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مف خالؿ المعايشة الميدانية لمباحثيف والمتابعة لكؿ ما ىو جديد وما يخص االندية العراقية ،برزت لو مشكمة
البحث في تحدي اإلجابة عمى األسئمة اآلتية :ىؿ سنتكيؼ مع التغيير ونعمؿ عمى اتخاذ القرار الصحيح ليذا التغيير؟
وىؿ سنخطط وندير ىذا التغيير؟
ولغرض اتماـ اجراءات البحث ولعدـ وجود مقياس مباشر يقيس ادارة التغيير فقد شرع الباحثاف اف ببناء
مقياس جديد لقياس (إدارة التغيير) ىدؼ البحث الى التعرؼ عمى واقع إدارة التغيير لدى الييئات اإلدارية لبعض األلعاب
الرياضية في أندية بغداد المؤسساتية مف وجية نظر الالعبيف ،وانتيج الباحثاف اف المنيج الوصفي لمالئمتو مشكمة
البحث ،وتكوف مجتمع البحث مف األندية الرياضية المؤسساتية في مدينة بغداد ،البالغ عددىـ ( )46نادياً ،وقد تـ اختيار
عينة البحث والتي بمغت ( )22نادياً ،بواقع ( )357رياضياً ،وبعد تطبيؽ المقياس الجديد عمى عينة البحث اظيرت النتائج
ايجابية التعامؿ مع إدارة التغيير وقد اوصى الباحثاف اف بضرورة األخذ بموضوع إدارة التغيير بعيف االعتبار لتغيير واقع
مستوى الفرؽ الرياضية وتطويرىا.
الكممات المفتاحية :إدارة التغيير  /االندية الرياضية

Abstract.
Change Management Reality In Some Sport Clubs' Administrative
Institutions Bureaus In Baghdad From The Players Point of View
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 measure change management. The research aimed at identifying the change
management reality in the administrative bureaus of sport clubs from the player's point of
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)view. The researcher used the deceptive method. The subjects were (22) sport clubs (357
athletes were selected for the measurement. The results showed the positive reality of change
management in human recourses. The researchers recommended paying attention to change
management to change the reality of sport teams level and development.

Keywords: change management, sport clubs.

 -1المبحث األول :التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
مر العراؽ وما يزاؿ يمر بتغيرات إقتصادية واجتماعية وسياسية فضالً عف التغيرات التكنولوجية ،والتي أثرت
في جميع مجاالت الحياة ومنيا المجاؿ الرياضي ،حيث تعد الرياضة في مجتمع العصر الحديث إحدى العناصر
األساسية في البناء الجديد الذي يطمح لو ويعمؿ عمى أساسو المجتمع ،اف القيادات اإلدارية لمرياضة ال بد اف تعي حقيقة
مسؤولياتيا في النيوض بالواقع الرياضي ،الواقع الذي يعاني مف أزمات في مجاالت متعددة والتي بدورىا أثقمت كاىؿ
المؤسسات الرياضية ،نتيجة الظروؼ السياسية التي مر بيا البمد والتي افرزت الكثير مف السمبيات حيث أصبحت تمؾ
الظروؼ مف معوقات عممية تطور الرياضة ،وال يخفى عمينا بأف التغير ىي سمة مف سمات الحياة ،فمف يستطيع التكيؼ
مع البيئة المحيطة لمعمؿ اإلداري في األندية الرياضية سيستمر ومف ال يستطيع التكيؼ معيا ،سوؼ يخسر ميزة التنافس
ويصبح متأخ اًر عف اآلخريف.
اف التغيير في المؤسسات الرياضية البد اف ال يكوف عشوائيا بؿ يكوف وفؽ خطط عممية مدروسة ومتوافقة
مع الموارد المتاحة لممؤسسة الرياضية ،وأف تكوف اإلدارة الفاعمة ىي أداة لمييات الرياضية في تحقيؽ نجاح األىداؼ مف
ذلؾ التغيير ،واف تتجنب اليدر في الموارد والوقت دوف تحقيؽ األىداؼ.
ومما تقدـ يتضح لنا بأف الثقؿ األكبر يقع عمى قيادات المؤسسات الرياضية في أف تأخذ الق اررات التي تؤدي
إلى التقدـ عف طريؽ التخطيط السميـ لمتغيير االيجابي .وأف تتحوؿ ىذه المؤسسات الرياضية مف حالتيا الراىنة إلى حالة
الحركة المثمرة لتكوف بمستوى أفضؿ كفاءة وانتاجية خصوصا وانيا مسؤولة عف تطوير مستوى الرياضة ،فضالً عف أف
احدى االنتقادات المستمرة والموجية ألي نظاـ إداري يتمثؿ بكونو يتصؼ بالجمود والتقميد لمممارسات والتطبيقات اإلدارية
وعدـ مواكبة مظاىر التطور والنمو ،وىنا تبرز أىمية ىذا البحث مف خالؿ اآلتي:
 .1انو اضافة بسيطة ربما تقمؿ مف محدودية الدراسات المنشورة في العراؽ التي تبحث في موضوع إدارة التغيير والسيما اف
العراؽ يمر بتغيرات في جميع المجاالت تقريباً.
 .2ىذه الدراسة سوؼ تمقي الضوء عمى مفردة إدارة التغيير وىي مف المواضيع المتجددة واسموب ميـ مف أساليب اإلدارة
الرياضية المعاصرة.
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 .3تبرز أىمية البحث مف أىمية عينة البحث وىـ الييآت اإلدارية لألندية الرياضية لما ليـ مف تأثير في مستوى الرياضة
العراقية ،السيما في ظؿ ظروؼ البمد المتصفة بالتغيرات المتسارعة والتي تتطمب مقدرة عالية في مواجيتيا وادارتيا.
 .4يسمط ا لضوء عمى دور الييأة اإلدارية لمنادي الرياضي والتي مف مياميا القانونية رفع مستوى الفرؽ الرياضية وبالتالي
رفع مستوى الرياضة ،وىذه المسؤولية تضع عمى عاتؽ الييأة اإلدارية كيفية إدارة التغيير والعمؿ في بيئة مستمرة
التغيير.
 .5ىذه الدراسة سوؼ تعطي صورة واقعية عف إد ارة التغيير في األندية الرياضية المؤسساتية وغير المؤسساتية في بغداد
وعف دور الييآت اإلدارية في تحديد مستوى الرياضة.

 2-1مشكمة البحث:
يتطمع الجميع الى المستقبؿ ونحف بحاجة الى قادة تتقف كيفية التعامؿ مع المستقبؿ ،فالتحدي الجديد ىو
ليس إدارة المؤسسة أو النادي الرياضي لكف التحدي ىو كيفية إدارتو بفاعمية تتناسب مع التغيرات في بيئة العمؿ
ومتطمباتيا في األندية الرياضية وفؽ عنصر المبادرة والتأقمـ وليس وفؽ ديمومة سير العمؿ.
ومف خالؿ المعايشة الميدانية لمباحث كونو عضو مؤسس في نادي الصحة والبيئة وعضو ىيئة إدارية
لنفس ا لنادي في الوقت الحاضر ،برزت لو مشكمة البحث في تحدي لإلجابة عمى األسئمة اآلتية( :ىؿ سنخطط لمتغيير؟،
ىؿ سندير ىذا التغيير؟) أـ إف الفكر اإلداري التقميدي سيبقى ىو السائد إلى مف يتبنى مقاومة التغيير.

