
 3102                           اجمللد السادس                       العدد الثالث                  جملة علوم الرتبية الرايضية 

94 

 

 ي الكرة الطائرة ببناء وتقنني مقياس اختاذ القرار لدى مدر
 يف حمافظة البصرة

 
 () رحيم فعيل حممد م.م.

 

 ملخص البحث

 

 املقدمة وأهمية البحث

قرارا  تزداد أمهية اختاذ القرار يف املنافسات ألنه قد حيدث يف منافسات الكرة الطائرة إن املدرب حيتاج أن يتخذ

يؤدى إىل نتائج  نر إذا مل يكن مدروسا من املمكن أد يصل إىل اقل من دقيقة واحدة وهذا القرايف زمن قصري جدا ق

الطائرة يف املنطقة اجلنوبية   الكرةيبسلبية حبق الفريق . هدفت البحث إىل بناء وتقنني مقياس اختاذ القرار لدى مدر 

  الكرة الطائرة يف احافةة البصرة .يبوالتعرف على مستوايت مدر 

حل  مها )الدراسات املعيارية ( و)الدراسات املسحية ( ملالئمتة لطبيعة أبسلوبنيستخدم الباحث املنهج الوصفي ا

والثانية للكرة الطائرة يف   أندية الدرجة املمتازة واألوىليباملشكلة ومت اختيار جمتمع البحث ابلطريقة العشوائية واملتمثلة مبدر 

إجراء املعامالت اإلحصائية اخلاصة  . مما تممن إجراءات بناء املقياس ماب( مدر 04احافةة البصرة والبالغ عددهم )

اليت مت احلصول واليت أظهرت مستوايت متعددة يف  ابستخراج مؤشرات الصدق والثبات واملوضوعية وعلى أساس النتائج

 ط.املدربني وقعوا يف مستوى متوس  الكرة الطائرة وان ألل يبمستوى اختاذ القرار ملدر 
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Building and decision- making scale rationing the volleyball coaches  

 in the southern region Researcher 

 

M. M. Mohammad Rahim faeel 

 

Abstract 

 

Provided and the importance of research 

Increasing importance of decision- making in the competition because it might 

happen in the competition volleyball that the coach needs to make a decision in a  

short time is very up to less than one minute and this decision if it was not well 

thought out could lead to negative consequences for the right team. aimed at research 

into building and codify the decision- making scale volleyball coaches in the southern 

region and to identify the levels of coaches from their point of view. 

The researcher used the descriptive style survey of its relevance to the nature of 

the problem was chosen as the research sample randomly represented trainers 

volleyball's (40) coach. also included building measures. the scale and then make 

transactions statistical extraction indicators of validity and reliability. objectivity. and 

on the basis of the results obtained delusional emergence of multiple levels in the 

decision- making level for volleyball coaches and that most of the coaches caught in 

the average level. 
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 املقدمة وأهمية البحث: 1-1
 تبحث البلدان عن التطور والتقدم يف العلوم والفنون ألنه مدعاة إىل تفوق األمم والشعوب ومل تكن حصة

التطور يف اجلان   اجلان  الرايضي يف حياة األمم قليلة أو مهملة بل مان هلا مل االهتمام من قبل املعنيني ألهنم اعتربوا
 البلدان وتقدمها.الرايضي سر من أسرار تطور 

 وتعد لعبة الكرة الطائرة إحدى هذه اجلوان  ملا هلا من خصوصيات . موهنا لعبة سريعة وحساسة وحتتاج إىل
األمهية مبكان  إعداد نفسي عايل وحتكم جيد بعناصر اإلدارة الرايضية ويف مقدمة تلك العناصر اختاذ القرار الذى يعترب من

اإلعداد م املرحلة األهم وهي  العملية التدريبية .من مرحلة إعداد املنهج التدرييب إىل مرحلةيف مجيع املراحل اليت متر هبا 
حيدث يف منافسات الكرة الطائرة إن املدرب  مرحلة دخول املنافسات .وتزداد أمهية اختاذ القرار يف املنافسات ألنه قد

ة واحدة وهذا القرار إذا مل يكن مدروسا من املمكن أن دقيق حيتاج أن يتخذ قرارا يف زمن قصري جدا قد يصل إىل اقل من
للمدرب الرايضي يعد مبثابة العامل الرئيس يف جناح قيادة الفريق  يالقياد يؤدى إىل نتائج سلبية حبق الفريق . وهلذا فالنمط

ل سواء يف التدري  أو يف سلوك أعماء الفريق ويف أجياد اجلو املناس  والفعا التأثري أو فشلها ملا له من فعل حاسم يف
ني وفنني يف حتفيزه على حتقيق أهداف عمله ومن م يتشجيع الكوادر العاملة معه من العبني وإدار  املنافسات فمال عن

 اإلجنازات الرايضية حتقيق
 لذلك البد أن يتحلى املدرب جبان  معريف عايل إىل جان  اخلربة والقيادة لكي يستطيع أن يتخذ القرار السليم

 اللحةات الصعبة والوقت الميق. يف
 يبومدر  ومن هنا تربز أمهية البحث يف بناء مقياس اختاذ القرار للمدربني ملا للقرار من أمهية ابلغة يف حياة املدربني

 الكرة الطائرة بشكل خاص .
 مشكلة البحث: 1-2

على عاتق  اخطر املهام امللقاةإن عملية اختاذ القرار عملية حيوية وهي قل  العملية اإلدارية وتعد من أصع  و 
الباحث إن هناك  ظوالح املدرب من وضع املنهج إىل اختيار التشكيلة وأسلوب اللع  وتزداد الصعوبة يف املنافسات .

