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 اإلهــــــداء
 

 إلى....نبي الرحمة ومنقذ البشرية محمد )صمى اهلل عميه واله الميامين(
 ""حبا واقتداء

 إلى....من ردت له الشمس حتى صمى ، عمي بن أبي طالب )عميه السالم(
 "حبا واقتداء"

مـزا إلى....سيد الشهداء وأبي األحرار الذي امتزج دمه الطاهر بتربة كربالء مـن الـا اإلسـالم ر 
 ، الحسين بن عمي )عميهما السالم(

 ضحية والشهادة"ت"لم
 إلى....سيدة الوفاء التي قدمت فمذات كبدها رمزا لموالء ، أم البنين )عميها رضوان اهلل(

 ضحية والوفاء"ت"ل
كـرس حياتـه أللمـي وعممنـي الصـبر والوفـاء فكـان موممـي األوا و ربـاني ف حسـن  مـن إلى....

 اهلل(تربيتي ، والدي )رحمه 
 )رحمها اهلل ( إلى....من أحاطتني برعايتها وأنارت لي طريقي بدعائها، والدتي

كبارا"  "إلالال وا 
 )ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا(

 أزري...........أخوتي مبه ت  إلى....من شد  
 "اعتزازا وعرفانا"   

 من دأبت في يقظتها لسوادتي ، زولتي الحبيبةإلى....
 "حبا ووفاء"

 .حسين..بنين..حيدرإلى....أزهار حياتي اليانوة ،  أوالدي ...
 "أمال وانتظارا"
 اهديهم ثمرة جهدي المتواضع
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 :شكر وتقدير 
 

عبدهالمجتبىورسولوالمصطفىالصالةوالسالمعمىسيدنامحمدالحمدهللربالعالمينو
 الىاهللبإذنو وداعيا ونذيرا الورىبشيرا الىكافة أوعمىارسمو ،حاليدىومصابيمةئأىلبيتو

التيانعمعمينافيالدجىالذيناذىباهللعنيمالرجسوطيرىمتطييرا،والحمدهللعمىنعمتو
.انجازىذاالعملالمتواضعالذيارجوانينالرضاالجميع

 التربية كمية عمادة إلى الجزيل بالشكر أتقدم أن يسرني الرياضة وعموم جامعةالبدنية
منح التي العمياالقادسية دراستي إلكمال الفرصة كذلك،الماجستيرتني بالشكرأيسرني اتقدم ن

لمدكتو الجزيل اأر عبد المساعدألحمد والسيد الرياضة وعموم البدنية التربية كمية ميرشبرعميد
فالح الدكتور االستاذ اهللالعممي عبد مسيرتناحسن تمام ال لنا ومتابعتيم وحرصيما لرعايتيما

الدراسية.
ساجتمجيدجعفرمتنانإلىمشرفيالدكتورااليسرنيأنأتقدمبجزيلالشكروخالصو

عايتوالعمميةومتابعتوالمتواصمةلخطواتالبحثواآلراءالسديدةالتيكانليااألثراألكبرفيلر
نجازىذهالرسالةمتمنيامناهللالعميالقديرأنيمدهبالصحةوالعافية.إ

أخيوحيدرمحمدمصمحوالدكتورسادةدفائزعبوأتوجوبالشكروالتقديرإلىالدكتور
لتوجيياتيمالقيمةوتقديميمالمعونةالعممية،كماأشكرجميعاألساتذةالذيننكاظماالستاذسمما

قاموابتدريسيفيىذهالمرحمة.
شكريو بالجميلأقدم ليمناوعرفانا قدمو لما عتزازيوتقديريإلىالدكتورحبيبشاكرجبر

منيكلالشكر فمو الرسالة ىذه فيسبيلإتمام بجيد يبخل عونونصائحوتوجيياتوالذيلم
متنان.االو

و وتقديري خالصشكري رافقونيإلىأقدم الذين العميا الدراسات طمبة واخوتي زمالئي
نيوفقيمجميعالمايحبويرضى.أهلللاأسوأخاللمسيرتيالدراسية

وموظفيمكتبةكميةتقدمبفائقالشكروالتقديرالىجميعموظفيقسمالدراساتالعمياأو
ليمنتسييالتعديدة.هالتربيةالبدنيةوعمومالرياضةلماقدمو

اإلنساني الوجود من األخرى الضفة إلى وعبرا فارقانا من إلى أىديو ثم إلىومن
...رحميماهللتعالىوالديو

عائمتيلصبرىمودعاؤىملي.أخوتيووأقدمشكريوحبيواعتزازيوامتنانيإلى
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 د

العذرمنكلمنالتمسنجازىذاالعملبرأيأومشورةوإوختاماأشكركلمنساىمفي
لمتسعفنيذاكرتيذكرىموبيانفضميم.

هللربالعالمين عمىسوالحمد والصالة وصحبو وعمىالو محمد جمعينومندعاأيدنا
"بدعوتوالىيومالدين
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  باللغت العربيت الرسالت هستخلص
إدارة التغيري وعالقته باملستىي التنظيوي واالبذاع االداري ملسؤويل الشعب يف قسن ))

 (( هن وجهت نظر العاهلني ملنطقت الفراث االوسط واملذرسي النشاط الرياضي
 

 املشرف                                الباحث                                                               
 علي فاحل حسن                                                            أ . م . د  ساجج جميذ جعفر          

Sp.post64@gu.edu.ig                                           ussawi@gu.edu.igSajid.almo                                                                                       

 م0204 هـ4113

عمىخمس ،ولألالباباتضمنفصولاشتممتالرسالة وأىميتو الىذإمقدمة ىدفتالرسالة
والتنبؤبإدارةالتغييرداريإلبداعاإلوامستوىالتنظيمياليمقياسبناءودارةالتغييرإمقياستقنين

 اإلداري واإلبداع التنظيمي المستوى بداللة الرياضي النشاط قسم في الشعب لمنطقةلمسؤولي
.الفراتاالوسط

ذاطبقتىذهالمقاييسعمييابصورةإنشطةفيماألنالكثيرمناأالباحثوجدمامشكمةالبحثأ
لي تغيير عمى بضالليا ستمقي المديريةصحيحة في القسم عممو،ذا حد الباحثعمى يجد ولم

واطالعو عمى الدراسة  الخوضبيذه ارتئا البحثلذا عينة جيدةيجادإلمقاييستالئم وسيمة
التغييروماىيعالقتوباإسسعمميةمنخاللالتعرفعمىأوصحيحةمبنيةعمى لمستوىدارة

التيتالئمىذاالعمل.واالبداعاالداريوماىيالمقاييسيلتنظيما


لمالئمتولطبيعةوالعالقاتاالرتباطيةالوصفيباألسموبالمسحيالمنيجاستخدمالباحثحيث
اقسامفيوالعاممينمنمسؤولي(051عددىا)وواحتوىأيضًاعمىعينةالبحثمشكمةالبحث،

العشوائية بالطريقة العينة اختيار وتم الرياضي. و.النشاط الباحثالى إدارةمقياستقنينعمد
وا التنظيمي المستوى مقياسي وبناء اإلالتغيير الشعبداريإلابداع لمسؤولي النشاطفي قسم

والمدرسيالرياضي مجاالت تحديد المقاييسوتم ضوء وكذلكآفي والمختصين الخبراء راء
.وقدتمالتاكدمنصدقوثباتالفقرات

mailto:Sp.post64@gu.edu.ig
mailto:Sp.post64@gu.edu.ig


 ر        .............................................................................................باللغت العربيت  الرسالتهلخص 
 

لدىأفراداالدارياالرتباطبينإدارةالتغييروالمستوىالتنظيميواإلبداعوبعدذلكتمأيجادعالقة
االنموذجومنثماستخراجمؤشراتأنموذجاالنحدارالخطيالمتعددعينة

 -:االستنتاجات

الى التوصل أمكن البحث مجتمع حدود في الييا التوصل تم التي البحث نتائج عمى بناًء
عندماقراراتيمفيأقسامالنشاطالرياضيوالمدرسيعنالشعبمسؤولييتراجعومنها  االستنتاجات

توفيرمسؤوليالشعبفيأقسامالنشاطالرياضيوالمدرسيعمىيعمل ،وكماالعاممونينصحيم
 العمل.فيالعاممينيحتاجياالتيواالجيزةاالدوات

 
 -التوصيات:

االىتمامومنها  الباحثبعددمنالتوصياتفيضوءاالستنتاجاتالتيتوصمتإليياالدراسةخرج
و الشعب خصائصالعاممينبمسؤولي فييم يتوافر ممن والمدرسي الرياضي النشاط قسم في

منيا لالستفادة التغيير إدارة وكذلك اإلداري واإلبداع التنظيمي وسماتالمستوى والعمل على ،

دارةالشعبإحدىممسؤوليةألتوليقسمالنشاطالرياضيوالمدرسيعاممينعطاءفرصمتساويةلإ
  .لمايتمتعونبومنمستوياتجيدةفيمتغيراتالدراسةالحالية
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 التعريف بالبحث :-1
  :واهمية قدمة البحثم -1-1

ذ اصبحت إساسية لممؤسسة الرياضية ألوا الميمةدارة احدى الركائز إلصبحت األقد      
تعد الشريان النابض في الحياة لتمك المؤسسات, من  وساس لتقدم الشعوب وتطورىا, ألا

ن كانت مادية او إوالقدرات المتوفرة لمموارد  لإلمكانياتمثل والسميم ألخالل االستخدام ا
ن احدى ميام االدارة توظيف تمك القدرات بشكل ايجابي واعداد االفراد القادرين إ إذبشرية 

ىداف المؤسسة التي في اداء واجباتيم االدارية عمى اتم وجو مما يساعد ويسيم في تحقيق ا
عممية مستمرة التغير في المؤسسات الرياضية ضرورة صحية يمثل  يعدو  .يعممون داخميا

حد اقسام ىذه المؤسسة  أو أومتجددة فيو يتضمن احداث تحوالت داخل المؤسسة الواحدة  
لمواجية قوة مؤثرة فييا ويأتي التغير كاستجابة لمتطمبات المتجددة او نتيجة لممتغيرات في 

داري من إلبداع اإلتمثل العالقة بين التغير من جية والمستوى التنظيمي واو  البيئة التنافسية.
خرى قضية ذات شأن واىمية كبيرة عمى اداء المؤسسات الحديثة الن االبداع الممنيج أجية 

االكثر استعماال واعتمادا لتحقيق ميزة التنافس بين المؤسسات بصورة خاصة واالفراد داخل 
المؤسسة والمنظمة  بصورة عامة اضف الى ذلك ان ذكر االبداع ال يمكن ان يطبق دون 

دارة التنظيم من خالل المرور بمستويات  عدة تساعد في فيم ورسم خارطة طريق معرفة ا
دارة الموارد البشرية والمادية بالشكل ا  عداد و ا  لعممية االبداع االداري من خالل تنظيم و 

حداث إواالبداعية داخل مؤسسة معينة دون  من المنطق تفعيل العممية التنظيميةو  الصحيح.
يمية او التغير التكنموجي او التغير المرتكز عمى االفراد العاممين تغير في اليياكل التنظ

اىم العوامل الحيوية في من ن يعنصر  اإلداريداخل ىذه المؤسسة. ويعد التنظيم واالبداع 
 اإلمكاناتبموغ التغيير , وأصبحت االدارات المعنية بالتغيير تبذل جيود متواصمة وتؤمن 

عمى  وانعكاساتالكثير من الباحثين لما لو من أىمية  اىتماملذا نالت  وترسم الخطط,
 العاممين والمؤسسة عمى حد سواء .
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عمى مستوى األفراد  اإليجابيةالمستوى التنظيمي الى كثير من النتائج  ما يؤديوكثيرا     
, كتنظيم أوقات العمل وتوحيد الجيود وتجميعيا في محصمة واحدة وأطالقيا نحو واإلدارة

ىداف أقسام محدد ومن أوب عن طريق تحديد الواجبات ومعرفتيا وتقسيميا الى اليدف المطم
ىداف العامة لمتربية البدنية في ىذه المؤسسة ألالنشاط الرياضي ايضا المساىمة في تحقيق ا

 لألنشطةوىذا القسم ومنيا نشر الوعي الرياضي وغرس وترسيخ المفاىيم الصحيحة 
التسرب والعشوائية والغيابات و  االزدواجيةنظيمي يؤدي . بينما ضعف المستوى التالرياضية

مطمبا اساسيا في  اإلداري. لذا اصبح المستوى التنظيمي واالبداع والتأخر والتضاد في العمل
في قسم النشاط  اإلداريالمجال الرياضي ومنو قسم النشاط الرياضي اذ يمعب االبداع 

المتغيرات االقتصادية واالجتماعية  في التكيف مع فيو, "أداتياالرياضي دورا ميما 
ن األبداع أ ذلك . كما(1)والتكنولوجية والسياسية والثقافية وغيرىا من األمور المحيطة بيا"

 يساعد العاممين في مواجية المشكالت . اإلداري

وقد تناول الكثير من الباحثين مواضيع متعددة بيذا الشأن لكن لم يتطرق احد ليا في    
اضي والمدرسي, لذا لجأ الباحث الى الخوض في غمار ىذا الموضوع الميم النشاط الري

داخل ىذه المؤسسة التربوية, ومن ىنا تكمن اىمية البحث في التعرف عمى  ادارة التغيير 
لي الشعب في و وعالقتيا بالمستوى التنظيمي من جية واالبداع االداري من جية اخرى لمسؤ 

مديريات وزارة التربية لمنطقة الفرات االوسط وماىي اىم  قسم النشاط الرياضي والمدرسي في
المحاور التي تؤثر في ىذا الجانب. التي اذا ما اتبعت من قبل قسم النشاط الرياضي 
والمدرسي بأساليب عممية صحيحة سوف تمقي بضالليا عمى ىذه المؤسسات وىذه بدورىا 

 سوف تؤدي الى نتائج افضل.

 

                                      
 مجمة دراساتمساىمة العامة األردنية ,محسن مخامرة ,أميمة الدىان :العوامل المؤثرة عمى اإلبداع لدى العاممين في الشركات ال(1)

 .152,صم2,1122,عمان ,العدد
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 :مشكمة البحث  2 – 1
يرى الباحث أن ىناك عوائق تواجو مسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي       

والمدرسي في عممية التغيير من قبل بعض العاممين وبالتالي يجب عمى مسؤولي الشعب 
الذين يمتمكون المستوى التنظيمي واإلبداع اإلداري أن يروجون لمفيوم التغيير ومدى تأثيره 

     عمى واقع األنشطة الرياضية.

والمدرسي, قسم النشاط الرياضي مع  وتواصمو المتواضعة خبرة الباحثومن خالل      
لم يجد عمى حد عممو مقاييس والتي يمكن من واطالعو عمى المصادر والمراجع العممية 

يجاد خالل تطبيقيا  ستمقي بظالليا عمى قسم النشاط الرياضي والمدرسي في المديرية وا 
لذا ارتئا ى اسس عممية تغير من واقع عمل األنشطة الرياضية وسيمة رصينة مبنية عم

 الخوض بيذه  الدراسة ايمانا منو وىنا ىي مكامن اىمية البحث.

 أهداف البحث : 3 – 1

 والمدرسي لمنطقةدارة التغيير لمسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي إمقياس  تقنين -1
 الفرات االوسط.

لمسؤولي الشعب في قسم النشاط واالبداع االداري تنظيمي مستوى الال يمقياس بناء  -2
 الفرات االوسط.والمدرسي لمنطقة الرياضي 

العالقة بين إدارة التغيير والمستوى التنظيمي واالبداع االداري لمسؤولي الشعب  معرفة -3
 الفرات االوسط . والمدرسي لمنطقة في قسم النشاط الرياضي

لمسؤولي الشعب في قسم اللة المستوى التنظيمي واالبداع االداري التنبؤ بإدارة التغيير بد -4
 الفرات االوسط . والمدرسي لمنطقة النشاط الرياضي
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 مجاالت البحث :  4 –1

لمنطقة والمدرسي شعب قسم النشاط الرياضي في  ونالعامم -المجال البشري : 1 – 4 –1
 المثنى ( الفرات االوسط )القادسية , النجف ,كربالء , بابل ,

                (.1562221)(ولغاية24122222لممدة من ) -:المجال الزماني 2 – 4 –1 

 اقسام النشاط الرياضي في منطقة الفرات االوسط -المجال المكاني :  3 – 4 – 1

 )القادسية , النجف ,كربالء , بابل , المثنى (

 

 :تحديد المصطمحات 1-5

 إدارة التغيير: 1-5-1
"ىي االدارة المعنية في تحقيق االنتقال من الحالة القائمة الى الحالة المستيدفة ليس فقط     

  . (1)ىم ىو العممية االدارية"ألنما اا  و تصورات معدة وجاىزة من اجل التغيير و أبصيغة خطة 
 المستوى التنظيمي: 1-5-2

لمستويات في خط ترسيم الحدود بين مختمف المناصب اإلدارية في المنظمة. فعدد ا"     
اإلدارة يزيد عندما يزيد حجم العمل والقوى العاممة, والعكس بالعكس. ويحدد مستوى اإلدارة 

  .(2)سمسمة من األوامر , وكمية من السمطات والصفات التي يتمتع بيا أي منصب إداري

 

 

                                      
 .242م , ص2211, االردن , عمان ,دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع , 1, ط القيادة االداريةنجم عبود نجم :  (1)

(2) hrdiscussion.com/hr119351.html. 
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 :االبداع االداري 1-5-3

الستعمال التفكير والقدرات العقمية "ىو محاولة إنسانية عمى المستوى الذاتي لمفرد أو الجماعة 

وما يحيط بيا من مؤثرات ومتغيرات بيئية لمقيام بإنتاج السمع أو تقديم خدمات جديدة لم يسبق 

  .(1)"وان تتسم بتحقيق منفعة لمجميع ,وان أنتجت

 
 
 
  

                                      
  224, صم2222عمان , دار صفاء لمنشر والتوزيع ,, األردن ,  1, ط السموك التنظيميخضير كاظم حمود : (3)
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 -الدراسات النظرية والدراسات السابقة:-2
 
  -الدراسات النظرية: 2-1
 
 التغيير: 2-1-1

ىو عبارة عن توازي ديناميكي بين مجموعتين من القوى تعمالن في اتجاىين متعاكسين    
في المجال المادي واالجتماعي والنفسي لمعمل وتتضمن إحدى ىذه المجموعات قوة دافعة 
في حين تتضمن المجموعة المعاكسة قوة مقيدة, ونتيجة لتفاعل ىاتين القوتين مع بعضيا 

من التوازن  يطمق عمييا الحالة الراىنة. ويحصل التغيير نتيجة  تصل المنظمة إلى حالة
لعدد كبير من المؤثرات أو العوامل منيا الخارجية ومنيا الداخمية, كما أن التغيير يحصل 

 .(ٔ)تمقائيًا أو بصورة مخططة

 :مفهوم التغيير 2-1-1-2

ا ُيغ يِّرُ  ال   الم و   ِإن  : ﴿ تعالى فقد جاء في محكم كتابو الكريم في قولو     ت ى ِبق ْوم   م   ُيغ يُِّروا ح 
ا التغيير فقد ورد في المغة عمى النحو التالي .ىو غير الشيء " .(ٕ)[ٔٔ: الرعد﴾ ] ِبأ ْنُفِسِيمْ  م 

أي بدلو بغيره او جعمو عمى غير ما كان عميو, ويقال غيرت بيتي بمعنى بنيتيا غير الذي 
 .(ٖ)"كان

ء في تعريف التغيير ومنيا "ىو عبارة توازي ديناميكي بين مجموعتين من فقد اختالف العمما 
جال المادي واالجتماعي والنفسي لمعمل مالقوى تعمالن في اتجاىين متعاكسين في ال

وتتضمن إحدى ىذه المجموعات قوة دافعة في حين تتضمن المجموعة المعاكسة قوة مقيدة, 
                                                           

 .ٓٔم, صٕٛٓٓ, مصر ,االسكندرية ,دار الفكر الجامعي لمنشر , : إدارة التغيير محمد الصيرفي (ٔ)
 (.ٔٔ,اآلية ) الرعدالقرآن الكريم: سورة  (ٕ)
, االردن, عمان, دار الحامد لمنشر ٔ,طإدارة التغيير والتحديات العصرية لممدير :محمد بن يوسف النمران العطيرات (ٖ)

 . ٜٔم, صٕٙٓٓوالتوزيع, 
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تصل المنظمة الى حالة من التوازن يطمق عمييا ونتيجة لتفاعل ىاتين القوتين مع بعضيا 
نشاط يتضمن إحداث تحوالت في أحد أو " . ويمكن تعريف التغيير عمى أنو(ٔ)الحالة الراىنة"

بعض أو كافة العناصر التي تتكون منيا المنظمة لمواجية القوى المؤثرة فييا. فالتغيير قد 
دخول أو خروج منافسين من السوق أو يأتي استجابة لمتطمبات جديدة لمعمالء أو نتيجة ل

 . (ٕ)"نتيجة لتطبيق فمسفة ادارية جديدة كإدارة الجودة الشاممة أو لغير ذلك من االسباب

 :مستلزمات التغيير 2-1-1-3

 .(ٖ)تتمثل أىم مستمزمات التغيير فما يمي     

 السمطة :-ٔ

وذلك ليكون التغير شرعيًا وقانونيًا عممًا بأن السمطة يمكن أن تتحصل باإلقناع أو      
باالنتزاع واإلقناع قد يكون بالحجة والبرىان وقد يكون بتباين الخسائر التي ستمحق صاحب 

 السمطة إذا لم يغير.

 األلم : -ٕ

ن بمرارة الواقع فإن حماسيم وىو الشعور بأن الواقع مؤلم جدًا حيث ما لم يشعر المغيرو      
 تجاه التغيير سيكون فاترًا.

 

 الرؤية : -ٖ

 يكون لقادة التغيير تصور واضح لممستقبل المنشود. وىي أن    

                                                           

 .ٕ٘ٗم, صٖٜٜٔ, االردن, عمان, دار الفكر لمنشر, السموك التنظيمي: كامل محمد المغربي (ٔ)
 .ٖٚم,صٕٗٓٓ, االردن, عمان, دار وائل لمنشر والتوزيع, ٔ, طإدارة الجودة الشاممةمحفوظ أحمد جودة:  (ٕ)

 .ٕٗ-ٖٕ,صمصدر سبق ذكرهمحمد الصيرفي : (ٖ)
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 النظرة البعيدة : -ٗ

دراك ووضوح لألثار المستقبمية لعممية التغيير .       وذلك بأن يكون لقادة التغيير فيم وا 

 الموارد : -٘

مكانيات مادية وبشرية .حيث أن         التنفيذ الناجح لمتغيير يحتاج إلى موارد وا 

 الحساسية : -ٙ

 وىي تفيم المشاعر التي ستنتج لدى المؤيدين والمعارضين والتعاطف معيم .     

 الحجم : -ٚ

 وىو اإلدراك الدقيق لحجم المجموعة التي ستتأثر بعممية التغيير .      

 المشاركة الخاصة : -ٛ

وىي الرغبة والقدرة عمى االتقاء باألشخاص المؤثرين الذين لدييم القدرة عمى دعم        
 إعادة التغيير .

 مشاركة الجميور : -ٜ

 وىي الرغبة والقدرة عمى إيجاد التعاطف الجماىيري الالزم في اتجاه التغيير .      

 الترغيب والترىيب : -ٓٔ

لمتعاممين مع التغيير ومكافاتيم وكذلك القدرة عمى وىو االستعداد والقدرة عمى تحفيز ا       
 تيديد المقاومين لمتغيير ومعاقبتيم .

 مراقبة الخطط : -ٔٔ

 وىو االلتزام بمراقبة األداء أثناء عممية التغيير وتحديد المشكالت والسعي لحميا .    
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 التضحية : -ٕٔ

 وىو االستعداد لتحمل تبعات عممية التغيير ودفع ضريبتيا .    

 اإلصرار : -ٖٔ

 وىو االستمرار في عممية التغيير وعدم التردد أو التراجع.     

 

 : (ٔ)أنواع التغيير 2-1-1-4

 : تغيير الييكل التنظيمي-ٔ

يمكن تشخيص الييكل التنظيمي ألية منظمة من خالل الكيفية التي توزع فييا الميام      
وتجمع وتنسق. والتغيير ىنا قد يشمل عنصرا او أكثر من عناصر تصميم المنظمة مثاًل 

شرف ألالدمج بين مسؤوليات الوحدات, أو إزالة مستوى تنظيمي عمودي, أو توسيع نطاق ا
    وأقل بيروقراطية . flatفقية جل جعل المنظمة أأمن 

 التغيير التكنولوجيا : -ٕ

يتصف التغيير التكنولوجي التعاطي بمعدات أو اآلالت أو طرائق جديدة, والحوسبة    
ففي مجال المعدات واآلالت وطرق التشغيل يالحظ إنيا قد  computerizationااللكترونية 

أصبحت عنصرًا ميمًا من عناصر التنافس أو االبداع في الصناعة. وان استبدل االفراد 
بّاالت, أصبحت بدورىا ومنذ الثورة الصناعية عاماًل حرجًا ينبغي االلتفات لُو من قبل 

الحوسبة االلكترونية فأنيا أضحت أكثر  المنظمات وعمى مختمف اشكاليا. أخيرًا فيما يخص
 أنواع التغيير التكنولوجي شيوعًا في عصرنا الراىن . 

                                                           

م, ٕٔٔٓ, عمان, دار صفاء لمنشر والتوزيع, ٔط, إدارة السموك التنظيمي في عصر التغييرإحسان دىش جالب:  (ٔ)
 . ٗٚٙ-ٖٚٙص
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 تغيير االفراد : -ٖ

يتضمن ىذا النوع من التغيير اتجاىات وسموكيات االفراد باالعتماد عمى عمميات      
التطوير االتصال أو اتخاذ القرار أو حل المشكالت. كما قد يتم االعتماد عمى مفاىيم 

التنظيمي في تغيير االفراد أو تغيير طبعة عالقات العمل وجودتيا. وتغيير االفراد ينطوي 
عمى جانبين ىما: المقدرة والحافز, والمقدرة تشير الى االمكانيات الجسدية والعقمية )االفكار, 

نو إفن تتوفر لدى الفرد, أما الحافز أمعمومات, مواىب, إبداعات( واألخالقية التي يجب 
 عمى أفضل ما يرام . يمثل االستعداد الذي يبديو الفرد لمقيام بعممو وتأديتو

 التغيير االستراتيجي : -ٗ

يمثل التغيير االستراتيجي حركة المنظمة بعيدًا عن حالتيا الراىنة نحو حالة مستقبمية       
إعادة نظر بالوسائل مرغوبة لزيادة ميزتيا التنافسية, كما يمثل التغيير االستراتيجي عممية 

المعتمدة في تنفيذ االستراتيجي التي استقر الرأي عمييا حيث أنيا تمثل األداة الرئيسة في 
 تحويل المنظمة نحو حالة مستقبمية مرغوبة .

 التغيير في التسييالت المادية : -٘

بين دارة كطمبيات العمل أو التفاعالت الرسمية إلقد تدفع بعض الظروف التي تواجو ا    
األفراد باتجاه حاجة االدارة إلى اتخاذ القرار بخصوص إحداث تغيير في الفضاء المادي 

 لمكان العمل أو ترتيبو أو إضاءتو أو تيويتو أو الديكورات أو األلوان الخاصة بو .
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 :(ٔ)وىناك تصنيفات كثيرة ألنواع التغيير نتناول أىميا فيما يمي 

 من حيث درجة التخطيط : -ٔ
 تقسيم التغيير من حيث درجة التخطيط إلى نوعين:يمكن 

وىو التغيير الذي يحدث تمقائيا وبصفة عشوائية بدون أي إعداد     التغيير العشوائي:-أ
 مسبق, وبالتالي قد تكون آثاره ونتائجو سمبية عمى المنظمة.

لتغيير وىو الذي يتم تنفيذه بعد إعداد دقيق ودراسة متأنية لظروف االتغيير المخطط: -ب
 ومتطمباتو وبرامجو, ويكون نتيجة جيود واعية من قبل مخططي التغيير.

 من حيث وقت التنفيذ: -ٕ
ىو التغيير الذي يتم مرة واحدة وبسرعة, ويسمى البعض ىذا النوع من  التغيير السريع:-أ

التغيير بالصدمة القوية, حيث ان تنفيذه يشكل صدمة قوية لمجميع, ويجب الحذر ىنا من 
 اآلثار االجتماعية السمبية عمى من سوف يتأثرون بالتغيير.

لك تالفيا ألي آثار سمبية يتم التغيير عمى دفعات وليس دفعة واحدة, وذ التغيير البطي:-ب
عمى المتأثرين بالتغيير. ويمكن تنفيذ التغيير البطيء عندما يكون التغيير شامال لكل 

 المنظمة أو عندما يتوقع مقاومة عنيفة لمتغيير المزمع إجراءه .

 من حيث درجة الشمولية : -ٔ
العمميات, فقد يشمل التغيير يشمل أجزاء من المنظمة أو من االنشطة أو التغيير الجزئي: -أ

 وحدة من الوحدات اإلدارية في المنظمة أو أىداف المنظمة أو السياسات و اإلجراءات.

وىو التغيير الذي يشمل من كافة النواحي سواء أفرادا أو جماعات أو  التغيير الشامل:-ب
 دوائر وأقسام أو عمميات أو غير ذلك.

                                                           

 . ٜٖ-ٖٛم,صٕٗٓٓ, االردن, عمان, دار وائل لمنشر والتوزيع, ٔ, طإدارة الجودة الشاممة( محفوظ أحمد جودة: ٔ)
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 إدارة التغيير: 2-1-1-5

إدارة التغيير فقد عرف  ا راء الباحثين , والمفكرين , والكتاب حول مفيوم تباينت      
حمادات إدارة التغيير بانيا "إدارة الجيد المخطط والمنظم اليادف الى تحقيق اىداف التغيير 
من خالل تطوير العاممين عن طريق التأثير في قيميم ومياراتيم وانماط سموكيم وتغيير 

. وقد عرفيا محمد حافظ والسيد (ٔ)والعمميات واليياكل التنظيمية" التكنولوجيا المستخدمة
االعمال المرتبطة بتغيير اسموب ولمنيج وفمسفة االدارة في المنظمة ويتم "نيا أالبحيري عمى 
خالل التجرد من السموك الحالي وتجربة السموك الجديد واعادة التكوين مع  ذلك من من

المواقف والسموك الجديد واعتبار ان االمور المتغيرة ىي الشيء الطبيعي وليست الشيء 
. (ٕ)"الجديد المفتعل, او ىي رصد المتغيرات وتوقع اثارىا المحتممة والكشف عن المعوقات

ية التي تشمل سموكيات االفراد وىياكل التنظيم ونظم االداء العمم"وعرفيا سعيد عطوي ىي 
وتقييميا والتكنولوجيا, وذلك بغرض التفاعل والتكيف مع البيئة المحيطة, او ىي استخدام 

 .  ( ٖ)"االمكانات البشرية والمادية بفعالية لمتحول من واقع معين ألخر منشود افضل

 خصائص إدارة التغيير: 2-1-1-6

تتصف أدارة التغيير بعدة خصائص ىامة يتعين اإللمام بيا ومعرفتيا واإلحاطة بجوانبيا      
 . (ٗ)" المختمفة

 :  االستيدافية .ٔ

                                                           

,  , االردن, عمان , دار الحامد لمنشر والتوزيع االدارة التربوية وظائف وقضايا معاصرة ( محمد حسن حمادات :ٔ) 
 . ٘ٓٔم, ص ٕٚٓٓ

, مصر, القاىرة  اتجاىات معاصرة في ادارة المؤسسات التعميميةمحمد صبري حافظ  و السيد محمود البحيري :  (ٕ)
 .ٕ٘ٗم, ص  ٜٕٓٓ,عالم الكتب لمنشر, 

 .ٕ٘٘م , صٕٔٓٓ,  مصر, القاىرة, االرادة لمطباعة والنشر, ٔ, طاالدارة وتحديات التغييرسعيد يس عطيوي :  (ٖ)
 . ٚٙ-ٙٙ, صمصدر سبق ذكرهمحمد الصيرفي:  (ٗ)
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التغيير حركة تفاعل ذكي ال يحدث عشوائًيا وارتجالًيا, بل يتم في إطار حركة منظمة 
 .تتجو إلى غاية معمومة ومواقف عمييا ومقبولة من قوى التغيير

  الواقعية :.ٕ

يجب أن ترتبط إدارة التغيير بالواقع العممي الذي تعيشو المنظمة, وأن يتم في إطار إمكانيتيا 
 .ومواردىا وظروفيا التي تمر بيا

 : التوافقية.ٖ

يجب أن يكون ىناك قدر مناسب من التوافق بين عممية التغيير وبين رغبات واحتياجات 
 .  التغييروتطمعات القوى المختمفة لعممية 

 : الفاعمية.ٗ

يتعين أن تكون إدارة التغيير فعالة, أي أن تممك القدرة عمى الحركة بحرية مناسبة, وتممك  
القدرة عمى التأثير عمى األخرين, وتوجيو قوى الفعل في المنظمة والوحدات االدارية 

    المستيدف تغييرىا .

 :  المشاركة.٘

إليجابي, والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك, ىو المشاركة الواعية تحتاج إدارة التغيير إلى التفاعل ا
 .لمقوى واألطراف التي تتأثر بالتغيير وتتفاعل مع قادة التغيير

 :  الشرعية.ٙ

يجب أن يتم التغيير في إطار الشرعية القانونية واألخالقية في أن واحد ولما كان القانون  
القائم في المنظمة قد يتعرض مع اتجاىات التغيير فانو يتعين اوال تعديل وتغيير القانون قبل 

 من اجل الحفاظ عمى الشرعية القانونية. اجراء التغيير,
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 : اإلصالح.ٚ

التغيير يجب أن تتصف باإلصالح, بمعنى أنيا يجب أن تسعى نحو حتى تنجح إدارة  
 .إصالح ما ىو قائم من عيوب, ومعالجة ما ىو موجود من اختالالت في المنظمة

 : القدرة عمى التطوير واالبتكار.ٛ

وىي خاصية عممية الزمة إلدارة التغيير يتعين عمى التغيير أن يعمل عمى إيجاد قدرات 
ال فقد تطويرية أفضل مما  ىو قائم أو مستخدم حالًيا, فالتغيير يعمل نحو االرتقاء والتقدم وا 

 .مضمونو

  القدرة عمى التكيف السريع مع األحداث :.ٜ

إن إدارة التغيير  إن إدارة التغيير تيتم اىتماما قويا بالقدرة عمى التكيف السريع مع االحدث,
وتحاول السيطرة عمييا  تكيف معياال تتفاعل مع األحداث فقط, ولكنيا أيًضا تتوافق وت

والتحكم في اتجاىيا ومسارىا, بل وقد تقود وتصنع االحداث بذاتيا لإلبقاء عمى حيوية 
   وفاعمية المنظمة.

 الرشد: .ٓٔ

والرشد ىو صفة الزمة لكل عمل إداري, وبصفة خاصة في إدارة التغيير, إذ يخضع كل 
فميس من المقبول أن يحدث التغيير خسائر  قرار, وكل تصرف العتبارات التكمفة والعائد,

 ضخمة يصعب تغطيتيا بعائد يفوق ىذه الخسائر.
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خصائص إدارة التغيير( يوضح 1الشكل رقم )
(ٔ). 

 

 

 
                                                           

 .ٕٕم, صٕٚٓٓ, االردن , عمان , دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع , ٔ, طإدارة التغيير والتطويرزيد منير عبوي:  (ٔ)

خصائص 

 إدارة التغيير

 الرشادة

 الواقعٌة

 االستهدافٌة

القدرة على التكٌف 

 السرٌع

 التوافقٌة

القدرة على 

 التطوٌر واالبتكار

 الشرعٌة

 االصالح

 المشاركة

 الفاعلٌة
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 نماذج إدارة التغيير: ٚ-ٔ-ٔ-ٕ

 سوف يتم التركيز في ىذا الجانب عمى ثالثة نماذج .   

 (Lewinلوين )أنموذج  -ٔ
, عمى فكرة إن تنفيذ عممية التغيير التنظيمي تمر عبر ثالثة  Lewinيقوم أنموذج "     

 Movement, ومرحمة إدارة التغيير Unfreezingمراحل ىـي مرحمة الشروع )إذابة الجميد( 
تيـتم مرحمة الشروع بـالتغيير بجعل    .Refreezingومرحمة االستقرار )إعادة التجميد( 

التغيير مميدة بذلك لمرحمة تغيير االتجاىات االفراد يشعرون بالمشكالت وبالحاجة إلى 
والسموكيات ومن ثم المحافظة عمى التغيير من خالل عمميات التعزيز والمكافأة بقصد دعم 

 .(ٔ) "السموكيات والتوجييات الجديدة
 

 أنموذج بيتر -ٕ
 :(ٕ)تتضمن العناصر االساسية لمتغيير, وتشمل   
 الميمات:-أ

تشمل ميمات المنظمة تمك المتغـيرات المتعمقة بتصميم, أو أدوات التصميم, الميمات       
 أو تحديد الواجبات والوظائف أو تكوين فرق العمل.

 التكنولوجيا: -ب

وتضم المتغيرات المتعمقة بتكنولوجيا االلة )أي بالمعدات والمكائن( وتكنولوجيا العمل       
 )أي نظم وأساليب اإلنتاج وطرق العمل(.

 
                                                           

 . ٕٜٙ, ص مصدر سبق ذكره( إحسان دىش جالب: ٔ)
 . ٛٚ, صمصدر سبق ذكره: محمد الصريفي (ٕ)
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 الييكل: -ج

ويتضمن التغيير في نظام الصالحيات والمسؤوليات, ونظـم وتـدفق العمل, واإلجراءات,      
 ودرجة المركزية والالمركزية وغرىا.

 القوى العاممـة: -د

وىي عوامل التغيير في األفراد العاممين في المنظمة, مثل عدد القـوى العاممة وأساليب       
 التدريب والتأىيل, وتنمية القادة اإلداريين, وغيرىا.

 أنموذج لورنس ولورش -ٔ
يقوم النموذج المعد من قبل لورنس ولورش عمى إنجاز أربع مراحــل أساسية لمتغيير     
 :(ٔ)ىي
 مرحــمة التشخيص: -أ

وتتناول دراسة ومعرفة االختالفات بين النتائج الحالية )او المتحققــة( والنتائج المطموب     
 تحقيقيا.

 مـرحمة التخطيط: -ب 

 ويتم في ضوئيا وضع تحديد االستراتيجيات المناسبة لمتغيير.       

 مرحمة التنفيذ: -ج

 وتشمل القيام بترجمة تمك االستراتيجيات إلى سموك فعمي خالل مـدة محددة.       

 

 

                                                           

 .ٕٜٙ, ص مصدر سبق ذكره إحسان دىش جالب: (ٔ)
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 مرحمة التقييم: -د

حيث تقارن النتائج المتحققة مع األىداف الموضوعية لغرض تشخيص االنحرافات        
 الحاصمة واسبابيا.

 المستوى التنظيمي : 2-1-2

 مفهوم التنظيم : 1-2-1-ٕ

فقد جاء في محكم كتابو الكريم في  العمماء وتعددت حول مفيوم التنظيمراء آكثرت       
]سورة . )ِإنَّ المََّو ُيِحبٌّ الَِّذيَن ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِمِو َصّفًا َكَأنَُّيم ُبنَياٌن َمرُصوٌص(قولو تعالى 

منيم من يرى ان التنظيم ىو و  .والبنيان المرصوص يكون نتيجة التنظيم (ٔ)[ٗ آية الصف:
مرحمة تحديد الواجبات وتقسيميا الى أجزاء ثم إسنادىا إلى أفراد لتنفيذىا, ومنيم يرى ان "

التنظيم عبارة عن منظمة تحتوي عمى مجموعة من األفراد ليم مصالحيم ودوافعيم, ومنيم 
ذات عالقة  من يتحمس إلى فكرة أن التنظيم عبارة عن نظام يحتوي مجموعة من األجزاء

 "ببعضيا ويجب التعامل مع ىذه األجزاء ككل ويسمى ىذا باالتجاه الفكري أو نظرية التنظيم
(ٕ). 

فراد تعمل بطريقة معينة لموصول الى ىدف معين , أي ان التنظيم ألمجموعة من ا"وىو 
يعني بناء اليياكل الداخمية لألعمال وارتباطيا بالبعض , وبناء الييكل يتضمن تحديد 

ألنشطة التي تؤدي لتحقيق االىداف المنظمة , وتجمع كل مجموعة منيا لتكوين وظيفة ا
متخصصة , كما تتضمن ىذه الوظيفة تجميع االعمال في وحدات تنظيمية يشرف عمييا 
ويسأل عنيا مدير أو رئيس , وتفرض السمطات الالزمة ليذا المدير أو الرئيس لمتابعة 

                                                           

 (.ٗ,اآلية ) الصفالقرآن الكريم: سورة  (ٔ)
 
 .ٖٔ,صمصدر سبق ذكرهعبد الحميد شرف:  (ٕ)
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تنظيمية رأسيا وافقيا , أو بينو وبين رؤسائو ومرؤوسيو , مسؤولياتو , تحديد العالقات ال
 .(ٔ)"وأيضا بينو وبين الوحدات التنظيمية التي تقع في مستواه نفسو

طالقيا نحو اليدف المنشود عن "والتنظيم ىو  توحيد الجيود وتجميعيا في محصمة واحدة وا 
لك تحديد العالقات طريق تحديد الواجبات ومعرفتيا وتقسيميا الى أقسام محددة , وكذ

التنظيمية بين مكونات ىذا التنظيم , وىو بمثابة العمود الفقري لمعممية اإلدارية بأكمميا حيث 
يحدد الوظائف التنظيمية لجميع المستويات من أعالىا حتى المستوى التنفيذي , في الوقت 

االنحراف عن نفسو يوضح العالقات بين اإلدارات المختمفة واألقسام مما يساعد عمى منع 
المسار المطموب وأيضًا يمنع التضاد واالزدواجية في األعمال , والتنظيم يمعب دورًا كبيرًا في 
تحقيق األىداف حيث أن كل نشاط يدار بأسموب عممي يمزمو تصميم ىيكل تنظيمي لتحديد 

 . ( ٕ) "الواجبات والسمطات والمسؤوليات لتوحيد الجيود
 
 أنواع التنظيم 2-1-2-2

(3)
: 

 -التنظيم الرسمي :
ويمثل التنظيم المؤسساتي الذي يقوم عمى أساس الميام الرسمية لممؤسسة اإلدارية بما  

يضمن أداء يعمل عمى تحقيق األىداف المطموبة من التشكيل اإلداري المعين, وىذا النوع 
من التنظيم موضوع بشكل عممي مدروس من قبل جيات مختصة تتبع لقمة اليرم اإلداري 

ما يضمن توزيع الواجبات واالختصاصات حسب الضوابط محددة وكذلك وجود قنوات ب
االتصال بين اإلدارات واألقسام بما يساىم في تمرير المعمومات المطموبة النجاز األعمال, 
ويتصف الشكل اليندسي لمتنظيم الرسمي بكونو ىرميا قاعدتو العريضة تمثل المستويات 

                                                           

, دار الفكـــر لمطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ,  ٔ, ط االدارة والتنظـــيم فـــي التربيـــة الرياضـــية( مـــروان عبـــد المجيـــد ابـــراىيم : ٔ)
 .  ٜ٘م , صٕٓٓٓ

 .45 – 44، ص  سبق ذكرهمصدر ( عبد الحمٌد شرف : 2)

 . ٔٚ-ٓٚص, مصدر سبق ذكره:  سممان عكاب الجنابي وعمي حسين الحسناوي( ٖ)
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المستويات اإلدارية واألقسام إلى أن تنتيي بقمة اليرم ويكون  التنفيذية وتتدرج إلى أعمى
 .شخصا تتركز عنده السمطة الكاممة والمحددة بقانون وتعميمات تحدد الصالحيات 

  التنظيم غير الرسمي :
يتحدد ىذا النوع من التنظيم في ضوء اعتبارات شخصية خاصة باألفراد وىي غير  

ا طبيعة التعايش المجتمعي والعادات والتقاليد الموروثة محددة بضوابط رسمية, إنما تحددى
واحتياجات األفراد العاممين في التنظيم غير الرسمي, ويعد التنظيم القبمي من رئيس القبيمة 
ووجيائيا وتحديد واجبات كل أبنائيا في مختمف الضروف واألزمات مثال بارزا ليذا النوع من 

 .العالقات االجتماعية التي تنشا بين مجموعة من األفراد التنظيم, ألنو يعتبر نظام معقد من 
 
 العالقة بين التنظيم واإلدارة: 2-1-2-3

العالقة بين التنظيم واإلدارة عالقة عضوية مباشرة والنقاط التالية تبرز مدى العالقة       
 .(ٔ)بين اإلدارة والتنظيم

العممية االدارية واإلدارة بدون أحد عناصر اإلدارة ومن صمب مكونات  التنظيم -ٔ   
تنظيم تكون ناقصة , ولنا أن نتصور إدارة ناقصة , اإلدارة الناقصة تكون إدارة معوقة غير 

 قادرة عمى تحقيق أي ىدف.

التنظيم ىو المرآة التي تعكس التخطيط وتمبي متطمباتو وبدون تنظيم يظل التخطيط  -ٕ   
 النور. خطوات تنفيذية ال تتحول إلى واقع ليرى

إذا غاب التنظيم فمن تكون ىناك عمميات توجيو أو متابعة حيث ال يكون ىناك من  -ٖ   
يوجو ومن يتابع , ألن من يقوم بوظائف التوجيو والمتابعة يظير ضمن مكونات الييكل 

 التنظيمي حيث أن ىذه الوظائف التنظيم ىو الذي يحددىا .

