
 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

897 

 

 بناء مقياس االدارة االلكترونية لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق  
 

 وليد خالد همام النعمة   محمد خالد احمد الدباغ 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة  قسمال  التربية االساسيةكلية ال  الموصلجامعة ال

    

 (2022/ 23/1قبل للنشر في  ، 2021/ 12/ 15)قدم للنشر في 
 

 هدف البحث الحالي إلى:  :ص البحثلخم
 . 2020/2021للعام الدراسي   بناء مقياس االدارة االلكترونية لكليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق بناء مقياس -

البحث ) البحث على  1065بلغ مجتمع  العراق واشتملت عينة  الرياضة في  البدنية وعلوم  التربية  ( تدريسي في كليات واقسام 
( تدريسي لعينة البناء لمقياس االدارة االلكترونية وتم 320تدريسيي كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق والبالغ عددهم )

( تدريسي وبلغت نسبة عينة البناء من  300تمارة للمقياس لعدم استيفائها للشروط العلمية، وبذلك اصبحت عينة البناء )( اس20استبعاد )
البحث ) الثبات من ) ( وبلغت  %28.16مجتمع  التربية االساسية/ (  30عينة  الرياضة في كلية  البدنية وعلوم  التربية  تدريسي مثلوا قسم 
تدريسيين مثلوا قسم التربية  (  10( من مجتمع البحث ، وتكونت عينة التجربة االستطالعية من )%2.81وكانت نسبتهم )جامعة الموصل  

 من مجتمع البحث. (0.93البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل وكانت نسبتهم )
( فقرات حسب  5اراء الخبراء وتم حذف )   ( فقرة حسب18( فقرة وذلك بعد حذف )39وقد بلغ المقياس بصورته النهائية من ) 
 . أسلوبي المجموعتين المتطرفتين واالتساق الداخلي

 ما يأتي:  انواستنتج الباحث 
مقياس   - العراق  بناء  في  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  واقسام  لكليات  االلكترونية  )،    االدارة  من  يتكون  تتمتع  39والذي  فقرة،   )

 بالصدق والثبات.
 بما يأتي:  انويوصي الباحث 

 .عراقاعتماد المقياس المعد في معرفة وتطبيق االدارة االلكترونية لكليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في ال -

إجراء دراسة ارتباطية بين االدارة االلكترونية  في هذا المقياس المعد في هذا البحث وبين متغيرات ادارية اخرى لمعرفة لنفس  -
 .عينة البحث
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Abstract: 

 
The current research aims to: 
- Building a scale for building an electronic management scale for colleges and departments of physical 

education and sports sciences in Iraq for the academic year 2020/2021. 
The research community reached (1065) teachers in the colleges and departments of physical 

education and sports sciences in Iraq, and the research sample included the teachers of colleges and 

departments of physical education and sports sciences in Iraq The number of them is (320) teaching 

sample for the electronic administration scale, and (20) forms for the scale were excluded because they 

did not meet the scientific conditions, and thus the construction sample became (300) teaching and 

amounted to The percentage of the construction sample from the research community is (28.16%), and 

the stability sample was from (30) teachers who represented the Department of Physical Education and 

Sports Sciences in the College of Basic Education / University of Mosul, and their percentage 

was(2.81%) of the research community, and the exploratory experiment sample consisted of (10) 

teachers who represented the Department of Physical Education and Sports Sciences in the College of 

Education for Girls / University of Mosul, and their percentage was (0.93) from the research community. 
In its final form, the scale reached (39) items after deleting (18) items according to the methods of the 

two extreme groups and internal consistency. 
The researchers concluded the following: 
- Building the electronic management scale for colleges and departments of physical education and 

sports sciences in Iraq, which consists of (39) items, enjoying honesty and stability. 
The researchers recommend the following: 

- Adopting the scale prepared in the knowledge and application of electronic management of colleges and 

departments of physical education and sports sciences in Iraq. 

-Conducting a correlational study between the electronic administration in this scale prepared in this 

research and other administrative variables to know the same research sample. 
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 التعريف بالبحث   _
 املقدمة واهمية البحث :   1_1

السياسة،        االقتصادية،  المجاالت،  مختلف  في  والتحديات  التطورات  من  العديد  اليوم  العالم  االجتماعية،  يواجه 
القانونية، التكنولوجية، و الثقافية، وهذه التحديات في حالة تغير مستمر ان المؤسسات التعليمية الرياضية في يومنا  
الحاضر يسري عليها ما يسرى على جميع المجاالت ، فهي تواجه التحديات والمصاعب وتشهد العديد من التغيرات 

مو وتتطور وتتقدم وتنافس من اجل البقاء والتكيف، وبالتالي فإنها تتفاعل مع  المستمرة في البيئة المحيطة بها ، وتن
البيئة المحيطة بها ، ونتيجة هذا التفاعل فإن المؤسسة التعليمية تبقى في دوامة صرا ع مع التغيير ، تواجه أيضا  

امل ودرجة االستجابة لها من  المؤسسات التعليمية تغيرات بسبب عوامل في بيئتها الداخلية، وتتفاوت درجة هذه العو 
مؤسسة تعليمية إلى أخرى فإن المؤسسات التعليمية ال تتغير وتتطور من أجل التغيير والتطوير نفسه، بل من أجل 

 . ( 42  ،2014التفاعل مع التغييرات وانتهاز الفرص ومواجهة التهديدات في بيئة العمل)محمد،
ي بالمساهمة بشكل كبير في توجه المؤسسات التعليمية إلى التغيير  لقد قام التطور التكنولوجي في عصرنا الحال   

إدارية جديدة ،  أنماط ومناهج  إيجاد أساليب جديدة وفعالة وابتكار  إلى  التكنولوجي  التطور  والتطوير حيث استدعى 
ط بهدف مساعدة  كإدارة الجودة الشاملة ، وخلق اإلدارة المفتوحة، والتطوير التنظيمي الذي يقوم على عملية التخطي

المؤسسة على التكيف وتحسين قدرتها في التعامل مع متغيرات البيئة المحيطة بها ، ومديري التغيير الذين يقومون  
 .)2012،67بإيجاد وتوليد أفكار التغيير وتطبيقه ) دودين ، 

من المعروف انها من صنع  تعد الكلية مؤسسة تعليمية واجتماعية تؤثر وتتأثر بالمحيط االجتماعي الذي تنشأ فيه ف   
المجتمعات من ناحية وهي اداة فاعلة ومتفاعلة في احداث التغير الجوهري في البناء االقتصادي واالجتماعي والمهني  
من ناحية اخرى وهي قادرة على امداد المجتمع بالكفاءات الفنية والمهنية، وهذه سمة لم تعد تمثل اكتشافًا مهمًا بقدر 

لمات الواقع التربوي فالكلية اليوم جزء ال يتجزأ من المجتمع تعد هذه القيم واألهداف والموارد  ما هي مسلمة من مس
والمعلومات في شكل انجازات علمية وخدمات بحثيه وقوى عاملة مؤهلة ومدربة بعد معالجة خاصة لمدخالتها لذا تعد 

بفعل الدور الخطير واألساسي الذي لعبته    من أرقى مؤسسات المجتمع المدني، وقد احتلت هذه المكانة االجتماعية
قيامها   بفعل  المتميز  الفعال  الدور  اداء هذا  المجتمعات وتقدمها على مدى عدة قرون مضت في  وتلعبه في خدمة 

 بوظائفها االكاديمية والعلمية بصورة متكاملة ومنسجمة  
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د أفرزت تأثيرات عديدة علــى      نموذج اإلدارة  أن اإلدارة االلكترونية وباعتبارها أحدث مدرسة في اإلدارة قــ      
حيث تقلصت بفضلها المسافات   التقليدية حيث انتقلت من شكل تقليدي مباشر إلى نموذج الخدمة العامة االلكترونية 

استخدام   في  المتزايد  التقدم  ضوء  وفي  المقدمة  الخدمة  مستوى  و  نوع  بفضلها  وتطور  الـزمن  طريقها  عـن  واختزل 
اإلدارة التكنو  استخدام  دور  الحاسوبية أصبح  والتطبيقات  الحديثة  اإللكترونية مطلبا وضرورة ال غنى عنها في   لوجيا 

المؤسسات التعليمية الرياضية  لما تحقق من نتائج إيجابية كتحسين الخدمة ورفع كفاءة األداء , ولكن ذلك ال يأتي إال  
 ي تلك المؤسسات التعليمية بتجاوز المشكالت والمعوقات التي تعترض تطبيقها ف

