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  مستخلص البحث

هددددلبحث الددددءحث طبيددددياح إتباددددلحراردددديءحاإهددددياححث ادددددثدحالدددددياحث  ا ددددي حث لثد دددد حايلردددد حث ددددل د ح
ث رسليح إك ي حلايد حث الدءحرد حث ررإيزحفيحث عدثقح ثسإعرلحث ايلءحث ري جحث  صفيحاياسل بح

(حلددددد ثثحرر لددددد  حث  ا دددددي حث لثد ددددد حايلرددددد حث دددددل د حث ررإددددديزح ثسدددددإهل حث ايلدددددءحث لاااددددد حح330)ح
(ح رعي ج حث يإي جحآ ريثح ثسدإيإجحث ايلدءح  حرارديءحثإهدياحث اددثدح رجياإد ح دي حSPSSث لصي ر ح)

 حردددد حربددددلحددسددددياحثايلردددد حصددددي ليثحالدددددياحث  ا ددددي حث لثد دددد حفدددديحث عدددددثقح   حدددددع حث رإياعدددد
ث د يدر حاش لحلي ح،حدبريحيإاج حإشإا حث ج  لح   دةحث  ثجاي ح لل حإ ز ع ديح  حاشدإدثأح لددياح
ث  ا ددي حث لثد دد ح   صطادددد دةحالإردديلحراردديءحاإهددياحث ادددثدح رجياإدد حالدددياحث  ا ددي حث لثد دد ح

ث عدثرردد ح ااردد حث ردسسددي حث د يدددر ححفدديحث عدددثقح   حإدد  يح زثدةحث شددايبح ث لجيدد حثا  ربردد حث  تيردد 
ر دددد تحثإهدددياحث اددددثدح هررددد حهيصددد ،ح رددديح ددد حرددد حإدددل ادح ثيع ددديءحسدددلبيحللددد حسدددادحث عردددلح دددل ح
ث عدددديرلا حفدددديحهدددداعحث ردسسددددي حردددداحح ددددداح سددددءحرلددددللةح رعددددياادح يبإدددد ح إادددد ر ح لعرددددلحث لثد ح

جدددددثاحردثجعدددد حشدددديرل ح جررددددا ثايظردددد ح ث ادددد ثيا ححالدددددياحث  ا ددددي حث لثد دددد ح ييلردددد حث د يدددددر ح ثج
لهدديتحث إعددلرم حث رر يدد حاردديحردددر حإلااددلحث رسددإ  حث رتلدد بحردد حث  ددلبحثاسيسدديح ث د يدددر ح ثج

ح ييلر حث د يدر ح.
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ABSTRACT 
The researcher used the descriptive method in the survey method. The 

sample consisted of 330 members representing the governing bodies of the 
clubs of the Premier League. The researcher used the statistical bag (SPSS) 
to handle the results automatically. The researcher concluded that the 
measure of taking The decision and its areas were valid for the members of 
administrative bodies in Iraq and the weakness of follow-up by the heads of 
sports clubs in general, perhaps as a result of distracting efforts and the large 
number of duties and not distributed or the participation of members of 
administrative bodies and recommended the need to adopt a scale Decision-
making and its areas for the members of the governing bodies in Iraq and to 
give the Ministry of Youth and the Iraqi National Olympic Committee and 
other sports institutions the subject of decision-making is particularly 
important because of its impact and a negative impact on the work of the 
workers in these institutions with the establishment of specific foundations 
and standards and evaluation of the administrative work of members of 
bodies Management of sports clubs and a comprehensive review of all sports 
regulations and laws and the introduction of possible modifications to ensure 
the achievement of the required level of the basic goal of sports clubs.            
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأهميته:1-1

ً للتقدم الحضاري والتربوي واالقتصادي  أصبحت التربية البدنية وعلوم الرياضة عنوانا

ً بارزاً مما حدى بالهيئات الحكومية وغير الحكومية اإلسراع  واإلداري ولعبت دوراً حيويا

ربية البدنية وعلوم الرياضة وركزت في عملياتها بعمليات التطوير المستمر لجميع أشكال الت

اإلستعانة بمختلف العلوم بهدف مسايرة عصر النهضة الرياضية حتى يمكن تحسين نوعية 

 المعرفة والممارسة في كافة أنواع األنشطة الرياضية لكافة أفراد المجتمع.

هام الجوهرية إن إتخاذ القرارات في ميادين التربية البدنية وعلوم الرياضة من الم

والوظائف األساسية للهيئات اإلدارية في األندية الرياضية وإن مقدار النجاح الذي تحققه أية هيئة 

إدارية رياضية إنما يتوقف في المقام األول على قدرة وكفاءة هذه الهيئات وفهمهم للقرارات 

 .اإلدارية وأساليب إتخاذها

ركبة من حيث أنها تأخذ في اإلعتبار بيئة إتخاذ تُعد عملية إتخاذ القرارات عملية إدارية م

 القرار وكذلك التنبؤ بالمعوقات والمشكالت التي قد تحد من فعاليته . 

إن نجاح الهيئات اإلدارية في عموم األندية الرياضية ومنها أندية الدوري الممتاز في 

ت الصعبة التي تظهر العراق يتطلب مهارات عالية  في عمليات إتخاذ القرار كونها من المهما

نجاحهم أو فشلهم أو عدم  قدرتهم  على تخطي مراحل األزمات التي تمر بها أنديتهم، والشك أن 

تعدي مرحلة األزمة يتوقف على نوعية القرار المتخذ فيها والقادر على حل مشكالتها، لذلك فإن 

اري يقومون به بل إتخاذ القرار من أصعب المهمات التي تنتظر هذه الهيئات في أي عمل إد

نستطيع بال أية مبالغة أن نقول أن قيادة  أعضاء الهيئات هي  صنع القرار وأن القرار في الحقيقة 

عبارة عن إختيار بين مجموعة بدائل مطروحة لحل مشكلة ما أو أزمة أو تسيير عمل معين  

ً مجموعة من القرارات بع ضها ننتبه إليه وندرسه ولذلك فإننا في حياتنا العملية نكاد نتخذ يوميا

 والبعض اآلخر يخرج عشوائياً بغير دراسة .

إن اتخاذ القرارات اإلدارية من المهام الجوهرية والوظائف األساسية للهيئات اإلدارية التي 

تسهم في تحقيقهم للنجاحات، وبذلك فقد أصبحت اإلدارة الرياضية الناجحة بأمس الحاجة إلى 

 إتخاذ القرارات الصحيحة .

وتبرز أهمية الدراسة في تزويد الباحثين والمهتمين بصورة واضحة وواقعية عن مؤشرات 

فاعلية دور إتخاذ القرار ألعضاء الهيئات اإلدارية ألندية الدوري الممتاز في العراق من خالل 

النتائج التي ستتوصل إليها هذا البحث  ألجل تقديم المساعدة لجميع المعنيين بشؤون األندية 

اضية لرفع أداءهم وتطويره، وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات اإلدارية لهيئاتها العامة الري
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وفرقها الرياضية المختلفة، ألن عمليات إتخاذ القرارات اإلدارية في األندية الرياضية هي محور 

 العملية اإلدارية .