                                                           

 .ٜٔ-ٛٔ, صمصدر سبق ذكره: الحميد شرف عبد (ٔ)
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آلداء لمعممية اإلدارية حيث ال يوجد ىناك التنظيم يحقق السرعة المحسوبة في ا -ٗ   
تضاد أو ازدواجية في االعمال بل يكون ىناك سرعة في االنجاز وبالتالي نجاح عممية 

 اإلدارة في تحقيق مياميا. 

التنظيم ييب االستقرار لعممية اإلدارة حيث أن كل فرد في التنظيم يعرف من ىو  -٘   
ومن أين يأخذ التعميمات؟ ومن يحاسبو؟ من يتبع  رئيسو؟ ومن ىو مرؤوسو؟ يتكمم مع من؟

من؟ ومن ىو تابع لمن؟ وىذه الحدود الواضحة بين العاممين وتحديد العالقات بينيم تجعل 
كل فرد في التنظيم يعرف مالو وما عميو, وليذا يشعر باالستقرار والشعور باالستقرار يزيد 

 اإلنتاج وييب العالقات اإلنسانية االستقرار.

 التنظيم في التربية الرياضية: ٗ-ٕ-ٔ-ٕ

التربية الرياضية تعمل دائما بمغة الفريق سواء كان ذلك عمى مستوى مؤسساتيا أو    

أنشطتيا, ومن ىنا يكون التنظيم ضرورة حتمية مصاحبة لمتربية الرياضية وىناك نقاط عديدة 

 .(ٔ)تبرز أىمية التنظيم في التربية الرياضية أىميا ما يمي

 يحدد الوظائف التنظيمية لكل المستويات .-ٔ

 يوضح العالقات بين اإلدارات واألقسام المختمفة . -ٕ

 يساعد عمى خمق الروابط اإلنسانية  . -ٖ

 العبد عن الشيوع في تنفيذ الميام . -ٗ

 تجميع الجيود في تناسق تام نحو اليدف .-٘

 
                                                           

 .ٕٔ-ٕٓ,ص مصدر سبق ذكره: ( عبد الحميد شرفٔ)
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 : ولو تناولنا ىذه النقاط بالشرح المختصر يمكن أن نقول

 يحدد الوظائف التنظيمية لكل المستويات:-ٔ
لكل مستوى تنظيمي لو وظائفو من أول مدير عام النادي وحتى عمال الالعب, فالتنظيم     

يحدد بشكل قاطع وظيفة كل فرد في ىذا النادي ويحدد لو الواجبات التي يجب عميو إنجازىا, 
ومعرفة كل فرد ليذه الواجبات بشكل تام تساعد عمى إنجاز ىذه األعمال ونجاح كل فرد في 

ي حددت لو بواسطة التنظيم طبقًا لنوع تأىيمو وخبرتو. وبذلك يمنع االزدواجية في الوظيفة الت
 األعمال والوظائف .

 يوضح العالقات بين اإلدارات واألقسام المختمفة:-ٕ
إن وضوح العالقات بين كل إدارة اخرى وأسموب االتصال بينيما وحجم ىذا االتصال بل     

حدودىا في العمل وىذا يكسب العالقات بين ىذه وكيفيتو يساعد كل إدارة في معرفة 
اإلدارات االحترام والثقة في التعامل مع بعضيا البعض ويقمل من االختالفات بينيم ويكون 
نتيجة ذلك أن األعمال في الييئة الرياضية تتم في يسر وسيولة وفي تنسيق تام دون الدخول 

 في أي تضاد .

 :  يساعد عمى خمق الروابط اإلنسانية -ٖ

ان تجميع أفراد المنشأة الرياضية حول إتمام عمل معين ووضوح العالقات بين ىؤالء     
األفراد يساعد عمى تنمية وخمق الروابط اإلنسانية بينيم حيث يشعر كل منيم باآلخر , ويقدر 
ظروف كل منيم اآلخر. والتنظيم ىو العنصر القادر عمى تحقيق ىذه الخاصية الحيوية 

 حقيق األعمال .المطموبة لت
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 العبد عن الشيوع في تنفيذ الميام : -ٗ

إن عدم إلمام الفرد بما لو وما عميو يجعمو عرضة لمتخبط وعدم االستقرار وقمة اإلنجاز     
ن التنظيم إ إذوالتنظيم يحارب ىذه الظاىرة ففي وجود التنظيم ال يظير الشيوع في الميام 

من مدرب لمتدريب عمى الميارات الحركية لنشاط معين,  يحدد الميام بدقة . فمثاًل يوجد أكثر
ففي ىذه الحالة يجب أن يحدد لكل مدرب عدد ونوعية الميارات الذي يجب عميو إنجازىا مع 
العبيو وال تترك األمور عمى المشاع كل يعمل ما يراه ففي وجود الشيوع تكون النتيجة أن 

آخرين يقوموا بالتدريب عمى نفس الميارات ىناك أفراد تقوم بالتدريب عمى ميارات معينة و 
 وتظير االزدواجية .

 تجميع الجيود في تناسق تام نحو اليدف: -٘

إن اتمام األعمال في حد ذاتو ال يوصمنا إلى اليدف المنشود ألن كل فرد يتمم عممو      
فيو بذلك يتم جزء من اليدف والمطموب ىو تحقيق كل اليدف ولن يتحقق اليدف بأكممو إال 

 إذا تم تجميع جيود كل العممين في الييئة الرياضية في تناسق تام .

القادر عمى إحداث ىذا التجميع وبيذا نحقق أىم خاصية في والتنظيم ىو العنصر الوحيد 
 التربية الرياضية أال وىي العمل كفريق .

 مستويات اإلدارة : 2-1-2-5

التنظيم المتبع في تسير أعمال أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو القطاع "إن واقع       
األىداف المرسومة  الخاص ىو الذي يحدد إلى مدى كبير قدرة ىذه المؤسسة عمى تحقيق

وفي حال فشل األسموب التنظيمي المتبع في الوصول إلى الغايات المرجوة يكون من السيل 
تبديل التشكيل التنظيمي بتشكيل أخر يفترض إن يكون األقرب إلى تحقيق األىداف, لكن قد 

بب يكون فشل المؤسسة في تحقيق أىدافيا ال يعود إلى طبيعة التنظيم المتبع فقد يكون س
الفشل يرجع إلى مستوى وطبيعة أداء األفراد العاممين ضمن التنظيم, إذ أن مستوى أداء 
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األفراد يحتاج إلى برنامج تطوير مستمر مع استمرار العمل ودوران عجمة التقدم والتكنولوجيا, 
ليذا ال يمكن تجاىل أىمية الدور الذي يقوم بو العاممين في التنظيم وعمى مختمف 

  المستويات .

إن طبيعة األداء اإلداري يجب أن تخضع لعممية إعداد وتطوير مستمر ضمن برنامج 
مدروس وان ال يترك أسموب أداء العاممين لمصدفة والقدرة الشخصية, فعممية تطوير كفاءات 
االفراد العاممين بشكل مستمر يضمن كفاءة األداء اإلداري وتييئة الظروف المالئمة لمعمل 

 .(ٔ) "باتجاىات ايجابية لتحقيق األىداف المنظم الذي يسير

 : أقسام مستويات اإلدارة 2-1-2-6

يتفق مجموعة من الخبراء والمختصين في العمل اإلداري عمى أن مستويات اإلدارة        
 :  (ٕ)تقسم إلى ما يمي 

 مستوى اإلدارة العميا :-ٔ
لممؤسسة والمسئول عن تحديد  فراد الذين يمثمون قمة اليرم التنظيميألوىو مجموعة ا       

األىداف ووضع الخطط الكفيمة بتحقيق تمك االىداف سواء كانت خطط قصيرة المدى أو 
طويمة المدى وتحديد القواعد ووضع القوانين والمتابعة المستمرة لمدى ما تحقق من األىداف 

ؤسسة , مثال واتخاذ القرارات الالزمة لممحافظة عمى الواجبات األساسية المطموبة من الم
مستوى اإلدارة العميا في إدارة العممية التربوية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي يتمثل 

 ن الوزير والوكالء وىيئة الرأي .بالكادر القيادي لموزارة م

 

 
                                                           

 .ٗٗ, صمصدر سبق ذكرهسممان عكاب الجنابي و عمي حسين الحسيناوي:  (ٔ)

 .٘ٗ, ص مصدر سبق ذكرهالجنابي و عمي حسين الحسيناوي:  سممان عكاب (ٕ)
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 مستوى اإلدارة الوسطى )التنفيذية(: -
الوسطى بين الغدارة العميا  وىو المستوى الثاني من اإلدارة ويتمثل الحمقة اإلدارية      

واإلدارة المنفذة أو المباشرة وتضم القيادات األدرية التنفيذية المسئولة عن وضع الخطط 
الفرعية المستخمصة من الخطط طويمة األمد التي تعدىا اإلدارة العميا وكذلك تقوم بواجبات 

رسم برامج عمل لتطوير رسم السياسات التنفيذية لتنفيذ ىذه الخطط تحديد النظم اإلدارية و 
العاممين واالستمرار في توجيو وتنسيق األعمال وبث روح الجماعة ووضع معايير األداء 
والرقابة وىي المسئولة عن إعالم القيادات العميا بمستويات األداء بواسطة تقارير دورية , 

 ويمثل رؤساء الجامعات ومجمس الجامعة المثال عمى ىذا المستوى.   

 اإلدارة المباشرة )المنفذون(:مستوى  -ٖ
وىو المستوى الثالث من اإلدارة التي تمثل األفراد الذين يشغمون وظائف التنفيذ       

المختمفة والمعنيين باإلشراف المباشر عمى تنفيذ أىداف وسياسات اإلدارة العميا ,ويمثل 
                  عمداء الكميات ومجمس ورؤساء األقسام المثال ليذا المستوى.

 االبداع االداري 2-1-3

 مفهوم االبداع االداري 2-1-3-1

ُعد  اإلبداع من أكثر الموضوعات التي تجذب اىتمام المختصين في جميع المجاالت 
والتخصصات, إذ إن و صفة من الصفات اإلنسانية التي يؤتيا ا العمي القدير لمن يشاء من 

َذا قولو تعالى )بني البشر فقد جاء في محكم كتابو الكريم في  َبِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض َواِ 
فيو الخالق والصانع لكل " ,(ٔ)(ٚٔٔ() سورة البقرة: آية ى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُو ُكن َفَيُكونُ َقضَ 

شيء فأبدع وصور ووضع لكل شيء سببًا وصورة ليس ذي سابق ليا. وقد جاء في القران 
اْلِحْكَمَة ُيْؤِتي ﴿ ﴾ٜٕٙ﴿البقرة/ اآلية/البشر وذكر في سورة  الكريم إشارة إلى اإلبداع لبني

صدق اهلل ﴾ ﴿َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 
                                                           

  (.ٚٔٔالقرآن الكريم: سورة البقرة ,اآلية ) (ٔ)
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. والحكمة ىنا أعمى مراحل مستويات المعرفة والتي تشكل القاعدة األساس ﴾العظيم
 . (ٔ)"لإلبداع

الشيء, اي اخترعو ألعمى المثال, وكما جاء في لسان العرب: من بدع "واإلبداع في المغة: 
 .(ٕ)"إن اإلبداع ىو من )بدع(, وبدع الشيء او ابتدعو تعني انشأه وبدأه

. وعرفو  (ٖ")واإلبداع اصطالحًا: ىو "ترتيب االفكار ولكن بطريقة جديدة وغير اعتيادية
ت والخصائص الشخصية تؤدي ( بأنو "ىو تفاعل عدد من القدرات واالستعدادآٜٕٓ)جمال 

إذا ما وجدت البيئة المناسبة إلى إنتاج أصيل ومفيد وجديد يسيم في تقدم الحياة اإلنسانية 
"واإلبداع من  .(ٗ)وتطورىا في الميادين المتعددة كالعمم والتقنية واإلدارة والتعميم واألدب والفن"

 ثل أعمق وأوسع وأعقد نوع منحيث المكانة التي يحتميا داخل عمميات التفكير البشري يم

أنواع ىذا التفكير , وانو ذو طبيعة خالفية ومن ىنا يكون تحديد طبيعة اإلبداع صعبا ,فقد 
عده عدد كبير من الباحثين شكاًل من أشكال الذكاء العالي , أو أنو الذكاء في أعمى 

المشكالت ,فإن اإلبداع مستوياتو , ولكنو يجاوز الذكاء فإذا كان الذكاء ىو القدرة عمى حل 
. لما سبق نورد (٘)يتجاوز ذلك إلى شق دروب جديدة وخمق عوامل مبتكرة مباينة لممألوف"

 في تفسير مفيوم اإلبداع وىي كالتالي: بعض التعريفات

اإلبداع: "عممية تشير إلى مجموعة من السـمات والقدرات والعوامل, التي تظير في  -
 .(ٙ)سموك الشخص المبدع بدرجة عالية" 

                                                           

 .ٖٔم,صٜٕٓٓوالتوزيع ,اثرار لمنشر االردن, عمان,  ,القراراتفي اتخاذ  اإلبداعالفضل: مؤيد عبد الحسين  (ٔ)

 .ٖٗ, ص مٖٜٛٔ, لمنشر الكويت ,دار الرسالة , مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : (ٕ)
شفاء محمد علً حسون العزاوي :قٌاس عالقة تصمٌم العمل الوظٌفً مع اإلبداع المدراء فً الشركة العامة لصناعة البطارٌاا   (3)

 202،صم 2002،  29، ع 9، كلٌة االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ، مج مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، 

 .ٜم, صٜٕٓٓ, االردن, عمان, دار أسامة لمنشر والتوزيع , ٔ,طاالبداع اإلداري( جمال خير ا: ٗ)

 .64, صم4002, دمشك, دار عالء الديه للطباعت والنشز, االبداع في رحهت انفائدة واالمتاعمالك حسيه : (3)

, القاهزة, دار الفكز العزبي للطباعت االبداع اطفال عند قمه انموهبت انتفوق انعهميسكزيا الشزبيني ويسزيت صادق :( 4)

 .603,صم4004والنشز, 
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اإلبداع: "مجموعة من العمميات التـي يسـتخدميا الفرد, بما يتوفر لديو من قدرات  -
أو لممنظمة عقمية وفكرية, وما يحيط بو من مؤثرات مختمفة؛ لينتج إنتاجـا نافعًا لو, 

 .(ٔ)التي يعمل فييا, أو المجتمع الذي يعيش فيو" 
 "ىو عممية ربط األفكار أو األشياء بعالقات لم تكن موجودة من  اإلبداع: -
 .(ٕ)قبل" 

أما اإلبداع اإلداري ىو "أفكار تتصف بأنيا جديدة ومفيدة ومتصمة بحل المشكالت معينة أو 
كما عرفو رمضان  .(ٖ)من المعرفة في أشكال فريدة" تجميع أو إعادة تركيب األنماط المعروفة

"الحالة التي تؤدي إلى تقديم شيء يتميـز باإلبداع .ويعني ذلك ضرورة أن يبدو العمل 
اإلبداعي عمى شكل أصيل لم يكن معروفًا من قبل, سواء كان ذلك في مجال اإلنتاج العممي 

 .(ٗ)أو الميكانيكي أو الفني بجميع أشكالو" 

"إنتاج أو تبني األفكار الجديدة غير المألوفة وتطبيقيا,  أنيا( ٕٔٓٓسعيد ياسين )وعرفيا 
إذ انو عممية متعددة الجوانب يختمف نشاط الفرد فييا من مرحمة الى أخرى, كما قد يتطمب 

"تفاعل عدد  . كذلك ُعّرف اإلبداع اإلداري بإنو(٘)القيام بأكثر من نشاط في المرحمة الواحدة."
عدد من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية تؤدي إذا ما وجدت البيئة المناسبة 
إلى إنتاج أصيل ومفيد وجديد يساىم في تقدم وتطور الحياة اإلنسانية في الميادين المتعددة 

 .(ٙ)في العمم والتقنية واإلدارة والتعميم واألدب والفن"

 

                                                           

 .61, م4004, القاهزة, بدون الناشز, : افكار نكسر االطار حتى اليبقى انحالعبدالزحمه توفيك ( 6)

 .4, صم4004, عمان, دار الثقافت للطباعت والنشز, :انمدخم انى االبداعسعيد عبدالعشيش  (4)

, م ٕٓٓٓ,سوريا ,دمشق, دار الرضا لمنشر والتوزيع ,  ٔ,جٔط ,  إدارة االبتكار و اإلبداعالصرن: رعد حسن  (ٖ)
 .ٕٛص

 .61,صم4004االسكندريت, دار الجامعت للطباعت والنشز,  رعايت انموهوبين وانمبدعين,رمضان القذافي :( 2)

 لالستشاراتمركز سيرفس  القاىرة, الناشر , مصر,ٕ: طالتنظيم واإلدارةالفكر المعاصر في ( سعيد ياسين عامر: ٘)
 .ٜٛ٘م, صٕٔٓٓ,  والتطوير

 .9، صم2009، ،األردن ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزٌع4،طاإلبداع اإلداري جمال خٌر هللا :  (6)
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 :أهمية اإلبداع اإلداري 2-1-3-2

نجازىا والتي تسعى "يعد اإلبداع من    أىم مقومات المؤسسات الناجحة والمتميزة في أدائيا وا 
إلحداث نقمة نوعية وتغييرات جوىرية في أساليب عمميا اإلدارية ودعم األفراد العاممين فييا 

  وتشجيع السموك اإلبداعي لدييم بحيث تصبح ذات كفاءة وفعالية  أعمى
ة التغيير من خالل: المرونة, وتوفير المناخ المناسب والبيئة اإلدارية واإلبداع يعني مواصم

المبدعة, وتفويض السمطات والمشاركة في اتخاذ القرارات, ومنح المرؤوسين فرصة ألداء 
األعمال بحرية واستقاللية, فاإلبداع اإلداري يتضمن في الغالب إيجاد تطوير في األنظمة 

ا كانت عميو, وتؤدي إلى نتائج إيجابية بشكل مباشر أو غير اإلدارية بحيث تكون مختمفة عم
( إّن اإلبداع اإلداري ىو "احد المقومات االساسية في ٜٛٛٔويشير )الطيب .(ٔ)"مباشر

عممية التغيير وتكون االستجابة ليا عن طريق التعديالت التي تتواكب مع التطورات والتي ال 
واألساليب الحديثة التي تستجيب ليذه التغيرات  يمكن تحقيقيا إال بوجود األفكار الجديدة

تاحة الفرصة ليا في  المستمرة, وكما ان اىتمام المنظمات اإلدارية بالقدرات اإلبداعية, وا 
تطوير أساليب العمل ألمختمفة يجعل ىذه المنظمات تستجيب لمتغيرات المحيطة بيا بسرعة 

 .(ٕ)وفعالية عالية"

 

 

 

 

                                                           

(ٔ)https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0aac9339-6d01-462b-b92d-6a49d1bf02e3 
: مجمة اإلدارة العامة, محاور لتنمية التجارب االبداعية في استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري( حسين الطيب: ٕ)

 .٘ٔ, صمٜٛٛٔ(, ٜ٘القاىرة, سبتمبر, العدد )
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 :(ٔ)( فيؤكد أىمية اإلبداع اإلداري عمى النحو االتي ٖٕٓٓأما )حسين 

يساعد المنظمة في العمل بصورة أفضل عمى تحسين التنسيق والرقابة الداخمية والييكل  -ٔ
 التنظيمي.

يؤدي إلى تسييل العمميات اإلبداعية التي تمكن المنظمة من االستمرار ومواصمة عمميا  -ٕ
يجاد الحمول اإلب  داعية لممشكالت التي تواجييا بقدرة وفاعمية.وا 

 يسيم في أحداث تغييرات إيجابية في بناء المنظمة وفي عممياتيا اإلدارية. -ٖ

 يساعد المنظمة عمى التكيف والتفاعل مع المتغيرات البيئية المحيطة بيا كافة. -ٗ

 تحسين انتاج المنظمة واالرتقاء بمستوى أدائيا وأداء العاممين فييا.  -٘

 :خصائص اإلبداع اإلداري 2-1-3-3

يأخذ اإلبداع اإلداري أشكاال وطرائق متعددة لمخرجات العمل اإلداري وفق األعمال التي 
 .(ٕ)تقوم بيا , والتي تكون ناتجة من عممية اإلبداع نفسو كاالتي

أي اإلتيان بما ىو يختمف عن اآلخرين من الييئات اإلدارية اإلبداع يعني التمايز:  .ٔ
نشاء حالة جديدة يستجيب ليا النادي  األخرى أو المقترحات اإلدارية المطروحة مسبقًا, وا 

 لمصمحة الفريق تتصف باإلبداع والتميز. 
دائمُا ما يأتي بالجديد الجزئي أو الكمي, لمحالة المراد معالجتيا أو اإلبداع يمثل الجديد:  .ٕ

المشكمة المطروحة لمنقاش, وتقديم الحمول كمصدر لمتجدد من اجل السيطرة عمى المشكمة , 
 والظيور بوضع تنافسي يعطي الفرصة في جذب األنظار ليا. 

شياء المتعارف عمييا في وىو القدرة عمى النظر إلى األاإلبداع ىو التوليفة الجديدة:  .ٖ
النظام اإلداري ذات الطابع الروتيني وغير المميز إلى عصف األفكار وتقديمو بتوليفة جديدة 

                                                           

 .ٓٙٔم, ص ٖٕٓٓ, االردن, عمان, دار زىران لمنشر والتوزع,  ٔ: طمنظور كمي -إدارة المنظمات( حسين حريم: ٔ)
  Griffin, Managementm Edition, Houghton MifflionCompany.U.S.A, 2005, p.p.20-21. (4)  
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ضمن المجال نفسو , ومطابقة األفكار نحو التحسين والتطور أو نقميا إلى مجال أخر لم 
 يجري استخدامو فيو مسبقاً 

وىذا تميز لصاحب اإلبداع بوصفو بأنو  اإلبداع ىو أن يكون المتحرك األول في العمل: .ٗ
المبادر في التوصل إلى األفكار والحمول يسبق اآلخرين, والتسارع في إنتاج صيغة مميزة 
تدفع في األداء إلى عجمة التطوير المختمف عن الوضع الطبيعي, المنافسة بين األفراد أو 

 المجموعات في بمورة األفكار سمة لعممية اإلبداع.
أي القدرة عمى استغالل الفرصة في اطر و القدرة عمى اكتشاف الفرص: اإلبداع ى-٘

جديدة ميزة لطرائق غير مألوفة, بوصفيا نمط من أنماط اإلبداع في العمل. ..., والذي 
غالبًا ما يستند عميو الفرد أو المجموعة في قراءة األجواء , وطبيعة سير العمل ,  والحاجات 

قة تكشف بواسطتيا الرؤية الصحيحة في النظام اإلداري , والتوقعات , ووضع رؤية خال
 لمييئة واكتشاف المشكالت وحميا بشكل ميسر, أفصل من الييئات اإلدارية األخرى.  

 :خطوات االبداع االداري 2-1-3-4

من خالل المفاىيم السابقة ومن خالل دراسة معالم االبداع بشكل عام يمكن انجاز      
 .(ٔ)بناًء عمى مايميالعممية االبداعية  المراحل التي تمر بيا

 :  مرحة التصور-ٔ
الخطوات االساسية لألبداع الناجح بفكرة جديدة او تصور كامل لإلمكانيات االدارية  أتبد   

و االحتياجات المطموبة اضافة لدراسة المنافع االقتصادية واالجتماعية التي يخذىا المبدع 
 بنظر االعتبار.

 

                                                           

م,  ٕٔٔٓ, االردن, عمان, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , ٔ, طاالبداع االداريبالل خمف السكارنو :  (ٔ)
 . ٖٕ-ٕٕص
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 :  الفكرةمرحمة تكوين -ٕ
ىي العممية االساسية الثانية في مراحل االبداع وىذه الخطوة ىي عمل مبدع وخالق     

 لتوحيد كل العوامل المطموب اعتمادىا .

كما ان ىذه المرحمة تمثل عممية تقييم تصاحب إدارة االبداع في كل مرحمة من المراحل 
في االستمرار, او إذا كانت ىناك المطموبة إذ يتقرر عمى ضوئيا ما إذا كان االمر ممكنا 

 ضرورة لمتوقف عن العمل.

 :  مرحمة معالجة المشكمة-ٖ
بداع بشكل مستمر حيث يصاحب ذلك الظيور بعض إلترافق ىذه الخطوة عممية ا    

و المعوقات التي يجب ان تتخذ بشأنيا المعالجات والحمول الممكنة لمواصمة أالمشكالت 
 فاعمية االبداع .

 :  لحلمرحمة ا-ٗ
إذا ما نجحت نشاطات حل المشكالت تأتي ىذه المرحمة التي يكون االبداع فييا قد وجد     

وتحقق نجاح المشروع اما اذا كانت الشركة او المؤسسة لم تحقق النجاح والتنفيذ لممشروع 
 المستيدف فأنيا تمجا الى اعتماد المرحمة االخرى من مراحل االبداع وىي مرحمة التطور .

 :  مرحمة التطوير-٘
ان إمكانية قياس  إذتمثل ىذه المرحمة إحدى صور عدم التأكد التي يواجيا المبدع     

ن يحل المشكالت الناتجة أبداعية تكون معروفة عادة لذلك يحاول المبدع إلالحاجة لألفكار ا
  و المؤسسة بعين االعتبار.أخذ حاجة الدائرة ألعن عدم التأكد من خالل ا
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 : عناصر االبداع االداري 2-1-3-5

يبين "محمد حسن عالوي" إلى " إن تنمية اإلبداع يتطمب منا تنمية القدرات أو          
المكونات التي تسمح لمشخص بادراك الموقف , وتصور ما يمكن أن يقوم بو وكيفية   تعديل 

براتو ومياراتو التي وتغيير سموكو بما يتناسب ومتطمبات ذلك الموقف , فكمما زادت معارفو وخ
يكتسبيا أثناء عممية التعمم , كمما اتسعت أمامو أنماط سموكية جديدة تسمح لو بان تكون 

من خالل االدبيات التي تناولت موضوع اإلبداع اإلداري ,  .(ٔ)استجاباتو صحيحة وىادفة "
أو المكونات  لوحظ أنو يوجد شبو اتفاق بين أغمب الباحثين والكتاب عمى تحديد ىذه العناصر"

لدى األفراد والتي بدونيا ال يمكن التحدث عن وجود إبداع إداري ألىميتيا في قياس وتحديد 
مستوى اإلبداع اإلداري سواء عمى مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة, حيث أجمع الباحثون 

 . (ٕ) "عمى وجود العناصر التالية لألبداع اإلداري

 الطالقة  :          -ٔ
وتعني )القدرة عمى توليد عدد كبير من البدائل او المترادفات أو األفكار أو المشكالت      

أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معين, والسرعة والسيولة في توليدىا. وىي في جوىرىا 
 . (ٖ()عممية تذكر واستدعاء اختيارية لمعمومات أو خبرات أو مفاىيم سبق تعمميا

 المرونة :       -ٕ
عن  مختمف بتصنيف أو مختمفة بطرق والتفكير المختمفة الطرق اتخاذ عمى القدرة "وىي     

 بيا يغير التي السيولة درجة أوىي مختمفة, أبعاد من لممشكمة والنظر العادي, التصنيف
                                                           

 مٕٕٓٓ,دار الفكر العربي ,  القاىرةمصر ,, ٔ,ط  عمم النفس التدريب والمنافسات الرياضيةمحمد حسن عالوي :  (ٔ)
 . ٚٛ – ٙٛ,ص 
،رسالة  محمد بن عامر النتٌفا  : المتغٌرا  التنظٌمٌة وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري فً األجهزة األمنٌة (2)

 .23،ص م2006كلٌة الدراسا  العلٌا ، قسم العلوم اإلدارٌة ،، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة،ماجستٌر 

العمم لمماليين  دار ,لبنان ,بيروت ,ٕ,طتعمم كيف تفكر وعمم أوالدك التفكيرالقحف وناديا شبيب :فلاير  (ٖ)
 .ٕٜ-ٜٔ,صمٕٛٓٓ,
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 تعني أنيا , كما ذاتيا بحد ألفكار التعصب وعدم معينة, نظر وجية أو الشخص موقفاً 
 .(ٔ)" زوايا عدة من األشياء إلى النظر

 
 األصالة :     -ٖ

أفكار  بتكرار المرتبطة وغير والمفيدة النادرة الجديدة باألفكار اإلتيان عمى القدرة" وىي     
 األصالة أن عمى من الباحثين عدد , ويتفق المدى وبعيد المألوف غير إنتاج وىي سابقة,
 الجماعة داخل بالمعنى اإلحصائي التكرار قميمة أي أصيمة استجابات إنتاج عمى القدرة ىي"
 .(ٕ)أصالتيا" زادت درجة الفكرة شيوع درجة قمت كمما أنو أي الفرد, إلييا ينتمي التي
 
 الحساسية لممشكالت :         -ٗ

القدرة عمى إدراك ما تحتاجو المواقف من تحسينات وتعديالت واإلحساس بيذه "وىي      
يقدم حمواًل متباينة ليا ,والشخص المبدع يستطيع رؤية  المشكالت يدفع الفرد المبدع ألن

الكثير من المشكالت في الموقف الواحد ,فيو يدرك األخطاء ونواحي الضعف والقصور 
  (ٖ)",ويحس بالمشكالت إحساسًا مرىفًا وذلك ألنو ينظر إلى المشاكل من زوايا غير مألوفة

 التحميل والربط: -٘
العناصر  ىذه وعزل األولية, عناصرىا إلى المركبات تفتيت عمى القدرة ":ىوالتحميل      
 مؤلفاً  معقداً  كان إذا إال مشكمة يسمى ال موضوع أي أن ذلك وتفسير  .البعض بعضيا عن

 المادة تحميل ىو عممو ينبغي ما وأول اآلخر, البعض في ممتبس غامض بعضيم من أجزاء
 المعقد.  العنصر ذلك إدراك عمى تساعد قضايا مجموعة إلى المشكمة تنحل ثم المجمعة ومن

                                                           

  .442،صم 2002عمان، دار وائل للطباعة والنشر، األردن ،، 4،ط مقدمة في اإلبداعنادٌا هاٌل السرور:  (4)

 .409ص، مصدر سبق ذكرهزكرٌا أحمد الشربٌنً، ٌسرٌة صادق:  (2)

عمان, دار المسيرة لمنشر والتوزيع, , األردن ,ٔ, طالتفكير والبحث العمميمحمد بكر نوفل, فلاير محمد أبو عواد:  (ٖ)
 .ٛٛص ,مٕٓٔٓ
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أو  جديد وترابط بناء في وتشكيميا , الخبرة عناصر تكوين عمى القدرة فيو : الربط أما     
عالقات  توليف أو استنتاج ثم وتفسيرىا والسبب األثر بين العالقات إدراك عمى القدرة ىي

 . (ٔ) "جديدة

         االحتفاظ باالتجاه : -ٙ
قدرة الفرد عمى تركيز انتباىو في المشكمة دون أن يكون لممشتتات تأثير "ويقصد بو       

عمى تفكيره, وتفاعمو مع المشكمة يكون أقوى من المؤثرات الخارجية, مما يقوي من فرص 
 .ٕ"النجاح في الوصول إلى الحل الصحيح, وذلك بأسموب يتسم بالمرونة

 

 :  قبول المخاطرة-ٚ

تحت  والعمل تخمينات وتقديم النقد أو لمفشل نفسو تعريض في الفرد شجاعة مدى ىي"     
 األفكار تبني في زمام المبادرة أخذ تعني كما .الخاصة أفكاره عن والدفاع غامضة ظروف

 لتحمل قابالً  الفرد يكون فيو الذي نفسو الوقت في ليا, حمول عن والبحث الجديدة واألساليب
 المترتبة لمواجية المسئوليات االستعداد ولديو بيا, يقوم التي األعمال عن الناتجة المخاطر

 عنصر ألىمية واعين الواعدون المديرون يكون اإلداري العمل ميدان ذلك , وفي عمى
 ومدركين التنظيمي, المناخ وتحسين العاممين لدى اإلبداعية الطاقات في استثمار المخاطرة
 المخاطرة عمى المترتبة اآلثار تحمل في التردد لمتغمب عمى والدعم العاممين لممساندة لحاجة
  .(ٖ)"نتائجيا وتحمل المخاطرة قبول عمى تشجعيم ومكافآت أنظمة وضع إلى يدفعيم مما

                                                           

الجامعي  اإلسكندرية, المكتبمصر ,, ٔ,طلالبتكار واالجتماعية النفسية األسس: رشوان  عبد الحميد أحمد حسين (ٔ)
 .ٖٗ,ص مٕٕٓٓ ,لمنشر الحديث

 .ٛٔٔص,  مصدر سبق ذكرهناديا ىايل السرور:  (ٕ)
الشامري :  المنااا التنظٌماً فاً المنافام الجمركٌاة وعالقتاا باإلباداع اإلداري   رساالة ماجساتٌر، أكادٌمٌاة نااٌف فهد  (3)

 .496،صم2004العربٌة للعلوم األمنٌة،الرٌاض،
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 : النشاط الرياضي والمدرسـي ٗ-ٔ-ٕ

ىـو مـا يمارسـو الطالـب في درس التربيـة البدنيـة مـن ) ميـارات حركيــة , ألعــاب        
لرياضي بالمجال اترويحيــة, قصــص حركيــة ( ومــا يقــدم لــو مــن بــرامج ثقافيــة مرتبطــة 

بصورة فردية أو جماعية داخل أو خارج المدرسة تحت إشراف منظم لتحقيق ىدف تربوي , 
  :إلى وينقسم

 :داخـل المدرسـة في أثنـاء اليـوم  يمارسىـو كـل نشـاط رياضـي يـتم  النشـاط الـداخمي
الدراسـي خـارج الجـدول المدرسـي, ويشـترك فيـو معظـم طـالب المدرسـة بحـريتيم 

  .واختيـارىم, وقـد يشـارك فيو العاممون بالمدرسة

 الـذي يمـارس خـارج المدرسـة وخـارج اليـوم : وىـو النشـاط الرياضـي النشــاط الخـارجي
الدراسي, ويشمل المنافسات الخارجيـة لممـدارس و األنشـطة الوديـة التنافسـية خـارج 
المدرسـة, و النشــاطات الــتي تمــارس في األنديــة الرياضــية عــن طريــق االشــتراكات 

 . (ٔ)صة تحت إشراف موجوالمنتظمــة في األنديــة الرسمية أو األندية الخا

الخبرات والميارات و  مجموعة من االنشطةبانيا  فيراىا الباحثنشطة الرياضية ما األ أ    
 ماءتالتعميمية والتعممية بيدفّ  تنمية المعارف والميارات السموكية, وتطوير الشعور باإلن

والمشاركة في مجموعات, وزيادة اإلدراك العام في النواحي المعرفية والقدرات العقمية, 
ومساعدة الطمبة في ممارسة حياتيم اليومية بصورة طبيعية بأقصى ما تسمح بو قدراتيم 
وظروفيم االجتماعية, وتكسبيم احترام اآلخرين وتقديرىم وتشجيعيم عمى الممارسة 

  .س بالذاتالرياضة, وتقوية اإلحسا

 

                                                           

 .ٔٚ-ٜٙص (,ٕٚٓٓ,)دار الفكر التربوي, الرياضيةعمم االجتماع الرياضي في التربية  :مصطفى السايح ( ٔ)
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 :( ٔ)قسم النشاط الرياضي  ٔ-ٗ-ٔ-ٕ

التربوية التابعة لممديريات العامة لمتربية في المحافظات العراقية  والتي ىي المؤسسة     
األلعاب التنافسية المنظمة او الفردية , من خالل  وبجميع أشكال النشاط البدني  تيتم

اناثًا واعدادىم لممستقبل  والسنوية لمتالميذ والطالب ذكورًا  و المشاركة الفاعمة , الفصمية
الفكرية بما  والقريب او البعيد ليكونوا متميزين ومبدعين في توجياتيم ومياراتيم البدنية 

 يسيم في تحقيق االىداف التربوية واالجتماعية المنشودة.

عاتق العاممين في قسم  أن من جممة الميام والواجبات التي تقع عمى  ويرى الباحث     
 النشاط الرياضي والمدرسي ىي :

 التنشئة التربوية السميمة لمطالب في جو من المحبة واأللفة . .ٔ
تاحة التعمم المستمر  توفير .ٕ فرصة التعمم الذاتي لمطالب من خالل النشاطات المدرسية وا 

. 
وغرس القيم في إكساب الطالب صفات حميدة , وتكوين العادات واالتجاىات اإليجابية  .ٖ

 نفوس الطالب .
كسابيم خبرات مفيدة  تطويرىاميارات الطالب والسعي لصقميا و  تنمية مواىب و .ٗ وا 

 ألنفسيم ومجتمعاتيم.
 تدريب الطالب عمى تولي إدارة العمل وحسن القيادة . .٘
 
 
 
 

 

                                                           

مجموعة اعضاء ومنتسبي النشاط الرياضي والمدرسي في   القابالت الشخصية التي اجراىا الباحثمن خالل  (ٔ)
 محافظات الفرات االوسط.

 



 39  الفصل الثاني .....................................................الدراسات النظرية والسابقة  

 

 : ويتضمن قسم النشاط الرياضي والمدرسي عمى اربع شعب ومنيا 

 مياميا فيي االتي : اماشعبة التربية الكشفية :  - أ
ادارة شؤون الشعبة وتحديد المجان المشرفة الخاصة عمى اقامة المخيمات والنشاطات  .ٔ

 الكشفية.
 متابعة وتنفيذ الميام االدارية الموكمة لمشعبة من قبل القسم. .ٕ
 وضع المنياج العام لمنشاطات الكشفية في مديرية التربية وفق منياج الوزارة. .ٖ
 السنوي لمنشاطات الكشفية الداخمية.االشراف عمى المنياج  .ٗ
المشاركة في النشاطات الكشفية الخارجية والتي تعدىا الوزارة ضمن مفردات المنياج  .٘

 السنوي.
 تشكيل لجان المتابعة وتنفيذ منياج النشاطات الكشفية. .ٙ
 االشراف عمى منياج عمل اعداد وتدريب المالكات العاممة بالنشاطات الكشفية. .ٚ
( لممشاركة في النشاطات الكشفية مرشداتوال كشافةفرق الكشفية من )الاعداد وتييئة ال .ٛ

 الداخمية والخارجية .
بالنشاطات الكشفية الخاص  تقييم اداء العاممين ومستوياتيم في تنفيذ المنياج السنوي  .ٜ

 عمى وفق معيار عممي .
انشاء قاعدة بيانات ومعمومات عن المدارس المتوسطة واالعدادية في ما يخص  .ٓٔ

 النشاطات الكشفية والتي يتم تحديثيا بين مدة واخرى .
 ب ـــ شعبة الرياضة المدرسية :

الرياضة المدرسية ىي واحدة من األنشطة األساسية التي تتبناىا المؤسسات التعميمية     
منذ القدم, فمن األخطاء الشائعة التي يتبناىا الكثير لألسف أن المدرسة أو األماكن 

جرد وسيمة لمتعميم فقط وأن ميمتيا محصورة في ىذا النطاق والبد أن ال التعميمية ىي م
 تخرج عنو, وىذا غير صحيح .

فالطالب بحاجة إلى الرياضة خالل يومو الدراسي كي يستعيد نشاطو ويقوم بعمل فصل     
ولو لدقائق معدودة من المواد والحصص والدراسة, فالرياضة تفيده كثيًرا في كونو يستعيد 
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طو سواء الذىني أو الجسدي بعيًدا عن الممل الذي قد يصيبو من جراء الدراسة نشا
 .داخل غرفة الصف والجموس لساعات طويمة

  :شعبة الرياضة المدرسية  ميام 

انتقاء الفرد المناسب لنوع النشاط الرياضي الممارس ىو الخطوة األولى نحو الوصول  .ٔ
في األنشطة الرياضية المختمفة إلى إلى مستوى البطولة, لذلك اتجو المتخصصون 

محاولة تحديد المواصفات الضرورية الخاصة بكل نشاط عمى حده, الن عممية االنتقاء 
الجيد لمناشئين وىم في بداية مشوارىم مع الرياضة ومن المعموم أن توجيو الناشئين إلى 

 .نوع الرياضة )عممية االنتقاء الجيد ( في تشكيل فرق الرياضة المدرسية 
ضرورة االىتمام بالجوانب التنظيمية واإلدارية لمفرق المدرسية وتوفير الميزانية المناسبة  .ٕ

 لألنشطة الرياضية. 
االىتمام بالجانب التطويري لرفع كفاءة مدرسي التربية الرياضية لمواكبة آخر   .ٖ

 المستجدات عمى الصعيد المحمي والخارجي.  
مع الطمبة واالطالع عمى اىتمامات األسرة  التأكيد عمى التواصل االجتماعي واألسري .ٗ

 والمجتمع المحيط لممدرسة وتوجياتيما. 
إجراء المزيد من البحوث عن الفرق الرياضية المدرسية في الجوانب اإلدارية   .٘

 واالجتماعية والنفسية.
 شعبة الصحة والبيئة المدرسية :  ت ـــــ

بة خصوصا و المجتمع المدرسي فرع ميم من فروع صحة المجتمع, تيتم بصحة الطم    
 عموما, و يمثل االىتمام بيا وسيمة فعالة لتعزيز صحة المجتمع ككل.

عممية تفعيل مجتمع المدرسة لزيادة سيطرتيم عمى صحتيم و تحسينيا لموصول إلى وىي 
مستوى جيد من الصحة الجسدية و العقمية و االجتماعية, و أن يكون بإمكان كل طالب و 

و يتعرف و يمبي احتياجاتو و أن يتغير أو يتكيف مع البيئة المحيطة, و  معمم أن يحدد
بيذا تكون الصحة من مقومات الحياة اليومية و ليس ىدفا نسعى إليو فقط, لذا فان تعزيز 
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الصحة ليست مسؤولية القطاع الطبي فقط بل ىو ابعد من ذلك ليصبح نمط الحياة اليومي 
 رنامج العالمي الشامل لمصحة المدرسية.لإلحساس باكتمال الصحة, وفق الب

  شعبة الصحة والبيئة المدرسيةأىداف: 
الطمبة في التخطيط و التنفيذ والمتابعة لألنشطة و التالميذ و تفعيل مشاركة المعممين و  .ٔ

 البرامج الصحية.
 طمبة والمعممين.لمتالميذ والرفع مستوى الوعي الصحي والبيئي  .ٕ
 والعامة في المدارس.رفع مستوى النظافة الشخصية  .ٖ
لطمبة والمعممين ومراقبتيا من خالل لمتالميذ واتحسين الوضع الصحي والتغذية الجيدة  .ٗ

 مؤشرات صحية.
 العمل عمى تحسين وتطوير البيئة المدرسية والمرافق الصحية ومتابعتيا. .٘
 تحديد أولويات االحتياجات الصحية بمشاركة المجتمع المدرسي. .ٙ
 مجال الصحة المدرسية. رفع قدرات العاممين في .ٚ
 . تفعيل مساىمة األىالي والمؤسسات ذات العالقة في مجال الصحة المدرسية .ٛ

 
 
 

 ث ــــ شعبة النشاط المدرسي : 

نشطة التي األب وىي من الشعب التابعة لقسم النشاط الرياضي والمدرسي والتي تيتم   
تمارس خارج حصص الطالب في المدرسة والتي ممكن ان يزاوليا الطالب تحت قدر كبير 
من التنظيم , وليس بالضرورة ىنا انفصال النشاط المدرسي عن المقررات المدرسية وانما 
من المفروض في ىذا النشاط ان يكون متمما لمحتويات المنياج الدراسي وفق اسموب 

 خاص وممنيج .
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 : (ٔ)ىدف النشاط المدرسيأ ٕ-ٗ-ٔ-ٕ
لى نفس التمميذ ويمكن من خالليا تزويده بالمعمومات إتييئة مواقف تربوية محببة  -ٔ

 والميارات المراد استيعابيا وتعمميا تحقيقا لألىداف المنيج المدرسي المقرر .
 تعميق أثر الخبرات التعميمية في الحياة التعميمية . -ٕ
 عمى تنميتيا وتوجيييا في االتجاىات السميمة .اكتشاف المواىب والعمل  -ٖ
 ربط الحياة المدرسية بالحياة االجتماعية . -ٗ
مثل الخجل  بةالطمالتالميذ و بعض  منيا عالج بعض الحاالت النفسية التي يعاني -٘

 والتردد واالنطواء عمى النفس .
 عمى حب العمل واحترام العاممين وتقديرىم . ةبمالطالتالميذ و  تدريب  -ٙ
عمى االنتفاع بوقت فراغيم وفي ذلك وقاية ليم من التعرض  التالميذ الطمبةتدريب  -ٚ

 لالنحراف .
 عمى تخطيط العمل وتنظيمو وتحديد المسؤولية . مبةالط التالميذ و تنشئة -ٛ
 ياضية عمى العمل التعاوني والروح الر  تالميذ والطمبةتنشئة ال -ٜ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٖٙٔ( صٜٜٛٔ: ) المممكة العربية السعودية ,دار االندلس لمنشر والتوزيع , النشاط المدرسيحمدي شاكر محمود ؛ ( ٔ)
. 
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 الدراسات السابقة: 2-2

 :(4)دراسة منير حسن أحمد شقورة  2-2-1

)إدارة التغيير وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة 
 من وجية نظر المعممين(

 التعرف عمى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزةىدف الدراسة:   - 

 ألساليب إدارة التغيير وعالقتيا باإلبداع وذلك من وجية نظر المعممين.

 استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة: - 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المدارس      مجتمع وعينة الدراسة:  -

( معممًا ٖٖٓ٘عددىم )والبالغ  م(ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ)الثانوية بمحافظات غزة لمعام الدراسي
( معممًا ومعممة ٕٕ٘فبمغت )أما العينة:  ( معممة.ٕٓٚٙ( معممًا, و)ٖٖٕٙومعممة, منيم )

 وتم اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية. 

