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 بناء مقياس الثقافة االوملبية لدى الشباب
 *أ.م.د/ ياسر محروس مصطفى 

 مقدمة ومشكلة البحث
م وكنيا  تتيتتانيا 8002لقد أُسدل الستار عن أحداث دورة األلعاب األوملبية اليت أقيمت ببكني  

بالثقافنية  يف اجملتمع العريب أ  أظارت وجود قصور واضح لدى شنيرةة كبني ة  نين عتمعيفنيا يف ا اتنيع املتع ني 
األوملبينينينيةف فانينينيت الوقنينينيت النينيني ا عيفملنينينيحد فينينينيمل العنينينيا  ببحنينينيداث األوملبينينينياد النينينييت  سنينينيببت يف وجنينينيود حالنينينية  نينينيوار  
بنينيبعد دول العنينيا  النينييت عتانينيرف اليفنينياب فيانينيا ملتابعنينية  سنينيتتدات  نينيا ةنينيدث يف بكنيني ف  نينيد أ  شنينيرةة ليسنينيت 

بية وأخبارها أكثر  ن االهتمنيام مبملنياركة بق ي ة  ن اجملتمع  امتمل مبعسكرات األتدعة احمل ية و بارعاهتا التترع
أو باألحنينيداث املتتالينينية النينييت  ملنينيادها دورة بكنيني  النينييت سنينيتد  نينين دولنينيتان تاسنينياا باملوتنينيدعال ببعثنينيمل رعاضنينيية 

خالهلا الرعاضيو  أرقا اً قياسية عصعع أ   تكنيرر يف املسنيتقبد القرعنيعا وااتنيوات الواضنييتة النييت سنيت تاا 
ركنينينية األوملبينينينيةف حينينينيي قنينينيد ت الصنينيني   سنينينيابمات كبنينيني ة ل سنينينيرة األوملبينينينية يف  نينينيارعل اح 8002أوملبينينينياد بكنينيني  

الكنيني ى ببعماهلنينيا التيفةيمينينية املمتنينيااة واألسنينيتادات واملالعنينيع األوملبينينية وتسنينيبة اليفقنينيد الت يا عنينيو  النينييت سنينيت ت 
 (7:  3بدورها رقماً قياسياًا )

كنينينين  عرفتانينينيا بسنينينيبع ولكنينينين  نينينين لنينيني  املنينينيبلوا أ   وجنينينيد ث نينينيااات أوملبينينينية مبثنينينيد هنينيني ا احتنينينين وال م
ضنينينيعل الثقافنينينينية األوملبينينينينية بييفيفنينينينيا يف الوقنينينيت النينينيني ا  ُعنينينينيد الثقافنينينينية فينينينينيمل ثحنينينيدى األسنينينيني  النينينينييت  عتمنينينينيد اجملتمعنينينينيات 
اإلتسنينياتية ع يانينيا يف التعبنيني  عنينين  راخيانينيا و اروانينياف ويف الوقنينيت تاسنينيمل  عتنيني  الرعاضنينية  نينين املمارسنينيات احملببنينية ث  

(ف ومتثنينينينيد الثقافنينينينية 9:  11)الجتماعينينينينية والعمرعنينينينية تانينينينيوب الملنينينينيباب خيعنينينينياً بنينينينياختالا  سنينينينيتوعاهتن الثقافينينينينية وا
األوملبينية أحنيد النيدعاان اهلا نية لتيفمينية الابينية البدتينية والرعاضنينية كمنيا أ نيا  ُعني  عنين وجنيمل خيقنيايف وح نيارا  تمينيني  
وأل  ع ى اإلتسا  أ  ععرا  ثد أ  مارب فإ  دور الثقافنية االوملبينية ال مكنين اعتبنيارر دوراً ها ملنيياً خا نية 

ملباب فاو ُعملكد  ت باً ها اً هلنف وذلك  ا أكدر أ   اانيو  وخخنيرو  تقنيالً عنين تيكسنيو  ب  أوساط ال
Nixon 1920 م ث  أبمينينية  عانينيد الملنينيباب  نينين تاحينينية التثقينينيل احركنينيت  ملنيني اً ث  النينيدور اهلنينيام النيني ا مكنينين

:  6ألوملبينينيةا )أ    عبنينيمل املسسسنينيات الابوعنينية واملسسسنينيات الثقافينينية وقيفنينيوات اإلعنينيالم يف سنينيبيد  يفمينينية الثقافنينية ا
117) 

مبركني  ونيوث األوملبينياد اإلتسنيا  ةا عنية الملنيعع  Gen Y. Bouaوعنيرى األسنيتاذ جني  عنيوا  بنيو 
  ينينينيار تسنينينيمة  1.3الصنينينيييفية أ  ثقا نينينية األلعنينينياب األوملبينينينيةف يف الصنينيني  وهنينينيت دولنينينية شنينينيرقية عرعقنينينية التنينينيارعل ذات 

 ين ه ر احركةا حيي قال:أضافت عيفا ر خيقافية جدعدة ل يتركة األوملبية وقد ت فر ة جيدة لتعم
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"أقمناا ألووممياااد الاتمامااد مااى ألمة الاي ألمصااناي ألماات يرخاا إاىيمااا لماى ماا قيا  أ ةار ماا  
وعنينيرى أ  الثقافنينية الملنينيرقية  سااني وه هاالث ألمة الااي ألمهري ااي هاات أساساانا وأ ةاار  اات  لماارأل منااا". 0555

وح احركنينية األوملبينينيةف ويف الوقنينيت تاسنينيملف النينييت ا استعراضنينياا خنينيالل أوملبينينياد بكنيني  سنينيتكو  ثضنينيافة ث ابينينية لنينير 
 رحنينينيت الصنينيني  فكنينينيرة  ملنينينياركة ا مينينينيع يف األوملبينينينياد وقينينينيام ا مينينينيع بالرعاضنينينية البدتينينينيةا وع نينينيى النينينيرلن  نينينين أ  
املينينيداليات ال هبينينية األوملبينينية  عنينيد أ نينيرا ها نينيا  لكنينين األهنينين  يفانينيا هنينيو  ملنينياركة امل عنينيد  نينين املنينيوا يف  العنينيادع  يف 

بياد بك ف  رحت احركة األوملبينية هنيدفا أع نيى وهنيو  ملنياركة ا مينيع يف األوملبينيادا احركة االوملبيةا وبعد اومل
وقنينيد بنينيدأ الصنينيييفيو  عسنينيامو  يف  ع عنيني  روح احركنينية األوملبينينية  نينين أجنينيد  نينييتتان ال ا ينينية النينييت   نينين  نينييتتان 

 ا سدعة واليفاسية والثقافيةا
(3  :82)  

حنينيدعي داخنينيد اليفسنيني  االجتمنينياعتف والرعاضنينية   عنينيع أدوارا ووظنينياال  تعنينيددة و عقنينيدة يف العصنينير ا
وقنينينيد   نينينيمن امليثنينينياا األوملنينيني   نينينيا عاينينينيد أ  احركنينينية األوملبينينينية هتنينينيدا ث  اإلسنينينياام يف بيفنينينيا  عنينينيا  عسنينينيودر احملبنينينية 
والسنينيالم  نينين خنينيالل  ربينينية الملنينيباب رعاضنينيياف دوألنينينيا  تمينيني  يف األتنينيوامل ويف ث نينيار النينيروح األوملبينينية النينييت  تت نينينيع 

(ف وبيفا  ع يمل فا  الاكنير االوملني  الني ا 10:  2ود وال عع اليفةيل )تسقا  ن التااهن املتبادل بروح  ن ال
 رعار و تعادر احركة االوملبية مبا   ن  نين هيانيات و يفةمنياتف عسنيعى ث   رقينية اململنياعر اإلتسنياتية والسنيمو 
مبا فوا اليف عات اليت قنيد  وجنيد بني  بنيب البملنيرف وال ععنياا بانيروا بني  األفنيراد أو األ نينف فنيا ميع سواسنيية 

 (10:  2 اما أخت ل ألوا ن أو أجيفاسان أو دعاتاهتنا )
وتةراً ألبمية الثقافة األوملبينية عيفنيد الملنيباب والنييت  عنيد  نين أهنين املراحنيد النييت منير طنيا اإلتسنيا   نيوال 
حيا ملف كو نيا ممنيد يف  ياهتنيا  نيات اليف نيوك الاكنيرا والعق نيت و كا نيد اليفمنيو ا سنيمتف وا   نين بني  أهنين 

هنينيت اهتمنينيام الملنينيباب بتوسنينييع  عنينيارفانف فيكنينيو  الملنينياب أكثنينير قنينيدرة ومتكيفنينيا ع نينيى خصنينيااه هنيني ر املرح نينيةف 
املخالتة االجتماعية بملكد  باشر  ع الكث   ن الر وا االجتماعينية والملخصنييات املر وقنيةف ويف كثني   نين 
األحيا  ةاول أ  عكو   بتعنيدا عنين ا نيو العنياا ت كنيت عصنيبح ذا شخصنيية  سنيتق ة عنين األسنيرةف وععمنيد يف 

