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إدارة التؽٌٌر وعالقته بالمستوى التنظٌمً واالبداع االداري لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط تطرق الباحث الى 
حٌث عمد الى واٌجاد العالقة بٌن المتؽٌرات من وجهة نظر العاملٌن الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط 

مجال الهٌكل التنظٌمً ومجال الثقافة ومجال النظم مجاالت . وهً  ستةٌتكون من الذي إدارة التؽٌٌر مقٌاس إعداد 
ومجال االستراتٌجٌة. وعمد الباحث الى بناء مقٌاس ال الموارد البشرٌة جواالجراءات االدارٌة ومجال التكنولوجٌا وم

هً مجال الشخصٌة ومجال التنسٌق والعالقات االجتماعٌة المستوى التنظٌمً الذي ٌتكون من خمسة مجاالت, و
ومجال اتخاذ القرار ومجال التوجٌه والرقابة والتقوٌم ومجال القٌادة. وعمد الباحث الى بناء مقٌاس االبداع االداري 

الحساسٌة الطالقة المرونة و المخاطرة والتحدي والقدرة على التحلٌل و واالصالة الذي ٌتكون من ستة مجاالت, وهً 
 .العالقة بٌن إدارة التؽٌٌر والمستوى التنظٌمً واالبداع االداريو لحل المشكالت.

 )إدارة التغيير, المستوى التنظيمي, االبداع االداري(
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 The researcher  studied the change of management  and its relation to  the 
organizational level and the   administrative creativity fort officials' department  in 
sport and school activity for area of middle Euphrates from point of view people 
who work in this  department and   finding  the relation among the variables the  
researcher  intentionally  prepared measure of the changing of management which 
 included six fields organizational structure, culture ,system, administrative 
procedures ,technology, human resources and strategy. The researcher 
intentionally  building  organizational measure which are five   fields, the 
personality , coordination ,social relations,  decision  taking ,gaudiness, Control, 
evaluation and leadership.The researcher intentionally build measure  of the 
administrative creativity which  include  six fields ,authenticity ,fluency, flexibility, 
risk, challenge, ability to analyze, problem solving sensitivity realizing the relation 
between the changing of management ,organizational level and the administrative 

 creativity.                                                                                                             The  
(the management, the organizational level, the administrative creativity)         
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  المقدمة -1

تمثل العالقة بٌن التؽٌر من جهة والمستوى التنظٌمً واالبداع االداري من جهة اخرى قضٌة ذات شأن واهمٌة       

كبٌرة فً دنٌا العمل االداري لما لها من اثر على اداء المؤسسات الحدٌثة الن االبداع الممنهج االكثر استعماال واعتمادا 

واالفراد داخل المؤسسة والمنظمة  بصورة عامة اضؾ الى ذلك  لتحقٌق مٌزة التنافس بٌن المؤسسات بصورة خاصة

ان ذكر االبداع ال ٌمكن ان ٌطبق دون معرفة ادارة التنظٌم من خالل المرور بمستوٌات  عدة تساعد فً فهم ورسم 

 ٌح. فلٌسالصحخارطة طرٌق لعملٌة االبداع االداري من خالل تنظٌم واعداد وادارة الموارد البشرٌة والمادٌة بالشكل 

واالبداعٌة داخل مؤسسة معٌنة دون احداث تؽٌر فً الهٌاكل التنظٌمٌة او التؽٌر  من المنطق تفعٌل العملٌة التنظٌمٌة

التكنلوجً او التؽٌر المرتكز على االفراد العاملٌن داخل هذه المؤسسة. وٌعد التنظٌم واالبداع اإلداري عنصرٌن من 

ٌٌر , وأصبحت االدارات المعنٌة بالتؽٌٌر تبذل جهود متواصلة وتؤمن اإلمكانات اهم العوامل الحٌوٌة فً بلوغ التؽ

وترسم الخطط, لذا نالت اهتمام الكثٌر من الباحثٌن لما له من أهمٌة وانعكاسات على العاملٌن والمؤسسة على حد سواء 

المصادر والمراجع العلمٌة ومن خالل خبرة الباحث وتواصله مع قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً, واطالعه على  .