 (    31، 2017)اسامة،                                                                       
يعد      والذي  الرياضية  التعليمية  المؤسسات  في  االلكترونية  االدارة  حداثة موضوع  الدراسة من خالل  اهمية  تكمن 

لإلدارة االلكترونية للمؤسسة التعليمية وتهيئة بيئة  بناء مقياس  مية الدراسة في  موضوعا حديثًا وجديًدا وكذلك تتجلى اه
االدارة   نحو  التحول  اهمية  على  تشجع  ثقافة  خلق  خالل  من  االلكترونية  االدارة  لتطبيق  المؤسسة  داخل  العمل 

الفنية الالزمة لعملية  تطبيق االدارة   االلكترونية حيث أصبح من أهم سمات االلكترونية واكساب العاملين المهارات 
المعرفة  الى  تستند  أنشطتها  أن  والعشرين  الحادي  القرن  عليها مؤسسات  يطلق  التي  المعاصرة  التعليمية  المؤسسات 
االعتماد على  دون  منها  المستفيدين  للمواطنين وسائر  تقدم خدماتها  الكترونية  أو  وإنها مؤسسات رقمية  المعلوماتية 

   القيام بهذه الدراسة  ان، لذا ارتى الباحث األنشطة الورقية
 مشكلة البحث 1-2

ان بعض المنظمات المؤسسات التعليمية تواجه خطـر عدم التأقلم والتكيف مع المحيط المتسم بالتغير السريع        
مـع خاصة في ظل التقنية الحديثة حيـث أصبحت تواجه مشكلة مستعصية وهي عدم مقدرتها على التفاعل والتعامل  

معطيـات العصر الحديث في مجال تقنية المعلومات في وقت لم يعد هناك من خيار أمام هذه المؤسسات التعليمية  
إال األخذ بأسباب التقدم والرقي والسير في مسار التطور أو البقاء بعيدا فـي مـسار التخلـف والعزلة ومن ثم االنحسار، 

وربما غير مألوف من اإلدارة ألنـها تقـوم على أسس ومبادئ مختلفة تماما  أن اإلدارة االلكترونية تعتبر نمطا جديدا  
عن األسس والمبادئ المتعارف عليها في اإلدارة التقليدية وإن نجاحها يحتاج إلى متطلبات وإمكانات مادية وبشرية 

تها الصحيحة والمتمثلة في  وإدارية، وان بعض المؤسسات التعليمية تعاني من قلة استخدامها لإلدارة االلكترونية بصور 
عملية حفظ وتبويب النشاطات واعمالها الكترونيا فضال عن ندرة استخدام التقنيات االلكترونية في التواصل والحصول 
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على المعلومات المهمة والقرارات الخاصة بكل مؤسسة، حيث ان استخدام االدارة االلكترونية يساهم في عملية تطوير 
تبلورت لدى الباحث  انلرياضية، ولندرة وجود دراسات سابقة في هذا المجال على حد علم الباحثالمؤسسات التعليمية ا

مشكلة الدراسة الحالية في ايجاد مقياس االدارة االلكترونية ألعضاء الهيئات التدريسية في كليات واقسام التربية البدنية  
 الدراسة قام الباحثان بهذه الدراسة  المتغير لعينة ا وعلوم الرياضة في العراق لعدم وجود مقاييس سابقة تقيس هذ 

 هدف البحث  1-3
 بناء مقياس اإلدارة االلكترونية في كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق.    

 جماالت البحث   1-4

 اعضاء الهيئة التدريسية في كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق.  المجال البشري: -1
 2021-12-10لغاية 2021-9-24: المجال الزماني -2
 كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق.  المجال المكاني: -3

 حتديد املصطلحات  1-5
االلكترونية:  1-5-1 تخطيط    االدارة  في  األعمال  وشـبكات  لإلنترنـت  المتميزة  اإلمكانات  القائمة على  العملية  هي 

وتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة التعليمية الرياضية بدون حدود من أجل تحقيق أهداف تلك  
إ الورقية  األعمال  وتحويل كل  نقل  ايضا  االلكترونية  باإلدارة  ويقصد  على  المؤسسة،  باالعتمـاد  إلكترونيـة  أعمال  لى 

 ( 22، 2005استخدام التقنيات الحديثة في المؤسسة التعليمية الرياضية.   )ياسين،  
االلكترونية  1-5-2 لإلدارة  االجرائي  منظومــة:  التعريف  عن  عبارة  تعتمدها  هي  متطورة  المؤسسة    تقنية  ادارة 

اعمالها   كافة  لتسيير  الرياضية    و   الحاسوب   اجهزة   عبر  اقل  بوقت   و  منخفضة  وتكلفـة  عاليـة  بسرعـةالتعليمية 

 وفق برامج تكنولوجية متطورة  االنترنت  شبكــات 
 إجراءات البحث -2
 منهج البحث  2-1

لوصفي باألسلوب المسحي لمالمته وطبيعة البحث فالمنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع ااستخدم الباحث المنهج 
يهتم بوصفها وصفًا دقيقًا، من خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح   توجد في الواقع،أو الظاهرة كما 

المسحي يتمثل  األسلوب خصائصها، أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفًا رقميًا يوضح مقدار أو حجم الظاهرة، أما 
 . صف الظاهرة بشكل تفصيلي ودقيقفي جمع البيانات والمعلومات عن متغيرات قليلة لعدد كبير من األفراد لو 
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 ( 66،68، 2010)عليان وغنيم ،                                                              

 جمتمع البحث وعيناته  2-2
 جمتمع البحث   2-2-1

في العراق  تكون مجتمع البحث الحالي من اعضاء الهيئات التدريسية في كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة
خارج مسؤوليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويبلغ  للجامعات الحكومية باستثناء جامعات اقليم كردستان لكونها 

 في كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق.( تدريسي 1065عددهم )
 عينة البحث   2-2-2

( والبالغ عددهم  العراق  الرياضة في  البدنية وعلوم  التربية  واقسام  كليات  تدريسيي  البحث على  (  320اشتملت عينة 
لمقياس   البناء  لعينة  )تدريسي  استبعاد  وتم  االلكترونية  وبذلك  20االدارة  العلمية،  للشروط  استيفائها  لعدم  استمارة   )

وكذلك تكونت عينة  ( ،  %28.16نة البناء من مجتمع البحث )( تدريسي وبلغت نسبة عي 300اصبحت عينة البناء )
وكانت تدريسي مثلوا قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل  (  30الثبات من )
( االستطالعية من )%2.81نسبتهم  التجربة  عينة  وتكونت   ، البحث  مجتمع  الترب(  10( من  قسم  مثلوا  ية  تدريسيين 

من مجتمع البحث والجدول    ( 0.93البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل وكانت نسبتهم ) 

 ( يبين مجتمع البحث وعيناته. 1)

 (1الجدول ) 
 وعيناته  البحث مجتمع

 مجتمع البحث  ت
 الكلية او القسم 

العد 
عينة التجربة   عينة البناء  د

 الثبات عينة  االستطالعية 

   16 30 جامعة بغداد المستنصرية   .1
   20 54 جامعة بغداد الوزيرية بنات   .2
   20 36 جامعة تكريت   .3
   20 57 كربالء جامعة   .4
   15 22 جامعة المثنى   .5
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10 ديالى جامعة   .6
5 

35   

   30 73 جامعة الديوانية      .7
   7 11 جامعة سامراء   .8
   15 22 جامعة الكوفة  .9
   30 73 بابل جامعة   .10
   24 36 جامعة االنبار   .11
   5 8 سطاو  جامعة        .12
   21 43 جامعة ميسان   .13
   17 20 جامعة كركوك  .14
جامعة الموصل كلية التربية   .15

االساسية قسم التربية البدنية  
 وعلوم الرياضة 

32   30 

جامعة الموصل كلية التربية   .16
للبنات قسم التربية البدنية  

 وعلوم الرياضة  

10  10  

جامعة الحمدانية قسم التربية   .17
 البدنية وعلوم الرياضة 

7 5   

جامعة ديالى كلية التربية    .18
االساسية قسم التربية البدنية  

 وعلوم الرياضة 

35 20   

17 جامعة بغداد الجادرية  .19
2 
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11 الموصلجامعة   .20
2 

   

10 جامعة البصرة   .21
7 

   

10 21 المجموع
65 

300 10 30 

النسبة  
 المئوية 

100 %  28.16 % 0.93  % 2.81 % 

 وسائل مجع املعلومات والبيانات   2-3
كانت تلك األدوات بيانات أو عينات أو   يقصد بها الوسيلة والطريقة التي يستطيع الباحث بها حل مشكلة ما ،مهما

