
٤، العدد  ١٠، المجلد بیة األساسیةالتر كلیة أبحاث مجلة 

٤٤٠  

ار بین مدربي األلعاب الریاضیة دراسة مقارنة في اتخاذ القر
مدرائھم في جامعة الموصلو

أ.م.د.عدي غانم محمود الكواز                       بالل صھیب 
عبد الكریم

الموصلجامعة  –الریاضیة كلیة التربیة 

٨/٥/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ١٨/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

خص البحث :مل
هدف البحث إلى:

مدربي األلعاب الریاضیة ومدرائهم بجامعة الموصل. لدى مهارة اتخاذ القرارالتعرف على .١

التعرف على الفروق بین مدربي األلعاب ومدرائهم في مهارة اتخاذ القرار..٢

) مدیر ١٨) مدرب العاب و(١٥(تم استخدام المنهج الوصفي، واشتملت العینة على 

).٢٠١٠- ٢٠٠٩) كلیة للعام الدراسي (١٨ى (موزعین عل

) التخاذ القرار ٢١، ٢٠٠٥وفي جمع البیانات تم استخدام مقیاس (المومني والقضاة،

.على مدیرات ریاض األطفال في األردن. بعد تعدیله والتحقق من صدقه وثباته قالمطب

ائي لعینة واحدة وتم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام النسبة المئویة واالختبار الت

واالختبار التائي لعینتین مستقلتین واستنتج الباحثان  ما یأتي:

یمتلك مدربو األلعاب ومدراؤهم قدرة جیدة على اتخاذ القرار..١

وجود فروق معنویة بین مدربي األلعاب ومدرائهم في اتخاذ القرار لصالح المدراء..٢

A Comparative study of decision making between
trainers of sport games and their managers in Mosul

university

Assistant.Prof.Dr.oday.G.AL-Kwaz
Belal.S.abed AL-Kareem

College of Physical Education/ University of Mosule

Abstract:
The research aims at:

1. Recognizing the skill of decision making by trainers of sport games

and their managers.
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2. Recognizing the differences in decision making skill among trainers

of sport games and their managers.

The descriptive approach was used, the sample included (18)

managers and (15) game trainers distribution on (18) colleges for the

academic year (2009-2010).

In collecting the data,(al momeni & al qudat , 2005, 21) decision

making questionnaire was used that employee for Kindergarten

Principals in Northern Region in Jordan, and addition it after verifying

there validity and reliability.

The data was analyzed statistically by using the percentage, (T-

test) one sample, independent sample (T test) . The researcher concluded

the following:

1. A trainers of sport games and their managers have good decision

making ability.

2. The existence of significant differences between trainers of sport

games and their managers in decision making and in favor of

managers .

:التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

ة والمعبرة بصورًة إّن القرارات اإلداریة أصبحت في عالمنا المعاصر بمثابة األداة الهادف

واضحة عن مدى تحقیق النجاح والفشل الذي تمارسه قیادة المنظمة في توجیه مختلف الجهود 

اإلنسانیة والمادیة والمعلوماتیة واستثمارها بصورة كفوءة نحو تحقیق الهدف (حمود واللوزي، 

١٦٤، ٢٠٠٨(  

،١٤٧، یط (العالقمن عملیة التخطأهمیةوأكثرتكون قراراته فاعلة  أنعلى المدیر و 

بعدة متأثرةتكون غیر  أنالمدیر یجب  تقرارا أننلقي الضوء على  أن) وهنا یجب ١٩٩٩

ومضاعفهجدیدةخلق مشاكل لدي بدورها ؤ تمنحازة أو منفعلة أو ةجلرتتكون م أن ال عوامل منها

ة وبذلك المعنی األطرافسلبیة من جانب أفعالحدوث ردود  إلىیؤدي ممااألخرىعن المشاكل 

  )١٠٩، ١٩٩٨تعدل فیها(الكبیسي،أو التي تلغي التي سبقها أخرىاتخاذ قرارات  إلىتخلق الحاجة 
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المشكلة التي یرید المدیر حلها وان یكون  إلى اً یكون موج أنویجب عند اتخاذ القرار 

، والخطة حتى تكون النتائج جیدة األهدافدقیقا وان یكون عقالنیا ومناسبا وان یضع المدیر 

وتحدید وسیلة لتحقیق ذلك الهدف ضمن معطیات بیئیة  هدفالعملیة تحدید ”واتخاذ القرار هو 

 أو)  ١٩٥،  ١٩٩٦االعرجي ، ”(متخذ القرار اإلنسانمعینة وانطالقا من النزعة العقالنیة لدى 

وهو نقطة االنطالق بالنسبة لجمیع إداریة أمكانت سیاسیة أجوهر عمل القیادة سواء ”هو 

والنشاطات والتصرفات التي تتم داخل المنظمة بل وفي عالقتها وتفاعلها مع بیئتها جراءاتاإل

ولقد حظي مفهوم اتخاذ القرار بأهمیة استثنائیة في مختلف )  ٧٧، ١٩٨٠،شبحو ”(الخارجیة 

في تمكین المنظمة من مواصلة أنشطتها أساسالمجاالت واألنشطة اإلداریة إذ انه یسهم بشكل 

یة واإلداریة بكفاءة وفعالیة ، السیما أن القرار یقترن بالمستقبل وعملیة االستشراف التنظیم

ومن ثم تجمیعها dataالبیانات  ءتعتمد بصورة أساسیة على قدرة اإلدارة في استقصا يالمستقبل

ثم یصار لتراكمها وخلق المعرفة من خالله informationوتحلیلها بصورة معلومات 

knowledge ان قدرة المدیر في اتخاذ القرار الناجح یعتمد على سبل استخدامه للمعارف ولذا ف

ولذا فقد أشار اهللا تعالى بكتابة العزیز: (ومن یؤت wisdomلدیة وبصورة حكیمة  ةالمتاح

)١٢٧، ١٩٨٠(مقلد ، الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا) 

راء یمتلكون إدارة عقالنیة وتعد التربیة الریاضیة إحدى المجاالت التي تتطلب مثل هكذا مد

وواعیة قادرة على اتخاذ قرارات رشیدة تهدف إلى تحسین األداء اإلداري والریاضي في منظماتها 

المتمثلة بوحدات التربیة الریاضیة والفنیة في الجامعة التي تقع على عاتق مدرائها ومدربي 

 تالقرارادرة على اتخاذ ق يذو  وایكون أن متتطلب منهجمة تومسؤولیامهام االلعاب فیها

الفرق التي سوف تشارك في دوري إعدادكعدد من المهام  مكاهلهتقع على و  دةالحاسمة و الرشی

الخاصة بكل  تاالختبارابعد إجراءمنهم األصلحاختیار و  عن طریق انتقاء الریاضیینالجامعة

أثناءت المناسبة لالعبین التبدیالبإجراءالقرارات بما یتعلق فضال عن اتخاذوتدریبهم فعالیة

بالتنسیق في المدیر كذلكللفریق و یقومینیواألساساالحتیاط  نالالعبییتم تحدیدكما اللعب 

على مدربي اإلشراف كذلك نوالالعبیمع عمادة الكلیات ومدیریة التربیة الریاضیة والفنیة  هعمل

 أن مهعلیوجب األلعاب ومدرائهممدربي وهنا بعد كل هذه المهام التي یقوم بتنفیذها األلعاب

 واوان یتخذ وایخطط أن واعلى نظام دقیق وفعال التخاذ القرار لكي یستطیع اأسلوبا مبنی  وایتبع

.الریاضة الجامعیة أهدافالقرارات المناسبة التي تخدم 

وتكمن أهمیة البحث من خالل إلقاء الضوء على مدربو األلعاب ومدراؤهم الذین یلعبون 

همًا وحیویًا في بناء الطالب الجامعي بناء متوازنا من حیث إعداده بدنیا وتنمیة الجوانب دورًا م

المهاریة والنفسیة والخلقیة جنبا إلى جنب مع البناء العلمي الذي یكتسبه من كلیته، فضال عن إّن 

ب نتائج البحث یمكن أن تساعد القائمین على إدارة النشاط الریاضي الجامعي في تحدید جوان
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القوة في اتخاذ القرار واستثمارها في المواقف المناسبة لها، هذا من جانب ومن جانب آخر تحدید 

نقاط الخلل في اتخاذ القرار ومحاولة معالجتها أو تالفیها.