وجد ان الكثٌر من االنشطة فٌما اذا طبقت هذه المقاٌٌس علٌها بصورة صحٌحة ستلقً بضاللها على تؽٌٌر لهذا القسم 

فً المدٌرٌة, ولم ٌجد الباحث على حد علمه واطالعه على مقاٌٌس تالئم عٌنة البحث لذا ارتئا الخوض بهذه  الدراسة 

سٌلة جٌدة وصحٌحة مبنٌة على اسس علمٌة رصٌنة تؽٌر من واقع عمل االنشطة الرٌاضٌة وهنا اٌمانا منه ال ٌجاد و

هً مكامن اهمٌة البحث من خالل التعرؾ على ادارة التؽٌٌر وماهً عالقته بالتنظٌم واالبداع االداري وماهً 

 المقاٌٌس التً تالئم هذا العمل وماهً الحلول لالرتقاء بهذا العمل.

 

 البحث اهداف2 -1

مقٌاس إلدارة التؽٌٌر لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات  تقنٌن-1

 االوسط. 

التعرؾ على إدارة التؽٌٌر لدى مسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة  -2

 الفرات االوسط.

التعرؾ على العالقة بٌن إدارة التؽٌٌر والمستوى التنظٌمً واالبداع االداري لمسؤولً الشعب فً   -3

 . قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط

 الرٌاضً النشاط قسم فً الشعب لمسؤولً االداري واالبداع التنظٌمً للمستوى مقٌاسً بناء -4

 .االوسط الفرات لمنطقة والمدرسً

 

 الغرض من الدراسة: -2

 

 التنظٌمً والمستوى التؽٌٌر إدارة بٌن العالقةالمتؽٌرات وكذلك  على التعرؾهو  الؽرض من الدراسة      

من خالل  االوسط الفرات لمنطقة والمدرسً الرٌاضً النشاط قسم فً الشعب لمسؤولً االداري واالبداع

 التنظٌمً واالبداع االداري .اعداد مقٌاس إدارة التؽٌٌر وبناء مقٌاسً المستوى 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: -3   

ان الخطوات العلمٌة الفكرٌة التً ٌتبعها الباحث  لحل مشكلة معٌنة وأن ٌتالئم منهج البحث مع األهداؾ       

لمالئمته االرتباطٌة  والعالقات(. لذا استخدم الباحث المنهج الوصفً باألسلوب المسحً 11: 1والمشكلة لمعالجتها )

 طبٌعة مشكلة البحث.

 



 

 مجتمع وعينة البحث: 3-1

مجتمع البحث ونعنً به جمٌع مفردات الظاهرة التً ٌقوم الباحث بدراستها, وهو أٌضا جمٌع األفراد أو       

 (.   26: 2األشخاص الذٌن ٌكونون موضوع مشكلة البحث  )

اذن فمجتمع البحث العاملٌن فً اقسام النشاط الرٌاضً والمدرسً فً منطقة الفرات االوسط والبالػ عددهم )      

   ( عامل.252

ٌجب اختٌار عٌنة البحث بطرٌقة علمٌة دقٌقة بحٌث تكون ممثلة للمجتمع الذي اختٌرت منه حتى نضمن أن تكون و    

( وتم اختٌار العٌنة بالطرٌقة 131: 3جدا من النتائج األصلٌة للمجتمع  )النتائج التً نحصل علٌها من العٌنة قرٌبة 

( عامل والتً تشكل  252(  عامل من مجتمع البحث البالػ )  152العٌنة المطلوبة ) وقد بلؽت العشوائٌة التناسبٌة, 

 من مجتمع البحث .  (%62)نسبة 

 تصميم الدراسة:3-2  

إدارة التؽٌٌر لمسؤولً الشعب فً أقسام النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات صمم الباحث اعداد مقٌاس       

