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الىىىىىى الىىىىىىومعاال  ىىىىىى   ا    ىىىىىى ا
ااااااااااااااااالنسىىىىىىون  ان  نىىىىىىوااال ىىىىىى  ا

ا س  (ا الهاص  اهللااع  ه ح ما)

اء ا  معاال ز زاح وا  فو -
ا  حا المعاال ز زا ح   ا -
ل اا ضاال  اقاؤ نا  تام و -

ا:
اع ماالقوم ااااا ح  ا ناهللا

از   واااااااااااا ح  ا ناهللا
ا ح ماااااااااااا ح  ا ناهللا

اعوئ تياال     : -
از جتياح أا تقم  ا

اق ةاع نياا نوئي -
ا()اح ما,اانسا,ا سلا,ا  و اااااا
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عالقةةبعض ةةطعبات اةةودع   ةة   ع)ذلموسههو    هه   ذالطروحهه شهه أ أأ أاههأذه  هه   أ   

بةةوعهة ةةبع  ةةيععضو خصةةو اع دضع ع ةةبع   ةةع تعا  ةةودع  ايض ةةبع  ي و ةة بع  شةةوب ب

شهه  ا ذحمههأ ) ذلههأوتوهذ ذلتهه ت ـدهه أا   هه  ط لهه   (  اعر سةة وع ةةجع   وب ةةودع   ي ق ةةب

س سي  / ج  ع  هيه ل،  و هت جهمن  ه  فت ولي  ذلتر ي  ذأل ت( ـمت ـحت إشرذف اك ا

 فت ذلتر ي  ذلري ضي . ذلأوتوهذ  تطلب ت نيل ههج  

 

 

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  ا ق ععع:عععععععععع

ع  عشواي  ا لعبح. عأ   شيفعع:ععععععععع

 عععععععععععععععع

                                                                  

 

 للمن قش . ذالطروح هشح أ ن ن ال، ذلتعليم ت وذلتوصي ت ذلمتوذفرة   

                                         

ع  ا ق عع                                                                            

عع ي دعةاورعس ععهللاأ. ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععب وهنع     عع  شؤهنع      بعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عبع/عةوب بع  و ىا  بع  ايض بع ألسوس ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ع1024/عععع/ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 

 فإقرار المشر
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عالقبعض طعبات اودع      ع  شوب بع)ذش أ أنت قرأت     ذلرس ل  ذلموسو          

 وع جعضو خصو اع دضع ع بع   ع تعا  ودع  ايض بع  ي و  بعبوعهة بع  يع  اعر س

قأ ـمت  رذجعت      ذلن حي  ذللغوي  إذ أصبحت  أسلوا المت  (   وب ودع   ي ق ب

 خ ل    ذألخط ن وذلتعبيرذت ذللغوي  وذلنحوي  غير ذلصحيح . وألجله وقعت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذلتوقيع:                                                      

 

                                                           /   /1024 

 

 
 
 

 إقرار المقوم اللغوي
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ع

ع
نشهه أ أننهه  أالهه ن لمنهه  ذلمن قشهه  وذلتدههوي  ذطلعنهه  الهه،  هه   ذلرسهه ل  ذلموسههو     هه  

عالقبعض طعبات اودع      ع  شوب بعضو خصو اع دضع ع ةبع   ةع تعا  ةودع  ايض ةبع)

وقهههه أ ن قشههههن   (  ي و ةةةة بعبةةةةوعهة ةةةةبع  ةةةةيع  اعر سةةةة وع ةةةةجع   وب ةةةةودع   ي ق ةةةةب

فههت  حتوي ـ هه  وفيمهه  لههه اوقهه    هه  وندههر أن هه  جههأيرة  (شةة واع د ةةععع ةةوا)ذلطهه  ل 

 فت ذلتر ي  ذلري ضي .  ذلأوتوهذ   لدبول لنيل ههج  

 

ع  ا ق عععععععععععععععععععععع  ا ق ععععععععععععععععععععععععععع                  

ععض ع    نبعععععععععععععععععععععععععععض ع    نبععععععععععععععععععععععععععععععع

عععع1024/ععع/عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع1024/ععع/عععععععععععععععع

ع

ع

ع  ا ق عععععععععععععععععععععع  ا ق ععععععععععععععععععععععععععع                  

ععض ع    نبععععععععععععععععععععض ع    نبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععع1024/ععع/عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع1024/ععع/عععععععععععععععع

ع

ع

ع  ا ق عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عر  سع    نبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععع1024/ععع/ع                                           

 عععععععععععععععععععععععععععععععع

صههأقت ذلرسهه ل   هه   ملههل وليهه  ذلتر يهه  ذألس سههي  / ج  عهه  هيهه ل،  مل ههته ذلمنعدههأة  

 . 1024 ت هيخ   /   / 

 

ع  ا ق عع                                                                             

عدوتمعةوسمععز ز عم.أ.ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عع ألسوس بع  ععا  بع  ايض بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععةوب بع  و ىع–ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 1024/ععع/ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 ةإقرار لجنة المناقش
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 المــــــحتويات  ثبت

 الصفحة المـــــــــــوضوع ت

 3 العنوان. 

 2 اآلية القرآنية. 

 1 إقرار المشرفين . 

 4 إقرار المقوم اللغوي. 

 5 إقرار لجنة المناقشة. 

 6 اإلهداء. 

 8- 7 الشكر والتقدير. 

 32-9 الرسالة باللغة العربية. مستخلص 

 31 قائمة المحتويات. 

 37 األشكال.قائمة  

 38 قائمة الجداول. 

 23 قائمة المالحق. 

 22 لالبـــــــــــاب األو 

 21 التعريف بالبحث. 

 21 . البحث وأهمية مقدمة 3-3

 25 مشكلة البحث. 3-2

 26 أهداف البحث. 3-1

 26 مجاالت البحث. 3-4

 26 المجال البشري. 3-4-3

 26 المجال الزمني. 3-4-2

 26 ل المكاني .المجا 3-4-1

 26 تحديد المصطلحات 3-5
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 29 .الدراسات النظرية 2-3

 29 الجودة وادارة الجودة الشاملة نظرة في التطور والمفهوم  2-3-3

 29 الجودة التطور المفهوم 2-3-3-3

 12 احل التطور التاريخي للجودة مر 2-3-3-2
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 43 في التعليم العالي مبادى ادرة الجودة الشاملة  2-3-2-1

 41 اهداف ادارة الجودة الشاملة  2-3-2-4
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 79 وسائل جمع المعلومات 1-1
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 333 الوسائل االحصائية 1-35

 332 الرابع البــــــــــــاب 

 331 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  4

عرض نتائج مجاالت متطلبات ادارة الشاملة بمجاالت  4-3

 الخصائص االبداعية

331 

ة عرض نتائج المجاالت العشرة لمتطلبات ادارة الجود 4-3-3

 لشاملة ومجال الطالقة ومناقشتهاا

331 

عرض نتائج المجاالت العشرة لمتطلبات ادارة الجودة  4-3-2

 الشاملة ومجال المرونة ومناقشتها

337 

عرض نتائج المجاالت العشرة لمتطلبات ادارة الجودة  4-3-1
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323 

ات ادارة الجودة عرض نتائج المجاالت العشرة لمتطلب 4-3-4
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326 
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315 
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 316 االستنتاجات والتوصيات. 5

 316 االستنتاجات. 5-3

 317 التوصيات. 5-2

 318 المصادر 

 352 المالحق 
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 شــــــــكــــــالاأل ةـــــــــــــــقائم

 الصفحة شكلعنـــــــــــــــوان ال ت

 14 يوضح مراحل تطور اساليب ونظم الجودة 3

 16 يوضح تحقيق االشباع االفضل للمستهلك 2

 18 يوضح دائرة ديمنك 1

 45 يوضح ثالثية جوران 4

 ولاالجد ةـــــــــــــــقائم

 الصفحة عنـــــــــــــــوان الجدول ت

 79 يبين التوزيع الكلي ألفراد العينة 3
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االرتباط )بيرسون( بين فقرات المقياس باستعمال طريقة معامالت  5
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95 

يمثل قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري  6

 ومعامل االلتواء
91 

 94 يبين مصفوفة العوامل قبل التدوير 7

 96 يبين مصفوفة العوامل بعد التدوير 8
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يوضح عدد وتسلسل الفقرات النهائية وتشبعاتها للعامل االول مرتبة تنازليا  35

 حسب قيمة التشبع
99 

 355 يمثل الترتيب التنازلي للعامل الثاني بعد التدوير 33

زليا يوضح عدد وتسلسل الفقرات النهائية وتشبعاتها للعامل االول مرتبة تنا 32

 حسب قيمة التشبع
353 

 352 يمثل الترتيب التنازلي للعامل الثالث بعد التدوير 31

يوضح عدد وتسلسل الفقرات التي تشبعت بشكل نهائي مع مكوناتها للعامل  34

 االول ومرتبة ترتيباً تنازلياً حسب قيمة التشبع 
351 
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355 
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356 

ترتيب المكونات وتشعباتها  يوضح ترتيب مصفوفة العوامل النهائية حسب 38

 بعد التحليل العاملي
358 

يوضح الترتيب النهائي حسب ترتيب المكونانت بعد التحليل العاملي  39

 ت االربعة المجاال

359 

يبين البيانات الوصفية لعينة البحث لمجال الطالقة المجاالت العشرة إلدارة  25

 الجودة الشاملة

331 
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 شكر وامتنان

الحمد هلل والشكر هلل والصالة والسالم على خاتم انبياء ورسل هللا محمد بن عبد هللا 

 عليه افضل الصالة والسالم وعلى اله وصحبه الذين اختارهم هللا وبعد 

ال يسعني وانا اقدم جهدي المتواضع هذا اتقدم بالشكر والعرفان والمن واالحسان هلل 

علي بالصحة واالمان ألكمال متطلبات البر واالحسان ومن  رب العالمين الذي اسبغ

واجب العرفان اتقدم بالشكر الجزيل الى االستاذ الدكتور عباس فاضل جواد رئيس 

جامعة ديالى لما بذله من جهد لي وألخوتي في الدراسات للسير في طريق العلم 

 . والفضيلة فجزاه هللا خير الجزاء

الدكتور نبيل محمود االستاذ يري الى االستاذ الغالي شكري وتقدكما واتقدم بخالص 

شاكر المشرف على اطروحتي اذ كان خير عون وسند بأبداء المالحظات السديدة 

 .البحث متمنيا له الصحة والسعادة لترصين 

شكري وتقديري الى عمادة كلية التربية االساسية لما اولته من رعاية واهتمام وتوفير 

شكري وتقديري الى قسم . ألستمرار بأكمال متطلبات الدراسةاالجواء المناسبة ل

لما ابدوه من متابعة وحرص من اجل التربية الرياضية في كلية التربية االساسية 

، كما اتقدم بخالصالشكر والتقدير الى السادة رئيس انجاح سير العملبة التعليمية 

وزادت من الرصانة واعضاء لجنة المناقشة لما ابدوه لمالحظالت قيمة ساهمت 

كما اتقدم بالشكر والعرفان الى االستاذة الدكتورة بشرى عناد ، العلمية لالطورحة

مبارك لما قدمته من ارشادات ونصائح اغنت الدراسة بكثير من االراء متمنيا لها 

 .دوام الموفقية والنجاح 

ام متطلبات في اتم الدكتور محمد وليد الخشالي لما بذله من جهد الى شكري وتقديري

 في الجانب االحصائي فجزاه هللا خير الجزاء . الدراسة 
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االستاذ ليث كريم ,  االستاذ الدكتورالى كل من  وتقديري شكريبخالص  اتقدمكما 

 االستاذ الدكتورغازي صالح ,  االستاذ الدكتورعبد الستار , محمد مهند  الدكتور

,  عبد الوهاب غازي االستاذ الدكتور صالح مهدي , االستاذ الدكتورابراهيم جواد , 

طارق عبد الرحمن ، االستاذ   فرات جبار سعد هللا ، االستاذ الدكتور  االستاذ الدكتور

المعموري ,  عبد العزيز سامي االستاذ المساعد الدكتور مها محمد صالح ، الدكتور

وفقهم  غزوان عدنان االستاذ المساعد الدكتورامثل محمد عباس ، المدرس الدكتور

 هللا تعالى . 

اخي العزيز الدكتور ناظم احمد ، كما واتقدم بخالص  كما اتقدم بشكري الجزيل الى

المدرس و وهيب محمدالمدرس المساعد المساعد ابناء اختي  شكري وتقدير الى 

هيب لما بذلوه من جهد  مهندالمدرس المساعد و وهيب باهلل المعتصمالمساعد 

 الطروحة والمناقشة.استثنائي للمساهمة في ا

عائلتي الكريمة التي سهرت معي الليالي وتحملت الكثير في شكري وتقديري الىى 

 واخص منهم في الذكر ابني العزيز احمد .سبيل توفير االجواء المناسبة 

ادارة الملتقى االكاديمي واخص منهم بالذكر السيد غانم  واتقدم بشكري الجزيل الى

لما ابدته لي في  شاكر اسراء والسيد برهان علي السيدةعلوان والسيد امجد محمد 

مكتبة كلية التربية  وكذالك شكري وتقديري الى موضفي ،ةالمساعدة بطبع االطروح

لدكتوراه لما لدراسة طلبة اوتقديري الى اخوتي وزمالئي في ا شكري، االساسية 

في  لي واعانوني جميع من ابدى المساعدة واتقدم بالشكر الىابدوه من مساعدة لي،  

  اكمال متطلبات بحثي هذا ... ومن هللا التوفيق

 الباحث 
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عالقة بعض متطلبات الجود الشاملة بالخصائص االبداعية لعمداء  " 
من وجهة نظر التدريسين في الجامعات  كليات التربية الرياضية

 "  العراقية
 إشراف

 نبيل محمود شاكر أ.د

 اطروحة دكتوراه: شهاب احمد عكاب
 

 على خمسة أبواب هي: االطروحةاشتملت 

 حثالمقدمة واهمية الب  -:الباب األول

الحديثدة  ندا اسدالي   متطلبات الجديدد  لدادا  يعد االستعداد واالحتياط لمواجهة ال    

 التنافس والصراع بيا نخططي سياسات ننظمات القرن الحداد  والعردريا ندا اجد 

استثما  القد ات الفردية والجماعية باستخدام اسدالي  التفييدر والد اسدة والبحد  عدا 

دا  ويتتي دو  نفهوم ادا   الجدود  الردانلة فدي نقدندة جديد نا اج  تحسيا اال ونا ه

االسالي  التدي يسدعا اليهدا  وادهدا ندا اجد  الوىدوف الدا اف.د  الطدرن  ولمدا  دان 

الهدف االسما للعملية التعليمية الوىوف الا تحفيز الجوان  العقلية والنفسية والبدنيدة 

االدا يددة باعتبا هددا نددا اجدد  الوىددوف الددا تحقيدد  االنجددا ات يبددر  دو  القيددادات 

للعمد   الرئيسدةالمفص  الرئيسي في عملية التوجيه واال شاد ونتابعة تنفيذ المتطلبات 

لا بصدفة االبدداع  ونده احدد انتالك الصفات والخصائص التي تتج االدا   نا خالف

للرخصية القياديدة والتدي تسداهي فدي تعزيدز نتابعدة تنفيدذ السياسدات  الرئيسةات نوقالم

اهميةةة الدسا ةةة بالت عيةةد علةةى  حد ةةد  وتدداتينددا خددالف التفاعدد  واالنسددجام االدا يددة 

 : اال ية النقاط 

ابددرا  دو  الخصددائص االبداعيددة لعمدددا   ليددات التربيددة الريا ددية نددا خددالف   1

تحديددديها فددي تنفيددذ بعددت نتطلبددات ادا   الجددود  الرددانلة فددي  ليددات التربيددة 

 الريا ية  

   االتيسؤاف ويميا بلو   نريلة الد اسة بال
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نا انيانية وجود العالقة اال تباطية بيا بعدت نتطلبدات ادا   الجدود  الردانلة 

والخصدددائص االبداعيدددة لعمددددا   ليدددات التربيدددة الريا دددية ندددا وجهدددة نظدددر 

 : اال ية اال ئلة هالتدس سيين و تفرع من

   الجود  الرانلة في نؤسسات التعليي العالي ادا   ناهي نتطلبات   1

اع وناهي الخصائص االبداعية لعمدا   ليات التربيدة الريا دية ناهو االبد  2

 المنطقة الوسطا  

الجود  الرانلة والخصائص ادا   نا ندى العالقة اال تباطية بيا نتطلبات   3

  االبداعية لعمدا   ليات التربية الريا ية

 ة فهي :اما اهداف الدسا 

 التعليي العالي   الجود  الرانلة في نؤسساتادا   نتطلبات التعرف علا   1

المنطقددة بنددا  نقيدداخ للخصددائص االبداعيددة لعمدددا   ليددات التربيددة الريا ددية   2

 نا وجهة نظر التد يسييا الوسطا

نتطلبدددات ادا   الجدددود  الردددانلة والخصدددائص  التعدددرف علدددا العالقدددة بددديا  3

 االبداعية لعمدا  اليليات 

 اما مجاالت البحث 

 سية في  ليات التربية الريا ية  المجاف البرر  : اع.ا  الهيئات التد ي

  1/11/2111المجاف الزناني :

 المجاف المياني :  ليات التربية الريا ية لمنطقة الوسطا 
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 .الدسا ات النظر ة السابقة -:الباب الثاني 

 شمل الباب على محوس ن :

المحددددو  االوف : ت.ددددما نفهددددوم الجددددود  وادا   الجددددود  الرددددانلة والتطددددو    1

 ي للمفهوم واهي نتطلبات ونعايير ونبادئ واسس ادا   الجود  الرانلة التا يخ

ت النظريددات التددي فسددرت هددذا عددالمحددو  الثدداني : تندداوف نفهددوم االبددداع وب  2

المفهوم والتر يز علدا نظريدة جيلفدو  التدي اعتمددها الباحد  فدي بندا  نقيداخ 

الخصددائص االبداعيددة و ددذل  ىددفات القائددد المبدددع واهددي ىددفات االبددداع فددي 

 الجان  الريا ي  

 ( د اسة السابقة  13و ذل  اشتملت علا ) 

   -:الباب الثالث 

ىدفي باسسدلوا المسدحي لمالئمتده طبيعتده البحد  ا  قدام استخدام الباح  المدنه  الو 

( 2112الباحدد  باعتمدداد نقيدداخ نتطلبددات ادا   الجددود  الرددانلة للباحدد  خالددد اسددود )

والذ  اشتم  علا عرر  نجداالت حدددت نقيداخ نتطلبدات ادا   الجدود  الردانلة فدي 

البداعيددة  ليددات التربيددة الريا ددية فددي العددران و ددذل  تددي بنددا  نقيدداخ للخصددائص ا

طالقدة   االىدالة   ة نا خالف ا بعدة نحداو  تمثلدت باللعمدا   ليات التربية الريا ي

 ( تد يسديا151المقياخ تتيون نا ) المرونة   الحساسية للمريالت ا   انت عينة بنا 

% نا نجتمع البح  باسدتخدام اسدلوا التحليد  العدانلي ف.دال  عدا  33يمثلون نسبة  

ينتدده وتددي عددرا االدوات المسددتخدنة نددا وسددائ  جمددع تو دديم نجتمددع البحدد  وع

 المعلونات 

 -: الباب الرابع

ت.ددما عددرا نتددائ  العالقددة اال تباطيددة بدديا نقيدداخ نتطلبددات ادا   الجددود  الرددانلة 

 ونقياخ الخصائص االبداعية وتحليلها ونناقرتها لتحقي  اهداف البح  

 

 -: الباب الخامس

 لتالية :فقد اشتمل على اهم اال تنتاجات ا
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تمتددع عمدددا   ليددات التربيددة الريا ددية بقددد ات نتوسددطة فددي نتابعددة وتنفيددذ   1

 نتطلبات ادا   الجود  الرانلة 

توفر نوع نا الخصائص االبداعية لدى عمدا   ليات التربية الريا دية بردي    2

  نتفاوت بمجاالت )الطالقة, المرونة, االىالة, الحساسية للمريالت(

عدم وجود عالقدة ا تباطيدة بديا المقياسديا بحسد  ندا  بينت المعطيات الرقمية  3

 ا هرته نتائ  البح   

ان لصفة االبداع والخصائص االبداعية لددى الرخصديات القياديدة االادر البدال    4

فدددي تدددوفير االجدددوا  المناسدددبة وتهيئدددة المندددال التنظيمدددي الحددددا  العالقدددات 

 بيا المفاى  االدا ية والتنظيمية المتوا نة نا

بعدت المعوقدات التدي تمدر بهدا العمليدة االدا يدة فدي المتابعدة نتمثلدة ان وجود   5

بالتتايرات الخا جية نثد  البيئدة المحيطدة باعتبدا  ان المؤسسدة التعليميدة جدز  

 نا المجتمع له االار في تعتبر تطبي  هذه المتطلبات 

 

 -: التوصيات

فير المندال ان تتي المتابعات المستمر  نا قب  اليليات المبحواة نا اج  تدو  1

التنظيمدددي الدددذ  يعدددز  االتجددداه االيجدددابي لتنفيدددذ نتطلبدددات ادا   الجدددود  

 ود  الرانلة  رو   ايجاد اقافة إلدا   الجالرانلة

العمددد  علدددا تدددد ي  وتطدددوير االطدددر البردددرية ندددا خدددالف اشدددرا هي فدددي   2

 الدو ات التد يبية فيما يخص انظمة الجود  

يادات االدا يدة ندا خدالف اعتمداد العم  علا تعزيز ىفات االبداع لدى الق  3

 نعايير تتواف  نع الصفات القيادية في عملية االختيا  

  ياد  الدعي المعنو  ونعالجة نعوقات البيئة الخا جية   4
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 األولالباب 
   -التعريف بالبحث : – 1

    -المقدمة وأهمية البحث : 1-1

يعد مفهوم االدارة من المفاهيم التي سعى االنسان الى ترجمتها الى واقع عمل وتحديدد       

ولددم مفهومهددا مددن اجددل الوىددول الددى اب ددل االسدداليت واسددتطدامها لتلبيددة متطلبددات  ياتدده 

االنسددان تلددم المفدداهيم التددي  ددددت اسددلوب عملدده بهددو بددي ىددرا  دا ددم مددع ع رغبددات تشددب

متطلبات  ياته وتحسين جودتها بما يطدم تطلعاته ، باخد  يبحدث عدن مفداهيم ادقدر دقدة مدن 

اجل السيطرة على نوعية العمل ال ي يريد القيام به وهنا يبرز مفهدوم الجدودة دمطلدت مهدم 

العمددل بهددو مفهددوم نسددبي ال ندده يعطددي معددان مطتلفددة يسددعى اليدده االنسددان لتحقيددف الدقددة بددي 

باختالف االبراد واالوقات اعتماداً على الموقد    بهدو يهددف الدى ا هدار الصدفات الكليدة 

دمددا هددو متوقددع لدده الددى ار دداس  اجددات  المسددتهلم  اللعمددل المنددتل والتددي تسددمد بددان ي ديدد

ورغبته  
(1)

. 

ت العامددة التددي تناولتهددا معيددم نيريددات مفهددوم الجددودة مددن المفدداهيم والمصددطلحا دويعدد    

االدارة وتكمن اهميتها بي تعزيز السمة  والقدرة علدى المنابسدة واالقتصداد بالكلفدة والجهدد 

 متطلباتها السيما بي المجال التعليمي شهد اهتماماً متزايداً بالجودة واذ ان العالم المعاىر ي

نيددام التعلدديم المعاىددر وغدددت جددودة  بددالجودة بددي التعلدديم ا دددل المسددا ل الحيويددة بددي     

التعلدديم هددي المنقدد  واالمددل لكددل م سسددة تعليميددة تنشددد الوىددول الددى مسددتول الم سسددات 

التعليمددة مددن اجددل الوىددول الددى مسددتويات ومعدددالت عاليددة الجددودة لنيمهددا التعليمددة علددى 

المستول النيري والتطبيقي استعداداً للمنابسة على المستول الدولي 
(2)

. 

سسددات التعلدديم العددالي تبددرز الحاجددة  الددى اسددتطدام مفهددوم ادارة الجددودة الشدداملة وبددي م 

دمطلت مهم لالرتقاس بأليات العمل التنييمي دونه يعبدر عدن مددخل بكدري ويقدابي واداري 

الرديدزة االساسدية لنمدوذال االداري الجديددة  وتنييمي ينبغي تطبيقه بالجامعات باعتبارهدا 

ستحديات   العالمية من خالل مسدايرة المتغيدرات الدوليدة والمحليدة التي تتيد لها موادبة الم

                                                 
1
 .  20ص  2002، مطبعة جعفر العصامي   بغداد  ، ادارة الجودة الشاملة وااليزو  مدخل معاصر ؛سمير دامل الططيت  - 
2
اطرو ة  1001يزو وبف المواىفات الدولية االجودة بي االدارة المدرسية واليات تطبيقاتها موىفات ال؛ علي عبد الكريم  -

 .12ص 2012سالمية ، ددتوراه جامعة ام درمان اال
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إلدارة الجدودة التدي تهددف الدى التحسدين  والتطدوير  لعمل علدى تطبيدف االسداليت العلميدةوا

  المستمر
(1)

. 

بددأ االهتمدام بدردارة الجددودة الشداملة بدي م سسدات التعلدديم يتبلدور  دديقاً بدي العددرا   لقدد    

سلوباً ادارياً متميدزاً قدادراً علدى مواجهدة التحدديات والمسدتجدات المحيطدة وذلم  باعتباره ا

ة مدن العمليدة التعليميدة وتحسدين مطرجاتهدا  ة وقادراً على تحقيدف االهدداف المرجدومن نا ي

التدي  تنمدي  التي يدتم مدن خاللهدا تحديدد الصدفات والطصدا س االساسديةومن نا ية اخرل 

ور المتطلبات بدي ادارة الجدودة الشداملة دأسدلوب ومعيدار ومع بروز دالقدرة على االبدا   

يددتم مددن خاللهددا تحديددد اسدداليت مددنهل العمددل يبددرز دور القيددادات االداريددة  بددي الجامعددات 

 والكليات دعامل اساسي بي متابعة وتنفي  ه ه المتطلبات . 

م سسددات لدد لم تعددد القيددادات الريا ددية االداريددة المتمقلددة بددي عمددادات الكليددات بددي       

 ا تمتلكده مدن خصدا س ابداعيدة تعمدلمبي التوجيه والمتابعة ب الر يسة التعليم العالي الحلقة

على ترجمتها بدي التعامدل مدع المفاىدل المهمدة بدي الحلقدة التعليميدة تهددف مدن وراس ذلدم 

 .تال م مع طبيعة وعيم المس ولية المناطة بهم ال

فات قياديددة الددى عددالم االدارة ادل الددى مددن ذلددم يمكددن القددول ان دخددول االبداعيددة دصدد   

الترديددز علددى مو ددو  االبدددا  بددي االدارة والقيددادة المبدعددة والقا ددد المبددد  الن العمليددة 

االبداعيددة ال تتحقددف اال بتددوابر خصددا س وقدددرات اساسددية للمبدددعين ال نهددا تددوق  المفدداهيم 

وااللهدام وىدورة مدن ىدور  اً للوم دات الفكريدةندقريالتقليدية لألبدا  التي تجعلده نتاجداً و

 ال داس الفطري .