 قام الباحث بإعداد استبانتين: ولتحقيق أىداف الدراسة:

االستبانة األولى لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة ألساليب إدارة  - أ
 ( فقرة موزعة عمى عدة مجاالت ٖٗالتغيير. وقد اشتممت عمى )

واالستبانة الثانية لقياس مستوى توفر ميارات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية  - ب
 عمى عدة مجاالت . ( فقرة موزعةٖٚواشتممت عمى )

                                                           

منٌر حسن أحمد شقورة : إدارة التغٌٌر وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مدٌري المدارس الثانوٌة فً محافظا  غزة  (4)

، كلٌة التربٌة، قسم أصول غزة، عمادة الدراسا  العلٌا-من وجهة نظر المعلمٌن، رسالة ماجستٌر، جامعة األزهر

 .م2042التربٌة،



 44  الفصل الثاني .....................................................الدراسات النظرية والسابقة  

 

باستخدام األساليب اإلحصائية ) المتوسطات الحسابية, وقد تم تحقيق أىداف الدراسة:  -
", تحميل التباين Tاالنحرافات المعيارية والوزن النسبي, معامل ارتباط بيرسون, اختبار "

 األحادي واختبار شيفيو(.
دارس الثانوية ألساليب إدارة : أثبتت النتائج أن درجة ممارسة مديري المنتائج الدراسة -

التغيير في المدارس جاءت جيدة, كذلك تبين أن مستوى توفير ميارات اإلبداع اإلداري 
 لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة كان جيدة.

ضرورة التركيز عمى نمط إدارة التغيير في المدارس الثانوية, واالىتمام توصيات الدراسة:  -
إلبداع اإلداري لدى المدراء حتى يتمكنوا من تطبيق التغيير, واستخالص بتنمية ميارات ا

 أفضل النتائج في العممية التعميمية.
  مناقشة دراسة منير حسن أحمد شقورة:-

بعد تحميل الباحث ليذه الدراسة تم تحديد جوانب االتفاق واالختالف بينيا في قسم من    
 إجراءات البحث فقد توصمت الباحث إلى المؤشرات األساسية التي أتفقت مع الدراسة منيا:

 المنيج المستخدم ) المنيج الوصفي باألسموب المسحي ( . .ٔ
 بات ( .االسس العممية لممقياس من حيث ) الصدق والث .ٕ
ومعامالت  ٕأغمب الوسائل االحصائية مثل )االتساق الداخمي والقدرة التميزية و كا .ٖ

 االرتباط ...(
 اتفقت جميع  الدراسات عمى استخدام االستبانة كأداة لمدراسة . .ٗ

كذلك أتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )منير شقورة ( في استخدام مقياس إدارة التغيير 
 داري .ومقياس اإلبداع اإل

 في حين أختمفة الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية من حيث :      

منير حسن أحمد شقورة ( بجميع معممي إذ تمثمت عينة دراسة ) عينة الدراسة:-ٔ
 ( .ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓفي محافظات غزة لمعام الدراسي )ومعممات المرحمة الثانوية 
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بمسؤولي الشعب في أقسام النشاط الرياضي لمنطقة الفرات  أما عينة الدراسة الحالية فتمثمت
 )القادسية ,النجف ,كربالء ,بابل, المثنى(االوسط 

منير حسن أحمد شقورة فقد اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة ) أما من حيث المقاييس -ٕ
 اإلداري ( ) إدارة التغيير والمستوى التنظيمي واالبداعإذ تضمنت الدراسة الحالية مقاييس  (

 مقياس المستوى التنظيمي . استخدام( في منير شقورةمع دراسة )  وبيذا فيي تختمف

من حيث االىداف والفروض والوسائل واألدوات واألجيزة  أيضًا ىناك بعض االختالفات -ٖ
 المستخدمة وبعض االجراءات البحثية االخرى باإلضافة إلى االستنتاجات والتوصيات.

 :(4)عقيل جارح جبر دراسة  2-2-2

 (قياس المستوى التنظيمي لممدربين من وجية نظر الالعبين)

المستوى التنظيمي لدى المدربين من وجية نظر الالعبين التعرف عمى ىدف الدراسة:   -

 لأللعاب الفرقية )كرة القدم, كرة السمة, كرة اليد, كرة الطائرة(

 .بأسموب المسحاستخدم الباحث المنيج الوصفي  منيج الدراسة: - 

العبي اندية الدرجتين الممتازة و تكون مجتمع الدراسة من مجتمع وعينة الدراسة:  -

االولى لأللعاب الفرقية )كرة القدم, كرة السمة, كرة اليد, كرة الطائرة ( في محافظة البصرة 
( ٓٓٔعينة البناء وقواميا)(حيث قسمت العينة الى قسمين االول ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓلمعام )

 . التناسبيةعشوائية الوتم اختيارىم بطريقة ( العبا ٓٛالعبا والثاني عينة التطبيق و قواميا )

 
                                                           

في اندية الممتازة واالولى لدى  قياس المستوى التنظيمي لممدربين من وجية نظر الالعبين, عقيل جارح صبر: (ٔ)
, الرياضية عمادة الدراسات العميا, كمية التربية  -البصرة, رسالة ماجستير, جامعة الالعبينوجية نظر البصرة محافظات 

 .مٜٕٓٓ
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  ولتحقيق أىداف الدراسة:

المستوى التنظيمي لدى المدربين ألندية  ممارسة درجة استبانة لقياسقام الباحث بإعداد  -
 عدة عمى موزعة فقرة( ٓٚ) عمى اشتممت قدو . الممتازة واالولى في محافظة البصرة

 . مجاالت
 
باستخدام األساليب اإلحصائية ) المتوسطات الحسابية, وقد تم تحقيق أىداف الدراسة:  -

", تحميل التباين Tاالنحرافات المعيارية والوزن النسبي, معامل ارتباط بيرسون, اختبار "
 األحادي(.

المستوى التنظيمي ألساليب المدربين : أثبتت النتائج أن درجة ممارسة نتائج الدراسة -
من حيث تنظيم المدارس جاءت جيدة, محافظة البصرة في ألندية الممتازة واالولى 

سجالت الالعبين واستخدام االختبارات وتنظيم الوحدات التدريبية وتوزيع الواجبات عمى 
 الالعبين و المرافقين.

االعتماد عمى مقياس المستوى التنظيمي لممدربين, والعمل ضرورة توصيات الدراسة:  -
 .عمى تطوير المستوى التنظيمي لممدربين وذلك من خالل اقامة دورات باإلدارة والتنظيم

 

 :عقيل جارح جبرمناقشة دراسة  -
بعد تحميل الباحث ليذه الدراسة تم تحديد جوانب االتفاق واالختالف بينيا في قسم من 

 إجراءات البحث فقد توصمت الباحث إلى المؤشرات األساسية التي أتفقت مع الدراسة منيا:

 المنيج المستخدم ) المنيج الوصفي باألسموب المسحي ( . .ٔ
 ( . سس العممية لممقياس من حيث ) الصدق والثباتألا .ٕ
ومعامالت  ٕأغمب الوسائل االحصائية مثل )االتساق الداخمي والقدرة التميزية و كا .ٖ

 االرتباط ...(
 اتفقت جميع  الدراسات عمى استخدام االستبانة كأداة لمدراسة . .ٗ

المستوى ( في استخدام مقياس عقيل جارح صبركذلك أتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )
 .التنظيمي
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 الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية من حيث : في حين أختمفة

العبي اندية الدرجتين الممتازة ( عقيل جارح صبرإذ تمثمت عينة دراسة ) عينة الدراسة:-ٔ
 ( .ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ)البصرة لمعام ةفي محافظواالولى 

بمسؤولي الشعب في أقسام النشاط الرياضي لمنطقة الفرات  أما عينة الدراسة الحالية فتمثمت
 )القادسية ,النجف ,كربالء ,بابل, المثنى(االوسط 

إذ  (عقيل جارح صبرفقد اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة ) أما من حيث المقاييس -ٕ
 ي () إدارة التغيير والمستوى التنظيمي واالبداع اإلدار تضمنت الدراسة الحالية مقاييس 

إدارة التغيير واالبداع  يمقياس استخدام( في عقيل صبرمع دراسة )  وبيذا فيي تختمف
 .االداري

ىداف والفروض والوسائل واألدوات واألجيزة ألمن حيث ا أيضًا ىناك بعض االختالفات -ٖ
 خرى باإلضافة إلى االستنتاجات والتوصيات.ألالمستخدمة وبعض االجراءات البحثية ا

ن جميع ىذه االختالفات بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة جعمتيا ضمن الدراسات التي أ
من شأنيا أضافة مادة عممية والتربية الرياضية في حاجة ماسة إلى االدارة والتنظيم من أجل 
تحقيق أىدافيا السامية, ولمتعرف عمى واقع إدارة التغيير وعالقتو بالمستوى التنظيمي 

الفرا  لمنطقة والمدرسي ع االداري لمسؤولي الشعب في أقسام النشاط الرياضي واالبدا

  االوسط .
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 : منهجية البحث وإجراءاته امليدانية -3

 : البحث منهج  -3-1
 

إف طبيعة الظاىرة أو المشكمة وأىداؼ البحث التي وضعيا الباحث ىي التي تفرض     
ومنيج البحث ىو " الخطوات العممية الفكرية التي  اختيار المنيج المناسب عمى الباحث,

منيج البحث مع األىداؼ والمشكمة لمعالجتيا يتبعيا الباحث  لحؿ مشكمة معينة وأف يتالئـ 
"(1).  
 مجتمع وعينة البحث : 3-2

 مجتمع البحث : 3-2-1

مجتمع البحث ونعني بو "جميع مفردات الظاىرة التي يقـو الباحث بدراستيا, وىو أيضا  
 .(2)جميع األفراد أو األشخاص الذيف يكونوف موضوع مشكمة البحث"

النشاط الرياضي والمدرسي في منطقة الفرات االوسط  قسـ شعبفي  العامميففمجتمع البحث 
 .عامؿ( 255والبالغ عددىـ ) 

 : عينة البحث   3-2-2
" يجب اختيار عينة البحث بطريقة عممية دقيقة بحيث تكوف ممثمة لممجتمع الذي     

نتائج اختيرت منو حتى نضمف أف تكوف النتائج التي نحصؿ عمييا مف العينة قريبة جدا مف ال
النشاط الرياضي والمدرسي  قسـفي  العامميف تتكوف عينة البحث مف.  (3) األصمية لممجتمع "

في محافظات الفرات االوسط )القادسية ,النجؼ  ,كربالء , بابؿ ,المثنى(. وتـ اختيار العينة 
 .وكاالتي بالطريقة العشوائية التناسبية 

                                      
 . 81ـ , ص 2552لنشر , ,العراؽ ,بغداد, مديرية دار الكتب لمطباعة وا البحث العممي ومناىجووجيو محجوب :  (1)

,العراؽ, النجؼ , دار الضياء لمطباعة 1,ط : مبادئ اإلحصاء في التربية الرياضيةحيدر ناجي حبش و سمماف عكاب سرحاف (2)
 .26, ص ـ2511والنشر , 

, ـ2515, بغداد , مطبعة المييمف ,  القياس واالختبار والتقويم في المجال الرياضيعمي سمـو الفرطوسي وآخروف :  (3)
 .138ص
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والتي  عامؿ(  255جتمع البحث البالغ ) مف م عامؿ(   155بما اف العينة المطموبة ) 
 مف مجتمع البحث .  (%65)تشكؿ نسبة

 : اذف تكوف النسبة

 عامؿ  34 33,6=  155( ×  255÷  56قسـ النشاط الرياضي لتربية القادسية )  -1
 عامؿ  31 31,2=  155( ×  255÷  52قسـ النشاط الرياضي لتربية بابؿ )   -2
  عامؿ 21=  155( ×  255÷  35ثنى ) قسـ النشاط الرياضي لتربية الم -3
  عامؿ 27=  155( ×  255÷  45قسـ النشاط الرياضي لتربية كربالء )  -4
  عامؿ  37 37,2=  155( ×  255÷  62قسـ النشاط الرياضي لتربية النجؼ )  -5
 موظؼ عينة البحث 155مجموع العينة  =    

 اما النسبة المئوية فتكوف كاالتي 
 %  13,6= 155( ×  255÷  34لتربية القادسية ) قسـ النشاط الرياضي -1
 % 12,4=  155( ×  255÷  31قسـ النشاط الرياضي لتربية بابؿ )   -2
 % 8,4=  155( ×  255÷  21قسـ النشاط الرياضي لتربية المثنى )  -3
 % 15,8=  155( ×  255÷  27قسـ النشاط الرياضي لتربية كربالء )  -4
 % 14,8=  155( ×  255÷  37)  قسـ النشاط الرياضي لتربية النجؼ -5

 % 65مجموع النسبة المئوية لمعينة =                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...........منهجية البحث واجراءاته امليدانية   ..............................الثالث ..............الفصل 
 

52 

 (1جدوؿ)

 يبيف مجتمع وعينة البحث ونسبتيا المئوية

 العينة المجتمع المحافظة ت
 االستطالعية

 عينػػػػػػػػػػػػػػة البناء عينة
 التطبيؽ

مجموع 
 العينة

 النسبة العدد النسبة العدد بةالنس العدد
 42 % 3,6 9 % 9,2 23 %4 15 56 القادسية  1

 29 % 3,2 8 % 8,4 21 5 5 52 بابؿ 2

 19 % 2,4 6 % 5,2 13  5 5 35 المثنى 3
 25 % 2,8 7 % 7,2 18  5 5 45 كربالء 4

 35 %  4 15 % 15 25 5 5 62 النجؼ  5

 155 % 16 45 % 45 155 % 4 15 255 المجموع

 

 العينة االستطالعية: 3-2-3

مف محافظة القادسية مف أقساـ النشاط  ةبالطريقة العمديتـ تحديد عينة االستطالع      
ويشكؿ ىذا العدد ( عامميف 15) المشمولة بالبحث وقد بمغ عدد افراد العينةالرياضي والمدرسي 

 .(1بالجدوؿ ) مبيفوكما مف أصؿ المجتمع %( 4) ما نسبتو
 

 :البناءعينة  3-2-4
النشاط الرياضي والمدرسي  قسـمف  بالطريقة العشوائية التناسبية البناء تـ تحديد عينة      

مف %( 45ة )ويشكؿ ىذا العدد  نسب( عامؿ 155) المشمولة بالبحث وقد بمغ عدد افراد العينة
 .(1بالجدوؿ ) مبيفوكما أصؿ المجتمع 
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 عينة التطبيق: 3-2-5

النشاط الرياضي والمدرسي  قسـمف  بالطريقة العشوائية التناسبية التطبيؽ تـ تحديد عينة   
%( مف أصؿ المجتمع 16ويشكؿ ىذا العدد ما نسبتو )( عامؿ 45) اشتممت عينة التطبيؽ عمىو 

النشاط الرياضي والمدرسي في محافظات الفرات االوسط )القادسية,  في قسـبعامميف  المتمثؿ
 .(1بالجدوؿ ) مبيفوكما مثنى( النجؼ, كربالء, بابؿ, ال

 
 : الوسائل واألجيزة واألدوات المستخدمة  3– 3

الوسيمة أو األسموب أو اآللية التي يستعمميا الباحث لجمع  ووأدوات وسائؿ البحث"تعد        
المعطيات واألدلة وطريقة تحميميا و ىي وسيمة تنفيذ المنيج والمنيجية التي اختارىما الباحث 

وع األدوات التي يستعمميا الباحث في بحثو وعددىا وشكميا بحسب نوع المادة ويتحدد ن
 :(2)وقد قسمت أدوات البحث إلى  .(1)"وطبيعة موضوع البحث

  وسائل جمع البينات: 3-3-1
 االستبياف.-1

 المقاييس.-2

 .()المقبالت الشخصية-3
 وسائل جمع المعمومات: 3-3-2

 المصادر والمراجع العممية.-1    

 الدراسات والبحوث.-2        

 الشبكة الدولية )االنترنيت(.-3        

                                      
ـ,  2558, بيروت , مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ,  2, ط مناىج التفكير وقواعد البحثمحمد شيا :  (1)

 .168ص
,عماف,مكتبة المجتمع العربي 1, طأدوات البحث العممي في التربية الرياضيةمحسف عمي السعداوي وسمماف عكاب الجنابي: (2)

 .25-24,ص ـ2513ع,لمنشر والتوزي
(


 (2ملحق)(
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 وسائل تحليل البيانات: 3-3-3

 استمارة جمع البيانات.-1

 .(Lenovo)نوع حاسبة الكترونية-2         

 الوسائؿ اإلحصائية.-3          

 .نوع )كاسيو( حاسبة يدوية-4        

 الوسائل المساعدة: 3-3-4
 اء والمختصيف.الخبر -1

 .()فريؽ العمؿ المساعد-2

 ساعات الكترونية.-3

 .أقالـ حبر وأقالـ رصاص-4

 خطوات إجراء البحث الميدانية : 3-4
مف عمادة كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة الى  ()ُزَود الباحث بكتاب )تسييؿ ميمة(      

جؿ تسييؿ العمؿ والتعرؼ عمى أمف , عمى طمبوِ المديريات العامة لمتربية في الفرات االوسط بنائًا 
 .وسط بصورة دقيقة ورسميةألالنشاط الرياضي والمدرسي لمنطقة الفرات ا قسـ عدد العامميف في

 مقياس إدارة التغيير: تقنين إجراءات 3-4-1
 إعداد الصيغة األولية لمقياس إدارة التغيير: 3-4-1-1

      الباحث استخداـ مقياس إدارة  ىفي ىذا المجاؿ ارتأبعد االطالع عمى المقاييس المعدة      
 طبيعة البحثمع وقد تـ تعديؿ صياغة فقراتو بما ينسجـ , (1)()صقر محمدلرسالة الباحثالتغيير 

 .والدراسة الحالية

                                      
 (3(ممحؽ)**)
 

 (1)*( ملحق)

: دور إدارة التغيير في تعزيز االلتزاـ التنظيمي لدى العامميف, 1)  - الجامعة االسالمية, ررسالة ماجستي( صقر محمد أكـر
 ـ.2512, كمية التجارة قسـ إدارة االعماؿغزة, 
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 تحديد صالحية فقرات مقياس إدارة التغيير: 3-4-1-2
( 51وتعديميا والبالغة ) إدارة التغيير سالباحث مف إعادة صياغة فقرات مقيا اءبعد انتي       

 تـ عرضيا عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمختصيف في مجاؿ )عمـ النفس الرياضي, ()فقره
إلبداء آرائيـ  ()اختبار وقياس( اإلدارة واالقتصاد, اإلدارة الرياضية,عمـ النفس العاـ, 

ستوى عينو البحث وألجمو تـ استخداـ ومقترحاتيـ في صالحية فقرات المقياس ومالئمتيا لم
( 1( ودرجة حرية )5.55( لمعرفة داللة الفروؽ بيف آراء الخبراء عند مستوى داللة )2اختبار )كا
كبر مف القيمة الجدولية البالغة أف جميع الفقرات قد حصمت عمى قيمة محسوبة أوقد تبيف 

إلى انو قد تـ األخذ بجميع ( مما يدؿ عمى قبوؿ جميع الفقرات , وتجدر اإلشارة 3.84)
كما في والمتعمقة بصياغة بعض فقرات المقياس .  والخبراء تصوفخالمالحظات التي أبداىا الم

 .( يبيف ذلؾ2الجدوؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 (7)**(ملحق)
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 (2جدول )

  2ومربع كايإدارة التغيير  فقرات مقياس صالحية يبين أراء الخبراء والمختصين في
قيمة  الخــــــبراء               . عدد             الفقرات المجال

 2كا
مستوى 
نسبة  تصمح الداللة

 االتفاق
نسبة  ال تصمح

 االتفاق

 معنوي 17 1 1 %111 17 6,4,7, 1 الييكل التنظيمي

 معنوي 9,94 11,76% 2 88,23% 15  8, 3,  2 

 معنوي 4,76 23,52% 4 76,47% 13 5

 معنوية 17 1 1 %111 17 2,3,5,7,6 التكنموجيا

 معنوية 7,11 17,64% 3 82,35% 14 1,4

 معنوية 17 1 1 %111 17 3,5,4,8,1,9 الثقافة

 معنوية 9,94 11,76% 2 88,23% 15 2,11,6

 معنوية 7,11 17,64% 3 82,35% 14 7

 النظم

واالجراءات  
 االدارية 

 معنوية 17 1 1 111% 17 ,3,2,5,8,7

 معنوية 13,23 5,88% 1 94,11% 16 1,4,6

 معنوية 17 1 1 %111 17 5,2,9,6,3,7 الموارد البشرية 

 معنوية 9,94 11,76% 2 88,23% 15 1,4,8

 معنوية 17 1 1 %111 17 1,5,8,4 االستراتيجية 

 معنوية 13,23 5,88% 1 94,11% 16 2,6,3

 معنوية 4,76 23,52% 4 76,47% 13 7,9
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  ارة التغيير: تعميمات مقياس إد 3-4-1-3
 قسـ العامميف فيعمى  جؿ أف تكتمؿ صورة المقياس بغية التمكف مف تطبيقوأمف      

  -تـ إعداد تعميمات المقياس وىي كاالتي: والمدرسي  النشاط الرياضي

عدـ ذكر االسـ, عدـ ترؾ أية فقرة بال إجابة, ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة, ضرورة عدـ 
( في الحقؿ الذي ينطبؽ عميو أماـ كؿ فقرة, √لإلجابة, وضع عالمة )االستعانة بزميؿ أخر 

الباحث في ىذه التعميمات مثااًل عف كيفية اإلجابة عمى فقرات المقياس , فضاًل  اوقد راع
التي كتبت بشكؿ مجتمع بدوف ذكر اسـ المجاالت  ()( فقرة51عف فقرات المقياس البالغة )

 عية عميو . تمييدًا إلجراء التجربة االستطال

 طريقة تصحيح مقياس إدارة التغيير: 3-4-1-4

جابة عمى الفقرات وفؽ مدرج خماسي البدائؿ وىي )تنطبؽ تماما, تنطبؽ إلتكوف ا     
بشكؿ كبير, تنطبؽ أحيانا, تنطبؽ بشكؿ قميؿ, ال تنطبؽ تماما( وتعطى أوزاف الدرجات عمى 

( 3) تنطبؽ أحيانا( درجة  و 4) ؿ كبيرتنطبؽ بشك( درجة  و 5) تنطبؽ تماما:) التوالي
لمفقرات, ومنيا تحددت  ( درجة(1) ال تنطبؽ تماما( درجة و 2) تنطبؽ بشكؿ قميؿدرجة و 
وذلؾ بحساب المجموع الكمي لمدرجات التي يحصؿ  لمسؤولي الشعب إدارة التغييردرجة 

 :( بيف ذلؾ3)دوؿوالج ,عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياسالعامميف عمييا مف خالؿ اجابات 
 

 (3جدول )
 إدارة التغيير يبين بدائل اإلجابة عن فقرات مقياس   

 

                                      
 (5ملحق ))*(

 بدائل اإلجابة ت
تنطبق 
 تماما

تنطبق بشكل 
 كبير

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
 بشكل قميل

ال تنطبق 
 تماما

 1 2 3 4 5 القيمة 1
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 التجربة االستطالعية لمقياس إدارة التغيير: 3-4-1-5
ات المقياس واضحة لممختبريف مثمما ىي واضحة لدى الباحث لذا يقوـ قد ال تكوف فقر      

 ليتعرؼ مف خالليا عمى:, مصمـ المقياس بإجراء تجربة استطالعية عمى مجموعة مف المختبريف

 االجابة عمى فقرات المقياس التعرؼ عمى الصعوبات التي يمكف أف تواجو عممية 
 وبالتالي تالفييا.

   ئؿ اإلجابة مف قبؿ عينة البحث .وضوح الفقرات وبدامدى 
  لإلجابة . المستغرؽ الوقتالتعرؼ عمى 
 تشخيص الفقرات الغامضة أو الصعبة لغرض إعادة صياغتيا   . 
 المساعد العمؿ فريؽ كفاءة(). 

 عينة عمى 3/2/2521 بتاريخ جراء التجربة االستطالعية لممقياسإب  الباحث قاـ ىكذا     
النشاط الرياضي  قسـ العمدية اختيارىـ بالطريقة تـ%( 18نسبة )وب عامميف( 15) مف مكونو

 التجربة مف تبيف وقد( 1) الجدوؿ في موضح وكمافي محافظة القادسية والمدرسي 
  البحث. عينة أفراد لدى واضحة كانت التعميمات بأف االستطالعية

 جاىزة اإلجابة وبدائؿ (*)( 51) الػ وفقراتو بتعميماتو مقياس إدارة التغيير أصبح وبذلؾ     
 .جؿ عرضو عمى عينة البحثأ مف وليةألبصيغتو ا

 : التقنينتجربة  3-4-1-6
عمى أفراد عينة  (*)( فقرة51المكوف مف ) إدارة التغييرمقياس  بعرض  الباحث قاـ   

النشاط الرياضي والمدرسي في منطقة  قسـ يف يمثموفوالذعامؿ ( 155البالغ عددىـ ) التقنيف
وكما موضح في  العشوائية التناسبية بالطريقة تـ اختيارىـ وسط مف مجتمع البحثألفرات اال

( وبعد االنتياء  7/3/2521 -  21/2/2521(, خالؿ المدة المحصورة بيف )1الجدوؿ )

                                      
 (3)*(ملحق)

  (5(ممحؽ )*)*
 (6(ملحق)*)**
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الباحث بجمع البيانات الخاصة بأفراد عينة  قاـ  ,التقنيفالمقياس عمى أفراد عينة مف تنفيذ 
 ا في جداوؿ تمييدًا لتحميميا احصائيًا .وترتيبي ,البحث

 التحميل اإلحصائي لمقياس إدارة التغيير: 3-4-1-7
اذ "ييدؼ التحميؿ اإلحصائي إلى حساب القوة التمييزية واالتساؽ الداخمي لفقرات المقياس.      

مى درجات و التمييز بيف اإلفراد الذيف يحصموف عأتشير القوة التمييزية الى القدرة عمى التفريؽ 
ومعامؿ االتساؽ  . (1)"عالية واالفراد الذيف يحصموف عمى درجات منخفضة في المقياس نفسو

 وقد اتبع الباحث .(2)الداخمي " وىو معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس"

 ىما القوة التمييزية واالتساؽ الداخمي . اسلوبين في تحليل فقرات المقياس
 المجموعتان الطرفيتان )القوة التميزية( 3-4-1-7-1

, تـ استخداـ أسموب المجموعتيف إدارة التغييرلمكشؼ عف القدرة التمييزية لفقرات مقياس      
الطرفيتيف, إذ يعد ىذا األسموب مف األساليب المناسبة لتمييز الفقرات, وقد قاـ الباحث بالتحقؽ 

 (155البالغة ) البناءؿ ىذا األسموب مف خالؿ عينة مف قدرة الفقرات عمى التمييز باستعما
والتي تـ توزيع االستمارة عمييـ ( 115مضافا إلييا عينة التجربة االستطالعية فتصبح )عامؿ 

  , ولحساب القدرة التمييزية لمفقرات فقد اتبعت الخطوات اآلتية:

  عمى االستمارة مف أعمى درجة إلى أدنى درجة. العامميفترتيب درجات 
 ( مف 27%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا و)27تعييف ما نسبتو )%

 .االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا
  ( فقرة 51البالغة ) إدارة التغييرحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات مقياس

ئي اإلحصا الحقيبة( لعينتيف مستقمتيف بوساطة t-testباستعماؿ االختبار التائي )
                                      

,األردف ,عماف, دار 1.طالقياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق(عبد اهلل الصمادي وماىر الدرابيع :1)
 .166ـ,ص 2554وائؿ لمنشر,

مقارنة عامر سعيد الخيكاني : بناء مقياس لمعدوانية عمى الرياضييف وتقنينو عمى العبي كرة القدـ وتحديد مستوياتو وال(2)
 .66, صـ2552بو حسب مركز المعب , إطروحة دكتوراه , جامعة بغداد ,كمية التربية الرياضية ,
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SPSS) ومنو عدت القيمة التائية دالة إحصائيا لمؤشر تمييز الفقرات اذا ما كانت )
( 58( المحسوبة اكبر مف قيمتيا الجدولية المقابمة ليا عند درجة حرية )Tقيمة )

وتبيف أف فقرات إدارة التغيير جميعيا دالة إحصائيا ( , 5,55ومستوى داللة )
( في مجاؿ الموارد البشرية  3اؿ الثقافي, والفقرة )( في المج4)معنوية(, عدا الفقرة )

( يبيف نتائج 5والجدوؿ ) ,( لذلؾ تـ رفضيا5,55فنيما غير دالة عند مستوى داللة )
 االختبار لجميع الفقرات.
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 (5الجدول )
تائية المحسوبة وداللتيا يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا والقيمة ال

والمدرسي إدارة التغيير لمسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي لمقياس  في حساب القوة التمييزية
 لمنطقة الفرات األوسط

 الفقرات المجاالت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 tالقيمة 
 مستوى
 الداللة

 نوع
الوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

سط الو 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 :مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
الييكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 التنظيمي

 مميزة 5,555 5,558 1,851 2,567 5,814 4,655 1

 مميزة 5,555 7,522 5,844 3,333 5,479 4,667 2

 مميزة 5,555 11,486 5,535 1,355 1,189 4,533 3

 مميزة 5,551 3,559 5,554 4,567 5,254 4,933 4

 مميزة 5,555 2,952 5,583 4,267 5,479 4,667 5

 مميزة 5,555 4,895 5,563 3,655 5,435 4,233 6

 مميزة 5,555 3,795 1,716 2,567 3,343 5,167 7

 مميزة 5,552 3,187 5,858 3,233 5,759 3,955 8

 :مجاؿ 
 الثقافة

 مميزة 5,516 2,491 1,525 2,867 5,718 3,633 1

 مميزة 5,555 6,537 5,648 4,167 5,254 4,933 2

 مميزة 5,555 3,864 5,957 3,733 5,557 4,467 3

 غير مميزة 5,655 5,455 1,196 2,555 1,598 2,633 4

 مميزة 5,524 2,319 5,928 4,533 5,735 4,533 5

 مميزة 5,552 3,313 2,227 2,733 5,629 4,133 6

 مميزة 5.555 3.845 5.745 3.267 5.669 3.967 7

 مميزة 5,555 9,598 5,752 3,355 5,466 4,755 8

 مميزة 5,556 2,866 5,932 3,655 5,868 4,267 9

 مميزة 5,555 4,383 5,898 2,767 5,986 3,833 15

 :مجاؿ 
النظـ 

واالجراءات 
 االدارية

 مميزة 5,555 7,243 1,462 2,555 5,681 4,133 1

 ةمميز  5,555 4,646 5,985 1,933 5,788 3,555 2

 مميزة 5,555 4,655 5,498 3,655 5,765 4,367 3

 مميزة 5,555 4,998 5,895 3,633 5,554 4,567 4

 مميزة 5,555 4,693 5,898 3,433 5,466 4,355 5

 مميزة 5,555 8,512 5,747 3,167 5,554 4,567 6
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 مميزة 5,555 3,879 5,898 3,567 5,955 4,467 7

 مميزة 5,555 7,291 5,759 1,955 5,691 3,267 8

 :مجاؿ 
 التكنولوجيا

 مميزة 5,555 4,261 5,868 3,933 5,466 4,755 1

 مميزة 5,558 2,766 5,681 3,133 5,718 3,633 2

 مميزة 5,555 5,344 1,845 2,667 5,724 4,655 3

 مميزة 5,555 3,773 5,928 3,633 5,776 4,467 4

 مميزة 5,511 2,617 5,844 3,333 5,735 3,867 5

 مميزة 5,555 3,979 5,861 2,555 5,758 3,333 6

 مميزة 5,555 8,637 5,728 3,433 5,435 4,767 7

 :مجاؿ 
الموارد 
 البشرية

 مميزة 5,555 4,289 5,651 3,755 5,479 4,333 1

 مميزة 5,555 6,159 5,629 2,133 5,629 3,133 2

 غير مميزة 5,343 5,956 5,895 3,967 5,346 4,133 3

 مميزة 5,555 3,944 5,895 2,533 1,566 3,533 4

 مميزة 5,513 2,572 1,548 1,933 5,735 2,533 5

 مميزة 5,555 5,842 1,724 2,833 5,455 4,733 6

 مميزة 5,555 4,842 5,819 3,867 5,466 4,755 7

 مميزة 5,555 6,484 5,955 3,555 5,466 4,755 8

 مميزة 5,555 5,298 5,711 3,333 5,752 4,355 9

 :مجاؿ 
 االستراتيجية

 مميزة 5,555 5,523 5,785 2,567 1,542 3,133 1

 مميزة 5,555 6,432 1,613 2,467 5,557 4,467 2

 مميزة 5,518 2,434 5,761 4,255 5,988 3,755 3

 مميزة 5,555 5,584 1,154 3,233 5,679 4,567 4

 مميزة 5,555 5,148 5,855 3,455 5,932 4,655 5

 مميزة 5,535 2,163 5,973 3,533 5,944 4,567 6

 مميزة 5,527 2,269 5,855 4,533 5,682 4,555 7

 مميزة 5,555 5,549 5,747 3,167 5,957 4,267 8

 مميزة 5,555 3,755 5,629 2,133 5,944 2,933 9

 (2,552وىي)58=2-65=(2-35+35(= )2-حرية)ف+ف (ودرجة5,55قيمة)ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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 الداخمي: معامل االتساق3-4-1-7-2

يستخدـ معامؿ االتساؽ الداخمي لتحديد مدى تجانس الفقرات في قياسيا لمظاىرة السموكية      
 .(1) المقاسة وقد استخدـ الباحث ىذه الطريقة لتميزىا باالتي

بحيث تقيس كؿ فقره البعد السموكي نفسو الذي تقدـ لنا مقياسا متجانسا في فقراتو  .1
 يقيس المقياس ككؿ.

 القوة التمييزية لمفقرة تكوف مشابية لقوة المقياس التمييزية. .2
 القدرة عمى إبراز الترابط بيف فقرات المقياس. .3

وقد تـ استخراج قيمة ىذا المؤشر باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ فقرة      
عامؿ مع افراد عينة ( 155مية لممقياس لجميع افرد العينة البالغ عددىـ )والدرجة الك

(. spssبواسطة الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ) ( عامميف,15االستطالع البالغة)
 ( يبيف نتائج معامالت االرتباط.6والجدوؿ)

 -الذي تنتمي اليو :بالمجال الفقرة درجة  ارتباط لمعام -أ
مؤشرات الضرورية التي تبيف مدى صدؽ االختبار أو المقياس في قياس البعد ىو مف ال    

السموكي المراد قياسو في المجاؿ الذي ينتمي إلى المقياس أو االختبار , والتأكد مف مدى 
مالءمة كؿ فقرة في المجاؿ الذي وضعت فيو, وقد استخدـ معامؿ االرتباط لبيرسوف بيف 

 كؿ فقرة ضمف المجاؿ نفسو.الدرجة الكمية لممجاؿ ودرجة 
(, إذ لـ 5,55ونجد أف فقرات المقياس جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 ( يبيف ذلؾ.6والجدوؿ ) ٌترفض أي فقرة مف فقرات المقياس.
 
 

                                      
بنػػاء وتقنػػيف مقيػػاس لالحتػػراؽ النفسػػي لػػدى العبػػي كػػرة اليػػد, اطروحػػة دكتػػوراه , جامعػػة بغػػداد ,كميػػة  :اميػػرة حنػػا مػػرقس(1)

 .58, ص ـ2551التربية الرياضية , 
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  -:بالدرجة الكمية لمقياسالفقرة درجة معامل ارتباط  -ب
اس والدرجة الكمية لممقياس لكؿ أفراد ىو إيجاد عالقة ارتباط درجة كؿ فقرة مف مجاالت المقي

العينة, إف اليدؼ مف ىذا اإلجراء ىو معرفة ما إذا كاف ىذا الفقرة يمثؿ السمة أو الظاىرة 
التي يقيسيا المقياس لذلؾ أستخدـ الباحث أيضا باستخداـ معامؿ االرتباط )بيرسوف( بيف 

 ذلؾ.( يبيف 6والجدوؿ ) .الدرجة لفقرة والدرجة الكمية لممقياس
 (6جدول )

إدارة  الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس كل يبين قيم ارتباطو  يبين قيمة معامل ارتباط كل فقرة بالمجموع الكمي لدرجات المجال
 لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي التغيير لمسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي 

 الييكؿ التنظيمي :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 لةالدال
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,915 معنوي 5,932 5 معنوي 5,915 معنوي 5,951 1

 معنوي 5,925 معنوي 5,934 6 معنوي 5,876 معنوي 5,917 2

 معنوي 5,956 معنوي 5,945 7 معنوي 5,624 معنوي 5,575 3

 معنوي 5,857 معنوي 5,885 8 معنوي 5,917 معنوي 5,942 4

 الثقافة :مجاؿ 
ارتباط الفقرة  ت

 بالمجاؿ
 الداللة

ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,875 معنوي 5,883 6 معنوي 5,812 معنوي 5,838 1

 معنوي 5,852 معنوي 5,889 7 معنوي 5,896 معنوي 5,932 2

 معنوي 5,828 معنوي 5,846 8 معنوي 5,889 معنوي 5,924 3

 معنوي 5,721 معنوي 5,752 9 معنوي 5,889 معنوي 5,912 4

      معنوي 5,892 معنوي 5,883 5
 النظـ واالجراءات االدارية :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ط الفقرة ارتبا

 بالمقياس
 ت الداللة

ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,894 معنوي 5,915 5 معنوي 5,955 معنوي 5,878 1
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 معنوي 5,856 معنوي 5,886 6 معنوي 5,695 معنوي 5,725 2

 معنوي 5,872 معنوي 5,957 7 معنوي 5,893 معنوي 5,955 3

 معنوي 5,729 معنوي 5,851 8 معنوي 5,955 معنوي 5,916 4

 التكنولوجيا :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,876 معنوي 5,957 5 معنوي 5,951 معنوي 5,951 1

 معنوي 5,723 معنوي 5,754 6 معنوي 5,835 نويمع 5,849 2

 معنوي 5,882 معنوي 5,957 7 معنوي 5,898 معنوي 5,956 3

      معنوي 5,858 معنوي 5,952 4
 الموارد البشرية :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
فقرة ارتباط ال

 بالمقياس
 الداللة

 معنوي 5,957 معنوي 5,875 5 معنوي 5,956 معنوي 5,951 1

 معنوي 5,893 معنوي 5,899 6 معنوي 5,735 معنوي 5,821 2

 معنوي 5,868 معنوي 5,853 7 معنوي 5,689 معنوي 5,763 3

 معنوي 5,875 معنوي 5,889 8 معنوي 5,679 معنوي 5,749 4

 االستراتيجية :مجاؿ 

 ت

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,845 معنوي 5,845 6 معنوي 5,785 معنوي 5,858 1

 معنوي 5,894 معنوي 5,894 7 معنوي 5,853 معنوي 5,864 2

 معنوي 5,875 معنوي 5,875 8 ويمعن 5,865 معنوي 5,835 3

 معنوي 5,751 معنوي 5,751 9 معنوي 5,855 معنوي 5,893 4

      معنوي 5,855 معنوي 5,881 5
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 :إدارة التغييرلمقياس  ةالسيكو متريالخصائص  3-4-1-8
في المقياس النفسي  ةالسيكومتريإف الصدؽ والثبات يعداف مف أىـ الخصائص          

عداديتطمب بناء و  ,ا كاف الغرض مف استخدامووالتربوي ميم المقاييس توفر شروطا أساسية  وا 
 وميمة لضماف سالمتيا وعمميتيا , ومف اىـ تمؾ الشروط امتيازىا بالصدؽ والثبات. 

 صدق المقياس: 3-4-1-8-1
يعد الصدؽ مف المؤشرات والمفاىيـ األساسية الميمة في تقويـ أدوات القياس. ويعرٌؼ      
الذي يقيس بدقة كافية الظاىرة التي صمـ لقياسيا وال يقيس  االختبارختبار الصادؽ بإنو " اال

, والمقياس الصادؽ ىو" المقياس الذي ينجح في قياس ما (1)شيئًا بداًل منيا أو باإلضافة إلييا "
 . وقد اعتمد الباحث نوعيف مف الصدؽ لمتأكد مف صدؽ المقياس وىما:(2)وضع مف اجمو"

 :الظاىريصدق ال 3-4-1-8-1-1
ييدؼ ىذا النوع مف الصدؽ إلى معرفة مدى تمثيؿ االختبار أو المقياس لجوانب السمة      

أو الصفة المطموب قياسيا, وعما إذا كاف االختبار أو المقياس يقيس جانبا محدودا مف ىذه 
في تحديده أراء  ويستخدـ"يقيسيا كميا. أي مدى مطابقة محتواه لما يريد قياسو.  والظاىرة أ

, وقد تحقؽ ىذا الصدؽ عندما (3)"الخبراء المختصيف في المجاؿ الذي يحاوؿ االختبار قياسو
)اإلدارة عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاالت إدارة التغييرعرض مقياس 

قرار إل )*(اختبار وقياس(عمـ النفس العاـ,  عمـ النفس الرياضي, اإلدارة واالقتصاد, الرياضية,
صالحية فقراتو , وتـ تعديؿ مجموعة مف الفقرات واإلبقاء عمى مجموعة وحسب رأي السادة 

 الخبراء.

                                      
,مصػػر 3, ط القيـاس فـي التربيـة الرياضـية وعمـم الـنفس التربـوي :د نصػر الػديف رضػوافمحمػد حسػف عػالوي و محمػ (1)

 . 54, ص ـ2555,القاىرة , دار الفكر العربي , 
,مصػػر, القػػاىرة , دار الفكػػر  3, ط 1, ج القيــاس والتقــويم فــي التربيــة البدنيــة والرياضــيةمحمػػد صػػبحي حسػػنيف : (2)

 .183, ص ـ1995العربي , 
 .258, صمصدر سبق ذكره: رضواف الوي ومحمد نصر الديفمحمد حسف ع(3)

  (8ممحؽ))*(
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 صدق التكوٌن الفرضً: 3-4-1-8-1-2
أما صدؽ التكويف الفرضي ويطمؽ عميو أيضًا صدؽ المفيوـ ألنو يعتمد عمى التحقؽ       

إف ", التكويف ي أعتمد عمييا الباحث فيالتجريبي مف مدى مطابقة درجات المقياس لممفاىيـ الت
المقياس ألنو يشكؿ اإلطار  تكويفمف أكثر أنواع الصدؽ أىمية في مراحؿ  التكويفصدؽ 

ف حسابو يعد أكثر تعقيدًا مف أنواع الصدؽ األخرى ألنو يعتمد عمى   افتراضاتالنظري لممقياس وا 
التكويف الفرضي في مقياسو الحالي . وقد تحقؽ الباحث مف صدؽ (1)نظرية يتحقؽ منيا تجريبياً 

 بالوسائؿ اآلتية: 

 أوال: المجموعتان الطرفيتان:
والذيف ال  او الصفة الذيف يمتمكوف السمة مسؤولي الشعبأف قدرة الفقرات عمى التمييز بيف      

يمتمكونيا تعد مف المؤشرات الدالة عمى صدؽ التكويف الفرضي. وفي المقياس الحالي تـ التحقؽ 
تيف وباستخداـ االختبار يذلؾ عندما حسبت القوة التمييزية لمفقرات بأسموب المجموعتيف الطرفمف 

 (.5(, كما في الجدوؿ )t-testالتائي )

 ثانيا: االتساق الداخمي:
الداخمي النوع األكثر شيوعًا في مجاؿ التربية الرياضية, يتحقؽ االتساؽ  اإلتساؽيعد       

او الصفة المقاسة تشتمؿ عمى اختبارات فرعية متعددة, وحاصؿ جمع  الداخمي عندما تكوف السمة
وكمما كاف معامؿ ارتباط درجات  "ىذه االختبارات الفرعية يعطي صورة عف درجة االختبار ككؿ.