االوسط ثم بعد ذلك عمد الباحث على بناء مقٌاسً المستوى التنظٌمً واالبداع االداري لمؤولً الشعب فً أقسام 

 ث تم ذلك.النشاط الرٌاضً والمدرسً من خالل االعتماد عل الدراسات والبحوث السابقة وخبرت الباح

 :اجراءات البحث الميدانية 3-3  

 :وبناء مقياسي المستوى التنظيمي واالبداع االداري رمقياس إدارة التغيي تقنينخطوات  1- 3-3

وبناء مقٌاسً المستوى التنظٌمً  مقٌاس إدارة التؽٌٌر  تقنٌنمن البحث وهو والرابع لؽرض تحقٌق الهدؾ االول       

 النشاط الرٌاضً والمدرسً اتبع الباحث الخطوات التالٌة.لمسؤولً الشعب فً قسم 

 تحديد صالحية فقرات مقياس إدارة التغيير: 3-3-1-1

( فقره تم عرضها على 51بعد انتهاء الباحث من إعادة صٌاؼة فقرات مقٌاس إدارة التؽٌٌر وتعدٌلها والبالؽة )     

فس الرٌاضً, اإلدارة الرٌاضٌة, اختبار وقٌاس إلبداء مجموعة من السادة الخبراء والمختصٌن فً مجال علم الن

    .( 1آرائهم ومقترحاتهم فً صالحٌة فقرات المقٌاس. كما بالجدول  )

 

 (1جدول )

  2يبين أراء الخبراء والمختصين في صالحية فقرات مقياس إدارة التغيير ومربع كاي

قيمة  عدد الخــــــبراء               .             الفقرات المجال
 2كا

مستوى 
 الداللة

نسبة  ال تصلح نسبة االتفاق تصلح
 االتفاق

 معنوي 16 1 1 %111 16 6,4,6, 1 الهيكل التنظيمي

 معنوي 4,,, 11,66% 2 88,23% 15  8, 3,  2 

 معنوي 4,66 23,52% 4 66,46% 13 5

 معنوية 16 1 1 %111 16 2,3,5,6,6 التكنلوجيا



 معنوية 6,11 16,64% 3 82,35% 14 1,4

 معنوية 16 1 1 %111 16 ,,3,5,4,8,1 الثقافة

 معنوية 4,,, 11,66% 2 88,23% 15 2,11,6

 معنوية 6,11 16,64% 3 82,35% 14 6

 النظم

واالجراءات  
 االدارية 

 معنوية 16 1 1 111% 16 ,3,2,5,8,6

 معنوية 13,23 5,88% 1 4,11%, 16 1,4,6

 معنوية 16 1 1 %111 16 6,3,6,,,5,2 الموارد البشرية 

 معنوية 4,,, 11,66% 2 88,23% 15 1,4,8

 معنوية 16 1 1 %111 16 1,5,8,4 االستراتيجية 

 معنوية 13,23 5,88% 1 4,11%, 16 2,6,3

 معنوية 4,66 23,52% 4 66,46% 13 ,,6

 

  تعليمات مقياس إدارة التغيير:  3-3-1-2

من اجل أن تكتمل صورة المقٌاس بؽٌة التمكن من تطبٌقه على موظفٌن أقسام النشاط الرٌاضً تم إعداد تعلٌمات      

عدم ذكر االسم, عدم ترك أٌة فقرة بال إجابة, ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة, ضرورة عدم  -المقٌاس وهً كاالتً: 

 . فً الحقل الذي ٌنطبق علٌه أمام كل فقرة)√( بزمٌل أخر لإلجابة, وضع عالمة االستعانة 

 

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

تكون االجابة على الفقرات وفق مدرج خماسً البدائل وهً )تنطبق تماما, تنطبق بشكل كبٌر, تنطبق أحٌانا,      

تنطبق بشكل ( درجة  و 5) تنطبق تماما:) أوزان الدرجات على التوالًتنطبق بشكل قلٌل, ال تنطبق تماما( وتعطى 