ى الباحث بناء مقياس اختاذ لذلك ارأت تباينا لدى املدربني يف القدرة على اختاذ القرار السليم يف مراحل اإلعداد واملنافسة
 اليت تساهم يف تقييم املدرب والعملية التدريبية.  الكرة الطائرة لالستفادة من ذلك يف حتديد العوامليبلدى مدر  القرار
 أهدف البحث: 1-3
  الكرة الطائرة يف احافةة البصرة .يببناء وتقنني مقياس اختاذ القرار لدى مدر  -1
 يف احافةة البصرة . الكرة الطائرة يبالتعرف على مستوى اختاذ القرار لدى مدر  -2
 جماالت البحث: 1-0
للموسم الرايضي  اجملال البشرى : مدربو أندية الدرجة املمتازة واألوىل والثانية للكرة الطائرة يف احافةة البصرة 1 -1-0

2412-2413 
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 .15/0/2413ولغاية  2412/ 5/11اجملال ألزماين : املدة من  1-0-2
 دية يف احافةة البصرة .نقاعات الرايضية لألاجملال املكاين : املالع  وال 1-0-3
 الدراسات النظرية: -2
 اختاذ القرار : 0 -1- 3

احلسم  الذى تتمحور حوله ابقي عناصر العملية اإلدارية فهو نقطة يتعترب عملية اختاذ القرار هي العمود الفقر 
اختاذ القرار فإهنا سوف  دمات إىل عملية موفقة يفلكل العملية اإلدارية من ختطيط وتنةيم ومتابعة فإذا مل تنتهي مجيع املق

يعترب خامتة املطاف بعد سلسلة من  تبدد مجيع اجلهود املبذولة وتؤدى إىل اهنيار العملية الرادارية برمتها ذلك الن القرار
مر حيتاج إىل مثري من ليس ابألمر السهل بل هو أ املتواصل وأحياان يصاحبه عناءا بدنيا لذا فان اختاذ القرار ياجلهد الفكر 

 املوضوعية واملعرفة.
 تعريف اختاذ القرار : 3-0-3

احتملني أو  )اختاذ القرار يف اجملال الرايضي هو االختيار القائم على أساس بعض املعايري واختيار واحد من بني بديلني
 (1) أمثر (

 وعند حتليل هذا التعريف جند انه يشتمل على ثالثة أمور هي:
خيرجه عن  انه ال خيمع ألى لون من ألوان اإلمراه واإلجبار الن ذلك أيمتخذ القرار البد أن يكون خمتارا أوال : إن 

 الصيغ الصحيحة واملوضوعية الختاذ القرار
 اثنيا : أن تكون املوضوعية هي األساس الذى يعتمده عند الرتجيح بني البدائل

 وجود البدائل ال يالم اإلداري عند اختاذ قرارا لري صائبا.اثلثا : أن تتوفر البدائل املنطقية ففي حالة عدم 
 العوامل املؤثرة على اختاذ القرار : 3-0-2

الن بعض  بسالسة بل حتتاج إىل مزيد من اجلهد أإن عملية اختاذ القرار من أمثر العمليات تعقيدا وصعوبة فهي ال تنش
 القرارات قد تؤدى إىل خماطر على متخذها.

يتحلى متخذ  لك البد أنذللبلد أو املؤسسة ل االقتصاديذات صلة ابلواقع االجتماعي أو السياسي أو  وبعض القرارات
سري العملية اإلدارية وقد   القرار بشخصية ذات بعد معريف وخربة مبرية لكي يستطيع أن جيتاز العقبات اليت تةهر أثناء

 (2) سموها إىل ثالث فصائل:مت  علماء اإلدارة عن العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار فق
 عوامل شخصية وترجع إىل التكوين النفسي واالجتماعي ملتخذ القرار . -1
 عوامل اجتماعية تصف البيئة االجتماعية اليت يتخذ القرار يف إطارها. -2
يف جمتمع  معوامل حمارية أو ثقافية تصف األسالي  والعادات والتقاليد اليت حتكم األفراد واجلماعات يف تصرفاهت -3

 معني.

                                                            

 .53،ص  2442 ،القاهرة ،يبالرايضية ،دار الفكر العر  يف اإلدارةمجال احمد علي : احلديث  ( 1)
 .110،ص  2444ية الرايضية ، دار الفكر للطباعة والنشر ،األردن ، بالرت اإلدارة والتنةيم يف عبد اجمليد إبراهيم :  مروان ( 2)
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 (1)خطوات اختاذ القرار:  3-0-4
 أوال : حتديد اهلدف أو املشكلة

ضوء  عمل رايضي يعد هو األساس عند اختاذ القرار وحتديد اهلدف يبىن يف أيحتديد اهلدف أو املشكلة يف 
القرار يف اجملال  لية اختاذية اخلاصة ابهليئة الرايضية أو الشخص املتخذ للقرار يعترب هو أهم مراحل عمؤ الرسالة والر 
 الرايضي.

 اثنيا : مجع البياانت
 اثين خطوات اختاذ القرار هو مجع البياانت حول املشكلة أو اهلدف املرجو حتقيقه.

 اثلثا : حتليل البياانت
 هايقوم متخذ القرار بتحليل البياانت اليت مت التوصل إليها ودراستها من مل اجلوان  والعالقات املتداخلة بين

 من األهداف اخلاصة جبامع البياانت . والتأمدومدى صدقها ومناسبتها للواقع واألحداث 
 رابعا : حتديد البدائل

سوف  يقصد هبا وضع احللول املمكنة يف ضوء التحليل السابق والبديل أو احلل هو األسلوب أو الطريقة اليت
 تتبع حلل املشكلة أو لتحقيق األهداف .

 بديلخامسا : تقييم كل 
من  وسلبية مل بديل وأيما النتائج املتوقعة من اختاذ القرار مع مل بديل ومقارنة البدائل إجيابيةوفيه تتم دراسة 

املخاطر والتوافق مع   والعيوب مع مراعاة توافق البديل مع أهداف اهليئة الرايضية واملكاس  املتوقعة ودرجةزاايحيث امل
 . البيئة احمليطة ومع الوقت واملكان
 سادسا : اختيار احلل األفضل

واجملهود  مثر فعالية واألوفر يف الوقتأليتم اختيار البديل األفمل من حيث الوصول للهدف أو حل املشكلة وا
 مثر مكسبا.ألوالتكلفة واألقل ضررا وا

 سابعا : تنفيذ القرار
 سريع الفعالية.ملما مان البديل مناسبا للواقع وواضحا واحددا ودقيقا مان التنفيذ سهال و 

 اثمنا : متابعة تنفيذ القرار
ونتائجه  متابعة تنفيذ القرار أهم من اختاذ القرار نفسه فبعد اختاذ القرار ووضعه موضع التنفيذ جي  متابعة آاثره