 ( 163،  2002أجهزة . )محجوب، 
 :كاالتيوأدوات البحث كانت 

 االستبيان 2-3-1
 المصادر والمراجع العلمية 2-3-2
 االنترنت  2-3-3
 المقياس  2-3-4
 االدارة االلكرتونيةمقياس  2-4

ــود  ــار وجــــ ــث والفتقــــ ــية مجتمــــــع البحــــ ــرا لخصوصــــ ــه بتحليــــــل  أداة نظــــ ــد قيامــــ ــث وبعــــ ــد علــــــم الباحــــ ــبة علــــــى حــــ مناســــ
م وطبيعــــــة البحــــــث ءمحتــــــوى المصــــــادر والمراجــــــع ذات العالقــــــة ، ارتــــــأى الباحــــــث بنــــــاء هــــــذا المقيــــــاس لكــــــي يــــــتال

 وهي:الحاالت التي يتم فيها بناء المقياس إذ يشير )عالوي ورضوان( إلى  وأهدافه

 موضوع معين. أويوجد مقياس يقيس ظاهرة ما  عندما ال -1

ــبة ل غـــــراض  -2 ــين أن المقـــــاييس المنشـــــورة فـــــي المراجـــــع والـــــدوريات العلميـــــة المتخصصـــــة غيـــــر مناســـ عنـــــدما يتبـــ
 العامة لبرنامج القياس من حيث الوقت الذي تستغرقه في التنفيذ ومساحات األرض والفضاء وغيرها.

لقيـــــاس الموضـــــوعية لإلفـــــادة منهـــــا فـــــي تقـــــويم األداء فـــــي بعـــــض األنشـــــطة الحاجـــــة إلـــــى تقنـــــين بعـــــض وســـــائل ا -3
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 (168-167، 1987)عالوي ورضوان،         الرياضية .

 منهجية بناء المقياس  2-4-1

المـــنهج ، و مـــنهج الخبـــرة) منـــاهج فـــي بنـــاء المقـــاييس يـــتم اعتمـــاد عـــدد منهـــا خـــالل مراحـــل اإلعـــداد وهـــي: ةهنـــاك أربعـــ
( وقـد اسـتخدم الباحـث مـنهج 1987( )الكبيسـي، المـنهج االسـقاطي، و لمنهج التجريبي أو العمليا، و و العقليلمنطقي أا

 (15، 1987والمنهج المنطقي والعملي في موضوع البحث الحالي.    )الكبيسي،  الخبرة
 االدارة االلكرتونية مفهوم يتضمنها التي اجملاالت  حتديد 2-4-2

علميــة متكاملــة وواضــحة عــن مفهــوم االدارة االلكترونيــة فــي كليــات واقســام مــن أجــل أن يصــبح لــدى الباحثــان صــورة 
 دبيـات العلميـة التـي تناولـت مصـادر واألإجراء حصـر شـامل للان بـالباحثـ التربية البدنية وعلوم الرياضة فـي العـراق، قـام

 ثــر درايــة ومعرفــة بهــذاواألدبيــات، وبــذلك أصــبح الباحــث أك محتــوى هــذه المصــادر مفهــوم االدارة االلكترونيــة وتحليــل
تحليــل المحتــوى مــن األســاليب البحثيــة ( أن "2002إذ يــرى )النعيمــي،  وجوانبــه المتعــددة، أبعــاده األساســيةبالموضــوع 

المتميــزة فــي تقــديم مؤشــرات كميــة وموضــوعية عــن التوجهــات الفكريــة والقــيم والمعــايير التــي تســعى جهــات معينــة إلــى 
 "باعتمـــــــــــــــــــــــاد وســــــــــــــــــــــائل االتصــــــــــــــــــــــال المختلفـــــــــــــــــــــــة ترســــــــــــــــــــــيخها فــــــــــــــــــــــي جماعـــــــــــــــــــــــة أو مجتمــــــــــــــــــــــع معــــــــــــــــــــــين

لمفهــوم االدارة االلكترونيــة األبعــاد األساســية ومــن خــالل مــا ســبق تمكــن الباحثــان مــن تحديــد ( 43، 2002)النعيمــي، 
لكليــات واقســام التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة فــي العــراق بعــد إجــراء تحليــل محتــوى للمصــادر العلميــة بصــيغة اســتبيان 

عاد المعتمدة في الدراسات التي تناولت مفهوم االدارة االلكترونية  وقد اعتمد الباحثان فـي تحديـد أبعـاد أولي يوضح األب
( %50مقياس االدارة االلكترونية لكليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة فـي العـراق بصـورته األوليـة علـى نسـبة )

( يوضــح 2اه الخبيــر مناســبًا لطبيعــة الدراســة الحاليــة والملحــق )كحــد أدنــى لقبــول البعــد، مــع إمكانيــة إضــافة أي بعــد يــر 
والقيـاس والتقـويم وعلـم  عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين فـي اإلدارة الرياضـيةذلك، بعد ذلك قام الباحثان ب

لكليات واقسام التربية البدنيـة توصل الباحثان إلى اعتماد األبعاد الخمسة المقترحة لإلدارة االلكترونية و   النفس الرياضي
، االمكانـات الماليــةالـدعم االداري، االمكانـات الماديـة والتقنيــة، التشـريعات القانونيـة، )وهــي  وعلـوم الرياضـة فـي العـراق

 االمكانات البشرية
 للمقياس  الصيغة األولية  إعداد  2-4-3

فـي صـياغة  انوبناءًا علـى التعريـف النظـري فقـد اعتمـد الباحثـ  االدارة االلكترونيةلغرض الحصول على فقرات لمقياس  
ــية  ــاالت األساسـ ــى المجـ ــاس علـ ــرات المقيـ ــةفقـ ــة  لـــإلدارة االلكترونيـ ــا داللـ ــاس لهـ ــرات المقيـ ــن فقـ ــرة مـ ــل فقـ ــون كـ ــي تكـ لكـ
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أما المصادر التي استند عليها في الحصول على الفقرات الخاصـة بالمقيـاس  ،  سيكولوجية تمثل فعاًل مجاالت المقياس
 :فهي

 عدلت  التي الفقرات  بعض  اختيرت .  البحث  بموضوع العالقة ذات  األدبيات  مراجعة : بعد العالقة ذات المقاييس -أ
 . الحالي المقياس  مع تتالءم  بصورة  صياغتها

  الدراسة   موضوع  تتناول  التي  المصادر  على   باالطالع  الباحثان  قام البحث:  بموضوع الخاصة العلمية المصادر -ب
 . المقياس مجاالت  تمثل التي الفقرات  على  الحصول تم حيث  معلومات  من فيها موجود  ما وتحليل

 حتديد أسلوب وأسس صياغة فقرات املقياس   2-4-3-1
االدارة االلكترونيـــة لكليـــات واقســـام التربيـــة البدنيـــة وعلـــوم ( فـــي بنـــاء مقيـــاس  Likertطريقـــة ليكـــرت )  اناعتمـــد الباحثـــ

 تية:وذلك ل سباب اال الرياضة في العراق
 توفر مقياسًا أكثر تجانسًا . -1
 تسمح بأكبر تباين بين األفراد . -2
 تسمح للمستجيب أن يؤشر درجة مشاعره وشدتها  . -3
 تمتعها بصدق وثبات عاليين  . -4
 التزود بمعلومات أكمل عن المفحوص ألنه يستجيب لكل عبارة  . -5
 مرنه وتمكن الباحث من بناء بحثه بسرعة  . -6
ــا إلـــــى أن يكـــــون جيـــــدًا بســـــبب المـــــدى الكبيـــــر فـــــي االســـــتجابات المســـــمو  بهـــــا للمســـــتجيبين.  -7                                                     يميـــــل الثبـــــات فيهـــ

 (40: 2002)علي، 
 -في صياغة فقرات المقياس :  اآلتيةعلى القواعد  انوقد أعتمد الباحث

 ة واحدة وقابلة لتفسير واحد.أن تكون الفقرة معبرة عن فكر  -1
أن يتكون المقيـاس مـن فقـرات إيجابيـة وأخـرى سـلبية ، وسـبب هـذا التنويـع التخعيـف مـن نزعـة المسـتجيب لإلجابـة   -2

 األولى.
 أن تصاغ الفقرات بصيغة المتكلم. -3
 خلو الفقرة من أي تلميح غير مقصود باإلجابة الصحيحة. -4
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ــتخدام الفقـــــرات التـــــي يحت -5 ــة المقارنـــــة عـــــدم اســـ ــدم فرصـــ ــا الجميـــــع أو ال يجيـــــب لكـــــي ال تنعـــ مـــــل أن يجيـــــب عليهـــ
 أمام الباحث.