 وتكمن اهمية الدراسة :

مددن خددالل التعددرف علددى العالقددة بددين متطلبددات ادارة الجددودة الشدداملة والطصددا س      

االبداعية لعمداس دليات التربية الريا دية دونهدا المفصدل ألدقدر دقدة علدى تنفيد  المتطلبدات 

يا دية والنهدوب بواقدع العمدل االداري ودد لم ومراقبتها بمدا يطددم تحقيدف االنجدازات الر

من اهميدة الدراسدة تبدرز بدي ان تحديدد الطصدا س االبداعيدة لعمدداس  ايمكن القول ان جزس

دليات التربية الريا ية وتعريفها وتقويمها ربما تكون ا ددل الوسدا ل التدي تمكدن التدابعين 

                                                 
1
  .20ص2011 ،  اطرو ة ددتوراه غير منشورة بابل، بناس متطلبات الجودة الشاملة ؛  خالد اسود اليخ - 
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سددة االجابددة عليهددا مددن خددالل علددى هدد ه المرتكددزات التددي تحدداول الدرا الختيددار قددادتهم بندداسً 

 .المفاهيم التي تحددها الدراسة بيما يطس االبدا 

   -مشكلة البحث : 1-2

تعد ادارة الجودة الشاملة منهجا اداريا علميدا لتحقيدف ميدامين الجدودة بدي جميدع     

مدددخال ر يسددا بأتبددا  اسددلوب االدارة النموذجيددة مددن خددالل  تعدددالمجدداالت دونهددا 

قيددادات االداريددة التددي تكمددن اهميتهددا بددي جعددل االدارة ادقددر الممارسددات الفعليددة لل

المعيددار الد ي يمكددن بددي  دو ه الحكددم علددى مدددل ديناميكيدة وباعليددة بددل غددت هددي 

نجاح اي عمل اداري من خالل تفعيل دور الموارد البشرية والماديدة .. ومدن خدالل 

خبرة البا ث ال   ان توابر الطصا س االبداعيدة ومتطلبدات العمدل االداري وبدف 

واعتبارهددا مددن ، لواجددت توابرهددا اا ددد ابددرز السددمات ، منيددور الجددودة الشدداملة 

دددا ن االساسددية بددي عمليددة اختيددار القيددادات االداريددة وهدد ا مددا تتناولدده الدراسددة الر

بتحديد الطصا س االبداعية لعمداس دليات التربيدة الريا دية واعتبارهدا وا ددة مدن 

المعايير التي ممكن ان تساهم بي اختيار الشطصية القياديدة مدن خدالل دراسدة مددل 

الجودة الشاملة علدى ا ددل م سسدات التعلديم العالقة االرتباطية بين متطلبات ادارة 

 :ياتيالعالي وتكمن مشكلة الدراسة بما 

مددددا امكانيددددة وجددددود العالقددددة االرتباطيددددة بددددين متطلبددددات ادارة الجددددودة الشدددداملة 

 -: االتيةسللة اال هويتفر  من من وجهة نير التدريسين والطصا س االبداعية

 .ات التعليم العاليالجودة الشاملة بي م سس ادارة متطلبات هل ان -1

ما هو االبدا  وماهي الطصا س االبداعية للقيادات االدراية بدي دليدات التربيدة  -2

 .الريا ية المنطقة الوسطى

الجددودة الشدداملة والطصددا س  ادارة مددا مدددل العالقددة االرتباطيددة بددين متطلبددات -3

 .االبداعية لعمداس دليات التربية الريا ية
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   -أهداف البحث : 1-3

 . دليات التربية الريا يةالجودة الشاملة بي  ادارة متطلباتالتعرف على  -1

ية مددن وجهددة بندداس مقيدداخ الطصددا س االبداعيددة لعمددداس دليددات التربيددة الريا دد -2

 نير التدريسيين بي المنطقى الوسطى .

الجودة الشداملة والطصدا س االبداعيدة ادارة التعرف على العالقة بين متطلبات  -3

 . لعمداس الكليات

    -ت البحث :مجاال 1-4

اع اس الهيلات التدريسية بي دليات التربية الريا ية  -المجال البشري : 1-4-1

 المنطقة الوسطى .

 15/4/2014 – 1/11/2012للمدة من   -: المجال الزماني 1-4-2

 .  دليات التربية الريا ية المنطقة الوسطى -المجال المكاني : 1-4-3

    -:تحديد المصطلحات  1-5

هي المنهجية المنيمة ل مان سير النشاطات التي تم التططيط لهدا لجودة الشاملة : ادارة ا

انها االسلوب االمقدل الد ي يسداعد علدى مندع وتجندت المشدكالت مدن خدالل العمدل  اذمسبقاً 

علدددى تحفيدددز وتشدددجيع السدددلوت االداري والتنييمدددي االمقدددل بدددي االداس باسدددتطدام المدددوارد 

يةالبشرية والمادية بكفاسة عال
(1)

  . 

هي مجموعة المدخالت المادية والمعنوية واالجتماعيدة والنفسدية التدي يدتم بدي :  المتطلبات

 و ها تحسين و بط نوعية االداس التعليمي لألبراد و من المواىدفات العالميدة الحديقدة 

التعليمية  العملية بي تطوير
(2)

   .               

الخصااا ا االبداةيااة 
(3)

ي يملكهددا الفددرد والتددي تعكددع قدرتدده علددى هددي الطصددا س التدد:  

تمقددل ( اذ انهددا  تحسددع المشددكالتاالنتدداال التددي تتسددم ب )الطالقددة ة المرونددة ة األىددالة ة 

 شكال من اشكال التفكير واالنتاال 

                                                 
1
ها في مدارس ادارة الجودة الشاملة واسلوب ارسا ها مع توجيهات الوزارية في تطبيق، رياب الينا  ، دردسبي تتالعن   - 

  .4ص 2002 ، المملكة العربية السعودية

2
كتابات ادارة الصف وتنظيمه لدى الطلبة المعلمين في كلية التربية بجامعة   تطويرناجي رجت سكر ، جميل عمران نشوان ؛  - 

 . 24، ص   2005، بحث منشور دار ال يابة ، عين شمع ، المجلد القاني ،  االقصى
3
 - Allan , C.K. (1979) : creativity Thinking : Canada , L.M.N  
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 :ةاألجرا ي التعاريف

هدددو قددددرة الفدددرد او الجماعدددة علدددى االنتددداال مدددن خدددالل امتالدددده  الخصاااا ا االبداةياااة : 

ن الطالقددة بددي التفكيددر والمرونددة بددي التعامددل واالىددالة بددي الفكددرة لطصددا س تمكندده مدد

 والتحسع العالي للمشكالت ومعالجتها بمرونة وتكي  متزامنين.

 

بلسدفة اداريدة تنييميدة تعمدل علدى اشدرات جميدع عناىدر التنيديم  ادارة الجودة الشالملة :

بدي العمدل هدي المعيدار والعمل على تنمية المواهت والقدرات والمساهمة بي جعدل الكفداسة 

 ال ي ي دي الى التحسين المستمر . 
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 الباب الثاني:

 الدراسات النظرية والسابقة : -2

 الدراسات النظرية: 2-1

 :الجودة وادراة الجودة الشاملة نظرة في التطور والمفهوم   2-1-1

  : والمفهوم الجودة التطور 2-1-1-1

ي تفكيته  مذت  تعد الجودة كممارسة من االساليب التي استتددماا االساتاق يتدًما   ت      

متتتن   تتتا   ال اتتتي ةو دائمتتتا  كتتتاق ًدتتتتار االدبا   اتتتظاتتتور   وتتتا بستتت  ال اتتتي ة 

لاتكن المئئمتة بالجيتدة التتي االحيواسا  بالحجارة بجودة  الية بك لك اختيار امتاكن 

متن الد توا  االبلتا  تعتدبهتي  ،من ال هبف الدارسية المحي ة بت  مأمنتجعو   ي 

 تتي التعامتت  متت  كا تتة ا  تتي اياتتت  اليوميتتة كدًمومتتة لتت  لتحدًتتد المفتتاهيت التتتي ًحتاساتت

 مه باا .ال هبف التي ً

بائ  ال وداق التي استددمت باهتمت بالجودة هسا  ي اقب التارًخ سجد اق من اباذا س 

ماتوة الموتك امتورابي   وتا ذلتك ن بخيه شاهدكممارسة ب كه هو بئد بادي الها دً

صهًحة بيواسين استما يتة  اي تتضمن سصوصالتي س ماا  ي القهق الثامن  شه بالت

بذتتائ  ب ئيتا  تذ ت الحياة بتؤكد  وا ضهبرة التقيد بالمت و ا  الجيتدة بالدتهب   

لوصتو  التا ا ضت  ا نمًضت ي تذ يت الحياة المجتمعيتة بمتا سيدة من شاساا المااهمة 

كتهة موستودة سهى اق االهتما  بجودة االشياء ليس سدًتدا   تالجودة كف بادق االشياء ل ا

مذ  االف الاذين بلكذاتا كذ تا  اداري لتت تذشتأ اال اتدًثا   جت برها موستودة مذت  القتد  

مثوما اكد الفها ذة المصهًوق  تي بذتاء بصت ل المعابتد المصتهًة  ضتئ   تن الشتواهد 

ال ايية من  موات  ي تشييد االههاما 
(1)

 . 

مت  استدال  ذاجتي بدييتب بتد  جودة بشتك   ومتي بمبتشيه االدبيا  اق االهتما  بتال    

بتاختها  الماكذتة ال دارًتة متن ي ت   6771الثورة الصذا ية  ي دب  غهب ابربا  ا  

  االلة مجاال   الذق  ب التصذي بدخو ،العالت ) سيمس باط (
(2)

 . 

لتصذي  بتد  تتارًخ التتحكت بتالجودة كممارستة بمفاتو   اتو ا مذ  اق  هف االسااق     

ب ذتتدما ستتاء  الثتتورة  ،  متتن ختتئ  تحدًتتد درستتة المذتتت ًحتتاب  تحاتتين متتا ًذتجتت

                                                 
1
 34. ص   سبق ذكرهمصدر سميه كام  الد يب .  - 
2
 . 34. ص   سبق ذكرهمصدر سميه كام  الد يب .  - 
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لتتت ًعتتد العامتت  ماتتؤبال   تتن سميتت  مهااتت  ،الصتتذا ية بفكتتهة التدصتتال  تتي االستتتا  

 كأستووباالستا  ب  تدصال  ي سزئية باادة من تصذي  المذت  بهذا بتهت  الجتودة 

االدبيتا   تذابلتت  تجدر االشارة التا اق ظاتور  كمفاتو  اذادًث لوت ور  ي المفاو  .

ممتا ،ايتصتادًة ستهاء الحتهب العالميتة الثاسيتة  بأتمتةكاست بداًت   ذدما مته  اليابتاق 

سعتت  القتتائمين  وتتا التد تتي  لت تتوًه الصتتذا ة التتا ال حتتث  تتن استتووب  متت  سدًتتد 

ًتوا ب م  ال هبف التي ًمتهبق باتا متن هذتا تحتدد مفاتو  الجتودة كعامت  استا  متن 

اق الجتتودة  هتتي الهغ تتة  تتي "لصتتذا ة متتن مذ وتتب  وامتت  تجدًتتد استتاليب العمتت   تتي ا

تحقيب ستائ  مهغوبة تو ه سفعا  ألصحاب المصوحة بًقو   وتا تحقيقاتا مجمو تة متن 

المدتصين ًدًهبق الموارد باالمكاسا  الئتمة بًحددبق اال متا  بًضتعوق الد ت  

الذتتائ  مت   سيه االداء لوتأكد من تحقيتب بًتوماوقبال هام  بًقودبق القائمين بالتذفي  

االختتت  باال ت تتتار ال تتتهبف المحي تتتة باتتتت بًوتماتتتوق الفتتتهص بًتجذ تتتوق المدتتتاطه 

"الماتق   بًاتعدبق الاتماال 
(1)

   . 

اليابتتاق التتا تحاتتين سو يتتة االستتتا  اصتت حت متتن التتهباد  وتتا  ستتعي بستيجتتة         

االب  ماتوى االيتصاد العالمي بالتكذووسيا المتقتد  بمذت  اق اصت حت الجتودة الاتدف 

لومؤساا  ااتوت ساسب االهتمتا  باتا ك تاههة  الميتة تولياتا المذ متا  بالحكومتا  

مجتمت   بتأستيساهتماما  خاصتا  كوساتا توعتب دبرا  محورًتا   تي كفتاءة العمت  االداري 

ًعتمتتتد  وتتتا الكفتتتاءة باداء الفعتتت  بشتتتك  متميتتتز بهذتتتا ظاتتته  الحاستتتة التتتا تحدًتتتد  

ظتهبف التقتد  الصتذا ي   هضتت ايتصادي مص وح  باألسا كمص وح بمفاو   او 

بالثتتتورة التكذووسيتتتة  تتتي العصتتته الحتتتدًث بيتتتد تعتتتدد  المفتتتاهيت التتتتي تذابلتتتت هتتت ا 

المص وح بشك  ًصعب مع  بض  مفاتو  ستام  ًتفتب  ويت  الجميت  كمتا اشتار اليت  ) 

 س ي  سعد خوي  ( الا اساا تعذي :

 . اسدفاض سا ة العيوب 

  التشغي  . با ما   بالفايداسدفاض التالف 

 . اسدفاض  ي شكابى العمئء 

                                                 
1
 . 2ص، 8338دار الغهًب لو  ا ة بالذشه / القاههة  ، لأليزو التأهيلومتطلبات  الشاملةة الجودة رادا ؛ وي الاومي  - 
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 . تحاين االداء 

 . االسها  بتقدًت الددما  لوعمئء 

 الحاسة الا االاتياسا  بالتفتيش اسدفاض
(1)

 . 

المتااتة  لإلمكاستا ( اساا الكفاًة اي االستعما  االمثت   8333بًهى ) صالح  ويما  

من اس  الحصو   وا مدهسا  سيدة 
(2)

  . 

 

الجودة بما ًوي درباه اا  بيد 
(3)

   : 

  يويب كهبسي Philip Qrosby :.  الجودة هي الم ابقة لومواصفا : 

  سوراقJuran :  مذاست ة المذتت  لوغتهض  ب: الجودة هي المئئمة لئستتددا  ا

 ال ي ًاتدد   ي  .

   دًمذDeming :   الجودة هي درسة متويعة من الم ابقتة باال تمادًتة بايت :

 مة لواوق .تكوفة ببصورة مئئ

  تًهبكسXeroxy :  الجودة هي االستعداد لتو يتة ااستا  العمتئء التداخوين :

 بالدارسين  يما ًتعوب بتمدًد المذتجا  بالددما  . 

متتن ختتئ  الاتتهد المتتوسز لتحدًتتد مفاتتو  الجتتودة بالتعهًفتتا  التتتي تذابلاتتا الموضتتو  

 ًمكن القو  اق الجودة  وت ب ن بماارة ادارًة تقو   وا :

  و  التغييه .ي .6

 تو ية ااسا  الماتفيد من المذت  اب الددمة . .8

 ا  ذصها  مؤثها  .ااستيعاب التقذيا  الحدًثة ًوصف .4

 تو يه بيئة تتيح لجمي  العاموين  ي المؤساة المشاركة باالبدا   ي العم  . .3

التشتتدًد  وتتا اهميتتة العذصتته ال شتتهي بتزبًتتد  بثقا تتة الجتتودة الئتمتتة لذجتتا   .5

 العم .

 

                                                 
1
 .83ص،  8366القاههة . دار الشهبق   ،  ادارة الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي في المؤسسات التربوية ؛س ي  سعد خوي   - 
2
 . 2ص ، مصدر سبق ذكره  وي الاومي ؛  - 
3
 . 15ص  8332 ، 6دار الصفا لوذشه بالتوتً  ط ،  االردق ، لجودة الشاملة والجدية في التدريب ا ؛ محان  وي  - 
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ةمراحل التطور التاريخي للجود2-1-1-2
(1) 

 

كثيته البعد اتفاق اغوب ال تااثين بالمدتصتين  وتا تحدًتد مفاتو  الجتودة ظاته        

بًكاد ًتفب اغو ات  وا اق ،  المفاو تذابلت الت ور التارًدي لا ا التي من الدراسا  

  باتا ست ع  مهاات  تحتدد استاليب العمت  التتي مته ًتضتمنالت ور التتارًدي لوجتودة 

بالتتتي ستتاهمت  تتي تهستتيخ هتت ا المفاتتو  باًجتتاد االستتاليب التتتي متتن شتتاساا االرتقتتاء 

 العم  الجيد بكما م ين ادسا  : بأسووب

 

 : المرحلة االولى 

  6771- 6233( Operatorمهاوة ض   العام  المذف  لوجودة )

لوت توًه  بلتاالد وة اال إظاارسااًة القهق التاس   شه هي الامة االبهت  ي  تعد    

ًعتمتد  وتا  امت    بالكامتهت   المهاوتة كتاق تصتذي  المذتتو    ي مجا  الجتودة ب تي

بااد اب مجمو ة متن العمتا  ًذاتجت مت  س تا  التصتذي   تي الواتدا  االستاسيتة لت لك 

 ظاه  لحاسة الا مهاي ة التذفي  بالد وة الا ض   العام  لوجودة .

 : المرحلة الثانية 

  6233-6267(  Formanلوجودة ) مهاوة ض   رئيس العما  

تعتتد هتت   المهاوتتة مهاوتتة ظاتتور مفاتتو  استاسيتتة ك يتتهة  تتي المصتتذ  متت  ظاتتور      

الصتتذا ا  الحدًثتتة لتت ا ايتضتتت الحاستتة التتا تكويتتف رئتتيس مجمو تتة العمتت  بمامتتة 

 المهاي ة باالشهاف  وا العما  .

  المرحلة الثالثة: 

 6267-6242( Inspection) ض   الجودة  ن طهًب التفتيشمهاوة 

تميز  ه   المهاوتة بتذتو  استاليب االستتا  بظاتور التعقيتد  تي الصتذا ة ممتا ادى    

الا تًادة ك يهة  ي  دد العما  ببشك  مجامي  بظاته  الحاستة التا بظيفتة المفتتش 

 بهي  كهة ت دب سيدة  ي ذلك الويت . 6242باستمه  لغاًة 

  المرحلة الرابعة: 

  6242-6235(  Statical Qualit Controlلوجودة )مهاوة الض   االاصائي 

                                                 
1
 .  42 -47، ص  8332،  مصدر سبق ذكرهسميه كام  الد يب ؛  - 
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 تي  لإلستتا الوجوء الا  حتال العيذتا  ستيجتة التوست  الك يته بتميز  ه   المهاوة     

اد   ذالحهب العالمية الثاسيتة ممتا اصت حت مامتة التفتتيش صتع ة ستيجتة هت ا التوست  ا

اب  متن استتدد   بالمعتاب بكتاق لوتذ تؤه   الحالة التا اال تمتاد  وتا لواتا  الضت   

 . المذا  االاصائي  ي تحدًد المعاب العالت االاصائي ) بالته ستيوار  ( 

 

  المرحلة الخامسة : 

 6235-6223(  Total Quality Controlمهاوة الض   الشام  لوجودة )

دم  استاليب الضت   االاصتائي لوجتودة مت  تقذيتا  القيتا  بتتميز  ه   المهاوة      

يشتم  سميت  المهاات  االستاسيتة ليتتت متن خئلت  تشتجي  ممارستا  بظاه ه ا الذ تا  ل

 اوا ز الجودة .

  المرحلة السادسة : 
 :6223-6227( Assurance Quality)مرحلة توكيد الجودة 

تميتتز  هتت   المهاوتتة باالستتتمهارًة بالمحا  تتة  وتتا الماتتتوًا  التتتي تتتت تحقيقاتتا      

دارة س ت الجتودة بالتفكيته بماتألة توكيتد بظماق ث اتاا من خئ  استددا  التد ي   با

الجودة  ي التصميت من خئ  تحمي  الماؤبلية  ي تحقيب ذلك  وا كا ة العاموين  تي 

 الشهكة .

  المرحلة السابعة: 

حد بل -6227(   Total Quality Managemenxمهاوة ادارة الجودة الشاموة )

 االق

تمه لذ ت الجودة باتاتا  هت   المفاتو  تميز  ه   المهاوة بالت ور الشام  بالما     

ليشتتم  سمتت   ذاصتته التذ تتيت بمتتن ابتتهت خصتتائال هتت   المهاوتتة استتتددا  معوومتتا  

القياستية )  ( المواصفا ISOمذ مة التقييس العالمية ) ببإصدارادارة الجودة الشاموة 

 وتتا القياستتا  االدارًتتة بالمتابعتتة  تتي تذفيتت   التأكيتتدلك ( بكتت 2336-2338-2334

  ي العم  . لألبدا  ا  ه   المهاوة من اس  صق  المواهب با  اء الحهًة مت و

 

 

 

 
TQm 

 1987منذ 

 ولحد االن

 ادارة الجودة

 الشاموة

Q  A     
لغاًة 

6227   T.Q.C 
 6223لغاًة 
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 ( يوضح مراحل تطور اساليب ونظم الجودة1شكل )

 ر والمفهوم الجودة الشاملة التطو  2-1-2

 

بعد بهبت الجودة كمفاو  بتهسيد   ي اسووب العم  باالستا  ظاه  الحاسة      

بستيجة ظاور  لوتذا سليب اكثه شمولية بدية  ي العم  كأسا  الا استددا  اسا

ت المواهب اص حت الحاسة الا اق ًكوق بالد ها  الفذية  ي ال  قا  العاموة ببه

من  لئ ادةالعم  االداري المشتهك هو ااد االساليب الجدًدة التي ًمكن استدداماا 

لمشورة بالهاي باتا  ي ال ايا  من خئ  ا  ائاا الحهًة  ي التفكيه بابداء ا

 الشاموةبعض االاياق  ي  موية اتداذ القهار" من هذا بهت مفاو  ادارة الجودة 

معاصهة تميز  بالت ور الشام  بالماتمه لتذ يت الجودة باتاا  المفاو  كمهاوة 

اموة ليشم  سمي   ذاصه التذ يت "الت  يقي لوجودة الش
(1)

 . 

التي ادثت  ي االيتصاد الياباسي بعد الحهب  بكاق ظاور  كمفاو  بعد االتمة    

العالمية الثاسية مما اض ه ت ماء االيتصاد الياباسي الا ااداث الجودة بماا دة 

االمهًكي ال ي ًاما بأبي الجودة بال ي يا  بتعويت العالت ( Deemingدًمذ  )

                                                 
 .34ص ،  مصدر سبق ذكره؛ سميه الد يب  -6
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ا  سودة الياباسيين المذتجين  وا كيفية تحوً  الاو  الهخيصة بالهدًئة الا سو  ذ

 الية اذ تت بالفع  تاجي  ا ضوية لواو  الياباسية  وا المذتجا  االمهًكية ب ذدما 

سئ  دًمذ   ن س ب سجا  ادارة الجودة الشاموة  ي الياباق بدرسة اك ه من الوالًا  

المتحدة االمهًكية يا  "اق الفهق هو  ي  موية التذفي  اي تجايد ادارة الجودة الشاموة 

 وا مجمو ة من اال كار   ه من المفاهيت التي تقو   وافتاال لك تعتبت  يقاتاا 

 "بالم ادئ بًمكن ألي ادارة اق تت ذاها من اس  تحقيب ا ض  اداء
(1)

 . 

لفوافة ادارة الجودة الشاموة ًئاظ اساا من الفوافا  االدارًة الحدًثة  بالمتت        

هق الماضي بد   تتضح مئمح ادبا  سا يا  اذ اس   ي سااًة  قد الثماسيذا  من الق

بمفاهيت  وافة ادارة الجودة ليكوسا معا  ما ًاما  ي  الت اليو  بماما ادارة  الجودة 

الشاموة بلقد بد  استددا  مص وح الجودة  ي الكتابا  العهبية م  بداًة  قد 

 تمتالدبلية التي ا المتغيها التاعيذا   ي القهق الماضي اثه ظاور الكثيه من 

شيو  استددا  المص وح بضهبرة لفت اس ار باست ا  سمي  المذ ما  الصذا ية 

بالددمية الا ضهبرة استددا   وافة ادارة الجودة الشاموة لع  من ابهت ه   

المعووما  / االتصاال  (  اتكذووسيالمتغيها  )الذ ا  االيتصادي الجدًد / 
(2)

. 
 

بًشيه سابووساكي    
(3)

ة الجودة الشاموة كغيه  من المفاهيت مفاو  ادارالا اق  

االدارًة التي تت اًن بشأس  المفاهيت باال كار ب قا  لزابًة الذ ه من ي   ه ا ال ااث اب 

 ة اذ دالاا المضامينماثئ   ي الشكوي  ي المفاهيت ًكاد ًكوق م ذاك اال اق ه ا الت اًن

ًتمث  بالماتاوك من اس  ًتمحور او  الادف ال ي تاعا لتحقيق  المذ مة بال ي 

خئ  تفا   كا ة االطهاف الفا وة  ي المذ مة  او ًهد باساا تعذي االساا  الفعا  

االستثمارًة لوموارد  الكفاءةلوذ ا  االداري بالتذ يمي بكا ة  ذاصه   ي تحقيب 

المتااة من مادة ابلية بمعدا  بيوى بشهًة بمعووماتية بادارة استهاتيجية بمعاًيه 

بحيث تاات سميعا   ي الاعي لتحقيب هدف المذ مة ال ي ًهتكز  ي  بمواصفا 

                                                 
1
 6222( اميها  لوذشه بالتوتً  القاههة 8368شحاذة  محمود ن ) ثماق  ،  ادارة الجامعات بالجودة الشاملة ؛  هًد راغب الذجار -

 . 74ص
2
 8368دار اسامة لوذشه بالتوتً  ,  ماق ،  معايير الجودة الشاملة ) األدارة , االحصاء .االقتصاد ( ؛مص فا كما  الايد طاً   - 

 . 2ص
3
مهكز الد ها  الماذية لئدارة ، الفتا  الذعماسي تعهًب   د   8  ،  تطبيق ادارة الجودة الشاملة نظرة عامة ؛ ساًووساكي سوتًف - 

 . 58ص  8331الجيزة القاههة  ،
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تحقيب االش ا  االمث  لوماتاوك االخيه من خئ  تقدًت الاو  بالددما  بالموصفا  

ة بًمكن التع يه يم  يدرات  الشهائ تًتئئالقياسية ذا  الذو ية الجيدة بالاعه ال ي 

 بووساكيكما ًقتها  سا االتيشك   ن ه   الذ هة بال

 االستراتيجية                        الهيكل التنظيمي                             

 

 

 القيادة                                     الموارد المتاحة    

 

 

 

 

 

المجهزون     المستهلكون

  

 

 

 

 

                               ية  لالفراد                                                                                                                  المعايير والمواصفات القياسية                     المواصفات السلوك

 وتفاعلهم في تحقيق االهداف                                                           

 

 حقيق االشباع االفضل للمستهلكت( يوضح 2شكل )

بب قا  لما اشار الي  سابووساكي الا اق ت اًن مفاهيت با كار ادارة الجودة الشاموة     

من تابًة الذ ه من ي   ال ااثين اسعكس بشك  باضح  وا  د  بسود تعهًف  ا  

اق هذالك بعض التعارًف التي اظاه  تصور  ا  لمفاو   االمتفب  وي  من ي وات 

TQM    ه ا  ًحتوًااالتي  الثئثةبلتحدًد ذلك ًمكن تجزئة التعهًف بالمص وحا

 -المفاو  بالمتمثوة بـ :

: بًقصد باا القيا  بت وًه القدرا  التذ يمية لوقيادا  االدارًة لدوب االة  االدارة

 الماتمه لغهض المحا  ة  وا ماتوى  الي من االداء . التحانتحقيب  تضمن

تحقيب مت و ا  الزبائن  ي الاو  بالددما  التي تقدماا المذ مة : بتعذي  الجودة

 تويعاتات .ث لتقدًت ماتوًا  سودة ا وا من بالاعي الحثي

 االالادا 

 االدارة

 

 النظام

 

 االفراد

T
Q

M
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لغهض التعهًف الدييب  وا  ،: بًقصد باا اشهاك  ذاصه العم  كا ة الشاملة

ااسا  الزبائن  ي كا ة مهاا  العم  بلجمي  العاموين بب   ايصا الجاود 

 لتحقيب توك االهداف . الجما ية

 

اساا  موية ادارًة تهتكز  وا مجمو ة من القيت بتاتمد  وا ( ربد ب ه اا )      

بتاتثمه يدراتات الفكهًة ، طاية اهكتاا من المعووما  التي توظف مواهب العاموين 

تحقيب التحان الماتمه  لضماق ي مدتوف ماتوًا  التذ يت  وا سحو ابدا ي 

لومؤساة
(1)

  . 