اسمل ع ى ثدا ة عالقتمل  ع اآلخرعنف وه ر العالقات ا دعدة والروابط االجتماعينية  قنيوا األسني  الوقت ت
اليت أرساها الملاب يف  اولتمل و دعمااا والسااد عيفد ع منيا  النييفا  والابينية باليفسنيبة ل عنين واألل نيع  نين 

و :  نين سنين الثالثنية احاالت أ   رح ة الملباب  ر بط بالسن ث  حنيد كبني  ومكنين  قسنييماا ث  فا ني  األ
احادعنينينينية والعملنينينينيرعن و بنينينينيدأ  نينينينين الب نينينينيوف ا يفسنينينينيت و عنينينينيرا مبرح نينينينية الاتنينينينيوة أو الملنينينينيباب األو ف عملنينينينيرة ث  سنينينينين 

والثاتينينية:  بنينيدأ  نينين سنينين احادعنينية والعملنينيرعن  قرعبنينياً ث  سنينينين األربعنيني ف ولنينيي  هيفنينياك ا انينياا قنينيا ع ع نينيى بداعنينينية 
جد بييفاا حنيدود فا ني ةف وال مكنين أ  تني كر عو نياً وعمو اً فك اا  قدعرات ال عو   رح ة الملباب أو  اعتااف

ععييفنينيمل أو سنينييفة بنيني اهتا  بنينيدأ فيانينيا  رح نينية الملنينيباب أو  يفتانينيت عيفنينيدها هنيني ر املرح نينيةا وهيفنينياك رأا لنينيوارا  الملنينيباب 
مف 1969العنينينيرب يف مدعنينينيد  رح نينينية الملنينينيباب و بنينيني  رأعانينينين يف  نينينيسمترهن األول النينيني ا اتعقنينينيد يف القنينينياهرة سنينينييفة 
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الملنينيبابا ))عنينيرى املنينيسمترو  أ   اانينيوم الملنينيباب عتيفنينياول أساسنينياً  نينين  نينيااوح  وكاتنينيت  و نينييتمل يف مدعنينيد  اانينيوم
سنينييفة(ا اتسنينيتا اً  نينيع املاانينيوم النينيدو  املتانيني  ع ينينيمل يف هنيني ا الملنينيب ف لنيني  أ  ظنينيروا  12-82أعمنينيارهن بنيني  )

النينينيو ن العنينينيريب و بيعنينينية الملخصنينينيية الملنينينيابة اليفا ينينينية فينينينيمل  سنينينيتوجع  صنينينييه رعاعنينينية عميقنينينية  تكا  نينينية مبرح نينينية 
سنينينيب  سنينينين ااا سنينينية عملنينينيرةف ورمبنينينيا  انينينيره الةنينينيروا ا تنينينيداد هنينيني ر الرعاعنينينية ث  بعنينينيد ااا سنينينية التالانينينيع النينينييت  

 (32:  13والعملرعن وف   تت بات الملباب يف كد قتر عريب((ا )
مما سب  عت ح  دى أبمية الثقافنية األوملبينية وخصو نيا لنيدى  رح نية الملنيبابف األ نير الني ا عتت نيع 

لنيني ا قنينيام الباحنينيي طنيني ر الدراسنينية  نينين أجنينيد قينينياب  سنينيتوى وجنينيود أداة مكنينين طنينيا قينينياب  سنينيتوى هنيني ر الثقافنينيةف 
الثقافنينينية األوملبينينينية لنينينيدى الملنينينيباب ألبمينينينية هنينيني ا املوضنينينيومل و سنينينيابمتمل يف  يفمينينينية النينينيوعت بببمينينينية الرعاضنينينية يف حينينينياة 
اإلتسنينينيا ف و كنينينيو  هنينيني ر األداة  رشنينينيدا ملنينينيدى  نينينيا ةتاجنينينيمل اجملتمنينينيع  نينينين بنينينيرا    ثقينينينيل عيفنينينيد الرلبنينينية يف  يفةنينينيين 

 (9:  12) بتوالت عاملية أو أوملبيةا
 هدف البحث:

 عادا ه ا البيتي ث : "بيفا   قياب الثقافة األوملبية لدى الملباب"ا
 أهمية البحث:

 يمك  إحديد أهماه ألميحث لت ألمن اط ألمااماي:
 عدم وجود  قاعي  لقياب الثقافة األوملبية بصاة عا ة يف حدود ع ن الباحيا -1
 اتدرر األواث اليت  يفاولت قياب الثقافة األوملبية -8

 نينيوف  أدار قينينياب ل ثقافنينية األوملبينينية  كنينيو   عييفنينيا ع نينيى التعنينيرا ع نينيى خيقافنينيات الملنينيعوب املخت انينية  -3
 و ستواها عيفد الرلبة يف  يفةين ألعاب أوملبية أو بتوالت دوليةا

 مدعد ال ا   التوعوعة املت وب ل ملباب لتيفمية الثقافة االوملبية لدعانا -2

 املصطلحات:
 الثقافة

جنينيمل عنينيام ث  كنينيد اليفمنينياذك السنيني وكية البملنينيرعة النينييت عكتسنينيباا الانينيرد اجتماعينينيا "عملنيني   اانينيوم الثقافنينية بو 
 (1ف 39ف 129:  1واليت  يفتقد ث  أع ا  اجملتمع البملرا عن  رع  الر واا )

 مرحلة الشباب
"هيفنينياك  نينيعوبة يف ث نينياد مدعنينيد واضنينيح هلنيني ا املاانينيومف وعنينيدم اال انينياا ع نينيى  عرعنينيل  وحنينيد شنينيا دف 

تالا األهداا امليفملودة  ن وضع التعرعل و باعن املانياهينف واألفكنيار العا نية ععود ألسباب كث ة أبماا اخ
النينينييت عقنينينينيوم ع يانينينيا التيت ينينينينيد السنينينينييكولوجت واالجتمنينينياعت النينينيني ا ونينينيدم   نينينينيك األهنينينينيدااف لنينيني لك فنينينينيا   اانينينينيوم 

 الملباب عتسع ل عدعد  ن االجتاهات التالية:
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ارهنينيا  رح نينية عمرعنينيمل أو  نينيور  نينين وهنيني ا االجتنينيار عسكنينيد احتمينينية البيولوجينينية باعتب ألتإجاااث ألمياومااوخت: ا1
أ وار ألو اإلتسا ف ال ا فيمل عكتمد ت تمل الع وا الاي عقتف وك لك ت تمل العق نيت واليفاسنيت 

 30-13ف وهيفاك  ن ةددها  ن 82-12وال ا عبدأ  ن سن 
جانية عرى ه ا االجتار أ  الملباب حالة عمرعمل   ع ليفمنيو بيولنيوجت  نين  ألتإجاث ألمساكوموخت: ا8

 نينين جانينية أخنينيرىا بنينيد ا  نينين سنينين الب نينيوف واتتانينيا  بنينيدخول الانينيرد ث  عنينيا  الراشنينيدعن ولثقافنينية اجملتمنينيع 
الكبارف حيي  كو  قد اكتم ت عم يات التتبنيع االجتمنياعتا وهني ا التعرعنيل ةنياول النيد   بني  

 االشاا ات العمرعة والثقافة املكتسبة  ن اجملتمع )الثابت واملتح (ا

 ا االجتنينينيار ل ملنينينيباب باعتبنينينيارر حقيقنينينية اجتماعينينينية عيفةنينينير هنينيني ألتإجااااث ألمسوسااااوموخت األتخاماااامت : ا3
ولي  ظاهرة بيولوجية فقطف مبعىن أ  هيفاك عموعنية  نين السنيمات وااصنيااه ثذا  نيوافرت يف فانية 

 (82:  18( )82:  2 ن السكا  كاتت ه ر الااة شباباا )

 دراسات عربية مرتبطة باأللعاب األوملبية:
"الهض مظااهر ألمااد   ألمسااسات ميار ألومهاا    ( بدراسة بعيفوا1923قام عبد الع ع  حممود )

االوملبينية قنيدما وهتدا ث  حصر احقاا  التاروية عن تملبة وف سنياة وأهنيداا كنيد  نين األلعنياب  ألتوممياي"
وحنينينينيدعثا وكنينينيني ا التنينينينيدخالت السياسنينينينيية طنينينينياف كنينينيني لك التعنينينينيرا ع نينينينيى بعنينينينيد املواقنينينينيل السياسنينينينيية النينينينييت أدت ث  

ف وكنينيا   نينين أهنينين تتنينياا  هنيني ر الدراسنينية أ  كاتنينيت األلعنينياب االوملبينينية االتسنينييتاب أو  قا عنينية األلعنينياب االوملبينينية
 احدعثة ا تدادا ل لعاب االوملبية القدمة أ ا و ةارا ثال أ ا  ت ل عيفاا يف األهداا وا وهرا

"الهض مشا   ألميرناام  ألوومميات لات ألومهاا  ( بدراسة بعيفوا  1921قام عبد الع ع  حممود )
فت هنيني ر الدراسنينية ث  ثبنينيراا أهنينين األسنينيباب النينييت  نينيسدا   نينيخن ال تنينيا   االوملنيني ف وهنينيد ألووممياااي ألمحديةااي"