:مشكلة البحث٢-١
فالمشكلة ال تكمن في اتخاذ القرار، بل ، أحد أسس عمل اإلدارةإّن اتخاذ القرار هو

في الواقع كل القرارات تؤثر باآلخرین، وٕاذا أسيء معالجة القرار دون و تأثر به. إیصاله لمن سی

  ).١٧، ٢٠٠٣تفكیر مسبق یكفي، أو المتابعة فالنتائج قد تكون وخیمة (سیباني،

وعلى  تهمعلى اتخاذ القرار تتوقف على قابلیمدربي األلعاب ومدرائهمقدرة  ولما كانت 

اختالف من خاللفي الحیاة العملیة  ممن خالل خبرته هونالتفاعل مع الموقف الذي یواجه

التخاذ القرار وان مهاراتعدة  ومدرب األلعابو التي تتطلب من المدیر متواجههالمشاكل التي 

القرارات تكون  إنإذ في المحیط الذي یدیره  هعلى تكوین شخصیته وسلوكیعتمدسوف األمرهذا 

ومدرب رار ممیزات وعیوب التي تحتاج من المدیرمتنوعة ومتعددة وبحسب الظروف ولكل ق

هذه القرارات وطبیعتها ومكوناتها وكیفیة اتخاذها ومعرفه الوقت الذي یقوم بتنفیذ  ةمعرف األلعاب

تسبق بعملیة تنظیم وتخطیط  أنهذه القرارات یجب  إنلذا  وتأثیراتها على اآلخرین هذه القرارات

علیه تتمثل مشكلة البحث بالتساؤلین اآلتیین  .مهتواجهتي لكي یكون القرار مناسبا للمشكلة ال

(هل أن مدربي األلعاب ومدرائهم یمتلكون القدرة على تحلیل المشاكل التي تواجههم والتعرف على 

مسبباتها ویتخذون قرارات صائبة لمواجهتها؟ وهل أن مدربي األلعاب یمتلكون القدرة على اتخاذ 

لعكس؟ القرار اكبر من مدرائهم أم ا

بالریاضة الجامعیة وتدریب الفرق الریاضیة لفترة لیست حد الباحثینا عملومن خالل 

والتنظیم و عملیات اتخاذ  اإلدارةعلى البحوث والدراسات السابقة في مجال  واطالعه بالقصیرة

كل بشمدربي األلعاب والمدراء یحتاجون إلى مهارة اتخاذ القرار في أداء أعمالهم أنالقرار وجد 

وتدریبها.أنهم یواجهون مواقف مختلفة أثناء قیادة الفرق الریاضیة إذ كبیر

 األلعاباتخاذ القرار لدى مدراء الوحدات ومدربي مهارةدراسة  إلى باحثان ولقد لجأ ال

.باحثان لعدم وجود دراسة في اتخاذ القرار على عینة البحث على حد علم ال

:البحثأھداف٣-١
مدربي األلعاب الریاضیة ومدرائهم بجامعة الموصل. لدى ارة اتخاذ القرارمهالتعرف على .١

التعرف على الفروق بین مدربي األلعاب ومدرائهم في مهارة اتخاذ القرار..٢
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:مجاالت البحث  ٥-١
.في جامعه الموصلوالفنیةوحدات التربیة الریاضیةومنتسبوامدراء.المجال البشري :١

.جامعة الموصلكلیاتوحدات التربیة الریاضیة والفنیة في.المجال المكاني :٢

  .٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٥ولغایة  ٢٠٠٩/ ٩ /٢٧ :ألزماني.المجال ٣

تحدید المصطلحات ٦-١
Makeاتخاذ القرار : ١-٦-١ Decision

األمثلعمل فكري وموضوعي یسعى اختیار البدیل "بأنه(نصر اهللا) اتخاذ القرار  عرف

متخذ القرار وفي ظل ظروف معینة (داخلیة مامأ متاحة)األقلتعددة (بدیلین على مالبین البدائل 

  ). ١٨٠،  ٢٠٠٠(نصراهللا ، عریفیج ، "بینهما المفاصلةوخارجیة) وذلك عن طریق 

بعد الفرد في موقف مایفعله نأحكم معین عما یجب إصدار":(توفیق) بأنه وعرفه

  )  .  ٦٨،  ١٩٩٥(توفیق سلیمان ، "تباعهااكن التحقق من البدائل المختلفة التي یم

بعض المعاییر مثل اكتساب أساساالختیار القائم على  ":هو ومن وجهة نظر (العالق)

والمبیعات وهذه اإلنتاجحجم التكالیف ، توفر الوقت، زیادة حصة اكبر من السوق ، تخفف 

ویتأثر.لعملیة بعض هذه المعاییرالمعاییر عدیدة الن جمیع القرارات تتخذ وفي ذهن القائم با

  ) . ١٤٨،  ١٩٩٩(العالق ،"طة المعاییر المستخدمةاسحد كبیر بو  إلى األفضلاختیار البدیل 

على اختیار البدیل مدرب األلعاب أو مدیره: قدرة  إجرائیااتخاذ القرار باحثان ال ویعرف

التكالیف بأقلیاضة الجامعیةالر  أهدافمن بین عدة بدائل لكل مسألة معینة لتحقیق األفضل

.وقت ممكنوأسرع

:)١(مدربو األلعاب٢-٦-١

الذین یحملون شهادة البكالوریوس وال والفنیةالتربیة الریاضیةوحدات وهم من أعضاء 

.المنسبین إلیهالقبا علمیا ، ویعملون كمدربي العاب ریاضیة في الكلیات نیملكو 

المدراء :٣-٦-١
دیریة التربیة الریاضیة الذین یحملون شهادة الماجستیر أو الدكتوراه وهم من أعضاء م

المنسبین في الكلیاتقبا علمیا ، ویعملون كمدراء لوحدات التربیة الریاضیة والفنیةویمتلكون ل

.إلیها

مدرب العاب : لقب وظیفي ضمن قانون الخدمة المدني.١
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النظري والدراسات السابقةاإلطار-٢
النظري اإلطار١-٢
مفھوم اتخاذ القرار١-١-٢

المنشاة، وهم بصدد ممارستهم لمهماتهم المختلفة مشـاكل عدیـدة  إدارةعلى  یواجه القائمون

مناســب بشــان الوتحلیلهــا ومعرفــة مســبباتها الحقیقیــة تمهیــدا التخــاذ القــرار مقابلتهــایتوجــب علــیهم 

، هـــو مـــدى  ةالمنخفضـــذات الكفـــاءة  واألخـــرىذات الكفـــاءة العالیـــة  اإلدارةوممـــا یمیـــز .معالجتهـــا

 وهـي المنشـاة إدارةالتحـدیات التـي تواجههـا أو لیة على التصرف بنجاح حیال المشاكل القدرة والقاب

یة والتكنولوجیة المتواصلة والتشابك وذلك بسبب التبدالت االجتماعفي الوقت الراهن تتسم بالتعقید

 أن إذ. الصــائبة والســریعة تالقــراراعلــى اتخــاذ أفضــل توقــدرا اكبــرتتطلــب مجهــودات فهــي لهــذا.

تـــردد فـــي اتخـــاذ امثـــل هـــذه القـــرارات ســـیعرض المنشـــاة (وبالتـــالي النظـــام االقتصـــادي أو تلكـــؤ أي 

إذ أن عملیـة ،)١٠١،  ١٩٨٠، وآخـران(الشماع اخطر المواقف إلىواالجتماعي الذي تتبع له ) 

صنع القرار عملیة علمیـة تتضـمن تحدیـدا للمشـكلة وتطـویر بـدائل وتقیمـًا مدروسـا لهـذه البـدائل ثـم 

یــار أفضــل حــل. ومــن المفــروض أن یمــارس اإلداریــون هــذه الخطــوات التــي تقــوم علیهــا حركــة اخت

وغیـرهم ینطلقـون Marchومـارش Simonعلمیة القـرار وأصـحاب هـذا االتجـاه أمثـال سـایمون 

  )٤٢، ١٩٩٧من ضرورة تطبیق اإلحصاء ونماذج المعلومات عند ممارسة األنشطة اإلداریة(الطویل، 

العلمیة لبدیل واألسسالواعي القائم على بعض المعاییر  راالختیا هو رارالقاتخاذ ٕانو 

التفكیر فیها وبذل الجهود وٕامعانیستحق القیام بها أمورفي  أكثر أوواحد من بین بدیلین 

تحدید وسائل تحقیق  أوة أتعدیل في خطة المنش أوة أمثل العمل على نشاط جدید بالمنشلتحقیقها

  .)٢٠٠٥،  ٢٢٤فلیه ،المنشاة . ( أهداف

القرارات :أنواع٢-١-٢
القرارات التنظیمیة والقرارات الشخصیة :.أوال

یختص هذا النوع من القرارات بمعالجة المشاكل والقضایا واألهداف التي تهم متخذ القرار 

أكثر مما تهم غیره لذلك فأن هذه القرارات ال یمكن تفویضها مثل قرار إكمال الشخص لدراسته 