 مشكلة البحث. 2–1

لومات وتحليلها ومعالجتها بطرق علمية إن عمليات إتخاذ القرار تنبثق من خالل جمع المع

معتمدة، األمر الذي يؤدي إلى تحديد البدائل الممكنة للحل، كما إن إتخاذ أحد البدائل يتطلب في 

أغلب األحيان الحس البشري في الحسابات عند تفحص األفضلية في إختيار البدائل للحصول 

ى التقدير الصحيح والمعلومات الموثوق على نتائج موثوق بها، فإتخاذ القرار الناجح يعتمد عل

 بها. 

إن مشكلة الدراسة تكمن في اإلختالفات الفكرية والقدرات العقلية واإلمكانات اإلدارية 

والفنية والثقافة التنظيمية ألعضاء الهيئات اإلدارية ألندية الدوري الممتاز في إتخاذ القرارات 

واء أكانت مادية أو بشرية أو إعالمية ولذلك يسعى اإلدارية الدقيقة والصائبة في حل مشكالتهم س

الباحثان التعرف عليها ودراستها في محاولة علنية للوصول إلى أفضلها لتحقيق األفضل الذي 

 يحقق لهم األهداف التي يريدون الوصول إليها بأسرع وقت وأقل التكاليف وبجودة عالية . 

 هدف البحث: 3 –1

ذ القرار ألعضاء الهيئات اإلدارية ألندية الدوري الممتاز في بناء وتطبيقمقياس مهارة إتخا .1

 العراق .
 مجاالت البحث 1-4

: أعضاء الهيئات اإلدارية ألندية الدوري الممتاز في العراق والبالغ المجال البشري 1-4-1

 ( عضواً .330عددهم )

 : مقرات أندية الدوري الممتاز في العراق . المجال المكاني 1-4-2

 . 2017/  6/ 20إلى   10/2016/  18: للمدة من  المجال الزماني 1-4-3

 الثاني الفصل

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -2

 منهج البحث:  2-1

استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي باعتباره أفضل المناهج لتحقيق أهداف 

 البحث ومالءمته طبيعة مشكلته . 

 وعيناته: مجتمع البحث  2-2

اشتمل مجتمع البحث على أعضاء الهيئات اإلدارية لبعض األندية العراقية المشاركة 

( نادياً ، إن عملية  اختيار العينة ترتبط 30عضواً والذين يمثلون) (330بالدوري الممتاز والبالغ)

ً بطبيعة البحث المأخوذة منه العينة كونها " تمثل الجزء من المجتمع  التي يجري ارتباطا وثيقا
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" ً وكما مبين في  )1)اختيارها على وفق قواعد وأصول علمية تمثل المجتمع تمثيالً صحيحا

 ( .1الجدول )

 (1جدول )

 يبين تفاصيل مجتمع البحث

                                                
، الرياض، جامعة الملك سعود، عمارة شؤون تجارب معملية في وظائف الجهد البدني.( هزاع محمد هزاع 1)

 . 21، ص 1992المكتبات، 

 العدد اسم النادي الرياضي ت

 11 الزوراء 1

 11 الشرطة 2

 11 الميناء 3

 11 التضامن  4

 11 الطلبة 5

 11 الجيش 6

 11 الكهرباء 7

 11 لصناعةا 8

 11 الجوية 9

 11 نفط الجنوب 10

 11 نفط الوسط 11

 11 دهوك 12

 11 أربيل 13

 11 الرمادي 14

 11 كربالء 15

 11 الكوفة 16

 11 الجوالن 17

 11 الصمود 18

 11 النجف 19

 11 القاسم 20
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 عينة البناء: 3-2-1

( عضواً للهيئة اإلدارية تم اختيارهم بطريقة القرعة موزعين 187اشتملت عينة البناء على )

. ع البحث الكلي من مجتم % 56.6على أندية الدوري الممتاز في العراق يمثلون نسبة 

 ( يبينان ذلك. 3و 2والجدوالن )

 ( 2جدول )

 يبين أعضاء الهيئات اإلدارية)عينة البناء(

 العدد إسم النادي الرياضي ت

 11 الميناء  .1

 11 التضامن   .2

 11 الصناعة  .3

 11 نفط الجنوب  .4

 11 نفط الوسط  .5

 11 دهوك  .6

 11 الكوفة  .7

 11 الصمود  .8

 11 النجف  .9

 11 ميسان 21

 11 الديوانية 22

 11 الناصرية 23

 11 زاخو  24

 11 دودالح 25

 11 النفط 26

 11 الكرخ 27

 11 السماوة 28

 11 الدغارة 29

 11 الحسنين 30

 330 المجموع
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 11 القاسم  .10

 11 سانمي  .11

 11 الناصرية  .12

 11 النفط  .13

 11 الكرخ  .14

 11 السماوة  .15

 11 الدغارة  .16

 11 الحسنين  .17

 187 المجموع

 (3جدول )

 يبين تفاصيل عينة البناء

 أعضاء الهيئات اإلدارية          

 النسبة المئوية

 التجربة األساسية

 )التحليل الحصائيللفقرات(

التجربةاالستط عينة الثبات المستبعدون

 عيةال

 المجموع

 187 11 22 3 151 عدد أعضاء الهيئات اإلدارية

 %100 %5،88 %11،77 %1،60 %80،75 النسبة المئوية من عينة البناء

 عينة التطبيق :2-2-2

( عضواً للهيئة اإلدارية موزعين على أندية الدوري الممتاز 143اشتملت عينة التطبيق على)

( استمارات وذلك 7ن مجتمع البحث الكلي، وتم استبعاد)( م%43،34في العراق ويمثلون نسبة )

( عضواً للهيئة 136لعدم اكتمال اإلجابة عليها، حيث اشتملتعينة التطبيق بصورتها النهائية على)

 ( يبينان ذلك.5و 4اإلدارية، وحسب ما مبين في الجدولين )

 ( 4جدول )

 يبين أعضاء الهيئات اإلدارية )عينة التطبيق(

 العدد دي الرياضياسم النا ت

 11 الزوراء  .1

 11 الشرطة  .2

 11 الطلبة  .3

 11 الجيش  .4
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 11 الكهرباء  .5

 11 الجوية  .6

 11 أربيل  .7

 11 الرمادي  .8

 11 كربالء  .9

 11 الجوالن  .10

 11 الديوانية  .11

 11 زاخو   .12

 11 الحدود  .13

 143 المجموع

 (5جدول )

 يبين  تفاصيل عينة التطبيق

 لعيناتا                            

 النسبة المئوية                                                                                          

 المجموع المستبعدون عينة التطبيق النهائي

 143 7 136 عدد أعضاء الهيئات اإلدارية

 %100 %4،90 %95،10 النسبة المئوية من عينة البناء

 دوات ووسائل جمع المعلومات.األجهزة واأل 2-3

استخدم الباحث مجموعة من الوسائل المساعدة والمناسبة لطبيعة العمل في هذا  لبحث إذ تساعد 

 .)1)هذه الوسائل على جمع بيانات البحث وتحقيقها مما يسّهل من خاللها تنفيذ التجربة

 األجهزة 2-3-1

 ( حاسوب نوعHP( صيني عدد )1.) 

 (حاسبة يدوية نوعcosiopx( يابانية عدد )1.) 
 األدوات: 2-3-2

 .أراء الخبراء والمختصين 
 .استمارات جمع المعلومات 

 .استمارات تفريغ المعلومات 

                                                
 ،1993بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، ،2ط،علمي ومناهجهطرائق البحث ال.( وجيه محجوب جاسم1)

 .13ص
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 وسائل جمع المعلومات 2-3-3

 .المصادر العربية واالجنبية 

 شبكة المعلومات الدوليةlnter net).)                                . 
 برنامج الحقيبة االحصائية(spss.) 