( خبني اًف وكاتنيت أهنين تتنياا  87واستخد ت االستبيا  كبداة  مع البياتات وا  تبيقمل ع ى عييفنية قوا انيا )
وملبينينية الدراسنينية أ  املسنينيابقات النينييت أدرجنينيت يف ال تنينيا   االوملنيني  وحصنيني ت ع نينيى  كاتتانينيا الدولينينية و يف لتانينيا اال

  ع أ  ال هتمد أو  ستبعد  ن ال تا   االومل  بعد ذلكا
 دراسات أجنبية مرتبطة باأللعاب االوملبية:

"خااااودخ ألممدمااااي لاااات ىيا ااااي بدراسنينينينية عيفوا نينينينيا ( 1992عنينينينيام ) Shilbury, Dقااااام  اااااميوى   -3
دمي وهنينينيدفت الدراسنينينية ث  فيتنينينيه ق نينينياعا  سنينينيوع  اانينينيد ات احرجنينينية النينينييت  ةانينينير أخييفنينينيا   قنينيني ألتحاااارأل "

رعاضنينينية االحنينينياااا وسنينينيوا  كملنينينيل هنينيني ر الدراسنينينية عالقنينينية امليفنينينيت  )يف هنينيني ر احالنينينية ل عبنينينية كنينينيرة السنينيني ة( 
واإلدارة التساه ية ل تسنيوع  واليفةنيرة العم ينيةا واإلتتنياك واالسنيتاالك يف وقنيت واحنيد ملسنيتا كت الرعاضنية  

لتسنينيوع  الرعاضنينيت كمنينيا أ  ذلنينيك لنينيمل  نينيعوبات يف  رعقنينية )لي نينية املبنينياراة( ثدارهتنينياف كالبمنينيا بواسنينيتة  نينيدرا  ا
  ن اشااك األتدعةا
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 ومهاا  ألتوممياايت إحااا  ألقاصااد ""أل( بدراسة بعيفوا  1922قام كرع  جرا و وبيا  اع ور )
وهتدا ه ر الدراسنية ث  التعنيرا ع نيى التنيبخي  االقتصنيادا ع نيى  سنيتقبد األلعنياب االوملبينيةف وقنيد ا اختينيار 

 1922ولنينينيوب أ  نينينيوب  1976و وتاعنينينيال  1978عنينينيام  عتمنينينيع الدراسنينينية خنينينيالل األلعنينينياب االوملبينينينية مبينينينيوتل
بحنينينينيره  قارتنينينينية السنينينيني بيا  واال ابينينينينيات االقتصنينينينيادعة أو ااسنينينينياار والانينينينيوااد النينينينييت تتتنينينينيت عنينينينين  يفةنينينينيين   نينينينيك 

ع نيى كنيد دولنية   نيياة ل لعنياب األلعابف واستخدم امليفا  الو ات وكا   ن أهن تتنياا  الدراسنية اتنيمل كنيا  
ساار املادعة اليفاخة عن  يفةنيين   نيك األلعنيابف ث  أ  أقيمنيت ألعنياب االوملبية أ    ع يف االعتبار  قبد اا

   يو  دوالرا 812لوب أ  وب واليت تت  عيفاا  كاسع  ادعة هاا ة  قدر ووا  
 إجراءات البحث:

 استخدم الباحي امليفا  الو ات )الدراسات املسيتية( وذلك مليفاسبتمل و بيعة الدراسةا
 جمتمع البحث:

يتنينينينينينيي يف  نينينينينينيالب السنينينينينينييفة التيت نينينينينيني عة ةا عنينينينينينية امل نينينينينينيك سنينينينينينيعود ل عنينينينينينيام ا نينينينينينيا عت عتمثنينينينينينيد عتمنينينينينينيع الب
 هنيا1230/1231

 عينة البحث:
 أوالً: عينة أعضاء هيئة التدريس:

(  نينين أع نينيا  هيانينية  نينيدرع   نينين املختصنيني  يف عنينيال البيتنينييف وذلنينيك 10ا اختينينيار عييفنينية قوا انينيا )
 لتقيف  املقياب املقاحا

 ثانيًا: عينة الطالب:
 النينينيع بالترعقنينينية العمدعنينينية  نينينين  نينينيالب السنينينييفة التيت نينيني عة ل بيفنينيني  ةا عنينينية امل نينينيك ( 810ا اختينينينيار )
 (  العا220%(  ن ثخا  التالب وعددهن )82سعود وهن مث و  )

 أدوات مجع البيانات:
 استعا  الباحي يف خع بياتات البيتي باألدوات التالية:

 ة الرعاضية واألوملبيةااإل المل ع ت املراجع الع مية والبيتوث املتخصصة يف عا  الثقاف -1
 املقاب ة الملخصية  ع املتخصص  يف عال البيتي  ن أع ا  هيامل التدرع  )اا ا (ا -8

 بيفا   قياب ل ثقافة األوملبية ل ملبابا -3

 خطوات إعداد املقياس:
 وقد استيفد الباحي يف ثعداد  قياب الثقافة األوملبية ث  ااتوات التالية:

 ( حتديد هدف املقياس:1
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ال و  ع ى  دى  ا عتمتع بمل الملباب  ن خيقافة يف اجملال األومل  ووضع  سنيتوعات  عيارعنيمل  ثلقا 
لنينينيدرجات الملنينينيباب ع نينينيى  قينينينياب الثقافنينينية األوملبينينينية وثلقنينينيا  ال نينينيو  ع نينينيى كياينينينية التعا نينينيد  نينينيع تتنينينيااتان ع نينينيى 

 (62:  12املقيابا )
 ( حتديد األبعاد )احملاور( الرئيسية للمقياس:2

 لتيتدعد األبعاد الرايسة ل مقياب متثال فيما ع ت: استخدم الباحي  رعقت 
 حتليل احملتوى: -أ

قام الباحي بتيت يد بعد الدراسات السابقة واملراجع الع مية املتع قنية باأللعنياب االوملبينية والثقافنية 
الرعاضنينينيية وجتمنينينيع لنينينيدى الباحنينينيي العدعنينينيد  نينينين املع و نينينيات والبياتنينينيات النينينييت قنينينيام بدراسنينينيتاا و صنينينييفيااا ث  حمنينينياور 

ع يانياف وقنيد  و نيد الباحنيي ث  اضية لتكو  مبثابنية ث نيار ل مقينياب  بقنيا ليفوعينيمل البياتنيات املنيراد احصنيول افا 
 احملاور االفااضية التالية:

 (1جدول )
 احملاور االفرتاضية املقرتحة ملقياس الثقافة األوملبية

 احملاور املقاحة م
 ف ساة وأهداا الدورات األوملبية 1
 ات األوملبيةتملبة و ارعل الدور  8
 رواد احركة األوملبية احدعثة 3
 القين والعادات والتقاليد يف الدورات االوملبية 2
 املصت يتات املستخد ة يف الدورات االوملبية 2
  يفةين الدورات االوملبية 6
 األلعاب االوملبية والح  اوملبية 7
 القواعد والقوات  امليفةمة ل دورات االوملبية 2
 ملآت األوملبيةامليف 9
 ا واا  يف الدورات االوملبية 10
 العااد ع ى الدول امليفةمة ل دورات االوملبية 11
 اهلداعا والت كارات أوملبية 18
 املقابلة الشخصية: -ب
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قنينينيام الباحنينينيي بنينينيإجرا  املقنينينيابالت الملخصنينينيية  نينينيع عنينينيدد  نينينين املتخصصنينيني  يف عنينينيال البيتنينينيي لتيتدعنينينيد 
 ل تعرا ع ت: ( وذلك1احملاور االفااضية جدول )

  دا  يفاسبة احملاور لقياب الثقافة األوملبيةا -
  دا كااعة احملاور هلدا الدراسةا -

مدعنينيد األبمينينية اليفسنينيبية واليفسنينيبة املاوعنينية لكنينيد حمنينيورف  نينيع ثضنينيافة  نينيا عروتنينيمل  نينين حمنينياور افااضنينيية أخنينيرى  -
 لبيفا  املقيابا

ة )ن= ( أراء اخلرباء بالنسبة للمحاور االفرتاضية والنسبة املئوي2جدول )
11) 

 ألمارإاب ألمنسيي ألممئويي غار موأللق موأللق ألمهوألم  ألتلارأل اي م
 1 %100 - 10 ف ساة وأهداا الدورات األوملبية 1
 8 %90 1 9 تملبة و ارعل الدورات األوملبية 8
 3 %20 8 2 رواد احركة األوملبية احدعثة 3
 2 %20 8 2 القين والعادات والتقاليد يف الدورات االوملبية 2
 10 %20 6 2 املصت يتات املستخد ة يف الدورات االوملبية 2
 6 %70 3 7  يفةين الدورات االوملبية 6
 2 %20 2 2 األلعاب االوملبية والح  اوملبية 7
 7 %60 2 6 القواعد والقوات  امليفةمة ل دورات االوملبية 2
 11 %20 6 2 امليفملآت األوملبية 9
 11 %20 2 2 الوملبيةا واا  يف الدورات ا 10
 2 %90 1 9 العااد ع ى الدول امليفةمة ل دورات االوملبية 11
 18 %20 6 2 اهلداعا والت كارات أوملبية 18