 أن تقيس الفقرات أحد مكونات الدراسة  . -6
 (41،  2007باهي وعمران ، تجنب العبارات المنعية.                          ) -7

                                                

 صياغة فقرات املقياس   2-4-4
 االدارة االلكترونيـةالتـي تتعلـق بمفهـوم  مصـادرعلـى العديـد مـن ال انصيغت فقرات المقياس بعد اطالع الباحثـ  

وهكـذا تـم وضــع  (3الملحـق ) ( فقــرة62مـن صـياغة ) انتمكــن الباحثـحيـث وكـذلك األدبيـات التـي تناولــت هـذا المفهـوم 
 -توزعت الفقرات على كل مجال من مجاالت المقياس كما يلي :فقرات تغطي كل مجاالت المقياس ولقد 

 ( فقرة.13بواقع ) الدعم االداري  -1
 ( فقرة . 13بواقع ) االمكانات المادية والتقنية -2
 ( فقرة . 13بواقع ) التشريعات القانونية  -3
 ( فقرة . 11بواقع )  ةالمالي االمكانات  -4
 ( فقرة .12بواقع ) االمكانات البشرية -5
 وبدائل اإلجابة للفقرات   األوزانحتديد  2-4-4-1

لحساب الدرجة التـي يحصـل عليهـا المسـتجيب مـن خـالل إجابتـه علـى فقـرات المقيـاس فقـد وضـعت الـدرجات المناسـبة 
التــي لكــل الفقــرات موزعــة علــى بــدائل المقيــاس الخمســة التــي تــم تحديــدها فــي ضــوء االطــالع علــى الدراســات الســابقة 

( مــن أراء %90.47( يبــين ذلــك، فضــال عـن الحصــول علــى نســبة اتفــاق بلغــت )2والجــدول) االدارة االلكترونيــةتناولـت 
 ينغير موافق ين، وخبير ا( خبير 19) الموافقون  ا( خبير 21السادة الخبراء المختصين والبالغ عددهم )

 (2الجدول )
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 لمقياس االدارة االلكترونية  يبين بدائل اإلجابة وأوزان الفقرات
 غير موافق بشدة  غير موافق  محايد موافق  موافق بشدة  بدائل االجابة 
 1 2 3 4 5   وزن الفقرة

 
 
 مؤشرات صدق املقياس  2-4-5

يقصد بالصدق أن يقيس االختبار القدرة أو السمة أو االتجاه أو االستعداد الذي وضع االختبار لقياسه أي يقيس فعاًل 
ما يقصد أن يقيسه ، واالختبار الصـادق هـو) االختبـار الـذي يقـيس بدقـة كافيـة الظـاهرة التـي صـمم لقياسـها وال يقـيس 

 شيئًا أخر بداًل عنها أو باإلضافة إليها (
 (255، 2000)عالوي،                                                                     

 انمؤشــــرات للصــــدق هــــو صــــدق المحتــــوى وصــــدق البنــــاء والصــــدق المــــرتبط بمحــــك وقــــد عمــــد الباحثــــ ةوهنــــاك ثالثــــ
 إلى التحقق من صدق المقياس بنوعين من أنواع الصدق هما:

 صدق احملتوى  2-4-5-1
يتحقـق هـذا النـوع مـن صـدق المحتـوى مـن خـالل الحكـم علـى مـدى تمثيـل المقيـاس للميـدان الـذي يقيسـه ويـتم ذلـك مـن 

ة التي يراد قياسها تحليال خالل اختيار أسئلة االختبار التي تمثل ميدان القياس تمثيال إحصائيا صحيحا وتحليل الناحي
 ثــم ينفصــل كــل قســم إلــى أجزائــه وتوضــع أســئلة علــى هــذه األجــزاء ةيكشــف عــن عناصــرها المختلفــة وأقســامها الرئيســ

 .(117، 2010)كوافحة،  
 االدارة االلكترونيـةوقد عد هذا الصدق متوفرًا في المقياس الحالي عند بداية إعداد المقياس من خالل التعريف لمفهوم 

 . وعلم النفس الرياضيحديد مجاالته وفقراته باالستعانة بمجموعة من الخبراء في اإلدارة والتنظيم والقياس والتقويم وت
 الصدق الظاهري 2-4-5-2

تمثل في عرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم علـى   أن أفضل طريقة الستخراج الصدق الظاهري ،
 صالحيتها في قياس الخاصية المراد قياسها .    

 (262،  2009)عباس وآخرون ،                                                   
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جموعــة مــن الخبــراء فــي وقــد تحقــق هــذا النــوع مــن الصــدق فــي المقيــاس الحــالي، وذلــك عنــدما عرضــت فقراتــه علــى م
وقد طلب منهم حـذف وتعـديل وإضـافة مـا يرونـه مناسـبًا وتحديـد  وعلم النفس الرياضياإلدارة والتنظيم والقياس والتقويم 

( فمـا فـوق وإعـادة صـياغة 75( فقـرة لـم تحصـل علـى نسـبة اتفـاق )18صالحية بدائل االجابة وقد أسفرت عن حـذف )
( علــى األقــل مــن أراء %75ونها وقــد تــم هــذا االجــراء بعــد حصــول نســبة اتفــاق )عــدد مــن الفقــرات دون التغييــر بمضــم

 ( يبين ذلك.3( فقرة جاهز للتوزيع لعينة البناء والجدول )44السادة الخبراء حيث اصبح المقياس مكون من )
 (3الجدول )

 يبين نسبة اتفاق الخبراء حول صالحية فقرات االدارة االلكترونية 
 نسبة الموافقة  الرافضون  الموافقون  تسلسل الفقرات المقياس مجاالت  ت
 % 95 1 20 10إلى   1من  الدعم االداري  .1
 % 85 3 18 20إلى   11من االمكانات المادية والتقنية  .2
 % 90 2 19 29إلى   21من    التشريعات القانونية  .3
 % 100 --- 21 36إلى   30من  االمكانات المالية  .4
 % 80 4 17 44الى   37من  االمكانات البشرية  .5

 صدق البناء  2-4-6
ويقصد به تحليل درجات المقياس استنادًا إلى الخاصية المراد قياسها ،أي أنه عبارة عن المدى الذي يمكن أن نقرر  

(، ويسمى صدق 294،  2004  نظريًا محددًا أو خاصية معينة             )النبهان،  بموجبه أن المقياس يقيس بناءاً 
المقاييس ألنه   لبناء  أنواع الصدق مالئمة  أكثر  الفرضي ، ويعد من  التكوين  المفهوم أو صدق  البناء أحيانا بصدق 

المر  المفهوم  أو  الخاصية  مع  الفقرات  درجات  تطابق  مدى  من  التجريبي  التحقق  على  قياسه.  يعتمد  ربيع،      اد   (
2009  ،98 ) 

 وقد تحقق الباحث من صدق البناء في بحثه الحالي من خالل مؤشرين هما المجموعات المتطرفة_ االتساق الداخلي.
 إجياد القوة التمييزية للفقرات بأسلوب اجملموعتني املتطرفتني  2-4-6-1
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وذلك من خالل اكتشاف ضعف جوانب الفقرة ، ومن  أن الهدف من تحليل فقرات المقياس هو تحسين نوعية االختبار
والقـوة التمييزيـة ، ( 244، 2006ثم العمل أما على إعادة صياغتها ثانيـة أو اسـتبعادها أن لـم تكـن صـالحة )رضـوان، 

تــي تعنــي قــدرة الفقــرة علــى التمييــز بــين األفــراد ذوي المســتويات العليــا واألفــراد ذوي المســتويات الــدنيا بالنســبة للســمة ال
وقد تحقق هذا المؤشر عندما حسبت القوة التمييزية ، (55، 2001تقيسها الفقرة وهذه تعد دلياًل على صدق البناء)حنا،
 بإتباع الخطوات التالية: انوقام الباحث، للفقرات باستخدام أسلوب المجموعتين المتطرفتين

( اســتمارة تــم 300التحليــل اإلحصــائي البــالغ عــددها )بعــد تثبيــت الدرجــة الكليــة لكــل اســتمارة مــن اســتمارات عينــة  -1
 ترتيبها من أعلى درجة إلى أدنى درجة.

