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 الخياضية في الجامعات العخاؾية الحكػمية.بشاء مؿياس مجاالت التغييخ التشطيسي في شعب الشذاشات 
التعخف عمى مدتػى مجاالت التغييخ التشطيسي السصمػبة لتحديغ اداء وخجمات شعب الشذاشات الخياضية في 

 الحكػمية مغ وجهة نطخ مالكاتها الخياضية .العخاؾية  الجامعات
مغ  مشتدبا   (801( )857)الشهائي يق عيشتي البشاء والتصبضست و السشهج الػصفي بصخيقة السدح،  تع استخجام

ولمحرػل عمى  السالكات الخياضية العاممة في شعب الشذاشات الخياضية في الجامعات العخاؾية الحكػمية ,
التغييخ و التغييخ بالسػارد البذخية، و لػجي، ػ البيانات تع بشاء مؿياس لمتغييخ التشطيسي، شسل مجاالت )التغييخ التكش

التغييخ و التغييخ بالهيكل التشطيسي، و التغييخ بالدياسات والقػاعج ، و والسهام، والتغييخ بانطسة العسل ،  باالنذصة
فخ الذخوط العمسية ؼيه، وعػلجت البيانات احرائيا مغ اوقام الباحثان بتصبيقه بعج تػ باالهجاف واالستخاتيجيات( 

 ،ومعادلة جيتسان ،مدتقمتيغ ت( لعيشتيغ)واختبار  ،خالل الػسط الحدابي، والشدبة السئػية واالرتباط البديط
 تي:وقج استشتج الباحثان اآل ومعامل الفاكخونباخ

التػصل الى مؿياس التغييخ التشطيسي في شعب الشذاشات الخياضية في الجامعات العخاؾية الحكػمية مع فاعميته 
 الؿياس. في

كػمية رغبة مختفعة ججا في التغييخ التشطيسي مع تستمظ مالكات شعبة الشذاشات الخياضية في الجامعات الح
 تحجيج السؤشخات االتية: 

العسل ، , وانطسة نذصة والسهاموجػد رغبة مختفعة ججا في مجاالت التغييخ )التكشػلػجي، والسػارد البذخية، واأل
 هسها:واوصيا بتػصيات عجة أ  والدياسات والقػاعج ، والهيكل التشطيسي ، واالهجاف االستخاتيجيات(

االشخاف التخبػي االختراص )تخبية رياضية(  كأقدامتصبيق مؿياس التغييخ التشطيسي عمى عيشات اخخى 
 ومشتجيات الذباب والخياضة.

 (.ياضية، الجامعات العخاؾية الحكػمية، شعب الشذاشات الخ التغييخ التشطيسي: )الكمسات السفتاحية
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ABSTRACT 
The current research aimed to: 
1. Setting a scale of organizational change in sports activities divisions in the Iraqi public 
universities. 
2. Identifying the level of organizational change required to improve the performance and 
services of the sports activities divisions in public universities in terme of the point of its 
sports. 
The descriptive approach was used by the survey method, and the two samples of 
construction and final application included (102,157) sports staffs working in the sports 
activities divisions in Iraqi governmental universities, and to obtain data, a measure of 
organizational change was constructed, including the areas of (technological change, change 
in human resources, change in activities and tasks, and change work systems, change in 
policies and rules, change in organizational structure, change in objectives and strategies) and 
the researchers applied it after the availability of scientific conditions in it, and the data were 
statistically processed through the arithmetic mean, percentage, simple correlation and T-test 
for two samples. The researchers concluded the following: 
1- Reaching the scale of organizational change in the sports activities divisions of the Iraqi 
public universities with its effectiveness on the scale. The Iraqi government universities.  
2- The staffs of sports activities division in public universities have a very high desire for 
organizational change with the following indicators identified: 
A- Having a very high desire in the areas of change (technology, human resources, activities 
and tasks, work systems, policies and rules, organizational structure, goals and strategies) and 
recommended several recommendations, the most important of which are: 
B- Applying the organizational change scale to other samples such as the specialized 
educational supervision departments (sports education) and youth and sports forums. 
Keywords: (Organizational Change, Sports Activities Division, Iraqi Universities).  

 التعريف بالبحث 
 السقدمة وأىسية البحث  -0

ت إحددجاث نقمددة نػفيددة فددي تعدج التخبيددة الخياضددية مددغ أهددع الشذداشات اعندددانية وأعطسهددا فائددجة حيددث اسدتصاع
ة لمشسدددػ والتصدددػر العدددالسي. يدددحيددداة البذدددخية وأصدددبحت بدددال شدددظ تسثدددل احدددجى  االسدددتثسارات الحيػيدددة والثدددخوة الحؿيؿ

مددع الددى تددػفيخ سددبل مسارسددتها وتهيئددة متصمبددات تشفيددحها فأنذددأت السشطسددات الستشػعددة والسختمفددة التددي فدددارعت األ
ومدغ السالحدأ أن اهتسدام الدجول بالجاندب الخياضدي تدػزر عمدى شدخائح بدالسػارد السختمفدة، تعيشهدا عمدى ذلدظ وزودتهدا 

 ،إال انده انردب عمدى الذدباب كدػنهع يذدكمػن ركشدا  مدغ أركانده ورافدجا  اسدتخاتيجيا  لشهزدتهاالسختمفدة وفئات السجتسع 
طسدات الخافيدة لمذدباب تبدخز عغ انهع يسثمػن ابهى صدػر مخخجاتهدا ورسدخة جهػدهدا. ومدغ بديغ أهدع هدح  السش فزال  

بحكع عسمها وشبيعة أهجافها وتشػر نذداشاتها والسددتفيجيغ  مهسةالجامعات كسشطسات تعميسية عامة تزصمع بأدوار 
وتعددج احددج معدداييخ قددػة هددح  البددخامج  ،مددغ خددجماتها وخاصددة الخياضددية التددي تحتددل مكانددا  بددارزا  فددي البددخامج الجامعيددة

mailto:Afrahabd454@gmail.com
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الصالب الجامعي لحا كانت عسميات إدارتها وتشطيسها مغ أهدع وأد  السددؤوليات السمقداة  واألكثخ تأريخا  في العسل مع
عمددى عدداتق شددعب الشذدداشات الخياضددية كػنهددا السدددؤولة عددغ تشطدديع جسيددع جػانددب متصمبددات السسارسددة الخياضددية 

اضية جيجة ومتججدة بشاء  تها الخياضية الجاخمية والخارجية وتقجيع خجمات ريصالجامعية واقامة بصػالتها ومتابعة انذ
عغ اسدتيعابها  فزال   ،والسادية والسالية والتكشػلػجية ةعمى تصػر العمػم الخياضية وكافة متعمقاتها البذخية والتشطيسي

 لمعػامل والستغيخات الجاخمية والخارجية والتكيف معها.
ة الحجيثدة فدي تبشدي مفهدػم ومغ الصبيعي ان تدتشج فدي ذلدظ عمدى تحدخا إداري يتػافدق مدع االتجاهدات العمسيد

التغييددخ التشطيسدددي كأسدداس متددديغ وقددػي يتزدددسغ إجددخاء التعدددجيالت الهادفددة والسقردددػدة والػافيددة الحتدددػاء الطدددخوف 
والسدددتججات التددي تػاجدده عسددل شددعب الشذدداشات الخياضددية مددغ خددالل إجددخاء تغييددخات فددي مددجخالت هددح  الخددجمات 

 .هسة في تشسية الفاعمية التشطيسيةوتشفيحها بػية تحقيق الكفاءة االدارية والسدا

ومغ جهة اخدخى تدػفخ شدعبة الشذداشات الخياضدية فدي الجامعدات العخاؾيدة الحكػميدة  ارضدية مشاسدبة لتصبيدق 
التغييددخ التشطيسددي بسددا تتزددسشه مددغ نطددام عسددل مدددؤول عددغ تقددجيع افزددل الخددجمات الخياضددية لمصمبددة مددغ خددالل 

ودعع تشطيسي مجرا مغ رئاسات الجامعات وعسادات الكميدات، كسدا  مالكات متخررة ومثقفة وبشى تحتية مشاسية
تتعاضع فخص التغييخ التشطيسي وضخورة تصػر مددتػيات ادارة هدح  الذدعب ومالكاتهدا وعسمياتهدا وامكانياتهدا ، نطدخا 

 فزدال   احددغ الشتدائج مسدا يدشعكذ عمدى مكانتهدا وسدسعتها الخياضديةلمتشافذ السػجدػد بديغ هدح  الذدعب عمدى تحقيدق 
 .عغ االدارية

الدددباقة فددي تػضيددف مفهددػم التغييددخ التشطيسددي فددي بيئددة  مددغ الجراسدداتعميدده تتذددكل أهسيددة البحددث عددغ كػندده 
عسددل شددعبة الشذدداشات الخياضددية فددي الجامعددات العخاؾيددة الحكػميددة لتقددجيع ترددػر عمسددي وعسمددي مػضددػعي وواقعددي 

اتهددا الخياضددية ولسددداعجة االدارات العميددا لهددح  مسكددغ وممسددػس لسددجاخل التغييددخ التشطيسددي السخ ددػب مددغ قبددل مالك
الذددعب عمددى االسددتفادة مددغ مخخجددات هددح  الجراسددة فددي تحددجيث عسمياتهددا االداريددة وتعديددد قددجراتها التشطيسيددة وتشسيددة 

 مػاردها وتحقيق اهجافها في تصػيخ الحخكة الخياضية الجامعية.

