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  امللخص
إن ضيتع كثري من الوقت  مهم   ي ييتتنت اليومي  امل األمورالوقت وتنظيمه تعترب من  إدارة أن
يؤثر  اإلداري رتبط مبمهتممهم  ي أمور ال تلرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة االحتتدات ا أعضتءلدى اغلب 

من هنت جتءت . والتدريبي  اإلداري  براجممهموكذلك يؤثر على قيتدة وتنظيم  اإلداريعلى أدائمهم  سلبت
االحتتدات الفرعي  ابلكرة  أعضتءالوقت من قبل اغلب  إدارةعف  ي هنتك ض أنمشكل  البحث 

وكذلك   للوقت ابعتبتر الوقت كمورد من املوارد املتتي  األمثلوعدم االستغالل   العراقالطتئرة  ي 
مل جيد من تنتول هذا املتغري  ي دارس   الوقت حبسب اطالع البتيثون إدارةلقيتس  أداةال توجد 

 تدات الرايضي  الفرعي  مطلقت. ستبق   ي االحت

االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة  عضتءوهتدف الدارس  اىل بنتء مقيتس إدارة الوقت أل
االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة  عضتءالوقت أل إدارةوالتعرف على مستوى   العراقالطتئرة  ي 
 . نمهج الوفف  ابألسلو  املسح منمهج الدارس  استخدم البتيثون امل أمت. العراقالطتئرة  ي 

 العراقاالحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  أعضتءوقد ضمت الدارس  اجملتمع هم 
الوقت وقد متت دارسته ابلكتمل وأجريت الدارس   إدارةوالذين أجريت عليمهم دارس  البنتء ملقيتس 
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Abstract 

Time management organization is one of the most important 

things in our daily lives. The loss of time with most of the members of 

the Sub sports federations of volleyball in matters not related to 

administrative ones negatively affect the performance of leadership of 

the organization and administrative programs. 

Therefore, the problem of the research is that there is a 

weakness in time management by most of the members of the Sub 

federations of volleyball and training in Iraq, and non-use of time as it 

is regarded as one of resources available In addition, there is no tool to 

measure time management. According to the information, the 

researchers did not find the intake of this variable in a previous study 

in Sub sports federations at all. 

The study aims to build time management measure of the 

members of the Sub sports federations’ of volleyball in Iraq, and also 

to identify the level of time management to members of the Sub sports 

federations volleyball in Iraq. 

The Methodology of the study, the researcher used descriptive 

survey method, and the sample selected was members of the Sub 

sports federations of volleyball in Iraq, and the study was conducted 

within the Sporting seasons " 2013 – 2014" 

Key words: time management, sports federations, Volleyball 
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 املقدمة .1

 الثقتفي  وغريهت أواالجتمتعي   أوالبشري  االقتصتدي   األنشط تقدم كتف   أستسه   اإلدارة
فمه  من فنع اخلتلق سبحتنه  األنالوفول للتقدم الذي عليه العتمل  اإلمكتنوبدوهنت مل يكن  ي 

حتتتج  دارةاإلالن  اإلدارةوالوقت من اهم موارد . ييث خلق كل ش ء بقدر معلوم ومنظم  وتعتىل
املتتي  وبقدر عتل من اجلودة  اإلمكتانتاملنشودة وفق  األهدافاىل وقت يتم من خالله حتقيق 

وان التنفيذ اجليد والفعتل يعرف يدود  األداءالوقت ه  ايد العوامل املؤثرة على  وإدارة  واإلتقتن
 االستمرارفنضطر اىل  مثلاألالوقت واذا مل نقوم ابستخدام الوقت بصورة جيدة واستغالله ابلشكل 

 اإلداريونتقدمت متكن  األكثراجملتمعتت  أن .الراي  وأوقتت ي العمل وهذا يؤثر على ييتتنت اليومي  
بطريق  توفر هلم الوقت والبحث والدارس   ي  أعمتهلم ي التحكم أبوقتهتم ييث اعتمدوا على تنظيم 

سوء  أن املطلوب . األهدافعلى حتقيق  األكربري اهلتم  واليت يكون هلت التأث االسرتاتيجي املشتكل 
املرسوم   األهدافوكذلك يؤدي اىل عدم حتقيق   الوقت يؤدي اىل يدوث ضغوط  ي العمل إدارة

العمل وتعترب من  أثنتءذاته على تنظيم وقته  اإلداريوالسبب يعود اىل عدم قدرة  من قبل املؤسس 
اجلمتعي  وتتميز بشعبي    األلعت رب الكرة الطتئرة من تعت ."مضيعتت الوقت" الوقت إدارةمعوقتت 

والقدرة على ممترستمهت  ي أي مكتن ومن   يتم تعلممهت بسرع  أناليت ميكن  األلعت كبرية وه  من 
 ي العصر احلديث قد تطورت هذه اللعب  . الصغتر والكبتر وكال اجلنسني األعمترقبل مجيع 
ستوايت عتلي  وهذا يعتمد على التخطيط والتنظيم واختتذ وذات م األداءاكثر مجتلي   ي  وأفبحت
 اإلداريالوقت بشكل افضل من قبل الكتدر  إدارةللفريق وكذلك  اإلدارةفعتل  من قبل  قرارات

البحث هو  أمهي وممت تقدم يبني لنت . الرايضي  اإلجنتزاتوالوفول اىل افضل  األهدافوالفين لتحقيق 
  العراقاالحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  أعضتءقت من قبل الو  إدارةالتعرف على طبيع  
. واإلداريالوظيف   األداءللوقت يىت يتمكنوا من حتقيق جودة عتلي   ي  األمثلوكيفي  االستغالل 

 إدارة ي  عضتءموقع األ وأمهي   العراقونظتر ألمهي  االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي 
إلدارة وقتمهم بشكل  إجتدهتمييث يعترب من اهم عوامل جنتيمهم هو   الوقت لديمهم وأمهي حتتد اال

يستغل هذا الوقت ويوزعه  أنميتلك وقت معني فكيف به  إداري أووان كل عضو   جيد وفعتل
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يىت ال يكون هنتك ضيتع للوقت وهذا يؤدي اىل يدوث ضغوط على  أعمتلهبصورة منظم  على 
االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة  أعضتءإن ضيتع كثري من الوقت لدى اغلب . رىاألخ األعمتل
وكذلك يؤثر على قيتدة  اإلداريعلى أدائمهم  يؤثر سلبت اإلداري  ي أمور ال ترتبط مبمهتممهم  الطتئرة
بعيدة عن مصلح  العمل وتفضيل  أعمتلواستخدام الوقت  ي   التدريبي و  اإلداري  براجممهموتنظيم 

 . واجلدوى األمهي بغض النظر عن  األخرعلى البعض  األعمتلعض ب

 أعضتءالوقت من قبل اغلب  إدارةهنتك ضعف  ي  أنمن هنت جتءت مشكل  البحث 
للوقت ابعتبتر الوقت كمورد  األمثلوعدم االستغالل   العراقاالحتتدات الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي 

مل جيد من  الوقت حبسب اطالع البتيثون إدارةلقيتس  ةأداوكذلك ال توجد   من املوارد املتتي 
 تنتول هذا املتغري  ي دارس  ستبق   ي االحتتدات الرايضي  الفرعي  مطلقت. 