مــن االســتمارات الحاصــلة علــى الــدرجات  %27مــن االســتمارات الحاصــلة علــى الــدرجات العليــا و %27تــم تعيــين  -2
( اسـتمارة ، أمـا 81،)%27(، بلـغ عـدد االسـتمارات التـي حصـلت علـى أعلـى االدارة االلكترونيةالدنيا على)مقياس  

أعــاله يؤيــدها معظــم  والنســبةمارة ( اســت81مــن الــدرجات فكــان عــددها) %27االســتمارات التــي حصــلت علــى أدنــى 
 (62، 2000 )األنصاري،                  المختصين في االختبارات والمقاييس. 

لعينتين مسـتقلتين وذلـك للتعـرف علـى داللـة الفـروق بـين المجمـوعتين (  T_testاالختبار التائي )  اناستخدم الباحث -3
( فقــرة بواســطة الحقيبــة اإلحصــائية للعلــوم 44لبــالغ عــدده )العليــا والــدنيا فــي درجــات كــل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس ا

(، علــى أســاس أن القيمــة التائيــة المحســوبة تمثــل القــوة التميزيــة للفقــرة ، وأظهــرت النتــائج أن SPSSاالجتماعيــة )
 ( يبين ذلك4( والجدول )0,05)≥فقرات المقياس دالة معنويا عند مستوى داللة 

 (4الجدول)
 االدارة االلكترونية القوة التمييزية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين لفقرات مقياس 

 ت
القيمة التائية   81المجموعة الدنيا =   81المجموعة العليا = 

المتوسط   المعنوية  المحسوبة 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

1 4.68 0.47 3.32 0.71 11.25 0.001 

2 4.44 0.50 3.40 0.57 11.25 0.001 

3 4.38 0.50 3.18 0.59 10.99 0.001 

4 4.38 0.49 3.30 0.58 10.05 0.001 
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 ت
القيمة التائية   81المجموعة الدنيا =   81المجموعة العليا = 

المتوسط   المعنوية  المحسوبة 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

5 4.38 0.49 2.92 0.52 14.32 0.001 

6 4.42 0.49 3.08 0.60 12.13 0.001 

7 4.42 0.49 2.98 0.47 14.81 0.001 

8 4.40 0.49 3.28 0.67 9.49 0.001 

9 4.32 0.47 3.00 0.78 10.21 0.001 

10 4.42 0.49 3.04 0.69 11.36 0.001 

11 4.38 0.49 3.08 0.77 9.99 0.001 

12 4.28 0.45 3.08 0.48 12.73 0.001 

13 4.36 0.48 3.18 0.56 11.26 0.001 

14 4.44 0.54 3.08 0.56 12.29 0.001 

15 4.44 0.54 3.16 0.61 12.02 0.001 

16 4.42 0.51 3.04 0.63 11.06 0.001 

17 4.54 0.54 3.38 0.69 9.29 0.001 

18 4.52 0.54 3.18 0.80 9.79 0.001 

19 4.52 0.54 3.40 0.72 8.71 0.001 

20 4.58 0.49 3.36 0.66 10.40 0.001 

21 4.46 0.50 3.18 0.69 10.58 0.001 

22 4.40 0.49 3.16 0.79 9.39 0.001 

23 4.32 0.47 3.12 0.62 10.81 0.001 

24 4.28 0.45 3.24 0.68 8.93 0.001 

25 4.40 0.49 3.26 0.63 10.03 0.001 
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 ت
القيمة التائية   81المجموعة الدنيا =   81المجموعة العليا = 

المتوسط   المعنوية  المحسوبة 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

26 3.32 0.47 3.24 0.68 9.16 0.001 

27 4.40 0.49 3.32 0.68 9.05 0.001 

28 4.44 0.50 3.34 0.74 8.65 0.001 

29 4.46 0.50 3.16 0.65 11.17 0.001 

30 4.32 0.47 2.94 0.54 13.47 0.001 

31 4.32 0.47 3.12 0.71 9.87 0.001 

32 4.32 0.47 3.04 0.69 10.47 0.001 

33 4.26 0.44 3.06 0.76 9.58 0.001 

34 4.44 0.50 3.912 0.62 11.62 0.001 

35 4.46 0.50 2.96 0.78 11.41 0.001 

36 4.34 0.47 2.88 0.55 14.03 0.001 

37 4.38 0.49 2.98 0.51 13.92 0.001 

38 4.38 0.49 3.22 0.58 10.78 0.001 

39 4.18 0.38 3.30 0.58 8.91 0.001 

40 4.30 0.46 3.38 0.66 8.01 0.001 

41 4.30 0.46 3.16 0.71 9.50 0.001 

42 4.28 0.45 3.18 0.62 10.03 0.001 

43 4.36 0.48 3.06 0.61 11.68 0.001 

44 4.38 0.49 3.26 0.56 10.59 0.001 

 (0,05)≥معنوي عند مستوى داللة  •
 االتساق الداخلي للفقرات معامل إجياد    2-4-6-2
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تــم اســتخراج معامــل االتســاق الــداخلي للوصــول إلــى القــوة التمييزيــة للفقــرات إذ "تقــدم هــذه الطريقــة مقياســا متجانســا فــي 
البعد السـلوكي نفسـه الـذي يقيسـه المقيـاس ككـل فضـال عـن قـدرتها علـى إبـراز التـرابط بـين فقراته بحيث تقيس كل فقرة 

يعــد أســلوب االتســاق الــداخلي أســلوبا أخــر فــي اســتخراج القــوة التمييزيــة للفقــرات ، مــن خــالل إيجــاد ، و فقــرات المقيــاس
معامــل  ان، وقــد اســتخدم الباحثــ(56، 2001،)منصــور العالقــة االرتباطيــة بــين درجــة كــل فقــرة والدرجــة الكليــة للمقياس

االرتباط بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين درجات الفقرات الكلية لجميع أفراد العينة مع الدرجة الكلية مستخدما 
ين تـم اسـتخراج العالقـة االرتباطيـة بـوكـذلك  فقرة (44) والبالغة(، SPSSلذلك الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

وفي ضـوء ذلـك تبـين أن جميـع الفقـرات تـرتبط بالدرجـة درجة الفقرة مع محورها ودرجة المحور مع درجة المقياس ككل 
واصـبح المقيـاس بصـورته  تـم رفضـهم،  (26، 17، 15، 9، 3) رقـم ات وهي الفقر فقرات  (5باستثناء )  الكلية للمقياس

 ( يبين ذلك. 7، و6، و5والجدول ) لتطبيق النهائية( فقرة لغرض تطبيقه على عينة ا39النهائية يتألف من )
 (5الجدول )

 معامل االتساق الداخلي لمقياس االدارة االلكترونية  القوة التمييزية بأسلوب  
رقم  
 الفقرة 

معامل  
رقم   المعنوية  االرتباط 

 الفقرة 
معامل  
رقم   المعنوية  االرتباط 

 الفقرة 
معامل  
 المعنوية  االرتباط 

1 0.51 0.001 17 0.104 0.280 32 0.49 0.001 
2 0.48 0.001 18 0.42 0.001 33 0.50 0.001 
3 0.145 0.130 19 0.54 0.001 34 0.42 0.001 
4 0.49 0.001 20 0.42 0.001 35 0.51 0.001 
5 0.38 0.001 21 0.36 0.001 36 0.47 0.001 
6 0.47 0.001 22 0.42 0.001 37 0.55 0.001 
7 0.48 0.001 23 0.44 0.001 38 0.51 0.001 
8 0.44 0.001 24 0.35 0.001 39 0.44 0.001 
9 0.160 0.094 25 0.41 0.001 40 0.37 0.001 
10 0.41 0.001 26 0.066 0.496 41 0.38 0.001 
11 0.38 0.001 27 0.40 0.001 42 0.28 0.004 
12 0.40 0.001 28 0.43 0.001 43 0.39 0.001 
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13 0.30 0.002 29 0.41 0.001 44 0.40 0.001 
15 0.185 0.053 30 0.54 0.001    
16 0.41 0.001 31 0.51 0.001    

 (0.05) ≥ داللةمعنوي عند مستوى  •
 (6الجدول )