 البحث مذكمة 1-2

عمى ؾياداتها العميا تػضيف قجراتها التشطيسية  بعيجة السجى يشبغي ان السشطسات الخياضية حتى تحقق اهجافها
مفاصدل عسمهدا االداري وعالقتهدا مجسدل واستثسار مػاردها الستشػعة مغ خالل اعادة تشطيع بيئتها الجاخميدة وتحدجيث 

الدى نتددائج  ػليتدديح الػصديدػفخ اشدارا لتكدػن اكثدخ قابميدة عمددى مػاكبدة التصدػرات وتمبيددة االحتياجدات السددتججة، مسددا 
مدع و يدخ مزدصخد فدي تقجمده  االداري روتيشدا  وجامدجا  خدالف ذلدظ يكدػن العسدل  ،ويحافأ عمى الػقت والجهجمتسيدة 

فددي معالجتهددا بعددج حددجورها، ولػيدداب التحميددل اسددتسخار معاناتدده لمسذدداكل نفدددها نطددخا  السددتخجام االسدداليب التقميجيددة 
لهدا وفددق ر يدة عمسيدة وعسميدة ، ويسكددغ ان يدػفخ التغييدخ التشطيسددي  السيدجاني لهدح  السذداكل ووضددع الحمدػل السددبقة

السؤسددددات الخياضدددية السختمفدددة ومشهدددا شدددعب قاعدددجة معمػماتيدددة وتصبيؿيدددة تعددديغ عمدددى تردددسيع وبشددداء متجدددجد لعسدددل 
ػيخي كسدددجخل الجددخاء تغييدددخات الشذدداشات الخياضددية التدددي باسددتصاعة ادارتهدددا العميددا ان تددددتعيغ بهددحا السفهدددػم التصدد

وهددػ مددا يفدخه عميهددا إتبددار شػعدة ومالئسددة ترددب فدي مرددمحة الحخكددة الخياضدية الجامعيددة ومختمدد  عشاصدخها، مت
أساليب عمسية مبشيدة عمدى أسدذ دؾيقدة وصدحيحة حتدى ال تكدػن هدح  التغييدخات عذدػائية أو  يدخ مجروسدة أو  يدخ 

اعداري والتشطيسددي لهددح  الذددعب واقعيددة وربسددا تتدددبب فددي ضهددػر ةرددار جانبيددة سددمبية تعيددق انددديابية تصددػر العسددل 
 ومخخجاتها.



  2222 –( 76العذد ) –( 25اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 
 اتجاىات مالكات الذعب الرياضية في الجامعات العراقية نحو مجاالت التغيير التشظيسي

18 

 

الجامعدات فدي ددتشج عميده شدعب الشذداشات الخياضدية تردػر واضدح تعميه تتأسذ مذكمة البحث في غيداب 
ورغبددات مالكاتهددا الخياضددية نطددخا لعددجم  وفددق ر يددةعمددى العخاؾيددة الحكػميددة فددي إجددخاء تغييددخات تشطيسيددة فددي عسمهددا 

 لباحثان تشاولت هحا السػضػر.وعمى حج عمع اعمسية وجػد دراسة 
 

 -تي: لذا تتركز مذكمة البحث في التداؤل اآل
 الحكػمية ماهػ مدتػى مجاالت التغييخ التشطيسي في شعب الشذاشات الخياضية في الجامعات العخاؾية -

 والتي تتػافق عميها مالكاتها الخياضية لتحديغ ادائها وجػدة خجماتها الخياضية؟

 اىداف البحث 0-3
 ييدف البحث الى: 

 بشاء مؿياس مجاالت التغييخ التشطيسي في شعب الشذاشات الخياضية في الجامعات العخاؾية الحكػمية. -8

التعددددخف عمددددى مدددددتػى مجدددداالت التغييددددخ التشطيسددددي السصمػبددددة لتحددددديغ اداء وخددددجمات شددددعب الشذدددداشات  -1
 الخياضية . الحكػمية مغ وجهة نطخ مالكاتهاالعخاؾية الخياضية في الجامعات 

 مجاالت البحث  0-4
السالكددات الخياضددية العاممددة فددي شددعب الشذدداشات الخياضددية فددي الجامعددات العخاؾيددة  -السجااال البذاار : 8-4-8

 الحكػمية.
 شعب الشذاشات الخياضية في الجامعات العخاؾية الحكػمية. -السجال السكاني: 0-4-0
 .11/8/1010 – 84/5/1089مغ  ابتجاء   -السجال الزمشي: 0-4-3

 تحديد السرظمحات  0-5
 التغيير التشظيسي 0-5-0

عخفه )دمحم حخبي حدغ( نقال عدغ )العسيدان( بانده :)فبدارة عدغ تغييدخ مػجده ومقردػد وصداد  ووار لتحقيدق 
التكيدددف البيئدددي )الدددجاخمي والخدددارجي( بسدددا يزدددسغ االنتقدددال الدددى حالدددة تشطيسيدددة اكثدددخ قدددجرة عمدددى حدددل السذدددكالت 

 (.313 ،1004)العسيان، 
 شعبة الشذاطات الرياضية  0-5-0

احجى شعب قدع الشذاشات الصالبية في الجامعات العخاؾيدة وهدي مددؤولة عدغ يعخفها الباحثان اجخائيا  بأنها 
ادارة وتشطيع االنذصة الخياضية الجاخمية الستعمقة بالجامعات مغ خالل االشخاف عمى شعب االنذصة الخياضية فدي 

 مهسة االشخاف عمى الشذاط الخياضي الخارجي لمجامعة.الكميات وكحلظ تتػلى 

 الدراسات الدابقة  -0
 ( بعشوان0202دراسة خروفو ) 0-0

"قوة القيادة اداة لدعم مجاالت التغيير التشظيسي دراسة استظالعية الراء عيشاة ماا القياادات االدارياة فاي       
 بعض السشظسات الرشاعية في محافظة نيشوى"

مغ اهجاف البحث وص  وتذخيز مرادر القػة التشطيسيدة ومجداالت التغييدخ التشطيسدي فدي الذدخكة وكانت       
لبددة الػالديدة والذدخكة العامدة لةدويدة والسددتمدمات الصبيدة/ نيشدػى. وقدج لبددة الجداهدة/ معسدل األالعامة لردشاعة األ

 السدددجيخون ( اداريددا يسثمددػن 56غ )اسددتخجمت الباحثددة السددشهج الػصددفي بجراسددتها السدددحية وتكػندددت عيشددة البحددث مدد
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عددغ اسددتخجام  فزددال  ، البحددث الذخرددية مددع عيشددة اعتسدداد السقددابالت  وتددعور سدداء االقدددام والذددعب فددي الذددخكتيغ 
واالنحخافدددات السعياريددددة ومعامدددل ارتبدددداط بيخسدددػن. وتحميددددل االنحدددجار البددددديط  الحدددددابيةالشددددبة السئػيددددة واالوسددداط 

شتاجات عددجة مشهددا ان الذددخكتيغ اضهددخت قددجرة عمددى تغييددخ السهددام وتغييددخ التخكيددب والستعددجد، واسددتشتجت الباحثددة اسددت
اذا  السدحكػرتيغ ةنفدا  التشطيسي باالضافة الى القجرة عمى تغييخ التكشػلػجيا وهي اهع السجداالت الددائجة فدي الذدخكتيغ 

 .( 8، 1080)خخوفة ،  كانت بسدتػى اعمى مغ الستػسط الفخضي
 ( بعشوان0223دراسة: خميل ) 0-0

ة الفمددددصيشية فدددي ص"اتجاهدددات العدددامميغ نحدددػ التغييدددخ التشطيسدددي والعػامدددل السدددؤرخة عميهدددا فدددي مؤسددددات الددددم     
 محافطات شسال الزفة الغخبية".

هدجفت هددح  الجراسددة الدى التعددخف عمددى اتجاهددات العدامميغ نحددػ التغييددخ التشطيسددي والعػامدل السددؤرخة عميهددا فددي       
مؤسدات الدمصة الػششية الفمدصيشية في محافطات شسال الزفة، كسا هدجفت الدى تحجيدج دور الستغيدخات )الجدشذ، 

تخجام السشهج الػصدفي السددحي وذلدظ وتكدػن السخكد الػضيفي( عمى هح  االتجاهات واسو الخبخة، و السؤهل العمسي، و 
مجتسع الجراسة مغ جسيدع العدامميغ فدي مؤسددات الددمصة الػششيدة الفمددصيشية فدي محافطدات شدسال الزدفة الغخبيدة 

 ( مػضفددا  486ومػضفددة. وتكػنددت عيشددة الجراسددة مددغ ) ( مػضفددا  1065م( والبددالع عددجدهع )1003-1001فددي العددام )
وقدج اسدتخجع مشهدا  ،%( وتع تػزيع االسدتبيان السعدج عمديهع13.5وندبة ) الصبؿيةئية ومػضفة أخحت بالصخيقة العذػا

( استبانة عػلجت بياناتها احرائيا مغ خالل الػسط الحددابي واالنحدخاف السعيداري والشددبة السئػيدة ومعادلدة 380)
التغييدخ التشطيسدي فقدج كاندت  وكانت اهع الشتدائج التدي تػصدمت اليهدا الجراسدة الستعمقدة باالتجاهدات نحدػ ،الفاكخونباخ

%( ويميده مجدال التغييدخ التكشػلدػجي 78: مجدال التغييدخ الددمػكي )يدأتيتشازليا كسدا  مختبةالشدبة السئػية لمسجاالت 
%( ويميدده 68,1%( ويميدده مجددال عػامددل السشدداخ التشطيسددي )67,4%( ويميدده مجددال العػامددل البيئيددة الخارجيددة )70)

 مجال العػامل السعمػماتية.