االختبار الفرعية بالدرجة الكمية لالختبار عالية دؿ ذلؾ عمى التناسؽ الداخمي لالختبار وبالتالي 
 . (2)"فرضيعمى صدؽ التكويف ال

مع درجة ارتباط درجة كؿ فقرة  ؿىذا المؤشر عندما استخرج معام وقد استخدـ الباحث      
 ( .6بالدرجة الكمية لممقياس, كما في الجدوؿ )المجاؿ ودرجة كؿ فقرة 

 
                                      

 .68,ص  مصدر سبق ذكرهعامر سعيد الخيكاني :(1)
 .271, ص  مصدر سبق ذكرهمحمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف :  (2)
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 ثبات المقياس: 3-4-1-8-2
نتائج متقاربة االختبار الذي يعطي "يتصؼ االختبار الجيد بالثبات واالختبار الثابت ىو      

ولمتحقؽ مف ثبات المقياس  (1)او النتائج نفسيا إذا طبؽ أكثر مف مرة في ظروؼ متماثمة "
 استخدـ الباحث الطرائؽ اآلتية:

 أوال: طريقة التجزئة النصفية:
وتعتمد ىذه الطريقة عمى تجزئة فقرات المقياس بعد تطبيقيا عمى مجموعة معينة قسمت       

  إلى جزأيف متساوييف
كما تعد طريقة التجزئة النصفية مف أكثر طرائؽ الثبات استعماال, وذلؾ ألقتصاديتيا في    

وعينة  عامؿ (155البالغة ) التقنيفالجيد والوقت , وقد اعتمد الباحث بيانات أفراد عينة 
, إذ قسمت  فقرات مقياس إدارة التغيير إلى نصفيف , فقرات  (عامميف15االستطالع البالغة )

ية وأخرى زوجية , وحيث اف معامؿ االرتباط المستخرج يعني الثبات لنصؼ االختبار فقط فرد
بيدؼ  براوف –سيبرماف  وألجؿ الحصوؿ عمى ثبات كامؿ لالختبار قاـ الباحث بتطبيؽ معادلة

 (.7تصحيح معامؿ االرتباط, وىو مؤشر ثبات عاٍؿ لمقياس إدارة التغيير, كما مبيف في الجدوؿ)

 

 

 

 

 

 
                                      

ماف ,دار الفكر لمنشر ,ع,األردف 3,ط مبادئ القياس والتقويم في التربيةنادر فيمي الزيود وىشاـ عامر عمياف : (1)
 .145, ص  ـ2555والتوزيع , 
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 (   7ل ) جدو
لمنطقة والمدرسي إدارة التغيير لمسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي يبين معامالت ثبات مقياس 

 بالتجزئة النصفية مع معامل التصحيح الفرات األوسط 
 الثبات بعد التصحيح الثبات قبؿ التصحيح إدارة التغييرمقياس  ت
 5,965 5,923 الييكؿ التنظيمي :مجاؿ  1

 5,945 5,887 الثقافة :مجاؿ  2

 5,856 5,675 النظـ واالجراءات االدارية :مجاؿ  3

 5,952 5,822 التكنولوجيا :مجاؿ  4

 5,959 5,833 الموارد البشرية :مجاؿ  5

 5,883 5,791 االستراتيجية :مجاؿ  6

 5,937 5,881 المقياس ككؿ  7
 

 :خكرونباالفا معاملثانيا: 
الثبات شيوعا واكثرىا مالئمة لممقاييس ذات الميزاف المتدرج. اذ تعتمد تعد مف أكثر مقاييس      

مدى ارتباط الفقرات مع بعضيا البعض داخؿ المقياس وكذلؾ ارتباط كؿ "فكرة ىذه الطريقة عمى 
إذ اف معدؿ معامالت االرتباط الداخمي بيف الفقرات ىو الذي يحدد معامؿ  فقرة مع المقياس ككؿ

 .(1)"الفاكرونباخ
مع عينة االستطالع  عامؿ (155فقد طبقت المعادلة عمى إفراد العينة األساسية البالغة )     

 (.8, كما مبيف في الجدوؿ)(spssباستخداـ الحقيبة اإلحصائية )( عامميف, 15البالغة )
 
 
 
 
 

                                      
 .78,ص  ـ2551, مصدر سبق ذكره :أميرة حنا مرقس  (1)
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 (8جدول )
الرياضي  إدارة التغيير لمسؤولي الشعب في قسم النشاطيبين قيمة معامل الفا كرونباخ لمقياس 

  لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي 
 معامؿ الفا كرونباخ مقياس االداء إدارة التغيير ت
 5,899 الييكؿ التنظيمي :مجاؿ  1

 5,845 الثقافة :مجاؿ  2

 5,878 النظـ واالجراءات االدارية :مجاؿ  3

 5,813 التكنولوجيا :مجاؿ  4

 5,821 الموارد البشرية :مجاؿ  5

 5,885 االستراتيجية :مجاؿ  6

 5,865 المقياس ككؿ  7

 

 االبداع االداري(-)المستوى التنظيميخطوات بناء مقياسي3-4-2

لغرض تحقيؽ اليدؼ الثاني مف البحث وىو بناء مقياسي المستوى التنظيمي واالبداع    
ىناؾ االداري لمسؤولي الشعب في النشاط الرياضي والمدرسي لمنطقة الفرات االوسط, 

( إذ يشيراف 2555والتي حددىا )عالوي ورضواف, وات معينة يجب اف يتبعيا الباحثخط
إلى "أف ىناؾ مجموعة مف الخطوات األساسية التي يمكف اتباعيا عند بناء االختبار أو 
المقياس وكيفية الربط بيف وحدات المقياس لقياس الجوانب الكمية لمميارة أو السمة أو الصفة 

 .(1) أو القدرة"

وعميػػو قػػاـ الباحػػث بعػػدة خطػػوات بغيػػة الحصػػوؿ عمػػى مقػػاييس تتػػوافر فييػػا الشػػروط العمميػػة,    
   -وأىـ الخطوات التي اتبعيا الباحث في بناء المقاييس ىي:

 
 

                                      
 .332-319ص,  مصدر سبق ذكرةمحمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف:  (1)
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 االبداع االداري(-تحديد فكرة مقياسي)المستوى التنظيمي3-4-2-1

ات المتعمقة في ىذا مف خالؿ اطالع الباحث عمى الدراسات والبحوث السابقة, واالستبان
المجاؿ ومدى استيفائيا لمجاالت المقاييس واألخذ بآراء السادة الخبراء, ارتأى الباحث عمى أف 
يقـو ببناء مقياس المستوى التنظيمي ومقياس اإلبداع اإلداري لدى مسؤولي الشعب لمنطقة 

 الفرات االوسط . 
التي يقوـ بيا الباحث وىي "مف أىـ بنائو وؿ خطوات وبعد ذلؾ تـ تحديد فكرة المقاييس أ   

الوصوؿ الى المداخؿ واألفكار الرئيسة و الخطوات وأوليا نظرا ألنيا تتيح لمقائـ بتصميـ المقياس 
مف  ودقيؽ, بشكؿ واضح المقاييستحديد فكرة  وتـ .(1)التي سوؼ يستند إلييا في تصميمو"

 .خالؿ تحديد موضوع الظاىرة المراد دراستيا 
 
 االبداع االداري(-مقياسي )المستوى التنظيميديد اليدف والغرض من تح 3-4-2-2

 المستوى التنظيمي واالبداع االداريبتحديد  ةوضع أداة بحث معني يكمف في ف اليدؼإ        
 اوالغرض منيالنشاط الرياضي والمدرسي لمنطقة الفرات االوسط  قسـمسؤولي الشعب في لدى 

مسؤولي الشعب في أقساـ النشاط لدى  مي واالبداع االداريالتنظيمستوى الىو التعرؼ عمى 
 كؿ مف عناصر المجتمع المبحوث .وسط ألالرياضي والمدرسي لمنطقة الفرات ا

 
 االبداع االداري(-لمقياسي)المستوى التنظيميتحديد اإلطار النظري  3-4-2-4

رجع نظري يدعـ لدراسة أي مفيوـ, أو ظاىرة, أو سمة يجب أف تستند إلى أساس أو م    
و السمة, فضاًل عف أف اإلطار أدراستيا؛ ألنو يساعد الباحث في التعرؼ عمى المفيـو 

النظري الذي يطمع عميو الباحث يساعده في تحديد أىمية المفيـو او السمة, وعمى تحديد 
 خالؿ مف يأتي النظري الجانب عمى االطالع أبعادىا الفرعية ومضاميف تمؾ األبعاد. إذ "إفّ 

                                      
 .114ص  ,ـ2556المصرية الدولية لمطباعة والنشر,  القاىرة,, مصر, قياس الشخصية: محسف لطفي احمد( 1)
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 الدراسة بموضوع الصمة ذات والمقاييس المشابية والدراسات والمراجع المصادر عمى التعرؼ
 وىذا معيف نظري بإطار يرتبط أف يجب مقياس يأ بناء ألف وفيميا؛ وقراءتيا( المقياس)

( 1)الفقرات" وصياغة المقياس مجاالت تحديد في الباحث اليو يستند الذي المرجع ىو اإلطار

. 

 (االبداع االداري – المستوى التنظيمي) مقياسييد مجاالت تحد3-4-2-5

واالبداع االداري( كمتغيريف لمدراسة وبما يتناسب -وقد اختار الباحث )المستوى التنظيمي     

وىذا  النشاط الرياضي والمدرسي. قسـمع متطمبات العمؿ االداري لمسؤولي الشعب في 

االطالع عمى المراجع والمصادر و  تية لمباحثالخبرة الذا ومنياؽ ائتـ بعدة طر  التحديد

اعتمد الباحث  والمقاييس المعدة في مجاؿ )المستوى التنظيمي(, والبحوث السابقة والدراسات

المستوى  مجاالت لمقياس ثمانية وحددت. (2)(2559استعماؿ المقياس الذي أعدتو )نيمة نياد

 اتخاذ القرار,  االسموب االداري,  يةالشخص)ىي, , وأعطى تعريفًا نظريًا لكؿ مجاؿالتنظيمي

, القيادة ,  التوجيو والرقابة والتقويـ معرفة العمؿ ,,  التنسيؽ والعالقات االجتماعية, 

. ( 3) (2515وبعدىا اعتمد الباحث استعماؿ المقياس الذي أعدتو )وداد أبوىيف,. ()الكفاءة(

 ىي تعريفًا نظريًا لكؿ مجاؿ,وأعطى اإلبداع اإلداري,  مجاالت لمقياس ثمانية وحددت

)االصالة , المرونة , االحتفاظ باالتجاه , المبادرة , االطالقة , الحساسية لحؿ المشكالت , 

                                      
 .114ص المصدر السابق نفسو.. محسف لطفي احمد( 1)

في تحسيف جودة الخدمة لممنظمة, رسالة ماجستير, جامعة الشرؽ االوسط  ( نيمة نياد الناظر: أثر المستوى التنظيمي2)
 ـ.2559,االردف ,

 (9)*(ممحؽ )
لمدارس الثانوية في محافظات غزة مف وجية وداد أبو ىيف: الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري ا (3)

 .ـ2515نظر المعمميف, رسالة ماجستير, جامعة األزىر, فمسطيف, 
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التعرؼ عمى مدى صالحية تمؾ أجؿ ومف . () المخاطرة او التحدي , القدرة عمى التحميؿ(

عرض ىذه المجاالت بحث الباقاـ  (اإلبداع اإلداري -المستوى التنظيمي)يقياسمل المجاالت

عمـ ) ,فيخبيرا  ()(15ختصيف, والبالغ عددىـ)الممجموعة مف األساتذة الخبراء عمى 

( وألخذ أرائيـ بصالحية المجاالت التي اختبار وقياس اإلدارة الرياضية, النفس الرياضي,

ي مجاؿ إذ استبعد مف مقياس المستوى التنظيم وضعت عف طريؽ تقديـ استمارة استبياف ليـ.

بقاء خمسة مجاالت وستبعد مف مقياس االبداع , االسموب االداري, ومعرفة العمؿ, والكفاءة, وا 

بقاء ستة مجاالت, والمبادرة, مجاؿ االحتفاظ باالتجاه االداري  الخبراء وحممت استجابات. وا 

ند ( لممقارنة بيف الموافقيف وغير الموافقيف, ع 2كاالمختصيف مف خالؿ استعماؿ قانوف) و 

( وكما مبيف في  3.84عند قيمتيا الجدولية البالغة) (5.55( ومستوى داللة)1درجة حرية)

 .    (15( والجدوؿ)9الجدوؿ )

            

 

 

 

                                                                

                                      
  (15)**(ممحؽ )

 
 (7ممحؽ)***()
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  (9جدول)      
 مجاالت مقياس المستوى التنظيمييبين صالحية  

 ر المقترحةالمحاو  ت
 الصالحية

 نوع الداللة 2قيمة كا
 ال يصمح يصمح

 معنوي 11 1 11 الشخصية 1
 غير معنوي 1,4 4 6 االسموب االداري 2
 معنوي 11 1 11 التوجيو والرقابة والتقويم 3
 غير معنوي 1,4 4 6 الكفاءة 4
 معنوي 11 1 11 القيادة 5
 غير معنوي 1,4 4 6 معرفة العمل 6
 معنوي 6,4 1 9 خاذ القرارات 7

التنسيق والعالقات  8
 االجتماعية

 معنوي 6,4 1 9

 (11جدول )    

 مجاالت مقياس االبداع االدارييبين صالحية 

 المحاور المقترحة ت
 الصالحية

 نوع الداللة 2قيمة كا
 ال يصمح يصمح

 معنوي 11 1 11 األصالة 1
 يغير معنو  1,4 4 6 االحتفاظ باالتجاه 2
 معنوي 11 1 11 المرونة 3
 معنوي 6,4 1 9 المخاطرة والتحدي 4
 معنوي 11 1 11  التحميلالقدرة عمى  5
 معنوي 11 1 11 الحساسية لحل المشكالت 6
 غير معنوي 1,4 4 6 المبادرة 7

 معنوي 6,4 1 9 الطالقة 8
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 االبداع االداري(-يتحديد االىمية النسبية  لمجاالت مقياسي)المستوى التنظيم3-4-2-4
الدراسة ذو فائدة كبيرة جدا لمعرفة فيما إذا كاف أحد  مجاالتيعد تحديد األىمية النسبية ل   
مف  مجاؿوكذلؾ لتحديد عدد الفقرات المناسبة لكؿ , االخرى المجاؿأىـ مف  المجاالتىذه 

ية النسبية لكؿ لذلؾ ارتأى الباحث تحديد األىم الدراسة في ضوء اىميتو النسبية , مجاالت
, ومجاالت االبداع () فمجاؿ مف مجاالت مقياس المستوى التنظيمي في استمارة استبيا

قؿ أ( يبيف فييا 5-1,  ووفؽ جدوؿ خماسي مف )()االداري ايضا ضمف  استمارة استبياف
عمـ النفس )()عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف درجة مف األىمية وأعالىا ,

وفي ضوء نتائج آراء الخبراء والمختصيف تـ   (ختبار وقياساالدارة الرياضية , اإل الرياضي,
تحديد االىمية النسبية  لمقياسي المستوى التنظيمي واالبداع االداري لكؿ مجاؿ مف مجاالت 

 (. 12( والجدوؿ)11الدراسة وكما مبيف في الجدوؿ )

 (11جدول رقم)
 ستوى التنظيمي وفقا آلراء الخبراء والمختصينيبين االىمية النسبية لمجاالت مقياس الم

 األىمية النسبية الدرجة المجاالت ت

 %49 44 القيادة 1

 %49 45 التنسيق والعالقات االجتماعية 2

 %76 39 اتخاذ القرار 3

 %79 35 التوجيو والرقابة والتقويم 4

 %62 31 الشخصية 5

 % 346 149 المجموع

 
111×مجموع االهمٌة النسبٌة لكل المجاالت ÷ لنسبة = االهمٌة النسبٌة للمجال النسبة المئوٌة لألهمٌة ا  

                                      
( ( ملحق )4  . ) 

 (19)**(ملحق)

 (7)***(ملحق)
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    88                                

   -----------   ×111   =24,44%    
        386 

 

   81                     
  -----------   ×111   =22,42%      

      386  
 

   46                     
  -----------   ×111   =18,18%    

    386 
 

    41                     
  -----------   ×111   =14,64%    

    386     
 

   62                     
  ---------   ×111   =15,65%    

      386  

 
 (12جدول رقم)

 اء الخبراء والمختصينيبين االىمية النسبية لمجاالت مقياس االبداع االداري وفقا آلر 

 األىمية النسبية الدرجة المجاالت ت

 %49 44 المرونة  1

 %49 45 الطالقة 2

 %94 42 الحساسية لحل المشكالت 3

 %74 37 االصالة 4

 %74 37 القذرة علي التحليل 5

 %64 32 المخاطرة والتحذً 6

 %494 242 المجموع
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111×مجموع االهمٌة النسبٌة لكل المجاالت ÷ ة النسبٌة للمجال النسبة المئوٌة لألهمٌة النسبة = االهمٌ  

        88             
  -----------   ×111   =21,24%    

      484   
 

 81                      
 -----------   ×111   =18,58%    

    484  
 

   84                      
   -----------   ×111   =14,35%    

      484  
 

  44                    
  -----------   ×111   =15,28%    

       484   
 

   44                     
 -----------   ×111   =15,28%    

      484  
 

    64                    
  -----------   ×111   =13,22%    

      484  

 
 االبداع االداري( -لمستوى التنظيمي)ا يإعداد فقرات مقياسخطوات  3-4-2-6

مف و  إف خطوة إعداد وجمع فقرات المقاييس تعد مف أىـ خطوات إعداد المقاييس,
ألعداد  طرؽ عدةسمؾ الباحث  إذف كؿ مقياس يتكوف مف عدد مف الفقرات , أالمعروؼ 
 وىي. ياسيفقرات المق
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 االطالع عمى المصادر ذات العالقة: -1
وعمـ النفس الرياضي والعاـ جموعة مف المصادر في االدارة والتنظيـ بعد االطالع عمى م
والمصادر ذات العالقة بالمستوى التنظيمي واالبداع االداري ودراسة  واالختبار والقياس

 ىذه االدبيات صاغ الباحث مجموعة مف الفقرات المناسبة لمقياسييف.
 داري:االطالع عمى مقياسي المستوى التنظيمي واالبداع اال -2

مف خالؿ االستفادة مف البحوث واالطر النظرية التي حاولت دراسة المستوى التنظيمي 
 واالبداع االداري في صياغة الفقرات مقياسي الدراسة ومنيا:

( فقرة 43رسالة ماجستير حيث كاف المقياس يتكوف مف )( منير حسف شقورة) دراسة -أ
 . موزعة عمى خمسة مجاالت ببدائؿ اجابة خماسية

( فقرة 75رسالة ماجستير حيث كاف المقياس يتكوف مف )( عقيؿ جارح صبر) دراسة -ب
 موزعة عمى ستة مجاالت ببدائؿ اجابة خماسية .

 
( فقرة 65رسالة ماجستير حيث كاف المقياس يتكوف مف ))نيمة نياد الناظر(  دراسة -ج

 موزعة عمى ستة مجاالت ببدائؿ اجابة خماسية .
( فقرة موزعة 75حيث كاف المقياس يتكوف مف )( رسالة ماجستير بو ىيفوداد أدراسة) -د

 عمى ستة مجاالت ببدائؿ اجابة خماسية .
  المقابالت الشخصية: -3

جراء العديد مف المقابالت الشخصية مع مجموعة مف الخبراء والمختصيف إقاـ الباحث ب
س حيث تـ اجراء مف اجؿ الحصوؿ عمى عدد مف الفقرات المناسبة لمجاالت المقيا

 . ()( مف الخبراء والمختصيف15المقابالت مع )
 
 

                                      
 (2)*(ملحق)
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 االستبيان المفتوح : -4
لحصوؿ عمى اكبر عدد مف الفقرات تـ توزيع استبياف مفتوح لعدد مف أفراد العينة وتضمف 

عمييا مع تعريؼ كؿ مجاؿ مف المجاالت  داالستبياف مجاالت المقياس التي تـ االعتما
ينة ذكر المعوقات في العمؿ والفكرة عف ىذا الموضوع مف أجؿ صياغة وقد طمبو مف الع

 الفقرات لقياس موضوع البحث.
 صياغة الفقرات: -5

مف خالؿ استخداـ الطرائؽ المذكورة اعاله لجمع فقرات المقياسي بالضافة الى الفقرات 
( 17)عده الباحث كونو صاحب خبره في ىذا المجاؿ ومدرس تربية رياضو ولديو خدمة أ

سنة, وبعد دراسة ىذه الفقرات وتحميميا تـ استبعاد الفقرات المتشابو مع فقرة اخرى 
والفقرات الغير واضحة واعادة صياغة الفقرات المتبقية لكي تتماشى مع ىدؼ المقياسي 

( فقرة موزعة عمى مجاالت مقياسي  47( فقرة  لكؿ مقياس ) 94ليكوف عدد الفقرات )
بداع االداري وبحسب اىمية النسبية ولجؿ المحافظة عمى االىمية المستوى التنظيمي واال

( فقرات لكؿ مجاؿ بوصفو بدائؿ في حاؿ 3النسبية لكؿ مجاؿ قاـ الباحث بصياغة )
سقوط  احدى فقرات  المجاؿ يمكف التعويض بحدي تمؾ البدائؿ وبذلؾ يمكف المحافظة 

 عمى عدد الفقرات ثابتا في كؿ مجاؿ وكؿ االتي.
 

 
د الفقرات لكل مجال لمقٌاس المستوى التنظٌمً :عد  

 

 
 

عدد الفقرات الكمية × النسبة المئوية لألىمية النسبية لممجاؿ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدد الفقرات = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                         155 
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                                   24,74  ×47 
 فقرة 12 ≈62,11ػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػ   قيادةعدد فقرات مجاؿ ال -1

                                155 
        22,72 ×47 

   فقرة 11 ≈67,15ػػػػ = ػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   التنسيؽعدد فقرات مجاؿ  -2
                                155 
       19,19  ×47   

 اتفقر  9 ≈51,9ػػػػ = ػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   اتخاذ القرارعدد فقرات مجاؿ  -3
                                155 
     17,67  ×47 

 اتفقر  8 ≈35,8ػػػػ = ػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   التوجيوعدد فقرات مجاؿ  -4
                                155 

         15,65   ×47 
 اتفقر  7 ≈35,7ػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الشخصيةعدد فقرات مجاؿ  -5

                                155 
 

 مجموع فقرات المقٌاس= مجال القٌادة +مجال التنسٌق +مجال اتخاذ القرار + مجال التوجٌه +مجال الشخصٌة
 

 فقرة  44=  4+ 8+  8+  11+  12=                     

 

 

 

 

مقٌاس االبداع االداري : عدد الفقرات لكل مجال ل  
 

عدد الفقرات الكمية × النسبة المئوية لألىمية النسبية لممجاؿ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدد الفقرات = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                         155 
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                                    25,24  ×47 
 اتفقر  15 ≈51,9ػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مرونةعدد فقرات مجاؿ ال -1

                                155 
  

18,59  ×47 
 اتفقر  9 ≈73,8ػػػػ = ػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الطالقةعدد فقرات مجاؿ  -2

                                 155 
                                         .        17,35  ×47   
 اتفقر  8 ≈ 15,8ػػػػ = ػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الحساسية لحؿ المشكالتعدد فقرات مجاؿ  -3

                                             155 
 15,28  ×47  

 اتفقر  7 ≈18,7ػػػػ = ػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   االصالةعدد فقرات مجاؿ  -4
                                155 
         15,28  ×47 

 اتفقر  7 ≈18,7ػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ القدرة عمى التخيؿعدد فقرات مجاؿ  -5
                                  155 

 

                   13,22  ×47 
 اتفقر  6 ≈21,6ػػػػ = ػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ القدرة عمى التخيؿعدد فقرات مجاؿ  -6

                                  155 
 
 
 

مجموع فقرات المقٌاس= مجال المرونة +مجال الطالقة +مجال الحساسٌة لحل المشكالت + مجال االصالة +مجال 
 القدرة على التخٌل + المخاطرة والتحدي 

 

 فقرة   44=  6+  4+ 4+  8+  8+  11=                     
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 (13جدول )                    

 في كل مجالالمستوى التنظيمي   يبين عدد فقرات مقياس                
 عدد الفقرات  المجاالت  ت 
 7 الشخصية 1
 11 التنسيق والعالقات االجتماعية  2
 9 اتخاذ القرار 3
 8 التوجيو والرقابة والتقويم 4
 12  القيادة 5

 47 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

فقرة  (47والبالغ عددىا )الخاصة بمقياس االبداع االداري بعدىا جمعت عدد مف الفقرات و 
 ( يبيف ذلؾ:14, والجدوؿ )الستةمقسمة عمى المجاالت 

 (14جدول )                   
 في كل مجالاإلبداع اإلداري   عدد فقرات مقياس يبين                

 عدد الفقرات  المجاالت  ت 
 7 األصالة 1
 9  الطالقة 2
 11 المرونة 3
 6 المخاطرة والتحدي 4
 7  التحميلالقدرة عمى  5
 8 الحساسية لحل المشكالت 6

 47  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 



 ...........منهجية البحث واجراءاته امليدانية   ..............................الثالث ..............الفصل 
 

83 

االبداع -)المستوى التنظيمييفقرات مقياس صياغةتحديد أسموب وأسس  3-4-2-7
 االداري(

وأف ىذه  ( في صياغة بدائؿ فقرات المقياس,ليكرتعمى أسموب)أعتمد الباحث 
وىو أشبو بأسموب االختيار مف  الطريقة تختمؼ عف الطرائؽ األخرى في عممية إجرائيا,

إذ يقدـ "متعدد الذي يعد مف األساليب الشائعة في القياس والبحوث التربوية والنفسية, 
لممستجيب موقؼ ويطمب منو تحديد إجابتو باختيار بديؿ مف بيف عدة بدائؿ ليا أوزاف 

 :باآلتي الطريقة ذهى وتتميز.(1) "مختمفة
 .(2)القياس في استعماالً  الطرائؽ أكثر مف نياإ .1
 ال تحتاج إلى جيد كبير في حساب قيـ الفقرات .2
 توفر قياسا أكثر تجانسا. .3
 تبيف بدقة درجة اتجاه الفرد نحو موضوع معيف . .4
ألنو يعود جزئيا إلى المدى الكبير في االستجابة  عاليا,يميؿ الثبات فييا إلى أف يكوف  .5

 لممستجيبيف.المسموح بيا 
ومما تجدر اإلشارة أليو أف قسـ مف الفقرات كانت صياغتيا إيجابية والقسـ اآلخر 
سمبية لتقميؿ النمطية في االجابة وحث المفحوص عمى التركيز في مضموف الفقرة قبؿ 

 االجابة عمييا كما أف ىذه الطريقة تساعد في تقيؿ الممؿ والرتابة.

 االبداع االداري(-ي)المستوى التنظيميية فقرات مقياستحديد صالح 3-4-2-8
لمعرفة صالحية فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياسي المستوى التنظيمي واالبداع 
االداري أعد الباحث استمارة استبياف تضمنت تعريؼ اجرائي لكؿ مجاؿ مف المجاالت 

 في مجاؿ , صيفعمى مجموعة مف السادة الخبراء والمختوعرضت  والفقرات الخاصة بو

                                      
ـ,  1998ر األمؿ لمنشر والتوزيع , , عماف , دا 2, ط القياس والتقويم في العممية التدريسيةاحمد سميماف عودة : (1)

 . 457ص

 .144, صـ1973,  ، مركز الكتاب للنشر, القاىرة,3ط. عمم النفس االجتماعي: حامد عبد السالـ زىراف (2)
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لتحديد صالحية فقرات  .()  (اختبار وقياس ,والعاـ عمـ النفس الرياضي الرياضية,اإلدارة )
 (16والجدوؿ) (15والجدوؿ ), (), ومقياس االبداع االداري()مقياس المستوى التنظيمي

 :يبيف ذلؾ
 (15جدول )

  2ومربع كايوى التنظيمي المست فقرات مقياس صالحية يبين أراء الخبراء والمختصين في
قيمة  عدد الخــــــبراء               .             الفقرات المجال

 2كا
مستوى 
نسبة  تصمح الداللة

 االتفاق
نسبة  ال تصمح

 االتفاق

 معنوي 17 1 1 %111 17 4,2,7, 3 الشخصية

 معنوي 9,94 11,76% 2 88,23% 15  1, 6,  5 

التنسيق والعالقات 
 جتماعيةاال

 معنوية 17 1 1 111% 17 9,5,1,3

 معنوية 7,11 17,64% 3 82,35% 14 2,4,11,7

 معنوي 4,76 23,52% 4 76,47% 13 11,8,6

 معنوية 17 1 1 %111 17 5,4,7,1,6 اتخاذ القرار

 معنوية 9,94 11,76% 2 88,23% 15 2,3,9

 معنوية 7,11 17,64% 3 82,35% 14 8

ة التوجيو والرقاب 
 والتقويم

 معنوية 17 1 1 111% 17 6,2,1,8,7

 معنوية 13,23 5,88% 1 94,11% 16 3,4,5

 معنوية 17 1 1 %111 17 11,6,5,7 القيادة

 معنوية 13,23 5,88% 1 94,11% 16 2,11,1

 معنوية 9,94 11,76% 2 88,23% 15 12,4,9

 معنوية 4,76 23,52% 4 76,47% 13 8,3

                                      
 (9)*(ملحق)

 (11)**(ملحق)

 (12)***(ملحق )
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 (16جدول )

  2ومربع كاياالبداع االداري  فقرات مقياس صالحية أراء الخبراء والمختصين فييبين 
قيمة  عدد الخــــــبراء               .             الفقرات المجال

 2كا
مستوى 
نسبة  تصمح الداللة

 االتفاق
نسبة  ال تصمح

 االتفاق

 األصالة
 

 معنوي 17 1 1 111% 17 7, 4, 1

 معنوي 9,94 11,76% 2 88,23% 15  3, 6,  5 

 معنوية 7,11 17,64% 3 82,35% 14 2

 الطالقة

 معنوية 17 1 1 111% 17 9,6,1,3

 معنوية 7,11 17,64% 3 82,35% 14 7, 2,4

 معنوي 4,76 23,52% 4 76,47% 13 8,5

 المرونة

 معنوية 17 1 1 111% 17 6,1,11,4,5

 ةمعنوي 9,94 11,76% 2 88,23% 15 8,2,9

 معنوية 7,11 17,64% 3 82,35% 14 3,7

 المخاطرة والتحدي
 

 معنوية 17 1 1 111% 17 6,2,5

 معنوية 13,23 5,88% 1 94,11% 16 3,4,1

الحساسية لحل 
 المشكالت

 معنوية 17 1 1 111% 17 6,5,7

 معنوية 13,23 5,88% 1 94,11% 16 1, 2

 معنوية 9,94 11,76% 2 88,23% 15 4,8

 معنوية 4,76 23,52% 4 76,47% 13 3

 معنوية 17 1 1 %111 17 6,1,3 التحميلالقدرة عمى 

 معنوية 7,11 17,64% 3 82,35% 14 7, 2,4

 معنوي 4,76 23,52% 4 76,47% 13 5
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( لممقارنة بيف  2كاالمختصيف مف خالؿ استعماؿ قانوف) و  الخبراء وحممت استجابات   
ات فقر جميع  فأ( تبيف 5,55( ومستوى داللة)1عند درجة حرية) الموافقيف وغير الموافقيف,

, و جميع الفقراتحصمت عمى اتفاؽ في صالحي مقياسي المستوى التنظيمي واالبداع االداري
المقابمة ليا  وليةالجدكبر مف القيمة أ( عند ىذه الفقرات 2كالكوف القيمة المحسوبة لػ)

 .(  3,84والبالغة)
 االبداع االداري(-سي)المستوى التنظيميتعميمات مقيا 3-4-2-9

تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة في حاؿ االستطالع أو العمؿ الرئيسي,  مف أجؿ        
 الصحيحة اإلجابة ضماف" ألفالبد مف وجود تعميمات خاصة باإلجابة عف ذلؾ المقياس, 

 العامميف عمىكي تسيؿ  .(1)"الصحيح الجواب المستجيب عمى تسيؿ تعميمات بوضع ىي
توضح كيفية اإلجابة عمى  عامميفطريقة اإلجابة عمى فقرات المقياس, لذا أعطيت تعميمات ل

 سيمة تكوف: أف فييا يجب أف يراعى لذلؾ مقياسي المستوى التنظيمي واإلبداع اإلداري,
 وأف فقرات كؿ مقياس, عمى اإلجابة كيفية يبيف توضيحي مثاؿ وتحتوي عمى ومفيومة,

 تتصؼ لكي االسـ ذكر عدـ منو ُطِمبَ  إذ اإلجابة سرية حوؿ باالطمئناف وظؼلم توحي
 جميعيا, الفقرات عف اإلجابة ضرورة العامميفمف  يجب الطمب كما. والثقة بالصراحة إجابتو
 البحث ألغراض وىي تامة بسرية ستحظى إجابتيـ وأف إجابة, بال فقرة أي ترؾ وعدـ

 تعميمات لممقياس وىي الباحثوقد أعد  المقياس. اسـ الى اإلشارة يتـ لـ العممي, كما
 اآلتي: ك

أجب مباشرة بما ينطبؽ عميؾ شخصيا عمما انو ال توجد ىناؾ إجابة صحيحة وأخرى  -1
 خاطئة, بؿ ىي إجابات تقديرية خاصة بؾ.

تأكد مف أف إجابتؾ ستكوف سرية وألغراض البحث العممي فقط, لذا يرجى اإلجابة  -2
 العبارات وعدـ ترؾ أي فقرة بدوف إجابة. بدقة وصدؽ عف جميع

                                      
جامعة الموصؿ, عة والنشر, , دار الكتب لمطبا, الموصؿ2, ططرائق البحث العممي ومناىجووجيو محجوب.  (1)

 .143, صـ1988
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( مقابؿ الفقرة وتحت درجة الحكـ التي تعبر اقرأ كؿ فقرة بدقة ثـ اجب بعالمة )   -3
 عف وجية نظركـ.

 
 االبداع االداري(-مقياسي )المستوى التنظيميلتصحيح ال مفتاح 3-4-2-11

تنطبؽ تماما, تنطبؽ تكوف االجابة عمى الفقرات وفؽ مدرج خماسي البدائؿ وىي )     
بشكؿ كبير, تنطبؽ أحيانا, تنطبؽ بشكؿ قميؿ, ال تنطبؽ تماما( وتعطى أوزاف الدرجات عمى 

( 3) تنطبؽ أحيانا( درجة  و 4) تنطبؽ بشكؿ كبير( درجة  و 5) تنطبؽ تماما:) التوالي
ددت لمفقرات, ومنيا تح ( درجة(1) ال تنطبؽ تماما( درجة و 2) تنطبؽ بشكؿ قميؿدرجة و 
وذلؾ بحساب المجموع الكمي  لمسؤولي الشعب المستوى التنظيمي واالبداع االداريدرجة 

 ,المقياسيعمى كؿ فقرة مف فقرات العامميف لمدرجات التي يحصؿ عمييا مف خالؿ اجابات 
 :( بيف ذلؾ17)والجدوؿ

 (17جدول )
 الداري المستوى التنظيمي واالبداع ا ييبين بدائل اإلجابة عن فقرات مقياس  

 

 
 االبداع االداري(-لمقياسي)المستوى التنظيمي االستطالعية التجربة 3-4-2-11

 قسػـع اإلداري لمسػؤولي الشػعب فػي بعد الوصوؿ إلى مقياس المسػتوى التنظيمػي واالبػدا     
النشػػػػػاط الرياضػػػػػي والمدرسػػػػػي لمنطقػػػػػة الفػػػػػرات االوسػػػػػط بصػػػػػورتيما األوليػػػػػة أجػػػػػرى الباحػػػػػث 

 عمميػاً  تػدريباً " تجربػة اسػتطالعية ليمػا, اذ تعػد ىػذه الخطػوة (*)فريؽ العمػؿ المسػاعدوبمساعدة 

                                      
 (3ممحؽ ))*(

 الفقرات ت
تنطبق 
 تماما

تنطبق بشكل 
 كبير

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
 بشكل قميل

ال تنطبق 
 تماما

 1 2 3 4 5 رةـــــــــــــقـــــــــــف 1
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 .(1)"لمعالجتيػػا تبػػاراتاالخ فػػي اثنػػاء تقابمػػو التػػي وااليجابيػػات السػػمبيات عمػػى لموقػػوؼ لمباحػػث
وأجػرى الباحػػث التجربػػة االسػتطالعية عمػػى العينػػة المخصصػة ليػػذا الغػػرض اذ بمػغ عػػدد أفػػراد 

اشػػتممت  %( مػػف المجتمػػع األصػػمي لمبحػػث,18( عػػامميف وبنسػػبة )15التجربػػة االسػػتطالعية )
 النشػػػاط الرياضػػػي  والمدرسػػػي لمحافظػػػػة القادسػػػية واختيػػػروا بطريقػػػػة فػػػي قسػػػػـ العػػػامميفعمػػػى 

 - :مف اجؿ االستطالعية التجربة ( وأجرى الباحث5/4/2521وذلؾ بتاريخ )العمدية, 

 .ليا استجابتيـ ودرجة لعامميف الفقرات وضوح مدى-1

   .  المقياس تعميمات وضوح مدى التأكد-2

 التأكد مف كفاية فريؽ العمؿ المساعد.-3

 .تصادؼ الباحث أو تحصؿ قد التي والسمبيات المعوقات تشخيص-4

 التقريبية لممقياس. اإلجابة زمف احتساب-5

 وبيذه اإلجراءات أصبح المقياسيف جاىزيف لمتطبيؽ عمى عينة البناء. 

 : تجربة البناء 3-4-2-12

( عامؿ وبنسبة 115طبؽ الباحث مقياسي البحث عمى أفراد عينة البناء والتي تبمغ )    
المستوى التنظيمي واإلبداع  مقياسيقاـ الباحث بتطبيؽ , وقد %( مف عينة البحث45)

 (29/4/2521( ولغاية )11/4/2521بتاريخ )( فقرة, 47اإلداري المتكوف كؿ مقياس مف)
لغرض تحميؿ الفقرات إحصائيا واختيار أف تطبيؽ المقياسيف عمى أفراد عينة البناء ىدفيا 

وبي المجموعتيف الصالحة منيا واستبعاد غير الصالحة منيا اعتمادا عمى القوة التمييزية)بأسم
الطرفيتيف ومعامؿ االتساؽ الداخمي( والستخراج صدؽ المقياس وثباتو, وقد أكد الباحث 

                                      
 ص ,ـ1986, الكويت جامعة الكويت, ,والتربوي النفسي القياس في معاصرة تطورات .غالـ محمود الديف صالح (1)

44. 
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ضرورة قراءة تعميمات وفقرات المقياس بدقة و اإلجابة بصدؽ وأمانة عمى جميع فقرات 
 .الواحد المقياس

 اري(االبداع االد-التحميل اإلحصائي لفقرات مقياسي)المستوى التنظيمي 3-4-2-13

 المجموعتان الطرفيتان )القوة التميزية ( 3-4-2-13-1

ي)المستوى التنظيمي واإلبداع مقياسالعامميف ل إجابات بإجراء التصحيح عمىقاـ الباحث     
وىي مف المتطمبات األساسية التي يجب توافرىا  وفؽ األوزاف المعطاة لكؿ بديؿ,اإلداري( 

تستيدؼ ىذه الطريقة تقدير صدؽ ة التمييزية كونيا "في أي مقياس لذلؾ استخدـ الباحث القو 
االختبار عمى أساس قدرتو عمى التمييز بيف أصحاب الدرجات المرتفعة وأصحاب الدرجات 

وقد قاـ الباحث بالتحقؽ مف قدرة  .(1) "المنخفضة في السمة أو القدرة التي يقيسيا االختبار
عامؿ مع  (155البالغة ) البناءخالؿ عينة الفقرات عمى التمييز باستعماؿ ىذا األسموب مف 

ولغرض والتي تـ توزيع االستمارة عمييـ ,  عامميف لكؿ مقياس (15عينة االستطالع البالغة)
 اعتمد الباحث عمى الخطوات اآلتية:إجراء التحميؿ وفؽ ىذا األسموب 

 .الدرجات ترتيبا تنازليًا مف أعمى درجة إلى أدنى درجة في المقياسرتبت  -
( مف 27( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا و)27تعييف ما نسبتو ) -

 االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا.
( لعينتيف مستقمتيف في معرفة داللة الفرؽ بيف t-test) االختبار التائي استعمؿ -

 (.spssالمجموعتيف العميا والدنيا بواسطة الحقيبة اإلحصائية)

( Tيمة التائية دالة إحصائيا لمؤشر تمييز الفقرات اذا ما كانت قيمة )ومنو عدت الق
( ومستوى داللة 58المحسوبة اكبر مف قيمتيا الجدولية المقابمة ليا عند درجة حرية )

وتبيف أف فقرات المقياسي جميعيا دالة إحصائيا )معنوية( عدا الفقرات ( , 5,55)
                                      

, , القاىرة, مركز الكتاب لمنشر1ط .المدخل الى القياس في التربية الرياضية والبدنية. محمد نصر الديف رضواف (1)
 .244, ص2556
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( لمقياس االبداع 44,22,16يمي وفقرات)( لمقياس المستوى التنظ42,27,19,17,9,4)
يبيف نتائج (25و) ( 19والجدوؿ ) (5,55االداري فإنيا غير دالة عند مستوى داللة )

 االختبار لجميع الفقرات.

 
 (19الجدول )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا والقيمة التائية المحسوبة وداللتيا 
لمسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي  المستوى التنظيميلمقياس  لقوة التمييزيةفي حساب ا

 لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي 

 الفقرات المجاالت

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
القيمة 
 التائية

مستوى 
 الداللة

 نوع
الوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحرا
ؼ 

 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 ياريالمع

 :مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 الشخصية

 مميزة 5,558 2,725 1,194 3,433 5,657 4,155 1

 مميزة 5,552 3,319 5,648 1,833 5,675 2,455 2

 مميزة 5,555 5,792 5,859 3,633 5,495 4,633 3

 غير مميزة 5,593 1,758 5,645 2,733 5,718 3,533 4

 مميزة 5,555 14,355 5,554 3,567 5,183 4,967 5

 مميزة 5,555 5,174 5,759 3,955 5,455 4,733 6

 مميزة 5,555 5,536 5,759 3,155 5,346 3,867 7

 :مجاؿ 
التنسيؽ 
والعالقات 
 االجتماعية

 مميزة 5,511 2,644 5,498 4,655 5,747 4,167 1

 غير مميزة 5,324 5,995 5,747 4,167 5,859 4,367 2

 مميزة 5,555 4,628 1,735 2,855 5,775 4,455 3

 مميزة 5,555 7,653 5,379 3,833 5,521 4,733 4

 مميزة 5,555 4,188 1,972 2,855 5,556 4,367 5

 مميزة 5,555 2,955 5,568 3,433 1,167 4,133 6

 مميزة 5,555 5,367 5,583 2,733 5,571 3,533 7

 مميزة 5,555 15,795 5,498 3,655 5,379 4,833 8

 مميزة 5,555 8,436 5,645 1,933 5,583 3,267 9
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 غير مميزة 5,574 1,822 5,895 3,967 5,859 4,367 15

 مميزة 5,555 7,282 5,629 3,533 5,498 4,655 11

 :مجاؿ 
 اتخاذ القرار

 غير مميزة 5,226 1,223 5,745 2,267 5,937 2,533 1

 مميزة 5,555 4,478 5,745 3,733 5,557 4,467 2

 مميزة 5,555 8,381 5,379 1,833 5,455 2,733 3

 مميزة 5,555 4,249 1,771 2,633 5,662 4,155 4

 مميزة 5,555 5,252 1,558 3,133 5,752 4,355 5

 مميزة 5,556 2,868 5,556 4,533 5,776 4,533 6

 مميزة 5,555 4,587 5,682 3,555 5,884 4,333 7

 مميزة 5,555 8,774 5,681 2,867 5,735 4,467 8

 غير مميزة 5,458 5,748 5,651 2,355 5,728 2,433 9

 :مجاؿ
التوجيو 
والرقابة 
 والتقويـ

 مميزة 5,555 4,156 5,557 2,467 5,735 3,133 1

 مميزة 5,551 3,674 5,894 3,455 5,629 4,133 2

 مميزة 5,555 9,294 5,752 3,355 5,554 4,767 3

 مميزة 5,555 4,688 5,557 1,467 5,785 2,267 4

 مميزة 5,552 3,294 5,752 2,355 5,785 2,933 5

 مميزة 5,556 2,851 1,548 3,733 5,479 4,333 6

 مميزة 5,555 7,456 5,898 3,233 5,596 4,755 7

 مميزة 5,552 3,247 5,743 4,555 5,557 4,533 8

مجاؿ 
 القيادة:

 مميزة 5,511 2,623 5,834 1,833 5,935 2,433 1

 مميزة 5,535 2,159 5,626 4,233 5,568 4,567 2

 مميزة 5,555 4,217 1,167 3,467 5,571 4,467 3

 مميزة 5,555 7,237 5,785 3,733 5,346 4,867 4

 مميزة 5,532 2,252 5,785 3,933 5,855 4,455 5

 مميزة 5,555 9,558 5,557 3,467 5,495 4,633 6

 غير مميزة 5,758 5,315 5,819 3,867 5,847 3,855 7

 مميزة 5,555 3,728 1,815 2,967 5,755 4,355 8

 مميزة 5,554 2,977 5,556 4,533 5,571 4,467 9

 مميزة 5,522 2,354 1,285 2,567 5,547 2,667 15

 مميزة 5,555 6,552 5,724 3,655 5,554 4,567 11

 مميزة 5,555 4,146 1,752 3,555 5,724 4,455 12
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 2,552= 58(= 2-35+35( =)2-( ودرجة حرية ) ف+ف 5,55* القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ) 

 (21الجدول )
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا والقيمة التائية المحسوبة وداللتيا 

لمسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي  ارياالبداع االدلمقياس  في حساب القوة التمييزية
 لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي 

 الفقرات المجاالت
القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 التائية
مستوى 
الوسط  نوع الفقرة الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 :مجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 االصالة

 مميزة 5,555 15,156 5,554 3,433 5,466 4,755 1

 مميزة 5,555 7,966 5,752 3,355 5,691 4,733 2

 مميزة 5,555 2,955 1,548 2,267 5,765 2,967 3

 مميزة 5,519 2,458 1,537 3,655 5,629 4,133 4

 مميزة 5,555 3,773 1,152 3,455 5,752 4,355 5

 مميزة 5,555 15,697 5,525 2,555 5,997 4,255 6

 مميزة 5,555 8,611 5,455 3,267 5,455 4,267 7

 :مجاؿ
 الطالقة

 مميزة 5,555 8,254 5,847 3,255 5,479 4,667 1

 مميزة 5,555 5,257 5,752 3,755 5,621 4,655 2

 مميزة 5,555 5,455 1,251 2,433 5,853 3,955 3

 مميزة 5,551 3,568 5,752 3,755 5,596 4,355 4

 مميزة 5,555 7,752 5,648 3,167 5,626 4,433 5

 مميزة 5,555 3,855 5,765 3,967 5,498 4,655 6

 مميزة 5,555 4,594 1,518 2,855 5,937 4,133 7

 مميزة 5,555 3,898 5,629 3,867 5,635 4,555 8

 غير مميزة 5,429 5,797 5,847 4,255 1,583 4,555 9

 :مجاؿ 
 المرونة

 مميزة 5,555 8,478 5,645 2,567 5,728 3,567 1

 مميزة 5,555 6,445 5,563 3,655 5,711 4,667 2

 مميزة 5,551 3,564 1,619 3,555 1,581 4,267 3

 مميزة 5,554 3,552 5,664 3,855 5,711 4,333 4

 مميزة 5,536 2,151 5,847 1,855 1,561 2,333 5
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 غير مميزة 5,865 5,171 5,752 4,355 5,852 4,333 6

 مميزة 5,555 5,543 1,236 2,355 5,691 3,733 7

 مميزة 5,555 5,247 1,773 2,655 5,621 4,455 8

 مميزة 5,555 5,522 1,275 3,255 5,635 4,555 9

 مميزة 5,555 4,199 1,489 2,755 5,985 4,567 15

 :مجاؿ 
المخاطرة 
 والتحدي

 مميزة 5,555 7,759 5,648 3,833 5,346 4,867 1

 مميزة 5,554 2,997 1,456 3,133 5,765 4,533 2

 مميزة 5,511 2,639 5,774 1,767 5,691 2,267 3

 مميزة 5,555 8,615 5,596 2,755 5,662 4,155 4

 مميزة 5,555 7,453 5,557 3,467 5,554 4,433 5

 مميزة 5,555 5,523 5,761 3,855 5,466 4,755 6

 :مجاؿ 
القدرة 
ى عم

 التحميؿ

 مميزة 5,555 4,547 1,566 3,367 5,758 4,333 1

 مميزة 5,555 4,959 5,728 3,767 5,563 4,655 2

 مميزة 5,551 3,547 5,817 3,767 5,626 4,433 3

 مميزة 5,555 5,554 5,898 3,767 5,466 4,755 4

 مميزة 5,555 4,527 5,728 3,233 5,859 4,533 5

 مميزة 5,556 2,865 5,898 1,767 5,656 2,333 6

 مميزة 5,555 5,554 5,752 3,755 5,559 4,555 7

 :مجػػػػػػػػػػػػػاؿ 
الحساسػػػػػية 
لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المشكالت

 مميزة 5,528 2,265 5,629 4,133 5,557 4,467 1

 مميزة 5,551 3,373 5,648 3,833 5,728 4,433 2

 مميزة 5,553 3,113 5,865 3,867 5,554 4,433 3

 مميزة 5,555 4,176 5,788 3,555 5,819 3,867 4

 غير مميزة 5,265 1,125 5,648 4,167 1,125 3,955 5

 مميزة 5,555 4,693 5,728 3,433 5,752 4,355 6

 مميزة 5,555 7,112 5,855 3,255 5,554 4,433 7

 مميزة 5,555 6,251 5,648 3,833 5,455 4,733 8

 2,552= 58(= 2-35+35( =)2-( ودرجة حرية ) ف+ف 5,55اللة ) * القيمة التائية الجدولية عند مستوى د
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اإلبداع  -المستوى التنظيمي)لفقرات مقياسي الداخمي االتساقمعامل  3-4-2-13-2
  ( اإلداري

يعد ارتباط الدرجة الكمية لممقياس بالفقرة مؤشرا عمى صدؽ الفقرة, وتوفر ىذه الخطوة       
لعالقة بيف درجات االستمارات لكؿ فقرة بالدرجة الكمية معيارا يعتمد عميو في إيجاد ا

"ومعامؿ االرتباط ىنا يشير الى مستوى قياس الفقرة لممفيـو الذي تقيسو الدرجة لممقياس, 
 .(2) بيف درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس" االرتباطىو معامؿ  "وأ .(1)الكمية لممقياس"

حدد مدى تجانسيا في قياس الظاىرة الموضوعة لقياسيا إذ ف القوة التمييزية لمفقرات ال توا  
إذ  ,بعاد معرفية مختمفةأف تكوف ىناؾ فقرات متقاربة في قوتيا التمييزية لكنيا تقيس أيجوز 

الفقرة عندما تكوف  فتحذؼف الدرجة الكمية تعد معيارًا لصدؽ المقياس أتفترض ىذه الطريقة 
ف الفقرات ال تقيس الظاىرة التي يقيسيا أساس أعمى  ضعيفةدرجة ارتباطيا بالدرجة الكمية 

ـ معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية بيف الدرجة الكمية خدِ استُ , و المقياس
ف استخداـ طريقة االتساؽ الداخمي تزيد المقياس , إودرجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس

 :(3)بمميزات ميمة ىي

 لمقياس يبرز الترابط بيف فقرات ا -1

 جراء االتساؽ الداخمي يعد أحد أوجو صدؽ البناء. إ -2

 الداخمي ىو استخراج لثبات الفقرات.   االتساؽجراء إ -3

                                      
(1)Oppenheim, A.N: questionnaires design and attitude measurement, he 

leman co, London. (1978), p136. 