 مفاءة ( . قل جهد وامربوامتشاف الثغرات وتعديل القرار أو أسلوب تنفيذه حىت يصل إىل القرار املناس  أب
 رب الرايضي:املد 3-3

 للمدرب حيث يقع عليه العديد من املهام التعليمية يتتميز عملية التدري  الرايضي بوضوح الدور القياد
يقتصر عمل  والرتبوية اليت تسهم يف بناء الرايضي لتحقيق أعلى املستوايت . فهو احملرك الرئيسي لعملية التدري  . فال

                                                            

 .55مجال احمد علي : مصدر سبق ذمره ، ص  ( 1)
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تعدت دائرة التعليم لفنون اللعبة  يه بل يرتبط بكثري من االلتزامات األخرى اليتاملدرب على توصيل معلوماته وخرباته لالعب
 .(1)إىل دائرة الرتبية فهو املثل والقدوة الذى حيتذى به العبيه 

الرايضيني .  فعاال يف تطوير شخصية أتثريافاملدرب الذى يتوىل عملية الرتبية والتعليم وحيمل هذه الرسالة يؤثر 
المرورية واألساسية  د واملخطط الرتبوي للعمل الرتبوي التدرييب لذا فان واجبات املدرب تعترب من األمورألنه هو القائ

 .(2)لكي يستطيع أن يعمل بنجاح  لتطوير نشاط الرايضيني ومن هنا وج  على املدرب أن ميلك صفات ومميزات خاصة
 :(3)مما أن هناك صفات شخصية يتميز هبا املدربون الناجحون هي 

مرتفع مذلك  عن التغل  على العقبات وحتقيق مستوى فمالاإلجناز: ويعين مقدرة الفرد على إجناز شيء صع   -1
 التفوق على الذات . إضافة إىل منافسة اآلخرين والتفوق عليهم.

 الذايت : ويعين مقدرة الفرد على حتليل دوافعه ومشاعره .مذلك حتليل سلوك اآلخرين ودوافعهم. التأمل -2
ناع أو ابألمر مذلك قأو ابإل يف سلوك أو تفكري اآلخرين . أو توجيههم وابإلحياء التأثريالسيطرة : وتعين مقدرة الفرد  -3

 الدفاع عن وجهة نةره بعناد.
 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية: -3
 منهج البحث: 3-1

 ( و) الدراسة املسحية ( وهي الطريقة اليت) الدراسة املعيارية  مها أبسلوبنياستخدم الباحث املنهج الوصفي 
 .(4)مافة  يعتمدها الباحثون يف احلصول على معلومات وافية ودقيقة تصور الواقع االجتماعي الذى يؤثر يف األنشطة

 جمتمع البحث: 2-3
 تازةأندية الدرجة املم يبهو مجيع األفراد الذين يكونون موضوع املشكلة وهبذا أشتمل جمتمع البحث على مدر 

 (1ومما مبني يف اجلدول ) اب( مدر 04واألوىل والثانية يف احافةة البصرة والبالغ عددهم )
 (0جدول )

  األندية للكرة الطائرة  ي حمافةة البررةيبيبني عدد مدر 
 الدرجة العدد النسبة
 املمتازة 0 14%
 األوىل 12 34%
 الثانية 20 54%

 اجملموع 04 
 

                                                            

 . 14،ص  2221،  اإلسكندرية: مطبعة جامعة  اإلسكندرية، 2تطبيقات . ط  -، نةرايت  ضيعصام عبد اخلالق . التدري  الراي ( 1)
 . 14،ص  2821غداد ،بغداد :مطبعة جامعة ب. لرايضي  اريالتد يف ووجيه احجوب .املدخل يقاسم املندالو  ( 2)
 .312-318، ص  1221 ، 1 ، ط يبلتدري  الناشئني .دليل املدربني والياء األمور .القاهرة :دار الفكر العر  النفسيأسامة مامل رات  :. األعداد  ( 3)
 . 145،ص  1222عمان ، العلمية للطبع والنشر، يدار اليازورد 1ر املعلومات. ط دمصا امواستخد لعلمير إبراهيم قنديلجي : البحث اعام ( 4)
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 انية:إجراءات البحث امليد 3-3
 إجراءات بناء مقياس اختاذ القرار : 2-2-0

  الكرةيبمن أجل الوصول إىل نتائج البحث احلايل البد من حتقيق أهدافه وهو بناء مقياس اختاذ القرار ملدر 
 الطائرة ولغرض حتقيق ذلك أتبع الباحث اخلطوات التالية:

 حتديد اهلدف من املقياس : 2-2-0-0
  الكرة الطائرة يف احافةة البصرة .يبهو التعرف على اختاذ القرار لدى مدر أن اهلدف من بناء املقياس 

 حتديد جماالت املقياس : 2-2-0-3
واملراجع  على املصادر االطالعمن أجل جتزئة املقياس إىل عناوينه األولية ليمثل مل احور جماال معينا . وبعد 

 التخطيط . التنةيم( )شخصية املدرب . القيادة . الرقابة. العلمية أستطاع الباحث من حتديد مخسة احاور أساسية وهي
 إعداد الريغة األولية للمقياس : 4-2

 ( يف جمال اإلدارة والتنةيم1قام الباحث إبجراء مقابالت شخصية مع بعض اخلرباء واملختصني )ملحق 
الباحث يف  علومات اليت تساعدواالختبارات والقياس وعلم النفس للتعرف على آراءهم واحلصول على امرب قدر من امل

االطالع على األدبيات  حتديد اجملاالت وصيالة الفقرات للمقياس م قام الباحث بعملية مزاوجة بني أراء اخلرباء وبعد
 الرقابة . التخطيط . والتنةيم. ( احاور وهي احور شخصية املدرب . القيادة .5والدراسات السابقة . حدد الباحث )

والتنةيم  ية الرايضية واإلدارةبه احملاور على هيئة احملكمني من ذوى اخلربة واالختصاص يف الرت وقد مت عرض هذ
اجملاالت وبنسبة  وعلم النفس واالختبارات والقياس وعلم النفس الرايضي وقد ظهر اتفاق آراء اخلرباء على مجيع

 والغرض منه. مع طبيعة املقياس( فقرات تتالءم 5( فقرة ولكل احور)25م قام الباحث بصيالة )( 144%)
 عرض الريغة األولية للمقياس على احملكمني: 4-2-0