 3-1أهداف البحث:


التعرؼ عمى واقع إدارة التغيير لدى الييئات اإلدارية لبعض األلعاب الرياضية في أندية بغداد المؤسساتية مف
وجية نظر الالعبيف.

 4-1مجاالت البحث:
 1-4-1المجال البشري :العبو بعض األلعاب الرياضية في أندية بغداد المؤسساتية.
 2-4-1المجال المكاني :أندية بغداد المؤسساتية ومراكز تدريب الفرؽ والالعبيف.
 3-4-1المجال الزماني :لمفترة مف  2117/4/1ولغاية .2118/2/29

 5-1التعريف بالمصطمحات:


إدارة التغيير" :أف نحرؾ اإلدارة لمواجية األوضاع الجديدة واعادة ترتيب األمور بحيث تستفيد مف عوامؿ التغيير
اإليجابي ،وتجنب أو تقميؿ عوامؿ التغيير السمبي ،أي أنيا تعبر عف كيفية استخداـ أفضؿ الطرائؽ اقتصاداً
وفعالية إلحداث التغيير لخدمة األىداؼ المنشودة")339 :1(.
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 -2المبحث الثاني :الدراسات النظرية.
 1-2ادارة التغيير.
إف التغيير أمر حتمي وضروري والزـ ،وال شيء في الحياة خارج نطاؽ التغيير ،فيو عممية مستمرة ومتجددة
وىو بذلؾ يتناسؽ مع طبيعة األمور واألشياء فالحياة في طبيعتيا متجددة ومتغيرة ،والتغيير ظاىرة يخضع ليا الكوف،
وجوانب الحياة المختمفة .وقديماً ،قاؿ الفيمسوؼ اليوناني ىيرقميدس (" :)Heraclitesالتغيير قانوف الوجود ،واالستقرار
وع َدـ" )33 :2(.ومف ثـ فإف المنطؽ يفرض عمينا التغيير كونو أحد مظاىر الحياة ،أي أنو قاعدة طبيعية وليس
ٌ
موت َ
استثناء ،فعالـ اليوـ سريع التغيير في كافة المجاالت ،سياسية وعممية وتكنولوجية واتصالية وتشريعية وسموكية .وتتأثر

الدوؿ متقدمة كانت أـ نامية وتتأثر حضارتيا بيذا الواقع السريع التغير .فأنماط الحياة الشخصية والقيـ تتعرض لمتغيير.
وىذا بدوره يؤدي إلى إحداث التغيرات الحضارية .وألف المنظمة او المؤسسة الرياضية عبارة عف خمية مف خاليا المجتمع
ال تعمؿ في فراغ لذلؾ فإنيا تتأثر بيذه التغيرات الحضارية والسياسية والعممية وتؤثر فييا .أذ أف نجاح جيود التغيير
تستند في حقيقتيا عمى إدارة بيئة العمؿ وادارة التغيير ،وألجؿ فيـ إدارة التغيير فيماً صحيحاً سيتـ التعرؼ عمى بعض مف

ٍ
ولعدد مف انواعيا  ،وقبؿ اف ندخؿ في موضوع إدارة التغيير يجب اف نعرؼ ما ىو التغيير ومف ثـ
مفاىيـ إدارة التغيير
نذىب الى إدارة التغيير ،فالتغيير ىو أف تفعؿ أو تأتي أو تخمؽ حالة جديدة تختمؼ عف الحالة اآلنية لمشيء المراد تغييره،
ولمتغير اتجاىات فربما يكوف التغيير أيجابي أو سمبي وربما يأتي بيما معاً .والتغيير قد يعني التطوير إلحداث شيء
مختمؼ عف ما ىو موجود في الحاضر .وىنالؾ عدة تعريفات لمتغيير نذكر منيا (:)81 :3


التغيير ىو الحصوؿ عمى شيء جديد مختمؼ عف الشيء المتوفر أو القديـ.



التغيير عممية طبيعية تقوـ عمى سمسمة مف العمميات األدارية المعتمدة عمى أدخاؿ تطوير بدرجة ما عمى عنصر أو
أكثر في المؤسسة.



التغيير ىو سمسمة مف المراحؿ التي مف خالليا يتـ االنتقاؿ مف الوضع الحالي الى الوضع الجديد.



والتغيير ىو عممية تحميؿ الماضي الستنباط التصرفات الحالية المطموبة لممستقبؿ.



التغيير في أبسط صوره يعني التحرؾ مف الوضع الحالي الذي نعيشو إلى وضع مستقبمي أكثر كفاءة وفاعمية،
وبالتالي فالتغيير ىو تمؾ العممية التي نتعمـ فييا ونكتشؼ األمور بصورة مستمرة .واذا نظرنا الى التعاريؼ السابقة
نجد أف التغيير ىو (:)21 :4
 .1شى جديد
 .2عممية طبيعية
 .3سمسمة مف المراحؿ
 .4ظاىرة تحوؿ طبيعية
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اذف بعد اف ادركنا أىمية التغيير في حياتنا فيؿ لنا اف نفكر في كيفية إدارة ىذا التغيير ،أـ انيا ستكوف
عممية عشوائية ال نعرؼ الى ما سيئوؿ بنا ىذا التغيير ،وقبؿ أف نذىب الى كيفية إدارة التغيير سوؼ نذكر بعض أىـ
التعاريؼ عف ىذه اإلدارة حيث يذكر رعد حسف الصرف بأف إدارة التغيير ىي "أف نحرؾ اإلدارة لمواجية األوضاع الجديدة
واعادة ترتيب األمور بحيث تستفيد مف عوامؿ التغيير اإليجابي ،وتجنب أو تقميؿ عوامؿ التغيير السمبي ،أي أنيا تعبر
عف كيفية استخداـ أفضؿ الطرائؽ اقتصاداً وفعالية إلحداث التغيير لخدمة األىداؼ المنشودة" ( ،)393 :1أما سيد سالـ
عرفة فيرى بأنيا "مصطمح اداري يقصد بو اجراء تغيير في طريقة العمؿ أو ادارة المؤسسة ،مف خالؿ خطة واضحة
المعالـ كما اف اليدؼ منو مواك بة التغيير والتطورات الحديثة في محيط العمؿ لغرض االرتقاء باالنتاجية وكفاءة العمؿ في
المؤسسة والمنشأة" ( ،)15 :5ويعرفيا روبنسوف ( )Robonsonنقالً عف سيد سالـ عرفة "التحرؾ مف الوضع الحالي
الذي نعيشو الى وضع مستقبمي أكثر كفاءة وفاعمية" ( )5:15وعرفيا باتوف وكالمف ( )Paton & Mccalmanبأنيا
"االستخداـ المنظـ لممعرفة ،واألدوات والموارد المتعمقة بالتغيير والتي تضمف لممنظمة القدرة عمى تحقيؽ استراتيجية
االعماؿ" ( )32 :6وقد اعتبراىا بمثابة تصميـ الستراتيجيات متكاممة لصنع النتائج ،ويرى الموزي نقالً عف ناصر
جرادات ،احمد العاني واحمد عريقات إدارة التغيير بأنيا "عممية تبديؿ او تعديؿ او الغاء او اضافو مخطط ليا في بعض
اىداؼ وسياسات المؤسسات او قيـ واتجاىات االفراد والجماعات فييا او في االمكانيات والموارد المتاحة ليا او في
االساليب وطرؽ العمؿ ووسائمو ويستجيب ليا المديروف بأشكاؿ وطرؽ مختمفة لغرض زيادة فاعمية اداء المؤسسات
وتحقيؽ كفائتيا"( .)33 :6كما ويراىا الباحثاف اف في المؤسسات الرياضية عمى أنيا مصطمح إداري يقصد بو دراسة
المتغيرات التي تحدث في بيئة العمؿ الرياضي ومحاولة التخطيط ليذه المتغيرات والسيطرة عمييا ،فضالً عف وضع
أستراتيجية لتغيير تمؾ البيئة بما يتالئـ وطموح االفراد والجماعات في المؤسسات الرياضية المعنية بذلؾ التغيير.

