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مستخمص البحث بالمغة العربية.
من خالل خبرة الباحثين ين والعمل الميداني لمباحثين والمتابعة لكل ما ىو جديد وما يخص االندية العراقية،
برزت ليم مشكمة البحث في تحدي لإلجابة عمى األسئمة اآلتية :ىل سنتكيف مع التغيير ونضع أستراتيجية لمعمل عمى
اتخاذ القرار الصحيح ليذا التغيير؟ وىل سنخطط وندير ىذا التغيير؟ ولغرض اتمام اجراءات البحث ولعدم وجود مقياس
مباشر يقيس إدارة التغيير في الموارد البشرية فقد شرع الباحثين ببناء استبيان لمتعرف عمى واقع (إدارة التغيير في الموارد
البشرية) ،ىدف البحث الى التعرف عمى واقع إدارة التغيير في الموارد البشرية لدى الييئات اإلدارية لبعض األلعاب
الرياضية في أندية بغداد من وجية نظر الالعبين ،وانتيج الباحثين المنيج الوصفي لمالئمتو مشكمة البحث ،وتكون
مجتمع البحث من الرياضيين الذين ينتمون الى األندية الرياضية المؤسساتية في مدينة بغداد ،البالغ عددىا ( )22نادياً،
وقد تم اختيار عينة البحث والتي بمغ عددىا ( )357رياضياً ،وبعد تطبيق االستبانة عمى عينة البحث اظيرت النتائج
ايجابية التعامل مع إدارة التغيير في الموارد البشرية وقد اوصى الباحثين بضرورة األخذ بموضوع إدارة التغيير في الموارد
البشرية بعين االعتبار لتغيير واقع مستوى الفرق الرياضية وتطويرىا.
الكممات المفتاحية :إدارة التغيير /الموارد البشرية.

Abstract.
'The Study of Change Management Reality in Administrative Bureaus
Human resources for Some Baghdad Sports Clubs
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The problem of the research lies in answering the following questions: will we
adapt to change and make a workable strategy for decision making? The researcher designed
a questioner to identify the reality of change management in human resources. The research
aimed at identifying the change management reality in the administrative bureaus of sport
clubs from the player's point of view. The researcher used the deceptive method. The
subjects were (22) sport clubs (357) athletes were selected to fill in the questioner. The
results showed the positive reality of change management in human recourses. The
researchers recommended paying attention to change management in human resources to
change the reality of sport teams level and development.
Keywords: change management, Human Resources.

 -1المبحث األول :التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
تسعى اية مؤسسة اذا ارادت ان تحقق اىدافيا الى توفير عدد من الموارد ،ومن اىم تمك الموارد العنصر
البشري ،وكمما كانت المؤسسة متخصصة فان اىداف ىذه المؤسسة ستمعب دو اًر في تحديد طبيعة الموارد البشرية التي
سيتم استخداميا والحفاظ عمييا.
إن التطور السريع والمتالحق في كل مجاالت الحياة ،جعل كل الظواىر البشرية تتغير باستمرار ،السيما
الظاىرة البشرية الميمة وىي الرياضة ،اذ ان جميع من يتابع البطوالت العالمية واالولمبية يجد ان مستويات األداء
لمرياضيين تتغير وتتطور بصورة تصاعدية وما ىذا التغير سوى صورة نيائية لتظافر مختمف العموم التي تقف خمف ىذا
التغيير ومنيا فمسفة التغيير وادارة ىذا التغيير بما يضمن التفوق في المجال الرياضي.
ومما تقدم يتضح لنا بأن الثقل األكبر يقع عمى قيادات المؤسسات الرياضية في أن تأخذ الق اررات التي تؤدي
إلى التقدم عن طريق التخطيط السميم لمتغيير االيجابي .وأن تتحول ىذه المؤسسات الرياضية من حالتيا الراىنة إلى حالة
الحركة المثمرة لتكون بمستوى أفضل كفاءة وانتاجية خصوصا وانيا مسؤولة عن تطوير مستوى الرياضة ،ان من اىم
االدوار التي يجب ان تمعبيا االندية الرياضية ىي اعداد وتأىيل الموارد البشرية التي تسيم في ديمومة وتطور الحركة
الرياضية في االندية وبالتالي تطورىا عمى مستوى الدولة ككل.
ولما كانت الموارد البشرية تمثل حجر الزواية في ىذا الدور .لذا ركز الباحثين اىتماميا عمى دراسة إدارة
التغيير في الموارد البشرية ومن ىنا تاتي اىمية البحث في النقاط اآلتية:
 .1تبرز أىمية البحث من احدى متغيرات البحث وىي الييآت اإلدارية لألندية الرياضية لما ليم من تأثير في مستوى
الرياضة العراقية ،السيما في ظل ظروف البمد المتصفة بالتغيرات المتسارعة والتي تتطمب مقدرة عالية في مواجيتيا
وادارتيا.
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 .2يسمط الضوء عمى دور الييأة اإلدارية لمنادي الرياضي والتي من مياميا رفع مستوى الموارد البشرية العاممة في الفرق
الرياضية وبالتالي رفع مستوى الرياضة ،وىذه المسؤولية تضع عمى عاتق الييأة اإلدارية كيفية إدارة التغيير في الموارد
البشرية والعمل في بيئة مستمرة التغيير.
 .3ىذه الدراسة سوف تعطي صورة واقعية عن إدارة التغيير في الموارد البشرية لألندية الرياضية في بغداد.