. 

 كمية دكتوراه, أطروحة ,العراق في اإلعدادية المرحمة طمبة شخصية لسمات مقنن مقياس بناء :كاظـ ميدي ( عمي2)
 .113ص ,ـ1994 بغداد, جامعة ,رشد ابف التربية

. المجمة العربية, لمبحوث التربوية, بناء مقياس االتجاىات نحو مينة التدريس :باسـ نزىت السامرائي وطارؽ البمداوي (3)
 .95, صـ1987, 25, العدد 57مجمة 
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تقيس كؿ فقرة نفس البعد المعرفي الذي  إذنيا تجعؿ المقياس متجانسًا في قدرتو إ -4
 .يقيسو المقياس بأكممو

عامؿ مع عينة   (155ة )البالغالبناء في ذلؾ عمى استجابات عينة  الباحث اعتمدو  
 معنوية عند مستوى اغمب الفقراتنجد أف و . ( عامميف لكؿ مقياس15االستطالعية البالغة)

 ( يبيف ذلؾ.22( و)21والجدوؿ ) .( وىذا معناه أف الفقرات صادقة في قياسيا5.55) داللة

 

 

 

 (21جدول )
لمسؤولي الشعب التنظيمي  س المستوىالفقرة بالمجال وارتباط الفقرة بالمقيايبين قيمة معامل ارتباط 

 لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي في قسم النشاط الرياضي 

 الشخصية :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,851 معنوي 5,917 4 معنوي 5,776 معنوي 5,838 1

 معنوي 5,855 معنوي 5,882 5 معنوي 5,535 معنوي 5,536 2

 معنوي 5,752 معنوي 5,833 6 معنوي 5,824 معنوي 5,831 3

 التنسيؽ والعالقات االجتماعية :مجاؿ 
ارتباط الفقرة  ت

 بالمجاؿ
 الداللة

ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 لداللةا
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,723 معنوي 5,728 6 معنوي 5,821 معنوي 5,852 1

 معنوي 5,836 معنوي 5,893 7 معنوي 5,826 معنوي 5,839 2

 معنوي 5,588 معنوي 5,627 8 معنوي 5,872 معنوي 5,924 3

 معنوي 5,836 معنوي 5,897 9 معنوي 5,834 معنوي 5,855 4

      معنوي 5,775 معنوي 5,851 5
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 اتخاذ القرار :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,855 معنوي 5,846 5 معنوي 5,832 معنوي 5,887 1

 معنوي 5,857 معنوي 5,882 6 معنوي 5,575 معنوي 5,621 2

 معنوي 5,772 معنوي 5,841 7 معنوي 5,833 معنوي 5,855 3

      معنوي 5,775 معنوي 5,859 4

 التوجيو والرقابة والتقويـ :مجاؿ

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 

 قياسبالم
 الداللة

 معنوي 5,688 معنوي 5,769 5 معنوي 5,625 معنوي 5,696 1

 معنوي 5,835 معنوي 5,835 6 معنوي 5,855 معنوي 5,783 2

 معنوي 5,776 معنوي 5,798 7 معنوي 5,779 معنوي 5,828 3

 معنوي 5,852 معنوي 5,825 8 معنوي 5,491 معنوي 5,628 4

 القيادة:مجاؿ 

 ت
 ارتباط الفقرة
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,852 معنوي 5,845 7 معنوي 5,658 معنوي 5,584 1

 معنوي 5,838 معنوي 5,875 8 معنوي 5,826 معنوي 5,847 2

 معنوي 5,638 يمعنو  5,656 9 معنوي 5,746 معنوي 5,789 3

 معنوي 5,823 معنوي 5,891 15 معنوي 5,839 معنوي 5,868 4

 معنوي 5,975 معنوي 5,887 11 معنوي 5,782 معنوي 5,835 5

      معنوي 5,847 معنوي 5,899 6
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 (22جدول )
الشعب في  لمسؤولي االداري االبداع الفقرة بالمجال وارتباط الفقرة بالمقياسيبين قيمة معامل ارتباط 

 لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي قسم النشاط الرياضي 

 االصالة  :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 الداللة بالمجاؿ

ارتباط الفقرة 
 ت الداللة بالمقياس

ارتباط الفقرة 
 الداللة بالمجاؿ

ارتباط الفقرة 
 الداللة بالمقياس

 معنوي 5,721 معنوي 5,779 5 معنوي 5,779 معنوي 5,869 1

 معنوي 5,626 معنوي 5,737 6 معنوي 5,737 معنوي 5,833 2

 معنوي 5,798 معنوي 5,827 7 معنوي 5,827 معنوي 5,621 3

      معنوي 5,779 معنوي 5,768 4

 الطالقة :مجاؿ 
ارتباط الفقرة  ت

 بالمجاؿ
 الداللة

ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
الفقرة ارتباط 

 بالمقياس
 الداللة

 معنوي 5,837 معنوي 5,855 6 معنوي 5,723 معنوي 5,824 1

 معنوي 5,695 معنوي 5,698 7 معنوي 5,785 معنوي 5,874 2

 معنوي 5,857 معنوي 5,849 8 معنوي 5,773 معنوي 5,754 3

      معنوي 5,794 معنوي 5,828 4

      معنوي 5,736 معنوي 5,835 5
 لمرونةا :مجاؿ 

ارتباط الفقرة  ت
 بالمجاؿ

ارتباط الفقرة  الداللة
 بالمقياس

ارتباط الفقرة  ت الداللة
 بالمجاؿ

ارتباط الفقرة  الداللة
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,769 معنوي 5,759 6 معنوي 5,615 معنوي 5,658 1

 معنوي 5,857 معنوي 5,857 7 معنوي 5,855 معنوي 5,839 2

 معنوي 5,664 معنوي 5,769 8 معنوي 5,762 معنوي 5,765 3

 معنوي 5,742 معنوي 5,746 9 معنوي 5,835 معنوي 5,859 4

      معنوي 5,455 معنوي 5,516 5
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 المخاطرة والتحدي :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
 ارتباط الفقرة
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,667 معنوي 5,778 4 معنوي 5,846 معنوي 5,874 1

 معنوي 5,793 معنوي 5,826 5 معنوي 5,851 معنوي 5,773 2

 معنوي 5,833 معنوي 5,855 6 معنوي 5,447 معنوي 5,497 3

 القدرة عمى التحميؿ :مجاؿ 

 ت
ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 

 ياسبالمق
 ت الداللة

ارتباط الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة
ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,775 معنوي 5,767 5 معنوي 5,815 معنوي 5,845 1

 معنوي 5,767 معنوي 5,831 6 معنوي 5,789 معنوي 5,791 2

 معنوي 5,752 معنوي 5,811 7 معنوي 5,758 معنوي 5,824 3

      عنويم 5,732 معنوي 5,759 4

 الحساسية لحؿ المشكالت :مجاؿ 

 ت

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

 ت الداللة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجاؿ

 الداللة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

 معنوي 5,745 معنوي 5,769 5 معنوي 5,776 معنوي 5,794 1

 معنوي 5,553 عنويم 5,466 6 معنوي 5,811 معنوي 5,865 2

 معنوي 5,817 معنوي 5,846 7 معنوي 5,795 معنوي 5,791 3

      معنوي 5,786 معنوي 5,828 4

 ( واإلبداع اإلداري -المستوى التنظيمي)يالخصائص السايكومترية لمقياس 3-4-2-14
 :صدق المقياس   3-4-2-14-1

ختبار يقيس بالفعؿ الوظيفة ف االأ الصحة والصالحية إال صدؽ المقياس إلى"يشير     
مف استعمؿ الباحث نوعيف و . (1)"المخصص لقياسيا دوف إف يقيس وظيفة أخرى إلى جانبيا

 وىماي المستوى التنظيمي واإلبداع اإلداري الصدؽ لمتحقؽ مف صدؽ مقياس
                                      

, عماف , دار يافا العممية لمنشر والتوزيع ,  القياس والتشخيص في التربية الخاصةسامي مصطفى )وآخروف( :  (1)
 .  111ـ, ص 2556



 ...........منهجية البحث واجراءاته امليدانية   ..............................الثالث ..............الفصل 
 

99 

 :أوال: الصدق الظاىري

استعمؿ إذ ,(1)"امدى تمثيؿ االختبار لمجوانب التي وضع لقياسييقصد بصدؽ المحتوى "    
فقرات  تعرض ذلؾ عندماو المستوى التنظيمي(, )س مقيافي  الباحث ىذا النوع مف الصدؽ

, عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف( وبدائمو وتعميماتو 5بمجاالتو الػػػػػػػ) ىذا المقياس
, كذلؾ بالنسبة إلقرار صالحية كؿ فقرة مف فقرات مجاالت المقياس المرشح لالستعماؿ

( وبدائمو وتعميماتو 6مقياس )االبداع االداري( إذ عرضت فقرات ىذا المقياس بمجاالتو الػ)ل
إلقرار صالحية كؿ فقرة مف فقرات مجاالت المقياس , عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف

 .المرشح لالستعماؿ

 )الصدق التكويني الفرضي(الصدق البنائي ثانيا: 
ذي يفسر أداء االختبار في ضوء بعض التكوينات الفرضية يعد ىذا النوع مف الصدؽ ال     

أو مدى قياس االختبار, وفي مجاؿ التربية الرياضية فانو يقصد "بالتكوينات الفرضية أو 
الميارات أو القرارات التي تفترض أنيا تشكؿ في مجموعيا اختبار واضح يقيس ظاىرة معينة 

" (2). 
ياس الحالي مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي تحقؽ الباحث مف ىذا الصدؽ في المقإذ 

استخراج تمييز الفقرات وعالقة الفقرة بالمجاؿ وعالقة الفقرة , مف خالؿ المقياس لفقرات
 بالدرجة الكمية لممقياس.

 ثبات المقياس :  3-4-2-14-2
يعد الثبات مف المؤشرات السيكومترية لممقاييس نظرًا ألنو يشير لدقة الفقرات واتساقيا في 

اس ما يجب قياسو وعمى الرغـ مف أف كؿ مقياس صادؽ يعد ثابت إال أف الصدؽ صفة قي

                                      
,العراؽ, النجؼ االشرؼ, دار الضياء 1ط االسس النظرية الختبارات التربية الرياضية,محمد جاسـ الياسري:  (1)

 .72ـ, ص2515لمطباعة والتصميـ,
 .252, ص مصدر سبق ذكرهعمي سمـو الفرطوسي واخروف: (2)
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وقد استعمؿ الباحث نسبية وليست مطمقة فال يوجد مقياس عديـ الصدؽ أو تاـ الصدؽ. 
 طريقتيف لمتعرؼ عمى ثبات المقياس وىما

  النصفية: التجزئة طريقة اوال:
المستوى )المقياسي ث بتجزئة فقراتالطريقة قاـ الباح مف ىذه التحقؽ لغرض    

ولكوف عدد فقرات المقياسي فردي  و زوجية, فردية فقرات ( إلىالتنظيمي واالبداع االداري
فقد تـ إضافة قيمة الفقرة األخيرة لمنصؼ األوؿ الى النصؼ الثاني كي يكوف العدد متساوي, 

الحصوؿ عمى ثبات  و ألجؿ التبايف لمتأكد مف تجانس النصفيف, (F)وباستعماؿ معامؿ
براوف, وكما مبيف في  –كامؿ االختبار طبؽ الباحث معادلة سبيرماف 

 (.  24(وجدوؿ)23جدوؿ)
 ( 33جدول )

مسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي ل المستوى التنظيمييبين معامالت ثبات مقياس 

 بالتجزئة النصفية مغ معامل التصحيح   لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي 

 الثبات بعد التصحيح الثبات قبؿ التصحيح المستوى التنظيمٌمقياس  ت
 5,935 5,878 الشخصية :مجاؿ  1

التنسػػػػػػػػػػػػيؽ والعالقػػػػػػػػػػػػات  :مجػػػػػػػػػػػػاؿ  2
 5,962 5,928 االجتماعية

 5,894 5,858 اتخاذ القرار :مجاؿ  3

 5,938 5,882 التوجيو والرقابة والتقويـ :مجاؿ 4

 5,941 5,889 القيادة:مجاؿ  5

 5,955 5,954 المقياس ككؿ            
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 ( 32جدول ) 

مسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي ل االبداع االدارييبين معامالت ثبات مقياس 

 بالتجزئة النصفية مغ معامل التصحيح   لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي 

 حيحالثبات بعد التص الثبات قبؿ التصحيح االبذاع االدارًمقياس  ت
 5,954 5,825 االصالة :مجاؿ  1

 5,928 5,865 الطالقة :مجاؿ  2

 5,993 5,986 المرونة :مجاؿ  3

 5,894 5,858 المخاطرة والتحدي :مجاؿ  4

 5,915 5,843 القدرة عمى التحميؿ :مجاؿ  5

 5,952 5,822 الحساسية لحؿ المشكالت :مجاؿ  6

 5,955 5,818 المقياس ككؿ              

 

 
  الفا كرو نباخ: معامل ثانيا:

أعتمد الباحث عمى بيانات التجربة األساسية  الطريقة بيذه وإليجاد الثبات       
وقد استعمؿ الباحث  ( عامميف,15مع عينة االستطالع البالغة )عامؿ  (155والبالغ عددىـ)

وكما مبيف في  الستخراج معامؿ الثبات, (,spssالحقيبة اإلحصائية)
 (.  26(وجدوؿ)25جدوؿ)

 (25جدول )
مسؤولي الشعب في قسم النشاط ل المستوى التنظيمييبين قيمة معامل الفا كرونباخ لمقياس 

  لمنطقة الفرات األوسطوالمدرسي الرياضي 

 معامؿ الفا كرونباخ مقياس المستوى التنظيمٌ ت
 5,847 الشخصية :مجاؿ  1

 5,821 التنسيؽ والعالقات االجتماعية :مجاؿ  2

 5,795 اتخاذ القرار :مجاؿ  3

 5,764 التوجيو والرقابة والتقويـ :مجاؿ 4

 5,852 القيادة:مجاؿ  5

 5,799 المقياس ككؿ              
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 (26جدول )
مسؤولي الشعب في قسم النشاط الرياضي ل االبداع االدارييبين قيمة معامل الفا كرونباخ لمقياس 

  سطلمنطقة الفرات األووالمدرسي 

 معامؿ الفا كرونباخ مقياس االبذاع االدارً ت
 5,988 االصالة :مجاؿ  1

 5,917 الطالقة :مجاؿ  2

 5,952 المرونة :مجاؿ  3

 5,883 المخاطرة والتحدي :مجاؿ  4

 5,866 القدرة عمى التحميؿ :مجاؿ  5

 5,895 الحساسية لحؿ المشكالت :مجاؿ  6

 5,888 المقياس ككؿ             

 
 اإلعداد النيائي لممقاييس:  4-2-15– 3

الباحث تحديد المجاالت وفقراتيا عمى وفؽ الخطوات اإلجرائية و إجراء  أنيىبعد أف 
( 6) المتكوف مف إدارة التغيير بعدىا الى استكماؿ إعداد مقياس توصؿالعممية  األسس

, ()( فقرة47مجاالت و)( 5) المتكوف مف المستوى التنظيمي , ومقياس()( فقرة49مجاالت و)
 وكما موضح بالمالحؽ., ()( فقرة47( مجاالت و)6) ومقياس االبداع االداري المتكوف مف

 التجربة الرئيسة : 3-4-2-16 
بتطبيؽ المقاييس عمى أفراد عينة  ,باشر الباحث وبمساعدة فريؽ العمؿ المساعد 

 لقساـ النشاط الرياضي (%16وبنسبة )( عامؿ, 45البحث الرئيسة والبالغ عددىـ )
كربالء, المثنى( بتاريخ  بابؿ, ,النجؼ ,محافظات الفرات األوسط )القادسيةوالمدرسي ل

وبعد االنتياء مف تطبيؽ المقاييس, وتنفيذ التجربة 35/5/2521ولغاية  4/5/2521

                                      
 (14)*(ملحق)

 (15)**(ملحق)

 (16)***(ملحق)
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لجات ساسية قاـ الباحث بجمع االستمارات وتفريغ بياناتيا وترتيبيا, تمييدا ألجراء المعاألا
 ىداؼ البحث .أوؿ والثاني مف أل, وبذلؾ يتـ تحقيؽ اليدؼ ااالحصائية عمييا 

 الوسائل اإلحصائية: 3-4-2-17

   -( ومنيا استخرج اآلتي:SPSSالحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ) الباحثاستخدـ    
 الوسط الحسابي.    -1
 االنحراؼ المعياري . -2
 (.2مربع)كا -3
                                 النسبة المئوية . -4
 )بيرسوف(. معامؿ ارتباط -5
 سبيرماف براوف. معامؿ -6
 .سميرنوؼ(-اختبار)كمموجروؼ -7
 ( لمعينات المستقمة.tاختبار ) -8
 ألفا كرونباخ . -9
 . الخطأ المعياري-15

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 -ػرض انُتائج وحتهيهها ويُالشتها : -4
 املطتىي انتُظيًي  4-1

َ
 انتىصيف اإلدصائي نتىزيؼاث يتغرياث انبذث

 واالبذاع االداري ،إدارة انتغيري نؼيُت انتطبيك
 بُاء امنىرج انتُبؤ بئدارة انتغيري بذالنت املطتىي انتُظيًي واالبذاع االداري  4-2
  أجياد ػاللت االرتباط بني املتغرياث ليذ انبذث نؼيُت بُاء االمنىرج 4-2-1
يؤشراث امنىرج انتُبؤ بئدارة انتغيري بذالنت املطتىي انتُظيًي واالبذاع  -4-2-2

 االداري 
 االرتباط بني إدارة انتغيري واملطتىي انتُظيًي واالبذاع االداري أجياد ػاللت 4-2-2-1
 اضتخراج يؤشراث أمنىرج يؼادنت االحنذار اخلطي املتؼذد  4-2-2-2
 اضتخراج ليى يؼايالث يؼادنت االحنذار اخلطي املتؼذد )االمنىرج( 4-2-2-3
 بئدارة انتغيرييُالشت ػاللت االرتباط املطتىي انتُظيًي واالبذاع االداري  4-3
 يُالشت ػاللت االرتباط املطتىي انتُظيًي بئدارة انتغيري 4-3-1
 يُالشت ػاللت االرتباط االبذاع االداري بئدارة انتغيري 4-3-2

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 .................................عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها    الفصل الرابع ........................
 

501 

 

 -النتائج وحتليلها ومناقشتها : عرض -4
إدارة التغييررر القتهتررل ستلى ررتالظ التوايىررع الادسرردام اددارا لى ررياللع ال رر    ررع ه رر  )

 ( لىوطقة الفرات األال طالالىدر ع الو تط الريتضع 
عاااارض نتااااا و حث يااااث لتيتيت ااااا لننا  اااات ا     ااااد أن يتنااااالل حث ايااااث لاااا   ااااذح حث  اااال      

ع حث يانات حثناتجة نن حالخت ارحت حثنستخدنة حثت  لضا  ا   اكل جادحلل حستكنل حث ايث جن
أدحة تلضااييية نناساا ة  ل ساا ك كلن اااثنااا تنهتاا  ناان ساا لثة لاا  حسااتخلص ح دثااة حث تنيااة   

تنكننا نن تيقيق لرضيات لأ دحل  حث يث ل  ضلء حإلجرحءحت حثنيدحنية حثت   اام   اا ثت يث 
ر نااا لحثنتيجااة( حعتنااادح عتاار حثنت ياار أل حثنت ياارحت حالخاار    إذ يقاالم حث ايااث لاا  تل ااع نت ياا

(  اساات نال لتيتياال حثترحجااع(   إذ سااي رض نناااذج حثتقاادير  حثتاا  تاام حسااتنتاج ا  ناااء حثتن ؤيااةل
 عتر عينة حث يث لحثتأكد نن ند  د ت ا  نن حالجا ة عتر حثسؤحثين حآلتيين: 

جياااد  أم حن اااا تتاااأهر   ااادد  ااا ير نااان   ااال تتلحلاااق حثننااااذج ناااع حث ياناااات حثن اااا دة   اااكل-أ
 حثياالت .

  ل ينكن ت نيم حثنناذج عتر عينات أخر .   -ك
لسيقلم حث ايث  تل يف نت يرحت حث يث ل ا  حثنساتل  حثتنظينا  لحال ادحع حالدحر    

دحرة حثت يياار ثنسااؤلث  حث اا ك لاا   ساام حثن اااط حثرياضاا  ل  ثننطقااة حث اارحت ح لسااط لحثندرساا  ح 
 ااادالت حثتن ؤيااة  نااع ت سااير حثنتااا و . لنااع حن  ناااك طرح ااق نختت ااة ثتيديااد لعاارض نتااا و حثن

ل*( ( Backwardل     لقااد حعتناد حث اياث حثطريقاة حثترحج يااة ح ننالذجحثنت يارحت حثدحختاة لا  

حثتااا   يلضاااع جنياااع حثنت يااارحت حثتن ؤياااة لااا  حالننااالذج   هااام تيساااك نساااا نة كااال نت يااار لااا  
كال نت يار  لتقاارن حثدالثاة ناع ن ياار حالزحثاة  للا   اذ  حثطريقاة ضلء حثدالثة الخت ار حثتا   ث

يااتم حثسااير إثاار حثختااف  ييااث تاادخل حثنت ياارحت جني  ااا ناارة لحياادة إثاار حثن ادثااة حثخطيااة  هاام 
                                      

( حثر حن حست نال حثطريقة حثترحج ية    حثن ضتة عتر حثطريقة حثتقدنية  لذثك  س ك spssي ير حثن در لحالي اء  استخدحم  (*ل
  ضل حالختيار حثتقدن   –دنا ي قر نت ير آخر ها ت حآلهار حثنخندة حثت  تيدث عندنا يكلن  يد حثنت يرحت حثتن ؤية أهر  ام لذثك عن
ل كذح  ت نل حثطريقة حثتقدنية  نخاطر أعتر ل   –عتر حثيذف حثترحج   إل  اء حثنت يرحت حثتن ؤية حثنتضننة ل  حآلهار حثنخندة 

                                                                          حثقيام  أخطاء نن حثنلع حثهان  لكضياع نتيلل تن ؤ  يتل ع حثنتيجة عتنيا(.
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ييااذف حثنت ياار حثتن ااؤ  حثااذ  يكاالن ثدياا  أدناار حرت اااط جز اا  نااع نت ياار حثنتيجااة ل كااذح يتاار 
  ة حثت  ث ا دالثة إي ا ية.ل  حثن ادثة لقط حثنت يرحت حثنن  ي قر

التالصيف اإلحصتئع لتالزي تت ىتغيرات السحَث الى تالظ التوايىع الادسردام اددارا    4-1
 إدارة التغيير ل يوة التطسيق:

 ( 72 جدالل )
  التالصيف ادحصتئع لىتغيرات السحث ح   اختستر )كاللىالجالرف  ىيروالف( ل يوة سوتء الوىالذج

 حثنت يرحت ت
حثلسط 
  حثيسا 

حالنيرحف 
 حثن يار 

حثخطأ 
 حثن يار 

 (k-sحخت ار ل
 نستل  حثدالثة حثنيسل ة

 0,410 0,045 0,030 11,851 531,184 حثنستل  حثتنظين  5
 0,011 0,001 0,058 10,151 541,311 حال دحع حالدحر  4
 0,080 0,013 0,100 13,011 533,884 إدحرة حثت يير 3

 
ؤ اار يساان حنت ااار درجااات عينااة  ناااء حثنناالذج عنااد كاال ناان ( ت40إن نتااا و حثجاادلل ل

دحرة حثت يياارل    حال اادحع حالدحر ل    حثنسااتل  حثتنظيناا نت ياارحت حث يااث ل ( لعنااد يساااك  ينااة ح 
 ( عتاااار حثتاااالحث  0,013   0,001   0,045( ثتنت ياااارحت حثن يلهااااة جاااااءت نتا ج ااااا ل k-sل
   0,410( لحثتااا  جااااءت ل k-sخت اااار لن  ااايم نساااتل  حثدالثاااة حثنرحلقاااة ثتقااايم حثنيسااال ة الح  ل 

ل اااد يققااات جنياااع حثنت يااارحت ( 0,01( عتااار حثتااالحث  لجني  اااا أك ااار نااان ل0,080   0,011
 حثننينر حالعتدحث . 

لثااام يقاااف ح نااار عناااد  اااذح حثياااد   لقااايم حثخطاااأ حثن ياااار  حث ااا يرة ل حث ااا رية ( حثتااا  
تؤكااااد يساااان حختيار ااااا  ( عتاااار حثتاااالحث  ل اااا  0,100   0,058   0,030جاااااءت نتا ج ااااا ل 

لحثندرسا  ثنساؤلث  حث ا ك لا   سام حثن ااط حثرياضا  ل يت ا ل  تنهيل حثنجتنع حثندرلس 
 .  ثننطقة حث رحت ح لسط
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 سوتء اوىالذج التوسي سإدارة التغيير سددلة الى تالظ التوايىع الادسدام اددارا : 4-7
 

دحرة ل   دحر إل ااادحع حإللح إن حالي ااااء   اااذح حثنلضااالع يساااتتزم  يااااس حثنساااتل  حثتنظينااا  ح 
ثننطقاة لحثندرسا  نساؤلث  حث ا ك لا   سام حثن ااط حثرياضا   حثت يير  لرحد نجتناع حث ياث ل

 ( . حث رحت ح لسط
 

  أيجتد قتهة ادرتستط سين الىتغيرات هيد السحث ل يوة سوتء ادوىالذج: 4-7-1
 

 اة  اين حثنت يارحت   إن حث دف نن درحسة حالرت اط    ل حثك ف عان  الة أل درجاة حث ل
 لاالرت اط يدل عتر لجلد عل ة  ين تتك حثنت يرحت. 

لثتيقيق عنتية حستخرحج  الة حث ل اة  اين درجاات حثنت يارحت لا  حثدرحساة حثياثياة ث يناة 
 ل يرسلن(. حثنت دد ناء حالننلذج  حست نل ن انل حالرت اط 

ن حثنت يارحت   لعتار حثارمم نان  اي  (للال د نن حال اارة  ناا إثار أن حث ل اة لحالرت ااط(
أن ااا أدحة  يهيااة ن ياادة    لثكن ااا ال تخ رنااا أ   اا ء عاان حثقاادرة حثتن ؤيااة ثتنت ياارحت    ن ناار 
أن ا ال تخ رنا عتر حثس  ية أل حث تية  ل   ال تدل عتر لجالد أهار ثتنت يارحت حثنن  اة حثنساتل  

ن حثنسااااااتليات ذثااااااك أ( ل  ثت ييااااارإدحرة ح عتااااار نت ياااااار حثنتيجاااااة ل  لحال اااااادحع حالدحر  حثتنظينااااا 
   ن ي قااد أيااد حثنت ياارحت حثتن ؤيااة حثجياادة دالثتاا أحثنرت  ااة ثلرت اااط حثخطاا  تزيااد ناان حيتنااال 

ثي ااا عنااد إليساات نر عناا  لاا  حالنناالذج   ثااذح ال ينكاان حالعتناااد عتاار تتااك حث ل ااات لحثركاالن 
أننالذج ن ادثاة حالنيادحر   ناء حالننلذج حثتن ؤ    عتيا  سايتجأ حث اياث حثار حساتخرحج نؤ ارحت

 حثخط  حثنت دد ث ناء حالننلذج.
 

 
                                      

( ينكن حثتل ل حثر ن ادثة حالنيدحر دلن درحسة  لة حث ل ة  لينكن حيضا تيديد درجة  لة حث ل ة لحالرت اط( دلن حيجاد ل
 ن ادثة حالنيدحر  حذ ي قر ثكل نن نا ح دحل  حثخا ة.
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 ( 72جدالل ) 
  الادسدام اددارا الالى تالظ التوايىع إدارة التغيير يسين ىصفال ة ادرتستط سين

   حال دحع حالدحر  حثنستل  حثتنظين  إدحرة حثت يير حالرت اط
   5,000 إدحرة حثت يير 

   ---- حثدالثة
  5,000 0,803 ن حثنستل  حثتنظي
  ---- 0,000 حثدالثة

 5,000 0,018 0,800 حال دحع حالدحر 
 ----- 0,000 0,000 حثدالثة

 
ىي ررررات اوىرررالذج التوسررري سرررإدارة التغييرررر سددلرررة الى رررتالظ التوايىرررع الادسررردام  -4-7-7

 اددارا :
   داردام ادأيجتد قتهة ادرتستط سين إدارة التغيير الالى تالظ التوايىع الادس4-7-7-1

 ( 72جدالل ) 
 لدظ أ راد قيوة سوتء ادوىالذج الادسدام اددارا الى تالظ التوايىعال  هي  ى تىل ادرتستط سين إدارة التغيير

ط ي ة  حثنت يرحت ت
 حالرت اط

حثدالثة  ن انل حالرت اط  
 نستل  حثن نلية حثنيسل ة حإلي ا ية

  نل ن 0,000 0,803  سيط  حثنستل  حثتنظين  5
 ن نل  0,000 0,800  سيط حال دحع حالدحر  4

 
( نجااد أن  اايم ن اناال حالرت اااط  ااين نت ياار لإدحرة  40عنااد حساات رحض نتااا و حثجاادلل ل 

( لحن 0,800   0,803لحال دحع حالدحر     اد  ت ات عتار حثتالحث  ل حثت يير( حثنستل  حثتنظين 
( عتااار حثتااالحث  ل ااا   0,000   0,000 يناااة نساااتل  حثدالثاااة حثنرحلقاااة ث اااا جااااءت  نقااادحر ل

( ل ااذح يؤ اار حن حالرت اااط ن ناال  لحث ل ااة يقيقيااة   ثاام تااأت  عاان طريااق 0,041أ اا ر ناان ل
 حث دلة . 



 .................................عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها    الفصل الرابع ........................
 

500 

حثت  ترت ط   ل اات  لحال دحع حالدحر  حثنستل  حثتنظين ل نا أن حث ايث سيت انل نع 
 د ل  حثتيتيل  .عتي  سيتم أدخال جنيع حال  ا إدحرة حثت ييردالثة لن نلية( نع 

 ا تخراج ىي رات أوىالذج ى تدلة ادوحدار الخطع الىت دد :  4-7-7-7
ن أت نينااا   يجاااك  لإلنكانياااةننااالذج   نااااء ح ثتقيااايم د اااة حالننااالذج ثتنتيجاااة لااا  عيناااة 

عناد  دحر إل ادحع حإللح حثنساتل  حثتنظينا نان  إدحرة حثت ييار اننالذج  اادرح عتار حثتل اع  يكلن ح
ة نختت ااة. لاااث  لط حثياااد لاا   االة حالنناالذج حثتن ؤيااة يااؤد  حثاار عاادم حنكانيااة تط يقاا  عتاار عيناا

 ت نين .  
 ( 03جدالل ) 

 ىي رات جالدة أوىالذج ى تدلة ادوحدار الخطع
ن انل  حثنت يرحت حثننلذج

 حالرت اط
R 

نس ة حثنسا نة 
لن انل 
 حثت سير(

R2 

نس ة 
حثنسا نة 
 حثن دثة
R2 

حثخطأ 
حثن يار  
 ثتتقدير

 حثنتيجة ؤيةحثتن 

5 
لحال دحع  حثنستل  حثتنظين 
 50,153 0,805 0,801 0,800 إدحرة حثت يير حالدحر 

   
( لحن  0,800جااااءت  نقااادحر ل حثنت ااادد( أن  يناااة ن انااال حالرت ااااط  30يظ ااار نااان حثجااادلل ل 

حثنسااااتل  (   ل ااااذح ي ناااا  أن  0,801 ينااااة ن اناااال حثت سااااير لنساااا ة حثنسااااا نة(  ااااد  ت اااات ل
  .  إدحرة حثت يير%( نن  80,1ت سر نس ة نقدحر ا ل  دحر إل دحع حإللح  حثتنظين
 حثنساااتل  حثتنظينااا (  ال ي تناااد لقاااط عتااار نت يااارحت  إدحرة حثت ييااار ل اااذح يؤ ااار أن حثتن اااؤ  اااا ل    

 . ننلذج  ل عتر علحنل حخر  ثم يتضنن ا ح  دحر إل دحع حإللح
( ل ااا  تؤ ااار نقااادحر حثت ااااين لااا  0,801لحث اث اااة ل ( R2ن نسااا ة حثنساااا نة لأعنلناااا  

نا نسا ة حثنساا نة أننلذج لحثنستند نن حث ينة.  ( حثذ  ي سر  ح إدحرة حثت يير حثنت ير حثتا ع ل
ننلذج ثال  ( حثذ  ي سر  ح إدحرة حثت يير ( لتؤ ر نقدحر حثت اين ل  حثنت ير حثتا ع لR2حثن دثة ل

   ح تق نن حثنجتنع حثذ  أخذت نن  حث ينة.
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 ( 01ل ) جدال
 ( الىح السة الهيىة ى تالظ الى والية الىرا قة لهت fيسين هيىة اختستر ) 

 نجنلع حثنر  ات ن در حثت اين حثنناذج
درجا
ت 
 حثيرية

نتلسط 
 حثنر  ات

حثدالثة  (f ينة ل
حإلي ا 

نستل   حثنيسل ة ية
 حثن نلية

5 

 ين 
 81040,1 4 510115,5 حثنجنلعات

ل دحخ ن نل  0,000 440,4
 381,0 500 15510,1 حثنجنلعات

  500 450105,1 حثكت 

 
( حثنيسل ة حث اث ة fن  ينة نستل  حثدالثة حثنرحلقة ثقينة لأ( إثر  35ي ير حثجدلل ل     

( ننا يدثل عتر ن نلية 0,041( ل   أ  ر نن ل0,000( جاءت  نقدحر ل440,4ل
ن ح ننلذج ينهل حث ل ة  ين حثنت يرحت  يد   ل اثتاث  لإ أننلذج حالنيدحر حثخط  حثنت دد

 لحال دحع حالدحر  ألضل تنهيل . حثنستل  حثتنظين ل (  حث يث لإدحرة حثت يير
ن  تيتيل حثت اين يخ رنا لينا إذح كان ألينل  حث ايث  نا حثر أن  لعتر حثرمم نن  
ن  ال يخ رنا عن أال إ(    إدحرة حثت يير ي ط  درجة جيدة نن حثتل ع ثنت ير حثنتيجة ل ح ننلذج

حثنسا نة حثنن  تة ثتنت يرحت حثتن ؤية ل  حالننلذج   ثذثك ال ينكننا حالستنتاج  أن نت يرحت 
    جني  ا نتن  ات جيدة . لحال دحع حالدحر  حثنستل  حثتنظين 

 
 ا تخراج هي  ى تىتت ى تدلة ادوحدار الخطع الىت دد )ادوىالذج(:  4-7-7-0
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  ( 07جدالل)  
 القي  الختصة سى تىتت ى تدلة ادوحدار الى والية ى مىتت األوىالذج

ذج
ننل

حث
 

 

حثدالثة  (t ينة ل حثن انلت
  حإلي ا ية

 ط ي ة حثن انل
نستل   حثنيسل ة ثتن ادثة  ينة حثن انل

حث ير  حثن نلية
 ن يارية

حثخطأ 
 حثن يار 

 حثن يارية
 ل يتا(

5 

حثنقاااااااااااااااااااااااااااااادحر 
 حثها ت 

 أ
53,085 1,011  4,515 0,033 

 ن نل 

حثنساااااااااااااااااااااااااتل  
  حثتنظين 

 5ك
0,004 0,518 0,003 4,030 0,018 

 ن نل 

لحال اااااااااااااااااااااااااادحع 
 حالدحر 

 4ك
0,801 0,581 0,841 1,848 0,000 

 ن نل 

 -حثنيااال  –( ي اااير إثااار ن نلياااة ن انااال حثتقاااطع ل أ ( لكاااذح ن انااال حالنيااادحر  34حثجاادلل ل 
( 0,041لك( إذ أن  يم نستل  حثدالثة حثنرحلقة ثقيم ل ت ( حثنيسل ة   لجاءت أ ا ر نان ل

 (  ننلذج حالنيدحر حثخط  حثنت دد. 4  ك 5ننا يدل عتر ن نلية حثن تنات ل أ   ك
 حثنساااتل  حثتنظينااا ل    إدحرة حثت ييااار ل اااة  اااين درجاااة ن حثنقااادحر حثها ااات ي اااير حثااار حثإ 

 .   لحال دحع حالدحر 
حثنسااتل  ل لي ااير حثنقاادحر حثها اات لأ(  نااا أناا  لاا  ياثااة كاناات  ينااة حثنت ياارحت حثتن ااؤ  

   لحال ااادحع حالدحر  ل ااا ر( لاااان حالننااالذج يتل اااع أن تكااالن درجاااة أدحء إدحرة حثت ييااار  حثتنظينااا 
 ( لقط .   53.085 ل

 لدة حثاار ذحت حثجاادلل نجااد حن  ينااة ل ت ( حثنيساال ة ثتنقاادحر حثها اات ثتنت ياارحت ل اااث
( جااااءت عتااار حثتااالحث  4  ك  5لحال ااادحع حالدحر   لك حثنساااتل  حثتنظينااا ل حثتن ؤياااة حثتن اااؤ  

  نقدحر 
ن نسااتل  حثدالثااة حثنرحلقااة ث ااا جاااءت  نقاادحر ل1,848   4,030ل    (  0,000   0,018( لح 

( ل ااذح ي ناا  أن  ينااة ل ك( تختتااف عاان حث اا ر   ااكل 0,041أ اال ناان لعتاار حثتاالحث  ل اا  
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تساااا م   اااكل  لحال ااادحع حالدحر   حثنساااتل  حثتنظينااا ل ن حثنت يااارحت حثتن ؤياااة حثتن اااؤ  ح  ك يااار  ل 
 ل ال ل  تقدير  يم حثنتيجة. 

لي اااير حث اياااث  ناااا حثااار أنااا  يجاااك أن يأخاااذ  نظااار حالعت اااار حثخطاااأ حثن ياااار    إذ  
 اايم لحثنقاادحر حثها اات( حثنختت ااة عنااد أخااذنا عينااات ك ياارة ناان حث يانااات تت تااق يخ رنااا عاان عاادد 

 اثنت يرحت حثنستقتة لحثنتن  ة( لحثنليظ نن حثجدلل أعال  أن حث يناات نت اا  ة نسا يا  إذ حن 
 اايم حثخطاااأ حثن ياااار  جاااءت  ااا يرة جااادح  ل ااذح ي نااا  إن ن ظااام حث ينااات تنتاااك  يناااا  لنقااادحر 

إ  حناااا   ناااااك حخااااتلف  تياااال  ااااين حث ينااااات  –لاااا  حث ينااااة حثنجن ااااة  ها اااات( ن ااااا  ة ثقين ااااا
  –حثنت ا  ة 

ننااا جاااء آن ااا نتخااص حثاار أناا  حالخت ااار ل ت(  ااد أ اار ثنااا  ااأن  اايم لحثنقاادحر حثها اات( 
كاناات نختت ااة عاان حث اا ر عنااد نقارنت ااا نااع  اايم لحثنقاادحر حثها اات( ثت ينااات حثنت ااا  ة  عناادنا 

يرة  لااأ  حنياارحف  اا ير عان حث اا ر ينكاان أن ي كااس لر ااا جااءت  اايم  حثخطااأ حثن يااار   ا 
 ن نا  ن لحثنقدحر حثها ت( ننهتة ث اث ية حث ينات حثنختت ة. 

لعتااار حثااارمم نااان أن  ااايم لحثنقااادحر حثها ااات( لنساااتل  دالثت اااا إي اااا يات  اناااة تن  ااا  
ن اا نساتقتة درحست ا  لثكن ت سير حثنسخ حثن يارية نن  يم لحثنقدحر حثها ت( يكالن أسا ل   لال 

عاااان لياااادحت حثقياااااس ثتنت ياااارحت( لقينااااة  يتااااا حثن ياريااااة تخ رنااااا عاااان عاااادد لياااادحت حالنياااارحف 
 حثن يار  حثت  ستت ير   ا حثنتيجة   س ك ت ير حثنت ير حثتن ؤ   نقدحر حنيرحف ن يار  لحيد.