 اجراءات البحث -3
 مشيج البحث 3-0 
 السشهج الػصفي باالسمػب السدحي لسالئسته وشبيعة البحث. تع استخجام   
 مجتسع البحث وعيشاتو 3-0
 مجتسع البحث وعيشتو 3-0

مغ السالكات الخياضية العاممة في اقدام الشذاشات الصالبية في الجامعات ( 535مجتسع البحث ) ضع
عمى هح   ان( ، وقج حرل الباحث8( جامعة وكسا مػضح في الججول )18مػزعيغ عمى )العخاؾية الحكػمية 

البيانات مغ خالل االترال مع ر ساء اقدام الشذاشات الصالبية في هح  الجامعات في ضػء كتاب تدهيل 
قة ومغ ، وألجل الحرػل عمى بيانات اكثخ دمغ كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة / جامعة السػصلالسهسة 

خالل خبخة عسمية ارتأى الباحثان تحجيج عيشة بحثهسا بذكل عسجي مغ السالكات الخياضية العاممة في شعب 
( 5الشذاشات الخياضية في الجامعات الخياضية الحكػمية والحيغ التقل عجد سشػات خجمتهع في هح  الذعبة عغ )

 .دبا  ( مشت365سشػات مدتسخة ، وبحلظ استقخ عجد عيشة البحث عمى )
%( وبػاقدع 43ولمزخورة البحثية فقج قام الباحثان بتقديع مجتسع البحث الى عيشتيغ االولى لمبشاء وبشدبة )

 ( مشتدبا .813%( مغ عيشة البحث وبػاقع )94‚17( مشتدبا  والثانية لمتصبيق الشهائي وبشدبة )117)
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 يبيا تفاصيل مجتسع البحث وعيشاتو: (0الجدول )

 الجامعة ت
عينة التجربة  العدد

 االستطالعية
 عينة التطبيك عينة صدق البناء

 المستلم الموزع المستلم الموزع العٌنة المجتمع
 11 14 22 22 2 44 56 الموصل 1
 6 6 2 11 1 12 23 كركون 2
 1 1 2 2 1 4 5 الحمدانٌة 3
 4 4 6 7 -- 11 12 تكرٌت 4
 2 2 3 3 -- 5 7 سامراء 5
 3 3 3 5 -- 2 15 دٌالى 6
 1 1 2 2 -- 3 5 التمنٌة الشمالٌة 7
 14 22 22 33 3 56 62 بغداد 2
 5 5 9 9 -- 14 34 المستنصرٌة 9
 4 4 7 7 -- 11 26 العرالٌة 12
 2 2 12 15 -- 23 27 التكنلوجٌا 11
 7 7 9 11 2 22 27 بابل 12
 6 6 2 13 -- 19 25 الكوفة 13
 5 6 7 11 2 19 24 كربالء 14
 2 12 12 15 -- 25 33 االنبار 15
 1 1 2 2 -- 3 11 الفلوجة 16
 2 3 2 9 -- 12 21 المثنى 17
 2 4 7 9 2 15 36 المادسٌة 12
 1 1 2 2 -- 3 12 سومر 19
 4 5 7 15 -- 22 24 ذي لار 22
 7 12 11 12 2 32 46 البصرة 21
 102 123 152 222 15 365 535 الكلي 

 أداة البحث 3-3
لمتغييخ اهجافه مغ خالل بشاء مؿياس ولتحقيق  االستبيان الػسيمة االساسية لجسع معمػمات البحثشكل 

 التشطيسي السخ ػب في شعب الشذاشات الخياضية مغ وجهة نطخ مالكاتها الخياضية.
 تحديد مجاالت السقياس 3-3-0

السجاالت لتكػيغ صػرة اولية له تحجيج ابعاد  لتحميمها وصيا ة فقخات هح  بتبجأ عسمية بشاء أي مؿياس 
عمى  انلحا اشمع الباحث ،تخاذ ما يمدم لمػصػل الى الريغة الشهائيةايسكغ مغ خاللها تصبيق بؿية االجخاءات و 

)دراسة وليج السرادر الستػفخة والستعمقة بسجاالت التغييخ التشطيسي كػنه هجف مغ اهجاف الجراسة الحالية، 
مغ خاللها ان )مشػر  غيوالتي تبيغ لمباحث (1003( و )دراسة خميل، 1009ة، و)دراسة خخوف( 1088وةخخان، 
يتزسغ سبعة مجاالت لمتغييخ التشطيسي استػعب ما اوردته السرادر  نسػذجا  أ( قج قجما 1005وفؤاد ، 

انه يتالءم مع شبيعة مهام شعبة الشذاشات الخياضية ويغصي  انعتقج الباحثيكسا  ،الستخررة بهحا السػضػر
، ، وهح  السجاالت هي )التغييخ التكشػلػجي، والتغييخ بالسػارد البذخية، وتغييخ االنذصة والسهام كافة جػانب عسمها

والتغييخ في الدياسات والقػاعج، والتغييخ بالهيكل التشطيسي، والتغييخ في االهجاف  ،والتغييخ في نطع العسل
 (.واالستخاتيجيات

 لعبارات السقياسيغة االولية راعداد ال 3-3-0
وليدة لفقدخات كدل مجدال اذ تست الريا ة األ ،ولية لهبعج تحجيج مجاالت السؿياس تتصمب اعجاد الريغة األ

عدغ مخاعداة الجػاندب االساسدية فدي صديا ة الفقدخات  فزدال  ، مغ السجاالت وبسا يتالئع وشبيعة عسدل مجتسدع البحدث
فدي  احج باحثي هح  الجراسةيخ التشطيسي واستثسار خبخة بعج االشالر عمى السرادر الستخررة في مجاالت التغي

( فقدددخة مػزعدددة عمدددى مجددداالت التغييدددخ 78عسدددل الذدددعبة لمتػصدددل الدددى الرددديغة االوليدددة لمسؿيددداس والتدددي تزدددسشت )



  2222 –( 76العذد ) –( 25اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 
 اتجاىات مالكات الذعب الرياضية في الجامعات العراقية نحو مجاالت التغيير التشظيسي

14 

 

)التغييدخ التكشػلدػجي والتغييدخ بدالسػارد البذدخية، وتغييدخ االنذدصة والسهدام، والتغييدخ فدي نطدع وهدي التشطيسي الدبعة 
والتغييخ في االهدجاف االسدتخاتيجية( بػاقدع ، والتغييخ في الدياسات والقػاعج، والتغييخ في الهيكل التشطيسي ،  العسل
 .( عمى التػالي81، 5، 83، 84، 80، 88، 6)
 الردق الظاىر   3-3-3

 انددددددده يسكدددددددغ اعتسددددددداد صدددددددج  السحكسددددددديغ لمخبدددددددخاء نػعدددددددا  مدددددددغ الردددددددج  الطددددددداهخي  (Fergson)يؤكدددددددج 
(Fergson, 1981, 104)   الدػارديغ فدي  وليدة عمدى مجسػعدة مدغ السحكسديغعخه السؿياس برػرته األ تععميه

حػل شسػلية االبعاد وصدالحية الفقدخات ووضدػحها ومالئستهدا  ا( وشمب مشهع ابجاء اية مالحطات يخونه8السمحق )
الجمج او الشقل او اضدافة عدجد مدغ لصبيعة العيشة مع امكانية اجخاء التعجيالت السشاسبة عميها مغ خالل الححف او 

نسػذجيغ خساسييغ أعميهع  ابعجما شخحالى السحكسيغ قخار اختيار نسػذج اجابة مالئع الفقخات ، كسا عهج الباحثان 
الدددبعة السعتسددجة فددي هددح  الجراسددة ، وؼيسددا يتعمددق  السجدداالتوقددج اجسددع السحكسددػن عمددى صددالحية لبددجائل االجابددة ، 

( فقددخة عمددى ندددبة اتفددا  64السحكسدديغ وقددج تبدديغ حرددػل ) سددتخخج الباحثددان ندددب اتفددا برددالحية الفقددخات فقددج ا
( فقدخات 7مسا يعشي ابقاء هح  الفقدخات بذدكل مبدجئي، بيشسدا سديتع حدحف ) (%800 - %76، 91)تقاربت ما بيغ 

وبػاقدع فقدختيغ ( %69.13 - % 68.53لعجم نيمها ندبة االتفا  السعتسجة إذتقاربت ندب اتفا  السحكسيغ عميها )
مجدال مدغ كل  واالستخاتيجيات ، وفقخة واحجة مغمغ مجال التغييخ بالسػارد البذخية ومثمها في التغييخ في االهجاف 

وؼيسدا يخدز بدجائل االجابدة ، مجاالت التغييخ بشطع العسدل والتغييدخ بالدياسدات والقػاعدج والتغييدخ بالهيكدل التشطيسدي
نسػذج )اتفدق تسامدا، اتفدق، اتفدق الدى حدج مدا، ال اتفدق، ال اتفدق ابدجا( أمى %( مغ السحكسيغ ع 84.68فقج أجسع )

 ( عمى التػالي.8، 1، 3، 4، 5والتي تحسل االوزان )
 التظبيق االستظالعي 3-3-4

استهل الباحثان خصػات بشاء مؿياس التغييخ التشطيسي برػرة عسمية بجراسة استصالفية عمى عيشة قػامها 
وكسا مػضح  ،السالكات الخياضية العاممة في شعب الشذاشات الخياضيةمشتدبا اختيخوا بصخيقة عذػائية مغ ( 85)