  ىلإويهدف البحث 

 . العراقاالحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  عضتءبنتء مقيتس إدارة الوقت أل .0
 . العراقاالحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  ءعضتالوقت أل إدارةالتعرف على مستوى  .3

  البحث إجراءات -2

  منهج البحث 2-1

فتملنمهج الئمته لبنتء املقيتس وتقنينه "استخدم البتيثون املنمهج الوفف  ابألسلو  املسح  مل
والتطور ت تلرغبواالجتتهتت وامليول وا الوفف  هو التصور الدقيق للعالقتت املتبتدل  بني اجملتمع

وجيه حمجو   "وبنتء تنبؤات مستقبلي "  مؤشراتحبيث يعط  فورة للواقع املبتشر ووضع 
  "362م  ص 3113

  جمتمع البحث وعينته 2-2 

احتتدا فرعيت ابلكرة الطتئرة  ي  "18"عضوا موزعني على  "54"يتكون جمتمع البحث من 
للموسم  "متيل أمني  سر أمني  حتتدرئيس اال"وهم  أعضتء "3"وكل احتتد يتكون من  العراق
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االحتتدات الرايضي  الفرعي   أعضتءوقد اختتر البتيثون جمتمع البحث هم . "2015 - 2014"
 الوقت. إدارةبنتء مقيتس  إجراءات إمتتممن اجل  العراقابلكرة الطتئرة  ي 

 الوقت  إدارةعينة التجربة االستطالعية ملقياس  2-2-1

التجرب  االستطالعي  على عين  عشوائي  مت اختيترهت من االحتتدات  أبجراءقتم البتيثون 
 . أعضتء "9"الرايضي  الفرعي   ي حمتفظ  واسط والبتلغ عددهم 

  الوقت إدارةعينة بناء مقياس  2-2-2

عضوا وبنسب   "54" اختتر البتيثون عين  بنتء مقيتس أدارة الوقت والبتلغ عددهم
 . العراقذين ميثلون االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي ال األفل من اجملتمع  "100%"

  والوسائل املساضعدة األدوات 2-3

  املستعملة األجهزة 2-3-1

  يتسب  يدوي : أوال

  يتسب  الكرتوني : اثنيت

 اثلثت: استمترة مجع املعلومتت

  وسائل مجع املعلومات 2-3-2

  العلمي  املراجعاملصتدر و : أوال

  الدارستت والبحوث املرتبط : تاثني
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  البحث امليدانية إجراءات 2-4

  الوقت إدارةبناء مقياس  إجراءات 2-4-1

من البحث قتم البتيثون ببنتء مقيتس أدارة الوقت وطبقه على  األولولتحقيق اهلدف 
البتيثون  ولبنتء املقيتس اتبع األفل من اجملتمع  "%100"عضوا بنسب   "54"العين  والبتلغ عددهم 

 : األتي اخلطوات 

  حتديد هدف املقياس 2-4-1-1

تقوم هذه اخلطوة بدور املوجه الذي يعني مصمم املقيتس خالل اخلطوات التتلي  على بنتء 
ويقصد بتلك اخلطوة حتديد اخلدم  املطلو  من املقيتس أن يقدممهت    مقيتس يف  ابلغرض املطلو 
 . قيتسامل وراءأو اهلدف املترد حتقيقه من 

  الوقت إدارةمقياس  فقرات صالحية  2-4-1-2

   فقرة موزع  على األبعتد اخلمس  "88"املقيتس البتلغ عددهت  فقرات بعد إمتتم إعداد 
على جمموع  من  "2ملحق " ي استمترة استبيتن  الفقراتالتعديالت اللغوي  عرضت  إجراءوبعد 
التدريس لغرض احلكم على  وطرائقوعلم النفس الرايض  والتنظيم  اإلدارةو املختصني  ي علم  اخلرباء

. الوقت معززة ابلتعريفتت النظري  لألبعتد إدارةومالءمتمهت لقيتس أبعتد  فالييتمهت من ييث الصيتغ 
ونقل أخرى قبل عرضمهت من جديد  الفقراتوبنتء على مت تقدم قتم البتيثون إبعتدة فيتغ  بعض 

 اخلرباءالستدة  آراءو لتحليل   الفقراتمهم النمهتئي  على تلك لبيتن موافقت اخلرباءعلى الستدة 
  ."3كت  "إيصتئيت استعمل البتيثون اختبتر 
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  (1جدول )

الداللة 
 املعنوية

 2قيمة كا
 احملسوبة

 اخلرباء
عدد 
 الفقرات

غري  ت رقم الفقرة
 موافق

 موافق

 14 15 ففر 15 معنوي
1  16   42   44   45   47   52   54   57  58   63   74   78   

.84 1 

 20 14 1 13 معنوي
2  5   22   26   27   29   30   31   33 

  37   43   46   48   50   60   68   73  81   87   36 2 

 16 13 2 8.06 معنوي
8   9   12   13   15   17   19   20   28 

  40   53   62   64   69   75   .88 3 

 4 82.   80   76   38   24  3 6 12 3 5.4 معنوي

 املقبول  وغري املقبول   للفقراتاجلدولي  احملسوب  و  "3كت  "وقيم  اخلرباء آراءيبني 

املقيتس من  فقرات يول فاليي   اخلرباء راءآل "3كت  "نتتئج اختبتر  "4"يبني اجلدول 
أعلى من قيمتمهت اجلدولي  عند  احملسوب  "3كت  "اليت يصلت على قيم   الفقراتعدممهت إذ مت قبول 

 . "3.8"و البتلغ   "05.0"و مستوى دالل   "1"درج  يري  

 اإلدارةواملختصني  ي علم  اخلرباءاملقرتي  من قبل الستدة  فقرات  أربع  إضتف وقد مت 
 : وه  فقرة "60"املقيتس  فقرات والتنظيم لتصبح عدد 

  عدم التخطيط اجليد للممهتم اليومي . 
 ورة احلقيقي  ملت جيري  ي االحتتد الرايض  الفرع عط  الص . 
 تعرف على جمرايت العمل لتحديد السلبيتت . 
  األهدافاملؤثرة على سري العمل للوفول اىل  األستليباليظ . 
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 الوقت  إدارةالتجربة االستطالعية ملقياس  إجراء 2-4-2

 الفقراتجل كشف ه وألفقرات الوقت و إدارةلغرض معرف  مدى وضوح تعليمتت مقيتس 
الوقت  إدارةاليت تتسم ابلغموض من ييث فيتغتمهت أو لغتمهت أو مضموهنت ابلنسب  لعين  بنتء مقيتس 

ومت   من االحتتدات الرايضي  الفرعي   ي واسط أعضتء "9"قتم البتيثون ابختيتر عين  عشوائي  بلغت 
 مفمهومت سواء كتنت  ي تطبيق املقيتس عليمهم وطلب منمهم حتديد كل مت جيدونه غتمضت وغري

 أن هذه التجرب  قد متت  ي الفرتة من علمت  تعليمتت املقيتس أم الفق ارت و بدائلمهت
 . عتم 25/12/2013عتم لغتي   20/12/2013