 -3المبحث الثالث :منهجية البحث واجراءاته الميدانية.
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 1-3منهج البحث:
اعتمد المنيج الوصفي بأسموب الدراسة المسحية الذي يسعى إلى تحديد الوضع الحالي لمظاىرة المدروسة،
ومف ثـ وصفيا وكشؼ جوانبيا ،والتحميؿ والتفسير والمقارنة والتقويـ وصوال إلى تعميمات ذات معنى تزداد بيا المعمومات
عف الظاىرة المبحوثة ،وبذلؾ يزداد التبصر بيا.

 2-3مجتمع البحث وعينته:
 1-2-3مجتمع البحث:
يتكوف مجتمع البحث الحالي مف العبو األندية الرياضية في مدينة بغداد ،البالغ عددىا ( )46نادياً ،وقد قاـ
الباحثاف اف بمراجعة و ازرة الشباب والرياضة قسـ التدريب البدني وتـ تزويدنا بقائمة تضـ جميع االندية المعتمدة في و ازرة
الشباب والرياضة في مدينة بغداد (.)2116

 2-2-3عينة البحث:
تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وىـ العبو أندية بغداد المؤسساتية والتي بمغ عددىا ( )22نادياً وىو
ما يمثؿ ( )%65مف مجتمع البحث ،وتـ اختيار العينة لألسباب اآلتية:


أف تمثؿ عينة البحث العبو رياضات مختمفة مف األنشطة الرياضية (جماعية وفردية) وقد أمكف تحديدىا في العبو
األلعاب الجماعية (كرة السمة والكرة الطائرة وكرة القدـ وكرة اليد) ،والعبو األلعاب الفردية (المالكمة والمصارعة
ورفع األثقاؿ والجودو).



اف تكوف الفرؽ مستمرة بالتدريب ولدييا التزاـ مالي خالؿ موسـ المنافسات.



اف تكوف الفرؽ حقيقية ومسجمة في نشاطات االتحادات وليست ألغراض انتخابية لتكويف الييئة العامة لألندية.



وقد شممت عينة البحث ( )357العباً وفؽ المواصفات أعاله وكما مبيف في الجدوؿ (.)1



وقد شممت عينة التجربة االستطالعية األولى ( )29العباً وفؽ المواصفات أعاله.
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الجدول ()1
أفراد عينة البحث وتوزيعها وفقاً لألندية ونوع النشاط

 3-3أدوات البحث ووسائل جمع المعمومات:
 .1األستبانة.
 .2المالحظة.
 .3المصادر العربية واالجنبية.
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 .4الشبكة الدولية (األنترنت).
 .5جياز حاسبة نوع  HPعدد (.)1
 .6فريؽ العمؿ المساعد.
 .7ساعة توقيت عدد (.)1

 4-3إجراءات البحث:
لغرض تحقيؽ أىداؼ ىذا البحث فأف ذلؾ يتطمب اداة لقياس مفيوـ البحث وىو إدارة التغيير ولعدـ توافر
ىذا المقياس في البيئة العراقية لعينة البحث فأف الواجب يستدعي القياـ ببناء مقياس ،ولبناء المقياس ىناؾ خطوات
لتحقيؽ البناء يذكرىا محسف لطفي احمد نقال عف حسيف خميس وكاآلتي (:)114 :7


تحديد اليدؼ أو االىداؼ الرئيسية مف المقياس.



تحديد محاور مقياس إدارة التغيير.



أعداد الصيغة األولية لمفقرات.



صالحية الفقرات.



مفتاح التصحيح.
يذكر أصحاب االختصاص في مجاؿ بناء المقاييس "أف عممية البناء ألي مقياس يجب اف تبدأ بتحديد

مفيوـ المتغير المطموب دراستو" ( .)114 :7وىذا ما قاـ بو الباحثاف اف إذ تـ تحديد التعريؼ النظري لمفيوـ (إدارة
التغيير) ،والذي ينص عمى انو مصطمح إداري يقصد بو دراسة المتغيرات التي تحدث في بيئة العمؿ الرياضي ،ومحاولة
التخطيط ليذه المتغيرات والسيطرة عمييا ،فضالً عف وضع أستراتيجية لتغيير البيئة الرياضية بما يتالئـ وطموح االفراد
والجماعات المعنية بذلؾ التغيير ،لذا فإف فكرة الباحثاف اف وأىميتيا تتوافؽ مع مفيوـ الدراسة وفكرتيا ،ولغرض قياس واقع
"إدارة التغيير" لمييات اإلدارية ألندية بغداد المؤسساتية مف وجية نظر الالعبيف ،تـ بناء استبانة لمتعرؼ عمى ىذا الواقع،
واالستبانة ركف مف األركاف األساسية في البحوث الوصفية ،إذ ال يمكف االستغناء عنيا إلتماـ البحث الوصفي ،وتعرؼ
المجيب باإلجابة عنيا ،وىي األداة األكثر استخداما في الحصوؿ
االستبانة عمى أنيا "مجموعة مف األسئمة المكتوبة ،يقوـ ُ

عمى المعمومات مف المبحوثيف مباشرة ومعرفة آرائيـ واتجاىاتيـ" ( ،)131 :8وتـ االستناد إلى مجموعة مف اإلجراءات

لبناء االستبانة ،وىي:



 -أ.ـ.د .عبد الجميؿ جبار /تدريسي كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  /جامعة بغداد.