 2-1مشكمة البحث:
يتطمع الجميع الى المستقبل ونحن بحاجة الى قادة تتقن كيفية التعامل مع المستقبل ،فالتحدي الجديد ىو
ليس إدارة المؤسسة أو النادي الرياضي لكن التحدي ىو كيفية إدارتو بفاعمية تتناسب مع التغيرات في بيئة العمل
ومتطمباتيا في األندية الرياضية وفق عنصر المبادرة والتأقمم وليس وفق ديمومة سير العمل.
ومن خالل المعايشة الميدانية لمباحثان ،برزت ليما مشكمة البحث وىي بيئة العمل الرياضي ذات المتطمبات
السريعة والمتغيرة وتطور التكنولوجيا السريع يحتاج ىذا التغير والتطور الى موارد بشرية مؤىمة لمعمل عمى االستفادة من
الفرص التي تاتي مع التغيير والحد من سمبيات ىذا التغيير فضالً عن ميارات تتيح لمموارد البشرية العمل عمى متطمبات
كل مرحمة وىذا الوضع يتطمب من الييات االدارية قدرات معينة تساعد عمى ادارة كل التحديات التي تأتي مع كل تغيير
وتطور ،والسؤال الميم ىو (ىل سندير التغيير أم إن الفكر اإلداري التقميدي سيبقى ىو السائد).

 3-1هدف البحث:


التعرف عمى واقع إدارة التغيير في الموارد البشرية لدى الييئات اإلدارية لبعض األلعاب الرياضية في أندية
بغداد.

 4-1مجاالت البحث:
 1-4-1المجال البشري :رياضيو بعض الرياضات في أندية بغداد.
 2-4-1المجال المكاني :أندية بغداد ومراكز تدريب الفرق والرياضيين.
 3-4-1المجال الزماني :لمفترة من  2117/4/1ولغاية 2118/2/29

 5-1التعريف بالمصطمحات:


إدارة التغيير" :أن نحرك اإلدارة لمواجية األوضاع الجديدة واعادة ترتيب األمور بحيث تستفيد من عوامل التغيير
اإليجابي ،وتجنب أو تقميل عوامل التغيير السمبي ،أي أنيا تعبر عن كيفية استخدام أفضل الطرائق اقتصاداً
وفعالية إلحداث التغيير لخدمة األىداف المنشودة" (.)339 :1
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 -2المبحث الثاني :الدراسات النظرية.
 1-2إدارة التغيير:
إن التغيير أمر حتمي وضروري والزم ،وال شيء في الحياة خارج نطاق التغيير ،فيو عممية مستمرة ومتجددة
وىو بذلك يتناسق مع طبيعة األمور واألشياء فالحياة في طبيعتيا متجددة ومتغيرة ،التغيير ظاىرة يخضع ليا الكون،
وجوانب الحياة المختمفة .وقديماً ،قال الفيمسوف اليوناني ىيرقميدس (" :)Heraclitesالتغيير قانون الوجود ،واالستقرار
وع َدم" ( .)33 :2ان من اىم التعاريف عن إدارة التغييرىي ما يذكره رعد حسن الصرن بأن إدارة التغيير ىي "أن
ٌ
موت َ

نحرك اإلدارة لمواجية األوضاع الجديدة واعادة ترتيب األمور بحيث تستفيد من عوامل التغيير اإليجابي ،وتجنب أو تقميل
عوامل التغيير السمبي ،أي أنيا تعبر عن كيفية استخدام أفضل الطرائق اقتصاداً وفعالية إلحداث التغيير لخدمة األىداف
المنشودة" ( ،)339 :1أما سيد سالم عرفة فيرى بأنيا "مصطمح اداري يقصد بو اجراء تغيير في طريقة العمل أو ادارة
المؤسسة ،من خالل خطة واضحة المعالم كما ان اليدف منو مواكبة التغيير والتطورات الحديثة في محيط العمل لغرض
االرتقاء باالنتاجية وكفاءة العمل في المؤسسة والمنشأة" ( ،)15 :3ويعرفيا روبنسون  Robinsonنقالً عن سيد سالم
عرفة "التحرك من الوضع الحالي الذي نعيشو الى وضع مستقبمي أكثر كفاءة وفاعمية" ( )16 :3وعرفيا باتون وكالمن
( )Paton & Mccalmanبأنيا "االستخدام المنظم لممعرفة ،واألدوات والموارد المتعمقة بالتغيير والتي تضمن لممنظمة
القدرة عمى تحقيق استراتيجية االعمال" ( )32 :4وقد اعتبراىا بمثابة تصميم الستراتيجيات متكاممة لصنع النتائج.
وىناك عدد من األىداف العامة لمتغيير :5( :ص)544
 .1زيادة قدرة المنظمة عمى التكيف مع بيئتيا.
 .2جعل المنظمة أكثر قابمية عمى التكيف مع البيئة الحالية والمتوقعة.
 .3إحداث تغيير في المعارف والميارات واالتجاىات والعمميات واألنماط السموكية وتصميم الوظائف وىيكل المنظمة.
 .4تحقيق التكامل األمثل بين األىداف الفردية واألىداف التنظيمية.
وفي نفس السياق يرى رعد حسن الصرن ( :1ص )33أن إدارة التغيير تستخدم أحد أسموبين:
أ.