 خطوات تصميم المقياس وإجراءاته الميدانية 2-4

 إعداد الصيغة األولية للمقياس 2-4-1

 إعداد الصيغة األولية لمجاالت وفقرات وسلم المقياس 2-4-1-1
اعتمد الباحثان في بناء الصيغة األولية لالستمارة االطالع على األدبيات عن طريق شبكة 

لمتوافرة التي تتعلق بموضوع البحث مع مراجعة الدراسات األنترنيت واألدبيات والمصادر ا

السابقة وعليه فهو بحاجة إلى بناء مقياس إلتخاذ القرار يناسب العينة المستهدفة، يرى أن 

القرارات التي تتخذ من قبل عضو الهيئة اإلدارية تنعكس في أدائه والنتائج التي يحققها وأن مهمة 

ومعرفة يجدر به إتقانها. حيث ال توجد وظيفة إنسانية تتطلب قدرا  إتخاذ القرار تعد مهارة أساسية

( 6كبيراً من الطاقة الفكرية واالنفعالية مثلما تتطلب عملية اتخاذ القرار. وقد اعتمدت الباحثان )

مجاالت لقياس اتخاذ القرار ألعضاء الهيئات اإلدارية ألندية الدوري الممتاز علما إن بدائل 

دائماً، عادةً، وهي )ضمون كل عبارة من العبارات وفق مقياس ليكرت الخماسي االستجابة نحو م

 6ومن خالل ذلك قام الباحثان بوضع محاور المقياس بصيغته األوليةوتضمن أحيانا، نادراً، أبداً( 

 عبارة . 71مجاالت 

 

 ( 6جدول )

 مدرج عبارات المقياس

 

 

 
 

وتم عرض المجاالت والعبارات والمدرج على مجموعة من الخبراء والمتخصصين لبيان 

الصالحية وللتأكد من قابلية كل عبارة من حيث المفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوحها من 

 خالل كل بديل من البدائل ومعرفة مدى صالحيتها من عدمها مع إيجاد التعديل المقترح. 

جمع االستمارات وإجراء العمليات اإلحصائية تم االتفاق على المجاالت والعبارات  وبعد 

التي تمت الموافقة عليها او تعديل بعض العباراتأو دمجها وحذف بعضها واضافة البعض االخر. 

 تنطبق بدرجة

 ً ً  أحيانا عادةً  دائما ً  نادرا  أبدا

5 4 3 2 1 
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( عبارة 42( مجاالت و)6(. اذ اصبحت مقياس إتخاذ القرار من )8و7كما مبين في الجدولين)

 ل عبارات المقياس .وبعدها تم تحلي

 ( 7جدول )

 يبين تعديالت عبارات مقياس إتخاذ القرار

مجاالت مقياس  ت

 إتخاذ القرار

عدد 

العبارات 

 االصلية

العبارات 

 المعدلة

رقم 

العبارات 

 المعدلة

العبارات 

 المستبعدة

رقم العبارات 

 المستبعدة

العبارات 

 المضافة

رقم 

العبارات 

 المضافة

العبارات  

 النهائية

تم تحويلها الى  11العبارة  11  1

 2المحور 

5 2-6-7-8-10 - - 5 

2  12 - - 5 

 

2-4-8 

-11-12 

1 2 8 

3  12 - - 5 1-5-7- 

8-12 

- - 7 

4  12 - - 5 7-8-10-11-12 - - 7 

5  12 - - 4 4-7-10-11 - - 8 

6  12 - - 5 1-3-4-10-11 - - 7 

 42  1  29   71 المجموع

 تطالعية للمقياسالتجربة االس 2-5

إّن الغاية من أجراء التجربة االستطالعية هو ليتأكد الباحثان من مالئمة المقياس للعينة 

ومدى وضوح التعليمات والعبارات التي وضعها وهي عبارة عن "تدريب عملي للباحثان 

لغرض تنفيذ  (1)للوقوف على السلبيات وااليجابيات التي تقابله في أثناء أجراء االختبار لتفاديها"

العمل بدقة وتذليل الصعوبات واإلجراءات غير االقتصادية في الجهدين المادي والبشري كما 

تهدف التجربة االستطالعية معرفة الوقت المستغرق والالزم لإلجابة لذا كان "إعداد الصورة 

ء التجربة ، وتم إجرا(2) األولى للعبارات قبل القيام بتوزيعها على العينة وتحليلها إحصائيا"

                                                
حث ريلا  ح1) ح(ريس  حجيرع ح،االختبارات والقياس في التربية الرياضية. حث علري، ح ث الء حث عي ي حث إعلر  رتياا

 .107صح،1990ث ر صل،ح
 .82صح،2001د،لري ،حلثدحث رييهجح لإ ز اح ث يش،ح1ط،اصول البحث العلمي ومناهجه.( جر حرلج ب2)
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( مشرف من ضمن عينة البناء وتم 11عددهم) االستطالعية على إداري نادي الكرخ والبالغ

 استبعادهم من عينة التطبيق، ومن أهداف التجربة االستطالعية هي:

 . التعرف على الوقت الالزم والكافي ألفراد العينة لمالحظة وقراءة العبارات 

 ر الواضحة.إعطاء فرصة لالستفسار عن الحاالت غي 
 .أن تكون اإلجابة عن جميع العبارات 
  وتوضح من نتائج هذا األجراء أن جميع الفقرات واضحة ومفهومة لجميع أفراد العينة

 لإلجابة عن فقرات االستبانة.
 التجربة الرئيسة للمقياس 2-6

ات إنَّ غاية الباحثان من إجراء التجربة االساسية هو تطبيق المقياس لغرض تحليل العبار

احصائيا وايجاد قوتها التمييزية ودرجة اتساقها الداخلي واستبعاد العبارات غير المميزة وايجاد 

 الصدق والثبات للمقياس، لكي  يصبح جاهز للتطبيق. 

 الخصائص السيكومترية لعبارات المقياس 2-6-1

بعاد غير يرمي التحليل اإلحصائي للعبارات إلى إبقاء العبارات الصالحة في المقياس واست

الصالحة منها؛ وذلك من خالل الكشف عن مدى دقتها في قياس ما أعدت لقياسه، وبذلك فقد قام 

الباحثان بتحليل عبارات المقياس؛ من خالل استخراج القوة التائية لكل عبارة عن طريق احتساب 

ذ تعد الدرجة الكلية التي يحصل عليها كل فرد ونتيجة لجمع وزن كل عبارة من العبارات، ا

عملية حساب القوة التائية للعبارات خطوة مهمة جداً في بناء المقياس ومن الطرق الشائعة في 

 تحليل الفقرات )أسلوب المجموعتين المتطرفتين وأسلوب االتساق الداخلي(.

 

 أوالً: أسلوب المجموعتين المتطرفتين )القوة التمييزية( للعبارات.        

مدى قدرة العبارة على التمييز بين المستويات العليا والمستويات ويقصد بالقوة التمييزية "

 (1)الدنيا من األفراد بالنسبة للسمة التي تقيسها العبارة".