وكان الغخه مدغ هدحا االجدخاء التحقدق مدغ وضدػح الفقدخات  84/80/1089( ، وتع التصبيق بتاريخ 8في الججول )
لسدددتغخ  لالجابددة بجقددة ومػضددػفية عددغ التعددخف عمددى متػسددط الدددمغ ا فزددال   ،وتعميسدات االجابددة لددجى السدددتجيبيغ

وابددجاء ارائهددع ومالحطدداتهع ان وجددج  سددػه فددي العبددارات او صددعػبة فددي فهسهددا ، وقددج تبدديغ ان الفقددخات وتعميسددات 
 دؾيقة. (86السدتغخ  لالجابة )مغ االجابة واضحة ومفهػمة لجيهع، وؼيسا يتعمق بستػسط الد 

 صدق البشاء 3-3-5
اسددمػبيغ هسدا تسييددد الفقددخات واالتددا  الددجاخمي عمددى االسدتسارات التددي حرددل تدع ايجدداد  لمسؿيداس باعتسدداد 

 ( استسارة.857عميها الباحثان مغ عيشة صج  البشاء والبالغة )
 القوة التسييزية لمفقرات 3-3-5-0

%( لكددل مشهسددا 17تددع ايجادهددا لكددل فقددخة مددغ فقددخات السؿيدداس باسددتخجام السجسددػعتيغ الستصددخفتيغ وبػاقددع )
( اسددتسارة لمسجسػعددة العميددا ومثمهددا لمسجسػعددة الددجنيا، وتددع ايجدداد الؿدديع التائيددة بدديغ 49ع عددجد االسددتسارات )وبددحلظ بمدد

( فقخة كاساس لمتسييدد، وقدج تبديغ لمبداحثيغ وكسدا مػضدح فدي 64السجسػعتيغ لكل فقخة مغ فقخات السؿياس والبالغة )
( 81التدمددل )( فقدخات تحسدل 6، بيشسدا تتسيدد )الجنياو العميا  تيغسيدت بيغ السجسػعت( فقخة قج 58) ( ان1السمحق )

( 48، 46، 44، 48) ت( فدي التغييدخ بدشطع العسدل، والتدمددال35في مجدال التغييدخ بدالسػارد البذدخية، والتدمددل )
 مسا يتصمب ححفها. في التغييخ في الدياسات والقػاعج
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 االتداق الداخمي 3-3-5-0
الفقخة لتحخيخ درجة صج  العبارات واندجامها الجاخمي قام الباحثان بايجاد معامل االرتباط بيغ درجة 

استسارة ( 857)، وتع اجخاء هحيغ االرتباشيغ عمى الجرجة الكمية لمسؿياس وكل مغ درجة السجال الحي تشتسي اليه و 
اتدا  جسيع الفقخات مسا يتػجب ابقا ها  وقج تبيغ( فقخة بعج ححف الفقخات  يخ السسيدة، 58ضسشة )جالستو 

 (.1وتفاصيل بيانات ذلظ في السمحق )
( استسارة والستزسشة 857معامل الفاكخوبشاخ عمى استسارات عيشة البشاء والبالغة ) اناستخخج الباحث

مدتػى  الثبات السدتخخجة تػفخ ة( ويتزح مغ نتائج ؾيس0,93ات )الفا( )ب( فقخة ، وقج بمغت ؾيسة معامل ر58)
 عالي مغ خاصية الثبات في السؿياس.

 وصف السقياس برورتو الشيائية  3-3-8
( مػزعة عمى سبعة 3)السمحق ( فقخة والسبيشة في 58غة الشهائية لسؿياس التغييخ التشطيسي )يضست الر

والسهام، والتغييخ في نطع  لػجي ، والتغييخ بالسػارد البذخية ، والتغييخ باالنذصةػ مجاالت تتسثل في )التغييخ التكش
العسل، والتغييخ في الدياسات والقػاعج ، والتغييخ بالهيكل التشطيسي ، والتغييخ في االهجاف االستخاتيجية، وبػاقع 

( فقخة عمى التػالي وتع عخه السؿياس باستخجام شخيق التدمدل السشطع لمفقخات 80، 4 ، 81،8، 80، 8، 6)
 (.1كسا مػضح في الججول )

 يبيا التدمدل السشتظم لفقرات مقياس التغيير التشظيسي بريغتو الشيائية: (0دول )الج
 تسلسل الفمرات عدد الفمرات المجاالت التسلسل
 6-1 6 لوجًوالتغٌٌر التكن اوال
 14-7 2 التغٌٌر بالموارد البشرٌة ثانٌا
 24-15 12 التغٌٌر باالنشطة والمهام ثالثا
 36-25 12 العملالتغٌٌر فً نظم  رابعا
 44-37 2 التغٌٌر فً السٌاسات والمواعد خامسا
 42-45 4 التغٌٌر بالهٌكل التنظٌمً سادسا
 52-49 12 التغٌٌر فً االهداف االستراتٌجٌة سابعا

تي )اتفق تساما، اتفق ، اتفق الى حج ما، ال وؼيسا يخز بجائل االجابة فقج كانت خساسية وتسثمت باآل
( عمى التػالي وبحلظ تبمع الؿيسة العميا لالستجابة 8، 1، 3، 4، 5اتفق ، ال اتفق ابجا( والتي تحسل االوزان )

 ( درجة.58تبميع الؿيسة الجنيا )حيغ ( درجة في 190)
 التظبيق الشيائي لمسقياس  3-3-9

التغييخ التشطيسي عمى مالكات اقدام الشذاشات الخياضية في الجامعات العخاؾية عمى  تع تصبيق مؿياس
مع االستفادة ( مشتدبا ، بعج تدويج العيشة بالتعميسات حػل كيؽية االجابة عغ السؿياس 813عيشة التصبيق والبالغة )

، وقج 18/1/1010ولغاية  8/81/1089مغ مالحطات الجراسة االستصالفية، وقج امتجت فتخة التصبيق لمسجة مغ 
 ( استسارة صالحة لمسعالجة االحرائية.801حرل الباحثان عمى )

مدتعيشيغ  SPSSالبحث عمى البخنامج االحرائي الستخخاج نتائج  اناعتسج الباحثالوسائل االحرائية:  3-4
، )ت( لعيشتيغ مدتقمتيغاختبار و ، معامل ارتباط بيخسػن و  ،الػسط الحدابي): تيةؼيه بالػسائل االحرائية اآل

 (اختبار الفاكخونباخو 
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 عرض الشتائج ومشاقذتيا -4
 عرض نتائج اليدف االول:  4-0
 ."ذعب الشذاشات الخياضية في الجامعات العخاؾية الحكػميةالتغييخ التشطيسي لبشاء مؿياس "الحي يشز عمى   
( يزع الريغة 3والسمحق )اجخاءات تحقيق هحا الهجف في الباب الثالث  وقج تحقق هحا الهجف مغ خالل   

 .الشهائية لمسؿياس
 عرض نتائج اليدف الثاني لمبحث 4-0
في شعب الشذاشات الخياضية في الجامعات مجاالت التغييخ التشطيسي الحي يشز عمى "التعخف عمى مدتػى  

 :تيةحرل الباحثان عمى الشتائج اآلومشاقذتها، وقج  مغ وجهة نطخ مالكاتها الخياضية" الحكػمية العخاؾية
 االوساط الحدابية والشدب السئوية والسدتوى لسجاالت التغيير التشظيسي( 3الجدول)

ت 
 المجاالت

 مجاالت التغيير التنظيمي
الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع جدا %23062 250222 التغٌٌر التكنولوجً 1
 مرتفع جدا %23023 330294 بالموارد البشرٌةالتغٌٌر  2
 مرتفع جدا %22024 420421 والمهام باألنشطةالتغٌٌر  3
 مرتفع %79019 470519 التغٌٌر فً نظم العمل 4
 مرتفع %79011 310647 التغٌٌر فً السٌاسات والمواعد 5
 مرتفع %77025 150451 التغٌٌر بالهٌكل التنظٌمً 6
 مرتفع %79052 390764 واالستراتٌجٌات باألهدافالتغٌٌر  7

 مرتفع جدا %22042 2330126 التغٌٌر التنظٌمً الكلً 

في شعب الشذاشات  ةوجػد رغبة مختفعة ججا في احجاث التغييخات التكشمػجي (3مغ الججول ) يتبيغ
( %83,61مئػية قجرها )وفق ندبة عمى مغ وجهة نطخ مالكاتها وذلظ  الخياضية في الجامعات العخاؾية الحكػمية

 (.15,088ومغ خالل وسط حدابي يبمع )
مدتػى الخغبة الستسيدة لجى مالكات شعبة الشذاشات في اجخاء التغييخ التكشػلػجي الى  انالباحث ويعدو         

يخ ايسانهع بزخورة استشاد تصػيخ السدتػيات الخياضية وتحقيق فعالية العسل االداري لمذعبة الخياضية عمى تػف
دوات الخياضية الحجيثة مع تجفيع ذلظ باالستعانة بالػسائل التكشػلػجية السدتججة االمكانيات والتجهيدات واأل
في حرػل شفخات نػفية في ادارة العسل الخياضي مع  أسهستانها  انعتقج الباحثيوالستعجدة والسشاسبة والتي 

يسكغ كافة . وبهحا الخرػص يذيخ )الخاوي وهسام( ان مطاهخ ومجاالت التكشػلػجيا السختمفة الػلػج في نذاشاته
 كسا ان تعجد مجاالت التكشػلػجيا ،تػضيفها لخجمة العسميات االدارية والخصصية والفشية في العسل االداري الخياضي