األسموب التقميدي :ويتمثل ىذا األسموب في محاولة سد الثغرات أو ترميم األضرار التي يسببيا التغيير ،وىو
أسموب دفاعي بطبيعتو ويتخذ شكل ردة فعل ،أي أن اإلدارة تنتظر حتى يحدث التغيير ،ثم تحاول البحث عن
وسيمة لمتعامل مع األوضاع الجديدة ،وغالباً ما تكتفي فيو اإلدارة بمحاولة التخفيف من اآلثار السمبية الناشئة عن
التغيير ،وال تنجح في االستفادة من الفرص الجديدة التي يتيحيا التغيير.
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ب .األسموب الحديث "أسموب التنبؤ" :ويتمثل ىذا األسموب في توقع وتنبؤ التغيير واإلعداد المسبق لمتعامل مع
الظروف الجديدة ،ومن ثم يمكن تحقيق نتائج أفضل ،وىو أسموب ىجومي في طبيعتو وتمجأ اإلدارة فيو إلي
اتخاذ إجراءات وقائية لمنع التغيير المتوقع أو تجنبو أو اتخاذ مبادرات من جانبيا لالستفادة من التغيير حين
يحدث.
ومما سبق يتضح أن نيوض المنظمات ونموىا وتحقيقيا ألىدافيا مرىون بقدرتيا عمى تحقيق التوازن مع
بيئتيا المتغيرة ،وىذا لن يتحقق إالا من خالل وجود قيادة إدارية قادرة عمى إدراك الحاجة لمتغيير ،وتصور احتماالت
المستقبل ،ووسائل مواجيتيا ،والعمل عمى قيادة التغيير بنجاح .حيث أصبح التغيير جزءاً من حياة المنظمات ،وضرورة
حتمية في ظل سيادة عدم االستقرار.

 -3المبحث الثالث :منهجية البحث واجراءاته الميدانية.
 1-3منهج البحث:
اعتمد الباحثان المنيج الوصفي بأسموب الدراسة المسحية الذي يسعى إلى تحديد الوضع الحالي لمظاىرة
المدروسة ،ومن ثم وصفيا وكشف جوانبيا ،والتحميل والتفسير والمقارنة والتقويم وصوال إلى تعميمات ذات معنى تزداد بيا
المعمومات عن الظاىرة المبحوثة ،وبذلك يزداد التبصر بيا.

 2-3مجتمع البحث وعينته:
 1-2-3مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث الحالي من الرياضيون المنتمون الى األندية الرياضية في مدينة بغداد ،البالغ عددىا
( )46نادياً ،وقد قام الباحثين بمراجعة و ازرة الشباب والرياضة قسم التدريب البدني وتم تزويدنا بقائمة تضم جميع االندية
المعتمدة في و ازرة الشباب والرياضة في مدينة بغداد (.)2116

 2-2-3عينة البحث:
تم اختيار ( )24نادياً ،وتم اختيار العينة من ىذه األندية الرياضية بالطريقة العمدية لألسباب اآلتية:


أن تمثل عينة البحث أنواعاً مختمفة من الرياضات (جماعية وفردية) وقد أمكن تحديدىا في الرياضات الجماعية
(كرة السمة والكرة الطائرة وكرة القدم وكرة اليد) ،وفي الرياضات الفردية (المالكمة والمصارعة ورفع األثقال
والجودو).



ان تكون الفرق مستمرة بالتدريب ولدييا التزام مالي خالل موسم المنافسات.



ان تكون الفرق حقيقية ومسجمة في نشاطات االتحادات وليست ألغراض انتخابية لتكوين الييئة العامة لألندية.



وقد شممت عينة البحث ( )357رياضياً وفق المواصفات أعاله وكما مبين في الجدول (.)1
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وقد شممت عينة التجربة االستطالعية األولى ( )29رياضيا وفق المواصفات أعاله.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة البحث وتوزيعها وفقاً لألندية ونوع النشاط
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 3-3أدوات البحث ووسائل جمع المعمومات:
 .1المقابالت الشخصية.
 .2الزيارات الميدانية.
 .3األستبانة.
 .4المالحظة.
 .5المصادر العربية واالجنبية.
 .6الشبكة الدولية (األنترنت).
 .7جياز حاسبة نوع .HP
 .8فريق العمل المساعد.
 .9ساعة توقيت.

 4-3إجراءات البحث:
لغرض تحقيق أىداف ىذا البحث فأن ذلك يتطمب اداة لقياس إدارة التغيير في الموارد البشرية ولعدم توافر
أداة لمقياس عمل الباحثين الى اعداد استبانة وإلعداد االستبانة ىناك خطوات لتحقيق البناء وكاآلتي (:)113 :6


تحديد اليدف أو االىداف الرئيسية من االستبانة.