 وافة ادارًة  صهًة تهتكز  وا  دد من المفاهيت   وا اسااالد يب : اابتذابل    

الوسائ  االدارًة االساسية  ناالدارًة الحدًثة الموساة التي تاتذد  الياا المز  بي

را  الفذية المتدصصة من اس  االرتقاء بماتوى ابالجاود االبتكارًة ببين الما

هًناالداء بالتحاين بالت وًه الماتم
(2)

  . 

سميتتت   تت و اتتتاهتتتي  واتتتفة ادارًتتتة  :الجتتتزء الثتتتاسي ه تاتتتا المواصتتتفة ال هً اسيتتتة    

الذشتتاطا  لتحقيتتب ااتياستتا  بتويعتتا  الزبتتوق بالمجتمتت  بارضتتاء اهتتداف المذ متتة 

ادة باستتووب بتكوفتتة اكثتته  ا ويتتة متتن ختتئ  تع تتيت امكاسيتتا  سميتت  العمتتا   تتي القيتت

الماتمهة  ي التحاين الماتمه
(3)  . 

معاصتهة سوهههتا س تا  شتام   ادارًتة  وافة  وا اساا ي اين تذابلاا )  قيوي (      

ادف التحاين الماتتمه لوعمويتا  بلوجودة ًاتوت تويعا  العمئء الداخوين بالدارسيين 

االدارًة
(4)

 . 

الجودة الشاموة  ي ادارا  المصاس  ب تي  ادارة بت ور بًعود الفض   ي استددا      

 بمذات  دًد من العوماء االمهًكيين بالياباسيينالا مااهما  العالتهبية 

  Edward deemingاوالً : ادورد ديمنك 

                                                 
1
 - Rhodes, A,"On the Road to Quality Education Leadership",(1992) Ro1,49 No.6.p.45.  

 . 24ص 8336 ماق  ،مؤساة اماد لودراسا  الجامعية،  االدارية الجامعية .دراسات حديثة؛ اامد الد يب -8
3
 38.ص8337ر د اان / سودة الددمة المصه ية . دار التواص  العزي مؤساة الدراق لوذشه .دمشب . - -

4
 .  13.ص8336 ماق . ، بائ  لوذشه بالتوتً ،  المنهجية المتكاملة ألدارة الجودة الشاملة؛ مهب اذفي  قيوي  - 
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لتحقيتتب الجتتودة الشتتاموة معتمتتدا   وتتا اق القتتوى  ا تمتتد الجاستتب االساتتاسي  تتي  واتتفت 

العاموتة  ذتدما تمتوتك اال كتار مامتا تكوتف باتاطتاا اب يوتاتا توتتز  بكامت  ارادتاتا  تي 

مواا  وا ااان بس  بًكوق لدًاا  مويتة ادارًتة ستويمة ًتتت متن خئلاتا العمت  اتقاق  

ذيتتا  ااصتتائية تحقتتب تق تتالجودة تكتتوق ستيجتتة ط يعيتتة بطهًقتتة تقتتو   وتتا استتتعما  

ذيتتا   قتت  ًاتتت ي  االدارًتتوق اق تقالتحاتتن الماتتتمه  تتي الذتتتائ  بمتتن ختتئ  هتت   ال

متد قتتة اثذتتاء االستتتا  بلتتيس  مهةًكتشتتفوا المشتتكئ  بًزًوتتوا استت اباا  تتي  مويتتة ماتتت

بعد 
(1)

(4بيد ابتكه ما ًاما بدائهة دًمذك الموضحة بالشك  )،  
(2)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح دائرة ديمنك3شكل )

 

  وياا دًمذك باالتي : الدائهة التي اكد  مضامينتوضيح بًمكن 

 : خ   ألي تحاين تهًد خطط

 دبد باكتشف االخ اء بادد اس اباا .: سف  الد ة بط ب التغييه  ي س اق محاعمل

الذتتتائ  باكتشتتف  يمتتا اذا كاستتت ا كتتارك باوولتتك صتتحيحة بيابوتتة  : يتتس بيتتيت  تأكددد

 لوت  يب .

حقتب ًكت  شتيء   تن عتدتحقب سجااتا  ط تب اوولتك بشتك  باست  بستهً  بابت: اذا  نفذ

 تاا .بثقا  استهاتيجيتاالوذجا  تعتمدها المذ مة سزءا  من  ا   شئ  باسع  معاًيه

                                                 
1
االردق ،  والتطبيقاتميز ومعايير االعتماد االسس تمؤشرات الالجودة الشاملة في التعليم بين ؛ رشدي اامد طعميمة باخهبق  -

 .81ص  8331 ،المايهة لوذشه بالتوتً  ، . ماق
2
 . 67ص ،8336 6االردق ط ، مدخل الى المنهجية المتكاملة الدارة الجودة الشاملة ؛ مهب صفي  - 

Planacy 

 خطط
ACT 

 نفذ

CHECk 

 تاكيد
D 

 اعمل
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بيد بض  دًمذك الم ادئ الدراسية االربعتة العشته التتي ا تمتدها  تي س هًتت  لت  يتب 

دلي  تحهك  تي المؤساتا  بالمصتاس   ُ د  مفاو  بم د  ادارة الجودة الشاموة  بالتي 

من اس  التحاين بالت وًه الماتمهًن بالتي تمثوت بـ 
(1)

  . 

 لددما  .هدف دائت ًتمث   ي تحاين االستا  بابض    -6

تمث  يهارا  ًشتهك  يت  بًتحمت  ماتؤبلية كت  (       T Q Mاستا   وافة سدًدة )  -8

  هد  ي المذ مة .

 التدوال من اال تماد  وا التفتيش الشام  لتحقيب الجودة .  -4

 الغاء تقييت العم   وا الاعه  ق  . -3

 .ب اختيار سودة االستا  بالددما  ائبسود ت وًه ماتمه  ي طه -5

 الفعا  . التدرًباسشاء مهاكز  -1

 ( بتقو  بت  يقاا . T Q Mبسود ييادة  عالة تت ذا  وافة )  -7

 داخ  المذ مة . باألماقاتالة الدوف باق ًشعه الموظف ببشك  معقو   -2

 اتالة الحواسز بين االدارا  بالقضاء  وا الحواسز التذ يمية بين االياا  . -2

 بالذصائح .التدوال من الشعارا   -63

 است عاد الحصال العددًة بالتدوال من الذاب الهيمية لتحدًد االهداف . -66

 اتالة العوائب التي تحه  العاموين من الت اهي ب ها ة  موات . -68

ا تتداد بهستتام  يتتوي لوتعوتتيت بالتحاتتين متتن ختتئ  ايتتتها  المتتوظفين ستت   سدًتتدة  -64

 لوعم  الجما ي بالمشاركة .

 ًهكز  وا متابعة الد وا  الاابقة . االدارةي اًجاد هيك    -63

 Joseph Juranثانياً / جوزيف جوردان   

ماذتتد  بيتتاسوسي بااصتتائي متميتتز ًقتتو  م دئتت   وتتا الهيابتتة  وتتا الجتتودة دبق       

 اتو ًتهى اساتا تعذتي مواصتفا  المذتت  التتي تشت    ،التهكيز  وتا كيفيتة ادارة الجتودة

رضائات مت   تد  ااتوائاتا  وتا العيتوب  اتو ًتهى حوت  وا اتااسا  الماتاوكين ب

                                                 
1
القاههة  ، مقد  الا مؤتمه الاذوي لوتعويت اال دادي  ثبح ،ادارة الجودة الشاموة مفاوماا باسووب ارسالاا ؛  ال ذارًاض رشاد  - 

 . 2ص  8337
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اق الهيابتتة  وتتا الجتتودة مامتتة بضتتهبرًة لتحقيتتب اهتتداف العمويتتة االستاسيتتة بهتتي 

 : تتضمن

 تقييت االداء الفعوي لوعم  . -1

 الموضو ة . باألهدافمقارسة االداء المتحقب ) الفعوي (  -2

بهو ًهى اق  معالجة االسحهاف اب االختئ ا  باتداذ االسهاءا  الاويمة  -3

ادارة الجودة الشاموة من ستائجاا ت وًه المذت  با ت ار   موية ماتمهة 

 السعكاسا  تذتاي بهو ًتعهض لذو ين من الماتاوكين . 

بًمث  العمي  ال ي ًشتهي  External Consumerالماتاوك الدارسي  -  

 ًكوق من ا ضاء المذ مة. الاو  بال

بًمث  الماتاوكين ال ًن ًمثووق   Interne Consumerالماتاوك الداخوي  - ب

العاموين داخ  المذ مة 
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح ثالثية جوران4شكل )

 

بيد ا تمد سوالق  وا ثئثية  ي العم  لت وًه المفاو  بت  يق  يائت  وا التد ي  

الجيد بالهيابة الفعالة باسهاء التحايذا  الماتمهة م  التهكيز  وا دبر االدارة 

 :  االتياهما  االدارة العويا بالمتمث  بالشك  الوس ا دبق 

  Philip Grosbyبي  سثالثاً / فيليب كرو
                                                 

1
 . 2،  ص مصدر سبق ذكرهرًاض رشيد ال ذا ؛   - 
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اب اق   Zero Defectلومعي ا    بئبسودادد كهببي  ي س هًت  بما ًعهف     

بهو ًهى اساا اسعكا  لمدى ها   ي اطار العمويا  االستاسي ،صفالم يعا  تاابي 

الجودة من خئ  تو يه  دة  وام  مذااب  معيارًة القيادة  ي استمهار
(1)

 :-  

 ب ي تا  بأهميت  سودة المذتجا  بالددما  . اق الماتاوكين ذب -6

ودة ستؤدي الا تًادة اصة اق ت وًه االدبا  التي تاا د  وا ت وًه الج -8

 . المذ مة

 ئماا من تغييها  بيئيةًجب اق ًتت ت وًه الثقا ة المتعوقة بالجودة بما ًئ -4 

  .بظه ية

تكوق ساود القيادا  االدارًة تعابسية من اس  تحقيب الجودة  "كما اكد  وا اق 

الجودة بدبر ك   ةالمهسوة بذلك  ن طهًب تهسمتاا كما تهًد تحقيقي  ماتق ئ  بوغ

 " ي تحقيب الادف الم ووب ينالمذتا 
(2)

 . 

  

  العالي مبادئ ادارة الجودة الشاملة في التعليم 2-1-2-3

ًت وب التحاين الماتمه  ي اي مؤساة بسود مجمو ة من القوا د باالسس       

التي تتمث  بالم ادئ بصوال  الا تذفي  اهت  المت و ا  الضهبرًة لفوافة ادارة الجودة 

م ادئ مذات ال دد ك يه من ال ااثين بالهباد االبائ  الا سموة من بيد اشار ،اموة الش

(Deming)
(3)

 باالتي : تتمث دارة الجودة الشاموة الا اق م ادئ  ا 

: من خئ  اال تماد  وا  ذاصه مامة تتمث  بالعذاصه  التزا  ادارة العويا -: اوالً 

 : االتية

التد ي  : من خئ  بض  خ   طوًوة بيصيهة االس  ًتت تذفي ها  وا  -   

 مهاا  ب ب رؤًة المؤساة .

                                                 
1
 . 66،  ص مصدر سبق ذكرهرًاض رشيد ال ذا ؛   
2
 . 883ص  8336،  6، االردق  ماق ، دار بائ  ط مدخل الى المنهجية المتكاملة ألدارة الجودة الشاملة مهب بصفي  قيوي ؛  -

1- Deming .W.E, out of crisis Massachusetts Instite of technology center for advanced 

Engineering study Cambridgema . 1986. P .101                                                                          
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 ة االستهاتيجية ب ب المهاا  التي : من خئ  التحقيب الم دئي لود   التذفي  -ب 

 ا د  ما قا  .

  يالمتابعة : من خئ  ابس  المقارسة بين االهداف الموضو ة بالمحددة  -سـ 

 اسووب العم  . 

مؤساا  المجتم  تتأثه  ضمنالجامعة مؤساة  : تعد التهكيز  وا العمي  -:  ثانياً 

م  بتقدًت الددمة االستشارًة المجتالمحي ة بًمتد  مواا الا خدمة بتؤثه بال يئة 

يه ب قا  ل  يعة الددمة المقدمة بر د المجتم  بال ايا  مما ًجع   مواا دائما   ي تغي

 :  وابًمكن تقايت  مئء الجامعة 

 تبوق اساسي : ًتمث  بال و ة المتوقين لوعوت بالجامعة .  -6

 تبوق خارسي : ًتمث  باوق العم  ك  ما ل  صوة بالتعويت . -8

 دارة .الخوي : المئك االداري ب التذ يمي ال ي ًقو  بواس ا  اتبوق دا -4

: من خئ  االهتما  بك  ما ل   ئية بالعموية التعويمية  التهكيز  وا الحقائب -: ثالثاً  

 بسوق العم  .

العم   وا افظ التكوفة بتحاين المدهسا  بكفاءة  -التحاين الماتمه : -: رابعاً 

الماتمه ب هائب التعويت  بالتهكيز  وا س ت اتصاال  ب ا وية من خئ  التحاين 

 تتوا ب م  ت ورا  الموايف .

(6222 ي اين ابرد ابو سعمة )   
(1)

الجودة الشاموة  ي  ةإلدارس عة م ادئ  

 المؤساا  التعويمية هي : 

 التزا  ادارة العويا الفعوي بجع  ادارة الجودة الشاموة اب  ابلياتاا . -6

 حاين الجودة  ي المؤساا  التعويمية .استمهارًة  موية ت -8

 بسود ثقا ة مؤساية لد ت بتحاين العئية م  العاموين . -4

 مشاركة سمي  اال هاد  ي تحاين الجودة . -3

التأكيد  وا االسس العامة  ي تذمية يدرا  العاموين المتمثوة بالايئا  التعويمية  -5

 من خئ  الدبرا  باساليب الت وًه .
                                                 

1
، 62222،( 83مجوة االداري العدد )  ، ادارة الجودة الشاملة . المفاهيم والتطبيقات ؛ وتًة ، د العزي ابو سعيمة ,   - 

 . 24-13ص 
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 ابق بين االياا   بالدبائه بالوادا  .تفعي  التذايب بالتع -1

 التهكيز  وا تو ية ااتياسا  الماتفيد المتمث  بال و ة . -7

 

 : بـ تتمث لم ادئ ادارة الجودة الشاموة  مشتهكا بًهى ال ااث اق هذالك  دة      

 ضهبرة بسود ثقا ة تذ يمية لوجودة  ي المؤساة . -6

 لشاموة  ي المؤساة .الجودة ا ةإلدارضهبرة بسود تد ي  استهاتيجي  -8

 بسوب اشهاك سمي  العاموين  ي صذ  القهار . -4

 اق تكوق االدارة العويا مؤمذة بفوافة ادارة الجودة الشاموة . -3

 ضهبرة تفعي  س ا  الحوا ز . -5

 االهتما  بالتهكيز  وا الماتفيد . -1

القيا  بالمتابعة با ت ارها المفص  االكثه دية  ي تذفي   بأساليباالهتما   -7

 اف .االهد

اهداف ادارة الجودة الشاملة 2-1-2-4
(1)

 : 

  بًهى راضي اق اهداف ادارة الجودة الشاموة  ي التعويت ًمكن اصهها بـ 

 ت وًه الماتمه ,الاًجاد بيئة تد ت بتحا ظ  وا  -6

 اشهاك سمي  المذتا ين بعموية الت وًه . -8

 متابعة بت وًه ادبا  ييا  اداء العمويا  . -4

 ة  وا ال و ة .اًجاد ثقا ة تهكز بقو -3

 تحاين سو ية المدهسا  . -5

 تًادة الكفاءة بزًادة التعابق بين االدارا  بتشجي  العم  الجما ي . -1

 الحقائب ال المشا ه . الاتعوت اتداذ القهارا   استذادا   -7

 تقوي  الماا   دًمة الفائدة . -2

 تحاين الثقة بأداء التدرًاين لعموات . -2

                                                 
1
اق اهداف ادارة الجودة الشاموة  ي مذ ما  التعويت التقذي  ي محا  ة تة بس   التغوب  وياا . رسالة ؛ راضي .ميه ت محمد  - 

 . 54ص ،  8331، عة االسئمية ماساتيه مذشورة كوية التهبية الجام
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 لومذ مة . الهئياةتًادة سا ة تحقيب االهداف  -63

اق اهداف ادارة الجودة الشاموة  ي التعويت العالي  (8331)بًهى ال وً  بالكوارسي 

تتمث  بـ 
(1)

  

 ال و ة بتًادة ثقتات بالكويا  التي ًذتموق الياا . رضاتحاين  -6

 ال شهًة . المواردتذمية  -8

 الحفاظ  وا القيت االخئيية . -4

 يا  .تحاين مهكز الجامعة  ي االسواق محويا  ب الم -3

 تحاين سصيب الجامعة  ي سوق العم  . -5

 تع يت دبر الجامعة  ي التذمية االيتصادًة باالستما ية لومجتم  . -1
 

 : معايير ادارة الجودة الشاملة في التعليم  2-1-2-5

توك المواصفا  بالشهبط التي ًذ غي توا هها  ي بأساا تعهف المعاًيه :         

ًتت  ي ضوئاا الحكت  وا  ي المواصفا  التيلعم  التعويمي بهمدتوف سواسب ا

سودة بادا  التعويت
(2)

  . 

المعاًيه هي الشهبط بالمواصفا  الواسب تو هها  ي المؤساا  التعويمية  دتع     

 ي :باالت 8337اشار الياا  سعمة اميد بالتي ًمكن اسمالاا كما 

 اداري ًادف الا ضماق الجودة . ب كه ت ذا  وافة -6

 فكه االبتكاري  ي االدارة .االهتما  بال -8

 التهكيز  وا ال و ة داخ  المؤساة بخارساا . -4

 التهكيز  وا المشاركة بين ال و ة بالمفاص  التذ يمية باالدارًة االخهى . -3

 تحدًد ااتياسا  ال ئب . -5

 . بالت وًهاستمهارًة التحاين  -1

 تذمية ثقا ة الجودة لدى سمي  العاموين  ي المؤساة التعويمية . -7

 ك سمي  العاموين  ي المؤساة التعويمية بح  المشكئ  .اشها -2

                                                 
1
 . 48، ص  8363، مصدر سبق ذكره ؛ ال وً  .اكه  باامد الكوراسي - 
2
 ، 7ماجوة كوية التهبية بالفيو  العدد  ، سودة المعوت  ي التعويت المدرسي بسواتج  تأثيهصعوبا  ال حث  ي  ؛ سعمة اميد اا ظ  - 

 . 835ص 8337
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 التدرًب لك   هد  ي المؤساة التعويمية من اس  الجودة . -2

 المؤساا  ا معاًيه ادارة الجودة الشاموة  يال 8335باشار   د الاادي      

:  التعويمية  ًمكن اسمالاا بما ًاتي
(1 )

  

 اق ًمتوك  المتعوت .تحدًد ماتوًا  معه ية بماارًة لما ًذ غي  -6

 تحدًد سقف مهتف  لمعدال  التحصي  . -8

 تحقيب ساب  الية لحضور ال ئب بمذ  التاهب . -4

 ت وًه المذاه  الدراسية . -3

 توا ه ادارة  دًمقهاطية تؤمن بالشهاكة بالعم  بهب  الفهًب . -5

 الئتمة لوعموية التعويمية . ا ه المواد باالمكاسا  التكذووسيةتو -1

 ا  المؤساة التعويمية بت  يب س ا  الجودة  ي التعويت .استعداد بالتز -7

 م  مت و ا  سوق العم  . لتتئء ت وًه المذاه   الدراسية  -2

 االستددا  االمث  لتكذووسيا المعووما  . -2

اربعة معاًيه  6225سقئ   ن امين    Philip Crosbyبادد  يويب كهبس ي       

اموة هي الوصو  الا الجودة الش لضماقالبد مذاا 
(2)

  

 لمت و ا  الجودة . التكيف اب التعدً  ط قا   -6

ا  تحقيب الجودة  وا اس  الوياًة من االخ اء بمذ  ادبثاا من  بصف س -8

 المذدفض . -العالي  -الايء  -. الجيد  لألداءخئ  بض  معاًيه 

 تحدًد ماتوًا  االداء بمذ  ادبث االخ اء من خئ  االداء الجيد . -4

 يا  العم   وا اسا  المعاًيه الموضو ة .تقوًت الجودة: ي -3

 

في التعليم العالي خصائص ادارة الجودة الشاملة 2-1-2-6
(3)

  :-
 

 

 

                                                 
1
وي .ت وًه مذا  م ادئ التجارة  ي المؤساا  التعويمية الثاسوًة التجارًة  ي ضوء معاًيه الجودة   د الاادي   د هللا اامد   - 

 .  242ص  – 242المجود الثالث ص 8335الشاموة بحث مقد   سامعة  ين الشمس 
2
ههة . دار الفكه القا، ادارة الجودة الشاملة مدخل لفعالية ادارة التغيير التربوي على مستوى المدرسي ؛ امين الذ وي - 

 . 826ص  6225،العهبي  
3
 .  645ص   8338، دار الغهًب لو  ا ة بالذشه القاههة ،   ادارة التميز ؛  وي الاومي  - 
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 الشمو   اي تشم  ك  الق ا ا  بالماتوًا  بالوظائف الداصة بالمذ مة . -6

ًمث  الزبائن شيئا  ايوًا  سوههًا  ألداء المذ مة اذ اس  ال ًوسد  م  بدبق  -8

 عة الحا  ال ًكوق لومذ مة اي بسود اذ كاست دبق  م  .بسود تبائن بب  ي

ادارة الجودة الشاموة ت حث  ن المصادر غيه التقويدًة لومعووما  ذلك الق  -4

 الذا  ًهغ وق  ي اداء اال ما  ذا  الجودة .

تهكز ادارة الجودة الشاموة  وا الت وًه بالتحاين الماتمه  ي اسش ة  -3

  ذاصه ذا  الجودة .ب مويا  المذ مة ب ي التقذيا  ب

ات ا  المذاجية العومية التي تعتمد  وا التحوي  بالتصميت بالتد ي  بالتذ يت  -5

 لك  سشاط  ي المذ مة ب ي التقذيا  ب ذاصه االداء المدتوفة .

المشاركة , تادف ادارة الجودة الا ب   الجاد من خئ  العم  الفهيي لتحقيب  -1

 ماتوًا  الجودة الم ووبة .

ايتذا  ئق من يمة الاه  الوظيفي اذ ًتويف سجا  العم   وا الفهد اس  -7

االدارة العويا باخ ها بم د  الم ادرة بالمااسدة الكاموة لوقائمين  وا تصميت 

 بتشغي  اال ما   ي المذ مة .

التذ يت الش كي اذ ًتت التعام  م  المذ مة كش كة متكاموة بحيث ًحدث التد ب  -2

 ا  لوماتفيدًن بأ وا سودة بكفاءة ممكذة .اال ض  لوعمويا  بتص  الددم

الجما ية, اذ ًاتدد  مذ ب العم  الجما ي بتكوًن  هق العم  لتحاين  -2

 الجودة بدال  من الجاود الفهدًة المذعزلة .

تذمية الهيابة ال اتية باال تماد  وياا بدال  من الهيابة الدارسية  الجودة ال  -63

 يتذا  .تفهض  وا الفهد ب  تت   مذ  ستيجة اال

التهكيز  وا االسش ة المامة بالتحهًه من الجاود المادرة التي ال مهدبد من  -66

 اا .ئبرا

الحات بًعذي ت ذي  كهة مذ  الد أ بدال  من كشف الد أ بمحابلة اصئ   -68

  ثار  .

 معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي  2-1-2-7
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 اق مجهد ت ذي م ادئ بمعاًيه سياسية   وا ًتفب اغوب ال ااثين بالمدتصين      

ن ت  يقاا بذجا   قد اشار اغو ات الا مجمو ة مً  ًعذي بال ادارة الجودة الشاموة ال

 من العق ا  التي تزامن  موية الت  يب : 

الا معويا  الجودة  ي التعويت الجامعي مذاا  8332 قد اشار درًب 
(1)

  

 سام  الجودة الشاموة . د  بسود تدصيصا  كا ية لت  يب به -6

  ق  دبق الت  يب الفعوي لفوافة ادارة الجودة الشاموة . شعارا البااللتزا   -8

 تذا  االدارا  بفوافة ادارة الجودة الشاموة .ي د  ا -4

 سمود االس مة بالقواسين ببهبت الهبتين بالفااد االداري . -3

 امعة .المهكزًة  ي صذ  الاياسا  التعويمية باتداذ القهارا   ي الج -5

  د  توا ه الكوادر المؤهوة  ي مجا  ادارة الجودة الشاموة . -1

  ذد اختيار  لتذفي  ا ما  معيذة . التدرًساهما  كفاءة  ضو هيئة  -7

 يوة تذو  مصادر التعويت  ي الجامعة . -2

 أل داد ال و ة . يال تكفماااة القا ا  الدراسية  -2

  د  االهتما  بالتعويت ال اتي لو و ة . -63

الا سموة من المعويا  مذاا  8368رامي الايد ابهاهيت   يما ًشيه
(2)

   

 اداثة موضو  ادارة الجودة الشاموة بخاصة  ي ال وداق الذامية .  -6

  د  تو ه الكفاءا  ال شهًة  ي ه ا المجا  . -8

 تدصيال م الل غيه كا ية ألس  ت  يب ادارة الجودة الشاموة . -4

 ا  االسووب الدكتاتوري  ي االدارة .ات  -3

 االاصائية لض   الجودة . باألساليب  االلما   د -5

  د  بسود س ا   عا  لئتصاال  بالتغ ًة العكاية . -1

 ن ا ضاء  هًب العم  .ي د  بسود اساجا  بتذاغت ب -7

 اال تقاد الداطئ لدى بعض العاموين بعد  ااستات الا التدرًب . -2

                                                 
1
الجودة  لضماقبحث مقد  الا المؤتمه الاذوي الثاسي ،  التطبيقات االجرائية لظمان الجودة في التعليم الجامعي ؛درًب . محمد س ه  - 

 .  2-7ص  8332االكادًمي  باال تماد
2
 -  
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ة البد اق تتزامن ال ااث اق معويا  اي  م  بمذاا ادارة الجودة الشامو ىبًه     

م  ط يعة العم  با ت ار اق المعويا  اذا تت الذ ه الياا كواادة من االساليب 

 . االتيةالتذا اية ممكن التغوب  وياا اذا تو ه  الجواسب 

 االدارة ال كية . -6

 الد ت المادي . -8

 االًماق بفوافة ادارة الجودة الشاموة . -4

 لجودة الشاموة .استددا  االساليب العومية  ي تذفي  سياسة ا -3

 استددا  بسائ  االتصا  الفعا   ي ت ذي المعووما  . -5

 اًجاد سو من التفاهت بالعم  بهب  الفهًب الوااد . -1

 . ًتئئت  يااالذ ه الا المشاك   وا اسا  اساا اا ز مات  -7

  وا تذفي  الد   ب ب المهاا  المعدة بالقيا  بالمتابعة الجادة . التأكيد -2

   ا ض  بسائ  الد ا  .اال تماد باق العئ -2

 

 

 

 

 

 

 شاملة في مؤسسات التعليم العالي : اهمية تطبيق مبادئ ادارة الجودة ال 2-1-2-8

 ي  ليس باليايهمؤساا  التعويت العالي من المفاص  التي تحت  مهكزا   تعد    

ال حث بالتوسي  شاساا شاق المذ ما  االخهى  اي تواس  موسة من التحدًا  متمثوة 

غيه  عالة  اض االستاسية بتًادة التكاليف بسقال الموارد المالية بت ذا اساليبباسدف

 ي غاًة االهمية من  ا  مجاباة ه   التحدًا  بالتغوب  وياا امه لتحقيب االهداف بتعد

اس  االستمهار بال قاء ل لك البد من الت  يب الاويت بالشام  لمفاو  ادارة الجودة 

اهمية ت  يب  تأتيالتعويت العالي من هذا  مؤساا ة  ي الشاموة لتحاين ماتوى الجود
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م ادئ ادارة الجودة الشاموة لووصو  الا مشتهكا  ممكن اق تؤدي بالعموية التعويمية 

 الا التقد  بمواك ة الت ور الحاص    .