عمى مدتػى االفخاد والفخ  وتشػر وسائل تحؿيقها انعكذ عمى ادارة عسميات التخبية الخياضية تخصيصا وتشفيحا و 
  (.86-85، 1089والسؤسدات والبصػالت )الخاوي وهسام، 

سػارد فدددي احدددجاث التغييدددخ بدددالتخ دددب كسددا يتبددديغ مدددغ الجدددجول ذاتددده ان مالكدددات شدددعبة الشذدداشات الخياضدددية        
( 33,194( ومدغ خدالل وسدط حددابي بمدع )%83,13وفق ندبة مئػية قجرها )عمى  ،البذخية مدتػى )مختفع ججا(

مفرمية وعشرخ الشجاح الحخج فدي  وان الباحثان يعدوان هح  الشتيجة الى ادراا السالكات ان هحا التغييخ يعج ركيدة
والسددداهع الفعددال فددي حسايددة كفاءتهددا االداريددة  ،عسددل الذددعبة كػندده يذددكل محددػر ادارة واسددتثسار مػاردهددا االخددخى 

 .معييغ نحػ اهجاف الشذاط الخياضيوالفشية وتشذيصها والؿيادي السػجه لمصمبة الجا
ويخى )بجوي( انه تدتصيع الهيئات الخياضية تأدية ما عميها مغ واجبات تجا  اعزاءها والسجتسع بكفاءة 

وكحلظ اذا ما احدشت استخجام مػاردها االخخى بكفاءة.  ،ونجاح اذا ما احدشت تشطيع وتجريب ما لجيها مغ افخاد
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ما لجيها مغ مػارد الى سمع او خجمات، وقج اكج الخبخاء والباحثػن عمى ان نػفية  فالسػارد البذخية هي التي تحػل
 .(97، 89، 1008)بجوي،  كفاءة وتأهيل وقجرات مغ يقجمها الخجمة تتػق  بالجرجة االولى عمى

لددجى مالكددات شددعبة الشذدداشات مددغ الخغبددة مدددتػى )مختفددع جددجا(  ضهددػر كددحلظ ( 3يتبدديغ مددغ الجددجول )و 
%( ومغ خالل وسط حدابي بمع 81.84قجرها )مئػية  شدبةب ضهختاذ  ،عمى التغييخ بأنذصتها ومهامهاالخياضية 

اركان واسباب تذكيل الذعبة واسداس ( ، ويعدوا الباحثان ذلظ الى ان هح  االنذصة والسهام تسثل احجى 40.418)
ات السجتسدع الجدامعي وانفتاحده عمدى عسل مالكاتها ودورهع في تقجيع خجمات رياضية متشػعة ومشاسبة تمبي احتياج

البيئددة الخارجيددة كددػن ذلددظ يذددكل الػاقددع السشطددػر لشذدداط الذددعبة وواجهتهددا لكددل االفددخاد والجهددات ذات العالقددة مسددا 
يدددتجعي اعددادة تشطددديع انذددصتها وخددجماتها الخياضدددية وذلددظ بتحجيدددجها برددػرة مشطسددة وتشػيعهدددا وتددػفيخ مددددتمدمات 

وهددحا يددجل عمددى وجددػد استذددعار عددالي السدددتػى لددجى مالكددات الذددعبة بتشطدديع  ،تسيدددةم بصخائددقمسارسددتها وتقددجيسها 
السهددددام وفاعميددددة تحؿيقهددددا وتخسدددديخ هػيتهددددا الخياضددددية بالعسددددل الجدددداد والسدددددتسخ مددددغ خددددالل تشددددديق اداري ، وبهددددحا 

العسدل  الخرػص يحكخ )عبدج الغشدي وشدخف الدجيغ( فدي احدجى تعخيفاتهسدا لدالدارة الخياضدية عمدى كػنهدا فدغ تشدديق
والسشددتج الخياضددي فددي الهيئددات الخياضددية، واخخاجدده برددػرة مشطسددة مددغ اجددل تحقيددق اهددجاف هددح  الهيئددات، وكددحلظ 
يذدديخان الددى وجددػد أنذددصة بددارزة فددي التشطدديع تددأتي فددي مقددجمتها تحجيددج أنذددصة العسددل التددي يجددب أن تشجددد لتحقيددق 

جسػعددات العسددل الددى وحددجات عسددل اداريددة، كسددا عددغ ترددشيف انددػار العسددل السصمػبددة وم فزددال   ،االهددجاف التشطيسيددة
فزدال  يؤكجان عمى ان العسمية التشطيسية ستجعل تحقيق  اية الهيئة السحجدة سمفا في عسمية التخصديط امدخا مسكشدا، 

-31، 6، 1080)عبج الغشي وشخف الدجيغ،  .ى مثل تػضيح بيئة العسل وتشديقهاذلظ فهي تزيف مدايا اخخ  عغ
33.) 

يخ بدػن فددي احددجاث تغيددخات فددي  مالكدات شددعب الشذدداشات الخياضدديةان ( 3الجددجول ) ويتزدح كددحلظ مددغ 
( ومدددغ خدددالل وسدددط %79,89شددددبة مئػيدددة قدددجرها )بوفدددق اتفددداقهع و عمدددى انطسدددة عسدددل الذدددعبة وبسددددتػى )مختفدددع( 

 احداس هح  السالكات بػجػد سمبيات ونقداط ضدع غ يعدوان هح  الشتيجة الى ي(، ان الباحث47,589حدابي بمع )
ومغ واجبهع تذخيز ذلدظ والسذداركة الفعالدة فدي تقدػيع هدح  االنطسدة ، انطسة العسل السعتسجة في شعبهعمعطع في 

برػرة مباشخة او  يخ مباشخة وضخورة تعجيمها او تصػيخها او استحجاث انطسة ججيجة لتكػن متػافقة مع الستصمبات 
خ )الخبيعدي والساجدجي( الدى انده تػاجده التخبيدة البجنيدة والسدتججات وتحقيق الكفداءة والفاعميدة، وبهدحا الخردػص يذدي

والخياضدددية فدددي كثيدددخ مدددغ االحيدددان صدددعػبات تشطيسيدددة تعيدددق تصػرهدددا وتقدددجمها ويعدددػد سدددبب ذلدددظ الدددى جسمدددة مدددغ 
السعػقات مشها قمة او ضع  االنطسة والقدػانيغ لمسؤسددات الخياضدية او قدجم االنطسدة السػضدػفية والتدي ال تشددجع 

 .(97-94، 1083حجيثة والػاقع السمسػس لتصػر الحخكة الخياضية. )الخبيعي والساججي، مع التصػرات ال
وجدػد رغبدة مختفعدة لدجى مالكدات شدعب الشذداشات الخياضدية فدي احدجاث تغييدخ ( 3تبديغ مدغ الجدجول )كسا        

 ،(38,647بمدع )( ومدغ خدالل وسدط حددابي %79,88) بالدياسات والقػاعج مغ خالل اتفداقهع بشددبة مئػيدة قدجرها
اسددتثسار وقددت العسددل وتػجيدده الصاقددات ويددخى الباحثددان ان هددح  الخغبددة السختفعددة تعددػد الددى رغبددة هددح  السالكددات فددي 

ومدغ خدالل التخصديط السددبق  ،وضبط الترخفات باتجا  االهدجاف الستػخداة بعيدجا عدغ العذدػائية والتخسديغ واالهدػاء
السعسػل بهدا او اسدتحجاث  يخهدا ووضدعها فدي خصدط رابتدة ومعمشدة الهادف الى تصػيخ وتحجيث الدياسات والقػاعج 

لسددداعجة السالكددات عمددى االستخشدداد بهددا فددي اتخدداذ القددخارات والترددخف الددجقيق والدددخيع فددي مػاقدد  العسددل الستكددخرة 
عدددغ يدددحكخ )الكدددػاز(  مدددخ الدددحي يددددهع فدددي تالفدددي السعػقدددات ويحقدددق فاعميدددة االداء، وبهدددحا الخردددػصاأل ،لمذدددعبة
ت كإحجى عشاصخ التخصيط االداري بانها مبجأ أو مجسػعة مبادئ تجعسها قػاعج عسدل تدداعج جسيعدا عمدى الدياسا

تحقيق أهجاف السؤسددة بشجداح وتكدػن عمدى شدكل فبدارات عامدة تػجده فكدخ متخدحي القدخار فدي السؤسددة، ؼبعدج ان 
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ان يتخددحها السشفددحون لالهدددجاف، تحددجد االدارة االهددجاف فددي ضددػء التشبددؤات عميهددا ان تخاجددع القددخارات التددي يحتسددل 
فتحدددجد ؼيسدددا اذا كدددان هشددداا قػاعدددج معيشدددة يجدددب االلتددددام بهدددا عشدددج اتخددداذ القدددخارات فتزدددعها كدياسدددات ، ويؤكدددج ان 
لمتخصيط اهجاف مهسة مشها تخكيد االهتسام عمى الغايات والتي تتزسغ ان التخصيط يكددب االدارة الددخعة بتػجيده 

 (.89، 86، 1089مباشخة )الكػاز،  االعسال والترخفات نحػ االهجاف
وؼيسا يتعمق بخغبة مالكات شعب الشذاشات الخياضية باحجاث تغييخ بالهيكل التشطيسي والتدي ضهدخت بسددتػى     