( حصنينينيول حمنينينيور ف سنينينياة وأهنينينيداا النينينيدورات األوملبينينينية ع نينينيت الا ينينينيع األول 8عت نينينيح  نينينين جنينينيدول )
امليفةمنية ل نيدورات عاانيد ع نيى النيدول %ا كما حص ت حمنياور تملنيبة و نيارعل النيدورات االوملبينية وال100بيفسبة 

%ا بييفما حص ت حماور رواد احركنية األوملبينية والقنيين والعنيادات ع نيت 90األوملبية ع ت الا يع الثا  بيفسبمل 
ا بييفمنينيا حصنينيد حمنينيور  يفةنينيين النينيدورات ع نينيى الا ينينيع السنينيادب بيفسنينيبة  اوعنينية %ا %20الا ينينيع الرابنينيع بيفسنينيبمل 

%ف وقنيد حصنيد عنيا  ت األلعنينياب 60الا ينينيع السنيابع بيفسنيبة %. وحمنيور القواعنيد والقنيوات  حصنيد ع نيت 70
% أ نينيا حمنينيورا املصنينيت يتات وامليفملنينيآت فقنينيد 20االوملبينينية والحنيني  اوملبينينية وا نينيواا  ع نينيى الا ينينيع الثنينيا ن بيفسنينيبة 
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% وقنيد حصنيد حمنيور اهلنيداعا والتني كارات ع نيت الا ينيع الثنيا  عملنير 20حص وا ع ت الا ينيع العاشنير بيفسنيبمل 
 %ا20بيفسبمل 

%  نينينييفان ع نينيت أ  احملنينينياور االفااضنينينيية 70ح أ  عييفنينينية اانيني ا  ا اقنينينيت أرا  أكثنينينير  نينين ممنينيا سنينينيب  عت نيني
ملقينينينياب الثقافنينينية األوملبينينينية هنينينيت )ف سنينينياة وأهنينينيداا النينينيدورات األوملبينينينيةف العاانينينيد ع نينينيى النينينيدول امليفةمنينينية ل نينينيدورات 

لنينيدورات األوملبينينيةف رواد احركنينية األوملبينينية( يف حنيني  رأى اانيني ا  ضنينين حمنينيورا  يفةنينيين النينيدورات وتملنينيبة و نينيارعل ا
االوملبينينية   نينيع بع نينيان منينيت  سنينيمى  نينيارعل النينيدورات األوملبينينية و حينيني   سنينيمى حمنينيور القنينيين والعنينيادات والتقالينينيد 
ث  الر نينيوا األوملبينينيةف وبنيني لك عكنينيو  هنيني ا هنينيو البعنينيد اانينيا   ل مقينينيابف وبيفنينيا  ع نينيت ذلنينيك فقنينيد ا نيني  الباحنينيي 

يف ثعنينيداد عبنينيارات املقينينياب يف ضنينيو  هنيني ر هنيني ر احملنينياور كببعنينياد ملقينينياب الثقافنينية االوملبينينية و نينين   بنينيد  الباحنينيي 
 األبعادا

 إعداد عبارات املقياس: -3
 قام الباحي بوضع عبارات املقياب  ن خالل:

دراسنينينية كنينينيد حمنينينيور افااضنينينيت دراسنينينية  اصنينينيي ية وذلنينينيك لتيتدعنينينيد العبنينينيارة الكافينينينية ااا نينينية بنينينيمل اساشنينينيادا  -
ف   قنيام الباحنيي بصنييالة ببعد املراجع الع مية والدراسات السابقة يف عال الدراسة قيد البيتنيي

عموعمل  نين العبنيارات النييت مكنين أ   يفنيدرك منيت كنيد حمنيور وا وضنيع  يني ا   قنيدعر خيالخينيت لعبنيارات 
 املقيابا

ا عره العبارات  واعة ع ى احملنياور االفااضنيية ع نيت عموعنية  نين السنيادة ااني ا  طنيدا اسنيتبعاد  -
دا  يفاسنينينيبة العبنينينيارات ل مقينينينيابف أا عبنينينيارات أو ألانينينيا  عنينينيرو  أ نينينيا لنينيني   يفاسنينينيبةف ول تبكنينينيد  نينينين  نينيني

و دا وضوح العبارات و يفاسبتاا لعييفنيمل البيتنييف و نيدا كااعنية كنيد عا نيدف و نيدا كااعنية املقينياب  
 ككدا

بعد العره ع ت اا ا  اختار الباحي اليفسنيبة املاوعنية حسنياب أرا  ااني ا  وذلنيك لتيتدعنيد  يفاسنيبة  -
ت النينينييت حصنينيني ت ع نينينيت تسنينينيبمل  اوعنينينية عبنينينيارات املقينينينياب ل ميتنينينياور االفااضنينينييةف وقنينينيد ا قبنينينيول العبنينينيارا

%( ع نيت األقنينيد  نين أرا  اانيني ا ف وأ نيبيتت عبنينيارات املقينياب بعنينيد العنيره ع نينيت ااني ا  وبعنينيد 20)
 (ا3( عبارة وذلك كما هو  وضح ةدول )112اح ا )

 ( أراء اخلرباء يف عبارات املقياس املقرتح3جدول )
 احملاور االفااضية م

العبارات 
 األولية

عبارات 
  ستبعدة

عبارات 
  قبولة

 أرا  
 اا ا 

اليفسبة 
 املاوعة

 %100 10 19 3 88 ف ساة وأهداا الدورات األوملبية 1
 %20 2 18 - 18  ارعل الدورات األوملبية 8
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 %20 2 83 7 30 رواد احركة األوملبية احدعثة 3
 %70 7 18 3 12 الر وا األوملبية 2
 %90 9 2 - 2 بيةالعااد ع ى الدول امليفةمة ل دورات االومل 2
   72 13 27 اجملمومل 

عبنينينينينيارة بيفسنينينينينيبمل  اوعنينينينينية  19( أ  عنينينينينيدد العبنينينينينيارات املقبولنينينينينية يف احملنينينينينيور األول 3عت نينينينينيح  نينينينينين جنينينينينيدول )
عبنينيارة يف احملنينيور الثالنينيي  83%(ف وقبنينيول 20عبنينيارة يف احملنينيور الثنينيا  بيفسنينيبمل  اوعنينية ) 18%(ف وقبنينيول 100)

عبنينينيارات يف  2%(ف وقبنينينيول 70ابنينينيع بيفسنينينيبمل  اوعنينينية )عبنينينيارة يف احملنينينيور الر  18%(ف وقبنينينيول 20بيفسنينينيبمل  اوعنينينية )
%( ع نينيت األقنينيد  نينين 20%(ف و  نينيك هنينيت العبنينيارات النينييت حصنيني ت ع نينيت )90احملنينيور اانينيا   بيفسنينيبمل  اوعنينية )

أرا  اانيني ا  املتخصصنيني  يف عنينيال البيتنينييف ممنينيا سنينيب  عت نينيح أ  عبنينيارات  قينينياب الثقافنينية األوملبينينية أ نينيبيتت 
 وقد ا  عدعد  يالة بعد العبارات وفقا ألرا  اا ا ا ( عبارة  واعمل ع ت مخسة حماور افااضيملف72)

 الدراسة االستطالعية:
فنيردا  نين  نيالب السنييفة التيت ني عة  810قام الباحي بإجرا  دراسة اسنيتتالعيمل ع نيت عييفنيمل قوا انيا 

 ةا عة امل ك سعود واستادفت الدراسة:
 التعرا ع ت  دا  يفاسبة  يالة العباراتا -
 رات عصعع فاماااالتبكد  ن عدم وجود أا عبا -

 مدعد ا ن  تبي  املقيابا -

 التعرا ع ت أا  عوبات يف عم يمل التتبي ا -

 (ا2حساب ثعتدالية  واعع عبارات املقياب جدول ) -

وقد أظارت تتاا  التيت ينيد األو  أ  املقينياب جنيا   يفاسنيبا  نين حينيي الصنييالة وال حنية املسنيتخد ة 
موه أو عنينينينيدم الاانينينينينف كمنينينينيا أظانينينينيرت الدراسنينينينية أ  و   ةانينينينير أا  ع يقنينينينيات شنينينينيااية أو مرعرعنينينينية  نينينينيوحت بنينينينيالح

( دقيقملف واتمل ال  وجنيد  نيعوبات يف عم ينيمل التتبيني ف وكني لك 32:20املقياب عستحرا ا يفا عااوح  ا ب  )
ا حسنينينياب  عنينينيا  ت السنينينياولة والصنينينيعوبة ل مقينينينياب حنينيني  عنينينيتن حنينيني ا العبنينينيارات السنينينيا ة جنينينيدا والصنينينيعبة جنينينيدا 

 (78 : 12عادالت اآل ية: )وذلك لكو ا قين  تترفة وذلك باستخدام امل
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و نينين خنينيالل القنينيرا ات اليفةرعنينية ل بيتنينيوث والدراسنينيات الع مينينية املر بتنينية مبوضنينيومل البيتنينيي و نينين واقنينيع 
 0.30اا ة يف عال القياب اليفاست بتيتدعد  ستوى السنياولة والصنيعوبة ل عبنيارات والني ا  نيراوح  نيا بني  )