لعلیا، في مقابل ذلك تعالج القرارات التنظیمیة الشؤون المتعلقة بالمنظمة (كلیا أو جزئیا) وهي ا

تتخذ ضمن إطار الوظیفة الرسمیة التي یشغلها متخذ القرار وال تعكس قیم متخذ القرار ومعتقداته 

لقواعد ومیوله وأهدافه فحسب كما هو الحال في القرارات الشخصیة بل تعكس أیضا السیاسات وا

  .)٤٥١، ٢٠٠٠واإلجراءات واألهداف والثقافة التنظیمیة (داغر وصالح، 
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مؤكدة :الالقرارات المؤكدة والقرارات ذات المخاطر غیر .ثانیا
أیة تأثیرات على النتائج فضال عن  دالقرار في حالة التأكید یبنى على بدیل واحد وال یوج

على الوضوح لذلك فان القرار سیكون سهال، أما القرار أن المعلومات متكاملة تدعم القرار المبني 

في حالة عدم التأكید فانه یبنى على عدة افتراضات بسبب نقص المعلومات وهناك احتماالت 

متعددة ولكل احتمال ظروفه قد یحدث وقد ال یحدث لذلك فالمشكلة تكمن في اختیار معاییر 

  ).٢٦٥- ١٦٤، ١٩٩٧لدة، جدیدة للمساعدة في اختیار القرار المناسب (كال

القرارات الفردیة والقرارات الجماعیة : .ثالثا
القرارات الفردیة هي التي غالبا ما یتم اتخاذها من قبل المدیر دون أن یستعین بمشاركة 

العاملین أو المعنیین بالقرار ، ویمثل هذا النوع األسلوب االستبدادي، أما القرارات الجماعیة فهي 

كة آراء عدد معین من األفراد العاملین في المنظمة وهو ما یعكس روح التعامل التي تمثل مشار 

  ) .٢٤٧، ٢٠٠٠الدیمقراطي (الشماع وحمود، 

مبرمجة :الالقرارات المبرمجة والقرارات غیر .رابعا
برمجة ذلك النوع من القرارات التي یتكرر اتخاذها یومیا والتي المویقصد بالقرارات ال

أما روتین معین .  على وفقجدولتها إلمكانیةاذها جهدا كبیرا في التفكیر نظرا تتطلب عند اتخ

 على وفقیمكن جدولتها یقصد بالقرارات الغیر مبرمجة فهي تلك التي الفمبرمجة الغیر ت القرارا

معین ، لكونها تتمیز بان موضوعاتها جدیدة ولیست متشابهة . لذلك یستلزم اتخاذ مثل سلوبأ

باهظةالتي تحصل عند اتخاذها تكون األخطاء أنات الكثیر من الجهد والوقت، كما هذه القرار 

  .)١٠٦،  ١٩٨٠، وآخرانالشماع (الكلفة

خطوات اتخاذ القرار :٣-١-٢
انطالقا من اهتمام المفكرین في مساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات سلیمة تتمتع 

ة من المراحل المتتابعة والمترابطة ،ویتفق معظم مجموع ابدرجة عالیة من الرشد فقد اقترحو 

الكتاب بان خطوات اتخاذ القرار هي :

تحدید المشكلة :١-٣-١-٢
تقوم الحاجة التخاذ القرارات بسبب شعور الفرد بالغموض وعدم االرتیاح تجاه شيء 

قرار معین، فیساوره الشعور بان هناك خطأ یجب إصالحه وأن الفرصة ستفوته إن لم یتخذ ال

الصحیح، ویقوم التشخیص الصحیح بثالث خدمات وهي أوال: تقویة الشعور أو اإلحساس 
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بالمشكلة وذلك بالتعرف على الفجوة بین ما نرید أن یحدث وبین ما هو متوقع أن یحدث إن لم 

نتخذ القرار ، ثانیا: یساعد في تحدید أسباب الفجوة وبیان الصعوبات التي تقف  في الطریق 

لهدف ، ثالثا: یضع المشكلة المحددة ضمن اإلطار العام للمنشأة وضمن األهداف العلیا لتحقیق ا

  ).٢٢٥، ١٩٩٥التي یجب تحقیقها(المغربي، 

جمع المعلومات والبیانات:٢-٣-١-٢
تعد المعلومات واإلحصاءات بمثابة المادة الخام لصنع القرار، وحتى یستفید منها متخذ 

عالقات مفیدة تمكنه من تحلیلها وٕاجراء المقارنات واستخالص النتائج، القرار البد من ترتیبها في 

وٕاذا عّد نقص المعلومات مشكلة فان تضخم المعلومات وزیادتها عن القدر المناسب قد یسبب 

بعض المتاعب أیضا لذلك یلزم استبعاد البیانات غیر الضروریة وتصفیة المتوافر منها غیر 

غیر الموضوعیة والمتحیزة لكي یصبح متخذ القرار في وضع الضروریة والحذر من البیانات

  ).٣٠٩، ٢٠٠٣یمكنه من وضع البدائل (حریم، 

وقد أصبحت مجاالت التربیة الریاضیة اآلن تحكمها تقنیات متقدمة للغایة ، ولیس التطور 

العالمي الذي نشاهده في المجال الریاضي إال نتیجة تخطیط علمي دقیق یعتمد على أحدث 

لیب جمع المعلومات وتنظیمها وتخزینها ومعالجتها واسترجاعها، ولم یعد هناك مجال للبحث أسا

).١٣٢، ٢٠٠١عن نظم معلومات یدویة (بدوي، 

المناسبة لمعالجة المشكلة :لإیجاد البدائ٣-٣-١-٢
تتمثل هذه الخطوة بطرح بعض البدائل لحل المشكلة، ومن المصادر المهمة التي تساعد 

البدائل الخبرة الشخصیة للمدیر والعاملین، إن الهدف األساس من هذه المرحلة لیس  على طرح

التحلیل بل تطویر اكبر قدر من البدائل حتى یتأكد المدیر من انه فكر بجمیع البدائل المحتملة، 

وتسمى هذه العملیة بعملیة صناعة القرار ففي عملیة صناعة القرار یستطیع المدیر أن یشارك 

دد ممكن من األشخاص لمعرفة آرائهم وللمساعدة على المفاضلة بین البدائل (الدرة اكبر ع

  ).٤٨٥، ١٩٩٤وآخران، 

تقیم البدائل المتاحة واختیار البدیل األفضل : ٤-٣-١-٢
لي تحدید الحلول البدیلة هي القیام بتقییم كل بدیل أي تحدید المزایا الخطوة التي ت إن

المزایا أو نّ أل دیل. وهذه الخطوة بطبیعتها تستلزم التنبؤ بالمستقبل،والعیوب المتوقعة لكل حل ب

) تحدید العوامل اإلستراتیجیة أعلى : ( مفي المستقبل. وتنطوي عملیة التقیی إالالعیوب لن تظهر 

التي سیركز علیها االهتمام عند القیام بعملیة التنبؤ و(ب) التنبؤ بالنتائج المتوقعة لكل بدیل 
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دید العوامل اإلستراتیجیة في كل بدیل مساعدة كبیرة في اختصار الجهود الخاصة ویساعد تح

المتوقعة فمن الطبیعي االهتمام بتلك النتائج التي تؤثر على الهدف  جبالتنبؤ فعند التنبؤ بالنتائ

مرتبطة بالهدف تكون لها تأثیرات غیر لولكن معظم البدائ.السابق تحدیده عند تحلیل المشكلة

عملیة شاقة إلى میتعلق بالبدیل سیجعل عملیة التقیی ءمحاولة التنبؤ بكل شيد وبالتالي فانّ المحد

ولذا یجب االقتصار على العوامل األساسیة اإلستراتیجیة في كل حل بدیل مع ،بعد الحدودأ

تركیز عملیة التنبؤ علیها .