 رافد خميؿ اسماعيؿ /طالب دكتوراه /كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  /جامعة بغداد. -عبد االمير عبود /طالب دكتوراه /كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  /جامعة بغداد.
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 .1قاـ الباحثاف اف باالطالع عمى العديد مما كتب عف موضوع إدارة التغيير في المصادر العربية واألجنبية في عمـ
اإلدارة العامة وادارة الموارد البشرية والدراسات والبحوث المتعمقة بدراسة مصطمح إدارة التغيير.
 .2واستنادا إلى ذلؾ تـ تحديد ( )11مجاؿ إلدارة التغيير ،تشتمؿ عمى التغييرات التي يمكف اف تساعد عمى رفع
المستوى الفني لمفرؽ في األندية الرياضية في بغداد ،وقد تـ عرضيا في استمارة استطالع رأي عمى السادة الخبراء
ممحؽ ( )1وعددىـ ( )14خبير مف خالؿ استمارة إلستبياف مدى صالحية ىذه المجاالت ألىداؼ البحث،
واستخداميا في المجاؿ الرياضي ومدى كفاية ىذه المجاالت لمقياس إدارة التغيير مع إضافة أي مجاؿ يقترحونو أو
حذؼ المجاؿ مع تحديد األىمية النسبية لكؿ مجاؿ .وبعد قياـ الباحثاف اف بتفريغ استمارات أري الخبراء حوؿ
صالحية المجاالت ومعالجتيا إحصائيا وقد اعتمد الباحثاف اف باتفاؽ ما نسبتو اكثر مف ( )%81مف ارائيـ حوؿ
قبوؿ المجاالت وتـ تحديد ( )4مجاالت وكما مبيف في الجدوؿ (.)3
جدول ()3
مجاالت المقياس التي تم االتفاق عميها من قبل الخبراء
اسم المجال

ت

عدد الخبراء
الكمي

عدد

المتفقو
ن

نسبة

االتفاق

الصالحية

1

مجاؿ التغيير في األستراتيجية

12

% 85.7

مقبوؿ

2

مجاؿ التغيير في الموارد البشرية

14

% 111

مقبوؿ

3

مجاؿ التغيير في البنى التحتية

13

% 92.8

مقبوؿ

4

مجاؿ التغيير في التكنولوجيا

13

% 92.8

مقبوؿ

14

تـ وضع عدد مف الفقرات تغطي كؿ مجاؿ مف مجاالت إدارة التغيير ،بمغ عددىا ( )66فقرة ،موزعة عمى
( )4مجاالت ،وىي :إدارة التغيير في االستراتيجية وادارة التغيير في الموارد البشرية وادارة التغيير في البنى التحتية وادارة
التغيير في التكنولوجيا ،بواقع ( )16 ،16 ،21 ،14فقرات عمى التوالي ،وبعد عرض الفقرات عمى السادة الخبراء ممحؽ
( )1تـ تعديؿ االستمارة واالخذ بمقترحاتيـ حيث لـ تستبعد اي فقرة مف فقرات المقياس وذلؾ لحصوؿ جميع الفقرات عمى
موافقة الخبراء بما نسبتو ( )%85فما فوؽ ،وتـ اضافة بعض الفقرات التي تـ اقتراحيا مف قبؿ الخبراء ليصبح عدد
الفقرات ( )73فقرة موزعة عمى ( )4مجاالت وبنفس التسمسؿ السابؽ ،وبواقع ( )16 ،17 ،25 ،15فقرة عمى التوالي
ممحؽ ( ،)2واعتمد الباحثاف اف طريقة ليكرت ( ) Likertفى بناء مقياس إدارة التغيير كأحد الوسائؿ المستخدمة فى بناء
المقاييس وذلؾ لألسباب التالية (:)52 :9
 .1سيمة البناء والتصحيح.
 .2تسمح بأكبر تبايف بيف األفراد.
 .3تسمح لممستجيب بأف يؤشر درجة مشاعره وشدتيا.
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 .4توفر مقياسا أكثر تجانساً.
 .5تجمع عدد كبير مف الفقرات ذات الصمة بالظاىرة السموكية المراد قياسيا.
 .6تقدـ عبارات يستجيب ليا المفحوص جميعا بدرجة موافقتو مف عدميا بدالً مف تحديد العبارات التي يوافؽ عمييا فقط
مف طائفة مف العبارات كما في مقياس ثرستوف.
واستنادا إلى ذلؾ تـ وضع ( )5بدائؿ لالجابة لكؿ فقرة مف فقرات المقياس ،وىي (اوافؽ بدرجة كبيرة جدا/
اوافؽ بدرجة كبيرة /موافؽ إلى حد ما /ال اوافؽ /ال اوافؽ ابدا) ،وتـ احتساب الدرجة لمفقرات االيجابية ( )5درجات كأعمى
درجة مقابؿ االجابة بػ (اوافؽ بدرجة كبيرة جدا) ،و( )4درجات مقابؿ االجابة بػ (اوافؽ بدرجة كبيرة) ،و( )3درجات مقابؿ
االجابة بػ (موافؽ إلى حد ما) ،و( )2درجتاف مقابؿ االجابة بػ (ال اوافؽ) ،و( )1درجة مقابؿ االجابة بػ (ال اوافؽ ابدا) ،وتـ
احتساب الدرجة لمفقرات السمبية بعكس طريقة احتساب الدرجات لمفقرات االيجابية.

 5-3التجربة االستطالعية:
بعد االجراءات التي تـ ذكرىا قاـ الباحثاف اف بإجراء تجربة استطالعية عمى ( )29تسع وعشروف العباً مف
( )8ثماف العاب رياضية ،واليدؼ منيا التحقؽ مف وضوح معاني الفقرات وفيميا ووضوح التعميمات وكفاية فريؽ العمؿ
المساعد والوقت المستغرؽ لإلجابة وكذلؾ التأكد مف عدـ وجود اية صعوبات او معوقات والعمؿ عمى تالفييا في حاؿ
وجودىا وتـ اجراؤىا لممدة مف  2117/3/25ولغاية  .2117/4/12وقد تبيف وضوح التعميمات والفقرات وعدـ وجود اي
معوقات وأف الوقت المستغرؽ لإلجابة تراوح بيف ( )23-16دقيقة ،كما تبيف كفاية فريؽ العمؿ المساعد .وبيذا اصبح
المقياس بفقراتو الػػ( )73معداً لمتطبيؽ.

 6-3التطبيق الرئيس لبناء المقياس:
قاـ الباحثاف اف بمساعدة فريؽ العمؿ المساعد بتطبيؽ المقياس عمى افراد عينة البناء المكونة مف ()213
العباً مف االلعاب الرياضية الثمانية المختارة لممدة مف ( )2117/5/5ولغاية ( ،)2117/12/28إذ تـ ترتيب الفقرات
بصورة متسمسمة دوف االشارة الى المجاالت ،الستخراج صدؽ الفقرات وثباتيا احصائياً.