الرايضية  يةبقام الباحث بعرض الصيغة األولية للمقياس على هياة احملكمني من ذوى اخلربة واالختصاص يف الرت 
ومدى وضوحها  التهامن صالحية و قابلية مل فقرة من حيث نوع املفردات وميفية صي للتأمدوعلم النفس وذلك 

استجاابهتم ومالحةاهتم على فقرات  ومذلك صالحية السلم املقرتح الذى قدمه الباحث وبعد إن أبدى اخلرباء واملختصني
( خبري 12بواقع ) أياخلرباء واملختصني تعد مقبولة  ( فامثر من%15املقياس ظهر ابن الفقرات اليت يتفق عليها بنسبة )

 -املعيار اآليت : عليه فقد اعتمد الباحثو  (1) ( خبري15من أصل )
 فامثر. %15تبقى الفقرات إذا بلغت نسبة املتفقني على صالحيتها  -1
 فامثر. %15ف الفقرات إذا بلغت نسبة املتفقني على عدم صالحيتها ذحت -2
قل من أ لري املتفقنيعندما تكون نسبة املتفقني أو  يتعدل الفقرات إذا تباينت حوهلا آراء اخلرباء واملختصني أ -3

                                                            

الساادس  جاودة التوافاق .املاؤمتر يع مااباحمد عبد الوهاب حسني :إعداد جدول إحصائي يبني األعداد والنس  املقبولة آلراء اخلرباء واملختصني ابستخدام مر  ( 1)
 .3م ،ص  2441،جامعة القادسية ، اإلنسانيةللعلوم 
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 ( فقرة ومها:2( فقرة ورفض )23وقد أسفر التحليل النهائي على قبول ) 15%
 (2( من احور التخطيط .ومما مبني يف اجلدول )3( من احور القيادة . وفقرة )5فقرة )

 ( 3اجلدول ) 
 يبني نسبة اتفاق اخلرباء واملخترني على كل فقرة من فقرات املقياس

 الفقرة النسبة الفقرة النسبة الفقرة النسبة الفقرة النسبة الفقرة النسبة
23.15 21 144 15 81.25 11 81.5 5 144 1 

144 22 81.5 11 81.10 12 81.25 1 144 2 

81.25 23 58.15* 18 144 13 23.15 8 23.15 3 

144 20 144 12 23.15 10 144 2 144 0 

81.10 25 144 24 81.5 15 52.5* 14 81.10 5 

 اق اخلرباءتفالفقرات اليت مل حترل على النسبة املطلوبة ال *
 
 ة االستطالعية:بالتجر  2-4-3

املقياس  من فهم العينة لفقرات التأمدوهبذا أصبح املقياس جاهزا للتطبيق على عينة أولية من املدربني لغرض 
تطبيق املقياس على  وممموهنا مت ومدى وضوحها وأسلوب صيالتها والكشف عن الفقرات لري الواضحة من حيث لغتها

 . 5/12/2412( مدربني ومان ذلك بتاريخ 5)
 وقد أوضحت نتائج هذا اإلجراء أن فقرات املقياس مانت واضحة لدى مجيع أفراد العينة.

 إجراءات تطبيق املقياس على عينة البناء : 2-4-2
 قوة التمييزية مع استخدام الوسائلة تطبيق املقياس هو لتحديد البإن الغرض األساسي والرئيسي من جتر 

 اإلحصائية للحصول على فقرات دقيقة.
  ومان ذلك بتاريخاب( مدر 04م قام الباحث بتطبيق املقياس على جمتمع البحث والبالغ عددهم )

الباحث مل  وبعد االنتهاء من عملية توزيع االستمارات واإلجابة عليها دقق 25/12/2412ولغاية  15/12/2412
 من أن مجيع الفقرات متت اإلجابة عليها ابلصورة الصحيحة. للتأمدرة استما
 اختيار سلم التقدير: 2-4-4

م التقدير وأن الفقرات قد صيغت ابجتاهني لصحح املقياس إبعطاء الوزن حس  اختيار أفراد العينة على س
 (3وسليب . ومما مبني يف جدول ) إجيايب
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 (2جدول )
 ت املقياسيبني سلم الترحيح على فقرا

 اجتاه الفقرة دائما غالبا أحياان اندرا أبدا
 إجيايب 5 0 3 2 1
 سليب 1 2 3 0 5

 قوة متييز الفقرة : 2-4-4-0
 تعرف القوة التميزية ابهنا قدرة الفقرة على التمييز بني األفراد احلاصلني على درجات مرتفعة واألفراد الذين

 (1) يقيسها املقياس حيصلون على درجات منخفمة يف السمة اليت
 :أييتولغرض حساب متييز الفقرات اتبع الباحث ما 

 مت احتساب الدرجة الكلية للمقياس من مجيع الدرجات اليت حيصل عليها املخترب لكل فقرة . -1
 .ألقلرتبت الدرجات اليت حصل عليها أفراد العينة تنازليا من الدرجة األعلى إىل الدرجة ا -2
ومتثل الثانية  جات إىل جمموعتني من الدرجات متثل احدمها األفراد الذين حصلوا على أعلى الدرجاتمت تقسيم الدر  -3

تكونت لدى الباحث  ( من أفراد العينة وبذلك %54األفراد الذين حصلوا على أدىن الدرجات ومل جمموعة متثل )
 ( استمارة .24) جمموعتني عليا ودنيا قوام مل منهما

( وهي قيم 5.11 -2.43) إن القيم احملسوبة تراوحت بني رلتائي لكل فقرة يف اجملموعتني حيث ظهطبق االختبار ا -0
فقرة من فقرات املقياس . واجلدول  يأ إن مجيع القيم الواقعة بني هذه القيم مميزة وهلذا مل يتم استبعاد أيدالة إحصائيا 

 ة لكل فقرة من فقرات املقياس .زي( يبني القوة التمي0)
 (4ل )جدو 

 ( للداللة على متييز فقرات مقياس اختاذ القرارtيبني قيمة )
معامل 
 التمييز

معامل  الفقرة
 التمييز

معامل  الفقرة
 التمييز

معامل  الفقرة
 التمييز

معامل  الفقرة
 التمييز

 الفقرة

5.11 21 5.41 15 2.22 11 2.35 5 2.28 1 

3.10 22 3.15 11 2.05 12 2.43 1 3.415 2 

2.32 23 2.22 18 2.51 13 2.33 8 2.20 3 

 20 5.411 12 2.11 10 2.803 2 2.50 0 

 25 2.25 24 0.12 15 3.12 14 2.25 5 

 
 