والختبار العبارات المميزة فقد تم ترتيب المقياس بحسب مجموع درجاته الكلية تنازلياً من 

من اإلجابات الحاصلة على أعلى  %27أعلى درجة إلى أوطأ درجة لعينة البناء، ثم أخذت نسبة 

من اإلجابات الحاصلة على أدنى  %27الدرجات وسميت بالمجموعة العليا، وبعدها أخذت نسبة 

 ( بين عينتين مستقلتين.tالدرجات وسميت بالمجموعة الدنيا، اذ قام الباحثان  بتطبيق قانون )

( يبينان 9و 8( اداري والجدولين )11وتم تطبيق القوة التميزية على عينة البناء والبالغ عددهم)

 ذلك.

                                                
)1( Show marine :Seales for the Measurment of Attudes، New York، McGraw Hill ، 

1967، P450.            
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 (8الجدول )

 يبين القوة التمييزية لعبارات مقياس اتخاذ القرار 

 داللة الفروق مستوى الخطأ قيمة ت المحسوبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجموعة الفقرات

1 
 28.63 0.51 2.63 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.37 4.83 المجموعة العليا

2 
 22.22 0.48 2.72 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.49 4.58 المجموعة العليا

3 
 21.09 0.6 2.58 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.49 4.58 المجموعة العليا

4 
 25.68 0.5 2.75 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.41 4.77 المجموعة العليا

5 
 24.36 0.69 2.19 الدنيا المجموعة

 
 معنوي 0.000

 0.47 4.67 المجموعة العليا

6 
 21.21 0.6 2.41 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.49 4.42 المجموعة العليا

7 
 23.34 0.63 2.51 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.45 4.72 المجموعة العليا

8 
 24.85 0.55 2.55 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.45 4.72 المجموعة العليا

9 
 22.94 0.53 2.67 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.47 4.66 المجموعة العليا

10 
 22.72 0.55 2.52 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.49 4.58 المجموعة العليا

11 
 23.13 0.57 2.41 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.5 4.55 المجموعة العليا

12 
 30.12 0.54 2.7 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.26 4.92 المجموعة العليا

13 
 23.63 0.57 2.58 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.45 4.7 المجموعة العليا

 معنوي 0.000 24.85 0.55 2.55 المجموعة الدنيا 14
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  0.45 4.72 المجموعة العليا

15 
 22.8 0.55 2.54 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.49 4.6 المجموعة العليا

16 
 22.09 0.65 2.48 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.47 4.66 المجموعة العليا

17 
 0.65 2.3 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 25.34
 0.44 4.73 المجموعة العليا

18 
 21.27 0.65 2.32 موعة الدنياالمج

 
 معنوي 0.000

 0.5 4.45 المجموعة العليا

19 
 31.97 0.52 2.6 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.28 4.91 المجموعة العليا

20 
 29.14 0.48 2.64 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.38 4.82 المجموعة العليا

 

21 

 30.11 0.57 2.63 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.26 4.92 المجموعة العليا

22 
 31.97 0.52 2.6 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.28 4.91 المجموعة العليا

23 
 22.16 0.67 2.45 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.47 4.67 المجموعة العليا

24 
 21.6 0.77 2.19 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.49 4.6 المجموعة العليا

25 
 25.76 0.65 2.51 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.35 4.85 المجموعة العليا

26 
 0.61 2.51 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 27.73
 0.34 4.86 المجموعة العليا

27 
 25.21 0.69 2.02 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.48 4.61 لعلياالمجموعة ا

28 
 22.85 0.63 2.42 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.48 4.63 المجموعة العليا

 معنوي 0.000 25.45 0.63 2.44 المجموعة الدنيا 29
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  0.41 4.77 المجموعة العليا

30 
 23.52 0.62 2.41 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.47 4.66 المجموعة العليا

31 
 21.63 0.69 2.44 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.47 4.66 المجموعة العليا

32 
 24 0.65 2.32 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.47 4.67 المجموعة العليا

33 
 21.91 0.62 2.58 المجموعة الدنيا

 
0.000 

 معنوي

 0.47 4.67 المجموعة العليا 

34 
 26.07 0.66 2.38 دنياالمجموعة ال

 
0.000 

 معنوي

 0.38 4.82 المجموعة العليا 

35 
 23.05 0.7 2.16 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.49 4.57 المجموعة العليا

36 
 23.03 0.7 2.47 المجموعة الدنيا

 
0.000 

 معنوي

 0.42 4.76 المجموعة العليا 

37 
 28.37 0.61 2.27 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.39 4.8 المجموعة العليا

38 
 22.48 0.62 2.36 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.5 4.54 المجموعة العليا

39 
 25.35 0.68 2.2 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.45 4.72 المجموعة العليا

40 
 31.97 0.52 2.6 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.28 4.91 المجموعة العليا

41 
 32.12 0.63 2.47 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.12 4.98 المجموعة العليا

42 
 27.94 0.68 2.5 المجموعة الدنيا

 
 معنوي 0.000

 0.23 4.94 المجموعة العليا

  0،05≥  معنوي عند مستوى داللة  

 

 خلي(:ثانياً: الصدق )معامل االتساق الدا
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 وقد تحقق الباحثان من صدق المقياسمن خالل:

 مؤشر صدق المحاور )معامل االتساق الداخلي(: -1

ثبات المقياس ويتحقق هذا النوع من الصدق من ارتباط درجة المجال بدرجة المقياس 

ت الكلية، وهذا معناه أن المجال  يقيس المفهوم نفسه الذي تقيسه الدرجة الكلية للمقياس وفقا إلجابا

( اداريا، فقد كانت قيمة معامل االتساق الداخلي لجميع 151أفراد العينة )البناء( والبالغ عددهم )

(. 0،05المجاالت هي نسب مقبولة الن قيم مستوى الخطأ لقيم االرتباط اقل من مستوى خطا)

 ( يبينان ذلك.11و10والجدولين ) 
 (10جدول )

 داخلي( لمجاالت مقياس اتخاذ القراريبين قيم معامل الثبات )معامل االتساق ال 

 داللة االرتباط مستوى الخطأ قيمة معامل الثبات عدد العبارات مجاالت  مقياس اتخاذ القرار

 معنوي 0،000 0،85 5 1

 معنوي 0،000 0،82 8 2

 معنوي 0،000 0،72 7 3

 معنوي 0،000 0،84 7 4

 معنوي 0،000 0،72 8 5

 معنوي 0،000 0،74 7 6

(0،05≥)نوي عند مستوى الداللة * مع  

 مؤشر صدق العبارات)معامل االتساق الداخلي(: -2

ويعني معرفة عالقة ارتباط كل عبارة من العبارات بالدرجة الكلية للمقياس نفسها ويشار إلى 

 : (1)أن هذا اإلجراء يزود المقياس بعدة مميزات وهي

)االتساق الداخلي( يظهر مدى ترابط العبارات إن إجراء ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية  -

فيما بينها، ولذلك لجأ الباحثان إلى استخدام قانون االرتباط البسيط )بيرسون( الستخراج قيم 

 . (2)معامل االرتباط "ويعد ذلك معيارا لصدق االختبار"

                                                
حث بللث  ح1) حيزه حث سيردث يح تيدقحلرال ح(ايس  حث إلد ء. حر ي  حيل  حراريءحثإجيهي حث تلا  حث عدبر ح،بييا حث رجل  اغلثل،

ح.92صح،1987،ح2،حث عللح/77 لال ءحث إدب ر ،حرجلل
ث ايهدة،حرد زح،المعايير-الموضوعية-الصدق-المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق، الثبات.(رصتف حلسا حايهي2)

 .ح47صح،1999ث كإيبح ليشد،ح
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معنوية( تحذف العبارات التي تكون معامالت ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس )غير 