 7-3التحميل االحصائي لمفقرات:
ويقصد بيا استخراج الصدؽ والثبات لمفقرات وىي مف اىـ االجراءات التي يجب القياـ بيا في عممية بناء
اي مقياس ومف اجؿ ذلؾ قاـ الباحثاف اف باإلجراءات اآلتية:

 1-7-3صدق المقياس.
يعتبر مف أىـ المعايير اإلحصائية األساسية ،كما يعد مف أىـ الخصائص في بناء االختبارات والمقاييس،
والصدؽ ىو "جودة االختبار كأداة لقياس ما وضع أصالً لقياسو" ( .)63 :11لذا لجأ الباحثاف اف إلى التحقؽ مف صدؽ
المقياس بنوعيف مف أنواع الصدؽ ىما صدؽ المحتوى وصدؽ البناء.
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أوالً :صدق المحتوى:
استخدـ الباحثاف اف مؤشريف لصدؽ المحتوى وىما:


الصدق الظاهري:
يمعب الصدؽ الظاىري دو اًر واضحاً في زيادة تعاوف المفحوص وجذب تركيزه وانتباىو لإلجابة المطموبة

منو ،ويقصد بالصدؽ الظاىري "اف يبدو االختبار مقبوؿ لدى المفحوصيف بما ندعي انو يقيسو ،ويتضح مف ىذا النوع
مف الصدؽ المبدئي لالختبار اي بالنظر الى الفقرات لمعرفة ماذا يبدو انو يقيس ثـ مطابقة ذلؾ بالوظيفة المراد قياسيا
فإذا اقترب االثناف كاف االختبار صادقاً صدقاً سطحياً(ظاىرياً)" ( )131 :11وقد تـ تحقيؽ الصدؽ الظاىري لفقرات
المقياس مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاالت عمـ االدارة وعمـ النفس والقياس والتقويـ
واالختبارات وعددىـ ( )14ممحؽ (.)1


الصدق المنطقي:
يؤكد (احمد سميماف) اف الصدؽ المنطقي "ىو التعريؼ بالظاىرة او المفيوـ المطموب دراستو وتحديد

ابعادىا او محاورىا وتغطية ىذه االبعاد بالعبارات التي تمثميا بصورة صادقة" ( ،)157 :12وقاـ الباحثاف اف بتعريؼ
مفيوـ إدارة التغيير وتحديد مجاالت ىذا المفيوـ وتغطية ىذه المجاالت بفقرات تعبر عف كؿ محور كما تـ ذكره وتحقيؽ
الصدؽ المنطقي لممقياس بيذه الخطوات.

 2-7-3ثبات المقياس:
ُيعد الثبات مف المؤشرات الضرورية لممقياس ويمثؿ الثبات "مدى قياس االختبار لممقدار الحقيقي لمسمة

التي ييدؼ إلى قياسيا" ( ،)93 :13ويشير ثبات االختبار إلى اتساؽ الدرجات التي يحصؿ عمييا األفراد أنفسيـ في
مرات األجزاء المختمفة .وىناؾ طرائؽ عدة لحساب الثبات ،ولمتحقؽ مف اتصاؼ المقياس بالثبات فقد تـ اآلتي:


معامل الفا كرونباخ:
ييتـ معامؿ الفا لمعالـ كرونباخ بمدى انسجاـ الفقرات وتماسكيا الداخمي في التعرؼ عمى إجابات عينة

البحث ،ويذكر المختصوف إف اسموب وطريقة الفا كرونباخ يعتمداف عمى اتساؽ اداء الفرد مف فقرة الى اخرى ويشيراف
الى مدى قوة االرتباطات بيف فقرات المقياس وانو يزودنا بتقدير جيد لمثبات .وعند تطبيؽ ىذا المعامؿ عمى عينة البناء
البالغة ( )213العب تبيف اف معامؿ الثبات ىو ( ).923وىي قيمة عالية لمثبات عند مستوى داللة ( ،)1.15وعند
حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية كانت بقيمة ( ).736ولكوف ىذا االرتباط يشير الى نصؼ العدد مف الفقرات
لذلؾ عمد الباحثاف اف إليجاد معامؿ االرتباط الكمي عف طريؽ استخداـ معادلة التصحيح او ما تسمى معادلة التنبؤ
بروف اذ اصبح االرتباط الكمي او معامؿ التصحيح بقيمة (.).722
لسبيرماف /ا
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 3-7-3موضوعية المقياس:
موضوعية االختبار تعني عدـ تأثر االختبار بتغيير المحكميف ،أو إف االختبار يعطي النتائج نفسيا ميما
كاف القائـ بالتحكيـ .وتعني) عدـ اختالؼ المقدريف في الحكـ عمى شيء ما أو عمى موضوع معيف) ( ،)64 :14وعند
توزيع االستبانة عمى الخبراء الستخراج الصدؽ لـ يكف ىناؾ أي اشكاؿ أو سوء فيـ لفقرات االستبانة فقد كانت اإلجابات
واضحة ومفيومة مما يدؿ عمى موضوعيتيا ،الف الموضوعية " ىي عالمة اكيدة بيف آراء أكثر مف مقوـ عمى نتائج
االختبار أو المقياس" (.)67 :15

 -4المبحث الرابع :عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها.
بناء عمى بيانات الدراسة يعرض الباحثاف اف النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا مف استمارات االستبانة بعد
ً

ثـ مناقشتيا ،ولحساب معنوية االستمارة تـ ايجاد الوسط الحسابي الفرضي
تفريغيا واجراء المعالجات اإلحصائية ليا ،ومف ّ
لالستمارة عف طريؽ حساب ادنى درجة لالستمارة وتطبيؽ القانوف (:)178 :16

الوسط الفرضي = (مجموع البدائؿ  /اعمى درجة لمبديؿ)  Xادنى درجة لالستمارة
((141 = 47 X )5 / )5 + 4 + 3 + 2 + 1

 1-4عرض النتائج المتعمقة بالهدف والذي ينص (التعرف عمى واقع ادارة التغيير) ولإلجابة عمى
هذا الهدف فقد قام الباحثان ان بعرض الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع ادارة التغيير
الكمي لالعبين عينة التطبيق:
الجدول ()2

يتبين من الجدول ( )2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنتائج لمقياس
لواقع إدارة التغيير عينة التطبيق.