 
 ىوته ة قتهة ادرتستط الى تالظ التوايىع الادسدام اددارا سإدارة التغيير: 4-0
 ىوته ة قتهة ادرتستط الى تالظ التوايىع سإدارة التغيير: 4-0-1
 

ن حثجانك حثتنظين  ي ت ر نن حثجلحنك حثن نة ثيس ل  لح ع حثيياة حث  رية ليسك إ     
ننا ل  لح ع حثنختل ات حثيية حثت  ختق ا حهلل س يان  لت اثر  ن  ي كل ركنا  نن أركان  لح 

ات  ضرلر  ثت رد لحثنجتنع لي د أيد حث نا ر حث انة ن حثتنظيم حنر ييلضَل عن أحثيياة 
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ثت نتية حإلدحرية لحثذ   دلن  ي قد نسؤلث  حث  ك ل حث انتين ل  أ سام حثن اط حثرياض  
حثكهير  لت  ح عنتية مير  ادرة عتر حثنض  ل  حثطريق حثنرسلم ث ا  اثسرعة حثنطتل ة 

  ييث نين ن يش ع رح  ال ييتنل   كل نيسلك لد يق إلنجاز ح عنال لتيقيق ح  دحف
لقدحن حثنال أل حثج د أل حثل ت ثذثك يجك أن يكلن كل عن ر نن عنا ر يياتنا ل  
نكان  حثذ  يدد ث   ليقلم  كل لحج ات   ك اءة لح تدحر. لعن طريق حثنتا و حثت  ظ رت 

دحرة حثت يير ثنسؤلث   ثت ايث ت ين لجلد عل ة حرت اط ن نل    ين حثنستل  حثتنظين  لح 
حثن اط حثرياض  لحثندرس   لي زل حث ايث  ذ  حث ل ة حن نسؤلث  حث  ك   سمحث  ك ل  

 إيدحث حثت يرحت لحثت ديلت  حأن يقلنل  ححثذين ينتتكلن نستل  تنظين  عاث  يستطي ل 
حثن اط حثرياض  لحثندرس  دلن حإلخلل أل إعا ة حث نتية   سمحثنناس ة لحثضرلرية ل  

 ذح نا  ن حثتنظيم يركز عتر ترتيك لتنسيق كل نا تستتزم عنتية حثت ييرح  حإلدحرية  ل 
"لير  حيضا   أن حثتنظيم ال ينكن أن يستنر ل  أدحء لظي ت   م( 4055كد لعاكف ثط    أ

لكتنا حرت ع حثنستل  . (5لدلن إيدحث ت يرحت ل   نا   لأ دحل  للظي ت  نن يين آلخر"
ع ن   عنتية حثتجديد لحثت يير حثذ  تس ر حثنؤسسات حثتنظين  ثد  نسؤلث  حث  ك حرت 

زحثة حث دأ  ترحكم ت لت ييح ح خطاء حثت حثرياضية نن خلث  إثر حثيدحهة لننع حثترحجع لح 
عتر حثنظم لحثتلح ح أل ي يك ح لرحد أل تت رض ث  حثن دحت ثتظل حثنؤسسة نيالظة عتر 

 ذح نا   ح زنات لحثظرلف حث   ةييليت ا ل  ا  ا ل ادرة عتر حثتكيف لحثتجالك نع 
م( "أن حث نتية حثتنظينية عنتية نستنرة مير نتل  ة حل 4050كد لعت  نيند حث ا غ  أ

نيدلدة حثنطاق لاثتلسع ل  يجم حثن اريع لزيادة حعدحد حث انتين لي ا حنر ط ي   لنتل ع  
حثنستجدحت حثت  تطرأ  لنا ثم ي ايك ذثك تطلرح  لت ييرح  ل  حث ياكل حثتنظينية ثتتنا ر نع
 .( 7لعتر حية نن أة حل نؤسسة سيكلن ن ير ا حثيتن  حث  ل حل حالن يار"

 

                                      
م  4055  حالردن  دحر حثياند ثتن ر لحثتلزيع  5  طدستكتر  ع ىواىتت األقىتلإدارة اإلسدام الا( عاكف ثط   خ النة: 5ل

 .515ص
 .553م  ص4050    حث رحق  دحر حثضياء ثتط اعة5  طقم  اإلدارة ال ن القيتدة (عت  نيند جلحد حث ا غ لحخرلن:5ل
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 ىوته ة قتهة ادرتستط ادسدام اددارا سإدارة التغيير: 4-0-7
 

نجاز ا نإ          لعن  .حإل دحع نن أ م نقلنات حثنؤسسات حثناجية لحثنتنيزة ل  أدح  ا لح 
دحرة طريق حثنتا و حثت  ظ ر  ت ثت ايث ت ين لجلد عل ة حرت اط ن نل   ين حال دحع حالدحر  لح 

ن أحثت يير ثنسؤلث  حث  ك ل  أ سام حثن اط حثرياض   لي زل حث ايث حثر  ذ  حث ل ة 
يدحث نقتة نلعية لت ييرحت أ حنسؤلث  حث  ك حثذين ينتتكلن حال دحع حالدحر  يستطي ل 

لدعم ح لرحد حث انتين لي ا  حثرياض  لحثندرس عنل أ سام حثن اط جل رية ل  أساثيك 
لحإل دحع ي ن   .لت جيع حثستلك حإل دحع  ثدي م  ييث ت  ح ذحت ك اءة لل اثية أعتر

نلح تة حثت يير نن خلل حثنرلنة  لحث ي ة حإلدحرية حثن دعة   لتللير حثنناخ حثنناسك   
رؤلسين لر ة  دحء ح عنال لت ليض حثستطات لحثن اركة ل  حتخاذ حثقرحرحت  لننح حثن

  يرية لحستقلثية  لاإل دحع حإلدحر  يتضنن ل  حث اثك إيجاد تطلير ل  ح نظنة حإلدحرية
 ييث تكلن نختت ة عنا كانت عتي   لتؤد  إثر  حثن اط حثرياض  لحثندرس   سمث  ك 

ف ثط    كد لعاكأ ذح نا  ثتت يير نيل حاللضل نتا و إيجا ية   كل ن ا ر أل مير ن ا ر
"أن حثت يير  ل إجرحء أل تكتيك ين ذ عتر لضع  ا م ثتتيلل نن لح ااع ياث  إثر  م(4055

ن ين  ذح يك   أن لح ع ألضل حستجا ة ثتنستجدحت لحثنتاجات حإل دحعية ثتل لل إثر  دف 
ن حإل دحع ي ت ر إنستدل نن خلث  عتر حث ل ة حثلهيقة حثت  تر ط  ين حإل دحع لحثت يير إذ 

ثنيرك حثر يس  ثتت يير  لأن حثت يير  ل ن اط حستجا   ثنا ي در  حإل دحع نن نستجدحت ح
. لأن حإل دحع يأت  ثي ير نن يال إثر يال ألضل لحثت يير يأت  (5لأل نتاجات جديدة"

حستجا ة ثتنستجدحت لحثنتاجااات حإل دحعية  كانا يرت ط حإل دحع  اثت يير نن ييث إن نا 
 م(4055 ذح نا حكد لعاكف ثط     اثدينانيكية لحثتجدد نع نت يرحت حثيياةن اطان يتنيزحن  

"ييث أن حإل دحع لحثت يير ي ااكلن جل ر حثرلح ثدلرة يياة ح لكااار حإل دحعية لحستنرحريت ا 
لكل نن نا نرت ط  ا خر ننذ حثنريتة ح لثر ل  دلرة حثيياة ليتر حثنريتة ح خيرة  إذ ال 

                                      
 .581  صىصدر  سق ذكره ( عاكف ثط   خ النة:5ل
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لن ت يير  لال  ينة ثتت يير دلن إ دحع  أ  نا حث ا دة نن حثنتاجات حإل دحعية  ينة ثإل دحع د
دلن أن تيقق   ء نن حثت يير ثأللضل عتر لح ع ن ين  لكذثك نا حث ا دة نن حثت يير حثذ  

. لعرف ختف حإل دحع حإلدحر  أن  "حثستلك (5لال يستند عتر نستجدحت أل نتاجات جديدة"
ر حثت يير ل  نتا و حثنلحد حثنستخدنة ل  حث ركات لحثدلح ر حالنسان  حثذ  يؤد  إث

. لير  حث ايث أن  (4للحثنؤسسات ليت ف  اثخ رة لح  اثة لحثقينة لحث ا دة حالجتناعية"
 سم حثن اط حثرياض  لحثندرس  ل  عنتية حثت يير ل   ناك علح ق تلحج  نسؤلث  حث  ك 

جيد نع حثت يير لإن  يجك عتر نسؤلث   نن   ل   ض حث انتين لنن أجل حثت اعل   كل
ثن  لم حثت يير لأن  نحث  ك حثذين ينتتكلن حثنستل  حثتنظين  لحإل دحع حإلدحر  أن يرلجل 

ي  نلن حث انتين أن حثت يير  س ك علحنل لثيس  س ك حإلدحرة لأن ي رك حثجنيع ل  
"ثل حستنع  م(4050   ذح نا حكد لخضير كاظم لرلحن حث يخ حثتخطيط لتن يذ عنتية حثت يير

حثندرحء ثنلظ ي م لإن م يت تنلن درلسا   ينة أ ن ا أن حثنلظ ين ال يي لن حثت يير  يد ذحت  
يدحث حثت يير إن حثن تاح ثكسك دعم حثنلظ ين يكنن إ ل  م ال يي لن حثطريقة حثت  يتم   ا 

حثيرص عتر أن   رحك م ل  عنتية حثت يير ل ج ت م جزءح  نن حث نتية ننذ  دحيت ا لإل  
 .   (3لتكلن عنتية حثت يير نع حثنلظ ين لثيس ضد م"

 

 

                                      
 .580  صكرهىصدر  سق ذ عاكف ثط   خ النة: (5ل
 .50  صىصدر  سق ذكره لل ختف حثسكارن :  (4ل

  حالردن  عنان  دحر   اء ثتن ر لحثتلزيع  5ط  إدارة الجالدة  ع الىواىتت الىتىيزة (خضير كاظم ينلد ل رلحن ننير حث يخ:3ل
 .541م ص4050
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 -املصادر :
 -:العربية  واملراجع املصادر أوال: 

 
 م .الكري قرانال 

   الت زيااا  لمنشااار صااا    دار, عمااا  , 0ط, التغييااار عصااار فااا  التنظيمااا  السااام   إدارة: جااا ب دهاااش إحسااا  ,
 م.2100

 الت زيااا  لمنشااار األمااا  دار , عمااا   , 2ط,  التدريساااي  العمميااا  فااا   التقااا يم القيااا س:  عااا دة ساااميم   احماااد  , 
 م. 0998

 بغاداد ج معا  , دكتا را  اطر حا  الياد, كارة العبا  لاد  الن سا  ل حتارا  مقيا س  تقناي  بنا  : مارسس حنا  اميرة 
 م.2110 , الري ضي  التربي  ,كمي 

 لمبحاا ث العربياا , المجماا . التاادريس مهناا  نحاا  االتج هاا ت مقياا س بناا  : البماادا    طاا ر  الساا مرا   نزهاات ب ساام 
 م.0987 ,21 العدد ,57 مجم  الترب ي ,

   2100,   الطب ع   الت زي  لمنشر المسيرة دار, عم  , االرد , 0ط, االدار  االبداع:  السك رنه خمف ب. 

   م.2119,  الت زي  لمنشر أس م  ,دار ,عم   ,األرد 0ط, اإلدار  اإلبداع:  اهلل خير جم 

   م.2119 ,  الت زي  لمنشر م أس  دار, عم  , االرد , 0ط,اإلدار  االبداع: اهلل خير جم 

 م.0973 , لمنشر الكت ب مركز الق هرة,, ,3ط. االجتم ع  الن س عمم: زهرا  الس م عبد ح مد 

  اإلدارة مجماا : اإلدار   التطاا ير اإلصاا ح اسااتراتيجي ت فاا  االبداعياا  التجاا رب لتنمياا  محاا  ر: الطيااب حسااي 
 م.0988 ,(59) العدد سبتمبر, الق هرة, الع م ,

 م.2113   الت زع, لمنشر زهرا  دار, عم  , االرد , 0ط: كم  منظ ر -المنظم ت إدارة: حريم  حسي 

  المكتاااب ,اإلساااكندري , مصااار ,0,طل بتكااا ر  االجتم عيااا  الن ساااي  األساااس:  رشااا ا  أحماااد الحمياااد عباااد حساااي 
 م.2112 لمنشر, الحديث الج مع 
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 م.2112,  الت زي  لمنشر ص    دار,  م  ع,  األرد ,  0ط,  التنظيم  السم  : حم د ك ظم خضير  

 صا    دار, عما  , االرد , 0ط, المتميزة المنظم ت ف  الج دة إدارة: الشيخ منير ر ا    حم د ك ظم خضير 
 .م2101,  الت زي  لمنشر

 2111,   الت زيا  لمنشار الرضا  دار دمشا ,, ,سا ري  0,ج0ط,   اإلباداع   االبتكا ر إدارة: الصار  حس  رعد 
 م.

   م.2112,  النشر لمطب ع  الج مع  دار, االسكندري ,  المبدعي  الم ه بي  رع ي : القذاف  رمض 

  العرباا  ال كاار دار, القاا هرة, االبااداع العمماا  الت اا   الم هباا  سمااه عنااد اط اا  : صاا د   يسااري  الشااربين  زكرياا 
 م.2112,  النشر لمطب ع 

 م.2117,   الت زي  لمنشر المعرف  كن ز دار,  عم  ,  رد اال, 0ط,  التط ير التغيير إدارة: عب   منير زيد 

  الت زيا  لمنشار العمميا  ي ف  دار , عم   , الخ ص  التربي  ف   التشخيص القي س( :  آخر  ) مصط ى س م  
 م. 2116 ,

 م.2116,  النشر لمطب ع  الثق ف  دار, عم  , االبداع الى المدخ : عبدالعزيز سعيد 

 سااااايرفس مركاااااز الن شااااار, القااااا هرة, مصااااار, 2ط:  اإلدارة التنظااااايم فااااا  المع صااااار ال كااااار: عااااا مر ي ساااااي  ساااااعيد 
 م.2110 ,  التط ير ل ستش رات

 م.2110,  النشر لمطب ع  االرادة, الق هرة, مصر,  0ط, التغيير  تحدي ت االدارة:  عطي   يس سعيد 

   عماا  ,  االرد , 0ط, الري ضااي   التربياا فاا   التنظاايم االدارة: الحساان    حسااي   عماا  الجناا ب  عكاا ب ساامم  ,
 م.2103, الت زي  لمنشر العرب  المجتم  مكتب 

   دار , النجاف ,العارا ,0,ط الري ضاي  التربيا  فا  اإلحصا   مب دئ: حبش ن ج  حيدر   سرح   عك ب سمم 
 م.2100 ,  النشر لمطب ع  الضي  

    الع ما  الشارك  فا  المادرا  اإلباداع ما  الا ظي   العما  تصاميم ع سا  سيا س: العازا   حسا   عما  محمد ش 
 29ع , 9ما  , بغاداد ,ج مع   االستص د االدارة كمي  ,  االداري  االستص دي  العم م مجم  , البط ري ت لصن ع 

 م. 2112 ,
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 أك ديمياا  م جسااتير, رساا ل "  اإلدار  ب إلبااداع  ع ستااه الجمركياا  المن فااذ فاا  التنظيماا  المناا خ:"  الشاامر  فهااد 
 م.2110األمني ,الري ض, لمعم م لعربي ا ن يف

 الج معااا , م جساااتير رسااا ل , العااا ممي  لاااد  التنظيمااا  االلتااازام تعزياااز فااا  التغييااار إدارة د ر: أكااارم محماااد صاااقر 
 .م2102, االعم   إدارة سسم التج رة كمي , غزة - االس مي 

 م.0986 الك يت, ج مع   يت,الك , الترب   الن س  القي س ف  مع صرة تط رات. غ م محم د الدي  ص ح 

 لمنشااااار الح مااااد دار, االرد , 0ط, األعماااا   منظمااااا ت فاااا   االبتكاااا ر اإلباااااداع إدارة: خصاااا  ن  لط اااا  عاااا كف 
 م.2100,  الت زي 

 مسات ي ته  تحدياد القادم كارة العبا  عماى  تقنيناه الري ضايي  عماى لمعد انيا  مقي س بن  :  الخيك ن  سعيد ع مر 
 م.2112, الري ضي  التربي  ,كمي  بغداد ج مع  , دكت را  إطر ح ,  لمعبا مركز حسب به  المق رن 

 النجااف,  العاارا , العممياا   االطاا ري  الرساا    كت باا  فاا  المرشااد: الجباا ر  هاا ن  أيماا  الخيكاا ن    سااعيد عاا مر 
 م.2106, التصميم لمطب ع  الضي   دار,  االشرف

 م.0997,لمنشر الكت ب مركز,  الق هرة,0ط,الري ضي  التربي  ف  التنظيم: شرف الحميد عبد 

 عما  , ,األرد 0ط. التطبيا  النظريا  باي   التربا   الن س   التق يم القي س: الدرابي   م هر الصم د  اهلل عبد, 
 م.2114لمنشر,  ا   دار

 سان  , لمنشار الكتا ب مركاز القا هرة, ,0ط , التطبيا  النظريا  باي  الري ضي  التربي  ف  إلدارة: شرف عبدالحميد 
 .م0991

  م.2112, الن شر بد  , الق هرة, الح   اليبقى حتى االط ر لكسر افك ر:  ت في  عبدالرحم 

  فا   اال لاى الممتا زة اندي  لد , ال عبي  نظر  جه  م  لممدربي  التنظيم  المست   سي س: صبر ج رح عقي 
 التربيا  كميا  العمي , الدراس ت عم دة  -البصرة ج مع  م جستير, رس ل  ال عبي , نظر  جه  البصرة مح فظ ت
 .م2119 الري ضي ,

  المهايم  مطبعا ,  بغاداد,  الري ضا  المجا   فا   التقا يم  االختبا ر القيا س:   آخار   ال رط س  سم م عم  ,
 م.2105
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  م.2109, لمطب ع  الضي   دار, العرا , 0ط, القي دة  ف  اإلدارة عمم:  اخر   الص  غ ج اد محمد عم 

  دكتاا را , أطر حاا  العاارا , فا  اإلعدادياا  المرحماا  طمباا  شخصاي  لساام ت مقاان  مقياا س بنا  : كاا ظم مهااد  عما 
 م.0994 بغداد, ج مع  رشد, اب  التربي  كمي 

 لمم ياااي  العمااام دار , ,بيااار ت ,لبنااا  2,طالت كيااار أ الد   عمااام ت كااار كياااف تعمااام: شااابيب  ن ديااا  القحاااف فااال 
 م.2118,

  م.0993, لمنشر ال كر دار, عم  , االرد , التنظيم  سم  ال: المغرب  محمد ك م 

  م.2114,  النشر لمطب ع  الدي  ع   دار, دمش ,  االمت ع ال   دة رحم  ف  االبداع: حسي  م ل 

  مكتبا ,عما  ,0ط, الري ضاي  التربيا  فا  العمما  البحاث أد ات: الجنا ب  عكا ب  سامم   الساعدا   عم  محس 
 م.2103, الت زي  لمنشر العرب  المجتم 

  م.2116  النشر, لمطب ع  الد لي  المصري  الق هرة,, مصر, الشخصي  سي س: احمد لط   محس 

  الع مااا  المسااا هم  الشااارك ت فااا  العااا ممي  لاااد  اإلباااداع عماااى الماااؤثرة الع امااا : الاااده   ,أميمااا  مخااا مرة محسااا 
 .2,0988,العدد ,عم   دراس ت ,مجم  األردني 

 م.2114,  الت زي  لمنشر  ا   دار, عم  , االرد , 0ط, الش مم  الج دة رةإدا: ج دة أحمد مح  ظ 

 م.2114,  الت زي  لمنشر  ا   دار, عم  , االرد , 0ط, الش مم  الج دة إدارة: ج دة أحمد مح  ظ 

 م.2118, لمنشر الج مع  ال كر دار, االسكندري , مصر,  التغيير إدارة: الصيرف  محمد 

 لمنشااار المسااايرة دار ,عمااا  , األرد  ,0ط ,العممااا   البحاااث الت كيااار: عااا اد أبااا  محماااد فااال ن فااا , بكااار محماااد 
 م.2101  الت زي ,

 م.0983 لمنشر, الرس ل  ,دار , الك يت الصح ح مخت ر:  الراز  الق در عبد ب  بكر أب  ب  محمد 

 رسا ل , األمنيا  األجهازة فا  اإلدار  اإلباداع بمسات    ع ستها  التنظيميا  المتغيارات:  النتي ا ت عا مر ب  محمد 
 م.2116, اإلداري  العم م سسم,  العمي  الدراس ت ,كمي  األمني  لمعم م العربي  ن يف ,ج مع  م جستير
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 الح ماد دار, عما  , االرد , 0ط,لممادير العصاري   التحادي ت التغييار إدارة: العطيارات النمرا  ي سف ب  محمد 
 م.2116,  الت زي  لمنشر

 الضاي   دار, االشارف النجاف, العارا ,0ط ,الري ضاي  التربيا  الختبا رات النظريا  االسس: ي سر ال ج سم محمد 
 م.2101, التصميم لمطب ع 

 الت زيا  لمنشار الح ماد دار,  عما  , االرد ,  مع صارة  سضا ي   ظ  ف الترب ي  االدارة:  حم دات حس  محمد  
 م. 2117, 

 العرباا  ال كاار ,دار ,القاا هرة مصاار ,0,ط  الري ضااي  ن فساا ت الم التاادريب الاان س عماام:  عاا    حساا  محمااد , 
 م.2112

 الترباااا   الاااان س  عماااام الري ضااااي  التربياااا  فاااا  القياااا س: رضاااا ا  الاااادي  نصاااار محمااااد   عاااا    حساااا  محمااااد , 
 م.2111 , العرب  ال كر دار , ,الق هرة ,مصر3ط

 الت زيا   النشار لمدراسا ت الج معي   المؤسس مجد,  بير ت,  2ط , البحث  س اعد الت كير من ه :  شي  محمد  
 م. 2118, 

 ال كار دار , القا هرة ,مصر, 3ط , 0ج ,  الري ضي  البدني  التربي  ف   التق يم القي س:  حسني  صبح  محمد 
 م.0995 , العرب 

 مصااار, ,  التعميميااا  المؤسسااا ت فااا  ادارة مع صااارة اتج هااا ت:  البحيااار  محمااا د  السااايد  حااا فظ صااابر  محماااد
 م. 2119, لمنشر الكتب ع لم, ةالق هر 

 الكتاا ب مركااز القاا هرة, ,0ط.   البدنياا الري ضااي  التربياا  فاا  القياا س الااى الماادخ . رضاا ا  الاادي  نصاار محمااد 
 .2116 لمنشر,

  الت زيا   النشار لمطب ع  ال كر دار , 0ط , الري ضي  التربي  ف   التنظيم االدارة:  ابراهيم المجيد عبد مر ا  , 
 م.2111

 م2117دار ال كر الترب  ,  ,عمم االجتم ع الري ض  ف  التربي  الري ضي الس ي  :  مصط ى. 



     025       .... العربية واالجنبية .............................................املصادر ......................................
 

 

 مح فظا ت فا  الث ن يا  المادارس مادير  لاد  اإلدار  ب إلباداع  ع ستها  التغييار إدارة:  شاق رة أحماد حس  منير 
 سسام التربيا , كميا  يا ,العم الدراسا ت عم دة غزة,-األزهر ج مع  م جستير, رس ل  المعممي , نظر  جه  م  غزة

 .م2102التربي , أص  

 م.2119,  الت زي  لمنشر اثرار عم  , ,االرد  ,القرارات اتخ ذ ف  اإلبداع: ال ض  الحسي  عبد مؤيد 

 لمنشر ال كر ,دار ,عم   ,األرد 3,ط التربي  ف   التق يم القي س مب دئ: عمي   ع مر  هش م الزي د فهم  ن در 
 م.2115 ,  الت زي 

 2112  النشر, لمطب ع   ا   دار ,عم  , األرد  ,0,ط اإلبداع ف  مقدم : السر ر ه ي   دي ن. 

 م2100,   الت زي   النشر لمطب ع  ص    دار, عم  ,  االرد , 0ط,  االداري  القي دة:  نجم عب د نجم. 

  الشار  ج معا ,  جساتيرم رسا ل , لممنظما  الخدما  جا دة تحساي  فا  التنظيما  المسات   أثار: النا ظر نه د نهم 
 .م2119, االرد , اال سط

 م.2112 ,  النشر لمطب ع  الكتب دار مديري  ,بغداد, ,العرا   من هجه العمم  البحث:  محج ب  جيه 

 م. 2115 ,  الت زي  لمنشر المن ه  ,دار ,عم   ,األرد 2ط ,  من هجه العمم  البحث أص  : محج ب  جيه 

 الم صا , ج معا   النشار, لمطب ع  الكتب دار الم ص , ,2ط , من هجه م العم البحث طرا  . محج ب  جيه 
 م.0988

 ما  غازة مح فظا ت ف  الث ن ي  المدارس مدير  لد  اإلدار  ب إلبداع  ع سته  التنظيمي  الثق ف : هي  أب   داد 
 .م2101, فمسطي , األزهر ج مع , م جستير رس ل , المعممي  نظر  جه 

 
 
 
 
 
 
 
 



     026       .... العربية واالجنبية .............................................املصادر ......................................
 

 

 راجع االجنبيةثانيًا : امل
 hrdiscussion.com/hr119351.html 

 https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0aac9339-6d01-462b-b92d-

6a49d1bf02e3 

 Griffin, Managementm Edition, Houghton MifflionCompany.U.S.A, 2005, p.p.20-21 

 Oppenheim, A.N: questionnaires design and attitude measurement, he leman co, 

London. (1978), p136. 
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 (2ممحق )

و مقترحاتيم  آراءىممعيم المقابالت الشخصية واخذ  ىالخبراء والمتخصصين الذين أجر  أسماءيبين 
 .القابيم  العممية ومجاالت تخصصيم وأماكن عمميممع  حول مقاييس البحث

 

 

 ت
اللقب 

 العلمً
 مكان العمل االختصاص االسم

 تارٌخ المقابلة

علم النفس  هاشم علً حسٌن .دأ -1

 الرٌاضً

 البدنٌة كلٌة/ جامعة القادسٌة

 الرٌاضة وعلوم

8/11/1212 

 البدنٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة وقٌاس اختبارات أحمد فاهم نغٌش أ.م .د -1

 الرٌاضة وعلوم

4/1/1211 

التربٌة البدنٌة / القادسٌة جامعة اختبارات وقٌاس جبار سالم أ.د -3

 وعلوم الرٌاضة

12/11/1212 

 البدنٌة كلٌة/ المثنى جامعة رٌاضٌة ادارة عماد عزٌز نشمً أ.م.د -4

 الرٌاضة وعلوم

11/1/1211 

فائز حسن عبد  .دمأ. -5

 السادة

التربٌة البدنٌة / القادسٌة جامعة رٌاضٌة ادارة

 وعلوم الرٌاضة

12/1/1211 

بدنٌة التربٌة ال/ القادسٌة جامعة ادارة رٌاضٌة حٌدر محمد مصلح م.دأ. -6

 وعلوم الرٌاضة

13/1/1211 

 /بكالورٌوس فٌصل غازي عكش مدرس 7

 رٌاضة

 

مدٌر / مدٌرٌة تربٌة القادسٌة

 النشاط الرٌاضً والمدرسً

13/11/1212 

 /بكالورٌوس حسٌن بخٌت جاسم مدرس 8

 رٌاضة

مدٌرٌة تربٌة القادسٌة| قسم 

 النشاط الرٌاضً والمدرسً

1711/1212 

النشاط / مدٌرٌة تربٌة بابل رٌاضة /دبلوم اهٌمنصار خلٌل ابر مدرس 9

 الرٌاضً والمدرسً

14/11/1212 

 /بكالورٌوس حسٌن بخٌت جاسم مدرس 12

 رٌاضة

مدٌرٌة تربٌة القادسٌة| قسم 

 النشاط الرٌاضً والمدرسً

1711/1212 
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 (3ٍِذك )

 

 أسماء فريق العمل المساعد

 

 مكان العمل التحصيل الدراسي االسم ت

ماجستير تربية  كاظم حسن سممان 1
 رياضية

 مديرية تربية القادسية 

مديرية تربية كربالء/  دبموم رياضة عمي حسين محمد  2
 قسم النشاط الرياضي

مديرية تربية النجف/  دبموم رياضة عالوي ىاشم كاطع 3
 قسم النشاط الرياضي

بكالوريوس تربية  قاسم خنجر فارس 4
 رياضية

مديرية تربية المثنى/ 
 قسم النشاط الرياضي

بكالوريوس تربية  سالم صاحب عمران  5
 رياضية

كمية  -طالب ماجستير
التربية البدنية وعموم 

 الرياضة  
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 (4ممحق )

 إدارة التغييرصالحية فقرات مقياس  استبيان

      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ
 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ ا و١ٍت اٌتشب١ت 

    اٌذساعبث اٌع١ٍب        

 

            
 األعتبر اٌفبضً : ........................................................... اٌّذتشَ

 تذ١ت ط١بت ....

 

إدارة التغٌٌر وعالقته بالمستوى التنظٌمً واالبداع )ٌروم الباحث إجراء بحثه الموسوم      

من لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط االداري 

دبٌات والدراسات والمقاٌٌس ألطالع على اإلوقد حدد الباحث بعد ا (وجهة نظر العاملٌن

ونظرا  لما تمتعون به من خبرة  ,إدارة التغٌٌر مقٌاسذات العالقة بموضوع بحثه الحالً 

دى ـالمقٌاس لغرض بٌان مألعداد  ى الفقرات التً جمعتٌمة للحكم علـودراٌة علمٌة ق

نالك ـن هألماً ـت ضمنه عــللمجال التً  وضعومالئمـتها  وحها ـوصالحٌة الفقرات ووض

 , علما ان االستبٌان ٌحتوي على فقرات  المجال.تعرٌفاً لكل مجال

 مع فائق الشكر والتقدٌر 

 اٌتأس٠خ :
 :عٕٛاْ اٌٛظ١فٟاٌ

 اٌجبِعت :

 اٌببدث                                                                                                                                                                                                                 ١ع :اٌتٛل

 
 

 عٍٟ فبٌخ دغٓ                                                                     
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ً   الهٌكل أوال: الهٌكل التنظٌمً :بمثابة سة، ألي   العظم مة، أو مؤس  ة الوحدات بٌان شأنه من إن   حٌث منظَّ  ٌ  ضمن منها تتألَّف التً التنظٌم

ٌ ة مستوٌات لطة بروابط ببعضها مرتبطة هرم ٌ ة األوامر،و التعلٌمات، تتخلَّلها التً السُّ ٌ ة والعالقات، او اآلل  خاللها من ٌمكن التً الرسم

مة إدارة لطة، خطوط تحدٌد عبر الُمنظَّ  والمرؤوسٌن. الرؤساء، بٌن واالتِّصال السُّ

 صالحة الفقرات ت
غٌر 

 صالحة
 التعدٌالت

1 
ٌتصف الهٌكل التنظٌمً فً شعب النشاط الرٌاضً والمدرسً بالمرونة 

. 
   

    ٌكل التنظٌمً لمسؤولً الشعب على إدارة عملٌة التغٌٌر .ٌساعد اله 2

3 
ٌساعد مسؤولً الشعب باستحداث وحدات إدارٌة لمواكبة التغٌٌرات 

 الجدٌدة .
   

4 
تساعد التغٌٌرات الجدٌدة فً الهٌكل التنظٌمً على تقدٌم خدمة متمٌزة 

 للموظفٌن . 
   

5 
التنظٌمً الحالً فً شعب ٌوجد رضا عام من قبل الموظفٌن عن الهٌكل 

 النشاط الرٌاضً .
   

6 
ٌعمل الهٌكل التنظٌمً على زٌادة تفوٌض الصالحٌات للموظفٌن فً 

 المستوى االخرى .
   

7 
ٌساعد الهٌكل التنظٌمً فً شعب النشاط الرٌاضً على سهولة االتصال 

 بٌن العاملٌن .
   

8 

 

المسندة للموظفٌن  ٌقوم مسؤولً الشعب بتغٌٌر االنشطة والواجبات  

 باستمرار 
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ٌ ة عن :هً عبارة التكنولوجٌا ثانٌا: م بشكل والعلوم المعارف بتطبٌق القٌام هدفها شاملة عمل المٌادٌن داخل المؤسسات  جمٌع فً منظ 

ٌ ة المعارف لهذه األمثل باالستخدام ذلك وٌتم   اإلنسان، ورغبات أهداف تحقٌق ٌتم   بحٌث الرٌاضٌة،  بٌن العالقة وتطبٌقاتها، او أنها العلم

ً   التطبٌق ٌبدأ بحٌث المتاحة، واألدوات والمواد اإلنسان ، والفكر الجهد خالل من معا   العناصر هذه تفاعل لحظة التكنولوج  ً  وتطبٌق اإلنسان

ة النتائج لتحقٌق واستخدامها وإدارتها والمهارات المعلومات  .المرجو 

 ب بمواكبة التطور التكنولوجً .ٌهتم مسؤولً الشع 1
   

2 
توجد عملٌات تطوٌر مستمرة للتكنولوجٌا المستخدمة فً تقدٌم الخدمات 

 وتطوٌر االداء فً شعب النشاط الرٌاضً والمدرسً .

   

3 
تسهل التكنولوجٌا المستخدمة من عملٌة االتصال والتواصل بٌن شعب 

 النشاط الرٌاضً والمدرسً .

   

4 
ولوجٌا الموجودة الى تقلٌل الوقت والجهد للموظفٌن فً تؤدي التكن

 شعب النشاط الرٌاضً والمدرسً .

   

5 
التكنولوجٌا المستخدمة سهلة االستخدام فً شعب النشاط الرٌاضً 

 والمدرسً .

   

6 
ٌرافق إدخال التكنولوجٌا جدٌدة دورات تدرٌبٌة للموظفٌن فً شعب 

 النشاط الرٌاضً والمدرسً .

   

7 
ساهم التكنولوجٌا المستخدمة فً سرعة انجاز العمل فً شعب النشاط ت

 الرٌاضً والمدرسً . 
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لعا على المعارف والعلوم واآلداب التً تساعده على تأدٌة أعماله اإلدارٌة بدراٌة وحنكة ونجاحثالثا : الثقافة : وهً  ، وهً أن ٌكون مط 

ن وسٌلة ٌُّرات مواكبة ٌستطٌع حٌث ان،اإلنس وضع من تحس   األساسٌة حاجاته تلبٌة عند بٌئته أو مجتمعه فً الحاصلة التغ

 صالحة الفقرات ت
غٌر 

 صالحة
 التعدٌالت

1 
ٌبنً مجموعة من القٌم والقناعات المشتركة داخل شعب النشاط 

 الرٌاضً والمدرسً الداعمة للتغٌٌر.

   

2 
والمدرسً القائمة على االبتكار  ترسخ الثقافة فً شعب النشاط الرٌاضً

 والتجدٌد.

   

3 
حرص على تطوٌر المناخ فً شعب النشاط الرٌاضً والمدرسً الداعم 

 للتغٌٌر.

   

 ٌهٌئ مسؤولً الشعب الموظفٌن لتقبل التغٌٌر وٌقنعهم بالحاجة الٌه.  4
   

5 
ٌفوض مسؤولً الشعب الصالحٌات للموظفٌن من اجل تحقٌق التغٌٌر 

 .المطلوب

   

6 
ٌشجع مسؤولً الشعب الموظفٌن على تقدٌم المبادرات واالفكار 

 الجدٌدة.

   

7 
ٌساعد مسؤولً الشعب الموظفٌن التخلص تدرٌجٌا من انماط السلوك 

 التً تعٌق عملٌة التغٌٌر.

   

8 
ٌلتزم مسؤولً الشعب بالتغٌٌر من خالل التصرف بطرٌقة تنسجم مع الثقافة 

 الجدٌدة.

   

 مسؤولً الشعب ثقافة الجودة فً إدارة النشاط الرٌاضً والمدرسً .ٌنشر  9
   

11 
ٌستخدم مسؤولً الشعب وسائل االعالم المختلفة لتعزٌز الثقافة الداعمة 

 للتغٌٌر.

   

 

 

 

 

 

 

 

   



 .........................................................................................................املالحق  ...

 
835 

 بجمٌع الوفاء على قدرتها مانلض المنظمة تستخدمها التً واإلجراءات والعملٌات السٌاسات إطار رابعا : النظم واالجراءات االدارٌة : هو

ا األهداف هذه وتكون أهدافها، لتحقٌق المطلوبة المهام  المؤسسة . عملٌات جوانب من العدٌد ٌغطً مزٌج 

غٌر  صالحة الفقرات ت

 صالحة

 التعدٌالت

    ٌسهل مسؤولً الشعب عملٌة احداث التغٌٌر المطلوبة . 1

عب النشاط الرٌاضً والمدرسً ٌتم اختٌار وتعٌٌن العاملٌن  الجدد فً ش 2

 على معاٌٌر علمٌة موضوعٌة .
   

3 
ٌقوم مسؤولً الشعب بتعرٌف العاملٌن باللوائح واالنظمة التً تخص 

 العمل .

   

4 
 ٌحرص مسؤولً الشعب على توضٌح أسباب التغٌٌر وأهدافه للعاملٌن .

   

5 
الى تغٌٌر  ٌنظر الى سٌاسات واجراءات  العمل الحالٌة على انها بحاجة

 رئٌسً .

   

ٌوجد توصٌف وظٌفً ٌوفر تحدٌدا واضحا لواجبات ومسئولٌات كل  6

 وظٌفة .

   

تساعد السٌاسات واالجراءات المتبعة فً تعزٌز الوالء واالنتماء لألقسام  7

 النشاط الرٌاضً والمدرسً .

   

ٌعتمد التوظٌف فً شعب النشاط الرٌاضً والمدرسً على قاعدة وضع  8

 شخص المناسب فً المكان المناسب . ال
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 والتقٌٌم والتدرٌب، واالختٌار، الموظفٌن، بجذب وتختص البشرٌة، الموارد أو للمنظمات العاملة القوى إدارة خامسا: الموارد البشرٌة :هً

 .العمل بقوانٌن االمتثال من التأكدو التنظٌمٌة والثقافة المنظمة قٌادة متابعة وأٌضا   الموظفٌن، ومكافئة

 صالحة الفقرات ت
غٌر 

 صالحة
 التعدٌالت

1 
 ٌقدر مسؤولً الشعب الجهد الذي ٌبذله العاملٌن .

   

2 
 ٌسعى مسؤولً الشعب لتحقٌق الرضا الوظٌفً بالقدر الممكن .

   

3 

ٌتمتع العاملٌن فً النشاط الرٌاضً والمدرسً بالمهارات الالزمة 

 العمل . الحتٌاجات

   

4 
 ٌحرص مسؤولً الشعب على تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن .

   

ٌتم تدرٌب العاملٌن فً النشاط الرٌاضً والمدرسً على برامج التغٌٌر  5

 التً ٌحتاجونها .

   

6 
 تؤدي البرامج التدرٌبٌة الى التغٌٌر فً سلوك العاملٌن .

   

7 
 العاملٌن وزٌادة مهارتهم ومعارفهم . ٌسعى مسؤولً الشعب الى تطوٌر 

   

     ٌوجد جو من الثقة واالحترام بٌن العاملٌن ومسؤولً الشعب .  8

    ٌشجع مسؤولً الشعب العاملٌن على تقدٌم المبادرات واالبتكارات . 9
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 اٌضشٚس٠ت اٌّٛاسد ٚتخص١ض اٌعًّ خطظ اخت١بس ثُ,  اٌّذٜ بع١ذة االعبع١ت ٚاال٘ذاف اٌغب٠بث تذذ٠ذ ٟ٘ :االعتشات١ج١ت \عبدعب

ٌ ات والغاٌات، واألهداف، الرؤى، وتعتمد,   اٌغب٠بث ٘زٖ ٌتذم١ك ة واالستراتٌج سة الخاص   المؤسسة، هذه نوع على ما بمؤس 

 . إلٌه تنتمً الذي والقطاع

 صالحة الفقرات ت
غٌر 

 صالحة
 التعدٌالت

 االداري العمل فً الضعف و قوةموطن ال الشعب مسؤولً ٌحدد 1

 للعاملٌن.

   

 من تتضمنه ما الى لٌتعرف الخارجٌة البٌئة الشعب مسؤولً ٌحلل 2

 .والتهدٌدات الفرص

   

3 

 فً العاملٌن رسالة مع تتفق التً االستراتٌجٌة الشعب مسؤولً ٌحدد

 .العمل

   

جل بوضع الخطط واالهداف المستقبلٌة من ا الشعب مسؤولً ٌشترك 4

 .تحقٌقها بأحسن

   

 الخطط تقوٌم ضوئها فً ٌمكن التً المعاٌٌر الشعب مسؤولً ٌحدد 5

 والمدرسً . الموضوعٌة الخاصة بالشعب النشاط الرٌاضً

   

 وقابلٌة بالوضوح تتصف مشتركة اهداف الشعب مسؤولً ٌصوغ 6

 باقل التكالٌف المادٌة والبشرٌة. التحقٌق

   

7 
 فٌما بٌنهم. العاملٌن مع التعامل الٌباس الشعب مسؤولً ٌحدد

   

 الوصول خاللها من ٌمكن التً الوسائل الطرق الشعب مسؤولً ٌحدد 8

 .االهداف الى

   

 تحقٌق فً تسهم التً العملٌة البرامج الشعب مسؤولً ٌصمم 9

 .التطوٌر استراتٌجٌة
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(5)         

اال١ٌٚت  بص١غتٗ ئداسة اٌتغ١١ش ِم١بط  

 
      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ

 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتاٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ  و١ٍت اٌتشب١ت 

          اٌذساعبث اٌع١ٍب         
 

 عض٠ضٞ اٌّٛظف...

.تذ١ت ط١بت ..    

بداع االداري لمسؤولي إدارة التغيير وعالقتو بالمستوى التنظيمي واال)يروم الباحث إجراء بحثو الموسوم 

والتي  ( .من وجية نظر العاممين لمنطقة الفرات االوسطوالمدرسي الشعب في قسم النشاط الرياضي 
وعالقتو والمدرسي في أقسام النشاط الرياضي  تيدف الى التعرف عمى إدارة التغيير لمسؤولي الشعب

كم في تطوير النشاط الرياضي, تسرني بالمستوى التنظيمي واألبداع االداري, وانطالقا من اىمية دور 
بالحقل الذي ترونو مناســــــــــــــــــبا  (√)ع اشارةــــــاالستبيان وذلك بوض رات ىذاـــــــــــــــمشاركتكم في االجابة عن فق

بأن ـــــاً ـــــــــــــــــعممــ, امـــــــام كل فقــــــــــــــــــرة   

.ـــــط ــــــــــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــدم إال ألغراض البحث العممـــــــــــــــــخـــــــة لُن تستـــــــــالمعمومــــات المقدم  

 عدم ذكر االسم. -8
 .عدم ترك أي فقرة دون إجابة -2
 ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة. -3
 ضرورة عدم االستعانة بزميل آخر لإلجابة. -4
 : ادناه مثالكما في ال ل الذي ينطبق عميك وأمام كل فقرة( في الحقوضع عالمة ) -5

 

 ت
 

 تنطبق تماما الفقرات
تنطبق 
 بشكل كبير

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
بشكل 
 قميل

ال تنطبق 
 تماما

1 
 العاملٌن الشعب مسؤولً ٌشجع
 واالفكار المبادرات تقدٌم على

 الجدٌدة
     

 

 

  اٌببدث     

عٍٟ فبٌخ دغٓ     



 .........................................................................................................املالحق  ...

 
839 

 
ال 

تٕطبك 

ِبتّب  

تٕطبك 

بشىً 

 ل١ًٍ

تٕطبك 

 أد١بٔب
تٕطبك 

بشىً 

 وب١ش

تٕطبك 

 تّبِب
 ث اٌفمشاث

والمدرسً بالمرونة الرٌاضً النشاط شعب فً التنظٌمً الهٌكل ٌتصف       1 

.االداري التغٌٌر عملٌة إدارة على العاملٌن التنظٌمً الهٌكل ٌساعد       2 

حداث وحدات إدارٌة ٌساعد مسؤولً الشعب الجهات العلٌا فً است     
   الجدٌدة التغٌٌرات لمواكبة

3 

 متمٌزة خدمة تقدٌم على التنظٌمً الهٌكل فً الجدٌدة التغٌٌرات تساعد     
   الشعب لعاملٌن

4 

 شعب فً الحالً التنظٌمً الهٌكل عن العاملٌن قبل من عام رضا ٌوجد     
الرٌاضً النشاط  

5 

 فً للعاملٌن الصالحٌات تفوٌض دةزٌا على التنظٌمً الهٌكل ٌعمل     
. االخرى المستوى  

6 

 والمدرسً على الرٌاضً النشاط شعب فً التنظٌمً الهٌكل ٌساعد     
العاملٌن . بٌن االتصال سهولة  

7 

 للعاملٌن المسندة والواجبات االنشطة بتغٌٌر الشعب مسؤولً ٌقوم     
 باستمرار .

8 

. التكنولوجً لتطورا بمواكبة الشعب مسؤولً ٌهتم       9 

 الخدمات تقدٌم فً المستخدمة للتكنولوجٌا مستمرة تطوٌر عملٌات توجد     
الرٌاضً والمدرسً . النشاط شعب فً االداء وتطوٌر  

11 

بٌن  والتواصل االتصال عملٌة من المستخدمة التكنولوجٌا تسهل     
.المستوٌات االدارٌة فً النشاط الرٌاضً والمدرسً   

11 

 شعب فً للعاملٌن والجهد الوقت تقلٌل الى الموجودة التكنولوجٌا تؤدي     
.والمدرسً  الرٌاضً النشاط  

12 

 الرٌاضً النشاط شعب فً االستخدام سهلة المستخدمة التكنولوجٌا     
.والمدرسً   

13 

توجد دورات تدرٌبٌة وتطوٌرٌة للعاملٌن لتطوٌر خبراتهم بما ٌتالزم مع      
.التكنلوجً الحالً   التطور  

14 

 دور مهم واساسً بسرعة انجاز االعمال فً المستخدمة للتكنولوجٌا     
الرٌاضً والمدرسً . النشاط شعب  

15 

 الداعمة المشتركة والمتطلبات القٌم من مسؤولً الشعب مجموعة ٌبنً     
 للتغٌٌر

16 

والتجدٌد فً  اراالبتك على القائمة مسؤولً الشعب على الثقافة ٌوكد     
 النشاط الرٌاضً والمدرسً .