( فدددان 85,458ومددغ خددالل وسددط حدددابي بمددع ) ،(%77,15)مختفددع( ومددغ خددالل اتفدداقهع وبشدددبة مئػيددة قدددجرها )
بؿيددة الذدددعب كدددات سدددل فددي هدددح  الذددعب وتبدددادل االترددال مدددع بؿيددة مالالباحثددان ومدددغ خددالل مسارسدددة احددجهسا لمع

مددغ ـيكددل تشطيسددي واضددح ومعمددغ يبشددى عمددى اسدداس حجددع هددح  السشدداضخة فددي الجامعددات الحكػميددة وجددجت خمػهددا 
الذددددعبة ونذدددداشاتها والمددددحان يتدايددددجان مددددع تصددددػر الجامعددددات وزيدددداد عددددجد كمياتهددددا ومالكاتهددددا وشمبتهددددا وعالقاتهددددا 

عغ اسذ تشػر خجماتها واهدجافها، فسدغ الصبيعدي ان تطهدخ رغبدة ججيدة لدجى هدح  السالكدات فدي  فزال   ،وشسػحاتها
استحجاث ـيكل تشطيسي يعكذ مجهػداتها ويػض  اسذ اعدجاد الهيكدل ويخاعدي فدي تردسيسه الستصمبدات االساسدية 

ان التشطديع لديذ  ايدة )بدجوي(   لشذاشاتها واجداءها واتراالتها وعالقاتها. ويتػافق هحا الترػر البحثي مع مدا ذكدخ 
فدي ذاتدده ولكشده وسدديمة لتحقيدق اداء ونتددائج معيشدة ومصمػبددة، وهدػ وسدديمة ال يسكدغ االسددتغشاء عشهدا، فدداذا كدان هشدداا 
خصددأ او تذددػيه فددي ـيكددل هددح  الػسدديمة فددان مددغ شددأن ذلددظ ان يعػقشددا عددغ تحقيددق  ايتشددا او الشتددائج السدددتهجفة، 

وان يرددسع لكددي يجعددل فددي االمكددان التػصدديل الددى االهددجاف التددي يدددعى اليهددا  ويزدديف ان الهيكددل التشطيسددي البددج
نذدداششا، لددحلظ يجددب ان يكددػن الدددؤال االول لتحجيددج نددػر التشطدديع السصمددػب هددػ مددا نذدداششا؟ ومدداذا يجددب ان يكددػن 

ق محددجدة لمتػصدديل الددى تحميددل عسددل معدديغ هددي تحميددل االنذددصة، وتحميددل ائددعميدده؟ ويذدديخ الددى ان هشدداا رددالث شخ 
 (.75-73، 1008القخار، وتحميل العالقات. )بجوي، 

مدددغ الخغبدددة لدددجى مالكدددات شدددعبة الشذددداشات الخياضدددية فدددي احدددجاث تغييدددخ  (السختفدددع)وبخردددػص السددددتػى       
( ومددغ خددالل %79,51وفددق ندددبة مئػيددة قددجرها )عمددى ( 3والتددي ضهددخت فددي الجددجول )باالهددجاف واالسددتخاتيجيات 

الباحثدان يعتقدجان ان خبدخة هدح  السالكدات فدي العسدل الخياضدي الجدامعي اتاحدت ( فدان 39,764وسط حدابي بمدع )
مالئسدددة فدددي احدددجاث تغييدددخات مشتقددداة فدددي اهدددجاف واسدددتخاتيجيات الذدددعبة تتشاسدددب مدددع ضخوفهدددا  لهدددع تذدددكيل ر يدددة

اء بشتائجهدا وشسػحاتها في تحقيق استسخارية قػة مػاردها وتجفيع امكاناتها لمشهػه بػاقدع الخياضدة الجامعيدة واالرتقد
واهجافها، كسا تعكذ هح  الخ ية التغييخية ضخورة االرتكاز عمى قاعجة االهجاف والبشاء االستخاتيجي لػضدع تخصديط 
اداري واعي ومجرا لسرادر قػة الذعبة والفدخص الحؿيؿيدة والسحتسمدة لتصدػيخ عسمهدا، اذ يذديخ )درويدر وحددانيغ( 

تحؿيقها وتصدػيخ وتحجيدج الخصدط االسدتخاتيجية لتحقيدق تمدظ االهدجاف الى ان التخصيط يعشي تحجيج اهجاف السشطسة ل
 .(44، 1004)دروير وحدانيغ، 

وفق نددبة عمى وبخرػص الشتيجة الكمية لمخغبة في التغييخ التشطيسي التي ضهخت بسدتػى )مختفع ججا(          
ان ذلددظ يعددػد الددى تعددجد  ( يددخى الباحثددان133,886ومددغ خددالل وسددط حدددابي )، ( %80,40اتفددا  بيددشهع بمغددت )

عددغ تػسددع وتددجاخل قابميتهددا عمددى التعددجيل او التصددػيخ او التحددجيث وكددحلظ  فزددال   ،عسميددة التشطدديع االداري  عشاصددخ
ارتباط وتكامل التشطيع مع بؿية عشاصخ العسمية االدارية كالتخصيط والتػجيه والخقابة والتػضيف، كسدا تمعدب ضدخوف 

الخارجيدة السحيصدة بهدا كاالقتردادية واالجتسافيدة والردحية والتكشػلػجيدة والقانػنيدة البيئة الجاخمية لمذعبة والطخوف 
و يخهددا  دورا فددي تفعيددل عدددجة مجدداالت لمتغييددخ التشطيسدددي بهددجف التكيددف واالسددتسخار فدددي العصدداء الستسيددد، وبهدددحا 

تتسثل فدي تغييدخ او تعدجيل تجعػ الى التغييخ التشطيسي عجة  ومدّػ اتالخرػص يذيخ )عميان( الى وجػد اسباب 
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اهجاف السؤسدة ، والتصػر التكشػلػجي وزيادة السشافدة بيغ السؤسدات، وتغييخات في البيئة الخارجية، والدشقز فدي 
 (858-850، 1001)عميان،  التججيج واالبتكار.

 االستشتاجات والتوصيات والسقترحات -5
 االستشتاجات 5-0

تشطيسددي فددي شددعب الشذدداشات الخياضددية فددي الجامعددات العخاؾيددة التػصددل الددى مؿيدداس مجدداالت التغييددخ ال .8
 الحكػمية مع فاعميته في الؿياس.

تستمظ مالكات شعبة الشذاشات الخياضية في الجامعات الحكػمية رغبة مختفعة ججا في التغييخ  .1
 تية:التشطيسي، مع تحجيج السؤشخات اآل

 السػارد البذخية، واالنذصة والسهام(. و وجػد رغبة مختفعة ججا في مجاالت )التغييخ التكشػلػجي ،  .أ 
وجػد رغبة مختفعة في مجاالت التغييخ )بشطع العسل، والدياسات والقػاعج، والهيكل التشطيسي، واالهجاف  .ب 

 واالستخاتيجيات(.
 التوصيات 5-0

خخى كأقدام االشخاف التخبػي االختراص )تخبية رياضية( تصبيق مؿياس التغييخ التشطيسي عمى عيشات ا .8
 ومشتجيات الذباب والخياضة.

ضخورة ادراا االدارات العميا لذعب الشذاشات الخياضية الحاجة الى التغييخ التشطيسي فيها وزيادة الػعي  .1
 :مخاعاة اآلتيبأهسية احجاره لتشذيط الحخكة الخياضية الجامعية، مع 

في شعب الشذاشات الخياضية تتزسغ تحجيث امكاناتها الخياضية وكحلظ تػفيخ  وضع خصة استخاتيجية .أ 
 التقشيات الالزمة والسشاسبة لعسل وانذصة الذعبة مع تأهيل مالكاتها عمى استخجامها بفاعمية.

االهتسام بديادة عجد السالكات الخياضية العاممة في الذعبة وخاصة الشدػية مع تػزيع السالكات عمى  .ب 
 بسا يتشاسب مع عجد اقدامها وشالبها.الكميات 

في  السذاركةالتخكيد عمى التغييخ الشػعي لمسالكات الخياضية العاممة في الذعبة مغ خالل تحفيدهع عمى  .ج 
 الجورات التجريبية واالدارية والتحكيسية السشاسبة.

سع الجامعي تحجيج مهام الذعبة وتشػيع خجماتها الخياضية بسا يتشاسب مع احتياجات ورغبات السجت .د 
ق متسيدة البخاز هػية ائواالنفتاح عمى البيئة الخارجية مع تػفيخ مدتمدمات مسارستها وادارة تقجيسها بصخ 

 الذعبة وفاعمية جهػدها في تحقيق االهجاف الستػخاة مشها.
وجعمها تتػافق مع  ؾيام ادارات شعب الشذاشات الخياضية بتعجيل او تصػيخ نطع العسل التي تتبعها .ه 

 .بات الكفاءة والفعالياتمتصم
تحجيث االدارة العميا لمذعبة الدياسات والقػاعج الستبعة في تػجيه عسل مالكات الذعبة وضبط نذاشاتها  .و 

 الخياضية.
تػضيف االدارة العميا لذعب الشذاشات الخياضية أسذ الهيكل التشطيسي في ترسيسه لمذعبة وبسا يتالءم  .ز 

 .مع انذصتها واتراالتها وعالقاتها
تبشي االدارات العميا لذعب الشذاشات الخياضية مديج مغ االهجاف واالستخاتيجيات التي تجعع عسمها  .ح 

 وتعدز مػاردها وتججد حيػيتها وبسا يتشاسب مع ضخوفها وشسػحاتها.
عقج نجوات متخررة لالدارات العميا لذعبة الشذاشات الخياضية ومالكاتها الستقجمة تتزسغ تػضيح  -3