 .للفقرات ( درجة(1) ال تنطبق تماما( درجة و 2) تنطبق بشكل قلٌل( درجة و 3) تنطبق أحٌانا( درجة  و 4) كبٌر

 ( بٌن ذلك:3والجدول)

 

 
 (2جدول )

 يبين بدائل اإلجابة عن فقرات مقياس إدارة التغيير   
 

 

 

 

 

 اإلجابةبدائل  ت
 تنطبق تماما

تنطبق بشكل 

 كبٌر

تنطبق 

 أحٌانا

تنطبق بشكل 

 قلٌل

ال تنطبق 

 تماما

 1 2 3 4 5 القٌمة 1



 

 التجربة االستطالعية لمقياس إدارة التغيير: 3-3-1-4

تجربة  قد ال تكون فقرات المقٌاس واضحة للمختبرٌن مثلما هً واضحة لدى الباحث لذا ٌقوم مصمم المقٌاس بإجراء     
 استطالعٌة على مجموعة من المختبرٌن, لٌتعرؾ من خاللها على:

 .التعرؾ على الصعوبات التً ٌمكن أن تواجه عملٌة االجابة على فقرات المقٌاس وبالتالً تالفٌها 

  . مدى وضوح الفقرات وبدائل اإلجابة من قبل عٌنة البحث 

 . التعرؾ على الوقت المستؽرق لإلجابة 

  الؽامضة أو الصعبة لؽرض إعادة صٌاؼتهاتشخٌص الفقرات  . 

  كفاءة فرٌق العمل المساعد. 

 

 التجربة البناء: 3-3-1-5

( 122على أفراد عٌنة التقنٌن البالػ عددهم ) ( فقرة51قام الباحث بعرض  مقٌاس إدارة التؽٌٌر المكون من )     

عامل والذٌن ٌمثلون أقسام النشاط الرٌاضً والمدرسً فً منطقة الفرات االوسط من مجتمع البحث تم اختٌارهم 

 7/3/2221 -  21/2/2221(, خالل المدة المحصورة بٌن )1وكما موضح فً الجدول ) العشوائٌة التناسبٌةبالطرٌقة 

ء من تنفٌذ المقٌاس على أفراد عٌنة االعداد,  قام الباحث بجمع البٌانات الخاصة بأفراد عٌنة البحث, ( وبعد االنتها

 وترتٌبها فً جداول تمهٌداً لتحلٌلها احصائٌاً .

 

 

 التحليل اإلحصائي لمقياس إدارة التغيير: 3-3-1-6

ٌهدؾ التحلٌل اإلحصائً إلى حساب القوة التمٌٌزٌة واالتساق الداخلً لفقرات المقٌاس. اذ تشٌر القوة التمٌٌزٌة الى      

القدرة على التفرٌق او التمٌٌز بٌن اإلفراد الذٌن ٌحصلون على درجات عالٌة واالفراد الذٌن ٌحصلون على درجات منخفضة 

ٌر االتساق الداخلً الى مدى تجانس الفقرات فً قٌاسها للصفة, أي ان تحلٌل (. فً حٌن ٌش166:4)فً المقٌاس نفسه

هما القوة  وقد اتبع الباحث اسلوبٌن فً تحلٌل فقرات المقٌاس ,الفقرات ٌعنً اإلبقاء على الفقرات الجٌدة فً االختبار

 التمٌٌزٌة واالتساق الداخلً .