                                                            

 .258،ص   1980القاهرة، ،يةمكتبة النهمة املصر القياس الفين والرتبوي.  احمد عبد السالم امحد: (1)
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 2.421= 4.45( ونسبة خطا 38( اجلدولية عند درجة حرية )tقيمة ) *
 املعامالت العلمية للمقياس : 5-2
املقياس  . فاالختبار أو أجلهها قياس ما وضع من : يقصد بصدق االختبار "هو الدرجة اليت ميتد إلي الردق 5-2-0

. وتتعدد (1) الصادق هو الذى يقيس بدقة مافة الةاهرة اليت صمم لقياسها وال يقيس شيئا بدال منها أو ابإلضافة إليها
قياس  اللمن خ أسالي  تقدير الصدق حس  احلاالت واملتغريات فالصدق له أمهية مبرية يف بناء وتصميم املقاييس

واليت يريد الباحث أن  إن املقياس الصادق هو املقياس الذى يقيس الةاهرة املقصودة أيالةاهرة اليت وضعت للدراسة 
..  ي)صدق احملتوى .الصدق املنطقي .الصدق الةاهر  يقيسها . والصدق يتكون من عدة أنواع وقد استخدم الباحث

 صدق البناء(
 -صدق احملتوى :  -0

مها  مما أنه يشتمل على نوعني من الصدق  (1)ثله االختبار للمجال السلومي للسمة املقيسة ويقصد به " مدى ما مي
 (ي)الصدق املنطقي والصدق الةاهر 

 -الردق املنطقي :  -أوال
 ويعد الصدق املنطقي اخلطوة األوىل الالزمة يف بناء املقاييس وتصميمها فهو يتناول دراسة مفردات املقياس

ابالختبار  لذا فإن املقياس الصادق منطقيا " هو إن يكون هناك تطابق بني عينة السلوك املشمولةواحتوايته ومادته . 
القرار وحتليل  تعريف اختاذ الل. وأجرى الباحث هذا النوع من أنواع الصدق من خ (2)ومنطقة السلوك املراد قياسها 

 وصيالة فقراته حبيث يتفق مع مل احور من احاوره
 :يالردق الةاهر  - اثنيا

 يعد هذا النوع من أنواع الصدق املطلوبة يف بناء االختبارات واملقاييس لإلشارة إىل مدى مالئمة املقياس لقياس
 لك الستخراجذمعرفة الفقرات ومدى صالحيتها ونسبة وضوحها مع معرفة التعليمات و  يقالسمة املطلوبة عن طر 

امجع اخلرباء  ما يقرره اخلرباء واملختصون يف جمال الرتبية الرايضية وقد اللن خاإلجاابت اليت تناس  عينة البحث وذلك م
السمة املراد قياسها. "إن  مثر وان هلا عالقة يف قياسأ( ف%15على أن هذه الفقرات سهلة الصيالة وواضحة اتفاقهم )

 .(3)املطلوبة  ةهذا النوع من الصدق يتحقق عندما يرى خبري أو عدة خرباء إن االختبار يقيس السم

                                                            

 . 12،ص  2448الرتبية اخلاصة ،عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، مي يف القياس والتقو  ؛عصام النمر ( 1)
 2441 عماان ، دار املسارية للنشار والتوزياع، ،1، ط  ئيحصااإلالبحث والتحليال ا تصميم -لعلميالبحث ا هجاحمد وليد البطش وفريد مامل أبو زينة : منا (2)

 . 128ص ، 
 . 25، ص  1281 املصرية ، األجنلو، القاهرة ، مكتبة 3، ط  مي النفسيالتقو  :فؤاد أبو حط  والسيد عثمان ( 3)
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 صدق البناء : -3

 وهو ما يسمى يف بعض األحيان بصدق املفهوم ويعد من أمثر أنواع الصدق مالئمة ألنه يعتمد على التحقق
مؤشرات  التجرييب من مدى تطابق درجات الفقرات مع اخلاصية أو املفهوم املراد قياسه وتعد " أسالي  حتليل الفقرات

 اآليت: الللذا فقد حتقق هذا النوع من الصدق من خ .(1)"  على هذا النوع من الصدق
واحلاصلني  ة للفقرات : واليت من خالهلا يتم التعرف على التمييز بني األفراد احلاصلني على درجات مرتفعةزيالقوة التميي -

 الفقرات . تطبيق االختبار التائي للداللة على متييز اللعلى درجات منخفمة يف السمة اليت يقيسها. من خ
 ثبات املقياس : 2-5-3

 إن الثبات من الشروط اليت جي  توفرها يف املقياس ليكون دقيقا والثبات يشري إىل اتساق املقياس واستقرار
حلساب معامل  ولغرض معرفة ثبات االختبار ولوجود عدة طرق (2)نتائجه فيما لو مرر عدة مرات على نفس األشخاص 

العينة اليت تفصل بينهما  وتتلخص هذه الطريقة إبجراء االختبار على طريقة إعادة االختبار.الثبات فقد اختار الباحث 
.ومن  (3) متثل معامل ثبات االختبار فرتة زمنية وبعد ذلك يتم التعرف على االرتباط بني االختيارين والقيمة املستخرجة

أايم من االختبار األول مت تطبيق املقياس مرة  (14) ( من املدربني من وبعد مرور8) اجل ذلك مت تطبيق املقياس على
دليل على استقرار األفراد على إجاابهتم يف االختبار بعد  أخرى . وقد ظهرت معنوية هذا االرتباط بني االختبارين وهذا

 فرتة زمنية معينة أو ما يقصد به ثبات االختبار.
 موضوعية املقياس : 2-5-2

خيتار  واالختبارات اليت (4) اتية الباحث وآرائه ومعتقداته يف نتائج االختبار.يقصد ابملوضوعية هو عدم تدخل ذ
استخدام مفتاح  فيها البديل األفمل من بني عدة بدائل يطلق عليها االختبارات املوضوعية الن إبمكان احملكمني ملهم