 معامل االتساق الداخلي للفقرة مع المحور القوة التمييزية بأسلوب  

رقم  
 الفقرة 

االرتباط  
مع  

 المحور
رقم   المعنوية 

 الفقرة 

االرتباط  
مع  

 المحور
رقم   المعنوية 

 الفقرة 

االرتباط  
مع  

 المحور
 المعنوية 

1 0.56 0.001 16 0.57 0.001 31 0.71 0.001 
2 059 0.001 17 0.55 0.001 32 0.68 0.001 
3 0.63 0.001 18 0.57 0.001 33 0.67 0.001 
4 0.58 0.001 19 0.57 0.001 34 0.66 0.001 
5 0.53 0.001 20 0.42 0.001 35 0.74 0.001 
6 0.55 0.001 21 0.47 0.001 36 0.60 0.001 
7 0.59 0.001 22 0.59 0.001 37 0.58 0.001 
8 0.65 0.001 23 0.53 0.001 38 0.64 0.001 
9 0.48 0.001 24 0.49 0.001 39 0.61 0.001 
10 0.53 0.001 25 0.62 0.001 40 0.55 0.001 
11 0.45 0.001 26 0.67 0.001 41 0.63 0.001 
12 0.48 0.001 27 0.62 0.001 42 0.55 0.001 
13 0.56 0.001 28 0.60 0.001 43 0.67 0.001 
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14 0.64 0.001 29 0.55 0.001 44 0.52 0.001 
15 0.49 0.001 30 0.65 0.001    

 (0.05معنوي عند مستوى معنوية ) •
 (7الجدول )

 معامل االتساق الداخلي للمحور مع المقياس ككل القوة التمييزية بأسلوب  
 المعنوية  ارتباط المحور مع المقياس  اسم المحور ت
 0.001 0.80 الدعم االداري  1
 0.001 0.73 االمكانات المادية والتقنية  2
 0.001 0.71   التشريعات القانونية  3
 0.001 0.73 االمكانات المالية  4
 0.001 0.71 االمكانات البشرية  5

 (0.05معنوي عند مستوى معنوية ) •
 اإلجابة من دقة اجمليب وجديته يف  التأكد  2-4-7

لغـرض الكشــف عــن دقــة المجيــب وجديتـه فــي اإلجابــة، يســتخدم البــاحثون بعـض األســئلة الخاصــة التــي تســمى األســئلة 
 2009المرجعية أو الكواشف، وتهدف إلى التعرف على مدى أمانة المفحـوص ومنطقيتـه باإلجابـة )عبـاس وآخـرون ، 

ًا هو تكـرار بعـض فقـرات المقيـاس وحسـاب مـدى (. ويتم هذا اإلجراء وفق إحصائية تعتمد معظمها أساسًا واحد 245،  
تطابق إجابات المستجيب على الفقرات المكررة، ويحدد بعـض البـاحثين نسـبة محـددة لتطـابق الفقـرات المكـررة، ويعـدها 

( إلى ضرورة استبعاد اإلجابات 2008( في دراسة )المفتي ، Gibsonمعيارًا لقبول استمارة المجيب. ويشير جبسون )
 (54،  2008)المفتي ، غير متطابقة ( فقرات بصورة 10( فقرات من مقياس يتكون من )5أفرادها عن ) التي يجيب 

ــ ــد الباحثــــ ــد أعتمــــ ــيفت ) انوقــــ ــه إذ أضــــ ــب وجديتــــ ــة المجيــــ ــن دقــــ ــف عــــ ــلوب للكشــــ ــذا األســــ ــن 5هــــ ــررة مــــ ــرات مكــــ ( فقــــ
ــن المجـــــاالت ا ــال مـــ ــل مجـــ ــن كـــ ــدة مـــ ــرة واحـــ ــل فقـــ ــث تمثـــ ــية بحيـــ ــرات األساســـ ــالفقـــ ــذ لخمســـ ــاس، وهـــ ــرات ة للمقيـــ ه الفقـــ

ــائي للفقــــــرات،  أدرجــــــت فــــــي المقيــــــاس لكشــــــف دقــــــة المســــــتجيب ولــــــم تعتمــــــد نتائجهــــــا فــــــي عمليــــــة التحليــــــل اإلحصــــ
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 ( يبين ذلك8والجدول )
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 (8الجدول )
 على مقياس االدارة االلكترونية  أرقام فقرات كشف دقة المجيب وجديته في اإلجابة

رقم الفقرة التي  المجال ت
 تمثل المجال

الفقرة التي تمثلها في المقياس  رقم 
 للكشف عن دقة المستجيب 

 12 2 الدعم االداري  1
 25 3 االمكانات المادية والتقنية  2
 35 5   التشريعات القانونية  3
 49 2 االمكانات المالية  4
 47 1 االمكانات البشرية  5

 

ة المكـررة دلـياًل علـى دقـة المجيـب خمسـ( فقـرات فـأكثر مـن فقـرات الكشـف ال3تطـابق اإلجابـة فـي )  انوقد أعتمد الباحثـ
وتبـين للباحـث تطـابق اجابـات عينـة البحـث علـى الفقـرات التـي وضـعت مـن اجـل الكشـف عـن دقـة   وجديته في اإلجابة

 . المجيب 
 ( فقرة.49عية مكونًا من )وبذلك أصبح المقياس الذي سوف يتم توزيعه على عينة التجربة االستطال 
 ثبات املقياس  8  -2-4

يعد الثبات من الخصائص الواجب توفرها لصالحية استخدام أي مقياس حيث تعتمد صحة المقيـاس علـى مـدى ثبـات 
 .وصدق نتائجه ، وبدونها ال يكون هناك أي ثقة في تلك النتائج

 ( 143,  2001)فرحات ,                                                                    
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يمكن    خاللها  من  والتي  المدروسة  بالظاهرة  الخاصة  اإلحصائية  المؤشرات  من  كثيرًا  الثبات  معامل  ويوفر 
القياس على درجة عالية من الدقة الحكم على دقة المقياس الذي استعمل في القياس. ويقصد بالثبات أن تكون أدوات 

 ( 113،  2005)الجلبي ،   واإلتقان واالتساق فيما تزودنا به من بيانات عن السلوك المفحوص 
الباحث   النصعيةطريقة    انوقد اعتمد  الثبات    التجزئة  التربية  إليجاد  لكليات واقسام  لمقياس االدارة االلكترونية 

 البدنية وعلوم الرياضة في العراق.
 طريقة التجزئة النصفية 2-4-8-1
في الجهد والوقت )برهوم    القتصادهاالثبات،    المستخدمة الستخراج معامل  طرائقالطريقة التجزئة النصعية من    ُتعد 

 (. 149،  2004وعبد النور، 
 
 لطريقة مميزات هي:ا لهذه نوإ
 تجنب الفاحص مشكلة إعادة الفحص. -
أدائه أتلغي    - مستوى  في  ثم  من  وتؤثر  والنفسية،  العلمية  المفحوص  حالة  تطرأ على  أن  يمكن  التي  التغييرات  ثر 

 . (176،  2005إذا ما أعيد أكثر من مرة)التميمي والطائي،  لالختبار
ق قام الباحثان بالتحقق من ثبات المقياس بصورته النهائية بعد التحقق من الصد ،  للوصول الى قيمة معامل الثبات 

البالغة ) الثبات  الباحثان بتوزيع المقياس على عينة  التمييزي للمقياس, إذ قام  ( تدريسي من مجتمع  30الظاهري و 
البحث من خارج عينتي البناء و التطبيق ومثلوا قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية بجامعة  

ة النصعية في استخراج ثبات فقرات المقياس وذلك عن طريق استخراج  الموصل , إذ استخدم الباحثان طريقة التجزئ
( 0.83معامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( بين درجات الفقرات الفردية و الفقرات الزوجية في كل مقياس والبالغ )

ن طريق معادلة ) لمقياس االدارة االلكترونية، والتي تعد ثبات لنصف المقياس و بعد معالجة قيمة معاملي االرتباط ع 
( لمقياس االدارة االلكترونية, إذ "هذه 0.90سبيرمان _ براون( الستخراج معاملي الثبات الكلي إذ بلغ معامل الثبات )

القيم معامالت ثبات عالية و مقبولة لتقويم داللة االرتباط " , و بهذا اصبح المقياس االدارة االلكترونية لكليات واقسام 
 علوم الرياضة في العراق( كامال.التربية البدنية و 

 التجربة االستطالعية للمقياس  2-4-9
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(إلــى "ضــرورة تطبيــق االختبــار فــي دراســة اســتطالعية علــى عينــة مــن مجتمــع البحــث 2002يشــير )بــاهي وآخــرون ، 
الـــالزم االختبـــار والمضـــمون للتطبيـــق علـــى عينـــة البحـــث، وكـــذلك تحديـــد الوقـــت صـــياغة للتعـــرف علـــى مـــدى مناســـبة 
 (.199،  2002لإلجراء")باهي وآخرون ، 