على اعتبار أن العبارة ال تقيس الظاهرة أو السمة التي يقيسها المقياس بأكملها. وبعد معالجة نتائج 

( أن جميع عبارات المقياس حققت قيم معنوية،  الن قيم 14و13المقياس تبين من الجدولين )

 (.0،05مستوى الخطأ لقيم االرتباط اقل من مستوى داللة )

 (11جدول )

 معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية لمقياساتخاذ القراريبين قيم 

داللة 

 االرتباط

مستوى 

 الخطأ

 رقم الفقرة معامل االرتباط مستوى الخطأ داللة االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط

  .1 0،31 0،000 معنوي 22 0،41 0،000 معنوي

  .2 0،42 0،000 معنوي 23 0،50 0،000 معنوي

000،0 معنوي   .3 0،29 0،000 معنوي 24 0،53 

  .4 0،43 0،000 معنوي 25 0،42 0،000 معنوي

  .5 0،42 0،000 معنوي 26 0،29 0،000 معنوي

  .6 0،40 0،000 معنوي 27 0،47 0،000 معنوي

  .7 0،41 0،000 معنوي 28 0،40 0،000 معنوي

  .8 0،45 0،000 معنوي 29 0،45 0،000 معنوي

  .9 0،18 0،003 معنوي 30 0،44 0،000 معنوي

  .10 0،39 0،000 معنوي 31 0،50 0،000 معنوي

  .11 0،43 0،000 معنوي 32 0،42 0،000 معنوي

  .12 0،42 0،000 معنوي 33 0،47 0،000 معنوي

  .13 0،40 0،000 معنوي 34 0،47 0،000 معنوي

  .14 0،41 0،000 معنوي 35 0،54 0،000 معنوي

  .15 0،52 0،000 معنوي 36 0،34 0،000 معنوي

16،0 0،007 معنوي   .16 0،37 0،000 معنوي 37 

  .17 0،17 0،007 معنوي 38 0،38 0،000 معنوي

  .18 0،37 0،000 معنوي 39 0،33 0،000 معنوي

  .19 0،32 0،000 معنوي 40 0،42 0،000 معنوي

  .20 0،35 0،000 معنوي 41 0،26 0،000 معنوي
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 (51) الى( 27)ص  من الصفحاتعماد كريم سعود  -وعد عبد الرحيم فرحان  .د.أ بحث

 (30/12/2018)عشر  ابعسالالعدد  – لرابعالمجلد ا –النبار للعلوم البدنية والرياضية مجلة جامعة ا

 مؤشرات صدق وثبات وموضوعية المقياس. 2-7

ومن أهم مؤشرات الخصائص القياسية المهمة "التي اتفق عليها المختصون في القياس 

النفسي خاصيتي الصدق والثبات، إذ تعتمد عليها دقة البيانات أو الدرجة التي تحصل عليها من 

 .(1)المقياس"

و المقياس في قياس ما وضع من الصدق هو "مدى صالحية االختبار أصدق المقياس :  .1

، وللصدق عدة معاٍن وله مفهوم واسع أولها قياس االختبار للسمة المراد قياسها من (2)أجله"

خالله وال يقيس شيئا آخر بدالً منه، وتم استخدم الصدق المحتوى )اتفاق الخبراء( وبهذا 

 التي يرمي الى قياسها.يهدف هذا النوع من الصدق الى معرفة مدى تمثيل االختبار للظاهرة 
، (3)ويعدُّ هذا النوع من الصدق من أهم األنواع المستخدمة في االختباراتصدق المحتوى: .أ

ويتمَّ إيجاد صدق المحتوى عندما قام  الباحثان  بعرض المقياس بصورته األولية على 

ى مجموعة من الخبراء والمختصين والمحكمين، ويعد االختبار صادقا " إذا تم عرضه عل

عدد من السادة الخبراء والمختصين في اإلجابات وحكموا بأن االختبار يقيس ما تم وضعه 

 (.  12. وكما مبين في الجدول )(4)لقياسه بكفاءة جيدة"
 (12جدول )

 يبين قيم معامل االسس العلمية للمقياس

 سس العلميةاال                             األ  

 االختبارات

 صدق المحتوى

 %100 اساتخاذ القراراتمقي

(0،05≥)* معنوي عند مستوى الداللة   

 ثبات المقياس :  .2

                                                
 .160صح،1998ث ايهدة،حلثدحث ي د ث عدبر ،،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس:ح(حسعلحلبلحث دلر 1)
حث سال2) ح ال  حفدلي ح( ح،4ط،القياس واالختبار في التربية الرياضية: ح ليشد، حث كإيب حرد ز  ،2007ث ايهدة،

ح.112صح
ح آهد  ح3) حث ز اعي حابدثهر  حث جلال حجيرع ح،االختبارات والمقاييس النفسية.(لبل حرتاع  حث ر صل، جيرع 

ح.39صح،1981ث ر صل،
ح،1998لري ،حلثدحث كإب،ح،2ط،تربية الرياضيةمبادئ القياس والتقويم في ال.حح(حييلدحث ز  لح هشي حللري 4)

ح.حح184ص

  .21 0،24 0،000 معنوي 42 0،21 0،000 معنوي

 (0،05≥)* معنوي عند مستوى داللة  
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 (51) الى( 27)ص  من الصفحاتعماد كريم سعود  -وعد عبد الرحيم فرحان  .د.أ بحث

 (30/12/2018)عشر  ابعسالالعدد  – لرابعالمجلد ا –النبار للعلوم البدنية والرياضية مجلة جامعة ا

تعتمد هذه الطريقة على تقسيم عبارات االختبار على نصفين األول التجزئة النصفية:   .ب

يحتوي على العبارات ذات األرقام الفردية واآلخر يحتوي على العبارات ذات األرقام 

 .ريقة درجات متكافئة لنصفي العباراتالزوجية، وبذلك تعطي هذه الط

( اداريا واستخرج معامل 22ولحساب الثبات بهذه الطريقة فقد تم استخدام بيانات استمارات ) 

الثبات بين نصفي المقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون النسبة الختبار اتخاذ القرار وكما 

االختبار بمعادلة داللة ثبات سبيرمان (.وتم تعديل قيمة معامل ثبات نصف 13مبين في الجدول )

 براون.

 (13جدول )

 يبين ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية

 معامل الرتباط االستبانتين

 البسيط

مستوى 

 الخطا

معامل  االرتباط 

 سبيرمان

مستوى 

 الخطا

 

 الداللة

 معنوي 0،000 0،96 0،000 0،87 مقياس إتخاذ القرار

 (0،05)*معنوي عند مستوى داللة 

عرض الباحثان المقياس على الخبراء لغرض التأكد من صالحية مجاالته الموضوعية:  .3

وعباراته  ووضوحها، فضال عن وضوح تعليمات المقياس وطريق احتساب الدرجة وقد اتفق 

الخبراء على المقياس بعد تعديل بعض عباراته بناًء على ملحوظاتهم، وبهذا تحققت موضوعيته، 

ق من الموضوعية بتحليل عبارات المقياس من خالل )القوة التميزية + االتساق كما تم التحق

الداخلي( لالبقاء على العبارات المميزة الجيدة في المقياس ، وبهذا قد تحققت موضوعية 

 .المقياس
 التطبيق النهائي للمقياس:  2-8

تحليل االحصائي بعد أن تتم إجراءات بناء المقياس بصورته النهائية من خالل عمليات ال

للعبارات وحساب القوة التميزية لها، والتأكد من ثبات المقياس وصدقه وموضوعيته، تم تطبيق 

 المقياس على عينة التطبيق. 