تحديد محاور االستبانة.



أعداد الصيغة األولية لمفقرات.



صالحية الفقرات.



مفتاح التصحيح.
يذكر أصحاب االختصاص في مجال التقويم والقياس "أن عممية البناء ألي استبانة أو مقياس يجب ان تبدأ

بتحديد مفيوم المتغير المطموب دراستو" ( .)114 :6وىذا ما قام بو الباحثين إذ تم تحديد التعريف النظري لمفيوم (إدارة
التغيير) ،والذي ينص عمى انو مصطمح إداري يقصد بو د ارسة المتغيرات التي تحدث في بيئة العمل الرياضي ،ومحاولة
التخطيط ليذه المتغيرات والسيطرة عمييا ،فضالً عن وضع أستراتيجية لتغيير البيئة الرياضية بما يتالئم وطموح االفراد
والجماعات المعنية بذلك التغيير ،لذا فإن فكرة الباحثين وأىميتيا تتوافق مع مفيوم الدراسة وفكرتيا ،ولغرض قياس واقع
"إدارة التغيير" لمييات اإلدارية ألندية بغداد من وجية نظر الرياضيين ،تم بناء استبانة لمتعرف عمى ىذا الواقع ،واالستبانة
المجيب
ركن من األركان األساسية في البحوث الوصفية ،وتعرف االستبانة عمى أنيا "مجموعة من األسئمة المكتوبة ،يقوم ُ


 أ.م.د .عبد الجميل جبار /تدريسي كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة بغداد. رافد خميل اسماعيل /طالب دكتوراه /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة بغداد. -عبد االمير عبود /طالب دكتوراه /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة بغداد.
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باإلجاب ة عنيا ،وىي األداة األكثر استخداما في الحصول عمى المعمومات من المبحوثين مباشرة ومعرفة آرائيم واتجاىاتيم"
( ،)135 :7وتم االستناد إلى مجموعة من اإلجراءات لبناء االستبانة ،وىي:
 .1قام الباحثين باالطالع عمى العديد مما كتب عن موضوع إدارة التغيير في المصادر العربية واألجنبية في عمم
اإلدارة العامة وادارة الموارد البشرية والدراسات والبحوث المتعمقة بدراسة مصطمح إدارة التغيير.
 .2تم وضع عدد من الفقرات تغطي مجال مجاالت إدارة التغيير في الموارد البشرية ،بمغ عددىا ( ،)21وبعد عرض
الفقرات عمى السادة الخبراء ،تم تعديل االستمارة واالخذ بمقترحاتيم حيث لم تستبعد اي فقرة من فقرات االستبانة
وذلك لحصول جميع الفقرات عمى موافقة الخبراء ممحق ( )1بما نسبتو ( )%85فما فوق ،وتم اضافة بعض الفقرات
التي تم اقتراحيا من قبل الخبراء ليصبح عدد الفقرات ( )25فقرة ممحق ( ،)2واعتمد الباحثين طريقة ليكرت
( )Likertفى بناء استبانة إدارة التغيير وذلك لألسباب التالية (:)52 :8
أ .سيمة البناء والتصحيح.
ب .تسمح بأكبر تباين بين األفراد.
ت .تسمح لممستجيب بأن يؤشر درجة مشاعره وشدتيا.
ث .توفر مقياسا أكثر تجانساً.
ج .تجمع عدد كبير من الفقرات ذات الصمة بالظاىرة السموكية المراد قياسيا.
ح .تقدم عبارات يستجيب ليا المفحوص جميعا بدرجة موافقتو من عدميا بدالً من تحديد العبارات التي يوافق عمييا
فقط من طائفة من العبارات كما في مقياس ثرستون.
واستنادا إلى ذلك تم استخدام ميزان خماسي لمتعبير عن مدى االتفاق مع كل فقرة ،وىي (اوافق بدرجة كبيرة
جدا /اوافق بدرجة كبيرة /موافق إلى حد ما /ال اوافق /ال اوافق ابدا).

 5-3التجربة االستطالعية:
بعد االجراءات التي تم ذكرىا قام الباحثين بإجراء تجربة استطالعية عمى ( )29تسع وعشرون رياضياً من
( )8ثمان رياضات ،واليدف منيا التحقق من وضوح معاني الفقرات وفيميا ووضوح التعميمات وكفاية فريق العمل
المساعد والوقت المستغرق لإلجابة وكذلك التأكد من عدم وجود اية صعوبات او معوقات والعمل عمى تالفييا في حال
وجودىا وتم اجراؤىا لممدة من  2117/3/25ولغاية .2117/4/12
وقد تبين وضوح التعميمات والفقرات وعدم وجود اي معوقات وأن الوقت المستغرق لإلجابة تراوح بين (-8
 )16دقيقة ،كما تبين كفاية فريق العمل المساعد .وبيذا اصبح االستبانة بفقراتيا الــ( )25معدة لمتطبيق.
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 6-3التطبيق الرئيس لبناء المقياس:
قام الباحثين بمساعدة فريق العمل المساعد بتطبيق االستبانة عمى افراد عينة التطبيق المكونة من ()357
رياضياً من الرياضات الثمانية المختارة لممدة من ( )2117/5/5ولغاية ( ،)2117/12/28إذ تم ترتيب الفقرات بصورة
متسمسمة الستخراج صدق الفقرات وثباتيا احصائياً.