 التشطيسي واهجافه ومجاالته ومدتػياته والصخائق الحجيثة في تصبيقه وادارته. مفهػم التغييخ
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 اسساء الدادة السحكسيا: (0ممحق )
 صفة العمل أو مكان العمل االختصاص االسم واللمب العلمي والشهادة ت

 التعلم الحركً  أ.د. عامر دمحم سعودي  1
مدٌر لسم النشاطات الطالبٌة فً جامعة الموصل 

 سابما

 إدارة وتنظٌم  أ.د. ولٌد خالد همام  2
كلٌة التربٌة –لسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 جامعة الموصل  –األساسٌة 

 إدارة وتنظٌم أ.د. عدي غانم محمود 3
فً كلٌة  -مدٌر شعبة النشاطات الطالبٌة سابما

 جامعة الموصل -الصٌدلة

 باٌومٌكانٌن أ.د. ولٌد غانم ذنون 4
جامعة الموصل مدٌر لسم النشاطات الطالبٌة فً 

 سابما

 المٌاس والتموٌم أ.د. غٌداء سالم عزٌز  5
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة 

 الموصل 

 المٌاس والتموٌم أ.د. ولٌد خالد رجب 6
فً كلٌة طب  -مدٌر شعبة النشاطات الطالبٌة سابما

 جامعة الموصل –االسنان 

 إدارة وتنظٌم  أ.م. د. دمحم ذاكر سالم 7
مسؤول شعبة النشاطات الطالبٌة فً كلٌة التمرٌض 

 جامعة الموصل –

 إدارة وتنظٌم ا.م.د بثٌنة حسٌن علً   2
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة 

 الموصل

 إدارة وتنظٌم أ. م.د. خالد محمود عزٌز 9
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة 

 الموصل

 مدٌر شعبة النشاطات الرٌاضٌة فً جامعة الموصل علم النفس الرٌاضً ا.م.د ولٌد ذنون ٌونس    12

 التعلم الحركً  ا.م.د خالد عبدالمجٌد الخطٌب  11
 -مدٌر لسم النشاطات الطالبٌة فً جامعة الموصل

 سابما

 علم النفس الرٌاضً ا.م.د. رافع ادرٌس عبدالغفور 12
الطالبٌة فً كلٌة طب  مسؤول شعبة النشاطات

 جامعة الموصل -االسنان 

 علم النفس الرٌاضً أ.م.د. نغم خالد نجٌب  13
عضو شعبة النشاطات الطالبٌة فً كلٌة الحاسوب 

 جامعة الموصل -والرٌاضٌات 

 
  بيانات التسييز واالتداق  يبيا: (0ممحق )

 ت

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
ليمة ت 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

درجة 
ارتباط 
الفمرة 
 بالممياس

درجة ارتباط 
 ع±  س   ع±  س   الفمرة بالمجال

1 40333 20721 30233 20223 20959 20224 20261 20649 
2 40221 20327 30333 10262 70692 20222 20497 20222 
3 40952 20215 30522 10173 70226 20222 20519 20657 

4 50222 20222 30257 10262 50276 20222 20532 20657 
5 40924 20297 40247 20961 50522 20222 20229 20436 

6 40924 20297 40247 20961 50522 20222 20452 20422 
7 40257 20417 30666 20922 70522 20222 20473 20515 
2 40924 20297 40271 20972 50312 20222 20432 20544 

9 40221 20327 30229 20594 120232 20222 20646 20661 
12 40976 20154 30725 20212 90322 20222 20525 20492 

11 40257 20354 30333 10355 70249 20222 20565 20617 
 حذفت بالتمٌٌز 20122 10346 20522 10422 20627 10595 12

13 40257 20417 40223 20949 50226 20222 20371 20422 
14 40732 20445 40192 20671 40426 20222 20292 20415 
15 40692 20467 40222 20662 50517 20222 20377 20346 

16 40952 20215 30522 20173 70226 20222 20519 20719 
17 40257 20354 30952 20224 60531 20222 20417 20492 

12 40725 20415 30222 10249 20792 20222 20665 20514 
19 40952 20215 30357 20759 130297 20222 20529 20492 

22 40761 20576 30952 20222 40979 20222 20324 20332 



  2222 –( 76العذد ) –( 25اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 
 اتجاىات مالكات الذعب الرياضية في الجامعات العراقية نحو مجاالت التغيير التشظيسي

31 

 

 ت

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
ليمة ت 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

درجة 
ارتباط 
الفمرة 
 بالممياس

درجة ارتباط 
 ع±  س   ع±  س   الفمرة بالمجال

21 40976 20154 30714 10174 60923 20222 20421 20511 
22 40714 20457 30157 10122 40322 20222 20369 20522 

23 40232 10164 30523 20671 30443 20222 20333 20425 
24 40221 20327 30333 10262 70692 20222 20497 20596 
25 40952 20215 30522 10173 70226 20222 20519 20719 

26 50222 20222 30257 10262 50276 20222 20532 20547 
27 40924 20972 40452 20739 20622 20222 20229 20332 

22 40924 20972 40247 20961 50522 20222 20452 20523 
29 40257 20417 30692 20923 70462 20222 20475 20372 
32 40924 20297 40271 20972 50312 20222 20432 20522 

31 40221 20327 30229 20594 120232 20222 20646 20731 
32 40976 20154 30725 20212 90322 20222 20522 20644 

33 40257 20354 30333 10355 70249 20222 20565 20642 
34 40976 20154 30714 10195 60726 20222 20549 20652 

 حذفت بالتمٌٌز 20727 20271 20626 40666 20929 40619 35
36 40221 20327 40295 20726 60391 20222 20434 20326 
37 40725 20415 30222 10249 20792 20222 20665 20764 

32 40257 20417 20223 20949 50226 20222 20371 20294 
39 40523 20671 40192 20671 20275 20225 20162 20262 

42 40732 20445 40166 20537 50329 20222 20356 20412 
 حذفت بالتمٌٌز 20652 20445 20496 20424 20424 40357 41

42 20952 20215 30666 20611 120252 20222 20551 20612 
43 40275 20354 30952 20224 60531 20222 20417 20397 
 حذفت بالتمٌٌز 20661 20442 20522 10571 20491 10619 44

45 40257 20354 30333 10355 70249 20222 20565 20542 
 حذفت بالتمٌٌز 20512 10649 20525 10476 20523 10547 46

47 40976 20154 30714 10195 60726 20222 20549 20626 
 حذفت بالتمٌٌز 20161 20442 20522 40571 20491 40619 42
49 40221 20327 40295 20726 60391 20222 20434 20361 

52 40725 20415 30222 10249 20792 20222 20665 20729 
51 40666 20922 30952 10212 30373 20221 20312 20292 

52 40642 20576 40192 20671 30312 20221 20232 20559 
53 40732 20445 40247 20439 30373 20221 20442 20266 

54 40666 20922 30952 10212 30373 20221 20312 20292 
55 40732 20445 40166 20537 50329 20222 20352 20323 
56 40924 20297 30571 20547 130274 20222 20579 20636 

57 40229 20397 30333 10422 60537 20222 20551 20522 
52 40976 20154 30666 10142 70374 20222 20525 20633 

59 40229 20397 40119 20725 50526 20222 20392 20233 
62 40761 20431 30247 10222 20657 20222 20631 20662 

61 40233 20437 30732 10223 60276 20222 20349 20599 
62 40571 20592 40295 20617 30613 20221 20273 20323 
63 40642 20424 40271 20552 50227 20222 20426 20312 

64 40725 20472 30732 10223 50749 20222 20332 20525 
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 مقياس التغيير التشظيسي برورتو الشيائية: (3ممحق )
 الدادة والديدات العامميا في شعب الشذاطات الرياضية السحترمون:

عمى االستبيان السرفق والستعمق ببيان اتجاىاتكم حول التغير التشظيسي التي ترغبون بأجرءه في  يرجى التفزل باالجابة
( امام كل فقرة ووفق بديل االجابة الذ  ترونو يتشاسب مع  في جامعتكم وذلك بوضع اشارة )شعبة الشذاطات الرياضية 

 درجة اتفاكم حوا التغيير السظروح بالفقرة.
 سمفًا........ الباحثانشاكريا تعاونكم معشا 
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      .تدعٌم عمل الشعبة بالتكنولوجٌا الرٌاضٌة الالزمة لتنفٌذ أنشطتها  .1

      .الرٌاضٌة تأهٌل المالكات الرٌاضٌة فً الشعبة الستخدام التكنولوجٌا  .2

3.  
تصمممٌم نظمممام معلومممات شمممامل للشممعبة ٌتضممممن مالكاتهمما وإمكاناتهممما وبٌاناتهممما 

 .اإلدارٌة والفنٌة
     

4.  
تفعٌل خدمة انترنٌت مسمتمرة وممٌمزة للتواصمل بمٌن شمعبة النشماطات الرٌاضمٌة 

 .وفروعها فً الكلٌات
     

      .إنشاء مولع الكترونً للشعبة لنشر نشاطاتها وفعالٌاتها  .5

      .تحدٌث اإلمكانات الرٌاضٌة للشعبة وفك المستجدات المتطورة  .6

7.  
زٌادة المالكات الرٌاضٌة العاملة فمً الشمعبة وخاصمة النسموٌة منهما وبمما ٌمتال م 

 مع حجم نشاطاتها واعداد طلبة الجامعة. 
     

2.  
اسمتحداث معٌمار الشمهادة التدرٌبٌمة أو التحكٌمٌممة للمتعٌنمٌن االوا مل أو الجمدد فممً 

 الشعبة كشرط للتثبٌت. 
     