 ( عبارة. 42( مجاالت و )6وتضمن مقياس إنخاذ القرار )

 (  درجة.210أعلى درجة له )*

 (درجة.42أقل درجة )*

د الوسط الحسابي عن الوسط الفرضي فهذا يعني العينة لها ( وكلما زا126الوسط الفرضي له ) 

 قدرة على اتخاذ القرار الصحيح. 

 الوسائل اإلحصائية : 2-9
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 (51) الى( 27)ص  من الصفحاتعماد كريم سعود  -وعد عبد الرحيم فرحان  .د.أ بحث

 (30/12/2018)عشر  ابعسالالعدد  – لرابعالمجلد ا –النبار للعلوم البدنية والرياضية مجلة جامعة ا

( للحصول على النتائج المطلوبة SPSSاستخدام الباحثان نظام الحقيبة اإلحصائية برنامج )     

 لتحقيق الهدف المطلوب من البحث .

 الثالث الفصل

 تائج مقياس إتخاذ القرار ومجاالته ومناقشتها:رض وتحليل نع 3-1

 (13جدول )

 يبين المعالم اإلحصائية لمقياس اتخاذ القرار ومجاالته

 

 ( 14جدول )

 يبين  الفرق داخل العينة في مقياس اتخاذ القرار ومجاالته  

مقياس اتخاذ القرار 

 ومجاالته

 الوسط الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت المحسوبة 

 للعينة الواحدة

مستوى 

 الخطاء

 النتيجة

 معنوي 0،000 170.27 9.47 138.3 مقياس اتخاذ القرار

 معنوي 0،000 72.74 3.01 18.81 المجال األول

 معنوي 0،000 52.05 5.72 25.55 المجال الثاني

 معنوي 0،000 60.36 4.58 23.72 المجال الثالث

 معنوي 0،000 126.5 2.05 22.33 المجال الرابع

 معنوي 0،000 69.92 4.17 25.01 المجال الخامس

 معنوي 0،000 145.8 1.82 22.86 سادسالمجال ال

 (0،05≥)* معنوي عند مستوى الداللة 

مقياس اتخاذ القرار 

 ومجاالته

عدد 

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

 

أعلى قيمة 

حققتها 

 العينة

اقل قيمة 

 حققتها العينة

معامل 

 االلتواء

 0.64- 107 158 126 9.47 138.3 42 مقياس اتخاذ القرار

 0.59- 10 23 15 3.01 18.81 5 المجال األول

 0.18 16 36 24 5.72 25.55 8 المجال الثاني

 0.09 17 31 21 4.58 23.72 7 المجال الثالث

 0.22- 19 28 21 2.05 22.33 7 المجال الرابع

 0.29- 15 31 24 4.17 25.01 8 المجال الخامس

 0.42- 17 26 21 1.82 22.86 7 المجال السادس
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 (51) الى( 27)ص  من الصفحاتعماد كريم سعود  -وعد عبد الرحيم فرحان  .د.أ بحث

 (30/12/2018)عشر  ابعسالالعدد  – لرابعالمجلد ا –النبار للعلوم البدنية والرياضية مجلة جامعة ا

( 42( أعاله أن عدد عبارات مقياس اتخاذ القرار هي )14و  13) ينيتبين من الجدول

(  والوسط 9.47(  فيما كان االنحراف المعياري )138.3عبارة وبلغ الوسط الحسابي لها )

 ( أما أقل قيمة حققتها العينة فبلغت158قتها العينة )( وبلغت أعلى قيمة حق126الفرضي )
( وبلغت عدد عبارات المجال األول الغاية من -0.64( وبلغ معامل االلتواء )107) -

(  3.01(  فيما كان االنحراف المعياري )18.81(عبارات وبلغ الوسط الحسابي )5القرار)

(  أما أقل قيمة حققتها العينة فبلغت 23( وبلغت أعلى قيمة حققتها العينة )15والوسط الفرضي )

هذا يعني ان  1-(. ولما كانت قيم معامل االلتواء محصورة بين-0.59( وبلغ معامل االلتواء)10)

عينة البحث متقاربة وغير مختلفة في معرفة الحاجة الحقيقية للقرار ونتائجه ودراسة وتحديد 

ي لها إرتباط وثيق بالهدف من إتخاذ القرار،  الهدف الحقيقي له والغايات التي تحصل عليها والت

كما ان قيمة الوسط الحسابي أقل من الوسط الفرضي وهذا يعني ان عينة البحث تدرك أن أعباء 

العمل المتضاعفة تحد من قدرتهم على إتخاذ القرار. فيما بلغت عدد فقرات المجال الثاني 

(  فيما كان االنحراف 25.55سط الحسابي )فقرات وبلغ الو (8)الحصول على المعلومات الكافية 

(  أما أقل قيمة 36( وبلغت أعلى قيمة حققتها العينة )24(  والوسط الفرضي  )5.72المعياري )

(. ولما كانت قيم معامل االلتواء محصورة 0.18( وبلغ معامل االلتواء )16حققتها العينة فبلغت )

مختلفةألن عملية جمع البيانات والمعلومات هي هذا يعني ان عينة البحث متقاربة وغير  1-بين 

التي على أساسها يتخذ القرار تتوقف على تحديد المعلومات والبيانات التي تتصل بالمشكلة 

موضع القرار والتي تساعد على تحديد البدائل بطريقة حيادية من جانب متخذ القرار وأن قيمة 

ان عينة البحث تتعرض صعوبة عند الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي وهذا يعني 

إتخاذها للقرار بسبب قلة المعلومات وعدم إعطائها الفرصة لالخرين للتعبير عن ارائهم وأفكارهم 

والتتوفر لديهم تفصيالت دقيقة عن المشكالت التي يواجهونها ، وبلغت عدد عبارات المجال 

(  فيما 23.72لغ الوسط الحسابي)(عبارات وب7الثالث معرفة كل الحلول المحتملة )البدائل(  )

(  31( وبلغت أعلى قيمة حققتها العينة )21(  والوسط الفرضي ) 4.58كان االنحراف المعياري )

(. ولما كانت قيم معامل  0.09( وبلغ معامل االلتواء )17أما أقل قيمة حققتها العينة فبلغت )

وغير مختلفة في توليد قائمة من هذا يعني ان عينة البحث متقاربة  1-االلتواء محصورة بين

البدائل للحلول الممكنة القابلة للتنفيذ،وتوليد أفكار جديدة في إطار جديد وفي ضوء المعلومات 

المتوافرة ، والمفاضلة بين البدائل ودالالتها للوصول إلى حلول ممكنة عند إتخاذ القرارات . كما 

ا  يعني ان عينة البحث غير متمكنة من ان قيمة الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي وهذ

معرفة كل الحلول المحتملة أو البدائل عند إتخاذها للقرارات المهمة . في حين بلغت عدد عبارات 

(  فيما كان االنحراف 22.33( عبارات وبلغ الوسط الحسابي )7المجال الرابع تقييم الخيارات )

(  أما أقل قيمة 28لى قيمة حققتها العينة )( وبلغت أع21(  والوسط الفرضي ) 2.05المعياري )
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 (51) الى( 27)ص  من الصفحاتعماد كريم سعود  -وعد عبد الرحيم فرحان  .د.أ بحث

 (30/12/2018)عشر  ابعسالالعدد  – لرابعالمجلد ا –النبار للعلوم البدنية والرياضية مجلة جامعة ا

(.ولما كانت قيم معامل االلتواء محصورة -0.22( وبلغ معامل االلتواء )19حققتها العينة فبلغت )

هذا يعني ان عينة البحث متقاربة وغير مختلفة في أن يكون متخذ القرار متوقعا لما قد  1-بين

بدائل التي سيتخذها للوصول إلى قراره من خالل يحدث من نتائج سلبية أو إيجابية في ضوء ال

فحص مزايا وعيوب كل بديل فحصاً جيداً وتقيمه في ضوء المحكات التي يتم تحديدها  وان قيمة 

الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي وهذا  يعني ان عينة البحث تتعرض الى عدم تقييمها 

لها مراجعة المعلومات ووجهات نظر للخيارات بشكل يحقق قرارات سليمة وصحيحة  إلهما

 االخرين قبل إتخاذ القرار.