بيد ادد ابو اصيهة        
(1)

الا اق اهمية ت  يب ادارة الجودة الشاموة  ي  8332

 الا: العالي ممكن اق ًقود ساا  التعويتمؤ

 .ضو  االداء بتحدًد المؤساا  بديةض   بت وًه الذ ا   االداري ستيجة لو -6

االرتقاء بماتوى ال ئب  ي سمي  الجواسب الجامية بالعقوية باالستما ية  -8

 بالذفاية بالهباية .

 . ماتوى االداءتًادة كفاءا  االدارة بالعاموين بالمذ ما  التعويمية بر    -4

 دة الثقة بالتعابق بين المذ ما  التعويمية بالمجتم  .تًا -3

تو يه سو من التعابق بالعئيا  االسااسية الاويمة بين سمي  العاموين  -5

 بالمؤساة التعويمية ماما كاق اجماا بسو اا .

التهاب  بالتكام  بين سمي  االدارًين بالعاموين بالمؤساة التعويمية لوعم   -1

 بهب  الفهًب .

ادارة الجودة الشاموة  ًمذح المؤساة المزًد من االاتها  بالتقدًه  ت  يب س ا  -7

 المحوي باال تهاف العالمي .

(8337بيذما ادد ) ظاهه باخهبق 
(2)

اهمية ت  يب ادارة الجودة الشاموة  ي  

 مؤساا  التعويت العالي ممكن اق تؤدي الا :

 اتياسا  .بالو اء بتوك اال مت و ا  المجتم  بااتياسا  ا هاد دراسة  -6

 اشهاك الكادر االكادًمي  ي الت وًه بالتحاين الماتمه . -8

 اًجاد بيئة دا مة لوتحاين الماتمه . -4

 الوياًة من االخ اء االكادًمية ي   بيو اا . -3

 تًادة القدرة التذا اية لوجامعة  ي مشارًعاا ال حثية . -5

                                                 
1
 ا وية مدًه المدرسة  ي بكالة الغوث بغزة من بساة س ه المشه يين التهبوًين  ي ضوء معاًيه  ؛محمد سعد سفين ، ابو اصيهة  - 

 .   54ص  8332كوية التهبية سامعة االسئمية  ، رسالة ماساتيه مذشورة  ، الجودة الشاموة 
2
، دراسة ميداسية  ي كوية االدارة  اتجاهات اعضاء الهيئة التدريسية حول امكانية تطبيق الجودة الشاملة تباينظاهه باخهبق ؛  - 

 . 15ص  8337،  4بااليتصاد ، مجوة سامعة القادسية ، العدد 
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 بض  س ا  اداري بمالي  عا  . -1

 خ  الجامعة .تعزًز العم  الجما ي بين الكوادر دا -7

 االخئيية  ا الماارًة   ا تحقيب سودة المتعوت سواء  ي الجواسب المعه ية  -2

القدرة  وا تزبًد المجتم  بدهًجين متميزًن  ي الجواسب المدتوفة   -2

 بخصوصا  سواسب التدصال .

 د ت المكاتب االستشارًة داخ  الجامعة . -63

  : متطلبات ادارة الجودة الشاملة 2-1-2-9

توا ه بعض  ًاتوز    يب سياسة ادارة الجودة الشاموة  ي اي مؤساة اق ت     

المت و ا  التي تا ب ال دء بت  يب ه   الاياسة االدارًة اتا ًمكن ا داد العاموين 

 وا ي و  الفكهة بمن ثت الاعي سحو تحقيقاا بفا وية اذ اق المت و ا  هي مجمو ة 

لتقذية التي ًتت  ي ضوئاا تحاين بض   المدخئ  المادًة بالمعذوًة باالستما ية با

الحدًثة  ي ت وًه الذ ت  العالميةالمواصفا   بضمن لأل هادسو ية االداء التعويمي 

التعويمية 
(1  )

. 

الا اق من مت و ا  ادارة الجودة الشاموة  6222 قد اشار مص فا اامد سيد       

ًمكن اسمالاا باالتي  العالي ي مؤساا  التعويت 
(2)

 : 

 موين من طو ة باسات ة .اشا ة بتهسيخ ثقا ة الجودة الشاموة بين سمي  العا -6

 تحدًث المذاه  الدراسية بما ًتئئت م  مقتضيا  العصه الحالي . -8

 تذمية بت وًه الموارد ال شهًة من ال و ة باالسات ة . -4

 ت وًه س ا  المعووما  باالتصاال  . -3

 باتداذ القهارا  . العم  التعابسي بالجما ي بعيدا   ن المهكزًة -5

 بادبا  لقيا  ال واهه المدتوفة  ي التعويت الجامعي . مقاًيستو يه بتايئة  -1

 التعهف  وا ااتياسا  سمي  العاموين بالماتفيدًن . -7

                                                 
1
ية بجامعة تطوير كتابات ادارة الصف وتنظيمه لدى الطلبة المعلمين في كلية الترب؛ سمي   مهاق سشواق  ،ساسي رسب سكه  - 

 . 161،  ص ،8335سامعة  ين الشمس المجود الثاسي  ،دار الضيا ة ، بحث مذشور ،  االقصى
2
 . 53ص،  6222، صهًة ممكت ة االسجوو ال،  9999ادارة الجودة الشاملة وااليزو ؛ مص فا اامد سيد  - 
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سع  التقوًت  ال اتي داخ  المؤساة التعويمية ااد االساليب التي تت   من اس    -2

 تصحيح االخ اء .

لماؤبلياتاا تجا   ب دراكاات  يب الجودة الشاموة  بأهميةيا واًماق االدارة الع -2

 التغيها  الجدًدة  .

  وا اداء  مو  . بتشجيع مذح الموظف الثقة  -63

 الجودة الشاموة ًحدد مئمح بخ وا  العم  . ألدار بض  تصميت كام   -66

 التعهف  وا ااتياسا  سوق العم  من الدهًجين بتدصصاتات . -68

 هً اسي بس يه  القومي ت و ا  المعيار ال( الا مSallis 1993 ي اين ابضح )

ت تهسمتاا الا الميداق  التهبوي لوجودة بتم
(1 )

 

 التزا  االدارة بالجودة . -6

 سياسة الق و  باالختيار . -8

 تاجي  مدى تقد  ال الب . -4

 ت وًه المذا  باالستهاتيجية التعويمية . -3

 اساليب التقوًت .  اتااق -5

ا تصحيحاا بالتعام  م  سوااي سجاتا  المتدسية بالعم   والتحدًد ا -1

 الضعف .

 استمهارًة االسهاءا  بالفحوصا  الداخوية لوجودة . -7

 . ت وًه بتدرًب الايأة -2

 ادارة الموارد ال شهًة .  وا التأكيد -2

 المذاس ةاساليب القيا  استددا   -63

تطلبات ادارة الجودة الشاملة في من الكتاب والباحثين ان مويكاد يتفق كثير      

 :االتيالتعليم العالي يمكن ثبوتها بالشكل مؤسسات 

                                                 
1

 - Sallis .J.W 1993 causing Quality in University Putnam publishing Group .New Yourk P.180 
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التحاين الماتمه : من خئ  سمو يدرة المذ مة  وا تحقيب سودة متميزة  ي  -6

 موياتاا بمذتجاتاا من خئ  التدوال من االخ اء بالعيوب بمعالجة 

المشاك  
(1 )

 . 

 لدى الزبوق ا  ق االهتما  با ا المجا  ًولد شعورإذ إالتهكيز  وا الزبائن :  -8

الزبوق ًتمث   بهذا، من خئ  االًفاء بااتياسات بالمحا  ة  وا رضا  

بال الب 
(8)

 . 

القيادة االدارًة : ًت وب تو ه ييادة ادارًة يادرة   وا تحقيب التفا   بيذاا  -4

ببين االخهًن باًجاد التعابق باالساجا  
(2)

 . 

غض الذ ه ب،المشاركة الكاموة لوعاموين : من خئ  اشهاك سمي  العاموين  -3

 ن موايعات االدارًة ًكوق الادف مذ  تحفيز العاموين لتحقيب االهداف 

بتحم   الماؤبلية 
(3)

 . 

ا ت ار اق  موية اتداذ القهارا    وا الحقائب بالويائ   اتداذ القهارا  بذاء   -5

ااد المكوسا  التي تهكز  وياا ادارة الجودة الشاموة من خئ  تو ه 

تمة من اس  معالجة المشاك  المعووما  بالحقائب الئ
(4)

  . 

التعوت بالتدرًب : القيا  بتدرًب سمي  اال هاد  ي المذ مة من اس  اق ًفات  -1

اسي من خئ  العامووق كيفية التفكيه من اس  ت وًه ماارا   ي العم  الميد

ذا  سودة  الية ايامة بهام  تدرً ية 
(5)

  . 

 

 قد ت ذا ال ااث  الشاموة  ادارة الجودة باستذادا  الا ما تقد  من  هض مت و ا    

المت و ا  التي اددها ال ااث خالد اسود
(6)

ة لمئئمتاا العم  م ي اطهبات  الموسو 

                                                 
1
من كويا    امكاسية ت  يب ادارة الجودة  الشاموة  ي سامعة الموص  بدراسة  وا مجمو ة مدتار  ؛ ال وً  .اكه  اامد الكوراسي  - 

  كوية االدارة بااليتصاد . الموص  . 82المجود  -28الجامعة .مجوة تذمية الها دًن العدد 
2
ومشهًفين التهبوًين بوكالة الغوث بغزة  ي ضوء م ادئ الجودة الشاموة بس   ل االدارًةي  الممارسا  المفيد . اهد م ه ااين : با - 

 . 24ص  8331ت وًه  . رسالة ماساتيه مذشورة كوية التهبية الجامعة االسئمية 
3
 . 24ص  8334. مكت ة غزة  الجودة الشاملة وتحديات المستقبل ؛ خوف هللا .  يص  - 
4
مذا  ط  : باي  ت  يب ابعاد ادارة الجودة الشاموة  ي ظ  الثقا ة التذ يمية الاائدة  ي ال ذوك العاموة  ي ي ا  غزة . رسالة بهكا  .  - 

 .  34ص  8337ماساتيه مذشورة . كوية التجارة . غزة 
5
المجوة العهايية لوعوو  االدارًة   ،امكانية تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في جامعة كربالء ؛ اان . سحه   ا  ) باخهبق ( - 

 .  818( سامعة كهبئء ص 1( المجود )88العدد )
6
 .8368 ، مصدر سبق ذكره ؛ خالد اسود الًخ   - 
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مت و ا  التي تدال التعويت العالي بك لك الييد الدراسة بالماتمدة من كثيه من 

ساة اص  المؤ   ي مفص  من مفؤتت بذا امئئمتاا  يذة ال حث با ت ارها مقياس

كويا  التهبية الهًاضية بالتي تمثوت بعشهة مجاال  تت بذاؤها التعويمية المتمثوة ب

 كمقيا  بهي ما ًوي :

 االدارًة . القيادةمجا   -6

 مجا  التد ي  االستهاتيجي . -8

 مجا  توثيب المعووما  . -4

 ة بت وًهها .ًمجا  الموارد ال شه -3

 مجا  تصميت العمويا  بادارة سودتاا . -5

 بالتقوًت .مجا  القيا   -1

 مجا  التهكيز  وا الماتفيد . -7

 مجا  تايئة مت و ا  الجودة  ي التعويت . -2

 مجا  متابعة العموية التعويمية بت وًهها . -2

 مجا  اتداذ القهار بخدمة المجتم  . -63

 

 

 

 االبداع : 2-1-3

 :مفهومه 2-1-3-1

هيت المؤساة التعويمية من اهت المؤساا  التي تاعا الا تحدًد المفا تعد     

بتوظيفاا  ي ال حوث بالدراسا  بغية الحصو   وا الذوات  العموية  ي الدراسا  

 -: تيةبالتحوي  بمن ه   المفاهيت مفاو  االبدا  ال ي ًمكن اق تتذابل  بالتعارًف اال

ال  وا المثا  بابد  الشيء  : بد  الشيء: اخته   بضع  االبداع في اللغة العربية

بال دً  من اسماء هللا  ز بس  ،االبدا  المحدث الجدًد اي اسشأ  ب د  بدًعا  ب
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بااداث  اًاها يا  هللا س  ب وا "بدً  الاموا  باالرض" ءإلبدا   األشيا
(1)

اي  

 موسدها  وا غيه مثا  .

ما وية بمادة بالتماق الغيه : اًجاد الذاب واالبداع عند الحكماء 
(2 )

  

ابد  : اي اسشأ   وا غيه مثا  سابب : االبدا  مصدر لوفع   وفي المعجم الوسيط

بهو  ذد الفئسفة اًجاد الشيء من العد  
(3)

 

ضع  اب استذ اط  ال  ن مثا  سابب بمن ب : هو ابتداء الشيء : اب وفي اللغة كذلك

ذلك يولذا  ن شدال اس  شيئا  يوال  اب  عئ اذا ابتد   ال  ن مثا  سابب 
(4)

   

كوق ابال  بًقا   ن م د  الشيء اس  م د   بدًعا  : هو الشيء ال ي ً البديع والبدع

بابتد   اي اسشأ  بباق . بالغهًب اق ال د ة ليات شيئا  ماتاجذا   ي ك  االاوا  
(5)

 . 

مشتقة من كومة   Creativity): اص  كومة االبدا  ) االبداع في اللغة االنكليزية

( بمعذا  القاموسي   Creare) ي( بالفع  ًدوب ال ي اصو  الئتيذ  Creationالدوب )

ًده  الا الحياة اب ًذشئ بًصمت بتجته  
(6) 

. 

 

 

 : االبداع اصطالحاً 

  ه   سيوفورد: .6

استا  معووما  سدًدة من معووما  مع اة م  تعدد االستجابا  بتذو اا من  

المصدر ذات  . بهو يدرا  ًمكن تصفيتاا تحت م وة التفكيه الذايد . اب 

ال ئية  ي التفكيه بالمهبسة باالصالة بالحااسية سما  استعدادًة ت ت 

لومشكئ  با ادة تعهًف المشكوة باًضاااا بالتفصيئ  اب االسااب
 (7)

. 

 :توراسس ه    .8

                                                 
 .  667القهاق الكهًت ؛ سورة ال قهة اًة  -6
2
 بيهب . 82ص 8332المذجد   - 
3
دي بوسو لو  ا ة ،  حكيمي واالبداع والعلمي . برنامج تطبيقنظرية الذكاء والناجح . الذكاء الت ؛محمود محمد  وي  ؛ابوسادب - 

 .18ص 8331.  ماق . االردق 6بالذشه ط
4
 .37ص 8333. مجوة الذ أ . ماق . االبداع صناعة ترعاها الشعوب الحرة ؛الهضا .  وي   د  - 
5
 . 62ص ،6251 ،بيهب  ، لسان العرب ؛ابن مذ ور  - 
6
 .81ص،  8332 ،6 ماق ط  ،دار الماهة لوذشه بالتوتً   ،لنفس االبداعيعلم ا ؛ اطمة محمود  الزًا   - 

 

7
 -  Guilford, J.P , PSY Cho metric methods .2

nd
 ed. New Yourk car Hi ll 1954. P 55. 
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 موية تاا د الفهد اق ًكوق اكثه ااا  لومشكئ  . بسواسب الذقال 

بالتغيها   ي مجا  المعه ة بالمعووما  . باختئ  االساجا  بتحدًد 

لصعوبة بال حث  ن اوو  بالتذ ؤ بصياغة  هضيا  باخت ارها مواطن ا

با ادة صياغتاا اب تعدًواا من اس  التوص  الا سوات  سدًدة ًات ي  الفهد 

سقواا لألخهًن 
(1)

. 

  ه   سوراق :-4

مزً  من القدرا  باالستعدادا  بالدصائال الشدصية التي بسد  بيئة 

لتؤدي الا ستائ  اصوية سواء بالذا ة  متماسكة ًمكن اق تهيا بالعمويا  العقوية

المجتم   ا خ ها  المؤساة  ا لد ها  الفهد الاابقة 
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 االتجاهات العامة لألبداع : 2-1-3-2

 اب  مذاا ستذتذاب  ال ااثوق بكثيه من الكتاب اتجاها  متعدد  ي االبدا   

 Creatityas a mental process: الذ ه الا االبدا  كعموية  قوية   االتجاه االول

ة  وا اس   موية ًص ح  ياا االبدا  كعمويالا ( Torance)  توراسس راشا       

دراك التغيها  بالدو   ي المعووما  لومشكئ  ببالتالي هو  موية ا ت اااسا  المتعو

بالعذاصه ب د  االتااق بيذاا. ثت ال حث  ن دالئ  بمؤشها   ي المويف بييت لدى 

 برب اا بتكوًن الفهبض اولاا . باختيار ه   الفهبض ن معووما  .المتعوت م

به ا ما با ادة اخت ار الفهبض  دًا د   المويف من تعبالذتائ  باسهاء ما ًت و

                                                 
1
 - TORRANCE .Education and the critive potential Minnesota uni.press –usa 1967. P.12. 

2
دار الفكه لو  ا ة بالذشه .  ماق االردق  ،  االبداع  مفهومة  معاييره  نظريات  قياسه  تدريبية ؛د الهامن اق .  تحي   روس - 

 .83ص 8333
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ار الا اق االبدا  هو  موية تتضمن معه ة دييقة بالمجا  شتذابل  ميهبشتابن . اذا ا

ا  الذتائ  لألخهًن بما ًحتوً  من معووما  اساسية ببض  الفهبض باًص
(1)

. 

    creativity as a product: االبدا  كعموية استاسية :  االتجاه الثاني

 ءباا  المه  ًاتح ه ( االبدا   وا اس  العموية التي Guilfordتذاب  سيوفورد )    

بسود ساتجا  سدًدا  بمفيدا  اي اق االبدا    ارة  ن ظاور استا  سدًد ساب  من الا 

 ن سفا   ي ببا ا  اق االبدا  ًع ه  ما ًكت   من خ ها بين الشدال ب التفا  

اب هو الدهب  من المألوف اب ميئد شيء  صورة استا  شيء سدًد اب تفكيه مغامه،

اختها ا  تكوق اصيئ  بادًثا   ا اكتشا ا   ا  كاست  كهة سدًد سواء 
(2)

. 

توفة تؤدي الا خوب ية مدبًتذابل  )هولمز( باس  ًتضمن مجمو ة  مويا   قو    

ابدا ا   ي ت وًه بسائ  اخت ار  ا  هبضا  سدًدة  كاست ا سدًدة  تكوًذا  سدًد سواء 

اق  الفهبض اي اق ه ا االستا  البد اق ًكوق سدًدا   ي  ذاصه  بصياغت  بشهط

من تحوي  الفهد الم د  ليذت   ذاصه  ا  ًكوق موموسا  بسادرا  بمذفهدا . بًكوق ساتج

بمتذو ة سدًدة
(3)

. 

غيه اق )بهساار ( ًهى اق االصالة بالجدة البد اق ًتزامن معاا اق االبدا  ًجب اق 

  االبدا ي با ت ار اق االصالة بالجدة  ي التفكيه ال وق مفيدا  بذا ييمة لتحاين الذاتًك

تضمذاق صحت  باهميت  
(4)

. 

  Creativity personalityاالبدا  كمجمو ة من الاما  الشدصي االتجاه الثالث :

ولمز(: ال ي ًهى اق االبدا  هو محصوة تكوًن من اصحاب ه ا االتجا  )ه     

متجاسس بمتذاسب لمجمو ة من العوام  المعه ية )القدرا  العقوية المعه ية( التي 

ث  معه ية مبدا ية . بمجمو ة من العوام  التوعب دبر القيادة  ي العموية اال

المذاخ معه ية التي تو ه   االرضية الئية .  اي تشكالمزاسية بالقيت بالد ا 

 ياإلبدا 
(5)

 . 

                                                 
1
 .445ص 8366 ماق االردق ، مكت ة المجتم  العهبي ،  اساسيات التفكير ،خالد محمد  ،غ اري . ثائه اامد بابو شعيهة  - 
2
 .441، ص 8366 مصدر سبق ذكره ، . غ اري . ثائه اامد بابو شعيهة  - 
3
  .48ص ،  بق ذكرهمصدر س ؛ الزًا  . اطمة محمود  - 
4
 .816ص  6224 ،م  عة بغداد . العهاق ،  علم النفس في حياتنا العملية؛ بهساا  . - 
5
 .43ص 8332 ، سبق ذكره مصدر ؛الزًا   - 
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 Character is tics ofخصائال ال يئة اب المحي  الدارسي :  االتجاه الرابع

Environment 

سووك الفهد خئ  ليس بالاين  ي  ا  ماتوًاتاا مؤثه اذ تعد ال يئة  وا اختئف      

الا ممارسة  مويا   قوية متذو ة بدءا  من التفكيه   موية االستثارة التي تد   الفهد

بالعمويا  العقوية العويا المتمثوة بالتحوي  بالتهكيب  ل اي  كالت كه بالمعه ة باستااءا

اق ال يئة الغذية بمثيهاتاا المتذو ة تد   الفهد الا ممارسة العمويا   . ل لك البدا با

 تأثيه اذا تجابت   الفهد ًص ح سدًها  باألبدامن هذا ًمكن القو  اق  العقوية المتذو ة .

  وا المجتم  ادبد المعاًيه العادًة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 -بعض النظريات التي فسرت االبداع: 2-1-3-3

اات  مفاو  االبدا  اهمية بالغة  ي كا ة مجاال  العوو  بتعدد  الذ هًا  التي      

 - اه  االبدا  باختوفت ااب بساا  س ه اصحاباا مذاا:

ين لتحوي  االبدا  تحم  ه   الذ هًة اتجاهين رئيا -النظرية التحليلية: -أوالً:
(1) 

:- 

ًتذاب  االتجا  االب  س هًة التحوي  الذفاي التقويدي بالتي ًتز ماا  هبًد  - أ

بال ي ًعد مؤسااا. بهو ًذ ه الا االبدا  من خئ  اال داد بالتاامي  وا 

صها  م  سموة من اًتت ا ئؤ   ذد كت   بس ي  المثا  ًهى اق الدا   الجذاي 

الضواب  بالضغوط االستما ية ببالتالي ًوس  ه ا الدا   الا اشياء مق ولة 

استما يا  بمن ثت ًتااما سحو اهداف ذا  ييمة اًجابية ًق   باا المجتم . اي 

                                                 
1
دار ،   فكير االبداعي باستخدام نظرية الحل االبتكاري للمشكالتتطبيقات عملية في تنمية الت ؛ ابو سادب. صالح محمد  وي - 

 .45ص 8337 ،االردق  ماق.، الشهبق لوذشه بالتوتً .
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اق سووك االسااق تحهك  طاية سفاية تتولد  ن الغهائز التي تعم   وا 

 ر.ماتوى الئشعو

ًتذاب  االتجا  الثاسي س هًة التحوي  الذفاي الجدًدة بال ي ًتز ماا تئمي   - ب

 لألبدا بلمه بًوس  بهورسي  ات ًميووق  ي تفايههت   هبًد ب وا ر سات 

مكن ً او  الو ي بًؤكدبق  وا اق االبدا بمفالا است دا  مفاو  الئشعور 

اق ًفاه من خئ  ثئثة مفاهيت اساسية هي الئب ي بما ي   الو ي ب 

ي   الو ي اما   ن ستائ  سشاط ما   ارة الو ي. بالعموية االبدا ية هي

الذتاسا  االبدا ية  تذت   ن الو ي
 

 .
 

 الجشتالتيةالنظرية  -ثانياً:
(1)

ظاه  ه   الذ هًة  ي الماسيا  ي الذصف االب   -:

العشهًن بيد ركز   وا ا  المشكئ  الصع ة اي اق االبدا  ً د  من القهق 

بمشكوة ما  ذدها ً د  الفهد بإ ادة صياغة المشكوة بالح  لاا م  اخ   لوجاسب الكوي 

 لح  المشكوة بالوصو  الا االة االتيةالمدرك بهي تؤكد  وا ات ا  الفهد لود وا  

 االبدا .

 

 االااا  بالمشكوة. -  

 بض  الفهبض. - ب

 .ا  الممكذة بين اسزاء المشكوة ال حث  ن ا  ًتمث  بإدراك سش  لوعئي - 
 

 -النظرية الترابطية: -ثالثاً:

تهى اق االبدا  هو ا ادة تذ يت سدًد لوعذاصه لتحقيب مذفعة اب تو ية لم وب     

ايتضا ذلك التهكيب الجدًد بتعتمد درسة االبدا   وا مدى الت ا د بين العذاصه 

ابهت مؤًدي ه   الذ هًة بالتهماق بميدسك الو اق ًهًاق  ي االبدا  الجدًدة من 

تذ يما  لوعذاصه المتهاب ة  ي تهاكيب سدًدة مت ابقة م  المقتضيا  الداصة لمذفعة 

ما ببقدر ما تكوق العذاصه الجدًدة الداخوة  ي التهكيب اكثه ت ا دا  الوااد  ن االخه 

ًهى اق ظاور االبدا  بصفت  سشاطا  ًتويف بقدر ما ًكوق الح  اكثه ابدا ا  بهو 

                                                 
1
 .633ص  6222،  الت المعه ة الكوًت  ، تهسمة غااق   د الحي ، االبداع العام والخاص ؛ربشكن. الكاذدر - 
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 وا بسود ثهبة من اال كار المكتا ة من خئ  الد هة ًصوغاا الفهد بصورة سدًدة 

اب ًضعاا  ي تهاكيب سدًدة 
(1)

 

 

  -:النظرية السلوكية -رابعاً:

اصحاب ه   الذ هًة اابلوا دراسة ظاههة االبدا  ب ب الد وط االساسية التي    

ذشاط اب الاووك االسااسي هو  ي الجوهه مشكوة تكوًن العئية بين تفتهض اق ال

( الا اق باست ا ة الفهد 6217المثيها  باالستجابا  بهو ما اكد  وي  كهببوس )

الوصو  الا استجابا  م د ة بذلك بإًجاد االرت اطا  بين المثيها  باالستجابا  

 وا تقدًت  توسي  توك القدرة بذاء   وك. بًتت ي تقدًت التعزًز بتحدًد سو   لتعزًز الاو

التعزًز الفوري بعد االستجابة الم د ة 
(2)

. 