 انولغـرض التعـرف علـى مـدى وضـو  الفقـرات وتعليمــات المقيـاس، واحتسـاب الوقـت المسـتغرق لإلجابـة إذ قـام الباحثــ 
علـى  اإلدارة االلكترونية لكليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضـة فـي العـراق  بتطبيق التجربة االستطالعية لمقياس

قسـم التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة/ كليـة التربيـة )اعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي ينة من مجتمع البحـث ، والتـي تمثـل ع
، حيث تم تطبيق التجربـة االسـتطالعية بتوزيـع المقيـاس علـى تدريسيين(  10( والبالغ عددهم )للبنات/ جامعة الموصل

 بلغ معدل، فقد مفهومةوقد كانت التعليمات واضحة، والفقرات  ،8/7/2021ولغاية  4/7/2021للفترة من    التدريسيين
 ( دقيقة 15 - 10الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس بين )

 وصف وتصحيح مقياس االدارة االلكرتونية بصورته النهائية  2-4-10
الهيئات   نظر اعضاء  العراق من وجهة  الرياضة في  البدنية وعلوم  التربية  واقسام  لكليات  االلكترونية  االدارة  مقياس 

يتألف من ) الدراسة  بناءه في هذه  تم  الذي  النهائية و  تتوزع على )39التدريسية بصورته  ( محاور , وهذه  5( فقرة 
( على التوالي , إذ تنحصر القيمة النهائية للمقياس  1،  2،  3،   4،  5الفقرات جميعها فقرات ايجابية تعطى الدرجات )

( وكما مبين في الجدول 4( محاور نهائية تتوزع عليها الفقرات ملحق )5( و يتألف المقياس من ) 195  -39بين ) 
(9. ) 

 (9الجدول )
 يبين توزيع فقرات مقياس االدارة االلكترونية على المحاور النهائية 

 عددها تسلسالت الفقرات حورالم ت
 8 8،  7، 6،  5، 4،  3، 2، 1 الدعم االداري  1
 8   16، 15، 14، 12،13، 11، 10، 9 االمكانات المادية والتقنية  2
 8         24،  23،  22،  21،  20،  19،  18،  17   التشريعات القانونية  3
 7   31،  30،  29،  28،  27،  26،  25 االمكانات المالية  4
 8 39،  38،  37،  36،  35،  34،  33،  32 االمكانات البشرية  5
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 39 عدد الفقرات الكلي                               

 الوسائل اإلحصائية  2-5
 ( االحصائية  الحقيبة  الباحثان  القوانين    (   SPSSاستخدم  استخدم  تم  حيث   , الحالي  البحث  نتائج  الى  للتوصل 

 -االحصائية التالية : 
 النسبة المئوية .  -
 الوسط الحسابي .  -
 االنحراف المعياري . -
 قانون ) ت ( للفروقات بين وسطين حسابيين غير مرتبطين .   -
 معامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( . -
 (282 - 23: 2009عامل الثبات. )الكناني، براون لمعادلة قيمة م –معادلة سبيرمان  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض النتائج ومناقشتها:  -3
االدارة االلكترونياة لكلياات واقساام التربياة البدنياة وعلاوم "بنااء مقيااس  لبحـث والـذي يـنص علـىا هـدفنتائج    3-1

( 4وهــي موضــحة بشــكل نهــائي فــي الملحــق رقــم ) "الرياضااة فااي العااراق ماان وجهااة نلاار اعضاااء الهي ااات التدريسااية
ــ ــل الباحثـ ــذي توصـ ــث  انوالـ ــراءات البحـ ــالل إجـ ــن خـ ــا مـ ــدول ) إليهـ ــاس االدارة 10والجـ ــائية لمقيـ ــالم االحصـ ــين المعـ ( يبـ

 االلكترونية حسب المحاور.
 ( 10الجدول )

 يبين المعالم االحصائية لمقياس االدارة االلكترونية 
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معامل   الوسيط المنوال  ±ع − س ن المحاور ت
 االلتواء 

معامل  
 االختالف 

 % 7.85 0.18 32 31 2.49 31.68 145 الدعم االداري  1
 % 7.84 0.11- 32 32 2.51 31.98 145 االمكانات المادية والتقنية  2
 % 7.42 0.37- 32 33 2.37 31.92 145   التشريعات القانونية  3
 % 7.46 0.33- 29 30 2.16 28.95 145 االمكانات المالية 4
 % 6.98 0.18 32 34 2.24 32.09 145 االمكانات البشرية  5
 % 3.38 0.04 156 156 5.30 156.64 145 المقياس الكلي 6
 

( ومــن خــالل المعــالم االحصــائية لمقيــاس االدارة االلكترونيــة ومحــاوره الخمســة  بــان المقيــاس ومحــاوره 10اذ يتبــين مــن الجــدول)
( وهــي قــيم 0.04الخمسة مالئمة للعينة ومن الممكن تعميمه على العينات المشابهة اذ تراو  معامل االلتــواء للمقيــاس ومحــاوره )

( 10(، وكــذلك يتبــين مــن الجــدول )2009علــى مالئمــة المقيــاس ومحــاوره للعينــة )الكنــاني، ( ممــا يــدل 1تنحصــر جميعهــا ) _ 
بـــان عينـــة مقيـــاس االدارة االلكترونيـــة ومحـــاوره كانـــت متجانســـة وغيـــر مشـــتتة وذلـــك لكـــون معامـــل االخـــتالف للمقيـــاس ومحـــاوره 

 في المقياس المحدد.    والتي تعتبر الحد الفاصل لتجانس العينة او تشتتها %30( وهو اقل من 3.38%)
 (2009)الكناني،                                                                                      

 لدى عينة البحثمقياس اإلدارة االلكترونية  عرض نتائج   3-2
الجابات عينة البحث  المتوسط الحسابي    بإيجاد لدى عينة البحث ، وذلك  مقياس اإلدارة االلكترونية  بالتعرف الى    ان قام الباحث

للمقياس على اساس ان قيمة المتوسط الحسابي للعينة الذي    ومقارنته مع المتوسط الفرضي  اإلدارة االلكترونية  على مقياس  
القيمة غير   ( ، فيما تمثلايجابيةذو درجة عالية أي حالة )ي إدارة الكترونية  يفوق المتوسط الفرضي للمقياس بصورة معنوية ه

اي  ذو درجة واطئة الكترونية  دارةاضمن حدود المتوسط الفرضي ، اما القيم االدنى من المتوسط الفرضي فتمثل إدارة  المعنوية  
 ( يبين ذلك .  11( ، والجدول )سلبيةحالة ) 

 ( 11الجدول )
اإلدارة  يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي وقيمة )ت( المحتسبة لعينة البحث في مقياس 

 االلكترونية  
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  (0.05  )* معنوي عند مستوى معنوية   
عينـة البحـث عـن مقيـاس اإلدارة االلكترونيـة قـد بلغـت )   ان قيمة المتوسط الحسابي الجابات  ( :11يتبين من الجدول )

( درجــة ، وعنــد اختبــار معنويــة الفــروق بــين متوســط درجــات   5.30( درجــة ، وبــانحراف معيــاري قــدره )    156.64
غـت وبل( درجة ، وباستخدام االختبار )التائي( لعينـة واحـدة  117( للمقياس  البالغ )   *العينة ، والمتوسط الفرضي )

ممــا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة ويشــير مســتوى الداللــة الــى المعنويــة فــي المقارنــة  (90,03قيمــة )ت( المحتســبة )
تـــدل علـــى الـــدور المهـــم الـــذي تلعبـــه االدارة  ان هـــذه النتيجـــةســـة للمقيـــاس, خمال محـــاورولصــالح المتوســـط المحتســـب لل

 ويعـزو الباحـث ظهـور هـذه النتيجـة الـىاضة في الجامعات العراقية االلكترونية لكليات واقسام التربية البدنية وعلوم الري
الشعور العالي الذي تتمتع به عينة البحث لدور االدارة االلكترونية لكليات واقسام التربية البدنيـة وعلـوم الرياضـة وذلـك 

يـة المذهلـة التـي حـدثت فـي حقبة جديدة مثيرة من التقدم نتيجـة للتطـورات العلميـة والتكنولوجبسبب ما يشهده العالم من  
القرن العشرين خاصة خالل العقود الخمس األخيرة في مجاالت متعددة من أهمها مجال الكمبيوتر واالتصاالت نتيجـة 