تنفیذ البدیل األفضل : ٥-٣-١-٢
المدیر یكون یم كل حل فانّ یلیلها وتنمیة الحلول البدیلة وتقبعد القیام بتحدید المشكلة وتح

(أي الخطوات السابقة) كان قد قام  بعملهفي موقف یسمح له بمحاولة تحدید الحل األفضل وٕاذا

وٕانها  لحالة نادرة جدا دون شك .بطریقة مرضیة فسوف یجد أمامه عدة بدائل لالختیار من بینها

حل واحد للمشكلة ینبغي اختیار أفضل بدیل أي البدیل الذي یحقق تلك التي ال یوجد فیها إال

جلها یتخذ القرار وهذه العملیة لیست بالسهلة ولكن توجد التي من أ األهداف من غیرهأحسن

هناك بعض المعاییر التي یمكن استخدامها للمساعدة على اختیار أفضل حل من بین الحلول 

  ).١١٢،  ١٩٨٨المحتملة (توفیق ، 

متابعة تنفیذ القرار وتقییمھ : ٦-٣-١-٢
ال تنتهي عملیة اتخاذ القرار بمجرد اختیار البدیل األنسب لحل المشكلة، فبعد أن یتخذ 

القرار فاّنه یصدر لینفذ من قبل أشخاص آخرین في المنظمة في الغالب. ویعتمد نجاح التنفیذ 

مدى النجاح في شرح القرارات إلى حد كبیر على فاعلیة نظام االتصاالت في المنظمة وعلى

للمنفذین وفهمها واستیعابها بصورة واضحة ودقیقة وقناعتهم واستعدادهم لتنفیذها، والشك أن متخذ 

القرار یلعب دورا كبیرا في ذلك،وبعد ما یدخل القرار حیز التطبیق علیه أن یتابع باستمرار عملیة 

ناء التنفیذ لتذلیلها وتالفیها، ویستطیع من خالل التنفیذ لیتعرف أوجه النقص والعقبات التي تنشأ أث

المتابعة المستمرة الوقوف على المتطلبات والنتائج وبالتالي النظر في استمرار القرار أو تعدیله 

  ).٣١٣، ٢٠٠٣(حریم، 

المشاركة في اتخاذ القرارات ٤-١-٢
بدال من القرارات غالبا ما یتم اتخاذ القرارات من قبل الجماعات الرسمیة أو الالرسمیة 

فرد یشرف على عملیة اتخاذ الفردیة .ویكون لهذه الجماعات قیادة رسمیة أو ال رسمیة أو 

)، فقد أصبح ینظر إلى مشاركة الجماعة في اتخاذ القرار على أنها ٢٠٥، ٢٠٠٣(العطیة، القرار
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سمانیة ونفسیة مسالة أخالقیة ، إذ أن عدم المشاركة في رأي الكثیرین تؤدي إلى إلحاق أضرار ج

بالعاملین على المدى البعید ، ویمكن أن تكون المشاركة فردیة متمثلة في تأثیر الفرد في قرارات 

) یطلب المدیر Consultativeرئیسیه على مستوى الجماعة ویمكن أن تكون بأسلوب تشاوري (

فظ بسلطة اتخاذ أو المشرف من األعضاء اإلسهام بآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم ولكن المدیر یحت

القرار، أما األسلوب الدیمقراطي فیتضمن مشاركة كاملة وتقوم الجماعة باتخاذ القرار النهائي 

) ان المشاركة تمثل خطا Tannenbaum&Schmiditبإجماع األغلبیة ،ویرى الكاتبان (

مستقیما تقع علیه درجات متفاوتة من المشاركة وكما في الشكل اآلتي:

مشاركة األفراد في اتخاذ القرار                      

السلطة التي یمنحها المدیر

١٢٣٤٥٦

المدیر 

یتخذ القرار 

ویعلنه على 

العاملین

المدیر یقدم 

القرار، قابل 

للتعدیل، 

ویطلب اآلراء 

والمقترحات

المدیر 

یطلب آراء 

ومقترحات 

قبل اتخاذ 

  القرار

المدیر یطلب 

ن الجماعة م

إجراء مقترحا 

قبل اتخاذ 

  القرار

المدیر یقرر مع 

الجماعة "صوت 

لكل فرد"

المدیر یطلب من 

الجماعة ان تقرر

  )١الشكل (

سلطة المدیر ومشاركة األفراد في اتخاذ القرار

  )٣١٩-٣١٨، ٢٠٠٣(حریم، 

الدراسات المشابھة٢-٢
)٢٠٠٥دراسة (المومني والقضاه ،١-٢-٢

اتخاذ القرار لدى مدیرات ریاض األطفال في إقلیم شمال األردنفاعلیة عملیة

درجة فاعلیة عملیة اتخاذ القرار لدى مدیرات ریاض  على تعرفأل الى هدفت الدراسة

ثر المتغیرات (المحافظة،المؤهل العلمي،الخبرة إقلیم شمال األردن، والتعرف على أاألطفال في 

بتطویر استبانة جل تحقیق هدف الدراسة قام الباحثان من أة) على عملیة اتخاذ القرار ،و اإلداری

.ت ، تم التأكد من صدقها وثباتها) فقرة موزعة على ستة مجاال٢٩(مكونة من

إقلیم شمال األردن، ن مجتـمع الدراسة من جمیع مدیرات ریاض األطفال في وقد تكوّ 

) كانت صالحة ٩٧منها (، أعید) استبانة١٠٣وقد تم توزیع (،مدیرة )٥١( والبالغ عددهن
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أن المتوسط الحسابي ألداة قیاس درجة فاعلیة عملیة اتخاذ ألغراض التحلیل ، واستنتج الباحثان

وجود فروق ذات داللة ) وبدرجة فاعلیة (عالیة)، و ٠.٩٧) وبانحراف معیاري (٣.٥٢القرار بلغ (

لفروق لصالح محافظة ) تعزى ألثر المحافظة ، وجاءت ا٠.٠٥عند مستوى الداللة (إحصائیة 

تعزى ألثر المؤهل العلمي، وجاءت الفروق لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائیة اربد، و 

تعزى ألثر الخبرة، لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائیة المؤهل العلمي أكثر من بكالوریوس،و 

  )٢٠- ١، ٢٠٠٦(المومني والقضاة، .سنوات ١٠من خبرتهن أكثر من 

حثإجراءات الب-٣

منھج البحث:١-٣

متة طبیعة البحث .لمالءالمنهج الوصفي باحثان استخدم ال

مجتمع البحث وعینتھ :٢-٣

مجتمع البحث١-٢-٣

ن مجتمع البحث من منتسبي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة من العاملین في المجال تكوّ 

) ٢٠١٠ – ٢٠٠٩عام () حصرا في جامعة الموصل للمدربي العابالریاضي (مدراء وحدات)(

) كلیة.١٨) فردا موزعین على (٤٤والبالغ عددهم (

عینة البحث٢-٢-٣

من مدربي األلعاب ومدرائهم للعام الدراسي عمدیةبطریقة تم اختیار عینة البحث

) استمارات ٥) أفراد تم استخدامهم للتجربة االستطالعیة  و(٦وبعد استبعاد ()،٢٠١٠- ٢٠٠٩(

) ١٨( موزعین على فردا) ٣٣( منیها لتتكون عینة البحث بشكلها النهائيلم یتم الحصول عل

%) والجدول اآلتي یوضح ذلك .٧٥جامعة الموصل وتشكل نسبة العینة من المجتمع (من كلیة
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  )١الجدول (

مجتمع وعینات البحث

  ت
الكلیة

العینةالمجتمع
تجربة 

استطالعیة
مدیر 

وحدة

مدرب 

  ألعاب

مدیر 

وحدة

ب مدر 

  ألعاب

  ١  ١  ١  ٢  ١  كلیة الهندسة  .١

  ١  ١  ١  ٢  ١  كلیة العلوم  .٢

  ١  ١  ١  ٢  ١  كلیة اآلداب  .٣

    ----   ١  ١  ١  ةكلیة الهندسة اإللكترونی  .٤

    ١  ١  ٢  ١  كلیة اإلدارة واالقتصاد  .٥

    ٢  ١  ٢  ١  كلیة التربیة  .٦

    ١  ١  ١  ١  كلیة الطب البیطري  .٧

    ١  ١  ٢  ١  كلیة الحقوق  .٨

    ١  ١  ٢  ١  علوم الحاسبات والریاضیاتكلیة   .٩

    ١  ١  ١  ١  كلیة الفنون الجمیلة  .١٠

    ١  ١  ١  ١  ةكلیة الصیدل  .١١

    ١  ١  ١  ١  كلیة العلوم السیاسیة  .١٢

    ١  ١  ١  ١  كلیة طب األسنان  .١٣

    ١  ١  ١  ١  كلیة الزراعة والغابات  .١٤

  ١  ----   ١  ١  ١  كلیة العلوم اإلسالمیة  .١٥

  ١  ----   ١  ١  ١  كلیة البیئة  .١٦

    ١  ١  ١  ١  كلیة طب الموصل  .١٧

  ١  ----   ١  ١  ١  كلیة التمریض  .١٨

المجموع
١٨٢٥١٨١٥٦  

٤٤٣٣   

أداة البحث:٣-٣
) التخاذ القرار ٢١،  ٢٠٠٥لتحقیق أهداف البحث تم استخدام مقیاس (المومني والقضاه ،

، وقد  ٢٠٠٥األردن عام  - اربد-في  جامعة الیرموك على مدیرات ریاض األطفال قالمطب

) ٦و(  ) عبارات لتحدید المشكلة وتشخیصها٦) أبعاد وهي (٥) عبارة موزعة على  (٢٩شمل (