  الوقت إدارةالتجربة الرئيسية ملقياس  إجراء 2-4-3

 أبجراءم البتيثون قت  بعد إمتتم اخلطوات الالزم  لبنتء املقيتس و هتيئته ابلصورة الواضح 
االحتتدات  أعضتءالوقت لدى  إدارةالتجرب  األستسي  هبدف استكمتل خطوات بنتء مقيتس 

استمرت لغتي  و  4/1/2014بدأت التجرب   ي يوم اجلمع    العراقالرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي 
وقد بلغت   العراق ي  االحتتدات الفرعي  ابلكرة الطتئرة أعضتءمشلت دارس  البنتء . 2/2/2014

وقد يصل   من جمتمع البحث " %100" عضو احتتد رايض  فرع  شكلوا "54"عين  البنتء 
 . "3"استبتن  من اجملموع الكل  لالستبتانت املوزع  على جمتمع البحث ملحق  "45"البتيثون على 

  ضعرض النتائج ومناقشتها وحتليلها .3

مبتوسط يستيب مقداره  "166- 107"العين  بني  فرادوح مدى الدرجتت الكلي  ألراوقد ت
 يوضح التمثيل البيتين للتوزيعتت "1"والشكل  "21.13"معيتري  احنرافدرج  و  "140 78"

 . ي  هلذه الدرجتتالتكرار يبني التوزيعتت  "7"ي  هلذه الدرجتت واجلدول التكرار 
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 "2"جدول 

  الوقت ارةإدلعينة بناء مقياس  وتكراراهتايبني فئات الدرجات 

 فئات الدرجات تاالتكرار 

1 116-107 
7 126-117 
7 136-127 
9 146-137 
12 156-147 
4 166-157 

 اجملموع 40

 الوسط احلستيب 140,78

 الوسيط 141

 املنوال 153

 التواء 0,282

 التفرطح 0,499

 املعيتري حنرافاال 13,21
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  العلمية للمقياس األسس استخراج 3-1

 : الصدق 3-1-1

ضع للكل أي ال خي  الصدق ال يكون مطلقت  ي املقتييس النفسي ومن اجلدير ابلذكر أن "
امحد "  بل أن قيم  معتمل الصدق تنحصر بني الصفر وبني الوايد عدد فحيح"  أو العدم

  "022 ص  0111سليمتن عوده  

ت كتن املقيتس حيمل لذلك كلم  وطرق جلمع األدل  عنه مؤشراتوأنواع الصدق مت ه  إال 
وقد استخرج البتيثون عدة . الثق  به  ي قيتس مت اعد لقيتسه أزدتأكثر من مؤشر للصدق 

 : دالالت للصدق وفق مت يطلبه بنتء املقيتس وكمت يل 

  صدق احملتوى -أوال:
واملختصني  اخلرباءوقد حتقق هذا الصدق من خالل عرض أبعتد املقيتس على جلن  من 

واملتخصصني  اخلرباءعلى جلن  أخرى من  الفقراتمهي  النسبي  لألبعتد وكذلك عرض األ استخراجو 
ه وعدلوا فقرات واملقتييس وعلم النفس العتم والرايض   الذين ارجعوا  واالختبترات ي اإلدارة الرايضي  

إذ اعتمدت  "3كت"إيصتئيت ابستعمتل اختبتر  آرائمهمومت حتليل   فقرة منمهت "31"واستبعدوا 
 . اليت مل حتَض مبوافقتمهم الفقراتواستبعدت  اخلرباءاليت يققت نسب االتفتق املطلوب  بني  لفقراتا

  صدق التكوين الفرضي -:ثانيا

السمتت اليت تقيس ظتهرة  أو املمهتراتجمموع  من  ابفرتاضيقوم البتيثون  ي هذا الصدق 
الصدق هلت من  إجيتدكل ويعمل على احملتور اليت تقيس تلك الظتهرة ك أو األبعتدمتثل  أيمعين  
وقد حتقق البتيثون من فدق التكوين الفرض   ي قيتسه من خالل . واملختصني اخلرباء آراءخالل 

 : أنواعه اآلتي 
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  الصدق ألتمايزي -1

فقد مت استعمتل أسلو  اجملموعتني املتطرفتني  إذ  الفقراتلغرض يست  معتمالت متييز 
 "5"عند تفريغ نتتئج املقيتس مت استبعتد . الفقراتملنتسب  حلست  متييز انه يعد ايد األستليب ا

موضوعي  االستجتب  لتبقى  بفقراتلعدم حتقيقمهت لشرط قبول االستمترة اخلتص  استمترات
 أعضتءترتيب الدرجتت اليت يصل عليمهت . عضو احتتد رايض  فرع  فقط "40" استمترات

 أوطأعلى املقيتس تنتزليت من اعلى درج  إىل  العراقالطتئرة  ي االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة 
وطأ الدرجتت ن  من األعلى والذين يصلوا على أالعي أفرادمن  "%50"درج . استقطتع نسب  

العين  من األسفل الذين يصلوا على أعلى  أفرادمن  "%50"واستقطتع نسب    ليمثلوا الدرج  العليت
االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  أعضتءرج  الدنيت  إذ بلغ عدد الد أفرادالدرجتت ليمثلوا 
وبنفس العدد ابلنسب  للمجموع  العليت. واستعمل البتيثون طريق    عضو "20" ي اجملموع  الدنيت 

 تاحملسوب  و مقترنتمه tومبقترن  نتتئج التحليل اإليصتئ  لقيم . الفقراتإلجيتد معتمل متييز  "t"اختبتر 
فقرة اليت تقل  "11"غري املميزة البتلغ عددهت  الفقراتمت استبعتد  "4"ابلقيم  اجلدولي   ي جدول 

 "46"املقيتس بعد ذلك  فقرات املوزع  على األبعتد ليبقى عدد  "67.1"عن  احملسوب  "t"قيم  
 . فقرة موزع  على األبعتد اخلمس 

 احملسوبة  tات املعيارية و قيم رافحنواال يبني أرقام األوساط احلسابية "3"اجلدول 
 املقياس. لفقراتوالعليا وداللتها املعنوية  للمجموعتني الدنيا

قوة الفقرة 
 التمييزية

 "t"قيمة 

 احملسوبة

 -س ع -س ع رقم الفقرة اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا

 1 1.09 0.31 2.8 0.41 7.846 مميزة

 2 2.1 0.72 3 0 5.604 مميزة

 3 2.2 0.52 3 0 6.839 يزةمم

 4 2.2 0.41 3 0 8.718 مميزة
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 5 2.65 0.59 2.90 0.31 1.687 غري مميزة