17 

العالقة بٌن العاملٌن من  تحسٌن وتطوٌر على ٌحرص مسؤولً الشعب      
 اجل التغٌٌر لألفضل

18 

 بالحاجة االداري وٌقنعهم التغٌٌر لتقبل العاملٌن الشعب مسؤولً ٌهٌئ     
.الٌه  

19 

ما  تحقٌق اجل من عاملٌنواالمور لل الصالحٌات الشعب مسؤولً ٌفوض     
 مطلوب منهم.

21 

ٌٍّببدساث ٚاالفىبس اٌذذ٠ثت دٚس عبٔذ ِٚشجع ِٓ لبً ِغإٌٟٚ اٌشعب      

 تجبٖ اٌعب١ٍِٓ   .  
21 

 التً السلوك انماط من تدرٌجٌا التخلص العملٌن الشعب مسؤولً ٌساعد     
.التغٌٌر عملٌة تعٌق  

22 
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وسائل الحدٌثة والمنسجمة مع الثقافة بالطرق وال الشعب مسؤولً ٌلتزم     
 الجدٌدة

23 

الرٌاضً  النشاط إدارة فً الجودة على ثقافة الشعب ٌعتمد مسؤولً     
 والمدرسً .

24 

لوسائل االعالم المرئٌة والمسموعة دور مهم وبارز فً تغٌر الثقافة      
 الداعمة للتغٌٌر نحو االفضل

25 

ود فً شعب النشاط الرٌاضً والمدرسً النظام االداري الموج ٌسهل     
مع الظروف المالٌةعلى حدوث التغٌٌر بما ٌتالئم   

26 

والمدرسً  الرٌاضً النشاط شعب فً الجدد  العاملٌن وتعٌٌن اختٌار ٌتم     
وفق اسس ومتطلبات موضوعٌة وحقٌقٌة خدمة للعمل الرٌاضً على  

27 

 تخص التً واالنظمة وائحبالل العملٌن بتعرٌف الشعب مسؤولً ٌقوم     
 العمل

28 

ٌطلع العاملٌن التابعٌن للشعب النشاط الرٌاضً والمدرسً على اسباب      
 التغٌٌر نحو ما هو مطلوب منهم

29 

 ألقسام واالنتماء الوالء تعزٌز فً المتبعة واالجراءات السٌاسات تساعد     
فً المدٌرٌة والمدرسً الرٌاضً النشاط  

31 

سات واالجراءات المتبعة بالعمل الحالً لمسؤولً الشعب تحتاج للسٌا     
 الى تغٌٌر

31 

 وضع قاعدة على والمدرسً الرٌاضً النشاط شعب فً التوظٌف ٌعتمد     
المناسب المكان الكفوء فً الشخص  

32 

 كل ومسئولٌات لواجبات واضحا تحدٌدا للعاملٌن ٌوفر توصٌف ٌوجد     
ٌعملون بها وظٌفة  

33 

 ألقسام واالنتماء الوالء تعزٌز فً المتبعة واالجراءات السٌاسات تساعد     
فً المدٌرٌة والمدرسً الرٌاضً النشاط  

34 

التابعٌن له بأوقات  الموظفٌن ٌبذله الذي الجهد الشعب مسؤولً ٌقدر     
 وخارج اوقات الدوام الرسمً

35 

الممكن قدربال الوظٌفً الرضا لتحقٌق الشعب مسؤولً ٌسعى       36 

 والمدرسً بالمهارات الرٌاضً النشاط فً مسؤولً الشعب  ٌتمتع     
العمل الحتٌاجات الالزمة  

37 

للعاملٌن فً   التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد على الشعب مسؤولً ٌحرص     
.الشعب  

38 

 التغٌٌر برامج والمدرسً على الرٌاضً النشاط فً العاملٌن تدرٌب ٌتم     
فً اداء عملهم ٌحتاجونها التً  

39 

للبرامج التدرٌبٌة والتطوٌرٌة دور مهم واساسً فً تغٌٌر سلوك      
 العاملٌن فً الشعب

41 

معارف العاملٌن  مهارات وزٌادة تطوٌر الى الشعب مسؤولً ٌسعى     
 بالعمل الذي ٌودونه

41 

لً الشعب فً اداء مسؤوللثقة واالحترام المتبادل دور مهم ورئٌسً      
  والعاملٌن .

42 

المبادرات واالبتكارات التً  تقدٌم على العاملٌن الشعب مسؤولً ٌشجع     
 تصب فً مصلحة العمل

43 

للعاملٌن  االداري العمل فً الضعف و موطن القوة الشعب مسؤولً ٌحدد     
. 

44 

 من تتضمنه ما الى لٌتعرف الخارجٌة البٌئة الشعب مسؤولً ٌحلل     
والتهدٌدات لفرصا  

45 

 فً العاملٌن رسالة مع تتفق التً االستراتٌجٌة الشعب مسؤولً ٌحدد     
 العمل

46 
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بوضع الخطط واالهداف المستقبلٌة من اجل  الشعب مسؤولً ٌشترك     
 تحقٌقها بأحسن

47 

 الخطط تقوٌم ضوئها فً ٌمكن التً المعاٌٌر الشعب مسؤولً ٌحدد     
  بالشعب النشاط الرٌاضً والمدرسً الموضوعٌة الخاصة

48 

 وقابلٌة بالوضوح تتصف مشتركة اهداف الشعب مسؤولً ٌصوغ     
باقل التكالٌف المادٌة والبشرٌة التحقٌق  

49 

فٌما بٌنهم العاملٌن مع التعامل اسالٌب الشعب مسؤولً ٌحدد       51 

 قٌقتح فً تسهم التً العملٌة البرامج الشعب مسؤولً ٌصمم     
التطوٌر استراتٌجٌة  

51 
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 (6) ملحق

يبين أسماء الخبراء والمختصين الذين أعتمدىم الباحث بشأن تحديد صالحية المجاالت المقترحة 
 لمقاييس المستوى التنظيمي واالبداع االداري مع القابيم العممية ومجاالت تخصصيم وأماكن عمميم.

 

 ت
اللقب 

 العلمً
 مكان العمل االختصاص االسم

 وعلوم البدنٌة كلٌة/ المثنى جامعة رٌاضٌة ادارة عماد عزٌز نشمً م.دأ. -1

 الرٌاضة

 البدنٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة وقٌاس اختبارات موسى حازم م.دأ. -1

 الرٌاضة وعلوم

 وعلوم البدنٌة كلٌة/ المثنى جامعة رٌاضٌة ادارة الٌخ اسود خالد أ.د -3

 الرٌاضة

 البدنٌة كلٌة/ البصره جامعه رٌاضٌة ادارة جبر الحلٌم عبد م.دأ. -4

 الرٌاضة وعلوم

 البدنٌة كلٌة/ جامعة القادسٌة علم النفس الرٌاضً علً حسٌن هاشم أ.م.د -5

 الرٌاضة وعلوم

 البدنٌة كلٌة/ جامعة القادسٌة علم النفس الرٌاضً علً حسٌن هاشم أ.د -6

 الرٌاضة وعلوم

 البدنٌة كلٌة/ المستنصرٌة جامعة رٌاضٌة ادارة رشٌد حنتوش مسال أ.م.د 7

 الرٌاضة وعلوم

التربٌة البدنٌة / القادسٌة جامعة ادارة رٌاضٌة حٌدر محمد مصلح .دمأ. 8

 وعلوم الرٌاضة

 رٌاضة /بكالورٌوس فٌصل غازي عكش مدرس 9

 

مدٌر / مدٌرٌة تربٌة القادسٌة

 النشاط الرٌاضً والمدرسً

مدٌرٌة تربٌة القادسٌة| قسم  رٌاضة /بكالورٌوس حسٌن بخٌت جاسم مدرس 12

 النشاط الرٌاضً والمدرسً
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 (7ملحق رقم)

يبين أسماء الخبراء والمختصين الذين أعتمدىم الباحث بشأن تحديد صالحية فقرات مقاييس إدارة 
 صصيم وأماكن عمميمالتغيير والمستوى التنظيمي واالبداع االداري مع القابيم العممية ومجاالت تخ

 ت
اللقب 

 العلمً
 مكان العمل االختصاص االسم

 وعلوم البدنٌة كلٌة/ المثنى جامعة رٌاضٌة ادارة عماد عزٌز نشمً أ.د -1

 الرٌاضة

 وعلوم البدنٌة كلٌة بابل جامعة اختبارات وقٌاس محمد جاسم الٌاسري  .دأ -1

 الرٌاضة

 االدارة كلٌة/القادسٌة ةجامع اداره اعمال جواد محسن راضً .دأ. -3

 واالقتصاد

 التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة علم نفس العبدهللا كطفان هادي .دأ -4

 النفسٌة والعلوم

 البدنٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة وقٌاس اختبارات موسى حازم .دأ. -5

 الرٌاضة وعلوم

 وعلوم البدنٌة كلٌة/ المثنى جامعة رٌاضٌة ادارة الٌخ اسود خالد أ.د -6

 الرٌاضة

 االدارة كلٌة/القادسٌة جامعة اداره اعمال دهش احسان .دأ -7

 واالقتصاد

 البدنٌة كلٌة/ البصره جامعه رٌاضٌة ادارة خلف فوزي قصً م.دأ. -8

 الرٌاضة وعلوم

 البدنٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة اختبارات وقٌاس أحمد فاهم نغٌش .دأ -9

 الرٌاضة وعلوم

 الزراعة كلٌة/ القادسٌة جامعة وقٌاس اختبارات عزٌز علً مً .دأ -12

 جامعة القاسم الخضراء وقٌاس اختبارات كرٌم عبدعون عاٌد أ.د -11
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 الخضراء القاسم جامعة رٌاضٌة ادارة محمد جابر جاسم أ.م.د -11

 البدنٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة رٌاضٌة ادارة فائز حسن عبد السادة .دم -13

 الرٌاضة وعلوم

 البدنٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة ادارة رٌاضٌة حٌدر محمد مصلح م.دأ. -14

 الرٌاضة وعلوم

 وعلوم البدنٌة كلٌة/ مٌسان جامعة رٌاضٌة ادارة مهاوي غالً حسن م.د -15

 الرٌاضة

قسم النشاط /مدٌرٌة تربٌة القادسٌة بكالورٌوس رٌاضة فٌصل غازي عكش مدرس -16

 الرٌاضً

قسم النشاط /مدٌرٌة تربٌة القادسٌة بكالورٌوس رٌاضة خٌت جاسمحسٌن ب مدرس -17

 الرٌاضً
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 (8ٍِذك )

 

 المستوى التنظيمياستبيان يوضح الصالحية واألىمية النسبية لمجاالت مقياس 

 

 

      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ
 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضت١ٔت ٚعٍَٛ اٌبذ و١ٍت اٌتشب١ت 

               اٌذساعبث اٌع١ٍب        
 

 األعتبر اٌفبضً : ........................................................... اٌّذتشَ

 تذ١ت ط١بت ....

إدارة التغٌٌررر وعالقترره بالمسررتوى التنظٌمررً واالبررداع االداري )يررم و بنحث ررر ء ررمب  لموررم بنً  رر و      

  (من وجهة نظر العاملٌنلً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط لمسؤو

خط ترسيم الحددود بدين مختمدف المناصدب ايداريدة فدي المنظمدة. فعددد  يعمف بنًست ى بنتنظيًي لأنم )

خحررمو    نكرر نكى يررح ب ررمث  بن(  المسددتويات فددي ايدارة يزيددد عندددما يزيددد حجددم العمددل والقددوى العاممددة

بيرثو بنًجرثل بنر    (√)ع ير   ضر  بالختصثص . بر  ب بلدب  ربيكى   ل يجرثال  بنًييرث   يرح خر ل 

بيـان األىميـة النسـبية لكـل مجـال مـن مـع   ءضرثة  ب  يجرثل تم نرم ضرم ريث   تم نم يصره  ب  ال يصره 

 خدي  بنحمر بنعهًي شثكميح  سح تعث نكى .يح ب م  ,المجاالت

 تيديمي  ةثئق بنشكم  بن

  

 اٌتأس٠خ :       

 : عٕٛاْ اٌٛظ١فٟاٌ       

 : ّذبفظتاٌ       

   اٌببدث                                                                          

 عٍٟ فبٌخ دغٓ                                                                      
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 ث
اعُ 

 اٌّجبي
اٌّجبي تعش٠ف  

وىي عبارة عن مجموعة من الخصال والطباع المتنوعة التي توجد في كيان الشخص باستمرار،  الشخصية 1
حيث إّنيا تميزه عن غيره، وتنعكس عمى تفاعمو مع البيئة المحيطة بو من أشخاص ومواقف 

دراكو، أم في سموكو ومشاعره وتصرفاتو  سواء أكان ذلك مرتبطًا بفيمو وا 

 االسموب 2
 االداري

ىو الطريقة التي يتبعيا المديرون في تحقيق ىذه األىداف. ويشمل الطريقة التي يتخذون بيا 
،.القرارات، وكيف يخططون وينظمون العمل  

لتنسيق ا 3
والعالقات 
 االجتماعية

ىو تمك العممية المسؤولة عن تأمين االتصال بين المستويات الوظيفية في الييكل التنظيمي 
اعد عمى التكامل بين المراكز الوظيفية أفقيًا بما يحقق األىداف المرسومة لمتنظيم رأسيًا وتس

.ايداري  

اتخاذ  4
 القرار

ىي عمميَّة اختيار مدروسة ألحد البدائل الُمتاحة المتوّفرة، تتّم وفق تحميٍل ُموسَّع لجميع جوانب 
ة بالقرار، وتستيدف اختيار بديل واح د من بين مجموعة من البدائل الموقف أو المشكمة الخاصَّ

.المتاحة والمقتَرحة  

معرفة  5
 العمل

ىي ايدراك والوعي وفيم الحقائق في العمل عن طريق اكتساب المعمومات بإجراء تجربة وتفسير 
 نتائج التجربة أو تفسير خبر. 

ىي االستخدام األمثل لمموارد المتاحة لتحقيق حجم أو مستوى معين من النواتج بأقل التكاليف  الكفاءة 6
 وىو من أىم مقاييس النجاح لممؤسسات في تحقيق أىدافيا

التوجيو  7
والرقابة 
 والتقويم

رشادات يضعيا القائد عن أفراد  ىو عبارة عن عممية منّظمة عمى شكل خطوات وتخطيطات، وا 
 وفئة معينة من الناس؛ ليساعدىم عمى تحقيق أىدافيم بالشكل الصحيح.

اط إيجابي يقوم بو شخص بقرار رسمي تتوفر بو سمات وخصائص قيادية يشرف عمى ىي نش القيادة 8
مجموعة من العاممين لتحقيق أىداف واضحة بوسيمة التأثير واالستحالة أو استخدام السمطة 

 بالقدر المناسب وعند الضرورة.
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 (5-1مدى االهمٌة النسبٌة ) صالحٌة المجال المجال ت

 5 4 3 2 1 لحال ٌص ٌصلح

1 
  √ الشخصية

     

االسموب  2
 √  االداري

     

التنسٌق  3
والعالقات 
   االجتماعٌة 

√  
     

4 
       √ اتخاذ القرار

      √  معرفة العمل 5

6 
 √  الكفاءة

     

التوجٌه  7
والرقابة 
 والتقوٌم

√  
     

8 

  √  القٌادة
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 (9ٍِذك )

 

 االبداع االداريالصالحية واألىمية النسبية لمجاالت مقياس  استبيان يوضح

 

      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ
 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتاٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ  و١ٍت اٌتشب١ت 

               اٌذساعبث اٌع١ٍب        
 

 .................... اٌّذتشَاألعتبر اٌفبضً : .......................................

 تذ١ت ط١بت ....

إدارة التغٌٌر وعالقته بالمستوى التنظٌمً واالبرداع )يم و بنحث ر ء مب  لموم بنً   و      

مرن االداري لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط 

موعددة األفكددار وايجددراءات والممارسددات مج)لأنررم  االبددذاا االداسٞ يعررمف  (وجهررة نظررر العرراملٌن

والقواعد واألدوار الُمبتكرة، والنشاطات االبداعية التي يقوم بيا كدّل مدن المددراء والعداممين، والتدي تيددف 

يجاد أساليب وطرق فعالدة  نك نكى يح ب مث  بنخحرمو  (إلى تحسين العالقات والتفاعل فيما بينيم وا 

بيرثو  (√)ع ير   ضر   ل يجثال  بنًييث   يح خر ل   بالختصثص . بر  ب بلدب  ربيكى  

بيـان األىميـة مـع   ءضثة  ب  يجثل تم نرم ضرم ريث   بنًجثل بن   تم نم يصه  ب  ال يصه 

 خدي  بنحمر بنعهًي شثكميح  سح تعث نكى .يح ب م  ,النسبية لكل مجال من المجاالت

 ي  ةثئق بنشكم  بنتيديم  

 اٌتأس٠خ :       

 : اْ اٌٛظ١فٟعٕٛاٌ       

 : ّذبفظتاٌ       

 :اٌتٛل١ع        

   اٌببدث                                                                            

 عٍٟ فبٌخ دغٓ                                                                      
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اسم  ت
 تعريف المجال المجال

صالةاال 1 وىي تعني التحرك نحو إنتاج الجديد غير المكرر، وتعد الفكرة أصيمة إذا كانت فكرة غير مكررة،  
وىي الفكرة التي ال تخضع لألفكار الشائعة وتدتصدف بالدتميز والتفرد، وأن الشخص المبدع ال 

 يفكر بأفكار المحيطين بو ليذا تكون أفكاره جديدة .

ىو ايسراع إلى فعل شيء بيدف التغيير، ىذا الشيء قد تكون فكرة أو عمل أو أي شيء آخر  المبادرة 2
مفيد بيدف التغيير وكذلك يبين ىذا العمل ما يمتمكو المبادر من معارف وميارات واتجاىات وقيم 

 تمكنو من التخطيط لممبادرة . 
االحتفاظ  3

 باالتجاه 
المحافظة عمى االتجاه يضمن قدرة استمرار الفرد عمى التفكير في المشكمة لفترة زمنية طويمة 

 .حتى يتم الوصول إلى حمول جديدة

 زمن في معينة شروط فييا تتوافر والتي، مناسبة االستجابات من عدد إنتاج عمى القدرة ىي الطالقة 4
 او.  وأفكار معاني وطالقة رموز طالقة و أشكال طالقة منيا صور عدة الطالقة وتأخذ، محدد
األفكار. او المترادفات او البدائل من كبير عدد توليد ىعم القدرة تعني  

. المرونة 5 تشير إلى مرونة الفرد العقمية والسيولة التي يغير بيا موقفو العقمي ورؤيتو الذىنية التي  
ينظر من خالليا إلى األشياء والمواقف المتعددة، أنيا ببساطة قدرة الفرد عمى التحريك بين 

فكار دون االنحسار في فئة واحده.  الفئات المختمفة لأل  
الحساسية  6

لحل 
 المشكالت

 المشكالت بيذه وايحساس وتعديالت تحسينات من المواقف تحتاجو ما إدراك عمى القدرة وىي  
 حاجات او مشكالت بوجود الوعي بيا يقصد  او. ليا متباينة حموال يقدم الن المبدع الفرد يدفع
 مالحظة في غيرىم من أسرع االفراد بعض ان يعني وذلك الموقف او البيئة في ضعف عناصر او

  .  المشكمة
القدرة  7

عمى 
 التحميل

 او. البعض بعضيا عن العناصر ىذه وعزل األولية عناصرىا إلى المركبات تفتيت عمى القدرة ىو
 إلى جديد عمل أي وتفتيت اختيار أو انتخاب عممية يتضمن ابتكاري أو إبداعي إنتاج بو يقصد 

.  تنظيميا ليعاد بسيطة وحدات  

المخاطرة  8
 او التحدي

ىي االستعداد لتحمل المخاطر الناتجة عن االعمال التي يقوم بيا الفرد عند تبني األفكار او 
 األساليب الجديدة وتبني 
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 (5-1مدى االهمٌة النسبٌة ) صالحٌة المجال المجال ت

 5 4 3 2 1 ال ٌصلح ٌصلح

1 
  √ ةالطالق

     

االحتفاظ  2
 √  باالتجاه

     

3 
  √ المرونة

     

       √ األصالة 4

الحساسية  5
لحل 

 المشكالت
√  

     

      √  المبادرة 6

المخاطرة او  7
  √ التحدي

     

القدرة عمى  8
  √  التحميل
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 (11ممحق )

 المستوى التنظيميوضح صالحية فقرات مقياس ي استبيان

      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ
 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتاٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ  و١ٍت اٌتشب١ت 

    اٌذساعبث اٌع١ٍب        

 

            
 األعتبر اٌفبضً : ........................................................... اٌّذتشَ

 تذ١ت ط١بت ....

 

إدارة التغٌٌر وعالقته بالمستوى التنظٌمً واالبداع )لباحث إجراء بحثه الموسوم ٌروم ا     

من  االداري لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط

دبٌات والدراسات والمقاٌٌس ألعلى ا االطالعوقد حدد الباحث بعد  ( وجهة نظر العاملٌن

ونظرا  لما تمتعون به من  ,المستوى التنظٌمً مقٌاسالحالً ذات العالقة بموضوع بحثه 

دى ـٌمة للحكم على الفقرات التً جمعت لبناء المقٌاس لغرض بٌان مـخبرة ودراٌة علمٌة ق

نالك ـن هألماً ـت ضمنه عــللمجال التً  وضعومالئمـتها  وحها ـوصالحٌة الفقرات ووض

 على فقرات  المجال والفقرات البدٌلة له . , علما ان االستبٌان ٌحتويتعرٌفاً لكل مجال

 مع فائق الشكر والتقدٌر 

 اٌتأس٠خ :
 :عٕٛاْ اٌٛظ١فٟاٌ

 اٌجبِعت :

                                                                       اٌببدث                                                                                                                                           اٌتٛل١ع :

 
 عٍٟ فبٌخ دغٓ                                                                     
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 عن تمٌزه إن ها ثحٌ باستمرار، الشخص كٌان فً توجد التً المتنوعة والطباع الخصال من مجموعة عن عبارة وهً: شخصٌةال \أوال
 سلوكه فً أم وإدراكه، بفهمه مرتبطا   ذلك أكان سواء ومواقف أشخاص من به المحٌطة البٌئة مع تفاعله على وتنعكس غٌره،

 وتصرفاته ومشاعره

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

 بالثقة العالٌة بالنفس الشعب مسؤولً ٌشعر 1

   

1 
 المصلحة على الشخصٌة صلحتهم الشعب مسؤولً ٌقدم

 للعاملٌن العامة

   

3 

 العاملٌن بٌن والعدالة االنصاف على القدرة له

   

4 

 العاملٌن استفسار من الملل الشعب مسؤولً ٌنتاب

   

5 

 ٌأخذ دقائق االمور بجدٌة وحرفٌه

   

6 
تحقٌق االنجاز للنشاط الرٌاضً ٌمثل كل طموحات مسؤولً 

 الشعب

   

7 

 ؤٌة واضحة للمستقبل فً العمل االداريٌمتلك ر

   

 
 الفقرات البدٌلة للمجال

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

1 
 ٌحث العاملٌن على تطبٌق القواعد والنظام فً العمل 

   

1 
    مبدأه هو اتخاذ آرائه الشخصٌة فقط

3 
 
 

  ٌحسن حل مشاكل العاملٌن 
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 التنظٌمً الهٌكل فً الوظٌفٌة المستوٌات بٌن االتصال تأمٌن عن المسؤولة العملٌة تلك هو:  العالقات االجتماعٌة التنسٌق و \ ثانٌا

 المتبادلة واآلثار هً الروابط .او اإلداري للتنظٌم المرسومة األهداف ٌحقق بما أفقٌا   الوظٌفٌة المراكز بٌن التكامل على وتساعد رأسٌا  
 ببعضهم واحتكاكهم مشاعرهم وتبادل اجتماعهم طبٌعة من تنشأ وهً والمجتمع األفراد بٌن

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

 التنسٌق مع أدارة النشاط الرٌاضً هً اساس عمله 1
   

1 
ٌحرص على اقامة عالقات طٌبة مع جمٌع الجهات التً لها 

 والمدرسً عالقة بالنشاط الرٌاضً

   

3 
 ن وإدارة النشاط الرٌاضً عائلة واحدٌرى العاملٌ

   

4 
 طرٌقة تعامله مع  العاملٌن  تجعله محبوب لدى الجمٌع

   

5 
 ٌمتلك من العلوم ما ٌجعله محط انظار الجمٌع 

   

6 
 الثواب والعقاب اساس عمله مع  العاملٌن

   

7 

           آرائهم ومقترحاتهم إلبداء  للعاملٌن  ٌسمح ال
   

8 
 عن المجامالت وٌتعامل برسمٌة مع  العاملٌنٌبتعد 

   

9 
 لٌس لدٌه الثقافة الواسعة التً تجعله ٌجٌد التنسٌق مع االخرٌن

   

12 
 عالقاته الواسعة باألخرٌن تجعل عمله التنسٌقً سهال

   

 عملهم ٌؤدون عندما االخرٌن امام المتمٌزٌن  العاملٌن  ٌمدح 11
 صحٌحة بصورة

   

 
 ٌلة للمجالالفقرات البد

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

1 
 العاملٌن  تجاه طٌبة مشاعر الشعب مسؤولً ٌمتلك

   

1 
 ٌساعد  العاملٌن  عند حدوث خطاء فً العمل

   

3 
 
 

  ٌكون انطوائً فً طبعه
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ٌَّة:  اتخاذ القرار \ثالثا  ع تحلٌل   وفق تتم   لمتوف رة،ا الُمتاحة البدائل ألحد مدروسة اختٌار هً عمل  أو الموقف جوانب لجمٌع ُموسَّ
ة المشكلة  من مجموعة أو هدف لتحقٌق والمقتَرحة؛ المتاحة البدائل من مجموعة بٌن من واحد بدٌل اختٌار بالقرار، وتستهدف الخاصَّ
 . الموقف عناصر مع ٌتناسب بما األهداف

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

 ٌفسح المجال  العاملٌن  بمناقشته فً خطة العمل المقترحة 1
   

1 
 لدٌة من الثقافة ما ٌجعله قادر على أتخاذ القرار المناسب

   

3 
 ٌنظر فً تقبل اآلراء المخالفة لراٌه من قبل ا العاملٌن

   

4 
 ٌعمد مسؤولً الشعب الى االستشارة قبل أتخاذ القرار

   

  ٌنصحهم عندما قراراتهم عن عبالش مسؤولً ٌتراجع 5
 العاملون

   

قرارته تنصب فً مصلحة العمل داخل النشاط الرٌاضً  6
 والمدرسً

   

7 
 ال ٌسمح  للعاملٌن  بأبداء أراءهم فً العمل

   

8 
 فً العمل هال ٌناقش فً أي قرار ٌتخذ

   

9 
     قراراته غٌر ثابته فً العمل االداري

   

 
 لمجالالفقرات البدٌلة ل

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

1 
 سرٌع فً اتخاذ القرار المهم .

   

1 
 قراراته تفتقر الى الموضوعٌة

   

3 
 
 

  لٌس لدٌه ثبات على قرار
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مة عملٌة عن عبارة هو:  التوجٌه والرقابة والتقوٌم \  رابعا  أفراد عن القائد ٌضعها وإرشادات وتخطٌطات، خطوات شكل على منظ 
 الفعلٌة النشاطات أن على التأكٌد تحاول التً العملٌة تلك الصحٌح. او هً بالشكل أهدافهم تحقٌق على لٌساعدهم الناس؛ من معٌنة وفئة
 .الشًء فً ٌظهر الذي االعوجاج فٌها، او هً إزالة المرغوب النشاطات مع تتالءم

 ٌلتحتاج الى تعد غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

1 
توجٌهاته فٌها مجاملة لبض  العاملٌن  تؤدي الى حرف سٌر 

 العمل عن مسارة

   

1 
 العاملٌن خارج أوقات العمل   ٌتابع وٌراقب

   

3 
  منه ٌنفرون  العاملٌن  متابعته الرقابٌة تجعل

   

4 
 ٌمٌل الى استخدام ألفاظ غٌر مناسبة

   

5 
  ال ٌمتلك  القدرة على تقٌم العمل الناجح

   

6 
 باستمرار  العاملٌن ٌقوم اداء 

   

  بعض الغٌر متزنة تجعل تقٌمه غٌر موضوعً مع عالقاته 7
   العاملٌن

   

رقابته مبنٌه على اسس موضوعٌة وعلٌه تجعل الوصول الى  8
 الهدف امر سهال

   

 
 الفقرات البدٌلة للمجال

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

1 
 فً توجٌهاته فً العمل مع االخرٌن مرن

   

1 
    اغلب توجٌهاته من اجل المصلحة العامة

3 
 
 

  تقٌٌماته فً فترات متباعدة
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 العاملٌن من مجموعة على ٌشرف قٌادٌة وخصائص سمات به تتوفر رسمً بقرار شخص به ٌقوم إٌجابً نشاط هً : القٌادة \خامسا 
. الرجال على التأثٌر فن الضرورة. او هً وعند المناسب بالقدر السلطة استخدام أو واالستحالة التأثٌر بوسٌلة واضحة أهداف لتحقٌق
  .   المختلفة التنظٌمٌة المواقف فً ومرؤوسٌه القائد بٌن التفاعل محصلة هً الفعالة القٌادة بأن القول وٌمكن

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

 العاملٌن  بعض من الخاطئة بعض التصرفات ٌتجاوز عن 1
   

1 
 من اساسٌات عمله واهتمامه  للعاملالحالة الصحٌة  

   

  العاملٌن  ٌحتاجها التً واالجهزة االدوات توفٌر ٌعمل على 3
 العمل فً

   

 فً شعبة مسؤول كونه عمله والفنٌة فً االدارٌة ملم بالجوانب 4
 الرٌاضً والمدرسً النشاط

   

  بعض عند الضعف نقاط اكتشاف ٌمتلك اإلمكانٌة على 5
 العاملٌن

   

6 
 العمل عامل قبل كل واجبات ٌنظم وٌحدد

   

 المتمٌز للعمل مكافئاتهم على  العاملٌن  حصول بسرعة ٌهتم 7
 تأخٌر دون

   

ٌعمل على تصحٌح اخطاء عمل  العاملٌن  بعد االنتهاء من  8
 العمل

   

هات ٌلٌق به كمسؤول شعبة فً قسم النشاط أسلوبه فً التوجٌ 9
 الرٌاضً والمدرسً

   

12 
 الشخصٌة هٌعمل على تلبٌة احتٌاجات  العاملٌن  قبل احتٌاجات 

   

11 
 ٌمتلك المهارات القٌادٌة واالدارٌة بشكل متقن وعالً

   

    ٌعمل على التأثٌر باألخرٌن وجعلهم ٌتخذونه قدوة  11

 الالفقرات البدٌلة للمج 

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

1 
    ٌقنع  العاملٌن  من خالل البراهٌن 

1 
    ٌحرص عل ان تكون عالقته حسنه مع االخرٌن

3 
 
 

  ٌعترف باألخطاء عند اكتشافها
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 (11ممحق )

 ايبداع ايداريتوضح صالحية فقرات مقياس  استبيان

      ث اٌعٍّٟٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذ
 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتاٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ  و١ٍت اٌتشب١ت 

    اٌذساعبث اٌع١ٍب        

 

            
 األعتبر اٌفبضً : ........................................................... اٌّذتشَ

 تذ١ت ط١بت ....

 

دارة التغٌٌر وعالقته بالمستوى التنظٌمً واالبداع إ)ٌروم الباحث إجراء بحثه الموسوم      

من  االداري لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط

دبٌات والدراسات والمقاٌٌس ألعلى ا االطالعوقد حدد الباحث بعد  ( وجهة نظر العاملٌن

ونظرا  لما تمتعون به من  ,اإلبداع اإلداري مقٌاسذات العالقة بموضوع بحثه الحالً 

دى ـٌمة للحكم على الفقرات التً جمعت لبناء المقٌاس لغرض بٌان مـخبرة ودراٌة علمٌة ق

نالك ـن هألماً ـت ضمنه عــللمجال التً  وضعومالئمـتها  وحها ـوصالحٌة الفقرات ووض

 لمجال والفقرات البدٌلة له ., علما ان االستبٌان ٌحتوي على فقرات  اتعرٌفاً لكل مجال

 مع فائق الشكر والتقدٌر 

 اٌتأس٠خ :
 :عٕٛاْ اٌٛظ١فٟاٌ

 اٌجبِعت :

                                                         اٌببدث                                                                                                                                                        اٌتٛل١ع :

 
 عٍٟ فبٌخ دغٓ                                                                                
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 الفكرة وهً، ةمكرر غٌر فكرة كانت إذا أصٌلة الفكرة وتعد، المكرر غٌر الجدٌد إنتاج نحو التحرك تعنً وهً: األصالة \ أوال
 أفكاره تكون لهذا به المحٌطٌن بأفكار ٌفكر ال المبدع الشخص وأن، والتفرد بالـتمٌز وتـتصـف الشائعة لألفكار تخضع ال التً

 جدٌدة .

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

1 
 وفن بمهارة  العمل إدارة على القدرة الشعب نللمسؤولٌ
 .وحداثه

   

1 
 العمل فً جدٌد هو ما كل تقدٌم على الشعب سؤولًم ٌحرص
 .االداري

   

3 
 آرائهم إلبداء فرصة  العاملٌن  الشعب مسؤولً ٌمنح

 . منها لالستفادة

   

4 
  وإقناع والنقاش الحوار على القدرة الشعب نللمسؤولٌ
 . بأفكارهمالعاملون 

   

5 
 زواٌا من األشٌاء رؤٌة على القدرة الشعب مسؤولً لدى

 . مختلفة

   

6 
 علمً بأسلوب العاملون مهارات الشعب مسؤولً ٌنمً

 . وحدٌث

   

7 
 وأسالٌب بطرائق العاملون أخطاء بحل الشعب مسؤولً ٌقوم

 حدٌثة

   

 
 الفقرات البدٌلة للمجال

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

1 
 ٌنجز ما ٌسند له من اعمال بأسلوب متجدد

   

عر  العاملٌن  بالملل من تكرار االجراءات المتبعة فً ٌش 1
 انجاز العمل

   

3 
 
 

 ما هو بشكل تفوق العمل تحقٌق الى ٌسعى مسؤولً الشعب 
 متوقع
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 وتأخذ، محدد زمن فً معٌنة شروط فٌها تتوافر والتً، مناسبة االستجابات من عدد إنتاج على القدرة هً:  الطالقة \ ثانٌا

 البدائل من كبٌر عدد تولٌد على القدرة تعنً او.  وأفكار معانً وطالقة رموز طالقة و أشكال طالقة منها صور عدة الطالقة
 تولٌدها . فً والسهولة والسرعة معٌن، لمثٌر االستجابة عند االستعالمات او المشكالت او األفكار او المترادفات او

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

1 
 للنشاط العام الصالح مع الشعب مسؤولً أفكار تنسجم

 .والمدرسً الرٌاضً

   

1 
 االداري العمل فً حدٌث  هو ما على الشعب مسؤولً اطالع

. 

   

3 
وخالل  اإلدارٌة واجباته انجاز على الشعب مسؤولً ٌركز

 .فترة زمنٌة قصٌرة

   

4 
  العاملٌن  االقناع على القوٌة الحجة الشعب مسؤولً ٌمتلك

 .جدٌده وبأفكار

   

5 
 بٌن  والحوار النقاش فً فائقة بمهارة الشعب مسؤولً ٌتمتع

 .اثناء التعامل معهم   العاملٌن

   

6 

 . المهام إلتمام متعددة نظر وجهات الشعب مسؤولً ٌمتلك

   

7 
 حول مناسبة أفكار تولٌد على القدرة الشعب مسؤولً ٌمتلك

 . معٌن موضوع

   

8 

 .  للعمل جدٌدة طرق بطرح الشعب مسؤولً مٌهت
   

9 
ٌمتلك القدرة على اقتراح االفكار والحلول السرٌعة لمواجهة 

 مشاكل العمل

   

 
 الفقرات البدٌلة للمجال

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

ٌتمتع مسؤولً الشعب على تقدٌم اكثر من فكرة خالل فترة  1
 زمنٌة قصٌرة

   

1 
 ٌتصرف بحكمة فً الظرف المختلفة 

   

3 
 
 

ٌتمتع بالقدرة على انتاج اكبر عدد ممكن من االلفاظ ذات 
 المعنى الواحد للداللة على فكرة معٌنة
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 اخالله من ٌنظر التً الذهنٌة ورؤٌته العقلً موقفه بها ٌغٌر التً والسهولة العقلٌة الفرد مرونة إلى تشٌر :  المرونة \ثالثا 

 فئة فً االنحسار دون لألفكار المختلفة الفئات بٌن التحرٌك على الفرد قدرة ببساطة أنها، المتعددة والمواقف األشٌاء إلى
 الحدث مع والتفاعل التكٌف على الفرد قدرة وهً.  واحده

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

1 
 فً  العاملٌن  مع التعامل فً المرونة الشعب مسؤولً ٌمتلك
 . العمل أثناء

   

1 
 للتنفٌذ وقابل واقعً بشكل أفكارهم عن الشعب مسؤولً ٌعبر

   

 الحلول ووضع أفكارهم تنظٌم على القدرة الشعب نللمسؤولٌ 3
 . بحكمة والتصرف المناسبة

   

4 
    . المفاجئة المواقف مع المرونة الشعب مسؤولً ٌمتلك

 االنتقادات من الستفادةا على الشعب مسؤولً ٌحرص 5
 .   العمل زمالء ٌبدٌها التً والمالحظات

   

6 
 .ٌسعى على أفكار ومقترحات تساهم فً حل مشاكل العمل

   

 غٌر المشاكل لحل البدٌلة الخطط بعض الشعب مسؤولً ٌضع 7
 . العمل فً المتوقعة

   

8 
 ٌحرص على احداث تغٌٌر فً اسالٌب العمل بٌن فترة واخرى

   

9 
 ٌحرص على معرفة الراي المخالف لراٌه لالستفادة منه

   

12 
 بالمرونة تتمٌز أهداف الشعب مسؤولً ٌختار

   

 
 الفقرات البدٌلة للمجال

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

ٌمتلك مسؤولً الشعب مهارة فن ادارة النقاش والحوار مع   1
 العاملٌن

   

1 
    وأحزانهم . أفراحهم  العاملٌن  لشعبا مسؤولً ٌشارك

3 
 
 

   ال ٌتردد فً تغٌٌر موقفة عندما ٌقتنع بعدم صحته 
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، األفكار تبنً عند الفرد بها ٌقوم التً األعمال عن الناتجة المخاطر لتحمل االستعداد بها ٌقصد :التحدي او المخاطرة \ رابعا

 .    هنتائج مسؤولٌة وتبنً الجدٌدة األسالٌب أو

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

1 
  من الصادرة واالبتكارات األفكار الشعب مسؤولً ٌشجع

 .  العاملٌن

   

1 
 وتحمل إبداعٌة اعمال إلنجاز الشجاعة الشعب مسؤولً ٌمتلك

 . نتائجها

   

3 
 اعمال أمام عاملٌن جدد بإشراك الشعب مسؤولً ٌجازف

 معقدة

   

4 
 كان لو حتى العمل ألداء جدٌدة اسالٌب الشعب مسؤولً حٌقتر

 . نجاحها عدم احتمال هناك

   

5 
 حسب العمل خطة تغٌٌر  العاملٌن  من الشعب مسؤولً ٌتقبل

 . العمل فً الموقف

   

6 
 المجازفة روح ٌسوده فرٌق ضمن الشعب مسؤولً ٌعمل

 .والتحدي

   

 
 الفقرات البدٌلة للمجال

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

 وان حتى جدٌدة افكار تبنً على الشعب مسؤولً ٌحرص 1
 المعٌقات بعض تطبٌقها واجه

   

1 
 ٌتقبل انتقادات االخرٌن بصدر رحب

   

3 
 
 

  ٌتقبل الفشل باعتباره التجربة التً تسبق النجاح
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. البعض بعضها عن العناصر هذه وعزل األولٌة عناصرها إلى المركبات تفتٌت على القدرة هو  التحلٌل: على القدرة \خامسا 
 لٌعاد بسٌطة وحدات إلى جدٌد عمل أي وتفتٌت اختٌار أو انتخاب عملٌة ٌتضمن ابتكاري أو إبداعً إنتاج به ٌقصد  او

 .  تنظٌمها

 تحتاج الى تعدٌل غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

1 
 عن معلومات أي على للحصول  الشعب مسؤولً ٌسعى
 . وتحلٌلها العمل

   

1 
 المستوٌات مع واآلراء األفكار الشعب مسؤولً ٌتبادل

 .االدارٌة

   

3 
 خالل  للعاملٌن  وخٌارات حلول عدة الشعب مسؤولً ٌعطً
 . العمل

   

4 
 مع وانسجامها أفكارهم تنظٌم على الشعب مسؤولً قدرة

 . العمل مجرٌات

   

5 
  جمٌع لدى ومفهومه واضحة هدافأ الشعب مسؤولً ٌضع

 العاملٌن

   

6 
عند مواجهة أي  على تنظٌم أفكارهم القدرة الشعب لمسؤولً

 . مشكله

   

7 

 .ال ٌتخذون قراراتهم بشكل عشوائً بل وفق أسس مدروسة 

   

 
 الفقرات البدٌلة للمجال

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

ل المشكالت الى عناصرها االساسٌة فً ٌمتلك القدرة على ح 1
 المواقف المختلفة 

   

1 
    ٌحدد تفاصٌل العمل قبل البدء التنفٌذ

3 
 
 

ٌتمتع مسؤولً الشعب  بالقدرة على إدراك العالقات بٌن األشٌاء 
 وتفسٌرها
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 بهذه واإلحساس وتعدٌالت حسٌناتت من المواقف تحتاجه ما إدراك على القدرة وهً  :المشكالت لحل الحساسٌة \ سادسا
 ضعف عناصر او حاجات او مشكالت بوجود الوعً بها ٌقصد  او. لها متباٌنة حلوال ٌقدم الن المبدع الفرد ٌدفع المشكالت

 .  المشكلة مالحظة فً غٌرهم من أسرع االفراد بعض ان ٌعنً وذلك الموقف او البٌئة فً

 تعدٌل تحتاج الى غٌر صالحة صالحة الفقرات  ت

1 
وٌعملون  حدوثها قبل المشاكل الشعب مسؤولً ٌتوقع

 . بالتخطٌط  لمواجهتها

   

1 
 مقترحاتهم تقدٌم على  العاملٌن  الشعب مسؤولً ٌشجع

 .   العمل مشاكل لحل وآرائهم

   

3 
 وٌعمل  العاملٌن  فً الضعف نقاط  الشعب مسؤولً ٌحدد
 . معالجتها على

   

4 
 التً والتهدٌدات المخاطر مستوى  الشعب مسؤولً ٌراعً
 . قبولها ٌمكن

   

5 

 .لدٌهم رؤٌه دقٌقه وواضحة لمشاكل العمل

   

6 

 . مشكلة أي لحل عدٌدة مقترحات الشعب مسؤولً ٌضع

   

7 
 ا بٌن المشاكل حل فً بحكمة الشعب مسؤولً ٌتصرف
 .  العاملٌن

   

8 

 ٌخطط لمواجهة المشكالت العمل الممكن حدوثها

   

 
 الفقرات البدٌلة للمجال

 الفــــقرات ت
 تحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح 

 سٌر لتسهٌل  العاملٌن  مع عالقاته  الشعب مسؤولً ٌقوي 1
 . العمل

   

1 
 ٌمتلك القدرة على الدفاع عن أفكاره بالحجة والبراهٌن   

   

3 
 
 

  ٌحرص على معرفة أوجه القصور او الضعف فً العمل 
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(12ك )ٍِذ  
اٌّغتٜٛ اٌتٕظ١ّٟ بص١غتٗ اال١ٌٚت ِم١بط   

 
      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ

 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتاٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ  و١ٍت اٌتشب١ت 

          اٌذساعبث اٌع١ٍب         
 

 عض٠ضٞ اٌّٛظف...

.تذ١ت ط١بت ..    