) عبارات لتحدید البدائل المتاحة واختیار البدیل المناسب ٩عبارات لجمع البیانات والمعلومات و(

تنفیذ القرار وتقویمه ) عبارات لمتابعة٤و ( فقرتین منها مصاغة بشكل سلبي-لحل المشكلة
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، وألجل استخدام المقیاس على فقرتین منها سلبیة-لمشاركة في اتخاذ القرارات) عبارات ل٤و(

باإلجراءات اآلتیة:باحثان عینة البحث قام ال

الصدق الظاھري للمقیاس:١-٣-٣
مكن وی .)٦٨٠،   ١٩٨٥ویقصد به "مناسبة األداة للهدف الذي أعدت لقیاسه" (الغریب ، 

هذه التقدیرات تتصف بدرجة عالیة نّ أوافق بین تقدیرات الخبراء، وبما تقییم درجته من خالل الت

وقد تم إخضاع  .)٣٧٠،   ١٩٩٩(عودة ، من خبیرألكثرلذا تعطى األداة الذاتیة،من 

الریاضة الجامعیة هذا النوع من الصدق بعد تعدیله بما یناسب طبیعة العمل في لالمقیاس 

للحكم على مدى ، ١والریاضیةاإلداریة من الخبراء المحكمین في العلوم على مجموعة وعرضه

فقرة  ةمع زیادة أیلیهاإمتها للمجاالت المنسوبة ءصالحیة كل فقرة من فقرات المقیاس ومدى مال

جراءإتم وبعد تحلیل استجابات الخبراء) ،١ملحق المناسبة وحذف وتعدیل غیر المناسب منها (

شیر ی إذ الخبراء،%) من آراء ٧٥ألنها تمثل نسبة (فأكثر) خبراء ٦رات التي اتفق علیها(التغی

من تقدیرات الخبراء" (بلوم فأكثر%) ٧٥ن یحصل على نسبة اتفاق (أالباحث نه "علىأبلوم إلى 

تغییر بدائل فضال عن ) فقرات وحذف فقرة واحدة٦وبذلك تم تعدیل ( )١٢٦،  ١٩٨٣، وآخرون

).٢تفق تماما) (ملحق أتفق تماما، أتفق، نوعا ما، ال أتفق، ال أابة إلى (االستج

توزیع فقرات المقیاس:٢-٣-٣
المجیب یتأثر) فقرة بواقع خمسة مجاالت لكي ال٢٨تم توزیع فقرات المقیاس البالغة (

وكاالتي:بنمط الفقرات الخاص بكل مجال من المجاالت

أ.د راشد حمدون ذنون /اختصاص إدارة وتنظیم / كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.١

/ كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.قیاس وتقویم /اختصاصالراوي   مكي محمود أ.د

أ.م.د ریاض احمد إسماعیل / اختصاص إدارة وتنظیم / كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.

/ كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.قیاس وتقویم /اختصاصسبهان محمود الزهیري .د.مأ

/ كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.قیاس وتقویم تصاصأ.م.د ولید خالد  /اخ

اختصاص إدارة وتنظیم / كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.م.د محمد ذاكر سالم /

م.د بثینة حسین الطائي / اختصاص إدارة وتنظیم / كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.

/ كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.وتقویم یاضيمؤید عبد الرزاق/اختصاص علم النفس الر م.د 
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  )٢الجدول (

لمنتظم لفقرات المقیاسالتوزیع العشوائي ا

تسلسل الفقرات في المقیاسأبعاد اتخاذ القرار

١٦١١١٦٢١٢٤تحدید المشكلة وتشخیصها

٢٧١٢١٧٢٢٢٥جمع البیانات والمعلومات

ــــد البــــدائل المتاحــــة واختیــــار البــــدیل  تحدی

المناسب لحل المشكلة

٣٨٣١١٨٢٣٢٦٢٧

٢٨  

٤٩١٤١٩متابعة تنفیذ القرار وتقویمه

٥١٠١٥٢٠المشاركة في اتخاذ القرارات

:للمقیاساالستطالعي األوليالتطبیق٣-٣-٣
، استخدم  أفراد) ٦مها (اقو  لعابأ طبق المقیاس بصیغته األولیة على عینة من مدربي

مقیاس االستجابة وتحدید مةمالءذا األجراء للتحقق من وضوح التعلیمات والفقرات ومدى ه

طلب منهم اإلجابة بدقة وموضوعیة وٕابداء  فقدمتوسط الزمن الذي یستغرقه تطبیق المقیاس، 

آرائهم ومالحظاتهم إن وجد غموض في الفقرات أو صعوبة في فهمها لغویا أو من ناحیة معناها 

بدائل مةمالءفضال عنوقد تبین أن التعلیمات واضحة ومفهومة لدى عینة البحث ،صیاغتهاأو 

.) دقیقة ٢٢االستجابة للمقیاس، وبلغ معدل زمن االستجابة للمقیاس (

تصحیح المقیاس :  .٤-٣-٣
) درجــة مرتبـة تنازلیــا ١-٥تـم تحدیـد الــوزن المناسـب لكــل اسـتجابة والــذي یتـراوح مــا بـین (

بالنســـبة ال اتفـــق تماما)،اتفـــق،ال  نوعـــا مـــا،اتفـــق،تمامـــا،رت الخماســـي (اتفـــق علـــى مقیـــاس لیكـــ

وتحســـــب الدرجـــــة الكلیـــــة ) بالنســـــبة للفقـــــرات الســـــلبیة، ٥-١للفقـــــرات االیجابیـــــة وتعكـــــس الدرجـــــة (

) درجــة كحــد أدنــى ٢٨لبــدائل المختــارة عــن كــل فقــرة والتــي تتــراوح مــا بــین (ا علــى وفــقللمســتجیب 

) كحد أعلى. ١٤٠و(

الثبات ٥-٣-٣
 الفقرات قسمت و) استمارة ٣٣تم تصحیح ( إذتم إیجاد الثبات بطریقة التجزئة النصفیة 

لفقرات ذات التسلسالت الفردیة والنصف الثاني یمثل الفقرات إلى نصفین : النصف األول یمثل ا

الثبات ن فردیة وزوجیة، وتم إیجاد معامل الكل فرد درجتأصبحذات التسلسالت الزوجیة بحیث 

) ٠,٦٩( االرتباطبلغت قیمة  وقدمن خالل معامل ارتباط بیرسون بین درجات نصفي االختبار، 

 إذ الثبات جیدا ،معاملویّعد)،٠,٨١وباستخدام معادلة جتمان التصحیحیة بلغت قیمة الثبات (

) هي فقرات سلبیة٢الفقرات التي تحتها خط في الجدول (
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 ٠.٧٠ ) إلى انه "یتراوح معامل االرتباط لثبات االختبار مابین٢٠٠٢یشیر (أبو حویج وآخران 

  .)٦٨،  ٢٠٠٢(ابو حویج ، . "٠.٩٠إلى 

التطبیق النھائي للمقیاس : ٤-٣
للفتـرة مـن) مـدیر١٨) مـدرب العـاب و(١٥البالغـة (تم تطبیق المقیاس على عینة البحث

  .)٣(ملحق  ٢٠٠٩\١٠\٣٠ولغایة  ٢٠٠٩\١٠\٠١

المعالجات اإلحصائیة : ٥-٣
واالنحراف المعیاري واختبار (ت) لعینة تم استخدام النسبة المئویة و الوسط الحسابي

.Spssوتمت المعالجات اإلحصائیة باستخدام برنامج واحدة واختبار (ت) لعینتین مستقلتین .

عرض النتائج ومناقشتھا -٤
سیتم عرض النتائج ومناقشتها على وفق أهداف البحث وكاالتي:

التربیة الریاضیة ومدربي وحدات مدراء لدى مهارة اتخاذ القرارالتعرف على الهدف األول: -

األلعاب بجامعة الموصل.