بمن خئ   هض موسز لوذ هًا  التي تذابلت االبدا    مد ال ااث الا االخ     

بذ هًة سيوفورد  ي تفايه  لئبدا  بالتي تتذاب  الدصائال المحددة  ي س هًت  

بالتي ا تمدها ال ااث  -ي تحت  التفايه االتي:بالتي هي  ي يالب الذ هًة العقوية الت

 ي بذاء مقيا  الدصائال االبدا ية المتمث  بالمجاال  االربعة ) ال ئية ، المهبسة 

 ، االصالة ، الحااسية لومشكئ  ( . 

 -جيلفورد والنظرية العقلية:  -خامساً:

 ق    او ًهى ،( بهو من ابهت ربادها 6252يد  سيوفورد سموذس  الذ هي  ا  )     

االبدا  هو تذ يت ًتكوق من  دد من القدرا  العقوية باق الذشاط العقوي ًقو   وا 

ه   القدرا  المتماًزة باق توا ه المعه ة لوفهد ًعد شهطا اساسيا البدا ات  به   

القدرا  التي اددها مذا  التحوي  العاموي لووصو  لوعذاصه بالعوام  االساسية 

را ماما  ي ميادًن االبدا  بيد صذف صفة التفكيه الا سو ين لو اههة هي تؤدي دب

ًتمث  التفكيه التقاربي  ي التأكيد  وا  اذهما التفكيه التقاربي بالتفكيه الت ا دي 

استجابة باادة تق   كأ ض  استجابة من المعووما  المتااة لوفهد اما التفكيه 

                                                 
1
 .41 ،ص8366، بق ذكرهمصدر سابو سادب.  - 
2
 . 38، ص8332 ،  بق ذكرهمصدر س  الزًا - 
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ووال لومشكوة بالتي لاا اكثه من الت ا دي  يتمث   ي اق الشدال ًولد ا كارا سدًدة با

معين يه  ادًة اب غيه مألو ة لشيئاسابة ايث ًتذاب  استعماال  غ
(1)

 

مكن اق ًشك  اطارا مهسعيا لمكوسا  ًبهو با ا ًهى اق سموذس  لوتكوًن العقوي     

س هًت  التي ا تمد   وا ال ئية بالمهبسة باالصالة بالحااسية لومشكئ  خاصة 

باألدراك بالتعويت بال اكهة بالتفكيه با  المشكئ  بهي تشتهك  ي  ي ما ًتعوب 

سمي  الميادًن بتاما مكوسا  االبدا  اب الماارا  التي ًتكوق مذاا االبدا  اب 

 ذاصه االبدا  اب خصائال القيادة  ي االبدا  بسمي  ه   التاميا  تعذي الشئ ذات  

 :االتيبهي  وا الذحو 

 

 (fucncyال ئية ) - بال :

بهي القدرة  وا استا  اك ه  دد ممكن من  اال كار االبدا ية اب خوب ا كار      

سدًدة بباه ة اب استا   دد ك يه من الحوو  لمشكوة ما بتقا  ه   القدرة بحااب 

 دد اال كار التي ًقدرها الفهد  ي موضو  معين ببادة تمذية ثابتة مقارسة م  اداء 

اولة بالاه ة التي ًات ي  الشدال  ياا استد اء االخهًن  اي تد   وا مدى الا

 -اك ه  دد من االلفاظ باال كار بالتحويئ  بهذاك اربعة  وام  لو ئية:

ال ئية الوف ية اب طئية الهموت بالكوما   -  
(2)

:- 

بهي تشيه الا القدرة  وا استا   دد ك يه من الكوما  التي تتضمن اه ا  اب 

 . دة اهبف  ي مدة تمذية محددة

 -ال ئية الفكهًة: - ب

ا كار مفهدة اب اب هي سه ة توليد بادا  من المعووما  الوف ية اب المعاسي 

اك ه  دد من اال كار بإستا بادا  تفكيه. بهي تقا  
(3)

. 

 -طئية االشكا : -    

 اطوب  وياا سيوفورد باالستا  الت ا دي لوادا  االشكا  بهي القدرة  وا         

                                                 
1
- Meeker ,m.m. The structure of  intellect , interpretation and uses Charles E. Merrill Publishing co 

U.S.A .1969.p.p 16 .   
2
 .86ص 6272سواوة  وت الذفس  ، بكالة الم  و ا ، الكوًت، افاق جديدة في دراسة االبداع ؛ ابهاهيت   د الاتار - 
3
 .641ص،  8333 ،6دار الذاضة العهبية ط ، بيهب  ، سيكولوجية االبتكار؛  المويحي. اومي - 
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 الستجابة باه ة ببضهب  دد من االمثوة بالتوضيحا  اب ا ادة    استا  ا        

التشكي   وا اسا  مثيه بصهي اب لف ي        
(1)

. 

 -ال ئية التع يهًة : -  

اساا القدرة  وا التفكيه الاهً   ي الكوما  المتصوة  وا ًوردها سيوفورد 

عين المئئمة بتتضمن التفكيه الاهً   ي الكوما  المتهاب ة بمويف م
(2)

. 

 -:(Flexibility )المهبسة -ثاسيا :

بًقصد باا القدرة  وا تغييه الحالة ال هذية بتغيه المويف بهو ما ً وب  وي  بالتفكيه 

الت ا دي بكوما كاق الشدال الم د   وا درسة مهتفعة من المهبسة بالتووق العقوي 

يف االبدا ي  بهي ًكوق يادرا   وا تغييه االت  العقوية لكي تتذاسب م  تعقد المو

 -سو اق:

المهبسة التوقائية  -  
(3)

بهي المقدرة  وا تغيه التفكيه  ي اهًة دبق توسي   -:

مجهى تفكيه   ي اتجاها  سدًدة سحو ا  معين بامكاق تغيه الشدال ل

 اك ه  دد ممكن من اال كار ستا إل

بهي القدرة  وا تغييه الوساة ال هذية التي ًذ ه من  -المهبسة التكيفية: - ب

 خئلاا الا ا  مشكوة محددة.

 

  -(:Originalityاالصالة بالجدة ) -ثالثا :

بهي القدرة  وا استا  استجابا  متكيفة اب مئئمة لوواي  بغيه معتادة اب غيه      

بتتميز ب اب  غيه ا تيادي لوحوو  التي  لإلبدا شائعة  األصالة تعد ال اب  المحددة 

ئال ارت اطا  باألبدا  بب لك تعذي الجدة بالتفهد تقد  لومشكوة بهي من اكثه الدصا

بهو العام  المشتهك ال ي ًهكز  وا الذوات  االبدا ية كمحك  لمقارسة اال ما  

االبدا ية بهي ليات صفة م وقة بلكذاا  ي اطار الد هة ال اتية لوفهد 
(4)

. 

 

 -(:Sensitivity of problemالحااسية لومشكئ  ) -رابعا :

                                                 
1
 .642ص،  8333 ،بغداد م  عة الجامعة، ثاسوي.لوصف الهاب  العا  ال،  الرياضيات ؛   د الفتا  باخهبق الشهيابي - 

2
 - Guilford.J.P.psychmetrice.1969. New york .D.Van. 

3
 .12ص،  6223 مصدر سبق ذكره ، ؛ عيد ابو طالبس - 
4
 .657ص،  8338 ،  بق ذكرهمصدر س ؛ سورداق - 
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 وا ادراك مواطن الضعف اب الذقال  ي الموايف المثيهة  الشدال  درةبهي الق     

الم د  ًات ي  رؤًة الكثيه من المشكئ   ي المويف الوااد  او ًعي سوااي الذقال 

بالقصور با ب س هت  لومشكوة س هة غيه مألو ة  ودً  اااسية اكثه لومشكوة اب 

المويف المثيه المعتاد 
(1)

. 

سووب المعه ي ال ي ات ع  سيوفورد ببأ ت ار اق مكوسا  ل لك بمن مذ وب اال    

االبدا  االربعة ممكن اق تشك  خصائال ابدا ية متميزة لدى القائد االداري بغية 

الوصو  الا الحالة الم ووبة   ي التعام  بتذفي  الماا   مد ال ااث الا ت ذي االطار 

 :التيةالذ هي لذ هًة سيوفورد لألس اب 

ب االساسية  ي  موية تهسيخ المفاهيت ببأ ت ار ائعقوي هو ااد ال هالق الذشاط ال -6

اق الذ هًة اادثت اثه بالل او  ط يعة  ات الذشاط العقوي االسااسي من خئ  

استددا  اسووب التفكيه التقاربي بالتفكيه الت ا دي بهما اسووباق ممكن اق ًؤدًاق 

 الا ا  المشكئ 

ا  ي اث ا  مكوساتاا من خئ  اخضا  العوام  الزمذية التي استغهيا المدةطو   -8

 الذاتجة لوذ هًة ألك ه يدر ممكن من التحقيب . 

اق الدراسة الحالية تقو   ي سزء مذاا  وا دراسة الدصائال االبدا ية لوقيادا   -4

االدارًة باق الذ هًة يد يدمت اساسا رصيذا لوكشف  ن ه   الدصائال من 

 تحتوي  وا سو  من االتااق  ي بذائاا . خئ  ال ذاء المحكت بالمذ قي بهي

تأكيدها  وا اق ال يئة هي ااد العوام  االساسية التي ممكن اق تااهت  ي تذمية  -3

 القدرا  االبدا ية بصق  المواهب بر د اال كار .

 

 -العوامل المؤثرة في االبداع: 2-1-3-4

  بالصفا  مثوما تشيه االبدا  كما  ي المفاهيت ًتأثه سو ا  باًجابا  بجموة من العوام

 -الدراسا  التي تتمث  بـ:
(2)

 

                                                 
1
ر الكتاب الجامعي لو  ا ة االمارا  العهبية المتحدة دا،  8333 6ط،  مبادئ علم النفس التربوي؛  ماد   د الهايت تغوو  - 

 .  5، صبالذشه
2
 .3ص 6225 ، 8 ماق. دار الفهياق ط ،  ويعلم النفس الترب؛ الذشواسي:   د الحميد - 
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مث  المهبسة بالم ادرة بالحااسية لومثيها  بالجود  -الصفا  الشدصية: -6

بالدا عية ال اتية باالستقئلية بالمزاسية بتأكيد ال ا  بالفكاهة بالاي هة 

 األ هاد ال ًن ًمتاتبق بمث  ه   الصفا  اب الدصائال هت اكثه يدرة  وا 

 بدا .اال

الاووكية الاائدة لدًات ًمتوك من  سماطباألاق تقويد االخهًن بالتقدًه  -المحاكاة: -8

 هص االبتكار باالبدا  لدى الفهد. اما المي  الا االستقئلية بالتميز ب د  

 االكتهاث بآراء االخهًن  من شأساا اق تاات  ي ت وًه الاووك االبدا ي لدً .

التي ًذشأ  ياا اال هاد  ي ت ور يدرا  االبدا  لدًات  تؤثه ط يعة ال يئة -الهيابة: -4

 ي بيئا  متشددة تمتات بالتاو  بالذقد ب د  ا اا   ًذشؤبق األ هاد ال ًن 

 الحهًة بالتع يه  ن الفكه باله ي ًكوق اي  يدرة  وا االبدا .

 تعم  اساليب التهبية بالتعويت التي تقو   وا التق   -اساليب التهبية بالتعويت: -3

بالتاامح بالد ت بالتشجي  باتااة الفهص لوتعوت  ي الحوار بالمذايشة بابداء 

اله ي  وا تعزًز الاووك االبدا ي لدى اال هاد  ي اين تقو  اساليب التوقين 

 بتقدًت المعووما  الجاهزة من الحد من ه ا الاووك.

 

مراحل االبداع 2-1-3-5
(1)

:-  

 مرحلة االعداد والتحضير : -1

المهاوة تحدد المشكوة بتفحال م  سمي  سواس اا بتجمي    ي ه      

المعووما  اولاا بًهب  بيذاما بصور مدتوفة ب هق تحدد المشكوة . بتشيه 

بعض ال حوث الا اق من ًتقد  بتدصيال سزء اك ه من الويت لتحوي  

بالئك ال ًن االمشكوة ب ات  ذاصهها ي   ال دء  ي اواا اكثه ابدا ا  من 

 ا  المشكوة .ًتاه وق  ي 

 (الكمون واالختيار مرحلة االحتضان : ) -8

بهي مهاوة تهتيب ايث ًتحهر  ياا العق  من كثيه من الشوائب بتات عد     

رًا  بال عوشلاا بالمشكوة . بهي تتضمن هضما   قويا   ةاال كار التي ال صو
                                                 

1
 . 888-886ص 8363 ، المجتم  العهبي مكت ة ماق ،  القدرات العقلية بين الذكاء واالبداع ؛ ثائه غ اري بخالد محمد  - 
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ب بامتصاصا  لك  المعووما  بالد ها  المكتا ة المئئمة التي تتعو شعورًا  

بالمشكوة كما تتميز ه   المهاوة بالجاد الشدًد ال ي ً  ل  المتعوت الم د   ي 

س ي  ا  المشكوة بتهس  اهمية ه   المهاوة الا اساا تع ي العق   هصة 

لوتدوال من الشوائب باال كار الد أ التي ًمكن اق تعوق اب ربما اق تع   

  ياا . المامةاالسزاء 

 مرحلة االشراف ) االلهام (: -3

بتتضمن ه   المهاوة اس ثاق شهارة االبدا  اي الوح ة التي تولد  ياا     

مهاوة العم   تعدالفكهة الجدًدة التي تؤدي بدبرها الا ا  المشكوة . بلا ا 

 الدييب بالحاست لوعق   ي  موية االبدا  .

 

 

 

 مرحلة التحقيق ) او اعادة النظر( : -4

الم د ة بًعاد الذ ه  ياا ل ياق ه  هي  ب ي ه   المهاوة ًتت اخت ار الفكهة     

 كهة مكتموة بمفيدة اب تت وب شيئا  من التا ًب بالصق   ببع ارة اخهى هي 

 . ) االخت ار التجهً ي لوفكهة الجدًدة )الم د ة ( ،مهاوة التجهبة 

  

صفات المبدعين 2-1-3-6
(1)

 : 

ا التي تجع  ال حث  ن الم د ين باكتشا ات ااد اهت القضاً يضيةتمث      

 -الماتموق بدراسة ال اههة االبدا ية بيد تمثوت اهت صفا  الم د ين بما ًأتي :

 ًتميزبق بالدا عية بالهغ ة  ي التفوق بالشاهة لإلسجات بالذجا  بالفوت . -6

بً حثوق دائما  ةذب ثقة  الية بأسفاات ًتحمووق الماؤبلي سش وق بمثابهبق -8

  ما هو سدًد .

 سة االبلا .اسات يارئوق من الدر -4

                                                 
1
 . 837ص  8332،  دار صفا لوذشه بالتوتً  ، ماق،  تنمية مهارات التفكير االبداعي والناقدًوسف شاكه ؛  سوسن  الجو ي - 
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 سفاية. بصحةًتمتعوق  -3

 ًتمتعوق بالجه ة  ي يو  الحقيقة بالشجا ة . -5

 ب بالحوو  ال دًوة.ائً حثوق  ن ال ه -1

 لدًات اهداف باضحة ًهًدبق الوصو  الياا . -7

 ًتجاهووق تعويقا  االخهًن الاو ية . -2

 بًمتوكوق القدرة  وا التحوي  باالستدال  . اًجابيوق بمتفائووق -2

 وط االستما ية بلدًات الهغ ة  ي مواساة االمور المعقدة.ًقابموق الضغ -63

 ذب خيا  باس  . -66

 

 

 

 

 

 

 مبادئ االبداع في الجانب الرياضي : 2-1-3-7

من الممكن تحدًد م ادئ االبدا   ي المجا  الهًاضي مثوما اشار  الي  سذاء      

سصه 
(1)

 : باالتي

 ي االتجا  الصحيح   كهة اق تولد بتذمو بتك ه مادامت أليالمجا   ا اا  -6

ستددا  يدراتات المجا  با إل اا من الحهًة  ا  ك يه ا  با  اء اال هاد ساس 

لوعم   الهئياةبًجب اق تتهكز ه   الحهًة  ي المجاال   بتوظيفاا لإلبدا 

 بتصب  ي اهت االهداف .

ًعد الموارد ال شهًة هو مصدر القوة  ي اي مؤساة اب مذ مة بًعد االهتما   -8

من اسوا  الهبح ل لك بااب استددا  اسووب المكا أة  ا  بر اًتات سو  بتذميتات

 ًتحوا ب  من سدارة بلياية.  وا اسا  ما

                                                 
1
 .55ص ، 8332 6ط ، دار المياهة  ، ماق ،  تنمية االبداع ورعاية الموهبة لدى االطفال ؛سذاء سصه اجاتي  - 
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الفهص لات لومشاركة  إلتااةابداء سو  من االاتها  بتشجي  بتذمية يدراتات  -4

 اباق ً  لو ا   ي القهار بتحقيب الذجا  لومؤساة اب المذ مة مما ًجعواا س  

 فع  االشياء  وا الوس  االكم  .يصارى سادهت ل

التدوي  ن الهبتين بالئمهكزًة  ي التعام   من شأس  اق ًااهت  ي تذمية  -3

 القدرة االبدا ية .

تحوً  العم  الا شيء ممت  ال بظيفة  حاب مما ًجع  من الذشاط ً دب  -5

 بالماؤبلية الا طمو  . ةكماؤبلي

  خوب الشعور الحقيقي التجدًد الماتمه لوذفس بالفكه بال مواا  من خئ -1

 لتفجيه ال اية االبدا ية الكامذة بداخ  الفهد بتوظيفاا  ي خدمة االهداف .

الت و  الا اال وا دائما  من شأس  اق ًحهك اوا ز اال هاد الا العم  بب    -7

 المزًد.

 وا اق ًكوق االبدا  الذادة الهائدة بالفهًدة بليس سادة ثاسية اب  التأكيد -2

 مكهرة.

 

 القيادة واالبداع االداري : 2-1-3-8

م و ا  من لع  من اهت االس اب التي تشيه الا س هًة القيادة االدارًة با ت ارها      

سومة هو ماتوى التعويت بالثقا ة لدى العاموين  ي اس  تحقيب االهداف المه

الا استجابة القادة االدارًين الا م الب المفاص  العاموة اذ   ضئ  نالمؤساا  

 ي ادارة بهي ليات  ة( القيادة االدارًة اساا "بظيفة دًذاميكي8332هف سيتور )ًع

سو ة م وقة  وا الذا  بلكذاا موضو ة لوتأكيد  ي الذا  بًمكن ا ت ارها مجمو ة 

الماارا  االدارًة الضهبرًة بالتي تعم   وا توايد الجاود لتحقيب االهداف "
(1)

 

القيادة االدارًة بالدراسا   ي ه ا المجا  ًهى االبدا  االداري ب ألدبيا    تلمتاب

بشك  باضح اق يدرا  المهؤبسين بمااراتات االبدا ية تتأثه بشك  م اشه بذم  

ه    نالقيادة  ي المفاص  التذ يمية باالدارًة بمعذا اق هذاك  ئية يائمة ما بي

                                                 
1
 .675ص 8332،  ماق  6ط  ،بالذشه، دار المايهة لو  ا ة  ، مبادئ االداراه العامة ؛سيتور.   د العزًز صالح  - 
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 ي ييت  من االختئ ا  ا   وا المهدبد االبدا ي اذ اق كثيه هالمفاص  مما ًؤث

االختئف ما بين المذ ما   الا بسووكيا  القادة هي اكثه العوام  التي تؤدي

  يعة التعام  من ي   اذ اق ه   المع يا  التي تقهرها ل ةبالمفاص  التذ يمي

القيادا  االدارًة تأثيهها الواضح  ي الجاسب الهًاضي من خئ  اسووب التعام  

الهًاضية بالقيادا  االدارًة اسخ من ي   الفهق ال ي ًؤدي الا سو  من االًماق اله

الا الجد بالمثابهة من اس  ت وًه االسجاتا  بالعم   وا تذفي  ما م ووب  مما ًقود

مئا ة االخفايا  التي الجيد بتحفيز القدرا  الشدصية بلووصو  الا التئات 

ة سيما  ي تحدث  ي  موية التدرًب بمواصوة العم   وا تحقيب االسجاتا  الهًاضي

بيت تعيش  المؤساا  الهًاضية بالتهبوًة  ي ظهبف  هضت  ظاههة العولمة 

ماتوى المحوي البتذت   ذاا تاار  باسفجار معه ي ادى الا اشتداد المذا اة  وا 

ه   المتغيها   اص  اق تفكه بشك  سدي اق تتكيف م بالعالمي مما ًجع  كا ة المف

الفكهي بالتأكيد  وا  اله سما ئ  التأكيد  وا من اس  تحقيب التميز باألداء من خ

الموارد ال شهًة التي تمث  االسا   ي التغيه بالتقدًت الحدًثين . اذ اق من المؤكد اق 

تذمية القدرا  االبدا ية لدى ا ضاء المؤساا  بما  ياا الفهق الهًاضية بتأثيه 

لدى الفهد  ا  ه لكن ً قا هاساا اساا تتفاب  من  هد ألخالقيادا  االدارًة باا ًذ ه اليا

باس  ًص و دائما  الا تحقيب ذات  االبدا ية بالتي تع ي  االاتها  بالتقدًه باق القيادة 

 ي االبدا  من شأساا اق تد   الفهد با ا االتجا   ا  المؤهوة التي تمتوك خصائص

الوسائ  ن خئ  بًات ي  القائد تذمية بتعزًز االبدا  لدى اال هاد بالعاموين مع  م

  -كما ًهاها ال ااث : االتيةبال هق 

صفا  القائد الشدصية : توعب الصفا  التي ًذ غي  وا القائد االداري اق  -6

  ي تحهًك غهائز االبدا  باالبتكار . ماما  ًتحوا باا دبرا  

ًب تهسمة الشجا ة  ي اتداذ القهار الا باي   م  ميداسي بما ًها  ال ه -8

 تفاهت.من ال ا  دوب سواال ض  لت

مكن اق تؤدي الا تحقيب ًالعم   وا تشجي  اال كار الجيدة بالجدًدة التي  -4

 التفا   الجاد لوت وًه بيذ  ببين مهؤبسي  .
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 العم   وا تر  الثقة بتشجي  القدرا  الشدصية لدى اال هاد العاموين . -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة  2-2

COUCH( 1999كوش ) 1 -2-2
(1)

 

 ى ت  يب ادارة الجودة الشاموة  ي كويا  كاربليذا االمهًكيةمدالعنوان: 

ت  يتتب ادارة الجتتودة الشتتاموة  تتي الكويتتة بكتت لك  متتدى  وتتاالتعتتهف هدددف الدراسددة: 

التعهف الا الفهبق الفهدًة  ي استتجابا  االدارًتين با ضتاء هيئتة التتدرًس بييتا  

شتتاموة استتتدد  المتتذا  متتدى تتتأثيه بعتتض المت و تتا   تتي تذفيتت  سياستتة ادارة الجتتودة ال

الوصفي باألستووب الماتحي اذ تتت بذتاء اداة ال حث)االستت اسة( باأل تمتاد  وتا معتاًيه 

 سائزة )مالكو  بالدر ( 

                                                 
1
 - COCUH, GENE C., Jr(1990),A measurement of total Quality management in selected North Corolina Community Colleges 

DAI A60/ 30.Creech ,(1994), 
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الدراستتة التتا بستتود ماتتتوًا  مدتوفتتة لت  يتتب ادارة الجتتودة  ابصتتتنتددائج الدراسددة: 

جتتودة الشتتاموة  تتي الكويتتا  متت  بستتود  تتهبق  تتي االستتتجابا  اتتو  ت  يتتب ادارة ال

 الشاموة.

(Brown & Jacquelineبراون و جاكولين ) 2-2-2
(1)

 1995 

العذواق: اتجاها  الموظفين سحو ت  يب مت و ا  ادارة الجودة الشاموة  ي بتارة 

 بالًة ابرغن التهبية بالتعويت  ي

فين باثه ه   االتجاها  ظالا استقصاء العئية بين اتجاها  المو هدف الدراسة:

( موظف 333 و ا  ادارة الجودة الشاموة. تكوست  يذة الدراسة من ) وا ت  يب مت

 بأستددا  االسووب الممحي

خوصت الدراسة الا  د  بسود  هبيا  تتعوب بتأثه مدة الددمة  نتائج الدراسة:

جذس بالماتوى التعويمي بمكاق العم  اذ كاست اكثه الفهبق  ي ماتوى التعويت لبا

الا اق هذاك  هبق تعزى الا بعض الصفا   بالدوفية العهيية كما توصوت

 الشدصية بالا اتجاها  المها قين بالمعارضين اق امكن تحدًدها.

 

 

(1998دراسة )عبد العزيز و فوزية سعد  2-2-3
(2)

  

 : ادارة الجودة الشاموة  ي مؤساا  التعويت العالي العنوان

مجا  امكاسية  الا بك لك: هد ت الا التعهف الا مفاهيت ادارة الجودة الشاموة الهدف

المذا   مؤساا  التعويت العالي االردسي تت استددا  ت  يب ادارة الجودة الشاموة  ي

 الوصفي التحويوي

 : بذاء استهاتيجية ألدارة الجودة الشاموة  ي الجامعة االردسيةنتائج الدراسة

 الحكومية

(2999ايوب محمد علي ) 2-2-4
(2) 

                                                 
  .6 a stady in organizationl (Brown & Jacqueline 1995 )Chang: the attitude of education 

dissertation a bstracd in trernational vol A 55no 7 P 753 .  
2
، ص .  6222،  ادارة الجودة الشاموة  ي مؤساا  التعويت العالي د العزًز ،  وتًة سعد ؛   - 
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  س ا  ادارة الجودة الشاموة  ي ت وًه اداء الجامعا  مدى  ا وية استددا العنوان:

 االردسية 

: التعهف  وا  ا وية ادارة الجودة الشاموة  ي اداء الجامعا  االردسية هدف الدراسة

من ا ضاء الايئة التدرًاية اختيه   شوائيا  ا  (  ضو823 وا  يذة مكوسة من )

 قهة ماتددما  45اسة مكوسة من ومية با د ال ااث است كمن الجامعا  االردسية الح

 المذا  الوصفي باألسووب الماحي

التدرًس  ي  الايأة: بسود  هبق ذا  داللة ااصائية بين ا ضاء دراسةلنتائج ا

 .  تقدًه  ا وية استددا  س ا  ادارة الجودة الشاموة  ي ت وًه الجامعا  االردسية

دراسة: )وحيدة حسين علي الركابي( 2-2-5
(1)

 2991 

 : دراسة ارت اطية بين االبدا  ببعض الدصائال الذفاية لوشعهاء نوانالع

: التعهف ما اذا كاست هذاك  هبق  ي القدرة االبدا ية بالدصائال هدف الدراسة

الهباية باالستشارة الوسداسية بخصيصة االستقئلية بتحدًد مكوسا  االخت ار  ي 

تدد  من ال ااثة المذا  ال ئية بالمهبسة باالصالة بالحااسية لومشكئ  باس

 الوصفي باالست اسة كأداة لومعووما  

االبدا  ببعض الدصائال المحددة  ي  : بسود  ئية ارت اطية بين نتائج الدراسة

ال حث من خئ  تحدًد مكوسا  االخت ار المتمثوة بال ئية باالصالة بالمهبسة 

 بالحااسية لومشكئ  .