 

 التميزية(المجموعتان الطرفيتان )القوة  3-3-1-6-1
 
للكشؾ عن القدرة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس إدارة التؽٌٌر, تم استخدام أسلوب المجموعتٌن الطرفٌتٌن, إذ ٌعد هذا األسلوب   

من األسالٌب المناسبة لتمٌٌز الفقرات, وقد قام الباحث بالتحقق من قدرة الفقرات على التمٌٌز باستعمال هذا األسلوب من 

( عاملٌن والتً تم توزٌع االستمارة علٌهم , 12( عامل مع عٌنة االستطالع البالؽة)122البالؽة )خالل عٌنة االعداد 

 ولحساب القدرة التمٌٌزٌة للفقرات فقد اتبعت الخطوات اآلتٌة:

 .ترتٌب درجات الموظفٌن على االستمارة من أعلى درجة إلى أدنى درجة 

 ( من االستمارات الحاصلة على27تعٌٌن ما نسبته )% (من االستمارات الحاصلة 27الدرجات العلٌا و )%

 على الدرجات الدنٌا.

 الداخلي: معامل االتساق3-3-1-6-2

ٌستخدم معامل االتساق الداخلً لتحدٌد مدى تجانس الفقرات فً قٌاسها للظاهرة السلوكٌة المقاسة وقد استخدم الباحث      

  (.51:5هذه الطرٌقة لتمٌزها باالتً)

 مقٌاسا متجانسا فً فقراته بحٌث تقٌس كل فقره البعد السلوكً نفسه الذي ٌقٌس المقٌاس ككل.تقدم لنا  .1

 القوة التمٌٌزٌة للفقرة تكون مشابهة لقوة المقٌاس التمٌٌزٌة. .2

 القدرة على إبراز الترابط بٌن فقرات المقٌاس. .3



 اس: ياإلعداد النهائي للمق 3-3-1-6

 

المجاالت وفقراتها على وفق الخطوات اإلجرائٌة و إجراء األسس العلمٌة توصل بعدها بعد أن أنهى الباحث تحدٌد        

  .( فقرة44( مجاالت و)6) المتكون من إدارة التؽٌٌر الى استكمال إعداد مقٌاس

 

 التجربة الرئيسة : 3-3-2-11
 

على أفراد عٌنة البحث الرئٌسة والبالػ عددهم المقٌاس بتطبٌق  ,باشر الباحث وبمساعدة فرٌق العمل المساعد       

والمدرسً لمحافظات الفرات األوسط )القادسٌة, النجؾ, بابل,  لقسام النشاط الرٌاضً %(16وبنسبة )( موظؾ, 42)

اس, وتنفٌذ التجربة االساسٌة قام ٌوبعد االنتهاء من تطبٌق المق32/5/2221ولؽاٌة  4/5/2221كربالء, المثنى( بتارٌخ 

, وبذلك ٌتم تحقٌق الهدؾ الباحث بجمع االستمارات وتفرٌػ بٌاناتها وترتٌبها, تمهٌدا ألجراء المعالجات االحصائٌة علٌها 

 اهداؾ البحث .من االول 

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :-4

إلٌها الباحث عن طرٌق استخراج اإلحصائٌة , وتحلٌلها  الباب الرابع ٌحتوي على عرض النتائج التً توصل        

 .ومناقشتها , واشتملت على ما ٌلً

التوصيف اإلحصاائي لتوزيعاات متغيارات البحاثم المساتوى التنظيماي واالباداع االداري , إدارة  4-1
 التغيير لعينة التطبيق:

 
 ( 3 جدول )

  كولموجورف سميرنوف( لعينة بناء النموذجالتوصيف االحصائي لمتغيرات البحث حسب اختبار )

 المتؽٌرات ت
الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

الخطأ 
 المعٌاري

 (k-sاختبار )

 مستوى الداللة المحسوبة

 23254 23221 23737 44.114 134.412 المستوى التنظٌمً 1

 23264 23274 23711 42.615 124.345 االبداع االداري 2

 23214 23263 23627 43.456 133.112 التؽٌٌرإدارة  3

 

المساتوى ( تؤشر حسن انتشار درجاات عٌناة بنااء النماوذج عناد كال مان متؽٌارات البحاث )3إن نتائج الجدول )        

 2.221جااءت نتائجهاا )  ( للمتؽٌرات المبحوثةk-s( وعند حساب قٌمة )إدارة التؽٌٌر, و االبداع االداري, و التنظٌمً