لتغٌٌررررررر وعالقترررررره بالمسررررررتوى التنظٌمررررررً واالبررررررداع إدارة ا)يــــــروم الباحــــــث إجــــــراء بحثــــــو الموســــــوم 

مرررن  االداري لمسرررؤولً الشرررعب فرررً قسرررم النشررراط الرٌاضرررً والمدرسرررً لمنطقرررة الفررررات االوسرررط

ــــى التعــــرف عمــــى  ( .وجهررررة نظررررر العرررراملٌن  لمســــؤولي الشــــعب المســــتوى التنظيمــــيوالتــــي تيــــدف ال
بـــــــداع االداري, وانطالقـــــــا مـــــــن واأل بـــــــلدارة التغييـــــــروعالقتـــــــو والمدرســـــــي فـــــــي أقســـــــام النشـــــــاط الرياضـــــــي 

, تســــــــرني مشــــــــاركتكم فــــــــي االجابــــــــة عــــــــن والمدرســــــــي اىميــــــــة دوركــــــــم فــــــــي تطــــــــوير النشــــــــاط الرياضــــــــي
بالحقـــــــل الـــــــذي ترونـــــــو مناســـــــــــــــــــــــــبا امــــــــــــــام كـــــــل  (√)ع اشـــــــارةـــــــــــــاالســـــــتبيان وذلـــــــك بوض رات ىـــــــذاــــــــــــــــــــــفق

ــــــــــــرة  ــــــــــــاً ـــــــــــــــــعممــ, فقـــــــــــــــــ ـــــــــــأن ــــ ــــــــــــات المقدم ب ـــــــــــُن تستـــــــــالمعمومـــ ــــــــــــة ل ــــــــــــخــــــ دم إال ألغـــــــــــراض البحـــــــــــث ــــــــــــــ
.  ـــــط ــــــــــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــالعممــ  

 عدم ذكر االسم.-8
 .عدم ترك أي فقرة دون إجابة-2
 ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة.-3
 عدم االستعانة بزميل آخر لإلجابة. ضرورة-4
 : ادناه مثالكما في ال ( في الحقل الذي ينطبق عميك وأمام كل فقرةوضع عالمة )-5

  ت
 الفقرات

تنطبق  تنطبق تماما
 بشكل كبير

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
بشكل 
 قميل

ال تنطبق 
 تماما

1 
 بنعثيهيح الشعب مسؤولً ٌشجع
 واالفكار المبادرات تقدٌم على

 جدٌدةال
     

 

 

 اٌببدث   

عٍٟ فبٌخ دغٓ   
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ال 

تٕطبك 

 تّبِب

تٕطبك 

بشىً 

 ل١ًٍ

تٕطبك 

 أد١بٔب
تٕطبك 

بشىً 

 وب١ش

تٕطبك 

 تّبِب
 ث اٌفمشاث

 1 ٌشعر مسؤولً الشعب بالثقة العالٌة بالنفس     

ٌقدم مسؤولً الشعب مصلحته الشخصٌة على المصلحة العامة      
 للعاملٌن

2 

العاملٌنعلى االنصاف والعدالة بٌن له القدرة        3 

العاملٌنمسؤولً الشعب الملل من استفسار  ٌنتاب       4 

 5 ٌأخذ دقائق األمور بجدٌة وحرفٌه     

ٌمثل كل طموحات والمدرسً تحقٌق االنجاز للنشاط الرٌاضً      
 مسؤولً الشعب

6 

 7 ٌمتلك رؤٌة واضحة للمستقبل فً العمل االداري     

هً اساس عمله والمدرسً التنسٌق مع أدارة النشاط الرٌاضً         8 

ٌحرص على اقامة عالقات طٌبة مع جمٌع الجهات التً لها عالقة      
والمدرسً بالنشاط الرٌاضً  

9 

عائلة واحدوالمدرسً وإدارة النشاط الرٌاضً  العاملٌنٌرى        11 

ب لدى الجمٌعتجعله محبو العاملٌنطرٌقة تعامله مع        11 

 12 ٌمتلك من العلوم ما ٌجعله محط انظار الجمٌع     

 13  العاملٌنالثواب و العقاب اساس عمله مع      

ال بداء آرائهم ومقترحاتهم  للعاملٌنال ٌسمح        14 

 15  العاملٌنٌبتعد عن المجامالت و ٌتعامل برسمٌه مع      

التً تجعله ٌجٌد التنسٌق مع االخرٌنلٌس لدٌه الثقافة الواسعة        16 

 17 عالقاته الواسعة باألخرٌن تجعل عمله التنسٌقً سهال     

المتمٌزٌن امام االخرٌن عندما ٌؤدون عملهم  العاملٌنٌمدح      
 بصورة صحٌحة

18 

 19 ٌفسح المجال للعاملٌن بمناقشته فً خطة العمل المقترحة     

 21 ا ٌجعله قادر على أتخاذ القرار المناسبلدٌة من الثقافة م     

 21 ٌنظر فً تقبل اآلراء المخالفة لراٌه من قبل العاملٌن     

 22 ٌعمد مسؤولً الشعب الى االستشارة قبل أتخاذ القرار     
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 23 العاملون ٌنصحهم عندما قراراتهم عن الشعب مسؤولً ٌتراجع     

 24 اخل النشاط الرٌاضً والمدرسًقرارته تنصب فً مصلحة العمل د     

 25 ال ٌسمح للعاملٌن بأبداء أراءهم فً العمل     

 26 فً العمل هال ٌناقش فً أي قرار ٌتخذ     

 27     قراراته غٌر ثابته فً العمل االداري     

توجٌهاته فٌها مجاملة لبض العاملٌن تؤدي الى حرف سٌر العمل      
 عن مسارة

28 

 29 خارج أوقات العمل  العاملٌن بع وٌراقبٌتا     

 31  منه العاملٌن ٌنفرون متابعته الرقابٌة تجعل     

 31 ٌمٌل الى استخدام ألفاظ غٌر مناسبة     

 32 ال ٌمتلك  القدرة على تقٌم العمل الناجح      

 33 باستمرار العاملٌن ٌقوم اداء     

 بعض ه غٌر موضوعً معالغٌر متزنة تجعل تقٌم عالقاته     
  العاملٌن

34 

رقابته مبنٌه على اسس موضوعٌة وعلٌه تجعل الوصول الى      
 الهدف امر سهال

35 

 36 العاملٌن بعض من الخاطئة ٌتجاوز عن بعض التصرفات     

 37 الحالة الصحٌة للموظف من اساسٌات عمله واهتمامه       

 فً العاملٌن ٌحتاجها التً زةواالجه االدوات توفٌر ٌعمل على     
 العمل

38 

 فً شعبة مسؤول كونه عمله والفنٌة فً االدارٌة ملم بالجوانب     
 الرٌاضً والمدرسً النشاط

39 

 41 العاملٌن بعض عند الضعف نقاط اكتشاف ٌمتلك اإلمكانٌة على     

 41 العمل قبل عامل كل واجبات ٌنظم وٌحدد     

 دون المتمٌز للعمل مكافئاتهم على العاملٌن لحصو بسرعة ٌهتم     
 تأخٌر

42 

 43 ٌعمل على تصحٌح اخطاء عمل العاملٌن بعد االنتهاء من العمل     

أسلوبه فً التوجٌهات ٌلٌق به كمسؤول شعبة فً قسم النشاط      
 الرٌاضً والمدرسً

44 

 45 ٌةالشخص هٌعمل على تلبٌة احتٌاجات العاملٌن قبل احتٌاجات      

 46 ٌمتلك المهارات القٌادٌة واالدارٌة بشكل متقن وعالً     

 47 ٌعمل على التأثٌر باألخرٌن وجعلهم ٌتخذونه قدوة      
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 (13ٍِذك )

اال١ٌٚتبص١غتٗ االبذاا االداسٞ   ِم١بط  

      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ

 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضت١ٔت ٚعٍَٛ اٌبذ و١ٍت اٌتشب١ت 

          اٌذساعبث اٌع١ٍب         
 

 عض٠ضٞ اٌّٛظف...

.تذ١ت ط١بت ..    

إدارة التغٌٌررررررر وعالقترررررره بالمسررررررتوى التنظٌمررررررً واالبررررررداع )يــــــروم الباحــــــث إجــــــراء بحثــــــو الموســــــوم 

مرررن  االداري لمسرررؤولً الشرررعب فرررً قسرررم النشررراط الرٌاضرررً والمدرسرررً لمنطقرررة الفررررات االوسرررط

فــــي  لمســــؤولي الشــــعب االبــــداع االداري والتــــي تيــــدف الــــى التعــــرف عمــــى ( .ملٌنوجهررررة نظررررر العررررا
ـــــــو والمدرســـــــي أقســـــــام النشـــــــاط الرياضـــــــي  ـــــــر والمســـــــتوى التنظيمـــــــيوعالقت ـــــــا مـــــــن بـــــــلدارة التغيي , وانطالق

ـــــــاىميــــــة دوركــــــم فــــــي تطــــــوير النشــــــاط الرياضــــــي, تســــــرني مشــــــاركتكم فــــــي االجابــــــة عــــــن فق  رات ىــــــذاــــــــــــــ
, بالحقـــــــــل الـــــــــذي ترونـــــــــو مناســـــــــــــــــــــــــــبا امــــــــــــــــام كـــــــــل فقـــــــــــــــــــــــــــرة  (√)ع اشـــــــــارةـــــــــــــــبوض االســـــــــتبيان وذلـــــــــك

ـــــــــــــي ــــــــــــــــدم إال ألغــــــــــراض البحـــــــــــث العممــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــة لــــــــــُن تستـــــــــالمعمومــــــــــــــات المقدم بـــــــــــأن ـــــــــــــــاً ـــــــــــــــــعممــ
.  ـــــط ــــــــــــــــــــــــــــفقـ  

 عدم ذكر االسم. -6
 .عدم ترك أي فقرة دون إجابة -7
 ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة. -8
 ضرورة عدم االستعانة بزميل آخر لإلجابة. -9

 : ادناه مثالكما في ال ( في الحقل الذي ينطبق عميك وأمام كل فقرةوضع عالمة ) -81
 

  ت
 تنطبق تماما الفقرات

تنطبق 
 بشكل كبير

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
بشكل 
 قميل

ال تنطبق 
 تماما

1 
 بنعثيهيح الشعب مسؤولً ٌشجع
 واالفكار المبادرات تقدٌم على

 الجدٌدة
     

 

 

 اٌببدث   

عٍٟ فبٌخ دغٓ   
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ال 

تٕطبك 

 تّبِب

تٕطبك 

بشىً 

 ل١ًٍ

تٕطبك 

 أد١بٔب
تٕطبك 

بشىً 

 وب١ش

تٕطبك 

 تّبِب
 ث اٌفمشاث

 1 وحداثه وفن بمهارة  العمل إدارة على القدرة الشعب نللمسؤولٌ     

 العمل فً جدٌد هو ما كل تقدٌم على الشعب مسؤولً ٌحرص     

 االداري
2 

 لالستفادة آرائهم إلبداء فرصة العاملٌن الشعب مسؤولً ٌمنح     

 منها
3 

 العاملون وإقناع والنقاش الحوار على القدرة الشعب نللمسؤولٌ     

 بأفكارهم
4 

 5 مختلفة زواٌا من األشٌاء رؤٌة على القدرة الشعب مسؤولً ىلد     

 6 وحدٌث علمً بأسلوب العاملون مهارات الشعب مسؤولً ٌنمً     

 وأسالٌب بطرائق نأخطاء العاملو بحل الشعب مسؤولً ٌقوم     

 حدٌثة

7 

 الرٌاضً للنشاط العام الصالح مع الشعب مسؤولً أفكار تنسجم     

 .والمدرسً 

8 

 9 االداري العمل فً حدٌث  هو ما على الشعب مسؤولً اطالع     

 11 اإلدارٌة واجباته انجاز على الشعب مسؤولً ٌركز     

 11 العاملٌن االقناع على القوٌة الحجة الشعب مسؤولً ٌمتلك     

بٌن  والحوار النقاش فً فائقة بمهارة الشعب مسؤولً ٌتمتع     

 .عامل معهم العاملٌن أثناء الت
12 

 13 ٠ّتٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب ٚجٙبث ٔظش ِتعذدة إلتّبَ اٌّٙبَ .     

٠ّتٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌمذسة عٍٝ ت١ٌٛذ أفىبس ِٕبعبت دٛي      

 ِٛضٛا ِع١ٓ
14 

 15 ٠ٙتُ ِغإٌٟٚ اٌشعب بطشح طشق جذ٠ذة ٌٍعًّ .     

اجهة ٌمتلك القدرة على اقتراح االفكار والحلول السرٌعة لمو     
 مشاكل العمل

16 

فٟ أثٕبء  اٌعب١ٍِِٓغإٌٟٚ اٌشعب اٌّشٚٔت فٟ اٌتعبًِ ِع  ٠ّتٍه     

 اٌعًّ .
17 

 18 .٠عبش ِغإٌٟٚ اٌشعب عٓ أفىبسُ٘ بشىً ٚالعٟ ٚلببً ٌٍتٕف١ز     
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اٌشعب اٌمذسة عٍٝ تٕظ١ُ أفىبسُ٘ ٚٚضع اٌذٍٛي  ٌٍّٓغإ١ٌٚ     

 إٌّبعبت ٚاٌتصشف بذىّت .
19 

 21 ٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌّشٚٔت ِع اٌّٛالف اٌّفبجئت .٠ّت     

٠ذشص ِغإٌٟٚ اٌشعب عٍٝ االعتفبدة ِٓ االٔتمبداث ٚاٌّالدظبث      

 اٌتٟ ٠بذ٠ٙب صِالء اٌعًّ .
21 

 22 ٠غعٝ عٍٝ أفىبس ِٚمتشدبث تغبُ٘ فٟ دً ِشبوً اٌعًّ.     

 غٌر المشاكل لحل البدٌلة الخطط بعض الشعب مسؤولً ٌضع     

 . العمل فً المتوقعة
23 

 24 ٌحرص على احداث تغٌٌر فً اسالٌب العمل بٌن فترة واخرى     

 25 ٌحرص على معرفة الراي المخالف لراٌه لالستفادة منه     

 26 ٠ختبس ِغإٌٟٚ اٌشعب أ٘ذاف تت١ّض ببٌّشٚٔت     

 27 . اٌعب٠ٓ١ٍِشجع ِغإٌٟٚ اٌشعب األفىبس ٚاالبتىبساث اٌصبدسة ِٓ      

٠ّتٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌشجبعت إلٔجبص اعّبي ئبذاع١ت ٚتذًّ      

 ٔتبئجٙب
28 

 29 ٠جبصف ِغإٌٟٚ اٌشعب باششان عب١ٍِٓ جذد أِبَ اعّبي ِعمذة .     

٠متشح ِغإٌٟٚ اٌشعب اعب١ٌب جذ٠ذة ألداء اٌعًّ دتٝ ٌٛ وبْ      

 ٕ٘بن ادتّبي عذَ ٔجبدٙب .
31 

تغ١١ش خطت اٌعًّ دغب  اٌعب١ٍِٓ ٠تمبً ِغإٌٟٚ اٌشعب ِٓ     

 اٌّٛلف فٟ اٌعًّ
31 

 32 ٠عًّ ِغإٌٟٚ اٌشعب ضّٓ فش٠ك ٠غٛدٖ سٚح اٌّجبصفت ٚاٌتذذٞ.     

ٌٍذصٛي عٍٝ أٞ ِعٍِٛبث عٓ اٌعًّ  ٠غعٝ ِغإٌٟٚ اٌشعب      

 ٚتذ١ٍٍٙب

33 

 34 .اٌعب٠ٓ١ٍِتببدي ِغإٌٟٚ اٌشعب األفىبس ٚا٢ساء ِع      

 35 خالي اٌعًّ . ٌٍعب١ٍِٓاٌشعب عذة دٍٛي ٚخ١بساث  ٠عطٟ ِغإٌٟٚ     

ِغإٌٟٚ اٌشعب عٍٝ تٕظ١ُ أفىبسُ٘ ٚأغجبِٙب ِع ِجش٠بث  لذسة     

 اٌعًّ .
36 

٠ضع ِغإٌٟٚ اٌشعب أ٘ذاف ٚاضذت ِٚفِٙٛٗ ٌذٜ ج١ّع      

 .اٌعب١ٍِٓ
37 

ٌّغإٌٟٚ اٌشعب اٌمذسة عٍٝ تٕظ١ُ أفىبسُ٘ عٕذ ِٛاجٙت أٞ       38 
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 ِشىٍت.

 39 ال ٠تخزْٚ لشاساتُٙ بشىً عشٛائٟ بً ٚفك أعظ ِذسٚعت.     

ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌّشبوً لبً دذٚثٙب ٠ٚعٍّْٛ ببٌتخط١ظ  ٠تٛلع     

  ٌّٛاجٙتٙب. 
41 

عٍٝ تمذ٠ُ ِمتشدبتُٙ ٚآسائُٙ  اٌعب٠ٓ١ٍِشجع ِغإٌٟٚ اٌشعب      

 ٌذً ِشبوً اٌعًّ
41 

٠ٚعًّ عٍٝ  ٌعب١ٍِٓأمبط اٌضعف فٟ  ٠ذذد ِغإٌٟٚ اٌشعب      

 ِعبٌجتٙب
42 

٠شاعٟ ِغإٌٟٚ اٌشعب  ِغتٜٛ اٌّخبطش ٚاٌتٙذ٠ذاث اٌتٟ ٠ّىٓ      

 لبٌٛٙب
43 

 44 .ٌذ٠ُٙ سؤ٠ٗ دل١مٗ ٚٚاضذت ٌّشبوً اٌعًّ      

 45 ِغإٌٟٚ اٌشعب ِمتشدبث عذ٠ذة ٌذً أٞ ِشىٍت ٠ضع     

 46 ١ٍٓاٌعبِِغإٌٟٚ اٌشعب بذىّت فٟ دً اٌّشبوً ب١ٓ  ٠تصشف     

 ٌخطط لمواجهة المشكالت العمل الممكن حدوثها     
47 
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 (14ملحق)

بص١غتٗ إٌٙبئ١ت ئداسة اٌتغ١١ش ِم١بط  

 
       ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ

 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتاٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ  و١ٍت اٌتشب١ت 

          اٌذساعبث اٌع١ٍب         
 

 عض٠ضٞ اٌّٛظف...

.تذ١ت ط١بت ..    

إدارة التغٌٌر وعالقته بالمستوى التنظٌمً واالبداع االداري )يروم الباحث إجراء بحثو الموسوم 

من وجهة نظر  لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط

في أقسام النشاط الرياضي  لمسؤولي الشعبوالتي تيدف الى التعرف عمى إدارة التغيير  ( .العاملٌن
وعالقتو بالمستوى التنظيمي واألبداع االداري, وانطالقا من اىمية دوركم في تطوير النشاط والمدرسي 
 (√)ع اشارةــــــاالستبيان وذلك بوض رات ىذاـــــــــــــــ, تسرني مشاركتكم في االجابة عن فقوالمدرسي الرياضي

بأن ـــــاً ـــــــــــــــــعممــ, مناســــــــــــــــــبا امـــــــام كل فقــــــــــــــــــرة بالحقل الذي ترونو   

.ـــــط ــــــــــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــدم إال ألغراض البحث العممـــــــــــــــــخـــــــة لُن تستـــــــــالمعمومــــات المقدم  

 السم.عدم ذكر ا -88
 .عدم ترك أي فقرة دون إجابة -82
 ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة. -83
 ضرورة عدم االستعانة بزميل آخر لإلجابة. -84
 : ادناه مثالكما في ال ( في الحقل الذي ينطبق عميك وأمام كل فقرةوضع عالمة ) -85

 

  ت
 تنطبق تماما الفقرات

تنطبق 
 بشكل كبير

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
بشكل 
 قميل

ال تنطبق 
 ماتما

1 
 بنعثيهيح الشعب مسؤولً ٌشجع
 واالفكار المبادرات تقدٌم على

 الجدٌدة
     

 

 

  اٌببدث     

عٍٟ فبٌخ دغٓ     
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ال 

تٕطبك 

 تّبِب

تٕطبك 

بشىً 

 ل١ًٍ

تٕطبك 

 أد١بٔب
تٕطبك 

بشىً 

 وب١ش

تٕطبك 

 تّبِب
 ث اٌفمشاث

رونةوالمدرسً بالم الرٌاضً النشاط شعب فً التنظٌمً الهٌكل ٌتصف       1 

.االداري التغٌٌر عملٌة إدارة علىالعاملٌن  التنظٌمً الهٌكل ٌساعد       2 

ٌساعد مسؤولً الشعب الجهات العلٌا فً استحداث وحدات إدارٌة      
   الجدٌدة التغٌٌرات لمواكبة

3 

 متمٌزة خدمة تقدٌم على التنظٌمً الهٌكل فً الجدٌدة التغٌٌرات تساعد     
   الشعب لعاملٌن

4 

 شعب فً الحالً التنظٌمً الهٌكل العاملٌن عن قبل من عام رضا ٌوجد     
الرٌاضً والمدرسً النشاط  

5 

 فً للعاملٌن الصالحٌات تفوٌض زٌادة على التنظٌمً الهٌكل ٌعمل     
. االخرى المستوى  

6 

 والمدرسً على الرٌاضً النشاط شعب فً التنظٌمً الهٌكل ٌساعد     
العاملٌن بٌن صالاالت سهولة  

7 

 للعاملٌن المسندة والواجبات االنشطة بتغٌٌر الشعب مسؤولً ٌقوم     
 باستمرار

8 

. التكنولوجً التطور بمواكبة الشعب مسؤولً ٌهتم       9 

 الخدمات تقدٌم فً المستخدمة للتكنولوجٌا مستمرة تطوٌر عملٌات توجد     
والمدرسًالرٌاضً  النشاط شعب فً االداء وتطوٌر  

11 

بٌن  والتواصل االتصال عملٌة من المستخدمة التكنولوجٌا تسهل     
.المستوٌات االدارٌة فً النشاط الرٌاضً والمدرسً  

11 

 شعب للعاملٌن فً والجهد الوقت تقلٌل الى الموجودة التكنولوجٌا تؤدي     
.والمدرسً الرٌاضً النشاط  

12 

 الرٌاضً النشاط شعب فً االستخدام سهلة المستخدمة التكنولوجٌا     
.والمدرسً  

13 

لتطوٌر خبراتهم بما ٌتالزم مع  للعاملٌن توجد دورات تدرٌبٌة وتطوٌرٌة     
.التطور التكنلوجً الحالً    

14 

 دور مهم واساسً بسرعة انجاز االعمال فً المستخدمة للتكنولوجٌا     
الرٌاضً والمدرسً النشاط شعب  

15 

 الداعمة المشتركة والمتطلبات القٌم من مسؤولً الشعب مجموعة ٌبنً     
 للتغٌٌر

16 

والتجدٌد فً  االبتكار على القائمة مسؤولً الشعب على الثقافة ٌوكد     
 النشاط الرٌاضً والمدرسً

17 

من  العاملٌن العالقة بٌن تحسٌن وتطوٌر على ٌحرص مسؤولً الشعب      
 اجل التغٌٌر لألفضل

18 

ما  تحقٌق اجل من للعاملٌنواالمور  الصالحٌات الشعب مسؤولً ٌفوض     
 مطلوب منهم.

19 

ٌٍّببدساث ٚاالفىبس اٌذذ٠ثت دٚس عبٔذ ِٚشجع ِٓ لبً ِغإٌٟٚ اٌشعب      

اٌعب١ٍِٓتجبٖ   
21 

 السلوك انماط من تدرٌجٌا التخلص العاملٌن الشعب مسؤولً ٌساعد     
.التغٌٌر عملٌة تعٌق التً  

21 

بالطرق والوسائل الحدٌثة والمنسجمة مع الثقافة  الشعب مسؤولً ٌلتزم     
 الجدٌدة

22 

الرٌاضً  النشاط إدارة فً الجودة على ثقافة الشعب ٌعتمد مسؤولً     
 والمدرسً

23 

لوسائل االعالم المرئٌة والمسموعة دور مهم وبارز فً تغٌر الثقافة      
 الداعمة للتغٌٌر نحو االفضل

24 
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النظام االداري الموجود فً شعب النشاط الرٌاضً والمدرسً  ٌسهل     
مع الظروف المالٌةعلى حدوث التغٌٌر بما ٌتالئم   

25 

والمدرسً  الرٌاضً النشاط شعب فً الجدد  العاملٌن وتعٌٌن اختٌار ٌتم     
وفق اسس ومتطلبات موضوعٌة وحقٌقٌة خدمة للعمل الرٌاضً على  

26 

 تخص التً واالنظمة باللوائح العاملٌن بتعرٌف الشعب مسؤولً ٌقوم     
 العمل

27 

التابعٌن للشعب النشاط الرٌاضً والمدرسً على اسباب  العاملٌنٌطلع      
 التغٌٌر نحو ما هو مطلوب منهم

28 

 ألقسام واالنتماء الوالء تعزٌز فً المتبعة واالجراءات السٌاسات تساعد     
المدرسً فً المدٌرٌةو الرٌاضً النشاط  

29 

للسٌاسات واالجراءات المتبعة بالعمل الحالً لمسؤولً الشعب تحتاج      
 الى تغٌٌر

31 

 وضع قاعدة والمدرسً على الرٌاضً النشاط شعب فً التوظٌف ٌعتمد     
المناسب المكان الكفوء فً الشخص  

31 

 كل مسئولٌاتو لواجبات واضحا تحدٌدا ٌوفر للعاملٌن توصٌف ٌوجد     
ٌعملون بها وظٌفة  

32 

 ألقسام واالنتماء الوالء تعزٌز فً المتبعة واالجراءات السٌاسات تساعد     
والمدرسً فً المدٌرٌة الرٌاضً النشاط  

33 

التابعٌن له بأوقات  العاملٌن ا ٌبذله الذي الجهد الشعب مسؤولً ٌقدر     
 وخارج اوقات الدوام الرسمً

34 

الممكن بالقدر الوظٌفً الرضا لتحقٌق الشعب سؤولًم ٌسعى       35 

 للعاملٌن التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد على الشعب مسؤولً ٌحرص     
.العاملٌن فً الشعب  

36 

 التغٌٌر برامج والمدرسً على الرٌاضً النشاط فً العاملٌن تدرٌب ٌتم     
فً اداء عملهم ٌحتاجونها التً  

37 

رٌبٌة والتطوٌرٌة دور مهم واساسً فً تغٌٌر سلوك للبرامج التد     
 العاملٌن فً الشعب

38 

 العاملٌنمعارف  مهارات وزٌادة تطوٌر الى الشعب مسؤولً ٌسعى     
 بالعمل الذي ٌودونه

39 

فً اداء مسؤولً الشعب للثقة واالحترام المتبادل دور مهم ورئٌسً      
 وموظفٌه

41 

المبادرات واالبتكارات التً  تقدٌم على ظفٌهامو الشعب مسؤولً ٌشجع     
 تصب فً مصلحة العمل

41 

للعاملٌن االداري العمل فً الضعف و موطن القوة الشعب مسؤولً ٌحدد       42 

 من تتضمنه ما الى لٌتعرف الخارجٌة البٌئة الشعب مسؤولً ٌحلل     
والتهدٌدات الفرص  

43 

 فً العاملٌن رسالة مع تتفق التً ةاالستراتٌجٌ الشعب مسؤولً ٌحدد     
 العمل

44 

بوضع الخطط واالهداف المستقبلٌة من اجل  الشعب مسؤولً ٌشترك     
 تحقٌقها بأحسن

45 

 الخطط تقوٌم ضوئها فً ٌمكن التً المعاٌٌر الشعب مسؤولً ٌحدد     
 الموضوعٌة الخاصة بالشعب النشاط الرٌاضً والمدرسً

46 

 وقابلٌة بالوضوح تتصف مشتركة اهداف لشعبا مسؤولً ٌصوغ     
باقل التكالٌف المادٌة والبشرٌة التحقٌق  

47 

فٌما بٌنهم العاملٌن مع التعامل اسالٌب الشعب مسؤولً ٌحدد       48 

 تحقٌق فً تسهم التً العملٌة البرامج الشعب مسؤولً ٌصمم     
التطوٌر استراتٌجٌة  

49 
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(15ٍِذك )  
 

بص١غتٗ إٌٙبئ١تٌتٕظ١ّٟ  اٌّغتٜٛ ا ِم١بط  

 

      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ

 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتاٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ  و١ٍت اٌتشب١ت 

          اٌذساعبث اٌع١ٍب         
 

 عض٠ضٞ اٌّٛظف...

.تذ١ت ط١بت ..    

وى التنظٌمً واالبداع االداري إدارة التغٌٌر وعالقته بالمست)يروم الباحث إجراء بحثو الموسوم 

من وجهة نظر  لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط

في أقسام النشاط  لمسؤولي الشعب المستوى التنظيميوالتي تيدف الى التعرف عمى  ( .العاملٌن
قا من اىمية دوركم في تطوير النشاط واألبداع االداري, وانطال بلدارة التغييروعالقتو والمدرسي الرياضي 
 (√)ع اشارةــــــاالستبيان وذلك بوض رات ىذاـــــــــــــــ, تسرني مشاركتكم في االجابة عن فقوالمدرسي الرياضي

دم ـــــــــــــــخـــــــة لُن تستـــــــــالمعمومــــات المقدم نبأ ـــــاً ـــــــــــــــــعممــ, بالحقل الذي ترونو مناســــــــــــــــــبا امـــــــام كل فقــــــــــــــــــرة 
. ـــــط ــــــــــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــإال ألغراض البحث العممــ  

 عدم ذكر االسم.-8
 .عدم ترك أي فقرة دون إجابة-2
 ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة.-3
 خر لإلجابة.ضرورة عدم االستعانة بزميل آ-4
 : ادناه مثالكما في ال ( في الحقل الذي ينطبق عميك وأمام كل فقرةوضع عالمة )-5

 

  ت
 الفقرات

تنطبق  تنطبق تماما
 بشكل كبير

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
بشكل 
 قميل

ال تنطبق 
 تماما

1 
 العاملٌن الشعب مسؤولً ٌشجع
 واالفكار المبادرات تقدٌم على

 الجدٌدة
     

 

 

   اٌببدث 

عٍٟ فبٌخ دغٓ   
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ال 

تٕطبك 

 تّبِب

تٕطبك 

بشىً 

 ل١ًٍ

تٕطبك 

 أد١بٔب
تٕطبك 

بشىً 

 وب١ش

تٕطبك 

 تّبِب
 ث اٌفمشاث

 1 ٌشعر مسؤولً الشعب بالثقة العالٌة بالنفس     

ٌقدم مسؤولً الشعب مصلحته الشخصٌة على المصلحة العامة      
 للعاملٌن

2 

العاملٌنبٌن له القدرة على االنصاف والعدالة        3 

على تطبٌق القواعد والنظام فً العمل العاملٌن ٌحث ا       4 

 5 ٌأخذ دقائق األمور بجدٌة وحرفٌه     

ٌمثل كل طموحات والمدرسً تحقٌق االنجاز للنشاط الرٌاضً      
 مسؤولً الشعب

6 

 7 ٌمتلك رؤٌة واضحة للمستقبل فً العمل االداري     

هً اساس عمله والمدرسً دارة النشاط الرٌاضً التنسٌق مع أ        8 

العاملٌنٌمتلك مسؤولً الشعب مشاعر طٌبة تجاه        9 

عائلة واحدوالمدرسً وإدارة النشاط الرٌاضً  العاملٌنٌرى        11 

تجعله محبوب لدى الجمٌع العاملٌنطرٌقة تعامله مع        11 

ار الجمٌعٌمتلك من العلوم ما ٌجعله محط انظ       12 

 13  العاملٌنالثواب و العقاب اساس عمله مع      

ال بداء آرائهم ومقترحاتهم  العاملٌنال ٌسمح        14 

 15  العاملٌنٌبتعد عن المجامالت و ٌتعامل برسمٌه مع      

 16 لٌس لدٌه الثقافة الواسعة التً تجعله ٌجٌد التنسٌق مع االخرٌن     

عند حدوث خطاء فً العمل ملٌنالعاٌساعد        17 

المتمٌزٌن امام االخرٌن عندما ٌؤدون عملهم  العاملٌنٌمدح      
 بصورة صحٌحة

18 

 19 سرٌع فً أتخاذ القرار المهم     

 21 لدٌة من الثقافة ما ٌجعله قادر على أتخاذ القرار المناسب     

 21 لعاملٌناٌنظر فً تقبل اآلراء المخالفة لراٌه من قبل      

 22 ٌعمد مسؤولً الشعب الى االستشارة قبل أتخاذ القرار     

 23 العاملون ٌنصحهم عندما قراراتهم عن الشعب مسؤولً ٌتراجع     

 24 قرارته تنصب فً مصلحة العمل داخل النشاط الرٌاضً والمدرسً     
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 25 بأبداء أراءهم فً العمل للعاملٌنال ٌسمح      

 26 فً العمل هناقش فً أي قرار ٌتخذال ٌ     

 27 قراراته تفتقر الى الموضوعٌة     

تؤدي الى حرف سٌر العمل  العاملٌنتوجٌهاته فٌها مجاملة لبض      
 عن مسارة

28 

 29 خارج أوقات العمل  العاملٌن ٌتابع وٌراقب     

 31  منه ٌنفرون العاملون متابعته الرقابٌة تجعل     

 31 ل الى استخدام ألفاظ غٌر مناسبةٌمٌ     

 32 ال ٌمتلك  القدرة على تقٌم العمل الناجح      

 33 ٌقوم اداء العاملٌن باستمرار     

 بعض الغٌر متزنة تجعل تقٌمه غٌر موضوعً مع عالقاته     
  العاملٌن

34 

رقابته مبنٌه على اسس موضوعٌة وعلٌه تجعل الوصول الى      
 هالالهدف امر س

35 

 36 العاملٌن بعض من الخاطئة ٌتجاوز عن بعض التصرفات     

 37 الحالة الصحٌة للعامل من اساسٌات عمله واهتمامه       

 فً العاملٌن ٌحتاجها التً واالجهزة االدوات توفٌر ٌعمل على     
 العمل

38 

 فً شعبة مسؤول كونه عمله والفنٌة فً االدارٌة ملم بالجوانب     
 الرٌاضً والمدرسً لنشاطا

39 

 41 العاملٌن بعض عند الضعف نقاط اكتشاف ٌمتلك اإلمكانٌة على     

 41 العمل قبلعامل  كل واجبات ٌنظم وٌحدد     

 42 من خالل البراهٌن  العاملٌنٌقنع      

 43 بعد االنتهاء من العمل العاملٌنٌعمل على تصحٌح اخطاء عمل      

التوجٌهات ٌلٌق به كمسؤول شعبة فً قسم النشاط  أسلوبه فً     
 الرٌاضً والمدرسً

44 

 45 الشخصٌة هقبل احتٌاجات العاملٌنٌعمل على تلبٌة احتٌاجات       

 46 ٌمتلك المهارات القٌادٌة واالدارٌة بشكل متقن وعالً     

 47 ٌعمل على التأثٌر باألخرٌن وجعلهم ٌتخذونه قدوة      
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 (16ٍِذك )

تبص١غتٗ إٌٙبئ١االبذاا االداسٞ   ِم١بط  

      ٚصاسة اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌبذث اٌعٍّٟ

 جبِعت اٌمبدع١ت            

 اٌش٠بضتاٌبذ١ٔت ٚعٍَٛ  و١ٍت اٌتشب١ت 

          اٌذساعبث اٌع١ٍب         
 

 عض٠ضٞ اٌّٛظف...

.تذ١ت ط١بت ..    

وعالقترررررره بالمسررررررتوى التنظٌمررررررً واالبررررررداع  إدارة التغٌٌررررررر)يــــــروم الباحــــــث إجــــــراء بحثــــــو الموســــــوم 

مرررن  االداري لمسرررؤولً الشرررعب فرررً قسرررم النشررراط الرٌاضرررً والمدرسرررً لمنطقرررة الفررررات االوسرررط

فــــي  لمســــؤولي الشــــعب االبــــداع االداري والتــــي تيــــدف الــــى التعــــرف عمــــى ( .وجهررررة نظررررر العرررراملٌن
ـــــــو والمدرســـــــي أقســـــــام النشـــــــاط الرياضـــــــي  ـــــــر والمســـــــتوى اوعالقت ـــــــا مـــــــن لتنظيمـــــــيبـــــــلدارة التغيي , وانطالق

, تســــــــرني مشــــــــاركتكم فــــــــي االجابــــــــة عــــــــن والمدرســــــــي اىميــــــــة دوركــــــــم فــــــــي تطــــــــوير النشــــــــاط الرياضــــــــي
بالحقـــــــل الـــــــذي ترونـــــــو مناســـــــــــــــــــــــــبا امــــــــــــــام كـــــــل  (√)ع اشـــــــارةـــــــــــــاالســـــــتبيان وذلـــــــك بوض رات ىـــــــذاــــــــــــــــــــــفق

ــــــــــــرة  ــــــــــــاً ـــــــــــــــــعممــ, فقـــــــــــــــــ ـــــــــــأن ــــ ــــــــــــات المقدم ب ـــــــــــُن تستـــــــــالمعمومـــ ــــــــــــة ل ــــــــــــخــــــ دم إال ألغـــــــــــراض البحـــــــــــث ــــــــــــــ
.  ـــــط ــــــــــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــالعممــ  

 عدم ذكر االسم. -86
 .عدم ترك أي فقرة دون إجابة -87
 ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة. -88
 بزميل آخر لإلجابة. ضرورة عدم االستعانة -89
 : ادناه مثالكما في ال ( في الحقل الذي ينطبق عميك وأمام كل فقرةوضع عالمة ) -21

 

  ت
 تنطبق تماما الفقرات

تنطبق 
 بشكل كبير

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
بشكل 
 قميل

ال تنطبق 
 تماما

1 
 بنعثيهيح الشعب مسؤولً ٌشجع
 واالفكار المبادرات تقدٌم على

 الجدٌدة
     

 

 

ٌببدث   ا  

عٍٟ فبٌخ دغٓ   
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ال 

تٕطبك 

 تّبِب

تٕطبك 

بشىً 

 ل١ًٍ

تٕطبك 

 أد١بٔب
تٕطبك 

بشىً 

 وب١ش

تٕطبك 

 تّبِب
 ث اٌفمشاث

 1 وحداثه وفن بمهارة  العمل إدارة على القدرة الشعب نللمسؤولٌ     

 العمل فً جدٌد هو ما كل تقدٌم على الشعب مسؤولً ٌحرص     

 االداري
2 

 لالستفادة آرائهم إلبداء فرصة العاملٌن الشعب مسؤولً ٌمنح     

 منها
3 

 العاملون وإقناع والنقاش الحوار على القدرة الشعب نللمسؤولٌ     

 بأفكارهم
4 

 5 مختلفة زواٌا من األشٌاء رؤٌة على القدرة الشعب مسؤولً لدى     

 6 وحدٌث علمً بأسلوب العاملون مهارات الشعب مسؤولً ٌنمً     

 وأسالٌب بطرائق العاملون أخطاء بحل الشعب مسؤولً ٌقوم     

 حدٌثة
7 

 الرٌاضً للنشاط العام الصالح مع الشعب مسؤولً أفكار تنسجم     

 .والمدرسً
8 

 9 االداري العمل فً حدٌث  هو ما على الشعب مسؤولً اطالع     

 11 اإلدارٌة واجباته انجاز على الشعب مسؤولً ٌركز     

 11 العاملٌن االقناع على القوٌة الحجة الشعب مسؤولً ٌمتلك     

بٌن  والحوار النقاش فً فائقة بمهارة الشعب مسؤولً ٌتمتع     

 .أثناء التعامل معهم  العاملٌن
12 

 13 ٠ّتٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب ٚجٙبث ٔظش ِتعذدة إلتّبَ اٌّٙبَ .     

س ِٕبعبت دٛي ٠ّتٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌمذسة عٍٝ ت١ٌٛذ أفىب     

 ِٛضٛا ِع١ٓ
14 

 15 ٠ٙتُ ِغإٌٟٚ اٌشعب بطشح طشق جذ٠ذة ٌٍعًّ .     

ٌتمتع مسؤولً الشعب على تقدٌم أكثر من فكرة خالل فترة زمنٌة      
 قصٌرة

16 

فٟ أثٕبء  العاملٌنِغإٌٟٚ اٌشعب اٌّشٚٔت فٟ اٌتعبًِ ِع  ٠ّتٍه     

 اٌعًّ .

17 

 18 .بسُ٘ بشىً ٚالعٟ ٚلببً ٌٍتٕف١ز٠عبش ِغإٌٟٚ اٌشعب عٓ أفى     
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اٌشعب اٌمذسة عٍٝ تٕظ١ُ أفىبسُ٘ ٚٚضع اٌذٍٛي  ٌٍّٓغإ١ٌٚ     

 إٌّبعبت ٚاٌتصشف بذىّت .
19 

 21 ٠ّتٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌّشٚٔت ِع اٌّٛالف اٌّفبجئت .     

٠ذشص ِغإٌٟٚ اٌشعب عٍٝ االعتفبدة ِٓ االٔتمبداث ٚاٌّالدظبث      

 الء اٌعًّ .اٌتٟ ٠بذ٠ٙب صِ
21 

٠ّتٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب ِٙبسة فٓ اداسة إٌمبػ ٚاٌذٛاس ِع      

 اٌعب١ٍِٓ.

22 

 غٌر المشاكل لحل البدٌلة الخطط بعض الشعب مسؤولً ٌضع     

 . العمل فً المتوقعة
23 

 24 ٌحرص على احداث تغٌٌر فً اسالٌب العمل بٌن فترة واخرى     

 25 مخالف لراٌه لالستفادة منهٌحرص على معرفة الراي ال     

 26 ٠ختبس ِغإٌٟٚ اٌشعب أ٘ذاف تت١ّض ببٌّشٚٔت     

 27 ٠شجع ِغإٌٟٚ اٌشعب األفىبس ٚاالبتىبساث اٌصبدسة ِٓ اٌعب١ٍِٓ.     

٠ّتٍه ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌشجبعت إلٔجبص اعّبي ئبذاع١ت ٚتذًّ      

 ٔتبئجٙب
28 

 29 ذد أِبَ اعّبي ِعمذة .٠جبصف ِغإٌٟٚ اٌشعب باششان عبٍِٛ ج     

٠متشح ِغإٌٟٚ اٌشعب اعب١ٌب جذ٠ذة ألداء اٌعًّ دتٝ ٌٛ وبْ      

 ٕ٘بن ادتّبي عذَ ٔجبدٙب .
31 

٠تمبً ِغإٌٟٚ اٌشعب ِٓ اٌعب١ٍِٓ تغ١١ش خطت اٌعًّ دغب      

 اٌّٛلف فٟ اٌعًّ
31 

 32 ٠عًّ ِغإٌٟٚ اٌشعب ضّٓ فش٠ك ٠غٛدٖ سٚح اٌّجبصفت ٚاٌتذذٞ.     

ٌٍذصٛي عٍٝ أٞ ِعٍِٛبث عٓ اٌعًّ  ٠غعٝ ِغإٌٟٚ اٌشعب      

 ٚتذ١ٍٍٙب
33 

 34 ٠تببدي ِغإٌٟٚ اٌشعب األفىبس ٚا٢ساء ِع اٌعب١ٍِٓ.     

 35 ٠عطٟ ِغإٌٟٚ اٌشعب عذة دٍٛي ٚخ١بساث ٌٍعب١ٍِٓ خالي اٌعًّ .     

ِغإٌٟٚ اٌشعب عٍٝ تٕظ١ُ أفىبسُ٘ ٚأغجبِٙب ِع ِجش٠بث  لذسة     

 ً .اٌعّ
36 

٠ضع ِغإٌٟٚ اٌشعب أ٘ذاف ٚاضذت ِٚفِٙٛٗ ٌذٜ ج١ّع      

 اٌعب١ٍِٓ.
37 
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ٌّغإٌٟٚ اٌشعب اٌمذسة عٍٝ تٕظ١ُ أفىبسُ٘ عٕذ ِٛاجٙت أٞ      

 ِشىٍت.
38 

 39 ال ٠تخزْٚ لشاساتُٙ بشىً عشٛائٟ بً ٚفك أعظ ِذسٚعت.     

خط١ظ ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌّشبوً لبً دذٚثٙب ٠ٚعٍّْٛ ببٌت ٠تٛلع     

  ٌّٛاجٙتٙب. 

41 

٠شجع ِغإٌٟٚ اٌشعب اٌعب١ٍِٓ عٍٝ تمذ٠ُ ِمتشدبتُٙ ٚآسائُٙ      

 ٌذً ِشبوً اٌعًّ
41 

ٔمبط اٌضعف فٟ اٌعبٍِْٛ ٠ٚعًّ عٍٝ  ٠ذذد ِغإٌٟٚ اٌشعب      

 ِعبٌجتٙب

42 

٠شاعٟ ِغإٌٟٚ اٌشعب  ِغتٜٛ اٌّخبطش ٚاٌتٙذ٠ذاث اٌتٟ ٠ّىٓ      

 لبٌٛٙب
43 

 44 .ٌٟٚ اٌشعب عاللتٗ ِع اٌعب١ٍِٓ ٌتغ١ًٙ ع١ش اٌع٠ًّمٛٞ ِغإ     

 45 ِغإٌٟٚ اٌشعب ِمتشدبث عذ٠ذة ٌذً أٞ ِشىٍت ٠ضع     

 46 ِغإٌٟٚ اٌشعب بذىّت فٟ دً اٌّشبوً ب١ٓ اٌعب١ٍِٓ ٠تصشف     

 47 ٌخطط لمواجهة المشكالت العمل الممكن حدوثها     
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The thesis contained five chapters , in the first chapter the research 

included the introduction and the importance of the research. So the 

thesis aimed to prepare measure for  the change of management and 

building measures for organizational level and administrative creativity 

for department officials  in sport activity department  for middle 

Euphrates. 

As for the  problem of the research, the researcher found out a lot of 

activates  that will make  change to this department in the directorate if 

these measures were applied correctly.  There researcher  hasn’t found 

out As far as he knows  and informed to measures that  fit to the sample 

of the research so we held to make this study to find a good  and correct 

way based on authentic and scientific  foundations  changing the 

situation of  work of sport activates  by identification to the change of 

management and what  it is relation to an organization and the 

administrative creativity and what  are measures that’s fit to this work . 

In the third chapter the researcher used the descriptive approach  

because it fit to the nature of the research problem and it contained to 

the sample of the research which are (150) students  from officials and 

people who work  in the departments of sport activity. 

mailto:Sp.post64@gu.edu.ig


The sample was selected randomly  and the researcher  intended  to 

prepare measures to the change of  management and building measures 

the organizational level and administrative creativity for the department 

of sport activity   the fields of the measures  have  limited in the light  of 

experts and specialist opinions as well as the validity of items have been 

confirmed. 

The conclusions 

1-There is amoral relation between the organizational level , 

administrative creativity  and the  change management for departments 

officials in the sport activity department.   

2-The department officials' in sport activity department  for middle 

Euphrates  have higher level of  the organizational level , administrative 

creativity and the change of management. 
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