)مريم مهذول محمد( 2-2-6
(2)

 2993 

 : بذاء مقيا  الشدصية االبدا ية لدى التدرًاي الجامعي لعنوانا

: هد ت الدراسة الا بذاء مقيا  الشدصية االبدا ية لدى التدرًاي  هدف الدراسة

الجامعي بك لك مقيا  سما  الشدصية االبدا ية با ضاء هيئا  التدرًس  ي 

                                                 
دراسة ارت اطية بين االبدا  ببعض الدصائال الذفاية لوشعهاء اطهباة دكتورا  غيه وحيدة حسين علي الركابي ؛  - 1

 . 648، ص  8336مذشورة . الجامعة الماتذصهًة . بغداد 

2
 بناء مقياس الشخصية االبداعية لدى التدريسي الجامعيمد؛ رسالة ماساتيه مهًت ما ب  مح - 
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تدرًاي بمدتوف ( 3227سامعة بغداد التكذووسية _ الماتذصهًة بتكوق مجم  من )

 االلعاب العومية

 ا  الوصفي باستذتجت اق ا ضاء هيـأة: استددمت ال ااثة المذ نتائج الدراسة

التدرًس  ي الجامعا  ييد الدراسة ًتمتعوق بامة االبدا  بدرسة متوس ة  وا 

سذوا  الددمة  وما اق هذاك  هبق بين الجذاين  ي سمة باختئف مهات ات العومية 

 لح ال كوراالبدا  بلصا

دراسة سمث و لولي 2-2-7
(1)

 (2994) 

 الدصائال االبدا ية لدى العاموين  ي المجا  الهًاضي العنوان:

التعهف  وا الدصائال االبدا ية لدى العاموين  ي الميداق االداري  هدف الدراسة:

الهًاضي ضمن التعويت الجامعي باستدد  ال ااث است اسة الدصائال االبدا ية 

 لجيوفورد .

 باا خصائال ابدا ية تميز الا اق هذاك خمستوصوت الدراسة  تائج الدراسة:ن

العاموين  ي الميداق الهًاضي هي) المهبسة, القدرة  وا اتداذ القهار, ال ئية , 

 االستفادة من تجارب االخهًن .

2995دراسة : الكناني  -2-2-8
(2) 

التهبية ابن الايثت _ ابن  : مت و ا  ت  يب ادارة الجودة الشاموة  ي كويتي العنوان

 رشد . سامعة بغداد

: هد ت الدراسة الا تحدًد مت و ا  ادارة الجودة الشاموة  ي كويتي  هدف الدراسة

 التهبية ابن الايثت_ ابن رشد ت عا لمتغيه الجذس

استدد  ال ااث المذا  الوصفي باالست اسة اداة بحتة لجم  المعووما  بتكوست  يذة 

 (447تدرًس من مجتم  ال حث ال الل ) ا  هيأةضو(  23ال حث من )

                                                 
1
. Smith & lole . m . n (doo7) creativity , j. sport . psgchologg p .(22-72)  

2
 .88ص  سامعة بغداد ، 8335مت و ا  ت  يب ادارة الجودة الشاموة  ي كويتي التهبية ابن الايثت _ ابن رشد .الكذاسي ؛  - 
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: اق ت  يب معاًيه مت و ا  ادارة الجودة الشاموةبيعت  ي ماتوًين  نتائج الدراسة

ضهبري تماما . ضهبري كثيها . ب د  بسود  هبق ذات  داللة ااصائية ت عا 

 العيذة .لمتغيه الكوية بالجذس بالجذس  ي المعاًيه كا ة لدى ا هاد 

(2995كانون ) 2-2-9
(1) 

الدصائال االبدا ية لدى رؤساء االتحادا  الهًاضية ب ئيتاا  ي اتداذ  العنوان:

 القهار.

التعهف  وا العئية بين الدصائال االبدا ية لدى رؤساء  هدف الدراسة:

االتحادا  الهًاضية بالقدرة  وا اتدو  القهار بيد استدد  ال ااث مقيا  )سيذس( 

  اسة )سوي( لودصائال االبدا ية.ألتداذ القهار باست

بسود  ئية  وق  الية بين القدرة  وا اتداذ القهار ببين  نتائج الدراسة:

 )االصالة,الحداثة,المهبسة(

2998عماد حسين عبيد المرشدي( (دراسة: 2-2-19
(2) 

: مت و ا  ادارة الجودة الشاموة  ي كويتي التهبية االساسية بكوية االدارة  العنوان

 صاد سامعة باب بااليت

: هد ت الدراسة الا التعهف  وا درسة مت و ا  ت  يب ادارة الجودة هدف الدراسة

الشاموة  ي الكويتين بك لك معه ة درسة الفهبق  ي مت و ا  الت  يب ت عا لمتغيه 

الجذس بالوقب العومي . استدد  ال ااث المذا  الوصفي بتكوق مجتم  ال حث من 

( 668من هت بدرسة مدر  ماا د صعودا ببوغت ) ا ضاء الايئة التدرًاية

 با تمد  االست اسة كأدة ببسيوة لجم  المعووما   ا  تدرًاي

 : االتية: توصوت الدراسة الا الذتائ   نتائج الدراسة

                                                 
1
 .

 
Smith & lole . m . n (doo7) creativity , j. sport . psgchologg p .(22-72) 

.اًوب  وي محمد : مدى  ا وية استددا  س ا  ادارة الجودة الشاموة  ي ت وًه اداء الجامعا  االردسية اطهباة دكتورا  غيه مذشورة 8

8333 ماق                                                   
2
مت و ا  ادارة الجودة الشاموة  ي كويتي التهبية االساسية بكوية االدارة بااليتصاد سامعة  ؛ ماد ااين   يد المهشدي- 

  .45، ص 8332، باب 
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 تعد ادارة الجودة الشاموة ااد االس مة المعاصهة التي ماتا  ا تمادها محدبد-6

ية باالدارًة العمود الفقهي لت  يب مذاجية تشك   مادة الكوية بأيااماا العوم-8

 . ادارة الجودة الشاموة

)يوسف عبد عطية بحر( 2-2-11
(1)

 م 2919ه  _  1431  

يفي لمدًهي الق ا  العا  ظ: القدرا  االبدا ية ب ئيتاا باالداء الو العنوان

 .دراسة  وا المدًهًن العاموين بوتارا  ي ا  غزة

مدى تو ه القدرا  االبدا ية لدى المدًهًن : التعهف  وا  هدف الدراسة

العاموين بوتارا  ي ا  غزة ب ئيتاا بأدائات . با تمد  المذا  الوصفي 

 (6845بتكوق مجتم  الدراسة من المدًهًن بوتارا  ي ا  غزة ب ددهت )

ال ااث توا ه القدرا  المميزة لوشدصية الم د ة : استذت   نتائج الدراسة -6

يذة ال حث بتتمث  بـ )الماارا  الماذية بالمعه ة الفذية ببدرسة  الية لدى  

 بالدوفية العادة بمت و ا  الوظيفة بالماارا  المهت  ة باا .

 

: )اكرم احمد رضا الطويل و احمد عوني احمد(12 -2-2
(2)

2911 

: مت و ا  ادارة الجودة الشاموة  ي التعويت العالي باثهها  ي تحقيب التذمية  العنوان

 امة دراسة تحويوية الراء القيادا  االدارًة  ي سامعة الموص  الماتد

 ي التذمية   TOM: هد ت الدراسة الا تحدًد اثه مت و ا   هدف الدراسة

الماتدامة  ي التعويت العالي من بساة س ه القيادا  االدارًة اذ تكوق مجتم  

لجودة الشاموة بًهمي ك لك الا التعهًف بمفاو  ادارة ا ا  م حوث 646الدراسة من 

 بتحدًد مت و اتاا  ي التعويت العالي.

تت ا تماد المذا  الوصفي بالتحويوي  ي بصف مجتم  ب يذة  نتائج الدراسة:

ال حث باث تت الدراسة الا تحقب بسود  ئية ارت اطية معذوًة موصية بين 

                                                 
1
القدرات االبداعية وعالقتها باالداء الوضيفي لمديري القطاع العام .دراسة على المديرين ًوسف   د   ية بحه ؛  - 

 مجوة  المؤتمه العومي الااد  ، ، 8363، ات قطاع غزةالعاملين بوزار
2
 . 8363،  مصدر سبق ذكره.اكه  اامد رضا ال وً  ، اامد  وسي اامد ؛ 
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الك مت و ا  ادارة الجودة الشاموة مجتمعة بالتذمية الماتدامة  ي الجامعة . بك 

 بسود تأثيه معذوي لك  من ادارة الجودة الشاموة  ي التذمية الماتدامة

ياسين موسى جاسم   و دراسة: ناجي عبد الستار13 -2-2
(1)

2913 

 : مت و ا  ادارة الجودة الشاموة  ي سامعة تكهًت )دراسة تحويوية( العنوان

الجودة  : هد ت الدراسة الا التعهف  وا مدى مت و ا  ادارة هدف الدراسة

الشاموة  ي المذ مة  يذة الدراسة بك لك تحدًد اهت المعويا  التي تحو  دبق 

 ت  يب ادارة الجودة الشاموة. استدد  ال ااثاسالمذا  الوصفي .

: اق ممارسة س ت الجودة بسووكاا  ي العم  االكادًمي باالداري  نتائج الدراسة

ة بك لك تمكن العاموين من ا  ًقود الا تحقيب اداء ا ض  لعم  المذ مة الم حوث

 المشاك  المتعوقة بالعم 

 

 

 

 

 مناقشة الدراسات السابقة 

ذتتا  بعتتد استتتعهاض الدراستتا  الاتتابقة ًمكتتن مذايشتتتاا متتن ايتتث االهتتداف بالعي      

ا  الماتتتددمة  تتي سمتت  ال ياستتا  بالوستتائ  االاصتتائية الماتتتاد ة بالوستتائ  باالدب

 -وت الياا توك الدراسا  اذ تمثوت باتجاهين :بك لك من ايث الذتائ  التي توص

( 5( دراستتا  مذاتتا )2:  يمتتا ًدتتال مت و تتا  ادارة الجتتودة الشتتاموة اذ شتتموت ) االول

 ( اسذ ية .8(  هبية ب )6 هايية ب) 

االهداف : اختوفت الدراسا  التي تذابلت مت و ا  ادارة الجودة الشاموة بًتضتح ذلتك 

ا  باهداف ك  دراسة بلكن سميعاا تذابلتت مفاتو  من خئ  العهض ال ي تت لودراس

الجودة الشاموة بالتاكيد  وا دبر ه   المت و ا   ادارة الجودة الشاموة بتحيد مت و ا 

                                                 
1
 8364، متطلبات ادارة الجودة الشاملة في جامعة تكريت )دراسة تحليلية(؛ ساسي   د الاتار ب ًاسين موسا ساست - 

 . 8364 – 64،سامعة تكهًت ، المجود الااد  العدد 
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ؤساتا  متابعتة تذفيت  هت   المت و تا   تي مبالويوف  وا اهت ال هق التي تاا د  تي 

 التعويت العالي .

 تا  المتذا  الوصتفي باستووب الدراستا  المذا  بالعيذيتة : اتفقتت سميت  الدراستا  بات

الماحية مما اغذا ال ااث  ي تعزًز بحث  باال ادة من هت   الدراستا  بكت لك اختيتار 

ؤساا  التعويميتة بتاختئف االلقتاب تمثوت  ي المئك التدرًاي  ي الم يذة ال حث اذ 

 العومية .

االستت ياق كتاداة  ادبا  سم  ال ياسا  :  مد  سمي  الدراستا  التا استتددا  استتمارة

 زت الدراسة . علجم  المعووما  التي ت

ستائ  الدراسة :  يما ًتعوب بالذتائ  التي توصوت الياا الدراسا  الاابقة التي  هضتت 

 ي مجا  مت و ا  الجودة الشاموة  اذتاك اختتئف  تي ستائجاتا مت  اساتا سميعتا تتذتاب  

استتاليب ال حتتث متتن استتت ياست ادارة الجتتودة الشتتاموة بًعتتود الاتت ب التتا التذتتو   تتي 

مقابئ  التا اختتئف االهتداف باجتت العيذتا  بكت لك الفواتفا  التهبيوًتة  تي التدب  

العهبية باالسذ ية باالمكاسيا  الفكهًة بالمادًة بلكذاا سميعا اكد   وتا دبر باهميتة 

 ه   المت و ا   ي مؤساا  التعويت العالي . 

( 8( درلاتة مذاتا )5االبدا ية اذ شموت  وا ) يما ًدال االبدا  بالدصائال ثانياً : 

 ( اسذ ي . 8( هبي ب )6 هايي ب)

االهداف: ًعد االبدا  ااد المكوسا  المامة  ي سمي  المجاال  ل ا سهى اق الدراستا  

الاابقة تذابلتت مفاومت  بخصائصت  بكتئ ااتب الاتدف الت ي ت ذتت  الدراستة باكتد  

 ئال بالاما  بالمتو هة لدى  يذة ال حث سميعاا  وا دبر االبدا   ي ابهات الدصا

المذا  بالعيذة : اتفقت سميت  الدراستا  التتي تذابلتت االبتدا  بات تا  المتذا  الوصتفي 

اذ اشتتتموت ياتما مذاتتا ال ااتتث لئستتعاسة باتا  ستيمكنباستووب الدراستا  الماتتحية متا 

  وا بذاء مقيا  الدصائال االبدا ية .

لدراسا  التي تذابلت مفاو  االبدا  بخصائصت  ادبا  سم  ال ياسا  :  مد  سمي  ا

الا استددا  استمارة االست ياق كاداة لجم  ال ياسا  بالحصتو   وتا سمت  المعوومتا  

التي تعزت الدراسة ل لك ستيعمد ال ااتث التا بذتاء مقيتا  با ت تار  االستووب اال ضت  
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االبدا يتة   ي ه ا المجا  ب د  اال تماد  وا المقيا  الجاهز  يما ًدال الدصتائال

  يذة ال حث .

ستتتائ  الدراستتة : اختوفتتت الذتتتائ  التتتي توصتتوت الياتتا الدراستتا  التتتي  هضتتت مجتتا  

االبدا  بخصائص   مذاا مااكد  وا بذتاء مقيتا  لواتما  الشدصتية االبدا يتة بمذاتا 

ماتوص  الا بسود اليتة ارت اطيتة ببعتض الدصتائال الذفاتية بمذاتا متا توصت  التا 

لتتدى تدرًاتتي الجامعتتة بًعتتود الاتت ب  تتي ذلتتك التتا التذتتو   تتي  بستتود ستتما  ابدا يتتة

استتاليب ال حتتث متتن استتت ياسا  بمقتتابئ  باختتتئف االهتتداف باجتتت العيذتتا  بكتت لك 

 اختئف التوساا  التي تذابلتاا الدراسا  .

المعالجا  االاصائية : اتفقت سمي  الدراسا  التي تذابلت مفاو  الجتودة بمت و اتاتا 

ق هتتدف الدراستتة بمت و اتاتتا باسهاءاتاتتا هتتي المفاصتت  التتتي تحتتدد باالبتتدا   وتتا ا

الوسيوة االاصائية التي تاتدد   ي الدراسة ل لك سهى اساا سميعا تذو تت  تي ا تمتاد 

الوسائ  االاصائية لمعوجة ال ياسا  اذ استتددمت الوستائ  االاصتائية ) مهبت  كتاي ، 

يتتاري ، االخت تتار التتتائي ، معامتت  الوستت  الحاتتابي ، الذاتت ة المئوًتتة ، االسحتتهاف المع

عادلتتة الفتتا كهبس تتاخ ( متتن استت  الوصتتو  التتا االرت تتاط بيهستتوق ، تحويتت  الت تتاًن ، م

 ال يذا  التي تعزت الدراسة .

سواسب اال ادة من الدراسا  الاابقة  ي ال حث الحالي اذ تمث  دبر الدراسا  الاتابقة 

 -تي :أ ي اثهاء خ هة ال ااث بماا دت  بما ً

 تمادها  ي ابهات بد ت اهمية متغيها  ال حث الحالي .ا  .6

 اختيار  يذة ال حث . .8

 االطئ   وا  دد من المقاًيس . .4

 االطئ   وا الوسائ  االاصائية الماتددمة  ي ه   الدراسا  . .3

 ال حث الحالي .  ا تمادها  ي د ت بعض الذتائ  التي تت التوص  الياا  ي .5
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ئ   وتتا الدراستتا  التتتي تذابلتتت مفاتتو  ادارة استتتفاد ال ااتتث متتن ختتئ  االطتت .1

الجودة الشاموة بت  يقاا  ي تعزًز الدراسة التي ا تمدها ال ااتث بخصوصتا 

 دراسة الكذاسي التي تذابلت مت و ا  ادارة الجودة الشاموة  ي التعويت العالي.

 

ك لك استتفاد ال ااتث متن ختئ  االطتئ   وتا الدراستا  التتي تذابلتت مفاتو   .7

ال االبدا ية  ي تعزًز بذاء مقيا  الدصائال االبدا يتة بخصوصتا الدصائ

 دراسة ) بايدة ااين الهكابي( التي تذابلت الدصائال بالقدرا  االبدا ية.
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 :الميدانية  هإجراءاتمنهج البحث و  -3

 منهج البحث :  3-1

 .عة المشكلة يتلجأ البحوث العلمية عادة في حل مشكالتها الى اختيار منهج يتالءم وطب     

لذذ ا عمذذب الباحذذا الذذى الذذتجبام المذذنهج الولذذقي  ألذذلوط العالألذذاب ا رتباطيذذة  ا لذذلوط    

   .ونه اكثر المناهج مالئمة لطبيعة البحا ومشكلتهالمسحي لك

  عينة البحث :و مجتمع  3-2

اذ تمثل مجتمع البحا  المالك التبريسي لكلياب التر ية الرياضية المنطقة الولطى والبالغ     

 ها الباحا من ألبل الكلياب الم كورة اعاله  ( على وفق ا حصائياب التي تزود758عبدهم )

 وضح ذلك . ( ي1والملحق )

ر العشوائي البسيط وهي امنتظمة  ا ختيالغير الى اختيار اللوط العينة  الباحا عمب وألب    

%( من كلياب مجتمع 33ان تكون نسبة العينة الماخوذة  ـ ) وارتأمن ا لاليب العلمية المعتمبة 

  -الجبول ا تي:كما في البحا 

 ( 1الجدول )

 ينة يبين التوزيع الكلي ألفراد الع 
العينة  الكلية الجامعة ت

 االصلية

عينة التجربة 

 االستطالعية

عينة بناء 

 المقياس

عينة البحث 

 الرئيسة

النسبة 

 المئوية

 %33 87 87  708 التر ية الرياضية  غباد 1

 %33 70 70  85 التر ية الرياضية / البناب غباد 2

 %33 15 15  77 التر ية الرياضية المستنصرية 3

 %33 10 10  77 التر ية الرياضية تكريت 4

 %33 7 7  75 التر ية الرياضية ا نبار 5

 %33 77 77 75 78 التر ية الرياضية ديالى 6

  150 150  758   المجموع

 

 :  واالدوات واالجهزة المستخدمة وسائل جمع المعلومات 3-3
 

 ه لحل مشكلة  حثه و أدواب  التعانةتعب ا دواب التي يستجبمها الباحا عنصرا ألالياً      

التي يستطيع  ها الباحا حل مشكلة ما ، مهما كانت تلك  ةالبحا "هي الوليلة أو الطريق
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ا دواب من  ياناب وعيناب وأجهزة
("1)

. ومن أجل الحصول على البياناب الصحيحة لحل  

 ية تاآل  الولائلمشكلة البحا التعان الباحا 

 :المصادر والمراجع العلمية 

 مقا لةال:- 

 : ا لتبيان-   

  (شبكة المعلوماب البوليةINTERNET   ). 

  : لغرض القيام بتفريغ الدرجات اعد الباحث استمارة التمارة جمع البياناب وتقريغها

خاصة لتفريغ البيانات من اجل معالجتها احصائياً بعد اجابات عينة البحث على استمارة 

 المقياس بشكل مباشر 

 : ستخدمة  في البحثالمقاييس الم 3-4

مقياس متطلبات ادارة الجودة الشاملة لكليات التربية الرياضية في العراق من وجهة  3-4-1

 :نظر التدريسين

خخالب الود  يلباحا ا اعتمب الباحا المقياس ال ي اعبه      
(2)

المقياس من عشرة يتكون  اذ 

توافق وطبيعة العمل ا داري في اعتمبها الباحا  ما يمن عبة متطلباب  ؤهامجا ب تم  نا

( فقرة موزعة على عشرة 177اذ كانت عبد الققراب المقياس ) مؤلساب التعليم العالي

مجا ب تضمن اللوط خمالي الببائل اذ تشير اعلى درجة للمقياس عنبما تحصل على ) 

 . ( درجة 177( درجة واوطأ درجة )810

 

س المستجبمة ياحب المقاين اداوب  حثه واعتباره م أداةوألب عمب الباحا الى اعتماده ك     

في المحافظاب ر ية الرياضية على عينة تمثل تبريسي كلياب الت اذ ان المقياس تم  ناؤه  البحا

راب المقياس على جوانب تجص العمل ا داري والتنظيمي وا هتمام العراألية وتضمنت فق

ا جا اب البأليقة من اجل فحصها وتبأليقها   الموارد البشرية والقيادة والتاكيب  الحصول على

لجتها احصائيا والوألوف على اهم النتائج التي من شأنها ان تعزز البحا وتحقيق اهبافه اومع

التجبامها  مستوفيا كافة الشروط العلمية التي تستجبم في  ناء المقايس مما يجعله اداة يمكن

حا التجبامها في البرالة الحالية لقياس مبى تولياب البرالة ل ا رأى البا على للتطبيق  ناءاً 
                                                 

 .183ص،(7003) غباد ، مبيرية دار الكتب للطباعة والنشر ،  ، البحث العلمي ومناهجه ؛ وجيه محجوط - 1
2
 . 177،ص 7017،  مصدر سبق ذكره خالب الود  يخ ؛  - 
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التزام واهتمام القياداب ا دارية المتمثلة  عماداب الكلياب  متا عة تنقي  ه ه المتطلباب من 

ي العمل ا داري يمثل المحك الرئسي التي وجهة نظر التبريسين  اعتبار ان مقصل العمادة ف

ا داري والتنظيمي وتنمية ألبراب الموارد ألياس مبى تنقي  وتطوير العمل  يمكن من خالله

البشرية من خالل الو ألوف على اهم المعوألاب ومتا عة تنقي  الجطواب التي من شأنها تعزز 

 تطوير العمل .

و الرغم من ذلك ولغرض الجروج  اراء اخرى من ألبل الجبراء فقب تم عرض المقياس من      

ين في مجال ا دارة والتنظيم وا ختباراب ألبل الباحا على مجموعة من الجبراء والمجتص

م ء( لبيان لالحية مجا ب المقياس وفقراته  ما يتال3والقياس وطرائق التبريس ملحق )

 -: جا اب كما موضح في الجبول اآلتيوطبيعة البرالة الحالية وكانت ا 

 (2جدول )

 لشاملةالجودة اادارة حول صالحية مقياس الخبراء نسبة اتفاق اجابات  بيني

 

 ت

 

 المجال

  عدد االجابات

 كال نعم ةالمئويالنسبة 

 %,,1  ,2 مجال القيادة االدارية 1

 %,,1  ,2 مجال التخطيط االستراتيجي 2

 %,,1  ,2 مجال توثيق المعلومات وتحليلها 3

 %,,1  ,2 مجال ادارة الموارد البشرية وتطويرها 4

 %,,1  ,2 مجال تصميم العمليات وادارة جودتها 5

 %,,1  ,2 مجال القياس والتقويم 6

 %,,1  ,2 مجال التركيز على المستفيد ورضاه 7

 %,,1  ,2 مجال تهيئة متطلبات الجودة في التعليم ,

 %,,1  ,2 متابعة العملية التعليمية وتطويرها  مجال ,

 %,,1  ,2 مجال اتخاذ القرار وخدمة المجتمع ,1

 

% وهي نسبة تسمح  التجبامه  100ألب حصل على نسبة اتقاق   المقياسو  لك يكون    

المقياس لأللباط  لاللتجبامذلك  فضال عنكأداة    كمال متطلباب البحا وألب عمب الباحا 

 : ا تية

 حباثة المقياس . .1

 على نقس عينة البحا . تم  ناء المقياس .2

 التوفى الشروط وا لس العلمية . .3

 ية المعتمبة في التعليم .شموله القواعب وا لس ا دار .4
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يحتوي على متطلباب من شانها ان تساهم في تطوير الجانب التعليمي اذا ما حصلت على  .5

 ا هتمام المنالب.

 :مقياس الخصائص االبداعية  3-4-2

لغرض تحقيق هبف البحا الثاني ألام الباحا  بناء مقياس للجصائص ا  باعية لعمباء       

من اجل الوألوف على اهم الجصائص الواجب المنطقة الولطى  كلياب التر ية الرياضية

مساهم في تحبيب  توفرها في القياداب ا دارية والتي يمكن من خالل تحبيبها ان تكون عامل

المعايير العلمية في اختيار ه ه القياداب  غية الولول الى المتا عة في تنقي  المهام ومتطلباب 

 العمل ا داري . 

لباحا و عب التشارة عبد من الجبراء والمجتصين واجراء المقا الب الشجصية اذ عمب ا     

ة ، المرونة ، الى اعتماد نظرية كلقورد في تقسيره لال باع المتمثل  المجا ب ا ر عة ) الطالأل

للمشكالب ( من خالل التقصاء اراء الهيئاب التبريسية  اعتبارها احب  ا لالة ، تحسس

جمة التعليماب والقيام  البور رالعملية التعليمية الحلقة التي تعمل على تالمقالل المهمة في 

الريادي والقني للمساهمة في تحسين مجرجاب العملية التعليمية ولو  الى تحقيق ا هباف 

 -واتباع الجطواب العلمية والعملية في  ناء المقاييس وكما مبرج ادناه :المطلو ة 

 :  ائص االبداعيةإجراءات بناء مقياس الخص 3-5

( "الى ان هناك مجموعة من 7000يشير محمب حسن علوي ومحمب نصر البين رضوان )    

الجطواب ا لالية التي يمكن اتباعها عنب  ناء ميناء ا ختبار او المقياس وكيقية الر ط  ين 

وحباب المقياس لقياس الجوانب الكلية للمهارة او الصقة او القبرة "
(1)

ذلك تم اتباع  على و ناءً  

 الجطواب التالي  لتكمال اجراءاب  ناء المقياس .