 6 1.65 0.49 2.80 0.41 8.053 مميزة

 7 1.50 0.51 2.65 0.49 7.454 مميزة

 8 2.55 0.60 2.75 0.44 1.192 غري مميزة

 9 2.45 0.51 2.65 0.59 1.150 غري مميزة

 10 2.2 0.41 3 0 8.718 مميزة

 11 2.40 0.50 2.75 0.55 2.101 مميزة

 12 1.75 0.44 2.75 0.44 7.118 مميزة

 13 1.90 0.31 2.80 0.41 7.846 مميزة

 14 1.45 0.51 2.85 0.37 9.965 مميزة

 15 2.80 0.41 3 0 2.179 مميزة

 16 1.50 0.51 2.85 0.37 9.577 مميزة

 17 2.15 0.74 2.60 0.50 2.239 مميزة

 18 2.25 0.64 3 0 5.252 مميزة

 19 2.25 0.72 3 0 4.682 مميزة

 20 2.15 0.74 2.05 0.89 0.386 غري مميزة

 21 2.40 0.75 3 0 3.559 مميزة

 22 2.80 0.41 3 0 2.179 مميزة

 23 1.90 0.31 2.65 0.49 5.802 مميزة

 24 2.55 0.69 2.80 0.41 1.398 غري مميزة

 25 2.20 0.41 3 0 8.718 مميزة

 26 1.85 0.67 2.35 0.74 2.230 مميزة

 27 2.55 0.68 3 0 2.932 مميزة

 28 2.75 0.44 3 0 2.517 مميزة

 29 2.1 0.31 3 0 13.77 مميزة

 30 2.1 0.31 3 0 13.77 مميزة

 31 2.50 0.51 3 0 4.359 مميزة
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 32 2.7 0.47 3 0 2.854 مميزة

 33 2.05 0.60 3 0 7.025 مميزة

 34 2.70 0.47 2.80 0.41 0.717 غري مميزة

 35 1.9 0.79 3 0 6.242 مميزة

 36 1.80 0.62 3 0 8.718 مميزة

 37 2.15 0.37 3 0 10.376 مميزة

 38 2.60 0.50 2.80 0.52 1.233 غري مميزة

 39 2.25 0.64 2.65 0.49 2.223 مميزة

 40 1.55 0.51 2.90 0.31 10.129 مميزة

 41 2.05 0.60 3 0 7.025 مميزة

 42 2.2 0.52 3 0 6.839 مميزة
 43 2.25 0.79 2.50 0.83 0.980 غري مميزة

 44 2.45 0.68 2.85 0.49 2.122 مميزة

 45 1.75 0.44 2.65 0.49 6.090 مميزة

 46 2.2 0.52 3 0 6.839 مميزة

 47 2.30 0.57 3 0 5.480 مميزة

 48 2.50 0.51 3 0 8.324 مميزة

 49 2.50 0.61 2.85 0.36 2.208 مميزة

 50 1.55 0.51 2.15 0.36 4.271 مميزة

 51 2.75 0.44 2.8 0.41 0.370 غري مميزة

 52 1.70 0.47 2.25 0.44 3.803 مميزة

 53 2 0.79 1.70 0.73 1.241 غري مميزة

 54 2.25 0.64 3 0 5.252 مميزة

 55 1.90 0.31 2.65 0.49 5.802 مميزة

 56 1.30 0.47 2.15 0.37 6.378 مميزة

 57 2.05 0.60 2.2 0.83 0.651 مميزة غري

   "78"ودرج  يري   "05.0"عند مستوى دالل   "67.1"اجلدولي  =  tقيم  
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  للفقراتاالتساق الداخلي  -2
لعين   "متصل "مت استعمتل معتدل  االرتبتط حلست  االرتبتط بني الدرج  الكلي  للمقيتس 

لكل فقرة. ومبقترن  نتتئج التحليل اإليصتئ  لقيم  "منقطع "سمهت والد رج  الثنتئي  القدرة التمييزي  نف
R  غري املميزة البتلغ عددهت  الفقراتمت استبعتد  "8"احملسوب  ومقترنتمهت ابلقيم  اجلدولي   ي جدول
 . املوزع  على األبعتد "32.0"احملسوب  عن Rفقرة اليت تقل قيم   "6"

 املقياس راتمعامالت االرتباط لفق بنين قيم "4"اجلدول 

 معامل االرتباط
رقم 

 معامل االرتباط الفقرة
رقم 

 الفقرة
0.63 24 0.67 1 

0.74 25 0.57 2 

0.71 26 0.66 3 

0.71 27 0.66 4 

0.74 28 0.73 5 

0.65 29 0.71 6 

0.45 30 0.66 7 

0.74 31 0.70 8 

0.27 32 0.65 9 

0.66 33 0.28 10 

0.39 34 0.73 11 

0.38 35 0.64 12 

0.26 36 0.72 13 

0.66 37 0.29 14 

0.65 38 0.68 15 

0.70 39 0.63 16 

0.65 40 0.65 17 

0.30 41 0.60 18 

0.62 42 0.66 19 

0.77 43 0.40 20 

0.68 44 0.28 21 

0.63 45 0.70 22 

0.61 46 0.60 23 
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  05.0ومستوى دالل   " 39"  عند درج  يري "r  ="0.32القيم  اجلدولي  ل    

اليت مت استبعتدهت سواء لعدم قدرهتت التميزي  أو لعدم اتستقمهت  الفقراتممت تقدم يظمهر لنت أن 
فقرة موزع  على أبعتد املقيتس  "40"فقرة وبذلك يتبقى  "17"مع اجملموع الكل  للمقيتس بلغت 

 . "4"اخلمس  ملحق رقم 

  التالية الطرائقثبات املقياس أستعمل الباحثون ومن أجل التحقق من : الثبات 3-1-2

  طريقة التجزئة النصفية: أوال
عضو احتتد  "40"العين  األستسي  البتلغ   أفرادو ي هذا املقيتس اعتمد البتيثون بيتانت 

البتلغ وسطمهت احلستيب  "40"ــــاملقيتس ال فقرات إذ قسمت   رايض  فرع  ابلكرة الطتئرة
وقد   زوجي  فقراتفردي  و  فقرات درج  إىل نصفني  "21.13"مهت املعيتري حنرافاو  درج  "78.140"

فقد بلغت قيمتمهت   القيم  الفتئي  هلمت استخراجمت التحقق من جتتنس درجتت النصفني من خالل 
ومستوى  "39 .39"اجلدولي  عند درجيت يري   "ف"درج  وعند مقترنتمهت بقيم   "61.0" احملسوب 
بني عدم داللتمهت اإليصتئي  وبذلك تكون قد حتققنت من جتتنس درجتت نصف  ت "0.05"دالل  

معتمل االرتبتط بني جمموع درجتت النصفني ابستعمتل طريق   استخراجمث مت   درجتت املقيتس
 . "spss"بريسون بواسط  احلقيب  اإليصتئي  للعلوم االجتمتعي  

بتط املستخرج يعين الثبتت لنصف إذ أن معتمل االرت. "86.0"إذ بلغ معتمل االرتبتط 
 -وألجل احلصول على ثبتت كتمل االختبتر قتم البتيثون بتطبيق معتدل  سبريمتن   االختبتر فقط

 : ابرون واليت تكون ابلصيغ  اآلتي 

 

 = قيم  معتمل الثبتت الكل  لالختبتر.  00ر

  = قيم  معتمل ثبتت درجتت نصف االختبتر. 30ر
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 لالختبتر.  درج  وهو مؤشر ثبتت عتيل جدا " 94.0"مل ثبتت االختبتر وبذلك بلغت قيم  معت

  "316   ص3101  حممد جتسم اليتسري" :       اإليصتئي الوستئل  2-0-2

  املعيتري حنرافاال -                               الوسط احلستيب -

  "3كت  "كتي سكوير   -           للعينتت املستقل  T _Test اختبتر -

  الفت لكرومبتخ -                   "بريسون "معتمل االرتبتط  -

 ون راسبريمتن ب -

  االستنتاجات والتوصيات -4

  االستنتاجات 4-1

ايتوى  العراقاالحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  عضتءالوقت أل إدارةمت بنتء مقيتس  -0
والقيتدة  "9"والتنظيم  "9"وه  التخطيط  أبعتدفقرة توزعت على مخس   "40"املقيتس على 