( والتاً جاااءت ) k-sوان قااٌم مساتوى الداللااة المرافقاة للقااٌم المحساوبة الختبااار ) ( علاى التاوالً 23263,  23274, 

وقد حققت جمٌع المتؽٌرات المنحنى االعتدالً. ( 2325( على التوالً وجمٌعها أكبر من )23214,  23264,  23254

,  23711,  23737قٌم الخطأ المعٌاري الصؽٌرة ) الصفرٌة ( التاً جااءت نتائجهاا ) ولم ٌقؾ األمر عند هذا الحد , ف

لمساؤولً الشاعب فاً قسام ( على التوالً وهً تؤكاد حسان اختٌارهاا وصاحتها فاً تمثٌال المجتماع المادروس  23627

 . النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات األوسط 

 

 استخراج مؤشرات أنموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد :  4-2
 

لتقٌٌم دقة االنموذج للنتٌجة فً عٌنة بناء االنماوذج, وإلمكانٌاة تعمٌماه, ٌجاب ان ٌكاون االنماوذج قاادرا علاى 

لحااد فاً قاوة عناد تطبٌقاه علاى عٌناة مختلفاة. فاالهبوط االمستوى التنظٌماً واالباداع االداري التوقع بإدارة التؽٌٌر من 

 ( ٌبٌن ذلك .4وجدول ) االنموذج التنبؤٌة ٌؤدي الى عدم امكانٌة تعمٌمه

 

 

  



 (4جدول ) 
 مؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار الخطي

معامل  المتؽٌرات النموذج
 االرتباط

R 

نسبة المساهمة 
 )معامل التفسٌر(

R2 

نسبة المساهمة 
 المعدلة
R2 

الخطأ 
المعٌاري 

 للتقدٌر
 النتٌجة التنبؤٌة

 14.613 2.121 2.125 2.147 إدارة التؽٌٌر المستوى التنظٌمً واالبداع االداري 1

   

( وان  قٌماة معامال التفساٌر )نسابة 2.147( أن قٌمة معامل االرتباط البسٌط جااءت بمقادار ) 4ٌظهر من الجدول )    

%(  12.5تفسر نسابة مقادارها ) المستوى التنظٌمً واالبداع االداري ( , وهذا ٌعنً أن  2.125المساهمة( قد بلؽت )

  . إدارة التؽٌٌرمن 
بال  المساتوى التنظٌماً واالباداع االداري (, ال ٌعتماد فقاط علاى متؽٌارات إدارة التؽٌٌار وهذا ٌؤشر أن التنباؤ با) )     

 على عوامل اخرى لم ٌتضمنها االنموذج .

 

 المستوى التنظيمي واالبداع االداري بإدارة التغيير:مناقشة عالقة االرتباط  4-3

 

 مناقشة عالقة االرتباط المستوى التنظيمي بإدارة التغيير: 4-3-1

 

وعن طرٌق النتائج التً ظهرت للباحث تبٌن وجود عالقة ارتباط معنوي  بٌن المساتوى التنظٌماً وإدارة التؽٌٌار       

, وٌعازو الباحاث هاذه العالقاة ان مساؤولً الشاعب الاذٌن ٌمتلكاون مساتوى لمسؤولً الشعب فً أقسام النشاط الرٌاضً

تنظٌمااً عااالً ٌسااتطٌعوا أن ٌقومااوا بإحااداث التؽٌاارات والتعاادٌالت المناساابة والضاارورٌة فااً أقسااام النشاااط الرٌاضااً 

 زم عملٌة التؽٌٌاروالمدرسً دون اإلخالل أو إعاقة العملٌة اإلدارٌة, وأن التنظٌم ٌركز على ترتٌب وتنسٌق كل ما تستل

وٌرى اٌضاً بأن التنظٌم ال ٌمكن أن ٌستمر فاً أداء وظٌفتاه دون إحاداث تؽٌارات  م( 2211هذا ما اكده)عاكؾ لطفً, 