 (ا2( وذلك  ا عوضيتمل جدول )121:  82( )0.70 –
 (4جدول )

 نسبة املئوية للعبارات بعد حساب معاملي الصعوبة والسهولةال
 البعد
 األول

 البعد
 الثا 

 البعد
 الثالي

 البعد
 الرابع

 البعد
 ااا  

 % م % م % م % م % م
1 70 1 22 1 20 1 100 1 70 
8 20 8 60 8 20 8 22 8 62 
3 60 3 22 3 22 3 70 3 60 
2 22 2 70 2 62 2 20 2 22 
2 80 2 62 2 60 2 60 2 20 
6 20 6 60 6 10 6 22 6 60 
7 60 7 22 7 20 7 80 7 20 
2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 
9 60 9 60 9 60 9 60   
10 20 10 20 20 22 10 20   
11 20 11 20 11 20 11 60   
18 20 18 60 18 20 18 60   
13 22   13 20     
12 62   12 22     
12 60   12 62     
16 10   16 60     
17 20   17 10     
12 80   12 20     
19 20   19 2     
    80 20     
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    81 22     
    88 62     
    83 60     

(  نينينينين البعنينينينيد األول 12ف 16ف 11ف 2( أتنينينينيمل ا حنينينيني ا العبنينينينيارات أرقنينينينيام )2 نينينينيح  نينينينين جنينينينيدول )تع
(  نين البعنيد الرابنيعف 2ف 1(  ن البعنيد الثالنيي والعبنيارات أرقنيام )19ف 17ف 18ف 2ف 6ف 1والعبارات أرقام )

( عبنينيارة 68حينيي أ منيا   ةققانينيا شنيرط  عا نينيد السنياولة والصنينيعوبة وبني لك  صنينيبح عنيدد عبنينيارات املقينياب )
 ( عوضح اعتدالية  واعع عبارات املقيابا2فقطف وجدول )

 (5جدول )
 حساب اعتدالية توزيع عبارات املقياس

لتحديد اعتدالية توزيع عبارات املقياس مت حساب معامل االلتواء 
 لعباراته

رقن 
 العبارة

 عا د 
 االلتوا 

رقن 
 العبارة

 عا د 
 االلتوا 

رقن 
 العبارة

 عا د 
 االلتوا 

رقن 
 العبارة

 عا د 
 االلتوا 

رقن 
 العبارة

 عا د 
 االلتوا 

1 8.37 12 1.27 87 1.23 20 1.27 23 8.82 
8 8.81 12 1.83 82 1.20 21 1.92 22 1.83 
3 8.18 16 1.17 89 1.29 28 8.90 22 1.23 
2 1.23 17 1.28 30 8.82 23 8.67 26 0.27 
2 1.72 12 1.82 31 1.83 22 8.37 27 1.61 
6 1.23 19 1.86 38 8.06 22 8.77 22 1.32 
7 0.27 80 8.77 33 1.98 26 8.67 29 1.97 
2 1.61 81 8.21 32 8.37 27 8.27 60 1.27 
9 1.32 88 8.18 32 8.81 22 8.18 61 1.72 
10 1.97 83 8.73 36 8.18 29 1.28 68 1.11 
11 8.37 82 8.37 37 1.23 20 8.90   
18 8.81 82 8.72 32 1.72 21 8.67   
13 1.32 86 8.90 39 8.81 28 8.81   

وهنينينيني ا ععنينينينيب أ  خينينينينيع  3 ±( أ  خينينينينيع  عنينينينيا الت االلتنينينينيوا   يفيتصنينينينير بنينينيني  2عت نينينينيح  نينينينين جنينينينيدول )
 العبارات املختارة  يفاسبة لعييفمل البيتي ومق  شرط امليفيتىن االعتدا ا
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 املعامالت العلمية للمقياس: -4
   ميفت ثجرا  التقيف  ل مقياب ع ى عدد  ن اإلجرا ات البيتثية األساسية  تمثد يف:

 ا حساب الصدا ببكثر  ن  رعقة كما ع ت:مل صدق املقياس: أوالً: معا
  دا اال ساا الداخ ت -ك   دا احملكم   -ب   دا احملتوى -أ

 صدق احملتوى:
قنينيام الباحنينيي بتيتدعنينيد حمنينياور املقينينياب وأقنينياح عبنينيارات كنينيد حمنينيور حينينيي أعتمنينيد  نينيدا احملتنينيوى ع نينيى 

ة واألونياث واملراجنيع العربينية واألجيفبينية كمنيا أعتمنيد التاك  امليفتقت ووفقا لإل ار اليفةرا والدراسات السابق
 ع ى األبمية اليفسبية آلرا  اا ا  ع ى حماور املقياب قيد البيتيا

 صدق احملكمني:
( خني ا  وفقنيا ل معنياع  سنيالاة الني كر 10قام الباحي بعنيره حمنياور املقينياب املقنياح وعبارا نيمل ع نيى )

 أكثر  ن خيالخية  راتا
 صدق االتساق الداخلي:

وا  ميااااىخ مو ماااي مااااى  مساااي أالهااااد  26ام الباحنينينيي ببعنينينيداد املقينينينياب يف  نينينيور مل اليفاااينينينية قنينينيا
 النينيع  نينين  نينيالب السنينييفة التيت نيني عة ةا عنينية امل نينيك سنينيعود قينينيد البيتنينيي   615ا تبيقنينيمل ع نينيى عييفنينية قوا انينيا 

 بحره حساب اال ساا الداخ ت ل مقياب كاأليت:
 حساب العالقة ب  درجة العبارة ودرجة بعدهاا -أ

 ساب العالقة ب  درجة العبارة والدرجة الك ية ل مقياباح -ب
 حساب العالقة ب  درجة البعد والدرجة الك ية ل مقيابا -ك
 حساب العالقة ب  درجة البعد ودرجة األبعاد األخرى ل مقيابا -د

وبعنينيد التتبينيني  و صنينييتيح املقينينياب و واعنينيع البياتنينيات قنينيام الباحنينيي وسنينياب قيمنينية  عنينيا الت االر بنينياط 
 أ  خينينينينيع قنينينينيين  عنينينينيا الت االر بنينينينياط لعبنينينينيارات األبعنينينينياد اامسنينينينية دالنينينينية ثحصنينينينياايا عيفنينينينيد  سنينينينيتوى داللنينينينيمل و بنينينيني 

(  نينيع درجنينية البعنينيد النينييت  يفتمنينيت ثلينينيملا وأ  خينينيع قنينيين  عنينيا الت االر بنينياط ل عبنينيارات باألبعنينياد اامسنينية 0و02)
خينينيع عبنينيارات و(  نينيع بنينياقت األبعنينياد النينييت ال  يفتمنينيت ثليانينياف وا  02لنيني  دالنينية ثحصنينياايا عيفنينيد  سنينيتوى داللنينيمل )

ع نينيت  األبعنينياد اامسنينية جنينيا ت دالنينيمل ثحصنينياايا  نينيع الدرجنينية الك ينينية ل مقينينيابف وممنينيا سنينيب  عت نينيح أ  ذلنينيك عنينيدل
  دا متثيد العيارات ل بعاد

 ا حساب الثبات ببكثر  ن  رعقة كما ع ت:ثانيا: معامل ثبات املقياس: 

  تبي  االختبار   ثعادة التتبي  - أ
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  عا د ألاا - ب

 ادة التطبيقتطبيق االختبار ثم إع

ومش ت ه ر الترعقة حسنياب  عا نيد اسنيتقرار عبنيارات املقينياب بإعنيادة  تبيني  املقينياب بانيارا ا نيب 

( أعام عن التتبي  األول حيي ا حساب  عا د االر باط بني  املتوسنيتات لكنيد عبنيارات املقينياب 2قدرر )

 نيالب السنييفة التيت ني عة (  النيع  نين 80وك لك ب  أبعادر والدرجة الك ينية ل مقينياب ع نيى عييفنية قوا انيا )

 (ا6وعت ح ذلك  ن ا دول )

 (6جدول )
 معامل االرتباط بني التطبيق األول والثاني ألبعاد املقياس

 ألوالهاد
 ألماطياق ألمةانت ألماطياق ألوول

 مهام  ألتىإياط
 ع م ع م

 0.92 2.00 39.87 2.23 39.18 البعد األول
 0.23 6.27 89.67 6.12 30.03 البعد الثا 
 0.27 2.03 22.08 2.38 22.12 البعد الثالي
 0.79 1.12 87.29 1.82 87.11 البعد الرابع
 0.90 8.98 12.19 8.82 12.06 البعد ااا  

 0.29 32.03 170.82 37.29 171.11 الدرجة الك ية ل مقياب
 0.602(= 0.02 ستوى الداللة عيفد )
اد يف التتبينيني  األول والثنينيا   نينيااوح بنيني  ( أ   عا نينيد االر بنينياط بنيني  كنينيد األبعنيني6عت نينيح  نينين جنينيدول )

( وهنينيى أكنيني   نينين قيمنينية االر بنينياط ا دولينينية ممنينيا عملنيني  ث  أ  أبعنينياد املقينينياب  تمتنينيع مبعا نينيد 0.92 – 0.79)