 . "5"واملعوقتت  "7"والرقتب   "10"

االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  عضتءالوقت أل إدارةمت التعرف على مستوى  -3
 . العراق

عتلي  جدا  إدارةلديمهم  العراقاالحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  أعضتءاغلب  إن -2
 . اإلداري وقت بشكل فعتل الهنم ذات خربة وكفتءة عتلي   ي اجلوانب لل

وقتمهم  إدارةاالحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة ال يعملون على  أعضتءهنتك نسب  من  -2
 . الرايضي  لذلك االحتتد اإلجنتزاتبشكل فعتل ممت يؤثر على 

 . وقتمهم ويعزى اىل الكفتءة واخلربة إدارة االحتتدات الرايضي  الفرعي   ي أعضتءتوجد فروق بني  -5

االحتتدات الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  عضتءعدم وجود مقيتس ختص إبدارة الوقت أل -6
 . العراق
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  التوصيات 4-2

من املقيتس احلتيل كأداة حبث موضوعي  من قبل البتيثونني واستخدامه  ي حبوثمهم  اإلفتدة -0
 . ودارستهتم

 . الوقت على املدربني والكتدر التدرييب إدارةمشتهب  لبنتء وتقنني مقيتس دارستت  إجراء -3

الذين يتملكون نسب  عتلي  جدا  ي إدارة الوقت جيب عليمهم احلفتظ على تلك النسب   عضتءاأل -2
 الرايضي   ابإلجنتزات االستمرارلغرض 

م االرتقتء هبذه النسب  مقبول   ي إدارة الوقت جيب عليمه أوالذين ميتلكون نسب  ضعيف   عضتءاأل -2
 . رايضي  عتلي  إجنتزاتلغرض حتقيق 

االحتتدات  أعضتءالوقت وكيفي  التخطيط والتنظيم للوقت من قبل  إدارةضرورة دارس  كيفي   -5
 . الرايضي  الفرعي  ابلكرة الطتئرة يىت ال يكون هنتك ضيتع للوقت واجلمهد

االحتتدات الرايضي  الفرعي  ألجل  عضتءأل الوقت إدارةتدريبي  عن كيفي   وبرامجت ار دو  إقتم  -6
 . والتنظيمي  وغريهت اإلداري االرتقتء مبستوى كفتءهتم 

بشكل  ومراعتتهيتم استغالله  أنفعليه  إرجتعهالوقت مورد فريد من نوعه ال ميكن إيقتفه وال  إن -2
ال حيدث االحتتدات الرايضي  الفرعي  يىت ال يكون هنتك ضيتع للوقت و  أعضتءفعتل من قبل 

 . ضغوط على العمل

 املصادر 
القيتس والتقومي  ي العملي  التدريسي   عمتن  مكتب  دار الثقتف  والنشر : امحد سليمتن عوده -

 . 0111والتوزيع  

 م.  3113والنشر   دار الكتب للطبتع   بغداد  وجيه حمجو . البحث العلم  ومنتهجه -

  النجف  1ط  ليل البيتانت االجتمتعي  ي حت اإليصتئي الوستئل : حممد جتسم اليتسري -
 . 3101  مطبع  الرشتد
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 " 1 "ملحق 

 الفقراتاستمارة استبيان لتحديد صالحية 

 م/ استبيان

  حتي  طيب 

      احملرتم األستتذ الفتضل ........................................

مقيتسه  فقرات تقومي فاليي   خرباءن  نظتر للمكتن  العلمي  اليت تتمتعون هبت لذا مت اختيتركم  ي جل
وذلك من  "العراقاالحتتدات الفرعي  ابلكرة الطتئرة  ي  عضتءالوقت أل إدارةبنتء مقيتس "املوسوم 

حتتتج إىل تعديل أو أهنت غري مالئم  للبعد اليت وضعت لقيتسه  الفقراتخالل حتديد فيمت إذا كتنت 
  وبذلك ميكن نقلمهت إىل بعد آخر.

  شديد لتكليفكم هبذه املمهم  و أخذ جزء من وقتكم الثمني إبيراجت الذي يشعر البتيثون  ي الوق
للبحث العلم  ... و هللا  لكنه  ي الوقت نفسه يطمع بكرمكم  ي املستمه  هبذا اجلمهد خدم 

 . املوفق

 : علما اين اقرتح عليكم بدائل لإلجابة

  اإلجابةبدائل   يصلح ال يصلح 

 كال    نعم    

  اندرا  أييتان  دائمت    

  

             االختصتص الدقيق....................... اللقب العلم ......................... 

 التوقيع...............................  مكتن العمل .............................

رقم  عفح  مر الصيل املقرتح على ظمهجى كتتب  التعدإذا كتنت الفقرة حتتتج إىل تعديل ير  :مالحظة
 . الفقرة
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   الوقت: ختطيط .1

تن أمهي  ذا فتغالل ممكن للوقت لأفضل اس قوحتقي  إن ختطيط الوقت يتم بتحديد األهداف .3
 . التخطيط  ي مجيع عمليتته يرافقالوقت  ي عمليتت التخطيط ممهم  جدا لذلك فإن الوقت 

 ت الفقرة تصلح ال تصلح

 0 .مواعيد االنتمهتء وأيددب  مكتو  أهداف أضع  
 3 .وممكن  التحقيق إن األهداف املخطط  من قبل  فيمت خيص األداء واقعي   

 2 .ذات جداول زمني  حمددة أهدافعمل   ي االحتتد الرايض  الفرع  يتضمن وجود   

 2 االحتتد الرايض  الفرع  أهدافاألهداف املخطط  من قبل  منسجم  مع   

 5 .لألهداف املوضوع  للتنفيذ وفقت أولوايتأضع وارتب   

 6 .و املتتبع  الالزم  وفق للسلم املوضوع اعمل على االهتمتم  

 2 .ولوايتيسب األ إجنتزهأدائ  اليوم   ي االحتتد الرايض  الفرع  اعمل على   

 8 .يسب أمهيتمهت وضرورهتت إجنتزهتارتب املمهتم اليت انوي   

  
 ي االحتتد الرايض  الفرع  والوقت الذي  إجنتزهتاعمل على أسجل النشتطتت اليت 

 .تستغرقه
1 

 01 .مث املمهم األهماملخطط هلت من  األعمتلانفذ   

 00 .أقوم إبجنتز اإلعمتل اليت تردين وال أعط  للعمل أفضلي  على غريه  

 03 .وقتت ايتيتطيت ملواجمه  األزمتت واملمهتم الغري متوقع  أخصص  

 02 .افعله أنسبقت ملت انوي م أخطط  

 02 .مت عل  تنفيذه  ي مدة حمددة أخطط  

 05 .بدق  أيددهت إجنتزهت أريداملمهتم اليت   

 06 .عند دخويل االحتتد "فتملمهم األهم" أولواييتارتب  أناستطيع   

 02 . ي ضوء الوقت احملدد اإلمكتن قدر أولواييتارتب   

 08 .أولواييتيسب  إعمتيلاجنز   

 01 .ومنتسب  ي التخطيط اقض  وقت كت ي  
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 تنظيم الوقت: -3
العتملني  ي مؤسس  مت واملوارد املتدي   ي  فرادإن تنظيم الوقت هو عملي  ترتيب األ 