فكلما ارتفاع المساتوى التنظٌماً لادى مساؤولً الشاعب ارتفاع معاه  (.161:6فً بنائه وأهدافه ووظٌفته من حٌن آلخر)

عملٌة التجدٌد والتؽٌٌر الذي تسعى المؤسسات الرٌاضٌة من خالله إلى الحداثة ومناع التراجاع وإزالاة الصادأ وتصاحٌح 

علااى األخطاااء التااً تتااراكم علااى الاانظم واللااوائح أو ٌصااٌب األفااراد أو تتعاارض لااه المعاادات لتظاال المؤسسااة محافظااة 

 .حٌوٌتها وشبابها وقادرة على التكٌؾ والتجاوب مع األزمات والظروؾ الصعبة  

 

 مناقشة عالقة االرتباط االبداع االداري بإدارة التغيير: 4-3-2

 

أحاداث نقلاة نوعٌاة وٌعزو الباحث الى هذه العالقة ان مسؤولً الشعب الذٌن ٌمتلكون االبداع االداري ٌساتطٌعوا        

جوهرٌة فً أسالٌب عمل أقساام النشااط الرٌاضاً والمدرساً ودعام األفاراد العااملٌن فٌهاا وتشاجٌع السالوك وتؽٌٌرات 

واإلبااداع ٌعنااً مواصاالة التؽٌٌاار ماان خااالل المرونااة, والبٌئااة  .اإلبااداعً لاادٌهم بحٌااث تصاابح ذات كفاااءة وفعالٌااة أعلااى

مشااركة فاً اتخااذ القارارات, ومانح المرؤوساٌن اإلدارٌة المبدعاة,  وتاوفٌر المناال المناساب , وتفاوٌض السالطات وال

فرصة ألداء األعمال بحرٌة واستقاللٌة, فاإلبداع اإلداري ٌتضمن فً الؽالب إٌجاد تطوٌر فً األنظمة اإلدارٌاة لشاعب 

أقسام النشاط الرٌاضً والمدرسً بحٌث تكون مختلفة عما كانت علٌه, وتؤدي إلى نتائج إٌجابٌة بشاكل مباشار أو ؼٌار 

وأن اإلبااداع ٌااأتً لٌؽٌاار ماان حااال إلااى حااال أفضاال والتؽٌٌاار ٌااأتً اسااتجابة للمسااتجدات , ر للتؽٌٌاار نحااو االفضاالمباشاا

والنتاج))ات اإلبداعٌة, ك)ما ٌرتبط اإلبداع بالتؽٌٌر من حٌاث إنهماا نشااطان ٌتمٌازان بالدٌنامٌكٌاة والتجادد ماع متؽٌارات 



نساانً الاذي ٌاؤدي إلاى التؽٌٌار فاً نتاائج الماواد المساتخدمة فاً وعرؾ خلؾ اإلبداع اإلداري أناه االسالوك اال, الحٌاة

(. وٌرى الباحث أن هناك 14:7الشركات والدوائر والمؤسسات وٌتصؾ بالخبرة واألصالة والقٌمة والفائدة االجتماعٌة)

أجال  عوائق تواجه مسؤولً الشعب وقسم النشاط الرٌاضً والمدرسً فً عملٌة التؽٌٌر من قبل بعض الموظفٌن ومان

التفاعل بشكل جٌد مع التؽٌٌر فإنه ٌجب على مسؤولً الشعب الاذٌن ٌمتلكاون المساتوى التنظٌماً واإلباداع اإلداري أن 

ٌروجون لمفهوم التؽٌٌر وأن ٌفهمون الماوظفٌن أن التؽٌٌار بسابب عوامال ولاٌس بسابب اإلدارة وأن ٌشارك الجمٌاع فاً 

الاو اساتمع المادراء لماوظفٌهم فاإنهم  م(2212كااظم وروان الشاٌخ,  هذا ما اكده)خضاٌر التخطٌط وتنفٌذ عملٌة التؽٌٌر