 7-3التحميل االحصائي لمفقرات:
ويقصد بيا استخراج الصدق والثبات لمفقرات وىي من اىم االجراءات التي يجب القيام بيا في عممية اعداد
االستبانة ومن اجل ذلك قام الباحثين باإلجراءات اآلتية:

 1-7-3صدق االستبانة:
يعتبر من أىم المعايير اإلحصائية األساسية ،كما يعد من أىم الخصائص في بناء االختبارات والمقاييس،
والصدق ىو "جودة االختبار كأداة لقياس ما وضع أصالً لقياسو" ( .)61 :9لذا لجأ الباحثين إلى التحقق من صدق
االستبانة بنوعين من أنواع الصدق ىما صدق المحتوى وصدق البناء.
أوالً :صدق المحتوى:
استخدم الباحثين مؤشرين لصدق المحتوى وىما:


الصدق الظاىري:
يمعب الصدق الظاىري دو اًر واضحاً في زيادة تعاون المفحوص وجذب تركيزه وانتباىو لإلجابة المطموبة

منو ،ويقصد بالصدق الظاىري "ان يبدو االختبار مقبول لدى المفحوصين بما ندعي انو يقيسو ،ويتضح من ىذا النوع
من الصدق المبدئي لالختبار اي بالنظر الى الفقرات لمعرفة ماذا يبدو انو يقيس ثم مطابقة ذلك بالوظيفة المراد قياسيا
فإذا اقترب االثنان كان االختبار صادقاً صدقاً سطحياً(ظاىرياً)" ( )131 :11وقد تم تحقيق الصدق الظاىري لفقرات
االستبانة من خالل عرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجاالت عمم االدارة وعمم النفس والقياس والتقويم
واالختبارات وعددىم ( )14الممحق (.)1


الصدق المنطقي:
يؤكد (احمد سميمان) ان الصدق المنطقي "ىو التعريف بالظاىرة او المفيوم المطموب دراستو حيث يراىا

الباحثين (مصطمح إداري يقصد بو دراسة المتغيرات التي تحدث في بيئة العمل الرياضي ومحاولة التخطيط ليذه
المتغيرات والسيطرة عمييا ،فضالً عن وضع أستراتيجية لتغيير تمك البيئة بما يتالئم وطموح االفراد والجماعات في
المؤسسات الرياضية المعنية بذلك التغيير) وحدد الباحثين المجال الخاص ببحثيما ووضعى لو مفيوم واضح بعد ان
عرضو عمى الخبراء ممحق (( ،)1مجال التغيير في الموارد البشرية :وىي عممية تغيير في قيم االفراد وتوجياتيم
ومعاييرىم وسموكياتيم ومعتقداتيم ،وتتأثر ىذه العممية بمستوى الموارد البشرية ومياراتيا وقناعاتيا واستعدادىا لعممية
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التغيير) وتغطية المجال بالعبارات التي تمثميا بصورة صادقة ممحق ( ،)157 :11( ")2وقد حقق الباحثين الصدق
المنطقي لإلستبانة بيذه الخطوات.

 2-7-3ثبات االستبانة:
ُيعد الثبات من المؤشرات الضرورية لممقياس ويمثل الثبات "مدى قياس االختبار لممقدار الحقيقي لمسمة

التي ييدف إلى قياسيا" ( ،)93 :12وىناك طرائق عدة لحساب الثبات ،ولمتحقق من اتصاف المقياس بالثبات فقد تم
اآلتي:
 معامل الفا كرونباخ:
ييتم معامل الفا لمعالم كرونباخ بمدى انسجام الفقرات وتماسكيا الداخمي في التعرف عمى إجابات عينة
البحث ،ويذكر المختصون إن اسموب وطريقة الفا كرونباخ يعتمدان عمى اتساق اداء الفرد من فقرة الى اخرى ويشيران
الى مدى قوة االرتباطات بين فقرات المقياس وانو يزودنا بتقدير جيد لمثبات .وعند تطبيق ىذا المعامل عمى عينة
التطبيق البالغة ( )357العب تبين ان معامل الثبات ىو ( ).923وىي قيمة عالية لمثبات عند مستوى داللة
( ،)1.15وعند حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية كانت بقيمة ( ).736ولكون ىذا االرتباط يشير الى نصف
العدد من الفقرات لذلك عمد الباحثين إليجاد معامل االرتباط الكمي عن طريق استخدام معادلة التصحيح او ما تسمى
برون اذ اصبح االرتباط الكمي او معامل التصحيح بقيمة (.).722
معادلة التنبؤ لسبيرمان  /ا