المتغيرات
مقياس ادارة التغيير

اقل

اعمى

الوسط

مستوى

االنحراف

معامل

نوع

قيمة

قيمة

الحسابي

الخطأ

المعياري

االلتواء

الفرق

60.00

215.00

142.983

30.132

0.014

0.226

معنوي

معنوي ≤ ( )1.15عند درجة حرية (.)356
يتبيف مف الجدوؿ ( )2الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لواقع إدارة التغيير في أندية بغداد المؤسساتية.
اذ بمغ الوسط ( )142.983بانحراؼ معياري بمغ (.)0.014
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 2-4مناقشة نتائج واقع إدارة التغيير عينة التطبيق:
مف ناحية المستوى العاـ إلدارة التغيير لدى الييات اإلدارية في اندية بغداد المؤسساتية بصورة عامة فيعد
مستوى جيد بسبب كوف الوسط الحسابي لو ( )142.983اكبر مف الوسط الفرضي البالغ ( )141درجة .ومف ذلؾ نستنتج
اف مستوى إدارة التغيير العاـ ىو مستوى جيد واف التعامؿ مع البيئة المحيطة والتي تتصؼ بالتغير الدائـ ىو تعامؿ
ايجابي وىذا اف دؿ عمى شيء فيو يدؿ عمى اف الييات اإلدارية ألندية بغداد المؤسساتية تحاوؿ اف تطور مستوى
الرياضة واالندية التي تديرىا ،وىذا احد اىـ اسباب تأسيس االندية الرياضية ،وعندما اطمع الباحثاف اف عمى اغمب ادبيات
موضوع إدارة التغيير ،وجد اف كؿ االدبيات تفترض بأف كؿ مؤسسة ومنيا المؤسسات واالندية الرياضية ال تستطيع
االستمرار ما لـ يكف لدييا درجة معينة مف إدارة التغيير حيث اف المؤسسات واالندية الرياضية والتي ال تستطيع التعامؿ
مع متغ يرات العصر والحركة والتغير السريع لبيئة العمؿ سوؼ تكوف نتيجتيا االضمحالؿ والتالشي ،وىذا ما ذكره ناصر
جرادات واخروف "عمى مدراء المؤسسات واداريييا التكيؼ والتأقمـ مع التحديات التي تتمثؿ بالتغير المستمر في بيئة العمؿ
لكي يحافظو عمى استم اررية المؤسسات وضماف نجاحيا في البقاء والتنافس" ( ،)66 :6اف ىذه النتائج والتي تشير الى
وجود إدارة لمتغيير لدى الييات االدارية في اندية بغداد المؤسساتية الرياضية تطابقت مع النتائج التي خرجت بيا و ازرة
الشباب والرياضة قسـ التدريب البدني ،ففي المقابمة التي اجراىا الباحثاف اف مع مدير قسـ االندية وبعد التزود بكتاب
يوضح تصنيؼ أندية بغداد بحسب تقويـ المجنة المختصة في قسـ االندية في و ازرة الشباب والرياضة لمعاـ ( ،)2116وجد
اف ىناؾ ما نسبتو ( )% 26مف أندية بغداد المؤسساتية والتي كانت ضمف عينة البحث بتصنيؼ فئة (أ) ،وىذا يدؿ بأف
ىناؾ عمؿ جاد مف الييات االدارية لالرتقاء بمستوى اندية بغداد ورياضاتيا ،وبأف ىناؾ قيادات إدارية واعية ومدركة
وموضوعية تعمؿ لخدمة الصالح العاـ ،ولطبيعة عمميـ يقع عمييـ مسؤولية الوقوؼ بوجو التحديات المستقبمية والتغييرات
المستمرة فمكي تستطيع القياـ بذلؾ عمييـ التكيؼ والعمؿ عمى التأقمـ مع ىذه التحديات لكي يحافظو عمى استم اررية بقاء
االندية المؤسساتية وضماف نجاحيا وفاعميتيا ،وىذا ما أكده كثير مف الكتاب ،فقد اكد ( )Chrisنقال عف حسيف حريـ
عمى أىمية الدور الذي تضطمع بو القيادة اإلدارية المبدعة في مواجية المستقبؿ الديناميكي بنجاح" ،اف أعظـ القيادات
اإلدارية ىي التي ستكوف قادرة عمى إدارة التغيير"( ،)363 :17وكاف تصنيؼ ( )%35مف اندية بغداد المؤسساتية والتي
كانت ضمف العينة بتصنيؼ فئة (ب) ،وكاف تصنيؼ ( )%39مف اندية بغداد المؤسساتية والتي كانت ضمف العينة
بتصنيؼ فئة (ج) ،اف ىذا التفاوت في التصنيؼ ألندية بغداد والمذكور اعاله يعزوه الباحثاف اف الى سببيف رئيسييف:
االوؿ ىو اختالؼ ميارات وامكانيات الموارد البشرية التي تعمؿ ضمف المستويات االدارية والتي بالتالي ستؤثر في
مجريات االدارة لالندية الرياضية وطبيعة الق اررات المتخذة ،اما السبب الثاني ىو الموارد المالية حيث تختمؼ امكانيات
االندية الرياضية المالية السباب كثيرة منيا ضعؼ االستثمار في االندية الرياضية وطبيعة الحصوؿ عمى الموارد المالية،
حيث يتفؽ الباحثاف اف مع النتائج التي خرجت بيا عذراء عبد االمير والتي تشير الى اف األندية الرياضية تختمؼ

 مقابمة شخصية مع مدير قسـ االندية السيد نشأت عزيز عباس وتزويدنا بيذه القائمة لمتحديث األخير ألعتماد األندية وفؽ كتاب تسييؿ الميمة
مف لجنة الدراسات العميا ذي العدد ( )341وبتأريخ .2117/3/16
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إمكانياتيا المالية عمى وفؽ طبيعة ارتباطيا بالمؤسسات ( ،)161 :18حيث اف االندية التي ترتبط بمؤسسات الدولة تكوف
ذو امكانية اكبر وبنسبة معينة في تطوير واقع االندية مف االندية غير المرتبطة بمؤسسات الدولة ،ولكف يؤكد الباحثاف اف
عمى اىمية نوعية الموارد البشرية وا لتي تدير االندية الرياضية وما تمتمكو مف ميارات التعامؿ مع البيئة الرياضية المتغيرة،
وبعد حصولنا عمى ىذه النتيجة نكوف قد حققنا ىدؼ البحث.

 -5المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات.
 1-5االستنتاجات:
مف خالؿ مناقشة النتائج استنتج الباحثاف اف اف االستنتاج االتي:


اف الييات االدارية حققت درجة مقبولة مف إدارة التغيير في إدارتيـ ألنديتيـ.

 2-5التوصيات:
يوصي الباحثاف اف اف بما يمي:


العمؿ عمى تطبيؽ إدارة التغيير في اندية بغداد المؤسساتية.



تشكيؿ لجاف فنية متخصصة في إدارة التغيير لرفع كفاءة االندية في مواجية متطمبات العصر الحالي.