علوم الحاسبات وشبكات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية وسرعة انتشار استخدامات شبكة اإلنترنت  فيللتقدم المتسارع  
س بدوره على اسـتخدام االدارة االلكترونيـة فـي المؤسسـات التعليميـة الرياضـية مـن خـالل التحـول والذي انعك  وتطبيقاتها

الكلــي او الجزئــي مــن االدارة اليدويــة والورقيــة الــى االدارة االلكترونيــة فــي كليــات واقســام التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة 
منظومــة الكترونيــة متكاملــة تهــدف إلــى تحويــل العمــل هــي ( "ان االدارة االلكترونيــة 2018وهـذا مــا اكــده )عبــد الــرحيم، 

اإلداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخـاذ 
)عبــدالرحيم،  "                                                          القــرار اإلداري بأســرع وقــت وبأقــل التكــاليف

2018 ،7) 
 

 
( ، وبماا 1،  2،  3،  4،  5)  خماساي التادر  علياه علاى وفاق مقيااس اإلجاباةوتكاون  فقارة ،  ( 46يتكاون مان )   لمقياس: ا  مقياس( المتوسط الفرضي لل*)     

 (  146،  1998عدد البدائل )عالوي ،   ÷× عدد الفقرات    = مجموع اوزان البدائل  للمقياس  ان المتوسط الفرضي
 رجة . د 117 = 5 ÷ 39 × 1+2+3+4+5المتوسط الفرضي =      
 

 المعالم االحصائية               
المتوسط  العينة المقياس   

 الفرضي
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

قيمة )ت(  
 المحتسبة

 90.03 5.30 156.64 117 145  اإلدارة االلكترونية 
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 االستنتاجات والتوصيات  -4
 االستنتاجات   4-1

ــاس  لكليـــــات واقســـــام التربيـــــة البدنيـــــة وعلـــــوم الرياضـــــة فـــــي باألبعـــــاد الخمســـــة لـــــإلدارة االلكترونيـــــة صـــــاحية المقيـــ
ــة، )وهـــــي  العـــــراق ــة، التشـــــريعات القانونيـــ ــة والتقنيـــ ــةالـــــدعم االداري، االمكانـــــات الماديـــ ــات ، االمكانـــــات الماليـــ االمكانـــ
 (البشرية

 التوصيات   4-2
 لكليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق تطبيق المقياس على عينة من الهيئات التدريسية

 املصادر 
1- ( هللا  عبد  جمال  دار 2014محمد،   ، األولى  الطبعة   ، التنظيمي  والتطوير  التغيير   (:ادارة 

 .المعتز ، عمان ، األردن
2- ( يوسف  ،أحمد  دار 2012دودين  األولى،  الطبعة   ، التنظيمي  والتطوير  التغيير  إدارة   :) 

 اليازوري العلمية، عمان، األردن
3- ( اسامة،  اإلد (:  2017الطويل  في  تطبيقها  ومعوقات  االلكترونية  شهادة اإلدارة  لنيل  مقدمة  مذكرة  الرياضية،  ارة 

 ماستر اكاديمي غير منشورة، المسيلة، الجزائر.
(:أساليب البحث العلمي االسس النظرية والتطبيق العملي ، 2010عليان، ربحي مصطفى، غنيم، عثمان محمد) -4

 دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن.
 لمي ، مطبعة جامعة بابل ، وزارة التعليم العالي، العراق. (: البحث الع2002محجوب، وجيه وبدري، احمد) -5
(: االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي ، 1987عالوي، محمد حسن، ورضوان ، محمد نصر الدين) -6

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر. 1ط
االولوية للقبول في الكليات العمرية   (: بناء و تقنين مقياس سمات الشخصية ذات   1987الكبيسي ، كامل ثامر )  -7

 ابن رشد ، جامعة بغداد، بغداد، العراق.  –في العراق ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية  
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8- ( الرحمن  عبد  تحسين  األنشطة 2008المفتي،  ممارسة  نحو  حركيًا  للمعاقين  النفسي  االتجاه  مقياس  بناء   :  )
ماجستير غير منشورة، كلية التربية األساسية، قسم التربية الرياضية، جامعة الرياضية في محافظة نينوى. رسالة  

 الموصل.
)النبهان -9 موسى   ،2004 : ط  (  السلوكية.  العلوم  في  القياس  عمان، 1أساسيات  والتوزيع،  للنشر  الشروق  دار   ،

 األردن.
10- ( اسكندر  النور،  وعبد  عيس  محمد  للعلوم  2004برهوم،  الشارقة  جامعة  مجلة  المعياري،  مقياس  تصميم   :)

 العربية المتحدة. ، مركز البحوث والدراسات، جامعة الشارقة، اإلمارات 1، العدد 1الشرعية واإلنسانية، المجلد 
(: تقويم بعض االختبارات البدنية والمهارية لبعض األلعاب الجماعية على  2002النعيمي، ضرغام جاسم محمد ) -11

الموصل،  الرياضية، جامعة  التربية  كلية  دكتوراه غير منشورة،  العلمية، أطروحة  الفسلجية واألسس  النظرية  وفق 
 العراق.

(: جودة اتخاذ القرار لدى التدريسي الجامعي، مجلة العلوم 2005م محمد ) التميمي، محمد كاظم والطائي، حري -12
 ، جامعة بغداد، العراق.9النفسية والتربوية، العدد 

13- ( عون  عبد  كريم  عايد   ، وتطبيقات  2009الكناني  االحصاء  في  مقدمة   :)SPSS     للطباعة الضياء  دار   ،
 والتصميم، النجف ، العراق. 

14-  ( مفلح  تيسير  ط   (:2010كوافحة،  الخاصة،  التربية  في  والتشخيص  القياس  وأساليب  والتقويم  دار   3القياس   ،
 الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،االردن.

(: القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي ، 2000)عالوي محمد حسن, ومحمد نصر الدين رضوان   -15
 ،  دار الفكر العربي ، القاهرة.  3ط
 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ،مصر.1( : القياس واالختبار في التربية الرياضية،ط 2001السيد ) فرحات، ليلى -16
(: بناء وتقنين مقياس للقيادة التربوية في جامعات العراق، رسالة ماجستير غير منشورة 2002علي، سهى محمد) -17

 ، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، بغداد، العراق. 
)، محمد خليعباس -18 النفس. ط 2009ل وآخرون  التربية وعلم  البحث في  إلى مناهج  الميسرة  2( : مدخل  دار   ،

 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان. 
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الدين،) -19 نصر  محمد  ط 2006رضوان،  والبدنية،  الرياضية  التربية  في  القياس  الى  المدخل  الكتاب 1(:  مركز   ،
 للنشر، القاهرة ،مصر. 

 ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان. 2لشخصية. ط ( : قياس ا2009ربيع، محمد شحاته ) -20
بناء مقياس لمفهوم الذات وتقنية لدى العبي كرة اليد ؛ أطروحة دكتوراه ، كلية التربية   -21 حازم علوان منصور ؛ 

 . 2001الرياضية ، جامعة بغداد ، 
، مكتبة االنجلوس 1رياضية. ط ( : االختبارات والمقاييس في التربية ال2007باهي، مصطفى وعمران، صبري ) -22

 المصرية، القاهرة. 
الرياضي نظريات  2002باهي، مصطفى حسين واخرون ) -23 المجال  النفسية في  تطبيقات. مكتبة   –( : الصحة 

 االنجلو المصرية، القاهرة، مصر.
24-  ( شاكر  سوسن  : 2005الجلبي،  ط   (  والتربوية.  النفسية  والمقاييس  االختبارات  بناء  عالء 1أساسيات  مؤسسة   ،

 الدين للطباعة والتوزيع، دمشق، سوريا. 
 . ( : قياس الشخصية، دار الكتاب الحديث، الكويت 2000األنصاري، بدر محمد ) -25
ة دكتوراه ، كلية التربية ( : بناء وتقنين مقياس لالحتراق النفسي لدى العبي كرة اليد ، أطروح2001اميرة ,حنا ،) -26

 .جامعة بغداد  –الرياضية  
غالب  -27 سعد  العربيـة، (  2005)  ياسين،  تطبيقاتها  وآفاق  االلكترونية   ،اإلدارة 

 ، السعودية.الرياض: معهد اإلدارة العامة
االدارة واالقتصاد، ، كلية 1(: محاضرة االدارة االلكترونية للدراسات العليا، م 2018ثناء عبد الكريم عبد الرحيم )  -28

 قسم ادارة االعمال، جامعة الموصل، العراق.
 