 3-7-3موضوعية األستبانة:
موضوعية االختبار تعني عدم تأثر االختبار بتغيير المحكمين ،أو إن االختبار يعطي النتائج نفسيا ميما
كان القائم بالتحكيم .وتعني)عدم اختالف المقدرين في الحكم عمى شيء ما أو عمى موضوع معين) ( ،)64 :13وعند
توزيع االستبانة عمى الخبراء الستخراج الصدق لم يكن ىناك أي اشكال أو سوء فيم لفقرات االستبانة فقد كانت اإلجابات
واضحة ومفيومة مما يدل عمى موضوعيتيا ،الن الموضوعية " ىي عالمة اكيدة بين آراء أكثر من مقوم عمى نتائج
االختبار أو االستبانة" (.)67 :14

76

مجلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ✽ المجلد الثالثون✽ العدد الثاني ✽ لسنة
2018

 -4المبحث الرابع :عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها.
بناء عمى بيانات الدراسة يعرض الباحثين النتائج التي تم الحصول عمييا من استمارات االستبانة بعد
ً

ثم مناقشتيا ،ولحساب معنوية االستمارة تم ايجاد الوسط الحسابي الفرضي
تفريغيا واجراء المعالجات اإلحصائية ليا ،ومن ا
لالستمارة عن طريق حساب ادنى درجة لالستمارة وتطبيق القانون (:)178 :15
الوسط الفرضي = (مجموع البدائل /اعمى درجة لمبديل) Xادنى درجة لالستمارة
((36 = 25 X )5 / )5+4+3+2+1

 1-4عرض النتائج المتعمقة بالهدف والذي ينص (التعرف عمى واقع إدارة التغيير في الموارد
البشرية) ولإلجابة عمى هذا الهدف فقد قام الباحثين بعرض الوسط الحسابي واالنحراف
المعياري لواقع ادارة التغيير في الموارد البشرية الكمي لعينة التطبيق:
الجدول ()2
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) المحسوبة والمعنوية الحقيقية ونوع الفرق الدارة التغيير في
الموارد البشرية

المتغيرات
إدارة التغيير في الموارد البشرية

الوسط

الحسابي
39.498

االنحراف

قيمة (ت)

الوسط

10.309

المعياري

الفرضي
36

المعنوية

نوع

المحسوبة

الحقيقية

الفرق

6.412

0.010

معنوي

معنوي ≤ ( )1.15عند درجة حرية ( )356في عينة التطبيق.
يتبين من الجدول ( )2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج قيمة  tوالمعنوية الحقيقية لواقع إدارة
التغيير في الموارد البشرية في عينة التطبيق ،ويظير في الجدول ان قيمة  tلمستوى الرضا الوظيفي في المحور االول
بمغت( )6.412والمعنوية الحقيقية ( ،)1.111وبمغ مقدار الوسط الحسابي ( )39.498ووسط فرضي ( )36بانحراف
معياري (.)11.319

 2-4مناقشة نتائج واقع إدارة التغيير في الموارد البشرية عينة التطبيق:
نستنتج من الجدول اعاله ان مستوى إدارة التغيير في الموارد البشرية العام ىو مستوى مقبول وان التعامل
مع البيئة المحيطة والتي تتصف بالتغير الدائم ىو تعامل ايجابي وىذا ان دل عمى شيء فيو يدل عمى ان الييات اإلدارية
ألندية بغداد تحاول ان تطور مستوى الرياضة واالندية التي تديرىا ،وىذا احد اىم اسباب تأسيس االندية الرياضية ،وعندما
اطمع ا لباحثين عمى اغمب ادبيات موضوع إدارة التغيير ،وجد ان كل االدبيات تفترض بأن كل مؤسسة ومنيا المؤسسات
واالندية الرياضية ال تستطيع االستمرار ما لم يكن لدييا درجة معينة من إدارة التغيير حيث ان المؤسسات واالندية
الرياضية والتي ال تستطيع التعامل مع متغيرات العصر والحركة والتغير السريع لبيئة العمل سوف تكون نتيجتيا
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االضمحالل والتالشي ،وىذا ما ذكره ناصر جرادات واخرون "عمى مدراء المؤسسات واداريييا التكيف والتأقمم مع التحديات
التي تتمثل بالتغير المستمر في بيئة العمل لكي يحافظو عمى استم اررية المؤسسات وضمان نجاحيا في البقاء والتنافس"
( ،) 66 :4وبالرغم من النتيجة المقبولة التي خرج بيا البحث لكن تبقى االندية بحاجة الى االستعانة براي الخبراء والمجان
الفنية لكي تستطيع االندية مواكبة المستوى المحمي عمى اقل تقدير والبقاء والمنافسة مع االندية القارية والدولية.

 -5المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات.
 1-5االستنتاجات:
من خالل مناقشة النتائج استنتج الباحثين االتي:


ان الييات االدارية تسعى الى تحقيق درجة معينة من إدارة التغيير في الموارد البشرية من اجل البقاء والتنافس.



ان السعي التي تقوم بو الييات االدارية في اندية بغداد إلدارة التغيير في الموارد البشرية جاء بنتيجة مقبولة من
حيث البقاء في بيئة العمل الرياضي والمنافسة في نفس البيئة.

 2-5التوصيات:
يوصي الباحثان بما يأتي:


العمل عمى تطبيق إدارة التغيير في الموارد البشرية في اندية بغداد.