عبارات وبلغ الوسط )8معرفة الخيار األمثل ) 5وبلغت عدد عبارات المجال الخامس 

( وبلغت أعلى 24( والوسط الفرضي)4.17( فيما كان االنحراف المعياري )25.01الحسابي )

(.  -0.29( وبلغ معامل االلتواء )15لعينة فبلغت )( أما أقل قيمة حققتها ا31قيمة حققتها العينة )

هذا يعني ان عينة البحث متقاربة وغير مختلفة  1-ولما كانت قيم معامل االلتواء محصورة بين

في وزن النتائج المتوقعة المنشودة وإختيار البديل الذي يحقق أهداف إتخاذ القرار الصائب على 

حسابي أكبر من الوسط الفرضي وهذا يعني ان عينة نحو أفضل من غيره   وان قيمة الوسط ال

البحث تهمل االختيار االمثل بما ينطبق واهداف النادي واجرائته  واليتم توجيه أعضاء الهيئة 

اإلدارية  للحل البديل في إتخاذ القرار كي يسهل تنفيذه  وال يتم إلغاء اي قرار اذا قدم أحد أعضاء 

أ القرارأما عدد عبارات المجال السادس تنفيذ القرار فقد بلغت الهيئة اإلدارية  دليالً على خط

(  والوسط 1.82(  فيما كان االنحراف المعياري )22.86عبارات وبلغ الوسط الحسابي ))7)

( 17(  أما أقل قيمة حققتها العينة فبلغت )26( وبلغت أعلى قيمة حققتها العينة )21الفرضي )

هذا يعني ان عينة  1-ما كانت قيم معامل االلتواء محصورة بين (.ول- 0.42وبلغ معامل االلتواء )

البحث متقاربة وغير مختلفة في عملية معرفة ما إذا كان إختيار القرار خاطئا أم ال ومعرفة 

النتيجة النهائية والنجاحات التي يحققها القرار المتخذ وتقييم األخطاء التي يمكن أن تحدث مع 

كلة وحدوثها مرة أخرى أو مرات أخرى في المستقبل،  كما ان قيمة التأكد من عدم تكرار المش

الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي وهذا يعني ان عينة البحث التجري لقاءات منتظمة مع 

أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي والهيئة العامة العاملة  لتوثيق المعلومات والذي يقلل من حدوث 

عضاء الهيئات اإلدارية التعترف  بالخطأ وإن كانت نتائج القرار المشكالت وتكرارها وألن أ

خاطئة ، ومن خالل النتائج االحصائية في مقياس اتخاذ القرار تبين أن قيمة الوسط الحسابي أقل 

من الوسط الفرضي وهذا يعني أن العينة  تدرك أنها مخطئة باتخاذها للقرارات  ولكن رغم ذلك 

الباحثان  أن عليهم التأكد من صحة قراراتهم قبل اتخاذها حتى يقللوا من  فإنها تتخذ القرار، ويرى

وانالهيئات اإلداريةالناجحةهيالتييقومأعضائها نسبة االخطاء التي قد ترافق هذا القرار أو ذاك

بتفاديوقوعالمشكلةولهذاوجبانيكونداخلكلهيئة إداريةمركز متخصص 
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 (51) الى( 27)ص  من الصفحاتعماد كريم سعود  -وعد عبد الرحيم فرحان  .د.أ بحث

 (30/12/2018)عشر  ابعسالالعدد  – لرابعالمجلد ا –النبار للعلوم البدنية والرياضية مجلة جامعة ا

توبتكنولوجياالتحليلللقائمينعلىعمليةصنعالقرار،ونقصدبهدورهاألساسيتقديمالمعلوماتوالوسائلواألدوا

( 2006)جييف جونز، وهذا ما يؤكده  .امراكزدعمالقرار)اتخاذه( ومراكزنظمالمعلوماتوبحوثها

ن "موقع عملية صنع القرارات يكون في المركز بالنسبة لإلدارة، لذلك فهو يعتقد ان الوظيفة إ(1)"

نع القرارات وتنظيمها يعتبر اهم الوظائف اإلدارية.فيما ترى اإلدارية الخاصة بتطوير، عملية ص

إن صنع القرار هو مجموعة متسلسلة من االستنتاجات الفردية (2) (2004)أميرةعلي محمد، 

 والجماعية التي تنتهي باتخاذ قرار بديل لمواجهة موقف معين.

 الرابع الفصل

االستنتاجات والتوصيات :-4  
 االستنتاجات: 4-1

 في العراق.  كان صالحاً ألعضاء الهيئات اإلداريةياس اتخاذ القرار ومجاالتهكان مق .1

التركيز على تنفيذ القرارات دون مناقشتها أو إيجاد مهارات تحاول تنفيذها بشكل يبحث  .2

 على اإلبداع وإعطاء أنماط قيادية مختلفة وبحسب المشكلة .
ام ، ربما نتيجة تشتيت الجهود ضعف المتابعة من قبل رؤساء األندية الرياضية بشكل ع .3

 وكثرة الواجبات وعدم توزيعها أو إشتراك أعضاء الهيئات اإلدارية.
 

 التوصيات: 4-2

 إعتماد مقياس إتخاذ القرار ومجاالته ألعضاء الهيئات اإلدارية في العراق.  .1
ضرورة أن تولي وزارة الشباب واللجنة االولمبية الوطنية العراقية وبقية المؤسسات  .2

رياضية  موضوعي اتخاذ القرار أهمية خاصة، لما له من تأثير وانعكاس سلبي على سير ال

 العمل لدى العاملين في هذه المؤسسات
إجراء مراجعة شاملة لجميع األنظمة والقوانين  الرياضية وإدخال التعديالت الممكنة بما    .3

وإعطاء الهيئات  يضمن تحقيق المستوى المطلوب من الهدف األساسي لألندية الرياضية

 اإلدارية األولوية بما يضمن ويساعد على إتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق األهداف .
 المصادر

  .الدار العالمية للنشر 1، طمهارات اإلدارة المدرسية والتربويةأميرة علي محمد ، 

 . 2008والتوزيع ، الجيزة، 

                                                
ح1) ح،غزة،فلستا ،1حجارفج يز،ث ر يدثإي لثد  فري رلثدء،طح( حصح2006ح،إدجر ي ادريص ديصدهللا،لثدث كإياي جيرعي