  )٣الجدول(

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري االختبار التائي ألبعاد اتخاذ القرار

ب
عا
 ال

ي
رب
مد

أبعاد اتخاذ القرار
المتوسط 

الفرضي

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
  الداللةت المحتسبة

معنوي  *٦,٦٤  ٢,٥٢  ٢٢,٣٣  ١٨  تحدید المشكلة وتشخیصها

معنوي  *٤,٠٤  ١,٩٨  ٢٠,٠٦  ١٨  جمع البیانات والمعلومات

ـــــدیل  ـــــار الب ـــــدائل المتاحـــــة واختی تحدیـــــد الب

المناسب لحل المشكلة

معنوي  *١٠,١٦  ١,٧٢  ٢٨,٥٣  ٢٤

معنوي  *٤,٠٧  ٢,١٥  ١٤,٢٦  ١٢  متابعة تنفیذ القرار وتقویمه

معنوي  *٤,٠٣  ٢,١١  ١٤,٢٠  ١٢  المشاركة في اتخاذ القرارات

معنوي  *٦,٩٧  ٨,٦٥  ٩٩,٦٠  ٨٤  الكلي

یة
ض

ریا
 ال

یة
رب
لت
 ا
ت

دا
وح

ء 
درا

م

أبعاد اتخاذ القرار
المتوسط 

الفرضي

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
  الداللةت المحتسبة

معنوي  ٩,٩٧  ٢,٢٤  ٢٣,٢٧  ١٨  تحدید المشكلة وتشخیصها

معنوي  ٨,٠٨  ٢,٥٦  ٢٢,٨٨  ١٨  جمع البیانات والمعلومات

ـــــدیل  ـــــار الب ـــــدائل المتاحـــــة واختی تحدیـــــد الب

المناسب لحل المشكلة

معنوي  ١٠,٠٣  ٣,٠١  ٣١,١١  ٢٤

معنوي  ١٢,٢٩  ١,٤٩  ١٦,٣٣  ١٢  متابعة تنفیذ القرار وتقویمه

معنوي  ١٠,٥٢  ١,٥٦  ١٥,٨٨  ١٢  المشاركة في اتخاذ القرارات

معنوي  ١١,٧٧  ٩,٠٤  ١٠٩,١١  ٨٤  الكلي

  )٠.٠٥) ونسبة خطأ (١٤) عند درجة حریة (٢.١٤لجدولیة = (قیمة (ت) ا*
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) األوساط الحسابیة ألبعاد مهارة اتخاذ القرار لدى مـدربي األلعـاب البالغـة ٣یبن الجدول (

ـــــــوالي ( ـــــــى الت ) وعنـــــــد مقارنتهـــــــا بالمتوســـــــطات ١٤,٢٠-١٤,٢٦- ٢٨,٥٣-٢٠,٠٦-٢٢,٣٣عل

) ، نجــد أن قیمــة (ت) المحتســبة ١٢-١٢-٢٤-١٨-١٨الفرضــیة لألبعــاد البالغــة علــى التــوالي (

) وهي  اكبر من قیمة (ت)  ٤,٠٣  - ٤,٠٧ - ١٠,١٦ - ٤,٠٤- ٦,٦٤جاءت على التوالي (

)، فیمـا بلغـت األوســاط ١-١٥و درجـة حریـة (، )٠,٠٥) عنـد نسـبة خطــأ(٢,١٤الجدولیـة البالغـة (

 -٢٢,٨٨ - ٢٣,٢٧الحســــابیة ألبعــــاد مهــــارة اتخــــاذ القــــرار لــــدى مــــدراء الوحــــدات علــــى التــــوالي (

وعند مقارنتها بالمتوسطات الفرضیة لألبعاد البالغـة علـى التـوالي  )١٥,٨٨ - ١٦,٣٣ - ٣١,١١

 - ٨,٠٨ - ٩,٩٧) ، نجد أن قیمة (ت) المحتسبة بلغت على التوالي (١٢-١٢-٢٤-١٨-١٨(

) وللمدراء ٩٩,٦٠وبلغ الوسط الحسابي الكلي لمدربي األلعاب (،)١٠,٥٢ - ١٢,٢٩ - ١٠,٠٣

) بلغــت قیمــة (ت) المحتســبة٨٤)  وعنــد مقارنتــه مــع المتوســط الفرضــي الكلــي البــالغ (١٠٩,١١(

كبــر مــن قیمــة (ت) الجدولیــة ممــا یــدل وهــي أ )١١,٧٧) (٦,٩٧علــى التــوالي (للمــدربین والمــدراء

على وجـود فـروق معنویـة لصـالح الوسـط الحسـابي ، بمعنـى أن مـدربي األلعـاب والمـدراء یمتلكـون 

ة فـــي اتخـــاذ القـــرار.ویمكن أن تعـــزى هـــذه النتیجـــة إلـــى طبیعـــة عمـــل المـــدراء ومـــدربي مهـــارة جیـــد

األلعاب إذ أنهم یتعاملون مع مواقف متعددة ومتكـررة فـي نطـاق اختصاصـهم األمـر الـذي اكسـبهم 

) إلــى أن ٢٠٠٣الخبــرة فــي تحلیــل المواقــف واختیــار القــرار المناســب لكــل موقــف وتؤكــد (العطیــة 

تلــك خدمــة أكثــر لــذا یــتمكن مــن حــل المشــاكل أكثــر مــن الشــخص غیــر الشــخص المتخصــص یم

  ).٣٢١،  ٢٠٠٣( العطیة ، .كبرانه مر بتجارب أكثر وأنجز كمیة أالمتخصص بسبب

الهدف الثاني :التعرف على الفروق بین مدراء الوحدات ومدربي األلعاب في مهارة اتخاذ -

  القرار.

  )٤الجدول (

ت ومدربي األلعابداللة الفروق بین مدراء الوحدا

المتغیرات

مدرب العابمدیر وحدة
(ت) 

المحتسبة
الوسط   الداللة

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

غیر معنوي١،١٣٧  ٢,٥٢  ٢٢,٣٣  ٢,٢٤  ٢٣,٢٧  تحدید المشكلة وتشخیصها

ويمعن*٣،٤٨١  ١,٩٨  ٢٠,٠٦  ٢,٥٦  ٢٢,٨٨  جمع البیانات والمعلومات

تحدید البدائل المتاحة 

واختیار البدیل
معنوي*٢،٩٣٦  ١,٧٢  ٢٨,٥٣  ٣,٠١  ٣١,١١

معنوي*٣،٢٤٤  ٢,١٥  ١٤,٢٦  ١,٤٩  ١٦,٣٣متابعة تنفیذ القرار وتقویمه

معنوي*٢،٦٣٥  ٢,١١  ١٤,٢٠  ١,٥٦  ١٥,٨٨المشاركة في اتخاذ القرارات

معنوي  *٣.٠٦٦  ٨,٦٥  ٩٩,٦٠  ٩,٠٤  ١٠٩,١١  الكلي

)٠.٠٥) ونسبة خطأ (٣١) عند درجة حریة (٢.٠٣) الجدولیة = (قیمة (ت*
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) األوساط الحسابیة ألبعاد مهارة اتخاذ القرار لدى مـدربي األلعـاب البالغـة ٣یبن الجدول (

) وعند مقارنتها باألوساط الحسابیة ١٤,٢٠-١٤,٢٦- ٢٨,٥٣--٢٠,٠٦-٢٢,٣٣على التوالي (

 ٣١,١١ -٢٢,٨٨ - ٢٣,٢٧وحدات على البالغـة التـوالي (ألبعاد مهارة اتخاذ القرار لدى مدراء ال

-٣،٤٨١-١،١٣٧، نجد ان قیمة (ت) المحتسبة بلغت علـى التـوالي ()١٥,٨٨ - ١٦,٣٣ -

) عنـــد  ٢,٠٣ ) وهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة (ت) الجدولیـــة البالغـــة (-٢،٦٣٥-٣،٢٤٤-٢،٩٣٦

) ، و ١٠٩,١١لــي للمــدراء () وبلــغ الوســط الحســابي الك٠,٠٥() ونســبة خطــأ٢-٣٣درجــة حریــة (

ـــي لمـــدربي األلعـــاب ( ـــین المـــدراء ومـــدربي ٩٩،٦٠الوســـط الحســـابي الكل ـــة ب ـــد إجـــراء المقارن ) وعن

.) وهي اكبر من قیمة (ت) الجدولیة٣,٠٦٦األلعاب بلغت قیمة (ت) المحتسبة ( 

ممـا یــدل علــى وجــود فـروق معنویــة بــین مــدراء الوحـدات ومــدربي األلعــاب لصــالح المــدراء 

جمیع األبعاد عدا بعد (تحدید المشكلة وتشخیصها) .وقد یكون سبب عدم وجود فروق معنویة في 

األلعاب القدرة علـى  مشكلة قد تكون ظاهرة ویمتلك مدربوفي تحدید المشكلة وتشخیصها هو أن ال

ا مثـــل المـــدراء إال أن تحلیـــل المشـــكلة و البـــدیل واختیـــار البـــدیل األصـــلح یتطلـــب خبـــرة هتشخیصـــ

ة  أما وجود فروق معنویة في بقیة األبعـاد قـد یكـون بسـبب أن أغلبیـة المـدراء هـم اكبـر سـنا میدانی

الخدمــة ا بمواقـف متعـدد ومتكــررة خـالل سـنيمـن مـدربي األلعـاب ولــدیهم خبـرة أكثـر أي أنهــم مـرو 

األمــر الــذي یســاعدهم فــي تحدیــد البــدیل األصــلح والســرعة فــي اختیــار البــدیل خصوصــا وان كــان 