تشكيل لجان فنية متخصصة في إدارة التغيير لمموارد البشرية لرفع كفاءة االندية في مواجية متطمبات العصر
الحالي.



االعتماد والجدية في التوجو الى ذوي االختصاص من االكاديميين والفنيين لزيادة كفاءة االندية ورفع المستوى
اإلداري لألندية الرياضية.



وضع معايير فنية مستندة الى رأي اصحاب االختصاص حول مستوى اداء الرياضيين وفرقيم في المباريات
والتركيز عمى مستوى االداء دون النتيجة وترسيخ بذل الجيود من اجل رفع مستوى االداء ومكافئة الفرق
والرياضيين عميو ،ومن الخطوات الميمة في ىذا الطريق تكوين لجنة فنية متخصصة لتحميل مستوى الفرق
بعيدا عن المحسوبية والعالقات.



وضع جدول سنوي الشراك جميع مدربي فرق النادي في دورات تطويرية عمى المستوى المحمي (دورات تقيميا
االتحادات ،و ازرة الشباب والرياضة ،كميات التربية البدنية وعموم الرياضة) ،والتحقق من مستوى تمك الدورات
واستم ارريتيا.



اشراك فرق النادي في مباريات مع فرق (عربية ،اجنبية) بما ال يقل عن مباراتان سنويا.
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وضع فقرة خاصة في عقد كل (مدرب ،العب ،اداري ،فريق طبي ،استشاري نفسي ،الخ) لتحديد نسبة معينة
من مبمغ العقد تصرف عمى تطويرىم ،من خالل ادخاليم في دورات تطويرية ،فضالً عن تحديد نسبة معينة من
ميزانية النادي لتطوير المذكورين اعاله وزجيم في معسكرات ودورات تدريبية.

المصادر.
 .1رعد حسن الصرن ،صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرون ،سوريا ،دمشق ،دار الرضا لمنشر.2112،
استيتية :التّغيير االجتماعي والثّقافي ،عمان ،دار وائل لمنشر والتوزيع.2114 ،
 .2دالل ممحس
ا

 .3سيد سالم عرفة ،اتجاهات حديثة في ادارة التغيير ،عمان ،دار الراية لمنشر والتوزيع.2111 ،
 .4ناصر جرادات ،احمد العاني ،احمد عريقات :ادارة التغيير والتطوير ،ط ،1عمان ،اثراء لمنشر والتوزيع.2113 ،
 .5االن وليمز ،سالي وودوارد ،بول دوبسون :إدارة التغير بنجاح ،استخدام النظرية والخبرة في تنفيذ التغيير ،تعريب:
سرور عمى إبراىيم سرور ،الرياض ،دار المريخ لمنشر.2114 ،
 .6محسن لطفي احمد؛ قياس الشخصية( ،القاىرة ،المصرية الدولية لمطباعة والنشر.)2116 ،
.7

يوسف العنزي وآخرون:

مناهج البحث التربوي بين النظرية والتطبيق ،ط  ،1الكويت ،مكتبة الفالح لمنشر.1999 ،

 .8كامل عبود حسين ،بناء وتقنين مقياس االغتراب لدى بعض رياضيي األلعاب الفردية والفرقية ،اطروحة دكتوراه،
جامعة بغداد -كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ،لجنة الدراسات العميا.2118 ،
 .9غسان محمد عبد السادة ،بناء مقياس لمتنمية اإلدارية في االتحادات الرياضية المركزية ،جامعة بغداد -كمية التربية
البدنية وعموم الرياضة ،رسالة ماجستير.
 .11محمد صالح االمام :القياس في التربية الخاصة ،ط ،1عمان ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.2111 ،
 .11احمد سميمان عودة :القياس والتقويم في العممية التدريسية ،ط  ،1عمان ،المطبعة الوطنية لمنشر.1985 ،
 .12صالح وىاب شاكر :بناء مقياس لمستوى األداء اإلداري والفني ألندية الدرجة األولى والممتازة في العراق ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ،جامعة بغداد.2114 ،
.13

مصطفى حسين باىي :المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق (الثبات – الصدق – الموضوعية) ،القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر.1999 ،

 .14صبا قيس غضبان ،دراسة واقع التخطيط االستراتيجي في كميات التربية الرياضية في العراق عمى وفق معايير
الجودة ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد -كمية التربية البدنية وعموم الرياضة.2112 ،
 .15محفوظ جودة :التحميل االحصائي المتقدم بأستخدام  ،SPSSط  ،11عمان ،دار وائل لمنشر والتوزيع.2118 ،
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ت

اسم الخبير

مكان العمل

االختصاص

1

أ.د .عمي حسون فندي

إدارة عامة

كمية اإلدارة واالقتصاد

2

أ.م.د .انتصار عباس الدليمي

إدارة استراتيجية

كمية اإلدارة واالقتصاد

3

أ.م.د .سناء عبد الرحيم سعيد

موارد بشرية

معاون عميد كمية اإلدارة واالقتصاد

4

أ.م.د .ىديل كامل سعيد

إدارة عامة

كمية اإلدارة واالقتصاد

5

أ.م.د .اياد طاىر محمد

إدارة مالية

رئيس قسم كمية اإلدارة واالقتصاد

6

م.د .يعرب عدنان حسين

إدارة استراتيجية

رئيس شعبة التعميم المستمر كمية اإلدارة واالقتصاد

7

أ.د .مظفر جواد الطائي

القياس والتقويم النفسي

مدير مركز البحوث التربوية والنفسية

8

أ.م.د .معز البقموطي

االدارة الرياضية

جامعة منيسوتا االميركية مؤسس الجمعية التونسية

9

ا.م.د .احسان عميوي ناصر

قياس وتقويم

11

أ.د .عبد الجبار محمود فتاح

إدارة مالية

جامعة بغداد /كمية اإلدارة واالقتصاد عميد الكمية.