 فرادجمموعتت لتنفيذ اخلطط وحتقيق أهداف املؤسس  بواسطته يتم حتديد املسؤوليتت واملمهتم لأل
لتنظيم له ارتبتط وثيق ابلوقت وهو يلق  وفل بني التخطيط فت  والتنسيق بينمهت إلجنتز فعتل

 . والتنفيذ

 ت الفقرة تصلح ال تصلح

 31 .أقوم مبمترس  إعمتل التنظيم التطويري  أكثر من اإلعمتل الروتيني   
 30 .كبرية من فالييتيت  أجزاءبتفويض  أقوم  

 33 .ط  اليت ينظممهت االحتتدت املدربني واحلكتم لالرتقتء ابألنشااعمل على تطوير قدر   

 32 .تكون إنتتجي  العمل منخفض  عندمت ال أكون موجودا على أرس العمل  

 32 .للذين يضيعون جزءا من وقيت "ال"استطيع إن أقول   

 35 .ابستمراراملعترض  لعمل   "كتلزوار  واالجتمتعتت وغريهت "أقوم جبمهد ملنع يدوث املقتطعتت   

 36 .اليت تردين بشكل واضح ابملعلومتت والتعليمتت الضروري  املدربنيأزود احلكتم و   

 32 .الرايضي  األنشط  ي أداء  االزدواجي  أجتنب  

 38 أجتنب تنفيذ اإلعمتل اليومي  الرتيب  واملتكررة.  

 31 بتسجيل املعلومتت لتكون جتهزة عند احلتج  إليمهت. األندي  إداراتأوف    

 21 .الرايضي  واألنشط ين يسبق البطوالت اعمل اجتمتع ف  

 20 . ي وقت وايد جنتزهت ي االحتتد الرايض  الفرع  والقيتم إب أيتول جتميع اإلعمتل املتشتهب   

 23 .بعملي  التفويض بطريق  جيدة أقوم  

 22 .افل االجتمتعتت  ي الوقت املنتسب  

 22 .ي األمهقليل   أعمتلأيتول عدم فرف وقت كبري على   

 25 .للتعريف بكل مت هو جديد مبت يتعلق ابلي  العمل االحتتدي ابستمرارهنتلك اجتمتعتت دوري  تتم   

 26 .واهنيمهت  ي الوقت احملدد لذلك أعمتيلابدا   

 22 .استخدم وقيت االجتمتع  بشكل فعتل  

 28 .لنفس  أضعمهتواجبتيت املمهني  من خالل الئح  عمل  أيدد  
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 وقت:قيادة ال .3
سريع   ي ظروف تستوجب اختتذ مثل  قراراتالقدرة على حتمل املسؤولي  واملبتدرة  ي اختتذ  

 . املنشودة أبقل وقت ممكن األهدافألجل حتقيق  القرارهذا 

 ت الفقرة تصلح ال تصلح

 21 .القتبل للتطبيق من رئيس االحتتد الرايض  الفرع  القراراختذ   
 21 .والضوابط اإلداري  لالحتتد اإلجراءاتدا على اختذ موقفت حمتيدا معتم  

 20 .اكتف  أبقل قدر ممكن من املعلومتت يىت ولو كتنت مكررة  

 23 .مجتع   ي عمل االحتتد الرايض  الفرع  القراريكون  أنايب   

 22 .عمل واضح  برامج إىلوالتوفيتت  قراراتامتلك القدرة على حتويل ال  

 22 .خطط واقعي  إىلالرايضي  وترمجتمهت  لربامجااستهم  ي تطوير   

 25 .االحتتد أهدافمبت خيدم  الرايضي  والربامجتنفيذ اخلطط  أاتبع  

 26 .ء النتزع واعمل على يلمهتار آاحبث عن األسبت  احلقيقي  و   

 22 .حمتوال تبنيمهت  ي العمل األندي رؤستء  راءأريب آب  

 28 .من عدم يدوث خطأبنفس  كل معلوم  وأأتكد  أدقق  

 21 أفر على توجيمهتيت ألهنت ه  الصحيح  لنجتح عمل االحتتد الرايض  الفرع .  

 51 .املسؤولي  الكتمل  ألهنت تقع ضمن نطتق سلطتيت بنفس  وأحتمل القراراختذ   

 50 .األخرينحتديد اخلطأ للمسؤول عنه بصورة مبتشرة لك  ال يتكرر ويؤثر على   

 53 ه العتملني من قبل   ي كل وقت يتطلب ذلك هلم.يتم توجي  

 52 .افف نفس  على اين شخص دقيق  ي املواعيد أنإبمكتين   

 52 .قراراتال استعجل  ي اختتذ ال  

 55 .على الظروف احمليط  نشتطتيت أقوم أان بتحديدهت وليس اعتمتدا  

 56 .ست لديمهم مؤهاليتالذين لي األخرينيعملمهت  أنانشغل  ي ممهتم من املمكن   
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 : رقابة الوقت .4
يق تطتبق بني األداء الفعل  مدع األهداف قحت  تلك العملي  اليت هتدف إىل إن الرقتب  ه 
 مجيعمهت وحتقيقمهت  ي الوقت احملدد هلت.  األعمتلعلى  اإلشرافوتعين  املوضوع  

 ت الفقرة تصلح ال تصلح

 52 .أقوم مبتتبع  وحتديث املمهتم املطلوب   
 58 .أيتول معتجل  املشتكل اليت تواجه االحتتد الرايض  الفرع  بنفس   

 51 . ي االحتتد الرايض  الفرع  ابستمراراخلطط املرسوم   أراجع  

  
ومت مت  أقترن بني مت مت التخطيط إلجنتزه من قبل االحتتد الرايض  الفرع 

 تنفيذه
61 

  
 إجنتزلضمتن أفضل  أبوقتت عمل  املخطط لاللتزامابذل جمهدي 

 .لألهداف
60 

  
ومن مصتدر  "أرجع تغذي  "احلصول على معلومتت  ابستمرارأيتول 

 .خمتلف 
63 

 62 .بتقييم النشتطتت ابلرجوع لألهداف احملددة مسبقت أقوم  

  
العمل  أولوايتأقوم إبعتدة حتليل استخدام  للوقت بني فرتة وأخرى وفق 

 .االحتتدي
62 

 65 .ي  الكتفي  للقيتم مبسؤوليتت عمل ابلسلط أمتتع  

 66 .اشعر ابهنت ضروري  لالحتتد الرايض  الفرع  وأعمتلمبمهتم  أقوم  

 62 .هبت واضح  ابلنسب  يل أقومالعمل الذي  وأهدافممهتم   

 68 .شرا يإالعتملني حتت  أداءمسؤولي  تطوير  أحتمل  

 61 د دخويل لألندي  الرايضي .ميداني  ملواقع اللعب  عن زايرات إجراءافضل   

 21 .واهنيمهت  ي الوقت احملدد لذلك أعمتيلابدأ   

 20 .افكر دائمت  ي املمهتم املطلوب  والوقت املخصص هلت  

 23 .لنفس  أضعمهتواجبتيت املمهني  من خالل الئح  عمل  أيدد  
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 : الوقت إدارةمعوقات  .5