 الغرض من بناء المقياس 3-5-1

 اً مهبياس هو تحبيب الغرض منه  اعتباره من الجطواب ا ولية التي تتبع في  ناء اي مق    

الطريق للجطواب ا خرى في عملية البناء وان احب اهباف البحا هو  ناء مقياس للجصائص 

 باعية لعمباء كلياب التر ية الرياضية اذ ان اي منهج يهبف الى ألياس  عض السماب ا 

                                                 
1
دار القكر القاهرة ،  القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي ؛محمب نصر البين رضوان  ،محمب حسن علوان  - 

  .317ص 7000، العر ي 
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الشجصية يببا عادة  افتراضاب معينة عن العالألة  ين ه ه السماب وافعال للوكية يمكن 

مالحظتها وأليالها كمياً 
(1)

. 

 :تحديد الظاهرة المطلوب قياسها  3-5-2

ية العميب يجعل من حبودهما واضحين ومقهومين ان تحبيب الجصائص ا  باعية لشجص     

 ارية والقنية والقيام  التوجيهتطبيق المضامين ا دان العميب احب اهم العنالر في  تماماً  اعتبار

والتشارة ذوي  وألب اعتمب الباحا و عب ا طالع على المصادر والمراجع العلمية وا رشاد

لال باع محبدة  المحاور او المجا ب ا ر عة  هنظرية كلقورد في تقسيرالجبرة وا ختصاص 

ق ل(  اعتبارها تمتلك نوع من التال ألة ، المرونة ، ا لالة ، تحسس المشكالبال) الط

ي واللوط أليادتها  الشكل الصحيح وتم اعطاء نقفي تطبيق مهام العمل ا داري والالمستمر 

 ظاهرة المطلوط أليالها .تعريف لكل مجال من ه ه المجا ب واعتبارها  مجموعها ال

 :تحديد مجاالت المقياس  3-5-3

الجصائص ا  باعية التي تتالءم وطبيعة البحا الحالي ألام الباحا  الوألوف على من اجل    

( وا طالع على ا د ياب 7 التشارة عبد من ذوي الجبرة وا ختصاص ملحق رألم )

قهوم ا  باع والجصائص ا  باعية والبرالاب التي تتقق وطبيعة البرالة والتي تناولت م

والتي توكب على ان لقة ا  باع احب السماب ا لالية الواجب توفرها في القياداب ا دارية . 

في تحبيب مجا ب ا  باع  لى تقسير )كلقورد( لال باع ونظريتهاعتمب الباحا و عب ا تقاق ع

 : ا تية الجصائص 

 الطالقة.

 المرونة.

 االصالة .

 لمشكالت.تحسس ا

  اتذذه والعمذذل علذذى درالذذته  اعتبارهذذا مكونذذاب  مسذذتقالً  اعتبذذار كذذل واحذذب منهذذا مجذذا ً      

 مجا ب المقياس  عب  ناء الققراب الجالة  كل مجال .

 

                                                 
1
 .103ص 1788 ، المطبعة المصرية الحبيثة ،القاهرة  ، الشخصية ؛نعمة الشماع  - 
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 جمع فقرات المقياس وتوزيعها على مجاالته : 3-5-4

رة  عذذذب ان تذذذم تحبيذذذذب مجذذذا ب المقيذذذذاس اجذذذرى الباحذذذذا لقذذذاءاب مباشذذذذرة مذذذع ذوي الجبذذذذ

وا ختصاص من اجل الوألوف علذى اهذم العوامذل التذي يسترشذب  هذا الباحذا فذي  نذاء فقذراب 

المقيذاس اذا يشذذير محمذود الكنذذاني ويحيذى عبذذب ه
(1)

( الذى ان اعذذباد فقذراب المقيذذاس 1775) 

 تطلب توافر شروط معينة لبى مصمم المقياس وا ختبار متمثلة  ـ :ي

  لغة  سيطة.الطالألة اللغوية ولهولة التعبير  .1

 التمكن من المادة العلمية المتجصصة والمتعلقة  الموضوعاب المراد أليالها. .2

معرفة الطرائق المجتلقة لكتا ة المقرداب حتى يستطيع ان يجتار منها ما ينالب هبف  .3

 ا ختبار.

ان تكون لبيه القبرة على تصور وا تكار المواألف التي يمكن من خاللها ألياس القبرة  .4

 لمراد أليالها.والجالية ا

 :ا تيةومن اجل الحصول على فقراب مقياس الجصائص ا  باعية اتبع الباحا الجطواب 

 ا طالع على المقا س النقسية والتر وية والبرالاب ذاب العالألة . .1

 ا لتنارة  رأي الجبراء والمتجصصين. .2

 مراجعة ا د ياب والمصادر التي تشير الى  ناء المقايس. .3

( فقذرة موزعذة 70ب الباحا الى اعباد )مالمجا ب واعتماد نظرية كلقورد ع و عبان تم تحبيب

لبنذاء  ( فقذرة لكذل مجذال اذ  اعتمذب الباحذا الذلوط )ليكذرد(10على مجا ب المقيذاس  واألذع )

المقاييس وهو اشبه  أللوط ا ختبار من متعبد  وال ي يعب مذن ا لذاليب الشذائعة فذي القيذاس 

ار منه تحبيب اجا ته  اختيذ اذ يقبم الباحا للمستجيب موألقاً يتطلب ،يةوالبحوث التر وية والنقس

 بيل من  ين الببائل لها اوزان مجتلقة 
(2)

.   

 رد:ومن اهم ما يميز اسلوب ليك

 تمتعه  صبق وثباب عاليين. .1

 يقلل من درجة التجمين وعامل الصبفة . .2

 لهولة ا لتعمال والقهم ويعبر عن فكرة واحبة. .3

                                                 
1
 .170ص 1775 ، مكتبة القالح للنشر والتوزيع، يروب ،  القياس والتقويم  النفسي والتربوي  ؛يحيى عبب ه،محمود عبب العليم  - 
2
 .718ص 1777 ،ط )المولل دار الكتب للطباعة والنشر، . العلمي ومناهجه طرائق البحث؛ وجيه محجوط  - 
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 ة.تميزه  المرون .4

 واعتمب الباحا على القواعب ا تية في لياغة فقراب المقياس .

 ره عن فكرة المجال .معب مع كونهاوضوح الققرة  .1

 ان تصاغ  صيغة المتكلم  .2

 خلو الققرة من اي تلميح غير مقصود  اإلجا ة الصحيحة . .3

 

 :اعداد تعليمات المقياس 3-5-5

  عذىرا المستجيب على فقذراب المقيذاس. وألذب تعليماب المقياس البليل ال ي يسترشب  ه بتع     

الباحذذا عنذذب وضذذعه للتعليمذذاب ان تكذذون لذذهلة ومقهومذذة  ن ضذذمان ا جا ذذة الصذذحيحة هذذي 

وضع تعليماب تسهل على المجيب الجواط الصحيح واكبب التعليماب علذى ضذرورة ا جا ذة 

  صراحة وعبم ترك اي فقرة لإلجا ة .

 

 :استطالع اراء الخبراء 3-5-6

 عذذب ان تذذم لذذياغة فقذذراب المقيذذاس مذذع التعذذبيالب اللغويذذة واعذذباد تعليمذذاب المقيذذاس تذذم     

(  5عرض فقراب المقياس حسب المجذا ب التذي تذم اعتمادهذا فذي الذتمارة الذتبيان ملحذق ) 

يبين المقياس  صيغته ا ولية على مجموعة من الجبراء والمتجصصذين فذي علذم الذنقس العذام 

ا مذن ( لغذرض الحكذم علذى لذالحيته8ا ختبذاراب والقيذاس ملحذق )وعلم الذنقس الرياضذي و

متهذذا لقيذذاس الجصذذائص ا  باعيذذة وتذذم اعطذذاء تعريذذف لكذذل مجذذال مذذن ءحيذذا لذذياغتها ومال

المجا ب وتمت اجا ة السادة الجبراء  الموافقة على لالحية الققراب مذع  عذض المالحظذاب 

حليذل اراء السذادة الجبذراء احصذائياً الذتجبم التي اعتبرها الباحا   تشكل نسبة في التغير ولت

الباحا اختيار  )كا
7

( اذ عبب كل فقرة لالحة عنبما تكون أليمة )كا
7

( المحسو ة معنوية عنذب 

(   75( خبيذذراً البذذالغ عذذبدهم )   75( وهذذي تذذوازي موافقذذة ) 1( ودرجذذة حريذذة )0.5خطذذأ )

 (3%( وكما مبين في الجبول )100خبيراً ونسبة )
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 (3)  الجدول

 يبين نسبة اتفاق الخبراء على فقرات المقياس

 -:وألب اعتمب الباحا ليغة المقياس خمالي الببائل

تنطبق عليه بدرجة كبيرة جداً ، تنطبقق عليقه بدرجقة كبيقرة ، تنطبقق عليقه احيانقاً ، تنطبقق )

 (عليه بدرجة قليلة ، ال تنطبق عليه
 

 :   االولىالتجربة االستطالعية 3-6

وضذوح فقذراب المقيذاس والتعذرف علذى  من اجذل تسذجيل المالحظذاب والتأكذب مذن مذبى      

التجر ذة   ذججراءمبى تقهم العينة لاللتبانة وك لك اي حبث يرافق اجراء التجر ة ألذام الباحذا 

( 75) ا لتطالعية على عينة من تبريسي كلية التر ية الرياضية جامعة ديالى والبذالغ عذبدهم

تعذب التجر ذة ا لذتطالعية  ذاارهم  شكل عشذوائي وتم اختي 7013/ 3/   15تبريسي  تاريخ  

مة اداة البحذا المصذممة وهذو اختبارهذا  ألبذل تنقيذ ها اي اجذراء ءطريقة  لتكشاف مبى مال

تجر ة التكشافية للتثبت من مشكالتها 
(1)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  8، ترجمذه لذالح خليذل ا ذو الذبع ، ط مقدمقة فقي اسقس البحقث العلمقي منهقاث البحقث العلمقيجر لمير ، جوزيف دومنيذك ؛ رو- 

 .  177، ص  1778عمان ، دار ارام للبرالاب والنشر والتوزيع ، 

عدد  رقم المجال ت

 الفقرات

قيمة كا االخبراء
2

 

 المحسوبة

 الداللة الجدولية

 غير موافق موافق

  75 لقر 75 10 الطالألة 1

 

3877 

 

 دال

 دال 75 لقر 75 10 المرونة 2

 دال 18887 7 73 10 الةلا  3

 دال 11858 7 71 10 تحسس المشكالب 4



 
                                                                                                                           البـــــاب الثالث منهج البحث وإجراءاته الميدانية  3    

 

78 

 -مترية  للمقياس :الخصائص السيكو 3-7

 صدق المقياس :3-7-1

ن الصبق العامل ا لالذي فذي عمليذة البنذاء من الشروط  القعالة  دواب المقياس ان يكو      

مذذن شذذروط ادواب القيذذاس  اعتبذذاره واحذذب مذذن اهذذم المعذذايير جذذودة  اً الالذذي اً  اعتبذذاره شذذرط

لبق ا ختبار هو ألبرة ا ختبار على ألياس ما وضع مذن اجلذه والسذمة "ان ا ختبار  اعتبار 

المراد أليالها" 
(1)

. 

 صدق المحتوى : 3-7-1-1

د نظريذذة كلقذذور فذذي تقسذذيره لأل ذذباع  مجا تذذه ا ر عذذة و نذذاء فقذذراب المقيذذاس  عذذب اعتمذذا     

وعرضها على المجتصين والجبراء   ألرار لالحية الققذراب المقيذاس والمجذا ب والذتعانة 

الباحا  الب لة حسب أليمة )كذا
7

( للمجذا ب والققذراب اذا كانذت جميعهذا تحذبد كذا
7
المحسذو ة  

 حقق لبق المحتوى لبى الباحا .اكبر من الجبولية .   لك ت

 الصدق الظاهري : 3-7-1-2

تم عرض المقياس على الجبراء والمجتصين في مجال علذم الذنقس الرياضذي وعلذم الذنقس     

بيب لذالحيته للبحذا الحذالي اذ قياس من ذوي الجبرة وا ختصاص لتحالعام وا ختباراب وال

س الهبف ال ي وضع من اجله"يشير الصبق الظاهري "ان ا ختبار ألادر على أليا
(2)

 

 صدق البناء : 3-7-1-3

عهب الباحا الى تحقيق لبق البناء من خالل اعتبار " البرجة التذي يقيمهذا المقيذاس لبنذاء     

افتراضذذي معذذين وهذذو مذذبى أليذذاس ا ختبذذار لتكذذوين فذذرض او لذذمة معينذذة مذذن خذذالل تحبيذذب 

عينذة"المكوناب التي يتكون منها المقهوم طبقذاً لنظريذة م
(3)

وألذب تحقذق ذلذك مذن خذالل اعتمذاد  

 النظرية التي اعتمبها الباحا في تحبيب الجصائص ا  باعية  المجا ب ا ر عة .

 

 

 

                                                 
1
 .73ص 1787مكتبة ا نجلو المصرية  ،القاهرة ،ترجمة محمب نبيل واخرون ،هج البحث في التربية  وعلم النفسمن ؛يولب .فانبالين  - 

 .88ص 7007عمان مؤلسة الوراق  ط القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية  ؛مروان عبب الحميب ،محمب جالم اليالري  - 2

 .138ص 1777 ،عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، قياس والتقويم في التربيةمبادئ ال ؛زكريا محمب الظاهر )واخرون( - 3
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    القوة التميزية للفقرات:3-7-1-4

تعب احب ا لاليب المستجبمة في البحا العلمي والمعالجاب ا حصذائية لبنذاء المقيذاس هذو     

 منجقضذذةوالحالذذلين علذذى درجذذاب  ةمرتقعذذلحالذذلين علذذى درجذذاب التميذذز  ذذين المجتبذذرين ا

عمذذب الباحذذا الذذى اختيذذار القذذوة التميزيذذة لققذذراب المقيذذاس اذا كمذذا يشذذير  سذذام العمذذري وفذذؤاد 

الهبف من تحليل الققذراب هذو ا  قذاء علذى الققذراب ذاب "( الى ان Ableمصطقى نقالً عن )

"بارالتميز العالي وهي الققراب الجيبة في ا خت
(1)

 . 

ومن اجل التعرف على القوة التميزية لققراب المقيذاس  اعتبذار ان جذودة المقيذاس تعتمذب        

على جودة ا جزاء المكونة له وهي الققراب فالقبرة علذى التميذز  ذين مجموعذاب متباينذة تعذب 

 جذلو اهم د لة تصف فقرة من فقراب المقياس مذن خذالل تميزهذا  ذين الضذعقاء والمتقذوألين 

الكشف عن ذلك ألام الباحا  تقريغ ا جا اب التي يحصل عليها من عينة تجر ة البنذاء والبذالغ 

وتم جمع درجة كل التمارة وتذم ترتيبهذا تنازليذاً مذن اعلذى درجذة الذى  اً ( تبريسي150عبدهم )

%( من ا لتماراب التي حصلت علذى الذبرجاب الذبنيا وألذب 77أوطأ درجة وتم اختبار نسبة )

( الذتمارة وهذي النسذبة التذي  71( الذتمارة والذبينا )  71د التماراب ا جا ذة العليذا )  لغ عب

( الذى ان نسذبة نحصذل 1777نحصل عليها على معامل التميز كما يشير مروان عبذب الحميذب )

 والطتها على اعلى معامالب التميز 
(2)

   . 

 نحرافاب المعيارية.يبين أليمة معامل التميز وا ولاط الحسا ية وا  ا تيوالجبول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مجلذة  ، درجة تحقيق االحساس بالزمن لدى اعضقاء هيئقة التقدريس فقي الجامعقات االردنيقة ؛سام العمري .فؤاد مصطقى السلمان   - 1

 . 155ص 1778،العلوم التر وية العبد ا ول  33المجلة ،عمان ا ردن  ،البرالاب العليا 

2
دار القكر ،ط ا ردن ،  االسس العلمية والطرق االحصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضية ؛مروان عبب الحميب ا راهيم  - 

 .170ص 1777 ،للطباعة والنشر والتوزيع
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 يمثل القوة للفقرات واالنحرافات واالوساط (4الجدول )

 نسبة الخطأ tقيمة  الدنيا العليا رقم الفقرة

 ع س ع س

1 5.000 0.000 2.952 0.854 15.538 0.000 

2 5.000 0.000 2.642 0.576 26.482 0.000 

3 5.000 0.000 2.833 0.881 15.936 0.000 

4 5.000 0.000 2.857 0.751 18.484 0.000 

5 5.000 0.000 2.642 0.617 24.731 0.000 

6 5.000 0.000 2.500 0.671 24.120 0.000 

7 5.000 0.000 2.571 0.590 26.663 0.000 

, 5.000 0.000 2.404 0.627 26.824 0.000 

, 5.000 0.000 2.619 0.582 26.496 0.000 

1, 5.000 0.000 2.261 0.627 28.301 0.000 

11 5.000 0.000 1.857 0.607 33.515 0.000 

12 5.000 0.000 2.000 0.69 23.645 0.000 

13 .875 4 0.354 2.261 0.766 23.136 0.000 

14 5.000 0.000 2.571 0.630 24.973 0.000 

15 5.000 0.000 2.095 0.849 22.148 0.000 

16 5.000 0.000 2.261 0.766 23.136 0.000 

17 5.000 0.000 2.642 0.850 17.966 0.000 

1, 5.000 0.000 2.380 0.824 20.574 0.000 

1, 5.000 0.000 2.261 0.700 25.332 0.000 

2, 5.000 0.000 2.28 0.708 24.834 0.000 

21 5.000 0.000 2.47 0.633 25.801 0.000 

22 5.000 0.000 2.142 0.843 21.423 0.000 

23 4.976 0.154 1.642 0.576 30.774 0.000 

24 4.857 0.354 2.095 0.758 24.802 0.000 

25 5.000 0.000 1.857 0.683 29.808 0.000 

26 5.000 0.000 2.261 0.828 21.427 0.000 

27 5.000 0.000 2.238 0.849 21.059 0.000 

2, 5.000 0.000 2.404 0.734 22.898 0.000 

2, 5.000 0.000 2.47 0.671 24.365 0.000 

3, 5.000 0.000 2.619 0.794 19.412 0.000 

31 5.000 0.000 2.238 0.726 23.903 0.000 

32 4.976 0.154 2.071 0.866 21.902 0.000 

33 5.000 0.000 2.238 0.790 22.643 0.000 

34 5.000 0.000 2.243 0.767 22.611 0.000 

35 4.976 0.154 1.97 0.680 28.804 0.000 

36 5.000 0.000 1.880 0.739 25.197 0.000 

37 4.928 0.260 2.047 0.696 27.460 0.000 

3, 5.000 0.000 1.833 0.695 29.506 0.000 

3, 5.000 0.000 2.023 0.748 25.765 0.000 

4, 5.000 0.000 2.071 0.808 23.481 0.000 
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 :عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )االتساق الداخلي ( 3-7-1-5

لمقهوم نقسه الذ ي تقيسذه البرجذة الكليذةل اً مقيالباط درجة الققرة  البرجة الكلية عب ارتي     
(1)

 

اذ تلجأ البحوث الى التجبام ه ا ا للوط كونه يقذبم مقيالذاً متجانسذاً فذي فقراتذه وهذو دليذل  ،

علذى الباخلي في تحليذل الققذراب  نذاًء خالل التجبام معامل ا تساق على تجانس الققراب من 

التجبام البرجة الكلية للمقياس . ل لك لجذأ  الباحذا الذى الذتجبام معامذل ا رتبذاط ) يرلذون( 

( يبذذين نتذذائج معامذذل ا رتبذذاط التذذي 5 لذذتجبام العالألذذة ا رتباطيذذة   فذذراد  العينذذة والجذذبول )

مذذع القيمذذة العشذذوائية  العظمذذى ألورنذذت عرفذذة د تهذذا ا حصذذائية ( ولم 0،78تذذراوح  ذذين ) 

(0.05لمعامل ا رتباط عنب مستوى د له )
(2)

. 

 ( 5 الجدول )

 للفقرات  طريقة االتساق الداخلي معامالت االرتباط )بيرسون( بين فقرات المقياس باستعمال

 أنسبة الخط االرتباط رقم الفقرة نسبة الخطأ االرتباط رقم الفقرة

1 0.470** 0.000 21 0.514** 0.000 

2 0.708** 0.000 22 0.440** 0.000 

3 0.608** 0.000 23 0.482** 0.000 

4 0.476** 0.000 24 0.510** 0.000 

5 0.323** 0.000 25 0. 510** 0.000 

6 0.407** 0.000 26 0.612** 0.000 

7 0.543** 0.000 27 0.562** 0.000 

, 0.500** 0.000 2, 0.537** 0.000 

, 0.470** 0.000 2, 0.484** 0.000 

1, 0.386** 0.000 3, 0.484** 0.000 

11 0.366** 0.000 31 0.310** 0.000 

12 0.360** 0.000 32 0.345** 0.000 

13 0.516** 0.000 33 0.384** 0.000 

14 0.404** 0.000 34 0.407** 0.000 

15 0.391** 0.000 35 0.366** 0.000 

16 0.479** 0.000 36 0.333** 0.000 

17 0.577** 0.000 37 0.552** 0.000 

1, 0.451** 0.000 3, 0.485** 0.000 

1, 0.468** 0.000 3, 0.528** 0.000 

2, 0.552** 0.000 4, 0.403** 0.000 

 (0,5,≥ )( 0*معنوي عنده مستوى داللة  0,1,≥ )** معنوي عنده مستوى داللة 

 

   

                                                 
1
 - .stanly c.J.8 H kins,K.D;Education ( psychology measurement a Evalvation , New Jersey, prentice – Hall, 

1972.p) 
،بغداد دار الكتب  التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين ، محمد حسن العبيدي؛  - 2

 .981، ص 9111
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 ثبات المقياس  3-7-2

يعب الثباب من الجطذواب التذي تتبذع فذي  نذاء المقذاييس وا ختبذاراب مذن اجذل الحصذول علذى 

تقذان البألة للمقياس في ألياله لما يبعى ان يقيسه اذا ان الثباب هو " درجة عالية من البألذة وا 

وا تساق والموضوعية فيما وضع لقياله "
(1)

وللتحقق من ثباب مقياس الجصذائص ا  باعيذة 

 للحصول على القياس. طريقة التجزئة النصقيةتم التجبام 

 

 طريقة التجزئة النصفية 

جذراء  ا ختبذار لمذرة واحذبة طلذب اتق لحساط مؤشر الثباب فهذي   تائتعب من ايسر الطر    

قسذذيم فقذذراب ا ختبذذار الذذى نصذذقين ا ول يحتذذوي علذذى الققذذراب ذاب ا رألذذام وتعتمذذب علذذى ت

القرديذذة وا خذذر يحتذذوي علذذى ا رألذذام الزوجيذذة و ذذ لك تغطذذي هذذ ه الطريقذذة درجذذاب متكافئذذة 

ب لنصذذف الققذذراب . وتذذم ا عتمذذاد علذذى البيانذذاب التذذي حصذذل عليهذذا الباحذذا المتعلقذذة  ذذبرجا

( وادخلذت spss ناء المقياس . حيا تم التجبام  رنذامج )ة يمثلون عينة تجر  اً ( تبريسي150)

ت الذذى نصذذقين وتذذم الذذتجراج معامذذل ارتبذذاط ) يرلذذون( اذ يبلذذغ معامذذل البيانذذاب فيهذذا وألسذذم

ا  إن ه ه البرجة تعب نصذف المقيذاس وعليذه و ذالتعويض فذي  (.0.78ا رتباط  ين نصقين )

 معادلة ليبرمان  راون

    7×  0،78  

 0،77ـــــــــــــــ = ــــــــــــ

     1+ 0،78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 . 173، ص 1775القكر العر ي ، ، .) القاهرة ، دار 1، ط 1ج في التربية البدنية والرياضية ، القياس والتقويم  محمب لبحي حسنين ؛  - 
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 -:التحليل العاملي  3-7-3
 
 

لجذذأ الباحذذا الذذى الذذلوط التحليذذل العذذاملي  اعتبذذاره يعبذذر عذذن معذذامالب ا رتبذذاط  صذذيغة     

مكونذاب موضذوع طبيعذة ا رتباطذاب واتجاههذا  ذين مبسطة من تشجيص العوامل التي تحبد 

ملي الى تحبيب كقاءة فقراب المقياس في ألبرتها علذى أليذاس مذا االعالبرالة . اذ يهبف التحليل 

وضعت من اجله لبى عينذة البحذا وتحبيذب كقذاءة مجذا ب المقيذاس واكثرهذا وهذوراً وتمثذيالً 

اب كذل اختبذار مذن ا ختبذاراب لذى مصذقوفة العوامذل النقيذة او تشذبعوينتهي التحليل العذاملي ا

جلصةالمستجبمة في تحليل  العوامل المست
(1)

 . 

( فقذرة للتحليذل العذاملي 70 جدخذال )ومن اجل الحصول على النتذائج المطلو ذة ألذام الباحذا    

توزيعها على ار ع مجذا ب تمثلذت  مقيذاس الجصذائص ا  باعيذة  المحذاور ا ر عذة وألذب   عب

من اجل الحصول على النتائج  عذب  spss)( التمارة  التجبام النظام ا حصائي )150 لغت )

( 10فذذي البألذذة والسذذرعة و ينذذت النتذذائج عذذن  لذذورة ) تتصذذف الجتهذذا  مميذذزاب النظذذام التذذيمع

عوامل ألبل التذبوير ومذن اجذل الحصذول علذى تقسذير المنالذب   ذب مذن اللجذوء الذى الذتجبام 

يذذؤدي الذذى نتذذائج جيذذبة فذذي   نذذهالذذلوط التذذبوير المتعامذذب المتمثذذل  ذذـ )القذذار يمذذاكس د كيذذزر( 

نالترتيب البسيط ثرلت خصائص الحلول التي تستوفي
(2)

 وك لك  نه يمتاز  ا تي: 

 ( .°70ب تبار العوامل معاً مع  ا حتقاو  التعاألب  ينهما و زاوية )في التبوير المتعام .1

 تحتقظ  التقاللها  عب التبور .عامبة غير مرتبطة اي ان المحاور العوامل المت .7

العينة كما في التبوير المائلالزوايا ثا تة  ين المحاور و  تجتلف  اختالف  .3
(3)

. 

وان جميذذع الققذذراب تتذذوزع توزيعذذا  يبذذين القيمذذة ا حصذذائية لققذذراب المقيذذاس ا تذذيوالجذذبول 

اذ يتبين من عذرض الجذبول ان ألذيم ا ولذاط  ، ( يبين ذلك 8والجبول ) 3±طبيعياً اذ تقع  ين 

 لإلدخذذالالمقيذذاس لذذالحة الحسذذا ية تتجذذاوز ا نحرافذذاب المعياريذذة ممذذا يذذبل علذذى ان فقذذراب 

ضمن المصقوفة ا رتباطية المعبة للتحليل العملي
(4)

 . 