االعتماد والجدية في التوجو الى ذوي االختصاص مف االكاديمييف والفنييف لزيادة كفاءة االندية ورفع المستوى
اإلداري لألندية الرياضية.
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المصادر.
 .1رعد حسف الصرف :صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرون ،دار الرضا لمنشر ،سوريا ،دمشؽ،
.2112
استيتية :التّغيير االجتماعي والثّقافي ،عماف ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع.2114 ،
 .2دالؿ ممحس
ّ
 .3عدناف العتوـ ،قاسـ كوفحي :القيادة والتغيير ،ط ،1عماف ،اثراء لمنشر والتوزيع.2111 ،

 .4دانا جاينس روبنسوف :أدوات التغيير تحول األفكار إلى نتائج ،تعريب إصدارات بميؾ ،القاىرة ،ب ـ.2111 ،
 .5سيد سالـ عرفة ،اتجاهات حديثة في ادارة التغيير ،عماف ،دار الراية لمنشر والتوزيع.2111 ،
 .6ناصر جرادات ،احمد العاني ،احمد عريقات :ادارة التغيير والتطوير ،ط ،1عماف ،اثراء لمنشر والتوزيع.2113 ،
 .7محسف لطفي احمد؛ قياس الشخصية( ،القاىرة ،المصرية الدولية لمطباعة والنشر.)2116 ،
 .8يوسؼ العنزي وآخروف :مناىج البحث التربوي بيف النظرية والتطبيؽ ،ط  ،1الكويت ،مكتبة الفالح لمنشر.1999 ،
 .9كامؿ عبود حسيف ،بناء وتقنيف مقياس االغتراب لدى بعض رياضيي األلعاب الفردية والفرقية ،اطروحة دكتوراه،
جامعة بغداد -كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة ،لجنة الدراسات العميا.2118 ،
 .11غساف محمد عبد السادة ،بناء مقياس لمتنمية اإلدارية في االتحادات الرياضية المركزية ،جامعة بغداد -كمية
التربية البدنية وعموـ الرياضة ،رسالة ماجستير.
 .11محمد صالح االماـ :القياس في التربية الخاصة ،ط ،1عماف ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.2111 ،
 .12احمد سميماف عودة :القياس والتقويم في العممية التدريسية ،ط  ،1عماف ،المطبعة الوطنية لمنشر.1985 ،
 .13صالح وىاب شاكر :بناء مقياس لمستوى األداء اإلداري والفني ألندية الدرجة األولى والممتازة في العراؽ ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة ،جامعة بغداد.2114 ،
 .14مصطفى حسيف باىي :المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق (الثبات – الصدق – الموضوعية) ،القاىرة،
مركز الكتاب لمنشر.1999 ،
 .15صبا قيس غضباف ،دراسة واقع التخطيط االستراتيجي في كميات التربية الرياضية في العراؽ عمى وفؽ معايير
الجودة ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد -كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة.2112 ،
 .16محفوظ جودة :التحميل االحصائي المتقدم بأستخدام  ،SPSSط  ،11عماف ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع.2118 ،
 .17حسيف حريـ :السموؾ التنظيمي سموؾ األفراد والجماعات في منظمات األعماؿ ،عماف ،دار ومكتبة الحامد،
.2114
 .18عذراء عبد االمير عباس :التسويؽ الرياضي وأىميتو في تطوير أداء األندية الرياضية العراقية ،اطروحة دكتوراه،
جامعة بغداد -كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة.2111 ،
ممحق ()1
ت

اسم الخبير

االختصاص
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ت

اسم الخبير

مكان العمل

االختصاص

1

أ.د .اسماعيؿ محمد رضا

طرائؽ تدريس

جامعة بغداد /كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

2

أ.د .عبد الجبار محمود فتاح

إدارة مالية

جامعة بغداد /كمية اإلدارة واالقتصاد عميد الكمية.

3

أ.د .ايماف حسيف

االختبارات والقياس

جامعة بغداد /كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

4

أ.د .عباس عمي عذاب

االختبارات والقياس

جامعة بغداد /كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

5

أ.د .عمي حسوف فندي

إدارة عامة

كمية اإلدارة واالقتصاد

6

أ.د .مظفر جواد الطائي

القياس والتقويـ النفسي

مدير مركز البحوث التربوية والنفسية

7

أ.ـ.د .انتصار عباس الدليمي

إدارة استراتيجية

كمية اإلدارة واالقتصاد

8

أ.ـ.د .سناء عبد الرحيـ سعيد

موارد بشرية

معاوف عميد كمية اإلدارة واالقتصاد

9

أ.ـ.د .ىديؿ كامؿ سعيد

إدارة عامة

كمية اإلدارة واالقتصاد

11

أ.ـ.د .اياد طاىر محمد

إدارة مالية

رئيس قسـ كمية اإلدارة واالقتصاد

11

ا.ـ.د .احساف عميوي ناصر الدليمي

قياس وتقويـ

جامعة بغداد /كمية التربية /ابف الييثـ – رئيس قسـ

12

أ.ـ.د .معز البقموطي

االدارة الرياضية

جامعة منيسوتا االميركية مؤسس الجمعية التونسية

13

ـ.د .يعرب عدناف حسيف السعدي

إدارة استراتيجية

رئيس شعبة التعميـ المستمر كمية اإلدارة واالقتصاد

14

ـ.د .ثامر حماد

اإلدارة الرياضية

العموـ التربوية والنفسية
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ممحق ()2
عزيزي الالعب المحترـ
الموضوع /استبياف
تحية طيبة.......
يضع الباحثاف اف أمامكـ االستبياف المرفؽ الخاص بإدارة التغيير لناديكـ ،وبالنظر الى ما ىو معروؼ عنكـ
مف حرص عمى تطور المستوى الرياضي لناديكـ.
يرجى التفضؿ باإلجابة عمى فقرات االستبياف المرفؽ وكمنا أمؿ اف تكوف اجابتؾ ىي تعبير صادؽ عف كؿ
فقرة وذلؾ لما تشعر بو حقيقياً في ناديكـ واف اجابتؾ ستسيـ باالرتقاء بعمؿ ناديكـ وذلؾ بوضع عالمة ( )أماـ الفقرة
وتحت االختيار الذي ترى انو ينطبؽ عمى واقع النادي .عمماً اف ىذا االستبياف لف يطمع عميو أحد سوى الباحثاف اف وانو
يختص بالبحث العممي فقط.
 إدارة التغيير :التحرؾ مف الوضع الحالي الذي نعيشو الى وضع مستقبمي أكثر كفاءة وفاعمية (.)15 :5
مالحظة :ال حاجة لذكر االسـ أو الفريؽ أو التوقيع.
أوافق بدرجة كبيرة جداً

.3

الييئة االدارية لمنادي لدييا رؤية واضحة لممستقبؿ

.4

االىداؼ التي تسعى الييا الييئة اإلدارية لمنادي تتصؼ بالواقعية

.5

تقوـ الييئة اإلدارية لمنادي باطالعنا عمى خططيا لتطوير واقع النادي

.6

الييئة اإلدارية لمنادي تيتـ بالحاضر دوف المستقبؿ

.7

تعقد الييئة االدارية لمنادي نياية الموسـ الرياضي اجتماع معنا لمناقشة

.8

ارى اف نادينا بعيداً عف التطور المطموب لالرتقاء بمستوى فريقنا

.9

الييئة اإلدارية لمنادي تييأ لنا بداية الموسـ الرياضي مباريات تجريبية

المشكالت وسبؿ تجاوزىا

99

أوافق بدرجة كبيرة

.2

الييئة اإلدارية لمنادي تعمؿ وفؽ منياج مخطط لو مسبقاً

أوافق بدرجة متوسطة

.1

الييئة اإلدارية لمنادي تفتقد لمطموحات المطموبة

ال أوافق

ت

ال أوافق أبداً

الفقرات
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كافية خارج البمد
.11