فـي العمـل الریاضـي المیـداني وهـو مـا أطلـق علیـه عـالم الـنفس األمریكـي ثورنـدیك اً تكـرر الموقـف م

E.I.Thorndik بقــانون األثــرLaw Effectالفــرد یمیــل إلــى تكــرار نّ یــتلخص هــذا القــانون بــأ

السلوك الذي یصحبه أو یتبعه تعزیـز ایجـابي (ثـواب)، كمـا ینـزع إلـى تـرك السـلوك الـذي یتبعـه أو 

) ، وبمـا أن األكبـر سـنا قـد مـروا ٣١٧،  ٢٠٠٠سلبي (عقـاب) .(داغـر وصـالح ، یصحبه تعزیز

ن عملهــم األمــر الــذي تتطلــب اتخــاذ قــرار بشــأبمواقــف أكثــر مــن األصــغر ســنا فیمــا یتعلــق بــأمور

.عزز من قدرتهم على اتخاذ القرار
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االستنتاجات والتوصیات. -٥
االستنتاجات١-٥
األلعاب قدرة جیدة على اتخاذ القرار.یاضیة ومدربواء وحدات التربیة الر یمتلك مدر .١

وجود فروق معنویة بین مدراء الوحدات ومدربي األلعاب في اتخاذ القرار لصالح المدراء..٢

ال یوجد فروق معنویة بین مدربي األلعاب ومدرائهم في تحدید المشكلة وتشخیصها..٣

التوصیات٢-٥
تتطلب قدرة عالیة على اتخاذ القرار بدال من مدربي على مدراء الوحدات القیام باألعمال التي.١

األلعاب.

اتخـــاذ  فـــيعلـــى مـــدراء الوحـــدات مشـــاركة مـــدربي األلعـــاب فـــي اتخـــاذ القـــرارات لتنمیـــة قـــدرتهم .٢

القرار.

إجراء دراسات على وحدات التربیة الریاضیة في جوانب اإلدارة األخرى..٣
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قائمة المصادر
،  ١، ط: القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس) ٢٠٠٢أبــو حــویج ، مــروان وآخــران (.١

الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، عمان.

، دار : موســـوعة التنظـــیم واإلدارة فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة) ٢٠٠١بـــدوي، عصـــام (.٢

الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة.

، ترجمـة محمـد الـب التجمیعـي والتكـویني: تقیـیم تعلـم الط) ١٩٨٣بلوم ، بنیامین وآخـرون (.٣

أمین المفتي وآخرون،مطابع المكتب المصري الحدیث،القاهرة.

، دار الجامعات المصریة، إسكندریة.، إدارة األعمال :)١٩٨٨توفیق ،جمیل احمد(.٤

، دار الحامد للنشر والتوزیـع  ١، ط: إدارة المنظمات ، منظور كلي) ٢٠٠٣حریم ، حسین (.٥

، عمان.

ــادئ إدارة األعمــال)٢٠٠٨ود، خضــیر كــاظم و اللــوزي، موســى ســالمة (حمــ.٦ ، دار إثــراء : مب

للنشر والتوزیع، عمان.

: نظریة المنظمة والسلوك التنظیمي) ٢٠٠٠داغر ، منقذ محمد وصالح ، عادل حرحـوش (.٧

.، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد

، المركــز العربــي لحدیثــة، المفــاهیم والعملیــات اإلدارة ا ) :١٩٩٤الــدرة، عبــد البــاري واخــران (.٨

للخدمات الطالبیة، عمان. 

دار المســتقبل للطباعــة ،: أساســیات اإلدارة الحدیثــة ) ١٩٩٧لزعبي،فــایز و عبیدات،محمــد(أ.٩

والنشر ، عمان.

ــة: مركــز التمیــز للمنظمــات غیــر الحكومیــة ،) المــدیر الفّعــال، ٢٠٠٣ســیباني،، خلیــل (.١٠ مجل

ینایر . ٢٥)، ١٣، عدد (أبحاث ودراسات

المكتبة الوطنیة ،  بغداد،اإلدارة):١٩٨٠(ألشماع،خلیل محمد حسن وآخران.١١

،  دار المسـیرة  ١، ط نظریـة المنظمـة:)٢٠٠٠لشماع،خلیل محمد و حمود،خضیر كاظم(أ.١٢

.، االردن

المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار لــدى القــادة فــي الحركــة "):٢٠٠١الطــائي ،بثینــة حســین علــي (.١٣

منشـورة ، كلیـة التربیـة الریاضـیة  ر،رسـالة ماجسـتیر غیـ"الكشفیة وعالقتها بالضغوط المهنیة

عة الموصل .، جام

ســلوك ،نظمــيم: اإلدارة التربویــة والســلوك ال) ١٩٩٧الطویــل ، هــاني عبــد الــرحمن صــالح (.١٤

للنشر ، األردن.وائلدار  االفراد والجماعات في النظم،

دار الشــروق للنشــر ،وك المنظمــة ، ســلوك الفــرد والجماعــة ســل):٢٠٠٣(ماجــدة العطیــة،.١٥

والتوزیع ، األردن.
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، دار الیازوري العلمیة ، عمان  ١، ط : أسس اإلدارة الحدیثة)١٩٩٩العالق ،بشیر(.١٦

،  المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب ، : االتجاهات الحدیثة فـي علـم اإلدارة) ١٩٨٤عمار بوحـوش(.١٧

.الجزائر

ــــي العملیــــة التدریســــیة) ١٩٩٩( عــــودة ، احمــــد ســــلیمان.١٨ ــــاس والتقــــویم ف جامعــــة ،: القی

الیرموك،عمان.

،، مكتبـة أال نجلـو المصـریة: التقویم والقیاس النفسي والتربـوي) ١٩٨٥الغریب ، رمزیـة (.١٩

  القاهرة.

: الســــــلوك التنظیمــــــي فــــــي ادارة ) ٢٠٠٠فیلــــــه،فاروق عبــــــد و المجید،الســــــید محمــــــد عبــــــد(.٢٠

،  دار المسیرة للطباعة والنشر ، األردن ١، ط المؤسسات التعلیمیة

،  دار الشرق للطباعة والنشر ، قطر. ١، ط السلوك التنظیمي):١٩٩٨الكبیسي،عمار(.٢١

، دار زهـــران : االتجاهــات الحدیثــة فــي القیــادة اإلداریــة ) ١٩٩٧، ظــاهر محمــود ( كاللــدة.٢٢

للطباعة والنشر ،عمان.

فاعلیــة عملیــة اتخــاذ القــرار لــدى ") :٢٠٠٦( خالــد ســلیمان ، القضــاة محمــد علــيالمــومني.٢٣

-رسـالة ماجسـتیر منشـورة ، جامعـة الیرمـوك،"مدیرات ریاض األطفال في إقلیم شمال األردن

. األردن -اربد

دار زهــران  ،:مبــادئ العلــوم اإلداریــة ) ٢٠٠٠عــریفج ،عیــد و حســین،علي (و نصــر اهللا ،حنــا .٢٤

للنشر والطباعة ، عمان 
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المالحق

  )١الملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

استبیان آراء السادة الخبراء حول صالحیة فقرات المقیاس

األستاذ الدكتور .......................................................المحترم

تحیة طیبة

(( اتخــاذ القــرار متطلبـات مــادة البحــث العلمـيكجـزء مــن فـي النیــة إجـراء البحــث الموســوم 

))ومنتسبیهالدى مدراء وحدات التربیة الریاضیة والفنیة في جامعة الموصل

ق علـــى مـــدراء ریـــاض یـــطبالت) التخـــاذ القـــرار و  ٢٠٠٨وقـــد اســـتخدم مقیـــاس( المـــومنى والقضـــاة ، 

م اجـراء بعـض تـالحالیـة في اقلـیم شـمال االردن ، ولغـرض اسـتخدام المقیـاس علـى العینـةاألطفال

التعدیالت بما یناسب طبیعة عمل العینة ،

فــي  رأیكــموالبحــث العلمــي والقیــاس یرجــى بیــان  اإلدارةونظــرا لخبــرتكم العلمیــة والعملیــة فــي مجــال 

:اآلتيمدى صالحیة المقیاس من حیث 

صالحیة الفقرات.١

مة الفقرات في مجال التخصص ءمال.٢

 أوافـقبدرجـة متوسـطة ،  أوافـقبدرجـة كبیـرة ،  أوافـقكبیرة جـدا ، بدرجة  أوافقمة البدائل ءمال.٣

بدرجة قلیلة جدا أوافقبدرجة قلیلة ، 

أخرىمالحظات أیة .٤

اللقب العلمي :

االختصاص :

التوقیع:

مع الشكر والتقدیر
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المالحظاتغیر صالحةصالحةنص الفقرة ت

المجال األول : تحدید المشكلة وتشخیصها:

تصــنیف المشــاكل التــي تــواجهني فــي الوحــدة حســب أســتطیع ١

أهمیتها.