( كمنينينينيا أ  نينينينيح أ   عا نينينينيد الثبنينينينيات ل متمنينينينيومل الك نينينينيت 0.02خيبنينينينيات دال ثحصنينينينياايا عيفنينينينيد  سنينينينيتوى  عيفوعنينينينية )

 كمقياب  قيفنا  ( مما عايد أ كاتية االعتماد ع يمل0.29ل مقياب )

 معامل ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا
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  "Alpha Coefficient"قنيام الباحنيي بإ نياد  عا نيد الثبنيات ل مقينياب باسنيتخدام  عا نيد ألانيا 

و عتمنيد ع نيى حسنياب  عا نيد ألانيا ل مقينياب ككنيد ولكنيد  1921سنييفة  Cronbachكما أ اها كروتبنيا  

عا نيد ألانيا ل عبنيارة )املانيردة( عنين  عا نيد ألانيا ل مقينياب ككنيد عبارة  ن املقينياب و قارتتامنيا بنيبعد فنيإذا ااد  

ععب أ  وجنيود هني ر العبنيارة )املانيردة( عق نيد وع نيعل خيبنيات املقينياب وأ  حني فاا عكنيو  لنيمل  نيبخي  ا نيايب ع نيى 

ال ا مثد  عا د الثبات وىف هني ر احالنية عكنيو  حني ا هني ر العبنيارة أف نيد  نين بقااانيا يف  قيمة  عا د ألاا

وىف حالنينية قيمنينية  عا نينيد الثبنينيات ) عا نينيد ألانينيا( ل عبنينيارة أقنينيد  نينين قيمنينية ألانينيا ل مقينينياب ككنينيد  عبنينيارات املقينينيابف

فانيني ا ععنينيىن أ  هنيني ر العبنينيارة ها نينية وأ  لياطنينيا عنينين املقينينياب عنينيسخير سنيني بيا ع ينينيملف أا أ نينيا  انينيردة خيابتنينية و نينيسخير يف 

 (62:2( )7)خيبات املقياب ككدف وذلك كما هو  وضح ةدول 

 (7جدول )

 (21)ن=   رات املقياس يف صورته النهائيةقيم معامل ألفا لعبا

 م
 البعد األول

 م
 البعد الثا 

 م
البعد 
 م الثالي

 البعد الرابع
 م

البعد 
 ااا  

  عا د ألاا  عا د ألاا  عا د ألاا  عا د ألاا  عا د ألاا
1 0.608 1 0.983 1 0.263 1 0.711 1 0.713 
8 0.711 8 0.212 8 0.682 8 0.628 8 0.611 
3 0.628 3 0.613 3 0.233 3 0.223 3 0.718 
2 0.218 2 0.232 2 0.711 2 0.213 2 0.782 
2 0.638 2 0.663 2 0.628 2 0.711 2 0.618 
6 0.908 6 0.228 6 0.907 6 0.212 6 0.232 
7 0.608 7 0.232 7 0.638 7 0.278 7 0.670 
2 0.911 2 0.617 2 0.712 2 0.713 2 0.228 
9 0.628 9 0.206 9 0.981 9 0.668   
10 0.223 10 0.221 10 0.278 10 0.212   
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11 0.213 11 0.278 11 0.278     
18 0.900 18 0.663 18 0.663     
13 0.718   13 0.000     
12 0.611   12 0.232     
12 0.718   12 0.617     
    16 0.262     
    17 0.922     

 0.282ل مقياب ككد = قيمة  عا د ألاا 
كمنيا  بني  أ    0.282( أ   عا د خيبنيات املقينياب باسنيتخدام  عا نيد ألانيا = 7عت ح  ن جدول )

( وهنينيى أقنينيد  نينين  عا نينيد ألانينيا ل مقينينياب ككنينينيدا 0.782) –( 0.213 عا نينيد ألانينيا ل بعنينياد انيصنينيرت بنيني  )

د األول ا حنينيني ا ومبقارتنينينية  عا نينينيد ألانينينيا لكنينينيد عبنينينيارة مبعا نينينيد ألانينينيا لبعنينينيدها ول مقينينينياب ككنينينيد ا  نينينيح أ  ل بعنينيني

(ف وباليفسنينينيبة 10ف 2ف 1(ف وباليفسنينينيبة ل بعنينينيد الثنينينيا  ا حنينيني ا العبنينينيارات أرقنينينيام )18ف 2ف 6العبنينينيارات أرقنينينيام )

( وذلنينينينيك ال  خينينينينيع هنينينيني ر العبنينينينيارات 17ف 16ف 13ف 9ف 6ف 3ل بعنينينينيد الثالنينينينيي ا حنينينيني ا العبنينينينيارات أرقنينينينيام )

ينية هني ر العبنيارات ممنيا عسنيتدعت جا ت  عا الهتا أك   ن  عا د ألاا ل مقياب ككد مما عدل ع ى عدم أبم

حنينيني فااا و نينينين السنينينياب  عت نينينيح أ  بنينينياقت عبنينينيارات املقينينينياب وأبعنينينيادر  تمتنينينيع مبعا نينينيد خيبنينينيات دال عيفنينينيد  سنينينيتوى 

 20األوملبينية ل ملنيباب عتكنيو   نين )( مما عايد أ كاتية االعتماد ع يمل كمقينياب  قنييفن لقينياب الثقافنية 0.02)

 عبارة  واعة ع ى مخسة أبعاد(ا

 ته النهائية:إعداد املقياس يف صور

 ميزان التصحيح:

ار انينينيامل درجنينينية املقينينينياب وأبعنينينيادر  نينينيدل ع نينينيى وعنينينيت خيقنينينيايف فيمنينينيا ونينينيه األوملبينينينيادف و عتنينينيت العبنينينيارات 

 دىخه 1ت =   دىخه 6لمى حد ما =  دىخات 3نهم = درجات كما ع ت: 
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اول حني  ال عملنيتت املختني  يف امليني ا  ااماسنيت أو السنيباعت أو العملنيارىا كني لك  تنيرا كنيد  نين  يفني وذمك

املسنينيتوى الثقنينيايف املتوسنينيط  –الةنينياهرة يف اإل نينيار اليفةنينيرا لثالخينينية  سنينيتوعات ل ةنينياهرة )املسنينيتوى الثقنينيايف العنينيا  

 (11:  2( )32:  1املستوى الثقايف امليفخاد(ا ) –

 مستويات املقياس:

قنينينيام الباحنينينيي بتيتدعنينينيد املسنينينيتوعات الثالخينينينية األكثنينينير  نينينيداوالً ل ثقافنينينية بصنينينياة عا نينينية وذلنينينيك  نينينين خنينينيالل 

 السابقة واملراجع الع ميةف وبالتا  مكن  اس ها و قيين تتااتاا وب لك  كو  األبعاد كاأليت:الدراسات 

درجنينيملف فار انينيامل درجنينية البعنينيد  36 – 18( عبنينيارة ودرجا نينيمل  نينين 18عتكنينيو   نينين ) ألميهااد ألوول -1

درجنينيمل عنينيدل ع نينيى ار انينيامل املسنينيتوى الثقنينيايف لنينيدى الانينيردف وا انينياه الدرجنينية عنينين  82األول عنينين 

  ى ا ااه املستوى الثقايف لدى الاردادرجمل عدل ع 12

درجنينيمل فار انينيامل درجنينية  87 – 9( عبنينيارة ودرجنينياهتن  راوحنينيت بنيني  9 نينين )ألميهااد ألمةااانت ياكااوه  -8

درجنينيمل  12درجنينيمل عنينيدل ع نينيى ار انينيامل املسنينيتوى الثقنينيايف وا انينياه الدرجنينية عنينين  12البعنينيد الثنينيا  

 عدل ع ى ا ااه املستوى الثقايف لدا الاردا

درجنينيمل فار انينيامل  33 – 11( عبنينيارة ودرجنينياهتن  راوحنينيت بنيني  11) نينين  ألميهااد ألمةامااث ياكااوه -3

درجنينيمل عنينيدل ع نينيى ار انينيامل املسنينيتوى الثقنينيايف وا انينياه الدرجنينية عنينين  88درجنينية البعنينيد الثالنينيي عنينين 

 درجمل عدل ع ى ا ااه املستوى الثقايف لدا الاردا 16

درجنينيمل فار انينيامل  30 – 10( عبنينيارات ودرجنينياهتن  راوحنينيت بنيني  10 نينين ) ألميهااد ألمرألالااا ياكااوه -2

درجنينيمل عنينيدل ع نينيى ار انينيامل املسنينيتوى الثقنينيايف وا انينياه الدرجنينية عنينين  80رجنينية البعنينيد الرابنينيع عنينين د

 درجمل عدل ع ى ا ااه املستوى الثقايف لدا الاردا 12
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درجنينيمل فار انينيامل  82 – 2( عبنينيارات ودرجنينياهتن  راوحنينيت بنيني  2 نينين )ألميهااد ألممااامك ياكااوه  -2

ايف وا انياه الدرجنية عنين درجنيمل عنيدل ع نيى ار انيامل املسنيتوى الثقني 16درجة البعد ااا   عنين 

 درجمل عدل ع ى ا ااه املستوى الثقايف لدا الاردا 18

 األسلوب اإلحصائي املستخدم:

االنينينينيراا  –)املتوسنينينيط احسنينينيايب  ألساااامدم ألمياحاااث لااات مهامجاااي ألمناااااا  لحصااااااا  ألوسااااماب ألماامااااي:

ة بعنينيد اليفتنينياا  اإلحصنينيااية الدرجنينية املعيارعنينية( كمنينيا أعتمنينيد الباحنينيي يف  عا نيني – عا نينيد االر بنينياط  –املعينينيارا 

( ل تبكنينينينينيد  نينينينينين  عيفوعنينينينينية اليفتنينينينينياا  0.02اإلحصنينينينينيااتا واسنينينينينيتخدم  سنينينينينيتوى الداللنينينينينية ) SPSSع نينينينينيى برتنينينينينيا   

 اإلحصااية ل بيتيا

 االستخالصات:

يف ث ار  نيا أسنيارت عيفنيمل تتنياا  الدراسنية ومقيقنيا هلنيدا البيتنيي و سنياولمل ويف حنيدود عييفنيمل البيتنيي 

 ية:وثجرا ا مل عقدم الباحي االستخال ات التال

 وملبية:ونات األساسية ملقياس الثقافة األاملك -1

( عوا نينينينيدف وكاتنينينينيت العوا نينينينينيد 6( عبنينينينيارة  واعنينينينيمل ع نينينينيت )20عتكنينينينيو   قينينينينياب الثقافنينينينية االوملبينينينينية  نينينينين )

( عبنينيارةف عا نينيد  نينيارعل 18املستخ صنينية هنينيت عا نينيد ف سنينياة وأهنينيداا النينيدورات األوملبينينية وعنينيدد العبنينيارات بنينيمل )

( 11( عبنينياراتف عا نينيد رواد احركنينية األوملبينينية وعنينيدد العبنينيارات بنينيمل )9النينيدورات األوملبينينية وعنينيدد العبنينيارات بنينيمل )

( عباراتف عا د العاانيد ع نيى النيدول امليفةمنية ل نيدورات 10عبارةف عا د الر وا األوملبية وعدد العبارات بمل )

 ( عباراتا2األوملبية وعدد العبارات بمل )
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 استخلصت صورتني للمقياس: -2

 ( عبارةا112( حمورا  واعمل ع ياا )18بيةف ومتثد ) ورر  بداية ملقياب الثقافة األومل ( أ

 ( عبارةا20( عوا د  واعمل ع ياا )2 ورر  ااية ملقياب الثقافة األوملبية ومتثد ) ( ب

 التوصيات:

يف ضنينيو  تتنينياا  البيتنينيي واستخال نينيا مل و نينيا  و نينيد ثلينينيمل الباحنينيي  نينين  ملنينيرومل مثنينيد  قينينياب ل ثقافنينية 

  يات التالية:األوملبية ملرح ة الملبابف عقدم الباحي التو 

 تبينينيني  املقينينينياب ع نينينيت الملنينينيباب يف خينينينيع النينينيدول العربينينينية لكنينينيت مكنينينين االسنينينيتاادة  يفنينينيمل بعمنينينيد بنينينيرا    -

  وعوعة ل ملباب عن  دى أبمية الدورات األوملبيةا

 بيفا   قاعي  لقدرة الدولة ع ى  يفةين دورة أوملبيةا -

 تالباثعادة بيفا  املقياب كد خيالث سيفوات ملساعرر التح  احادث يف خيقافة ال -

 بيفا   قاعي  ل ثقافة األوملبية ل مراحد السيفية اليت   عت ميفاا البيتيا -

 املراجع

 أوالً: املراجع العربية:

األتثروبولوجينينيا الثقافينينيةف ع نينين اإلتسنينيا  الثقنينيايفف ا ا عنينية األردتينينيةف   :6552لالاارألهام نا اار ا -1

 األرد ا

يفنينينينية االوملبينينينينية الدولينينينينيةف  قرعنينينينير عنينينينين دورة بكنينينيني ف ال ت  :6552ألماجنااااي ألووممياااااي ألمدوماااااي ا -8

 سوعسراا
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 قرعنينينينير عنينينينين برتنينينينيا    نينينينيوبف  رخنينينينية ال تيفنينينينية االوملبينينينينية   :6550ألماجنااااي ألووممياااااي ألمدوماااااي ا -3

 املصرعةف القاهرةا

 صادر املعرفنية الرعاضنيية لت بنية و البنيات جا عنية ح نيوا ف ك ينية   :1293أما  أنو ألممومت ا -2

 الابية الرعاضية ل بيف ف القاهرةا

 املعرفة الرعاضيةف دار الاكر العريب القاهرةا  :1221محمود مناه اأما  أنوى ألممومتت  -2

املصنينينيادر املعرفينينينية ألتملنينينيتة النينينياوعح   :1221أماااا  أناااوى ألمماااومتت مصاااطفى مياااد ألميااااقت ا -6

وأوقنينينينيات الانينينينيراف ل عمنينينينيال يف القنينينينياهرة الكنينينيني ىف ونينينينيي  يفملنينينينيورف اجمل نينينينية الع مينينينينية ل ابينينينينية البدتينينينينية 

  ف جا عة ح وا ف القاهرةاوالرعاضةف ك ية الابية الرعاضية ل بيف

دراسنينية م ي ينينية لنينيبعد العوا نينيد   :1290الااااإرس ىولااااا  قااندخت ساانا  حساا  ألمجياااات ا -7

املنينينينينيسخيرة ع نينينينينيى الثقافنينينينينية الرعاضنينينينينيية لت بنينينينينية و البنينينينينيات املرح نينينينينية الثاتوعنينينينينيةف املنينينينينيسمتر النينينينينيدو  "الملنينينينينيباب 

 والرعاضة" ك ية الابية الرعاضية ل بيف  بالقاهرةف جا عة ح وا ف القاهرةا

 ف دار املعاراف القاهرةا8الابية احدعثةف ك  :6556نح ميد ألمهزيز ا  -2

دراسنينينينية بعنينينينيد  ةنينينينياهر التنينينينيدخد السياسنينينينيت عنينينيني    :1293ميااااد ألمهزيااااز محمااااود  اافااااي ا -9

األلعنينياب االوملبينينية احدعثنينيةف رسنينيالة دكتنينيورارف لنيني   يفملنينيورةف ك ينينية الابينينية الرعاضنينييةف جا عنينية امليفينينياف 

 امليفياا

دراسنية بعنيد  ملنياكد ال تنيا   األوملني  يف األلعنينياب   :1291مياد ألمهزياز محماود  اافاي ا -10

 امليفياااألوملبية احدعثةف رسالة  اجست ف ل   يفملورةف ك ية الابية الرعاضيةف جا عة امليفياف 
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الثقافنينينية البدتينينينية والاوةينينينية يف   نينينيمو  املقنينينيررات الدراسنينينيية   :1222مياااد ألماطاااا) سااااد ا -11

 يفملنينينيورةف ك ينينينية الابينينينية الرعاضنينينيية ل بيفنينيني ف جا عنينينية  ل مرح نينينية اإلعدادعنينينيةف رسنينينيالة  اجسنينينيت ف لنينيني 

 ح وا ف القاهرةا

أبعنينينياد ال ا ينينينينية الثقافينينينينية يف  قنينينينيررات الدراسنينينينية االجتماعينينينينية   :6555لماااار  ى اااااد   اااار ا -18

وال حنينينية العربينينينية باملرح نينينية أال عدادعنينينيملف املنينينيسمتر الع منينينيت الثنينينيا ف اجمل نينينيد األولف ك ينينينيمل الابينينينية جا عنينينيمل 

 أسيوطا

جتنينينينيارب األ نينينينين يف  تنينينينييط  نينينينيالت الرعاضنينينينية   :1225ت ا مااااال دىويااااات أمااااا  ألممااااوم -13

 ل تميع "دراسة ع  خيقافية"ف س س ة دار الاكر العريبف القاهرةا

 القياب املعريف الرعاضتف  رك  الكتاب ل يفملرف القاهرةا  :6551مااى ألمساد لرحات ا -12

بعنينية القينينياب والتقنينيومي يف الابينينية البدتينينية والرعاضنينييةف الت  :6552محمااد  اايحت حسااانا  ا -12

 السادسةف دار الاكر العريبف القاهرةا

 ثانيا: املراجع األجنبية:
19- Jardine, Colinbayn, Holly Peter., (1994): Developing, Quality 

school, The Falmer Press. 
20- Peter Shainin., (1990): The Tools of Quality, Control Charts, 

Quality Progress, August. pp 79-82. 
21- Phillips., D Hornok, G (1979): Measurement and Evaluation in 

Physical Edacation John Vrley and Rans, N. Y. 
22- Pike, J. and Barnes, R., (1994): TQM in Action A Practical 

Approach, to Continuous Performance Improvement Chapman & 

Hall, Lond. 
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23- Shilbury, D., (1994): Delivering quality service in professional sport 

sport marketing quarterly 3 [1], Mar. 
24- Trendall, G. (1995): Strees in teaching and teacher Effectiveness: 

Astudy of teacher Across main stream, vol. 31 (1), p 52a58,. 