 فانه يعد موضوعيا. تاح التصحيحومبا إن املقياس حيتوى على مف (5) التصحيح واالتفاق على النتائج اتفاقا مامال
 الوسائل اإلحرائية: 6-2

 -( للقوانني :  10( اإلصدار )  SPSSاستخدم الباحث احلقيبة اإلحصائية ) 
 الوسط احلسايب -1
 االحنراف املعياري -3

                                                            

 .03ص  ،1281عبد اجلليل إبراهيم الزوبعي وأخرون : االختبارات واملقاييس النفسية ، املوصل ، مطبعة جامعة املوصل ،   (1)
زياع والتو ، الكويات، مكتباة الفاالح للنشار 2مدخل إىل مناهج البحث العلماي يف الرتبياة والعلاوم اإلنساانية. ط عبد هللا عبد الرمحن ، احمد امحد عبد الدامي :  ( 2)

 . 153، ص 1222، 
، ص 1222يف الرتبيااة الرايضااية. عمااان، دار الفكاار للطباعااة والنشاار ،  حصااائية لالختبااارات والقياااسإلمااروان عبااد اجمليااد إبااراهيم :األسااس العلميااة والطاارق ا ( 3)

155. 
، الكويت، مكتبة الفاالح للنشار والتوزياع ، 2والعلوم اإلنسانية. ط مي يف الرتبية لبحث العلمدخل إىل مناهج اعبد هللا عبد الرمحن ،احمد امحد عبد الدامي :  ( 4)

 . 153، ص  1222
 .242، ص 1225، القاهرة ، دار الفكر، 3، ط 1احمد صبحي حسانني: القياس والتقومي يف الرتبية الرايضية. ج  ( 5)



 3102                           اجمللد السادس                       العدد الثالث                  جملة علوم الرتبية الرايضية 

55 

 )بريسون( لااالرتباط البسيط  - 0
 القياس التائي لعينتني مرتابطتني. -5

 (1)اإلحصائية التالية للوصول إىل نتائج البحث : ومذلك استخدم الباحث الوسائل 
 النسبة املئوية -1
 يةر الدرجات املعيا -2
 الدرجات املعيارية املعدلة. -3
 عرض وحتليل ومناقشة النتائج:-0

 من اجل حتقيق أهداف البحث قام الباحث بعرض النتائج وحتليلها ومناقشتها بعد أن متت معاجلتها إحصائيا
 نتائج الكشف عن الدرجات املعيارية: عرض وحتليل 4-0

 إن استخراج الدرجات املعيارية هي خطوة مهمة من خطوات تقنني املقياس وذلك ابعتبار إن الدرجات اخلام
معيارية . وهي ختربان عن   اليت حيصل عليها املخترب ال تعتمد يف املقارنة مع لريه من املختربين إال بعد حتويلها إىل درجات

 .(2)اآلخرين يف نفس القياس  ميفية أداء
طبق القانون  وللحصول على الدرجات املعيارية قام الباحث ابستخراج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لالختبار م

 -:(3)التايل 

    = يةر الدرجة املعيا
 لدرجة املعيارية( وللتخلص من القيم السالبة قام الباحث بتحويل ا3-. 3وحتدد قيمة الدرجة املعيارية بني )+

 -لة )الدرجة التائية ( وحس  القانون والتايل :دإىل درجة معيارية مع
 54+  14 ×الدرجة املعيارية املعدلة = الدرجة املعيارية 
 املستوايت املعيارية له. ( وعن طريق الدرجات املعيارية ميكننا استخراج84-24وترتاوح قيمة الدرجة املعيارية املعدلة بني )

 عرض وحتليل نتائج الكشف عن املستوايت املعيارية:  4-3
درجات  املستوايت هي معايري قياسية متثل اهلدف أو الغرض املطلوب حتقيقه ألى صفة خاصة ألهنا تتممن

 .(4) تبني املستوايت المرورية وهلذا يتم إعداد املستوايت على أفراد ذوى مستوى عايل يف األداء
  الكرة الطائرة . .وعند توزيعيب( مستوايت ملقياس اختاذ القرار ملدر 5ناك )لقد أختار الباحث أن تكون ه

 (5ت لنا املستوايت املعيارية مما يف اجلدول )ر الدرجات املعيارية على املستوايت املعتمدة . ظه

                                                            

ص  ، 2441، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ،  1وث الرتبوية . ط جماالت البح يفحصائية إل: األسالي  ايمروان عبد اجمليد، احمد جاسم الياسر  ( 1)
135-222. 

 .10، ص  1284النفسية .العراق ،جامعة املوصل ،  ييسعبد اجلليل الزوبعي وأخرون : القياسات واملقا ( 2)
 . 185، ص  2251ية الرايضية . املوصل ، بحبوث الرت  يفواستخدامات احلاسوب  اإلحصائية: التطبيقات يوديع ايسني التكرييت ، حسن احمد ألعبيد ( 3)
 . 180، ص  1220   ،يب، القاهرة ، دار الفكر العر  1الرتبية الرايضية . ط مي يف التقو مقدمة ممال عبد احلميد إمساعيل ، احمد نصر الدين رضوان :  ( 4)
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 (5جدول )
لكل مستوى ملقياس  يبني املستوايت املعيارية والدرجات اخلام والدرجات املعيارية املعدلة وكذلك النسب املئوية

  الكرة الطائرةيبملدر  اختاذ القرار
 النسبة
 العدد %املئوية 

الدرجات املعيارية 
 املعدلة

 الدرجات
 ملعياريةا

الدرجات 
 املعيارية املستوايت اخلام

12.5 5 
14.440 
13.213 

+2.44 
 جيد جدا قو ف فما 81 2.32+

3.10 

14 0 
54.11 
52.833 

+ 1.41 
 جيد 14-85 1.28+ 

13.52 

02.5 11 54.44 
52.24 

 صفر
+4.22 

53-52 
 متوسط
30.13 

15 5 
32.83 
02.21 

-1.41 
-4.442 35-52 

 مقبول
30.13 

24 8 
22.24 

32.52 
-2.44 
 ضعيف 20-35 1.43-

13.52 

 22.51 صفر -
22.52 

-2.10 
 ضعيف جدا 23 2.43-

3.10 
 

اختاذ  إن نسبة ظفما فوق( نالح 81ات اخلام )( ظهر إن نسبة مستوى جيد جدا املتمثل ابلدرج5جدول ) اللمن خ
القرار   إن اختاذ ظ( نالح85-14(.. أما مستوى جيد املتمثل ابلدرجات اخلام )% 12.5القرار للمدربني مانت )