9.  
تحفٌممز حصممول مالكممات شممعبة النشمماطات الرٌاضممٌة  علممى شممهادة تحكٌمٌممة أو 

 تدرٌبٌة متمدمة وفك االختصاص والتوجه. 
     

12.  
إدخال المالكات اإلدارٌة العلٌا والوسطى فً الشمعبة دورات متمدممة فمً اإلدارة 

 الرٌاضٌة. 
     

11.  
دعممم الشممعبة لمالكاتهمما الرٌاضممٌة فممً المشمماركة بممالمؤتمرات والنممدوات وور  

 العمل الرٌاضٌة المتخصصة . 
     

      تنوٌع فرص تبادل الخبرات بٌن مالكات الشعبة .   .12

13.  
لممٌم العمممل التنظٌمممً بممرو  الفرٌممك بممٌن مالكممات شممعبة النشمماطات ترسممٌث ثمافممة 

 .الرٌاضٌة
     

      توزٌع المالكات الرٌاضٌة بما ٌتناسب مع حجم الكلٌة وعدد طالبها  .14

15.  
تهٌ ممة المسممتلزمات الرٌاضممٌة المال مممة والكافٌممة للخممدمات الرٌاضممٌة التروٌحٌممة 

 .الممامة  داخل الجامعة
     

       .الخدمات الرٌاضٌة التروٌحٌة الممامة داخل الجامعةتنسٌك تمدٌم   .16

17.  
تحدٌمممد مشمممرفٌن متخصصمممٌن ممممن مالكمممات الشمممعبة علمممى األنشمممطة الرٌاضمممٌة 

  .التروٌحٌة الجامعٌة
     

12.  
تمممدٌم خممدمات رٌاضممٌة تعلٌمٌة،سممباحةف تممنس ف فنممون لتالٌممة ف... أخممر   لطلبممة 

 .الجامعة الراغبٌن 
     

      تخصٌص برامج رٌاضٌة للطلبة من ذوي االحتٌاجات الخاصة.   .19

22.  
نشممر التوعٌممة والثمافممة الرٌاضممٌة ،مطبوعمماتف منشمموراتف ملصمممات  لمنتسممبً 

  .وطلبة الجامعة
     

21.  
تموفٌر خممدمات رٌاضمٌة ،تروٌحٌممة أو تنافسمٌة  تال ممم العنصمر النسمموي الجممامعً 

 .،طالبات ف تدرٌسٌاتف منتسبات  
     

22.  
اسممتخدام أسممالٌب البحممث والتطمموٌر الستكشمماف فممرص ادخممال خممدمات رٌاضممٌة  

   .جدٌدة وتطوٌر خدماتها الحالٌة
     

       .اٌجاد مصادر متنوعة ولانونٌة لتموٌل نشاطات وفعالٌات الشعبة  .23

24.  
توسٌع برامج خدمة المجتمع التً تمدمها الشعبة وخاصة من النمواحً الرٌاضمٌة 

. 
     

      .وضع نظام تمٌٌم أداء موضوعً وشامل للشعبة وفروعها ومالكاتها الرٌاضٌة  .25

26.  
رفمممع تممممارٌر دورٌمممة تتضممممن تمٌمممٌم تنفٌمممذ فعالٌمممات وأنشمممطة الشمممعبة ممممن لبمممل 

   .المشرفٌن
     

27.  
عمممد اجتماعممات منتظمممة ومركممزة بممٌن المالكممات المٌادٌممة للشممعبة لوضممع حلممول 

 .استبالٌة للمشاكل التً تواجهها 
     

      .تنوٌع وسا ل االعالم لنشر فعالٌات وانجازات الشعبة  .22

29.  
تمكٌن الطلبة المستفٌدٌن ممن الخمدمات الرٌاضمٌة للشمعبة ممن ابمداء  را همم حمول 

 .مستوٌاتها وسبل تطوٌرها
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32.  
تصمٌم نظام حوافز ٌتناسمب ممع مجهمودات ومكانمة المالكمات الرٌاضمٌة العاملمة 

 .فً الشعبة 
     

31.  
تطبٌممك معممماٌٌر جممودة المعلوممممات ،دلٌمممةف كاملمممة ف حدٌثممةف سمممرٌعة  فممً كافمممة 

 .اتصاالت الشعبة 
     

      .تفعٌل صالحٌات تتٌح للجان العمل التً تشكلها الشعبة التعامل مع المستجدات  .32

33.  
تمنٌن اختٌار الموارد البشرٌة الرٌاضٌة المال مة لمناصب وأنشطة ولجمان شمعبة 

   .الرٌاضٌةالنشاطات 
     

34.  
تحممدٌث الوصممف المموظٌفً ،مسممؤولٌات ف سمملطاتف عاللممات  لكافممة المالكمممات 

 .الرٌاضٌة العاملة فً الشعبة
     

      .تنسٌك أنشطة اللجان وفرق العمل التً تشكلها الشعبة لتنفٌذ فعالٌاتها  .35

36.  
إحداث التكافؤ بٌن السلطات والمهام لد  مسؤولً شعب النشاطات الطالبٌمة فمً 

  .الكلٌات 
     

37.  
تبنً سٌاسة إدارٌة حازمة تعممل علمى تعزٌمز المرو  الرٌاضمٌة لمد  المسمؤولٌن 

 .والمشاركٌن فً األنشطة الرٌاضٌة الجامعٌة 
     

      .الزام الفرق الرٌاضٌة التابعة للكلٌات بارتداء زي رٌاضً ٌحمل شعار الكلٌة   .32

      .تثبٌت لواعد الختٌار الطوالم التحكٌمٌة واالشرافٌة على المبارٌات الجامعٌة   .39

42.  
تمموفٌر فممرص متكاف ممة للتنممافس الرٌاضممً بممٌن فممرق الكلٌممات مممن حٌممث الزمممان 

   .والمكان والراحة بٌن المبارٌات
     

41.  
تممدٌم كشموفات رسممٌة تتضممن اسمماء فمرق الكلٌمات العتمادهما ممن لبمل الشمعبة 

 .وفك  لٌة محددة 
     

42.  
تطممموٌر لممموا ح المشممماركة فمممً المسمممابمات الرٌاضمممٌة الجامعٌمممة بمممما ٌمممتال م ممممع 

 .الظروف والمستجدات 
     

      .الجامعٌةالتشدٌد على توفٌر عوامل االمن والسالمة فً المنافسات الرٌاضٌة   .43

44.  
وضمع شممروط مناسممبة تتممٌح للكلٌممات اختٌممار فعالٌممات محممددة مممن بممٌن المسممابمات 

 .التً تمٌمها شعبة النشاطات الرٌاضٌة فً الجامعة
     

45.  
استحداث هٌكل تنظٌمً لشعبة النشاطات الطالبٌة ٌال م حجمهما وتنموع انشمطتها 

 .وأهدافها 
     

46.  
مممن المالكممات العاملممة فممً شممعبة النشمماطات  توجٌممه االهتمممام باالتصممال الصمماعد
 .الرٌاضٌة اسوة باالتصال النازل

     

47.  
توضممٌح العاللممة بممٌن شممعبة النشمماطات الرٌاضممٌة بالشممعبتٌن الفنٌممة والكشممفٌة فممً 

  .لسم النشاطات الطالبٌة
     

42.  
تحدٌد طبٌعة العاللة التنظٌمٌة بٌن لسم النشاطات الطالبٌة فً الجامعة وكلٌمة أو 

 .ألسام التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الموجودة فً نفس الجامعة 
     

49.  
تمٌم الشعبة تحالف مؤلت مع شمعبة جامعٌمة أو أكثمر الستضمافة بطولمة رٌاضمٌة 

 .للجامعات 
     

52.  
مممة مممع شممعبة رٌاضممٌة جامعٌممة عربٌممة أو اللٌمٌممة ذات ابممرام الشممعبة التفالٌممة تؤا
 .مستو  رٌاضً متطور 

     

51.  
اٌجاد جهات ،شركاتف مؤسسمات ف منظممات  راعٌمة ألنشمطة وفعالٌمات الشمعبة 

 .الرٌاضٌة 
     

52.  
اعتممماد اسممتراتٌجٌة لتفعٌممل دور المسمممتو  المٌممادي األول فممً الجامعممة ،ر مممٌس 

 .الجامعة ومساعدٌه وعمداء الكلٌات  تجاه دعم األنشطة الرٌاضٌة 
     

53.  
تدوٌر المالكات الرٌاضٌة بٌن شعب النشاطات الطالبٌة حسمب المدورة الدراسمٌة 

لكل كلٌة
 .

 
     

54.  
تهٌ ممة الشممعبة ملفممة متكاملممة عممن االمكانممات الرٌاضممٌة الالزمممة لخممدماتها الحالٌممة 

 .والمستمبلٌة 
     

55.  
تشكٌل عاللات استراتٌجٌة متبادلة بٌن الشمعبة والمؤسسمات والهٌ مات الرٌاضمٌة 

 .العاملة فً المحافظة ،ممثلٌة اللجنة االولمبٌة ف االندٌة 
     

      .ستراتٌجٌة تغٌٌر شاملة لوالع الرٌاضة النسوٌة فً الجامعة اتبنً الشعبة   .56

      .تركٌز الشعبة على األنشطة الرٌاضٌة التً ٌمكن أن تتنافس فٌها مستمبال   .57

52.  
تطوٌر األهداف العامة طوٌلة اآلجل للشعبة بمما ٌتناسمب ممع طموحمات المجتممع 

   .الجامعً
     

 