وهو نشتط أيخذ   واألشختص واألمكن  واألزمتنمفمهوم دينتميك  يتغري بتغري الظروف  
نشتط ال يعط  عتئدا يتنتسب والوقت  أو  أيخذ وقتت بطريق  غري مالئم  أووقتت غري ضروري 

 . أجلهاملبذول من 

 ت الفقرة تصلح ال تصلح

 22 .تسخري جمهود رئيسي  للقيتم أبعمتل اثنوي   

 22 .ضعف املبتدرة حنو التجديد  ي العمل  

 25 .ل الوايد اكثر من مرةالعم تكرار  

 26 .عدم البدء ابملمهتم االحتتدي   ي املوعد احملدد  

 22 .عدم التخطيط اجليد للممهتم اليومي   

 28 .الوقت إدارةمبعوقتت  عضتءقل  وع  األ  

 21 .واملستبقتت احمللي  والدولي  األنشط كثرة متطلبتت   

 81 .املطلوب  مين  ي وقت وايد األشيتءكثرة   

 80 .األندي  إدارينيعدم حتديد مواعيد اثبت  ملقتبل    

 83 .ال اجد الوقت الكت ي الذي ميكنين الرتكيز  

 82 وقيت بصورة اكثر فعتلي  إدارةختف   ي  قراراتابختتذ  أقوم أنمن الواجب عل    

 82 .اجرب نفس  على توفري الوقت ألعداد اخلط   

 85 .ن قبل وخمطط هلتحمددة م أهدافعدم وجود   

 86 .داخل االحتتد الرايض  الفرع  األنشط التنسيق بني  أسلو نقص  ي   

 82 .افكر  ي أبمور خترج نطتق العمل االحتتدي أييتننت  

 88 .اركز  ي املمهتم املطلو  حتقيقمهت دون النظر اىل الوقت  

          الباحثون        

                                   ضرغام حيدر عيسى عبيد       

 امعة اببل / كلية الرتبية الرايضية ج       
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 " 2 "ملحق 

 استبانة موزعة على عينة البناء

 . السيد عضو اهليئ  اإلداري  لالحتتد الرايض  الفرع  احملرتم

 : حتي  طيب 

أمتم  " √ " ضع عالم وعنتي  وو  بدق املقيتس  فقرات  بقراءةبني يديك استبيتن يرجى تفضلكم 
 مثتل: . البديل املنتسب ويسب أريك لكل فقرة
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 بدائل اإلجابة
 ت الفقرات

 دائما أحياان اندرا

 38 يسب أمهيتمهت. إجنتزهتارتب املمهتم اليت انوي   √ 
 : يرجى اإلجابة عن املعلومات اآلتية

 . عدد سنوات عملك  ي االحتتدات الرايضي ............. سن 

  : األوملبي احتتدكم من االحتتدات هل 

كن مطمئنت من أن إجتبتك ستحظى بسري  اتم  ولن يطلع عليمهت ايد وستحظى : ماليظ  -
 والتقدير من قبل البتيثون ولزايدة االطمئنتن فال ضرورة لذكر امسك على املقيتس.  اباليرتام

  وأن عدم أجتبتك ألي  فقرة يعد االستبتن  غري مقبول ....

 .         قار العللحركتني العلمي  والرايض   ي  يوفقكم هللا خدم                       

 البتيثون          

 بدائل اإلجابة
 ت الفقرات

 دائما أحياان اندرا

 0 .مواعيد االنتمهتء وأيددمكتوب   أهداف أضع   

   
 أهدافمنسجم  مع  األداءاملخطط  من قبل  فيمت خيص  األهداف أن

 3 .حتتد الرايض  الفرع اال

   
ذات جداول زمني   أهدافعمل   ي االحتتد الرايض  الفرع  يتضمن وجود 

 2 .حمددة

 2 .املوضوع  األهدافللتنفيذ وفقت  أولوايتوارتب  أضع   

 5 .وضرورهتت أمهيتمهتيسب  إجنتزهتارتب املمهتم اليت انوي    

   
االحتتد الرايض  الفرع   ي  إجنتزهتاسجل النشتطتت اليت اعمل على 

 6 .والوقت الذي تستغرقه
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 بدائل اإلجابة
 ت الفقرات

 دائما أحياان اندرا

 2 .واملمهتم الغري متوقع  األزمتتملواجمه   إضتفيتوقتت  أخصص   

 8 .افعله أنمسبقت ملت انوي  أخطط   

 1 .بدق  أيددهت إجنتزهت أريداملمهتم اليت    

 01 .عند دخويل االحتتد "فتملمهم األهم " أولواييتارتب  أناستطيع    

 00 .عدم التخطيط اجليد للممهتم اليومي    

 03 . ي ضوء الوقت احملدد اإلمكتن قدر أولواييتارتب    

 02 .اقض  وقتت كت ي ومنتسب  ي التخطيط   

 02 .الروتيني  األعمتلتنظيم وقيت للقيتم أبعمتل التنظيم التطويري  اكثر من    

   
تقتء ابألنشط  اليت ينظممهت ت املدربني واحلكتم لالر رااعمل على تطوير قد

 05 .االحتتد

 06 .للذين يضيعون جزءا من وقيت "ال  " أقول أناستطيع    

 02 .لنفس  أضعمهتواجبتيت املمهني  من خالل الئح   أيدد   

 08 .احلكتم واملدربني ابملعلومتت الضروري  اليت تردين بشكل واضح أزود   

 01 .الرايضي   األنشطاالزدواجي   ي تنظيم  أجتنب   

 31 .اليومي  الرتيب  واملتكررة األعمتلتنفيذ  أجتنب   

 30 .ليمهتإعلومتت لتكون جتهزة عند احلتج  بتسجيل امل األندي  إدارات أوف    

 33 .الرايضي  واألنشط اعمل اجتمتع فين يسبق البطوالت    

   
 جنتزهتع  والقيتم إباملتشتهب   ي االحتتد الرايض  الفر  األعمتلجتميع  أيتول

 32 . ي وقت وايد

 32 .افل االجتمتعتت  ي الوقت املنتسب   

 35 .استخدم وقيت االجتمتع  بشكل فعتل   

 36 . ي الوقت احملدد لذلك إعمتيلابدأ    

 32 لالحتتد اإلداري والضوابط  اإلجراءاتاختذ موقفت حمتيدا معتمدا على    

 38 .   ي عمل االحتتد الرايض  الفرع مجتع القراريكون  أنايب    
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 بدائل اإلجابة
 ت الفقرات