ومانت النسبة  (.02.5( هي)52-53(. ومانت النسبة يف مستوى متوسط املتمثل ابلدرجات )%14مانت نسبته )
( 35-20درجاته ) ( أما مستوى ضعيف فقد مانت15( هي)52-35راوحت درجاته )يف مستوى مقبول الذى ت

 ( .%24وبنسبة )
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 عرض وحتليل ومناقشة نتائج الكشف عن مستوى اختاذ القرار لدى املدربني: 4-2

 (6جدول )
 يبني الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملقياس اختاذ القرار

  -س ع املستوى

 القيمة 68.96 16.25 متوسط
 

 اجلدول أعاله والذى يبني الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومستوى اختاذ القرار عند املدربني اللمن خ
 ( وبعد مقارنة هذا15.25( واحنرافا معياراي مقداره )58.25إن العينة قد حققت وسطا حسابيا مقداره ) ظنالح

على هذا  توى متوسط . ويرى الباحث حصول املدربنيانه يقع يف مس ظالوسط ابجلدول اخلاص ابملستوايت نالح
ومجع املعلومات والبحث  املستوى يعود إىل إن عملية اختاذ القرارات يف اإلطار التدرييب بدء من حتديد املشكلة أو اهلدف

ة . وذلك ألن دائما ابلعملية السهل عن حلول بديلة واختيار البديل األفمل وانتهاء ابلتنفيذ واملتابعة والتقومي . ليس
منها مبا هو مرتبط ابلتكوين الذايت ملتخذ  هذه املراحل عديدة ومتشعبة اللاملشكالت اليت تواجه صانعي القرارات خ

وعالقات وأهداف عامة وتقاليد ولريها. وهذا ما أمده  القرار ومنها ما هو مرتبط ابلبيئة و احمليط بكل ما فيه من فرص
بعوامل شخصية انبعة من شخصياهتم وأن أهم هذه  تتأثرالقرارات ي أسالي  متخذ( أن مناهج و 1223نواف منعان )

العلمي وخرباهتم السابقة ومنط سلومهم وخلفياهتم االجتماعية وأن هذه الصفات  العوامل . اجتاهاهتم وقيمهم ومستواهم
وان  ويغفلون اجلوان  يف حني يرى الباحث إن بعض املدربني يرتمز اهتمامهم إىل ج .(1) ختتلف من شخص آلخر

موضوع اختاذ القرار يعترب يف لاية األمهية وحيتاج من املدربني إىل قدر عايل من املوضوعية والقدرة  األخرى . حيث إن
العملية  عن احلاجة املاسة إىل املعرفة احلقيقية ابملعوقات اليت تدخل معارض على فمالاختاذ القرارات الصحيحة  على

عن النموج وال  م إعطاء اجلان  املوضوعي حقه سوف تكون القرارات اليت يتخذها املدرب بعيدةالتدريبية لذلك عد
والذى جي  آن يكون واعيا  حتقق احللول الناجعة .حيث إن عملية صنع القرار من اخطر املهام اليت تواجه املدرب

 املتأثريناملتمثلة يف عدد ونوعية األشخاص  ربتحديد املشكلة والتحدايت اليت تفرضها متغريات املوقف وبيئة اختاذ القرا
( يف حالة عدم معرفة 2444) وهذا ما أمده مروان عبد اجمليد ابلقرار وممية املعلومات املتوافرة ونوعيتها وميفية معاجلتها

 . (2)قرار لري سليم لعدم مالئمته للمشكلة اليت صدر بصددها  املشكلة احلقيقية فان القرار الذى سيتخذ يكون

                                                            

 .258 -255ص  1،  1223ط  . الرايض ،دار العلوم للطباعة والنشر، دارية بني النةرية والتطبيقإلنواف الكنعان : اختاذ القرارات ا ( 1)
 .142، ص  2444، دار الفكر للطباعة والنشر، األردن ،  1ط  الرتبية الرايضية ،إلدارة والتنةيم يف مروان عبد اجمليد : ا ( 2)
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 االستنتاجات والتوصيات : -5
 االستنتاجات : 0 -5

  الكرة الطائرةيبيعد املقياس احلايل أداة للكشف عن مستوى اختاذ القرار ملدر  -1

  الكرة الطائرةيبظهور مستوايت متعددة يف مستوى اختاذ القرار ملدر  -2

متوسط . ضعيف  القرار مانت على التوايل.تبني إن أعلى نسبة حصل عليها املدربني ضمن مستوايت مقياس اختاذ  -3

 . مقبول . جيد جدا. جيد. ضعيف جدا.

 التوصيات : 3 - 5

  الكرة الطائرةيباعتماد هذا املقياس لقياس مستوى اختاذ القرار ملدر  -1

 إقامة دورات تطويرية للمدربني من اجل تطوير مستواهم يف اختاذ القرار -2

  األلعاب الفرقية األخرى.يبستوى اختاذ القرار ملدر إجراء دراسات مشاهبة لقياس م -3

 املصادر :

 ط يبالعر  لتدري  الناشئني .دليل املدربني والياء األمور .القاهرة :دار الفكر يأسامة مامل رات  :. األعداد النفس . 

1 ،1221 

  2442.القاهرة  العريبالرايضية .دار الفكر  اإلدارة يفمجال احمد علي : احلديث . 

 1222.  العريب. القاهرة . دار الفكر  العلمي الدين علي عويس : دليل البحث ريخ 

  14املعاصرة .ط  توجيهاته تطبيقاته. أساسياته. .والنفسي يو بالرت  ميصالح الدين احمود عالم :القياس والتقو 

 . 2444.  العريب.القاهرة .دار الفكر 

   اإلسكندرية : مطبعة جامعة اإلسكندرية.2بيقات . ط طت -. نةرايت  الرايضيعصام عبد اخلالق . التدري . 

1222.. 