أقـوم بصـیاغة المشــكلة علـى شـكل نمــوذج ریاضـي أو معادلــة  ٢

تعبر عن العالقة بین عناصرها . 

ال أخلط بین أعراض المشكلة وأسبابها ٣

أتعامل مع المشاكل التي تواجهني في الوحدة حسب حدتها. ٤

لمشـــاكل التـــي تـــواجهني فـــي الوحـــدة حســـب أحـــاول تصـــنیف ا ٥

طبیعتها.

أستطیع تحدید المشاكل التي تواجهني بسهولة. ٦

المجال الثاني: جمع البیانات والمعلومات

أستطیع تحدید العناصر األساسیة التي تتكون منها المشكلة. ١

أستطیع تحدید أین تحدث المشكلة. ٢

دث المشكلة في موقع دون غیره.أستطیع تحدید لماذا تح ٣

أستطیع تحدید متى تحدث المشكلة. ٤

أستطیع تحدید كیف تحدث المشكلة. ٥

اعتمـــــد أســـــلوب الكـــــم فـــــي حـــــل المشـــــكالت واتخـــــاذ القـــــرارات  ٦

اإلداریة.

المجال الثالث: تحدید البدائل المتاحة واختیار البدیل المناسب:

بدیل من بدائل القرار.أستطیع تحدید عیوب كل ١

أستطیع تحدید مزایا كل بدیل من بدائل القرار.٢

تحدید كفاءة البـدیل والعائـد الـذي سـیحققه إتبـاع البـدیل أحاول ٣

المختار.

أسلسل البدائل حسب األهمیة قبل اختیار البدیل المناسب٤

    ر.اسمح للمرؤوسین (مدربي العاب)باقتراح بدائل للقرا٥

أحدد التكالیف التي تترتب على كل بدیل من بدائل القرار.٦

أحدد الزمن الذي یستغرقه تنفیذ كل بدیل من بدائل القرار.٧

أفضل البدائل التي تحقق لي المنفعة الشخصیة.٨

أحــــدد إمكانیــــة تنفیــــذ البــــدیل ومــــدى تــــوافر اإلمكانیــــات المادیةـــــ ٩

نفیذه.والبشـریة الالزمة لت

المجال الرابع : متابعة تنفیذ القرار وتقویمه:

أحاول اختیار الوقت المناسب إلعالن القرار. ١

لدي المقدرة على تقویم نتائج القرار المطبق. ٢
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المالحظاتغیر صالحةصالحةنص الفقرة ت

لــدي المقــدرة علــى معرفــة الصــعوبات التــي تواجــه تنفیــذ القــرار  ٣

ومعالجتها.

ت لتلقـــي التقـــاریر عـــن تقـــدم لـــدي المقـــدرة علـــى تحدیـــد األوقـــا  ٤

تطبیق القرار.

المجال الخامس : المشاركة في اتخاذ القرار

أتخذ قراراتي اإلداریة بنفسي بعیدا عن مشاركة اآلخرین. ١

أحترم رأي المرؤوسین. ٢

ــــرار ولكــــن ال آخــــذ  ٣ ــــي عملیــــة اتخــــاذ الق أشــــرك المرؤوســــین ف

برأیهم.

ــــــع وأهــــــداف أقــــــدر العــــــاملین كأ ٤ ــــــات ودواف شــــــخاص لهــــــم رغب

شخصیة.



بالل صهیبعدي غانم محمود و 

٤٦٣

  )٢الملحق (

الفقرات المعدلة والمحذوفة

الفقرات المعدلة

الفقرات بعد التعدیلالفقرات قبل التعدیلالمحور

. تحدید المشكلة ١

وتشخیصها

التي . أستطیع تصنیف المشاكل١

تواجهني في المدرسة حسب أهمیتها

. أتمكن من تصنیف المشاكل ١

التي تواجهني في الوحدة حسب 

أهمیتها

. أقوم بصیاغة المشكلة على شكل ٢

نموذج ریاضي أو معادلة تعبر عن 

العالقة بین عناصرها

.  أقوم بصیاغة المشكلة على ٦

شكل نموذج ریاضي یعبر عن 

العالقة بین عناصرها

. أحاول تصنیف المشاكل التي تواجهني ٥

في المدرسة حسب طبیعتها

أصنف المشاكل التي .  ٢١

تواجهني في الوحدة حسب 

طبیعتها

.  أستطیع تحدید المشاكل التي تواجهني ٦

وتعریفها

. أحدد المشاكل التي ٢٥

تواجهني بسهولة

. تحدید البدائل ٣

المتاحة واختیار البدیل 

المناسب

. أحدد التكالیف التي تترتب على كل ٧

بدیل من بدائل القرار

ذي . أضمن الزمن ال٢٣

یستغرقه تنفیذ كل بدیل من 

بدائل القرار

الفقرات المحذوفة

الفقرة المحذوفةالمحور

. تحدید البدائل ٣

المتاحة واختیار البدیل 

المناسب

تحدید كفاءة البدیل والعائد الذي سیحققه إتباع البدیل المختارأحاول  .٣



…دراسة مقارنة في اتخاذ القرار بین مدربي األلعاب الریاضیة 

٤٦٤

  )٣الملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

لقرار بصیغته النهائیةاستبیان اتخاذ ا

عزیزي مدیر وحدة التربیة الریاضیة أو مدرب األلعاب المحترم.... بین یدیك استبیان 

، علما درتك في اتخاذ القرارعن اتخاذ القرار والذي من خالل إجابتك الدقیقة یمكن التعرف على ق

أن إجابتك تستخدم للبحث العلمي فقط و ال داعي لذكر اسمك.

متنانمع الشكر واال

  الفقرات  ت
اتفق 

تماما
اتفق

نوعا 

ما

ال 

اتفق

ال 

اتفق 

تماما

أتمكن من تصنیف المشاكل التي تواجهني في الوحدة حسب .١

أهمیتها

أستطیع تحدید العناصر األساسیة التي تتكون منها المشكلة.٢

أستطیع تحدید عیوب كل بدیل من بدائل القرار..٣

وقت المناسب إلعالن القرار.أحاول اختیار ال.٤

اتخذ قراراتي اإلداریة بنفسي بعیدا عن مشاركة اآلخرین.٥

أقوم بصیاغة المشكلة على شكل نموذج ریاضي یعبر عن .٦

العالقة بین عناصرها

أستطیع تحدید أین تحدث المشكلة..٧

أستطیع تحدید مزایا كل بدیل من بدائل القرار.٨

لدي المقدرة على تقویم نتائج القرار المطبق.٩

احترم رأي المرؤوسین..١٠

ال اخلط بین أعراض المشكلة وأسبابها.١١

أستطیع تحدید لماذا تحدث المشكلة في موقع دون غیره..١٢

أسلسل البدائل حسب األهمیة قبل اختیار البدیل المناسب.١٣

الصعوبات التي تواجه تنفیذ القرار لدي المقدرة على معرفة.١٤

ومعالجتها.

أشرك المرؤوسین في عملیة اتخاذ القرار ولكن ال اخذ برأیهم.١٥

أتعامل مع المشاكل التي تواجهني في الوحدة حسب حدتها.١٦

أستطیع تحدید متى تحدث المشكلة..١٧

            رار.اسمح للمرؤوسین (مدربي العاب)باقتراح بدائل للق.١٨

لدي المقدرة على تحدید األوقات لتلقي التقاریر عن تقدم تطبیق .١٩

  القرار.



بالل صهیبعدي غانم محمود و 

٤٦٥

  الفقرات  ت
اتفق 

تماما
اتفق

نوعا 

ما

ال 

اتفق

ال 

اتفق 

تماما

أقدر العاملین كأشخاص لهم رغبات ودوافع وأهداف شخصیة..٢٠

أصنف المشاكل التي تواجهني في الوحدة حسب طبیعتها..٢١

أستطیع تحدید كیف تحدث المشكلة..٢٢

ي تترتب على كل بدیل من بدائل القرار.احدد التكالیف الت.٢٣

احدد المشاكل التي تواجهني بسهولة..٢٤

اعتمد أسلوب الكم في حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلداریة..٢٥

اضمن الزمن الذي یستغرقه تنفیذ كل بدیل من بدائل القرار..٢٦

أفضل البدائل التي تحقق لي المنفعة الشخصیة..٢٧

احدد إمكانیة تنفیذ البدیل ومدى توافر اإلمكانیات المادیةـ .٢٨

والبشـریة الالزمة لتنفیذه.

شاكرین تعاونكم