206.. 
 .135صح2008،حث لثدحث عي رر ح ليشدح ث إ ز ا،حث جازة،ح1،حطحر يدث حث لثدةحث رلدسر ح ث إدب ر (ح رادةلليحرلرل،ح2)
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 اتجاهات الطلبة  باسم نزهت السامرائي وطارق حميد البلداوي. بناء مقياس

 . 1987، 2، العدد /77نحو مهنة التدريس ، بغداد، المجلة العربية للبحوث التربوية، مجلد
 ترجمة نهير منصور نصر هللا ، دار 1جييف جونز، المهارات اإلدارية في المدارس، ط ،

 . 2006الكتاب الجامعي ، غزة، فلسطين ، 
 وعلم النفس، القاهرة، دار  سعد عبد الرحمن :القياس والتقويم في التربية

 .1998النهضةالعربية،
  ،عبد الجليل إبراهيم الزوبعي وآخرون. االختبارات والمقاييس النفسية ، جامعة الموصل

 .1981مطبعة جامعة الموصل،

  قاسم المندالوي. االختبارات والقياس في التربية الرياضية، مطابع التعليم العالي والبحث

 .1990 العلمي، جامعة الموصل،
 القاهرة، مركز الكتاب 4ليلى السيد فرحات: القياس واالختبار في التربية الرياضية، ط ،

 .2007للنشر، 

 الصدق-مصطفى حسين باهي. المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق، الثبات-

 .1999المعايير،  القاهرة، مركز الكتاب للنشر، -الموضوعية
 عمان، دار 2ئ القياس والتقويم في التربية الرياضية، طنادر الزيود وهشام عليان . مباد ،

 .1998الكتب، 

  ،هزاع محمد هزاع . تجارب معملية في وظائف الجهد البدني، الرياض، جامعة الملك سعود

 . 1992عمارة شؤون المكتبات، 
 بغداد، دار الحكمة للطباعة 2وجيه محجوب جاسم. طرائق البحث العلمي ومناهجه، ط ،

 .1993والنشر، 
 عمان، دار المناهج للتوزيع 1وجيه محجوب. اصول البحث العلمي ومناهجه، ط ،

 .2001والنشر،

Show marine :Seales for the Measurment of Attudes, New York, 
McGraw Hill , 1967 

 مقياس إتخاذ القرار بصيغته النهائية

ً  محاور وفقرات المقياس  ت ً  عادةً  دائما ً  أحيانا ً أ نادرا  بدا

 الغاية من القرار .1

      أدرك ان اعباء العمل المتضاعفة تحد من قدرة متخذ القرار على اتخاذ قراراته.  .2

      أضع فلسفة وهدفاً لكل قرار أتخذه .  .3

     أجمع المعلومات واألفكار التي تساعدني على إتخاذ القرارات في مفكرة أحملها   .4
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 معي باستمرار.

      د األهداف التي أسعى إلتخاذ القرار لتحقيقها.أجد صعوبة في تحدي  .5

ان القدرة على تحديد المشكالت ومعرفة اسبابها من الضروريلعضو الهيئة   .6

 اإلدارية للنادي الرياضي .

     

 الحصول على المعلومات الكافية  .1

      قلة المعلومات تؤدي الى صعوبة إتخاذي القرار الطموح.  .1

والمعلومات المتاحة لي عند إتخاذ القرار دون الحاجة لما  استند الى الحقائق  .2

 يقدمه المنصب.

     

      ألعطي الفرصة لالخرين للتعبير عن ارائهم وأفكارهم.  .3

      أعتقد أن الجميع يحتاج  الى تفصيالت دقيقة عن المشكالت التي يواجهونها.  .4

      قرارت التي ستتخذ.أفضل الحصول على المعلومات حول آراء االخرين عن ال  .5

      أفضل تنظيم الئحة للمسائل األساسية بالدرجة االولى والفرعية بالدرجة الثانية.  .6

      أوفر أكبر قدر ممكن من البيانات حول المشاكل التي تواجهني في العمل.  .7

      أفضل دراسة المعلومات حول الموضوع المراد إتخاذ القرار فيه   .8

  حلول المحتملة)البدائل(معرفة كل ال  .2

      مناقشة االخرين حول اي امر يمكن أن يخفض الضغط والتوتر عند إتخاذ القرار.  .1

أجد إن تهيئة  القدرة على إيجاد حلول مباشرة للمشكالت المستعصية التي   .2

 تواجهني.

     

      أحاول خلق جو ايجابي خاٍل من أي إجهاد عصبي ونفسي عند إتخاذ القرار.  .3

      أجد أن المعلومات الفنية والتقنية المتوفرة لدي محدودة.  .4

      أعمل جاهداً على حل المشكلة باقصر وقت واقل جهد   .5

      استعمل التكنلوجيا الحديثة للمساعدة في إيجاد البدائل والحلول الممكنة.  .6

      أدرس كفاءة كل بديل وعائد قبل إختياره.  .7

 الخيارات تقييم  .3

إلمامي بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمشكلة تساعدني في سرعة الوصول   .1

 للقرار الفاعل .

     

      يفيد وضع جدول للبدائل االيجابية لتمثل توقعات فعالة للمشكالت.  .2

      أهمل مراجعة المعلومات ووجهات نظر االخرين قبل إتخاذ القرار.  .3

      ز ألي طرف من أطراف العمل.أعمل على وضع بدائل حلول دون تحي  .4

     أفضل تصنيف البدائل المتوافرة وتقييمها وترتيبها والتوصل الى عدد محدود   .5
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 منها.

      أعمل على مراجعة الجوانب العملية كلها إلتخاذ القرار.  .6

      أعمل على وضع بدائل حلول تتفق مع االستراتيجية الشاملة للعمل.  .7

 مثل معرفة الخيار األ .4

ال بد من تسجيل القرارت التي قادت لالنجازات الناجحة على شكل لوحات   .1

 ارشادية.

     

      أفضل مشاركة اعضاء الفريق في االفكار الثاقبة والناجحة.  .2

أعمل على مراجعة اداء المهام بصورة متكررة بهدف تحسين اساليب العمل   .3

 وتطويرها.

     

      ينطبق واهداف النادي واجرائته. اهمال االختيار االمثل بما  .4

      أوجه أفراد الهيئة اإلدارية  للحل البديل في إتخاذ القرار كي يسهل تنفيذه.  .5

      أعمل على استخدام الطرق الفاعلة في الخيارات وأنتقي األفضل منها.  .6

 أعتقد أن نقص المعرفة في إختيار البديل األفضل وفي تحقيق األهداف كفيالن  .7

 بتعقيد األمور.

     

      الغي اي قرار اذا قدم احد اعضاء الهيئة اإلدارية  دليال على خطأ القرار.  .8

 تنفيذ القرار   .5

إجراء اللقاءات المنظمة مع أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي والهيئة العامة العاملة    .1

 لتوثيق المعلومات يقلل من حدوث المشكالت وتكرارها.

     

      من تقييم االثار والنتائج المترتبة  على تنفيذ القرار.أحذر   .2

      أحاول إكتشاف العناصر الخاطئة ألقترح سبال لمعالجتها  .3

      أتحلى بروح المسؤولية ومشاركة الجميع في تنفيذ القرار.  .4

      ال أعترف بالخطأ وإن كانت نتائج القرار خاطئة.  .5

      تها وتطويرها اذا تطلب االمر ذلك.يفضل تنفيذ الخطة مع تعديال  .6

      احبذ التركيز على المبادرات في العمل لتحقيق أفضل النتائج.  .7
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ح