11

أ.د .اسماعيل محمد رضا

طرائق تدريس

جامعة بغداد /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

لإلدارة الرياضية
جامعة بغداد /كمية التربية /ابن الييثم – رئيس قسم
العموم التربوية والنفسية

االختبارات والقياس

جامعة بغداد /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

12أ.د .ايمان حسين
13

أ.د .عباس عمي عذاب

االختبارات والقياس

جامعة بغداد /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

14

م.د .ثامر حماد

اإلدارة الرياضية

جامعة بغداد /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
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عزيزي الالعب المحترم
الموضوع /استبيان
تحية طيبة.......
يضع الباحثين أمامكم االستبيان المرفق الخاص بإدارة التغيير لناديكم ،وبالنظر الى ما ىو معروف عنكم
من حرص عمى تطور المستوى الرياضي لناديكم.
يرجى التفضل باإلجابة عمى فقرات االستبيان المرفق وكمنا أمل ان تكون اجابتك ىي تعبير صادق عن كل
فقرة وذلك لما تشعر بو حقيقياً في ناديكم وان اجابتك ستسيم باالرتقاء بعمل ناديكم وذلك بوضع عالمة ( )أمام الفقرة
وتحت االختيار الذي ترى انو ينطبق عمى واقع النادي .عمماً ان ىذا االستبيان لن يطمع عميو أحد سوى الباحثين وانو
يختص بالبحث العممي فقط.


إدارة التغيير في الموارد البشرية :التحرك من الوضع الحالي الذي يكون عميو مستوى ميارات الموارد البشرية الى

وضع مستقبمي أكثر كفاءة وفاعمية
مالحظة :ال حاجة لذكر االسم أو الفريق أو التوقيع.
أوافق درجة كبيرة جداً

.4

ييتم نادينا بتطوير قدرات إداريي فريقنا

.5

تكافئ الييئة اإلدارية لمنادي العبي فريقنا عند االداء الجيد بغض النظر عن
نتيجة المباراة

.6

تقوم الييئة اإلدارية لمنادي بأشراك اداريي فريقنا بدورات خاصة بالعمل االداري

.7

تضع الييئة اإلدارية لمنادي كل امكانات النادي لتطوير المدربين

.8

تضع الييئة اإلدارية لمنادي كل امكانات النادي لتطوير الالعبين

.9

تضع الييئة اإلدارية لمنادي كل امكانات النادي لتطوير اإلداريين

.11

تضع الييئة اإلدارية لمنادي كل امكانات النادي لتطوير المعالجين
81

أوافق درجة كبيرة

.3

ال يشرك مدربينا بدورات تدريبية خارج العراق

أوافق درجة متوسطة

.2

تشرك الييئة اإلدارية لمنادي مدربينا بدورات تدريبية داخل العراق

ال أوافق

.1

تحدد الييئة اإلدارية لمنادي الموارد البشرية الخاصة والمؤىمة لممجاالت كافة

ال أوافق أبداً

ت

الفقرات
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.11

أشعر بوجود تطور مستمر في عمل أعضاء الييئة االدارية لمنادي

.12

التغيير في مستوى فريقنا دون مستوى الطموح

.13

يفتقد نادينا الى سياسة أستقطاب المواىب الرياضية

.14

تستفيد الييئة اإلدارية لمنادي من الخبرات األجنبية في مجال التدريب

.15

تستفيد الييئة اإلدارية لمنادي من الخبرات األجنبية في مجال اإلدارة

.16

في الغالب ال تمتزم الييئة اإلدارية لمنادي ببنود العقد المالي مع الالعبين بالوقت
المحدد

.17

في الغالب ال تمتزم الييئة اإلدارية لمنادي ببنود العقد المالي مع مدربينا بالوقت
المحدد

.18

يحتاج تطور النادي الى تغيير بعض العاممين

.19

تفتقد الييئة اإلدارية لمنادي الى االفراد القادرين عمى التغيير

.21

تمتزم الييئة اإلدارية لمنادي بوعودىا لنا

.21

نالقي التقدير المطموب من الييئة اإلدارية لمنادي

.22

ال تيتم الييئة اإلدارية لمنادي بالفريق الطبي لفريقنا

.23

يفتقد فريقنا الى االخصائي النفسي

.24

يتم اختيار الالعبين وفق الحاجة الضرورية لمفريق

.25

يتم اختيار الالعبين عمى وفق معايير الجودة العالمية لاللعاب
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