 دائما أحياان اندرا

 31 عمل واضح  برامج إىلوالتوفيتت  قراراتامتلك القدرة على حتويل ال   

 21 .خطط واقعي  إىلالرايضي  وترمجتمهت  الربامجاستهم  ي تطوير    

 20 .االحتتد أهدافالرايضي  مبت خيدم  والربامجتنفيذ اخلطط  أاتبع   

 23 .النتزع واعمل على يلمهت وراءاحلقيقي   األسبت احبث عن    

 22 .تبنيمهت  ي العمل حمتوال األندي رؤستء  راءاريب آب   

 22 .بنفس  كل معلوم  وأأتكد من عدم يدوث خطأ أدقق   

 25 املسؤولي  الكتمل  ألهنت تقع ضمن سلطتيت وأحتملبنفس   القراراختذ    

 26 .وقت يتطلب ذلك هلميتم توجيه العتملني من قبل   ي كل    

 22 .افف نفس  على اين شخص دقيق  ي املواعيد أنإبمكتين    

 28 .قراراتال استعجل  ي اختتذ ال   

 21 .مبتتبع  وحتديث املمهتم املطلوب  أقوم   

 21 .معتجل  املشتكل اليت تواجه االحتتد الرايض  الفرع  بنفس  أيتول   

 20 .إشرا يالعتملني حتت  أداءمسؤولي  تطوير  أحتمل   

 23 .مت مت التخطيط إلجنتزه من قبل االحتتد ومت مت تنفيذه أاتبع   

   
احلصول على معلومتت من مصتدر خمتلف  لالطالع على  ابستمرار أيتول

 22 .سري العمل

 22 .بتقييم النشتطتت ابلرجوع لألهداف احملددة مسبقت أقوم   

 25 .وأخرىوقت بني فرتة بتحليل استخدام  لل أقوم   

 26 .ميداني  ملواقع اللعب  عند دخويل لألندي  زايرات إجراءافضل    

 22 .على جمرايت العمل لتحديد السلبيتت أتعرف   

 28 .الصورة احلقيقي  ملت جيري  ي االحتتد الرايض  الفرع  أعط    

 21 .دافاألهاملؤثرة على سري العمل للوفول اىل  األستليبااليظ    

 51 .اسخر جمهود رئيسي  للقيتم أبعمتل اثنوي    

 50 .ليس لدي روح املبتدرة حنو جتديد العمل   
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 بدائل اإلجابة
 ت الفقرات

 دائما أحياان اندرا

 53 .الوقت إدارةمبعوقتت  عضتءهنتك قل  الوع  عند األ أناعتقد    

 52 .عند تنفيذ املمهتم املطلوب  ابستمراري الوقت  إىلانظر    

 52 .األندي  إدارينيملقتبل  لعدم حتديد مواعيد اثبت   أميل   

 55 .ال اجد الوقت الكت ي الذي ميكنين الرتكيز   

 

 
 56 .اجرب نفس  على توفري الوقت ألعداد اخلط   

 52 .خترج نطتق العمل االحتتدي أمورافكر  ي  أييتننت   

 58 .احملددة أوقتهتتاجنز املمهتم املطلوب  لكل وايدة على يدة  ي    

 51 .على البدء ابملمهتم االحتتدي   ي املوعد احملددال اعمل    

 61 .اركز  ي املمهتم املطلو  حتقيقمهت دون النظر اىل الوقت   
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 "3"ملحق 
 االستبيان ابلشكل النهائي

 بدائل اإلجابة
 ت الفقرات

 دائما أحياان اندرا

 0 .مواعيد االنتمهتء وأيددمكتوب   أهداف أضع   

   
االحتتد  أهدافمنسجم  مع  األداء  من قبل  فيمت خيص املخطط األهداف إن

 .الرايض  الفرع 
3 

 2 .ذات جداول زمني  حمددة أهدافعمل   ي االحتتد الرايض  الفرع  يتضمن وجود    

 2 .املوضوع  األهدافللتنفيذ وفقت  أولوايتوارتب  أضع   

   
ض  الفرع  والوقت الذي  ي االحتتد الراي إجنتزهتاسجل النشتطتت اليت اعمل على 

 .تستغرقه
5 

 6 .واملمهتم الغري متوقع  األزمتتملواجمه   إضتفيتوقتت  أخصص   

 2 .عند دخويل االحتتد "فتملمهم األهم " أولواييتارتب  أناستطيع    

 8 .عدم التخطيط اجليد للممهتم اليومي    

 1 . ي ضوء الوقت احملدد اإلمكتن قدر أولواييتارتب    

 01 .الروتيني  األعمتلتنظيم وقيت للقيتم أبعمتل التنظيم التطويري  اكثر من    

 00 .ت املدربني واحلكتم لالرتقتء ابألنشط  اليت ينظممهت االحتتدرااعمل على تطوير قد   

 03 .للذين يضيعون جزءا من وقيت "ال" أقول أناستطيع    

 02 .اليت تردين بشكل واضح احلكتم واملدربني ابملعلومتت الضروري  أزود   

 02 .الرايضي  األنشط االزدواجي   ي تنظيم  أجتنب   

 05 .بتسجيل املعلومتت لتكون جتهزة عند احلتج  اليمهت األندي  إدارات أوف    

 06 .الرايضي  واألنشط اعمل اجتمتع فين يسبق البطوالت    

   
 ي وقت  جنتزهتض  الفرع  والقيتم إباملتشتهب   ي االحتتد الراي األعمتلجتميع  أيتول

 .وايد
02 

 08 .استخدم وقيت االجتمتع  بشكل فعتل   



 4102       6  العدد      7جملة علوم الرتبية الرايضية    اجمللد 

31 

 بدائل اإلجابة
 ت الفقرات

 دائما أحياان اندرا

 01 لالحتتد اإلداري والضوابط  اإلجراءاتاختذ موقفت حمتيدا معتمدا على    

 31 .مجتع   ي عمل االحتتد الرايض  الفرع  القراريكون  أنايب    

 30 عمل واضح  برامج إىلالتوفيتت و  قراراتامتلك القدرة على حتويل ال   

 33 .خطط واقعي  إىلالرايضي  وترمجتمهت  الربامجاستهم  ي تطوير    

 32 .االحتتد أهدافالرايضي  مبت خيدم  والربامجتنفيذ اخلطط  أاتبع   

 32 .النتزع واعمل على يلمهت وراءاحلقيقي   األسبت احبث عن    

 35 .تبنيمهت  ي العمل الحمتو  األندي رؤستء  راءاريب آب   

 36 .املسؤولي  الكتمل  ألهنت تقع ضمن سلطتيت وأحتملبنفس   القراراختذ    

 32 .يتم توجيه العتملني من قبل   ي كل وقت يتطلب ذلك هلم   

 38 .افف نفس  على اين شخص دقيق  ي املواعيد أنإبمكتين    

 31 .لرايض  الفرع  بنفس معتجل  املشتكل اليت تواجه االحتتد ا أيتول   

 21 .إشرا يالعتملني حتت  أداءمسؤولي  تطوير  أحتمل   

 20 .مت مت التخطيط إلجنتزه من قبل االحتتد ومت مت تنفيذه أاتبع   

 23 .وأخرىبتحليل استخدام  للوقت بني فرتة  أقوم   

 22 .ميداني  ملواقع اللعب  عند دخويل لألندي  زايرات إجراءافضل    

 22 .على جمرايت العمل لتحديد السلبيتت أتعرف   

 25 .الصورة احلقيقي  ملت جيري  ي االحتتد الرايض  الفرع  أعط    

 26 .اسخر جمهود رئيسي  للقيتم أبعمتل اثنوي    

 22 .الوقت إدارةمبعوقتت  عضتءهنتك قل  الوع  عند األ أناعتقد    

 28 .األندي  إدارينيملقتبل  لعدم حتديد مواعيد اثبت   أميل   

 21 .ال اجد الوقت الكت ي الذي ميكنين الرتكيز   

 

 
 21 .اجرب نفس  على توفري الوقت ألعداد اخلط   
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