 

 االوملبية لدى الشباببناء مقياس الثقافة 
 أ.م.د/ ياسر محروس مصطفى

  ااي ألمارالاي ألميدناي وألمريا اي   –أسااذ ألم ااس وألما ويم ألممشاىك 

  ألممماكي ألمهرالاي ألمسهوديي –خامهي ألمماك سهود 

م وكنيا  تتيتتانيا 8002لقد أُسدل الستار عن أحداث دورة األلعاب األوملبية اليت أقيمت ببكني  

أ  أظارت وجود قصور واضح لدى شنيرةة كبني ة  نين عتمعيفنيا يف ا اتنيع املتع ني  بالثقافنية  يف اجملتمع العريب

األوملبينينينيةف فانينينيت الوقنينينيت النينيني ا عيفملنينينيحد فينينينيمل العنينينيا  ببحنينينيداث األوملبينينينياد النينينييت  سنينينيببت يف وجنينينيود حالنينينية  نينينيوار  

سنينيت عنينيبعد دول العنينيا  النينييت عتانينيرف اليفنينياب فيانينيا ملتابعنينية  سنينيتتدات  نينيا ونينيدث يف بكنيني ف  نينيد أ  شنينيرةة لي

و بارعاهتا التترعبية وأخبارها أكثر  ن االهتمنيام مبملنياركة بق ي ة  ن اجملتمع  امتمل مبعسكرات األتدعة احمل ية 

دولنينيتان تاسنينياا باملوتنينيدعال ببعثنينيمل رعاضنينيية أو باألحنينيداث املتتالينينية النينييت  ملنينيادها دورة بكنيني  النينييت سنينيتد  نينين 

د القرعنيعا وااتنيوات الواضنييتة النييت سنيت تاا خالهلا الرعاضيو  أرقا اً قياسية عصعع أ   تكنيرر يف املسنيتقب

حينينينيي قنينينيد ت الصنينيني   سنينينيابمات كبنينيني ة ل سنينينيرة األوملبينينينية يف  نينينيارعل احركنينينية األوملبينينينيةف  8002أوملبينينينياد بكنينيني  

الكنيني ى ببعماهلنينيا التيفةيمينينية املمتنينيااة واألسنينيتادات واملالعنينيع األوملبينينية وتسنينيبة اليفقنينيد الت يا عنينيو  النينييت سنينيت ت 

 بدورها رقماً قياسياًا
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 نينينين لنينيني  املنينينيبلوا أ   وجنينينيد ث نينينيااات أوملبينينينية مبثنينينيد هنينيني ا احتنينينين وال مكنينينين  عرفتانينينيا بسنينينيبع  ولكنينينين

ضنينينيعل الثقافنينينية األوملبينينينية بييفيفنينينينيا يف القنينينيوت النينيني ا  ُعنينينينيد الثقافنينينية فينينينيمل ثحنينينيدى األسنينينيني  النينينييت  عتمنينينيد اجملتمعنينينينيات 

احملببنينية ث   املمارسنينياتاإلتسنينياتية ع يانينيا يف التعبنيني  عنينين  راخيانينيا و اروانينياف ويف الوقنينيت تاسنينيمل  عتنيني  الرعاضنينية  نينين 

تانينينيوب الملنينينيباب خيعنينينياً بنينينياختالا  سنينينيتوعاهتن الثقافينينينية واالجتماعينينينية والعمرعنينينيةف ومتثنينينيد الثقافنينينية األوملبينينينية أحنينينيد 

النينيدعاان اهلا نينية لتيفمينينية الابينينية البدتينينية والرعاضنينية كمنينيا أ نينيا  ُعنيني  عنينين وجنينيمل خيقنينيايف وح نينيارا  تمينيني  وأل  ع نينيى 

بينينينية ال مكنينينينين اعتبنينينيارر دوراً ها ملنينينينيياً خا نينينية بنينينيني  اإلتسنينينيا  أ  ععنينينيرا  ثنينينينيد أ  منينينيارب فنينينينيإ  دور الثقافنينينية االومل

أوسنينينياط الملنينينيباب فانينينيو ُعملنينينيكد  ت بنينينياً ها نينينياً هلنينينينف وذلنينينيك  نينينيا أكنينينيدر أ نينيني  اانينينيو  وخنينينيال الملنينينيافعت تقنينينيالً عنينينين 

م ث  أبمينينينية  عانينينيد الملنينينيباب  نينينين تاحينينينية التثقينينينيل احركنينينيت  ملنينيني اً ث  النينينيدور اهلنينينيام Nixon 1920تيكسنينينيو  

ة واملسسسنينينيات الثقافينينينية وقيفنينينيوات اإلعنينينيالم يف سنينينيبيد  يفمينينينية الثقافنينينية النينيني ا مكنينينين أ    عبنينينيمل املسسسنينينيات الابوعنينيني

األوملبينينيةا لنيني ا تةنينيراً ألبمينينية الثقافنينية األوملبينينية ل ملنينيباب ولعنينيدم وجنينيود أداة مكنينين طنينيا قينينياب  سنينيتوى هنيني ر الثقافنينية 

فقنينيد وجنينيد الباحنينيي أتنينيمل  نينين ال نينيرورا ث نينياد أداة مكنينين  نينين خالهلنينيا قينينياب  سنينيتوى الثقافنينية األوملبينينية و نينيدى 

 يفمية النيوعت بببمينية الرعاضنية يف حينياة اإلتسنيا ف لني ا متث نيت أهنيداا الدراسنية يف قينياب  سنيتوى ا يف  سابمتا

الثقافنينينينية االوملبينينينينية لنينينينيدى  رح نينينينية الملنينينينيباب مبيفتقنينينينية الرعنينينينياه واسنينينينيتخدم الباحنينينينيي املنينينينييفا  الو نينينينيات )الدراسنينينينيات 

تقنينية الرعنينياه  نينين مبيفاملسنينييتية( مليفاسنينيبتمل لتبيعنينية هنيني ر الدراسنينيةف ومتث نينيت العييفنينية يف  ر نينيادا السنينياحات الملنينيعبية 

( سنينياحةف وقنينيد 32( شنينياب  نينيواع  ع نينيى )8200( سنينييفة وعنينيددهن )80 – 12الملنينيباب املرح نينية العمرعنينية )

وكنينيا   نينين  قنينيام الباحنينيي ببيفنينيا   قينينياب الثقافنينية األوملبينينية لنينيدى الملنينيباب وا  تبيقنينيمل ع نينيى العييفنينية سنينيابقة النيني كرف

اب االوملبية  يفني  القنيدمف كمنيا أهن تتاا  الدراسة عدم  عرا الملباب ع ى األسباب اليت أدت لةاور األلع

 أ  الملباب عاتقر ملعرفة بعد التقاليد األوملبية كالقسن االومل  والملعار والملع ة األوملبيةا
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The curtain came down from the events of the Olympic Games held in 

Beijing in 2008 and was the result of the Arab community that have 

shown a distinct lack of a significant segment of our society in the aspect 

of Olympic culture, at a time when the world is preoccupied with the 

events of the Olympics, which caused an emergency of some of the world 

people to whom to follow up the developments in what is happening in 

Beijing, we find that the slide for more than a few of the community 

Interested in camps, local clubs and matches experimental and more news 

of interest in the participation by writing their own Balmundial sports or 

events taking place in successive session of Beijing, which has a record 

of which athletes record is difficult to repeated In the near future. Clear 

and the steps you recorded the 2008 Beijing Olympics in the history of 

the Olympic Movement, which China has made significant contributions 

to the Olympic Family Great work excellent organizational, stadiums and 

Olympic venues and the proportion of television coverage, which in turn 

recorded a record. 

But it is not uncommon for there achievements of the Olympic ideals of 

this size can not be due to poor knowledge of the Olympic Cultural us at 

a time when culture is one of the foundations that support human 

societies in the expression of heritage and history, while sport is a 

practice dear to the hearts of all youth different levels of cultural, social, 

age and culture represents one of the plllars Olympic important for the 

development of physical education and sports as it reflects the distinct 
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culture and civilization and that the rights to know, such as exercise, the 

role of Olympic culture can not be considered a marginal role particularly 

among youth is an important requirement for them, as confirmed by the 

Secretary and Jamal Kholi Shafei, citing Nixon's Nixon 1980 m to the 

importance of commitment in terms of youth education activist, pointing 

to the important role they can play educational institutions, cultural 

institutions and media outlets for the development of the Olympic culture. 

Therefore, given the importance of the Olympic Youth Culture and the 

lack of an instrument that could measure the level of this culture, a 

researcher has found that it is necessary to find a tool to measure the level 

of the Olympic culture and their contribution to the development of 

awareness of the importance of sport in human life, so the objectives of 

the study was to measure the level of the Olympic Culture to young 

adulthood in Riyadh and the researcher used a descriptive approach 

(surveys) for the appropriateness of the nature of this study, the sample 

was filming in public squares in Riyadh young age group (15 20) year’s 

(2500) divided into young (34) Square, was the researcher to -build a 

scale to measure the Olympic culture among young people has been 

applied on the sample as aforesaid, and of the most important results of 

the study does not recognize young people to the reasons that led to the 

emergence of the Olympic Games since ancient times, and that young 

people lacked the knowledge of some of the Olympic tradition Kalksm 

Olympic emblem and the Olympic torch. 
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