ٌتعلمون دروسااً قٌماة أهمهاا أن الماوظفٌن ال ٌحباون التؽٌٌار بحاد ذاتاه بال هام ال ٌحباون الطرٌقاة التاً ٌاتم بهاا احاداث 

التؽٌٌر إن المفتاح لكسب دعم الموظفٌن ٌكمن فً اشراكهم فً عملٌة التؽٌٌر و جعلهم جازءاً مان العملٌاة مناذ باداٌتها و 

 (.125:1لى أن تكون عملٌة التؽٌٌر مع الموظفٌن ولٌس ضدهم)الحرص ع

  
 
 

 االسنتاجات:5-1

( 6مقٌاس إدارة التؽٌٌر لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً لمنطقة الفرات االوسط. وفق ) تقنٌنتم  -1

 ( فقرة.44مجاالت, وموزعة علٌها )

التؽٌٌر لمسؤولً الشعب فً أقسام النشاط الرٌاضً أن هناك عالقة معنوٌة بٌن اإلبداع اإلداري  وإدارة  -2

 والمدرسً.

أن مسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لمنطقة الفرات االوسط ٌتمتعون بدرجة عالٌة من إدارة  -3

 التؽٌٌر.

 ٌساعد الهٌكل التنظٌمً لمسؤولً الشعب فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً على إدارة عملٌة التؽٌٌر . -4

 

 التوصيات:  5-2

االهتمام بمسؤولً الشعب والموظفٌن فً قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً ممن ٌتوافر فٌهم خصائص وسمات  -1

 المستوى التنظٌمً واإلبداع اإلداري وكذلك إدارة التؽٌٌر لالستفادة منها.

سم النشاط الرٌاضً االستفادة مما جاء فً الدراسة من قبل الجهات ذات العالقة فً اختٌار مسؤولً الشعب فً ق  -2

 والمدرسً .

اعطاء فرص متساوٌة لموظفٌن قسم النشاط الرٌاضً والمدرسً لتولً احدهم مسؤولٌة ادارة الشعب لما   -3

 .ٌدة فً متؽٌرات الدراسة الحالٌةٌتمتعون به من مستوٌات ج

 العمل فً الموظفٌن خبرات من االستفادة و النجاح تحقٌق أجل من التؽٌٌر عملٌة فً الموظفٌن اشراك ضرورة-4

 . اإلداري
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,العراق, النجؾ , دار الضٌاء 1,ط مبادئ اإلحصاء فً التربٌة الرٌاضٌةسلمان عكاب سرحان و حٌدر ناجً حبش:  -2

 م.2211للطباعة والنشر , 

 .2215, بؽداد , مطبعة المهٌمن ,  القٌاس واالختبار والتقوٌم فً المجال الرٌاضًعلً سموم الفرطوسً وآخرون :  -3

,األردن ,عمان, دار 1.طالقٌاس والتقوٌم النفسً والتربوي بٌن النظرٌة والتطبٌقعبد هللا الصمادي وماهر الدرابٌع : -4

  م.2224وائل للنشر,

مقٌاس لالحتراق النفسً لدى العبً كرة الٌد, اطروحة دكتوراه , جامعة بؽداد ,كلٌة  امٌرة حنا مرقس: بناء وتقنٌن -5

 م.2221التربٌة الرٌاضٌة , 

, االردن, دار الحامد للنشر والتوزٌع, 1, طإدارة اإلبداع واالبتكار فً منظمات األعمالعاكؾ لطفً خصاونة:  -6

 م.2211

 م.2211االردن, عمان, دار المسٌرة للنشر والتوزٌع, , 1, طاإلبداع اإلداريبالل خلؾ السكارنه:  -7

, االردن, عمان, دار صفاء للنشر 1, طإدارة الجودة فً المنظمات المتمٌزةخضٌر كاظم حمود و روان منٌر الشٌخ:  -1

 م.2212والتوزٌع, 

    

 
 

 

 