 3102                           اجمللد السادس                       العدد الثالث                  جملة علوم الرتبية الرايضية 

59 

  والنشر  العلمية للطبع يدار اليازورد 1مصادر املعلومات . ط  مواستخدا العلميعامر إبراهيم قنديلجي: البحث

 . 1222 . .عمان

 1284النفسية .العراق .جامعة املوصل .  ييسعبد اجلليل الزوبعي وآخرون : القياسات واملقا. 

  1282املوصل . .مصرية ردام املرزوك :العينات .املوصل .مطابع التعليم العايل يف يعبد اجمليد عبد احلمزة الناصر 

 2.ط م اإلنسانية ية والعلو بالرت  يف العلميالبحث  هجعبد هللا عبد الرمحن .احمد امحد عبد الدامي :مدخل إىل منا. 

 1222الكويت .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع .

 1282.بغداد :مطبعة جامعة بغداد  الرايضيالتدري   ووجيه احجوب .املدخل يف ياسم املندالو ق . . 

  ابستخدام  يبني األعداد والنس  املقبولة آلراء اخلرباء واملختصني إحصائياحمد عبد الوهاب حسني :إعداد جدول

 م 2441دسية .التوافق .املؤمتر السادس للعلوم اإلنسانية .جامعة القا ةجودمربع ماي 

  1284.القاهرة. ية .مكتبة النهمة املصر  يوالرتبو الفين القياس  امحد: السالماحمد عبد 

  1225. العريب.القاهرة .دار الفكر  3.ط  1الرتبية الرايضية .ج  يفمي احمد صبحي حسانني :القياس والتقو . 

  الرايضية .عمان .دار  يةبالرت  يفارات والقياس لالختب اإلحصائيةمروان عبد اجمليد إبراهيم :األسس العلمية والطرق

 . 1222الفكر للطباعة والنشر . 

  : 2444 . دار الفكر للطباعة والنشر . األردن . 1ية الرايضية . ط بالرت  يف لتنةيموا ةاإلدار مروان عبد اجمليد. 

  اق ر و لا . مؤسسة 1بوية . ط جماالت البحوث الرت  يف اإلحصائية: األسالي  يمروان عبد اجمليد. احمد جاسم الياسر

 . 2441للنشر والتوزيع . عمان . 

  دار  . القاهرة .1ية الرايضية . ط بالرت  يف ميممال عبد احلميد إمساعيل . احمد نصر الدين رضوان : مقدمة التقو

 1220.  العريبالفكر 

 1223 ، 1 العلوم للطباعة والنشر .طبني النةرية والتطبيق . الرايض .دار  اإلداريةواف الكنعان : اختاذ القرارات ن 

. 
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 حبوث الرتبية يفواستخدامات احلاسوب  اإلحصائية: التطبيقات  يوديع ايسني التكرييت . حسن احمد ألعبيد 

 1225الرايضية . املوصل . 

 Eble. R. I. Essential of education measurement. Prentice Hall Englewood eliffs. 

Newjerseye. 1972. p 406 

(1ملحق )  

 أمساء اخلرباء واملختصني

 

 ت االسم الثالثي التخرص ومكان العمل

 1 يسعيد جاسم االسد أ.د. وية/ ملية الرتبية / جامعة البصرةبالعلوم النفسية والرت 

 2 يز ميثاق لا أ.د. قار ياختبارات وقياس /تربية رايضية /جامعة ذ

 3 احمد عبد الوهاب أ.د. علم النفس /تربية رايضية /جامعة البصرة

 0 مصطفى عبد الرمحن أ.د. اختبارات وقياس / ملية الرتبية الرايضية / جامعة البصرة

 5 قصي فين أم.د. ةيم/ تربية رايضية /جامعة البصرةناإلدارة والت

 5 رائد احمد مشتت أ.م .د. اختبارات وقياس /ملية الرتبية /جامعة البصرة

 1 حليم جرب نزال أ.م.د. الرتبية الرايضية /جامعة البصرة ةيم /مليةناإلدارة والت

 8 فاضل عبد الزهرة مزعل مناهج وطرائق التدريس / ملية الرتبية / جامعة البصرة

 

 

 

 



 3102                           اجمللد السادس                       العدد الثالث                  جملة علوم الرتبية الرايضية 

55 

 (2ملحق )

 املقياس بصيغته النهائية

 

  حمور/ شخرية املدرب دائما غالبا أحياان اندرا أبدا

 1 بنيأتعامل جبدية وحزم مع مجيع الالع     

 2 احرتام أراء ومشاعر مجيع أعماء الفريق     

 3 أثق بقدرايت مثريا     

 0 ينتابين القلق والتوتر مثريا عند اخلسارة     

 5 اشعر ابمللل من أسئلة أعماء الفريق     

  لقيادةحمور / ا     

 5 بوياحرص مثريا على اجلان  الرت      

 1 ولية على عاتق الالعبنيعند اخلسارة القي املسؤ      

  ألض النةر عن مثري من أخطاء الالعبني     

 2 أتفرد يف اختاذ القرارات احلامسة     

  حمور / الرقابة     

 14 أقوم مبراقبة الالعبني داخل وخارج امللع      

 11 اصطدم ابلالعبني نتيجة الرقابة الزائدة     

 12 شخصية الالعبني جتعلين الرقابة أتعرف على     

 13 تكون توجيهايت من اجل املصلحة العامة     
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  حمور/ شخرية املدرب دائما غالبا أحياان اندرا أبدا

 10 أقوم بتقييم أعماء الفريق بشكل موضوعي ومنةم     

  حمور/التخطيط     

 15 التخطيط املوضوعي جيعلين انجحا يف اختاذ القرار     

 15 ال أشرك اآلخرين يف التخطيط للمباراة     

 11 األساس الذى اعتمد عليه يف اختاذ القراراعترب التخطيط      

 18 من تدخل اآلخرين يف صل  عملي سسأحت     

  ةيمنحمور/الت     

 12 اعتمد التدري  املنةم واملستمر     

 24 اعترب التنةيم مفتاح النجاح يف العملية التدريبية     

 21 ة بنجاح الربانمج التدرييبثقالتدري  اجليد يعطيين      

 22 اعتمد املوضوعية يف وضع أسس التنةيم     

 23 العمل املنةم جيعل الفريق أمثر متاسكا     
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