الييئة اإلدارية لمنادي تضع اىداؼ بعيدة المدى لتطوير فريقنا

.11

يفتقد النادي لفرؽ رياضية لالشباؿ والناشئيف

.12

االىتماـ بالفئات العمرية ضعيؼ في نادينا

.13

تتحاور معنا الييئة اإلدارية لمنادي حوؿ خططيا المستقبمية

.14

تعقد الييئة االدارية لمنادي مؤتمر سنوي لمراجعة ومناقشة خططيا

.15

تحدد الييئة اإلدارية لمنادي مديات زمنية لتحقيؽ أىداؼ النادي

.16

تحدد الييئة اإلدارية لمنادي الموارد البشرية الخاصة والمؤىمة لممجاالت
كافة

.17

تشرؾ الييئة اإلدارية لمنادي مدربينا بدورات تدريبية داخؿ العراؽ

.18

ال يشرؾ مدربينا بدورات تدريبية خارج العراؽ

.19

ييتـ نادينا بتطوير قدرات إداريي فريقنا

.21

تكافئ الييئة اإلدارية لمنادي العبي فريقنا عند االداء الجيد بغض النظر

.21

تقوـ الييئة اإلدارية لمنادي بأشراؾ اداريي فريقنا بدورات خاصة بالعمؿ

عف نتيجة المباراة

االداري
.22

تضع الييئة اإلدارية لمنادي كؿ امكانات النادي لتطوير المدربيف

.23

تضع الييئة اإلدارية لمنادي كؿ امكانات النادي لتطوير الالعبيف

.24

تضع الييئة اإلدارية لمنادي كؿ امكانات النادي لتطوير اإلدارييف

.25

تضع الييئة اإلدارية لمنادي كؿ امكانات النادي لتطوير المعالجيف

.26

أشعر بوجود تطور مستمر في عمؿ أعضاء الييئة االدارية لمنادي

.27

التغيير في مستوى فريقنا دوف مستوى الطموح

.28

يفتقد نادينا الى سياسة أستقطاب المواىب الرياضية

.29

تستفيد الييئة اإلدارية لمنادي مف الخبرات األجنبية في مجاؿ التدريب

.31

تستفيد الييئة اإلدارية لمنادي مف الخبرات األجنبية في مجاؿ اإلدارة

.31

في الغالب ال تمتزـ الييئة اإلدارية لمنادي ببنود العقد المالي مع الالعبيف
بالوقت المحدد

.32

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

.33

يحتاج تطور النادي الى تغيير بعض العامميف

.34

تفتقد الييئة اإلدارية لمنادي الى االفراد القادريف عمى التغيير
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.35

تمتزـ الييئة اإلدارية لمنادي بوعودىا لنا

.36

نالقي التقدير المطموب مف الييئة اإلدارية لمنادي

.37

ال تيتـ الييئة اإلدارية لمنادي بالفريؽ الطبي لفريقنا

.38

يفتقد فريقنا الى االخصائي النفسي

.39

يتـ اختيار الالعبيف وفؽ الحاجة الضرورية لمفريؽ

.41

يتـ اختيار الالعبيف عمى وفؽ معايير الجودة العالمية لاللعاب

.41

نتدرب عمى ممعب تعود ممكيتو الى النادي

.42

الممعب الذي نتدرب عميو غير صالح

.43

تقوـ الييئة اإلدارية لمنادي بأدامة مستمرة لمممعب الذي نتدرب عميو

.44

يتابع اعضاء الييئة االدارية شخصياً الممعب الذي نتدرب عميو

.45

يفتقد الممعب الذي نتدرب عميو الى المتطمبات الضرورية (حمامات
ومكاف تبديؿ المالبس وغيرىا)

.46

اعتقد بعدـ وجود نية لدى الييئة اإلدارية لمنادي لبناء بنى تحتية رياضية

.47

النادي يفتقد الى المنشآت الرياضية المطموبة

.48

توجد في النادي قاعة رياضية صالحة لمتدريب

.49

اعتقد اف النادي غير قادر عمى بناء ممعب رياضي

.51

ال توجد قاعة خاصة بتدريبات المياقة البدنية

.51

ىناؾ جيود تبذؿ مف الييئة اإلدارية لمنادي لبناء منشآت رياضية

.52

اشعر بعدـ وجود جدية لدى الييئة اإلدارية لمنادي لتغيير واقع المالعب
الرياضية

.53

اشعر اف واقع المالعب الرياضية في النادي واقع سيء

.54

تتابع الييئة االدارية لمنادي احتياجاتنا التدريبية بجدية

.55

يحتاج النادي الى العديد مف المنشآت الرياضية

.56

ال يمتمؾ النادي قاعة خاصة لتدريب فريقنا

.57

تُفَ ِعؿ الييئة اإلدارية لمنادي موضوع االستثمار لتنمية البنى التحتية في
النادي

.58

يوجد في النادي شبكة انترنت متوافرة لمجميع

.59

توفر الييئة اإلدارية لمنادي األجيزة التدريبية الحديثة

.61

ال توجد في النادي أجيزة مختبرية (بدنية ،وظيفية)

.61

تقوـ الييئة االدارية لمنادي بفتح دورات منظمة حوؿ استخداـ تكنولوجيا
الحاسوب
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.62

تقوـ الييئة االدارية لمنادي بفتح دورات منظمة حوؿ أحدث البرامجيات
والتطبيقات المستخدمة في المجاؿ الرياضي

.63

توجد أجيزة وبرامجيات لمتحميؿ الحركي لممباريات والتدريبات في النادي

.64

نفتقد في النادي الى وجود وحدة خاصة لوسائؿ االتصاؿ الحديث

.65

يوجد في النادي متخصصيف في استخداـ برامجيات الحاسوب الحديثة

.66

النادي يفتقد الى وسائؿ االتصاؿ الحديثة مع االندية العربية والعالمية

.67

ال يوجد في النادي وسائؿ لعرض وتحميؿ المباريات

.68

يفتقد النادي الى وسائؿ التصوير الحديثة لتدريباتنا

.69

وسائؿ التكنولوجيا في النادي ال تنسجـ مع طموحاتنا

.71

الييئة اإلدارية لمنادي ال تيتـ بالتطور التكنولوجي في المجاؿ الرياضي

.71

يفتقد النادي الى برامج حديثة لكتابة المناىج التدريبية ومتابعة مستوى

.72

ىناؾ تغيير مف قبؿ الييئة اإلدارية لمنادي في مجاؿ التكنولوجيا

.73

يفتقد النادي الى البرامج التي تتابع المؤشرات الوظيفية والبدنية والنفسية

الالعبيف

كبرامج االيقاع الحيوي
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