 

                                                 
1
ص ،  7007كلية التر ية الرياضذية ،  جامعة  غباد،اطروحة دكتوراه  ، بناء وتقنين مقياس االغتراب للرياضين ؛كامل عبود حسين  - 

100. 
2
 . 773ص 1778 ،  غباد .مؤلسة الثقافة العالمية،  المدخل الى التحليل العملي ؛اثناليوس البياتي  - 

 

3
 . 50ص 1778،  يروب دار النهضة العر ية ،  التحليل العاملي لذكاء وقدرات االنسان؛ مود السعيب ا و النيل مح - 
4
ط،  التحليل العاملي في العلوم السلوكية؛ لقوب فرج  - 

7
 .80ص،  1771 ،القاهرة دار القكر العر ي ، 
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 ( يمثل قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري ومعامل االلتواء6جدول  رقم )

 معامل االلتواء الخطأ المعياري  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  ت

1 0700 ,7 03787 ,1 07777 ,0 -108, 1- 

2 8788 ,3 78087 ,0 08775 ,0 -888, 0- 

3 7788 ,3 07158 ,1 07371 ,0 -870, 0- 

4 7788 ,3 18731 ,1 07577 ,0 -378, 0- 

5 7133 ,3 07170 ,1 7733 ,0 -707, 0- 

6 5088 ,3 13388 ,1 07758 ,0 -508, 0- 

7 7533 ,3 11770 ,1 07107 ,0 -771, 0- 

, 7533 ,3 17750 ,1 07375 ,0 -777, 0- 

, 8700 ,3 11317 ,1 07077 ,0 -880, 0- 

1, 8133 ,3 10875 ,1 07071 ,0 -883, 0- 

11 3700 ,3 37787 ,1 11337 ,0 -837, 0- 

12 5800 ,3 07787 ,1 07777 ,0 -880, 0- 

13 8133 ,3 17307 ,1 07333 ,0 -737, 0- 

14 7000 ,3 07110 ,1 07501 ,0 -807, 0- 

15 8333 ,3 07770 ,1 7775 ,0 -877, 0- 

16 7788 ,3 13380 ,1 07758 ,0 -777, 0- 

17 8333 ,3 77807 ,1 10187 ,0 -577, 0- 

1, 7788 ,3 17180 ,1 07157 ,0 -837, 0- 

1, 7788 ,3 77100 ,1 10133 ,0 -378, 0- 

2, 5833 ,3 10831 ,1 07071 ,0 -857, 0- 

21 7700 ,3 05777 ,1 07873 ,0 -075, 1- 

22 7700 ,3 17577 ,1 07351 ,0 -818, 0- 

23 3700 ,3 37577 ,1 10777 ,0 -877, 0- 

24 8788 ,3 17777 ,1 07853 ,0 -877, 0- 

25 3700 ,3 78073 ,1 10770 ,0 -503, 0- 

26 8000 ,3 18771 ,1 07775 ,0 -818, 0- 

27 8833 ,3 73738 ,1 10087 ,0 -788, 0- 

2, 5833 ,3 70575 ,1 07778 ,0 -818, 0- 

2, 8700 ,3 13113 ,1 07738 ,0 -887, 0- 

3, 8833 ,3 77511 ,1 10188 ,0 -810, 0- 

31 3700 ,3 08335 ,1 07887 ,0 -770, 0- 

32 8788 ,3 17788 ,1 07188 ,0 -857, 0- 

33 8700 ,3 18877 ,1 07837 ,0 -570, 0- 

34 7700 ,3 18775 ,1 07588 ,0 -587, 0- 

35 7833 ,3 73538 ,1 010078 ,0 -555, 0- 

36 5000 ,3 18737 ,1 07577 ,0 -831, 0- 

37 7333 ,3 07877 ,1 07577 ,0 -737, 0- 

3, 5700 ,3 33778 ,1 10777 ,0 -881, 0- 

3, 8000 ,3 18788 ,1 07577 ,0 -778, 0- 

4, 5000 ,3 71775 ,1 07755 ,0 -517, 0- 
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 : مصفوفة العوامل االولية قبل التدوير 3-7-3-1

 طريقذذة المكونذذاب ا لالذذية  عذذب ان دخلذذت العوامذذل فذذي المصذذقوفة ا رتباطذذاب البينيذذة      

يجتص في عن وهور )عشذرة عوامذل( يطلذق عليهذا العوامذل المباشذرة وهذي عبذارة   لهوتليج

ع سذيط ذو تشذباء البعن محاور متعامبة "والغرض من تبوير العوامل هذو الحصذول علذى البنذ

مرتقع وتشبعاب األل على العوامل ا خرى"
(1)

. 

 بين مصفوفة العوامل قبل التدوير( ي7الجدول )

رقم 

 الفقرة

العامل 

 االول

العامل 

 الثاني

العامل 

 الثالث

العامل 

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس

العامل 

 السابع

العامل 

 الثامن

العامل 

 التاسع

العامل 

 عاشرال
  

1 4,5 ,, 41, ,, 1,, ,, -1,, ,,- -,,7 ,,- 233 ,, ,,1 ,, ,44 ,, -246 ,,- 17, ,, 

2 432 ,, 3,6 ,, 125 ,, 31, ,, 15, ,, -,71 ,,- 212 ,, 1,1 ,, ,,, ,, -2,1 ,,- 

3 6,4 ,, 3,7 ,, ,4, ,, ,5, ,, 1,2 ,, ,,6 ,, ,22 ,, -147 ,,- -1,2 ,,- 221 ,, 

4 656 ,, 1,1 ,, -142 ,,- ,44 ,, ,3, ,, 11, ,, 367 ,, -2,, ,,- -,,7 ,,- 11, ,, 

5 643 ,, 336 ,, -,41 ,,- 21, ,, -141 ,,- ,4, ,, 117 ,, -125 ,,- 144 ,, -15, ,,- 

6 66, ,, 312 ,, -24, ,,- 115 ,, 141 ,, -111 ,,- -117 ,,- ,63 ,, -147 ,,- -146 ,,- 

7 5,4 ,, ,6, ,, -1,, ,,- 12, ,, ,,5 ,, 271 ,, -4,4 ,,- -,51 ,,- 125 ,, -26, ,,- 

, 571 ,, 2,7 ,, -154 ,,- 3,, ,, -113 ,,- -1,1 ,,- -,63 ,,- -154 ,,- -321 ,,- -1,7 ,,- 

, 413 ,, 171 ,, -545 ,,- ,64 ,, ,1, ,, 3,, ,, -165 ,,- -,1, ,,- -,,2 ,,- ,51 ,, 

1, 517 ,, ,,6 ,, -5,2 ,,- -,1, ,,- -216 ,,- 272 ,, ,73 ,, -1,5 ,,- -232 ,,- -,,5 ,,- 

11 153 ,, 347 ,, -167 ,,- -245 ,,- 225 ,, 3,4 ,, 4,2 ,, ,,5 ,, 116 ,, -156 ,,- 

12 527 ,, 34, ,, 1,, ,, -272 ,,- 236 ,, -,7, ,,- 316 ,, 154 ,, -,5, ,,- 174 ,, 

13 3,, ,, 315 ,, 2,4 ,, - 325,,- ,,7 ,, -,,7 ,,- -366 ,,- -,66 ,,- 372 ,, 227 ,, 

14 542 ,, 241 ,, 373 ,, -1,1 ,,- -,7, ,,- -113 ,,- 122 ,, -236 ,,- 2,5 ,, -,3, ,,- 

15 513 ,, 312 ,, -115 ,,- -322 ,,- -24, ,,- ,16 ,, -133 ,,- ,,2 ,, 14, ,, -1,3 ,,- 

16 523 ,, 121 ,, -4,, ,,- -223 ,,- 117 ,, -,,3 ,,- -1,6 ,,- 435 ,, -,1, ,,- ,3, ,, 

17 566 ,, ,,3 ,, -232 ,,- 273 ,, -2,, ,,- 14, ,, -,,, ,,- 1,1 ,, 1,5 ,, 2,2 ,, 

1, 5,, ,, 152 ,, -23, ,,- 1,2 ,, -236 ,,- -3,6 ,,- -,42 ,,- -,,7 ,,- ,5, ,, ,,2 ,, 

1, 621 ,, 144 ,, -35, ,,- ,2, ,, -,4, ,,- -124 ,,- -,1, ,,- -,56 ,,- -115 ,,- 2,6 ,, 

2, 6,3 ,, 16, ,, -33, ,,- -1,, ,,- -115 ,,- -,53 ,,- 164,, -3,, ,,- 1,, ,, -,,, ,,- 

21 6,7 ,, -166 ,,- ,,1 ,, -1,1 ,,- -145 ,,- ,15,, ,42,, -1,, ,,- 1,, ,, -114 ,,- 

22 456 ,, -22, ,,- - 21,,,- 3,2 ,, 2,7 ,, 275,, ,6,,, -117 ,,- -,37 ,,- ,,, ,, 

23 363 ,, -13, ,,- ,5, ,, 4,, ,, 412 ,, -,2, ,,- 146,, -,5, ,,- 24, ,, 2,, ,, 

24 561 ,, -3,, ,,- ,34 ,, -,44 ,,- 272 ,, ,2, ,, ,31,, ,,4 ,, -,6, ,,- -314 ,,- 

25 34, ,, -17, ,,- 271 ,, ,,6 ,, 332 ,, -24, ,,- -24, ,,- 3,6 ,, 124 ,, -,,, ,,- 

26 621 ,, -1,6 ,,- -,7, ,,- -23, ,,- 2,5 ,, -,,7 ,,- ,61 ,, ,,, ,, -,44 ,,- -,45 ,,- 

27 62, ,, -227 ,,- -21, ,,- -2,6 ,,- ,13 ,, ,,2 ,, ,7, ,, -132 ,,- -,,4 ,,- -,34 ,,- 

2, 56, ,, -323 ,,- -,65 ,,- -,,3 ,,- 1,4 ,, 271 ,, -,21 ,,- -,3, ,,- -1,, ,,- -156 ,,- 

2, 645 ,, -,67 ,,- 246 ,, -115 ,,- ,,, ,, -26, ,,- 1,, ,, ,7, ,, -,,6 ,,- ,42 ,, 

3, 67, ,, -1,, ,,- ,,, ,, ,21 ,, 13, ,, -31, ,,- ,,, ,, -1,6 ,,- 11, ,, ,22 ,, 

31 372 ,, 153 ,, 27, ,, 255 ,, - ,,,,,- ,55 ,, -,56 ,,- 3,, ,, ,,5 ,, -,,, ,,- 

32 641 ,, -265 ,,- 1,, ,, -215 ,,- ,17 ,, ,34 ,, ,,7 ,, -111 ,,- 1,, ,, -17, ,,- 

33 6,, ,, -242 ,,- ,51 ,, -12, ,,- -257 ,,- -,,4 ,,- 114 ,, ,46 ,, -162 ,,- -,77 ,,- 

34 537 ,, -3,, ,,- ,47 ,, 212 ,, -3,, ,,- ,3, ,, ,27 ,, 226 ,, 117 ,, -,75 ,,- 

35 5,2 ,, -337 ,,- -,26 ,,- -,71 ,,- -,,, ,,- 314 ,, ,,7 ,, ,62 ,, 235 ,, 225 ,, 

                                                 
1
ط،  التربيققة الرياضققيةالتحليققل العققاملي للتققدرين البققدني فققي مجققاالت ؛ محمذذب لذذبحي حسذذين - 

2
 6991دار القكذذر العر ذذي  ،القذذاهرة

 .272ص
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36 436 ,, -274 ,,- -11, ,,- ,15 ,, -175 ,,- 2,3 ,, 1,2 ,, 214 ,, -,72 ,,- 2,, ,, 

37 626 ,, -2,1 ,,- 1,, ,, ,61 ,, -2,, ,,- -2,2 ,,- ,11 ,, 16, ,, -361 ,,- ,51 ,, 

3, 716 ,, -12, ,,- ,54 ,, -,13 ,,- -2,4 ,,- ,12 ,, ,63 ,, ,52 ,, 2,5 ,, -,5, ,,- 

3, 65, ,, -224 ,,- 2,3 ,, -,2, ,,- -124 ,,- -15, ,,- ,36 ,, -1,7 ,,- -,42 ,,- 1,3 ,, 

4, 6,, ,, -1,1 ,,- 133 ,, -253 ,,- -133 ,,- -,66 ,,- -255 ,,- ,3, ,, -146 ,,- ,52 ,, 

الجذر 

 الكامن

47, ,12 4,, ,2 ,54 ,1 67, ,1 444 ,1 2,7 ,1 252 ,1 177 ,1 1,4 ,1 ,2, ,1 

التباين 

 المفسر

175 ,31 ,21 ,6 ,,5 ,4 1,7 ,4 61, ,3 243 ,3 12, ,3 ,44 ,2 761 ,2 571 ,2 

النسبة 

 التراكمية 
175 ,31 1,5 ,37 ,,, ,42 277 ,46 ,,, ,4, 131 ,53 26, ,56 2,4 ,5, ,65 ,61 535 ,64 

 

 مصفوفة العوامل االولية بعد التدوير 3-7-3-2

ار يمذاكس وامذل تذبويراً متعامذباً  طريقذة القذتذبوير الع ان ( الذى1777يشير وديع يالين )     

لكذذايزر  تتذذيح القرلذذة فذذي تقسذذير العوامذذل  شذذكل اكثذذر وضذذوح مذذن مصذذقوفة العوامذذل ألبذذل 

التبوير
(1)

مذل ذاب د لذة   تتغيذر . اذ ان الهبف من التبوير المتعامذب هذو الحصذول علذى عوا 

من تحليل الى اخر  على الرغم من ان عملية التبوير ه ه تقوم على اعتباراب م هبيذة تجتلذف 

 اختالف الغرض من البحا
(2)

( كحذب ادنذى 0.50تقبم تم التجبام تشذبع ) ما ، ل لك  ناءاً على 

تشذبعها يسذاوي او لقبول الققراب وألبول العوامل التي تشبعت فيهذا ثالثذة فقذراب واكثذر وكذان 

، 0.30( اذ يحق للباحا ان يجتار ا ختيار الذ ي زاد او يسذاوي التشذيع فيذه )0.50يزيب عن) 

ه ثالثة اختياراب فاكثر  عب التبويركانت تشبعات يالعامل ال ( ويتم ألبول 0.50
(3)

. 

 

ر عوامذذل وكذذ لك ألذذيم الجذذ ر الكذذامن والتبذذاين المقسذذ محذذك امكذذن ألبذذوللالذذتجبام هذذ ا ا و عذذب  

والنسب التراكمية وهي ألب تغيرب  عب التبوير  المقارنة ألبل التذبوير وهذو مذا يقسذر الحصذول 

 على تقسير العوامل في اطار مرجعي.

 

 

                                                 
1
دار التذب للطباعذة ،المولذل  ؛ حسن محمد التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضقية؛ وديع يالين  - 

 .717ص،  6999 ،والنشر
2
ط ، ترجمة السيب محمب خيري واخرون. فراد والجماعاتسيكولوجية الفروق الفردية بين اال؛ جون انتازي .دافاخورمي   - 

2 
القاهرة، 

 

الشركة
 

 .119، ص  6999ر ية للطباعة والنشر، الع
3
 . 176ص ، مصدر سبق ذكرهجون انتازي . - 
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 يبين مصفوفة العوامل بعد التدوير( ,الجدول )

رقم 

 الفقرة

العامل 

 االول

العامل 

 الثاني

العامل 

 الثالث

العامل 

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس

العامل 

 السابع

العامل 

 الثامن

العامل 

 التاسع

العامل 

 عاشرال
  

1 ,,5 ,, 365 ,, 1,2 ,, 53, ,, -114 ,,- 3,, ,, -,,,,,- -,,5 ,,- -,,7 ,,- 14, ,, 

2 ,13 ,, 31, ,, -,74 ,,- 23, ,, 3,3,, 343 ,, 476 ,, 14, ,, ,6, ,, -164 ,,- 

3 17, ,, 544 ,, -,,6 ,,- 3,, ,, ,6, ,, 225 ,, ,33 ,, 251 ,, -,17 ,,- 221 ,, 

4 325 ,, 535 ,, 116 ,, 264 ,, ,1, ,, -1,7 ,,- -1,, ,,- 146 ,, 363 ,, 24, ,, 

5 112 ,, 4,2 ,, 173 ,, 241 ,, 4,1 ,, 22, ,, ,,, ,, ,,, ,, 1,3 ,, ,,3 ,, 

6 26, ,, 67, ,, -,,7 ,,- 115 ,, ,41 ,, 1,4 ,, 25, ,, ,4, ,, 243 ,, -,13 ,,- 

7 262 ,, 325 ,, 156 ,, 12, ,, ,,5 ,, ,31 ,, 137 ,, ,55 ,, 6,, ,, 135 ,, 

, 144 ,, 674 ,, ,24 ,, 266 ,, 174 ,, -,,3 ,,- ,77 ,, 12, ,, 167 ,, -277 ,,- 

, 117 ,, ,,, ,, ,,5 ,, 714 ,, ,,4 ,, -14 ,,- 1,, ,, ,,, ,, 12, ,, 1,, ,, 

1, 275 ,, ,45 ,, 144 ,, 747 ,, 242 ,, ,44 ,, ,31 ,, -,,2 ,,- ,34,, -,55 ,,- 

11 ,21 ,, ,2, ,, ,,1 ,, ,3, ,, ,57 ,, 7,, ,, -,62 ,, ,,3 ,, ,56 ,, -,16 ,,- 

12 2,, ,, 316 ,, ,3, ,, 264 ,, -,,6 ,,- ,2, ,, 171 ,, ,5, ,, -2,, ,,- 21, ,, 

13 ,,, ,, 1,, ,, -,22 ,,- 21, ,, 11, ,, ,3, ,, 1,, ,, -,61 ,,- ,64 ,, 7,4 ,, 

14 2,, ,, 221 ,, ,,5 ,, 371 ,, 56, ,, ,72 ,, 121 ,, 134 ,, -,6, ,,- 1,, ,, 

15 21, ,, 367 ,, 16, ,, 1,, ,, 21, ,, 241 ,, ,,, ,, -425 ,,- 213 ,, 252 ,, 

16 2,, ,, 462 ,, 2,2 ,, -13, ,,- -2,5 ,,- 277 ,, 2,7 ,, -166 ,,- 1,1 ,, 17, ,, 

17 ,5, ,, 415 ,, 5,, ,, ,4, ,, 1,, ,, -,1, ,,- 154 ,, 14, ,, 1,6 ,, ,,2 ,, 

1, 22, ,, 67, ,, 166 ,, -,,, ,, 312 ,, -,,7 ,,- ,6, ,, -,26 ,,- -,,3 ,, ,,, ,, 

1, 251 ,, 61, ,, 277 ,, ,24 ,, -,47 ,,- ,75 ,, -,36 ,,- ,,6 ,, -,45 ,,- 1,4 ,, 

2, 3,4 ,, 5,2 ,, 225 ,, -,65 ,,- 25, ,, 314,, -,44 ,,- -,7, ,, 1,, ,, ,24 ,, 

21 5,6  ,, 176 ,, 216 ,, ,,7 ,, 416 ,, ,,5,, -143,,- ,27 ,, 162 ,, 1,, ,, 

22 256 ,, 211 ,, 267,, ,63 ,, -,52 ,,- ,64,, ,2,,, 576 ,, 2,, ,, -175 ,,- 

23 144 ,, 1,, ,, 131 ,, -,12 ,,- 161 ,, ,24 ,, 22,,, 753 ,, ,,5 ,, ,45 ,, 

24 652 ,, ,45 ,, ,32 ,, ,76 ,, ,47 ,, ,72 ,, 211,, 13, ,, 27, ,, -1,7 ,,- 

25 33, ,, -,1, ,,- -,,3 ,,- ,,3 ,, -,46 ,,- -117 ,,- 6,1 ,, 15, ,, ,51 ,, 171 ,, 

26 6,, ,, 21, ,, ,,, ,, ,,2 ,, -,3, ,,- 1,5 ,, 1,4 ,, 1,, ,, ,45 ,, ,,3 ,, 

27 654 ,, 275 ,, 214 ,,- -,,3 ,,- ,,6 ,, 14, ,, -157 ,,- -,22 ,,- ,,5 ,, ,11 ,, 

2, 56, ,, ,,6 ,, 2,1 ,, 1,3 ,, -,,, ,,- ,77 ,, ,14 ,, 1,1 ,, 33, ,, -17, ,,- 

2, 54, ,, 223 ,, 141 ,, 2,2 ,, 233 ,, ,7, ,, 254 ,, ,34 ,, -264 ,,- ,,1 ,, 

3, 5,1 ,, 31, ,, 116 ,, -,3, ,, 275 ,, -,,6 ,,- 157 ,, 23, ,, -,17 ,,- ,,, ,, 

31 -,35 ,,- 12, ,, 275 ,, 323 ,, 116,, ,24 ,, 516 ,, ,2, ,, ,25 ,, ,3, ,, 

32 661 ,, ,52 ,, 1,, ,, 127 ,, 241 ,, ,62 ,, ,41 ,, -,,, ,,- 167 ,, 1,, ,, 

33 6,1 ,, 25, ,, 343 ,, 2,, ,, 1,, ,, ,2, ,, ,,, ,, -157 ,,- -,71 ,,- 136 ,, 

34 27, ,, 114 ,, 5,5 ,, ,,, ,, 2,2 ,, -16, ,,- 255 ,, -,45 ,,- ,77 ,, -16, ,,- 

35 413 ,, ,,4 ,, 641 ,, 1,3 ,, ,,1 ,, 1,, ,, -,5, ,,- 1,5 ,, ,,, ,, 16, ,, 

36 262 ,, 121 ,, 657 ,, 145 ,, -122 ,,- ,,, ,, ,3,,, 1,3 ,, -,53 ,,- -,,2 ,,- 

37 4,, ,, 32, ,, 262 ,, 33, ,, ,26 ,, -211 ,,- 256 ,, -,65 ,, -1,, ,,- -1,, ,,- 

3, 42, ,, 2,5 ,, 454 ,, 1,5 ,, 41, ,, ,6, ,, 17, ,, ,,4 ,, ,,4 ,, 144 ,, 

3, 61, ,, 22, ,, 126 ,, 236 ,, 147 ,, -,,, ,,- ,2, ,, 276 ,, -13, ,,- 146 ,, 

4, 623 ,, 2,3 ,, ,,6 ,, 22, ,, -127 ,,- -,,1 ,,- 15, ,,- -,3, ,,- ,72 ,, 226 ,, 

الجذر 

 الكامن

,21 ,5 651 ,4 712 ,2 6,1 ,2 ,57 ,1 75, ,1 72, ,1 624  ,1 4,3 ,1 47, ,1 

التباين 

 المفسر

,,3 ,14 627 ,11 77, ,6 5,2 ,6 643 ,4 3,7 ,4 31, ,4 ,6, ,4 7,7 ,3 6,, ,3 

النسبة 

 التراكمية 

,,3 ,14 43, ,26 2,, ,33 711 ,33 354 ,44 751 ,4, ,7, ,53 13, ,57 ,37 ,6, 535 ,64 
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 -:تفسير العوامل المستخلصة  3-7-4

مذذن البذذبيهياب التذذي يؤكذذب عليهذذا البحذذا فذذي هذذ ا النذذوع مذذن التحليذذل هذذو اعطذذاء تقسذذير علمذذي 

مبعوم للعوامل التي تذم التولذل اليهذا  عذب التذبوير مذع مراعذاة  عذض الشذروط ا لالذية فذي 

 اكبب على ان : يالتألبول العوامل كما في خطواب ومنهج البحوث السا قة و

     اب الكبذذرى التذذي تسذذاوي او تزيذذب علذذى بعالعامذذل المسذذتجلص يذذتم تقسذذيره فذذي ضذذوء التشذذ .1

±(0.50 )
(1)

. 

اعتماد مصقوفة العوامل  عب التبوير المتعامب للمساعبة في تقسير النتائج  .7
(2)

 . 

لمحذك  يساوي جذ رها الكذامن مذن الواحذب لذحيح علذى ا ألذل وفقذاً التي العوامل البالة هي  .3

 كايزر.

فذي رلتون التذي تضذمن " ا ألتصذاد فذي الولذف العامذل للنذواحي القريذبة ثاتباع تعليماب  .7

اب العوامل .التقسيراب التي لها معنىعباختالف تش
(3)

 . 

لتذذي تتضذذمن تقبذذل العوامذذل او تتقذذق و الحقذذائق ا كليكيذذة المعروفذذة ا )كاتذذل( اتبذذاع تعليمذذاب .5

والتوألعاب العامة 
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
رلذالة ماجسذتير ،  ناء مقياس للتوافق النقسي لبى الالعبين المتقبمين لبعض ا لعذاط القرديذة فذي العذراق ؛ عبب الرزاق وهيب يالين  - 

 .649عن عثمان ص، 666ص2661جامعة ديالى ، كلية التر ية الرياضية 
2
 .666ص مصدر سبق ذكره؛ كامل عبود حسين   - 
3
جامعذة ،  بناء بطارية اختبار للمهارات االساسية لكقرة المقاء . المجلقة العلميقة للتربيقة البدنيقة والرياضقية؛ محمب مصطقى محمود  - 

 .257ص 6999 ،المجلب ا ولللنبة ،   ية الرياضيةكلية التر، حلوان 
4
 . 69ص 699القاهرة العبد  ، مجلة العلوم والقنون،  بطارية اختبارات مهارية بكرة السلة؛ مبحت لالح  - 
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 :تفسير العامل االول بعد التدوير 3-7-4-1

 (يمثل الترتين التنازلي للعامل االول بعد التدوير,الجدول  )

 21,.5الجذر الكامن          

    3,,.14التباين المفسر        

 3,,.14النسن التراكمية     

اب  ختيذذاراب العامذذل التشذذبعهذذو مذذا يمثذذل الترتيذذب الجذذاص  ( و 7مذذن خذذالل الجذذبول )      

المتعامذب  لذغ  اب الكبذرى علذى هذ ا العامذل  عذب التذبويربعتشذالا ول و صيغة تنازلية وجب ان 

للققذذراب  %( مذذن العذذبد الكلذذي78.5ت تشذذعباً كبيذذراً وهذذي تمثذذل نسذذبة )( فقذذرة  ألذذب تشذذبع11)

لصذغرى فقذب اب اامذا التشذبع%( 15ت  شكل متولط والتذي تمثذل )( فقرة تشبع8ونالحظ ان )

( 5.771%( وألذب  لذغ الجذ ر الكذامن للعامذل ا ول )58.5( فقرة وهي تمثذل نسذبة )73 لغت )

التشبعات    ت

 الكبرى

  ت

رقم 

 الفقرة

التشبعات  

 الوسطى

  ت

رقم 

 الفقرة

التشبعات  

 رقم الفقرة الصغرى

1 78 0.870 17 38 0.777 17 17 0.777 

2 37 0.881 13 37 0.777 17 18 0.770 

3 78 0.857 17 35 0.713 70 37 0.787 

4 77 0.857 15 75 0.337 71 10 0.785 

5 70 0.873 18 7 0.375 77 8 0.787 

6 37 0.810 18 70 0.307 73 8 0.787 

7 33 0.801 - - - 73 8 0.787 

, 30 0.571 - - - 77 38 0.787 

, 77 0.587 - - - 75 77 0.758 

1, 77 0.570 - - - 78 17 0.751 

11 71 0.508 - - - 78 18 0.777 

- - - - - - 77 15 0.710 

- - - - - - 77 17 0.707 

- - - - - - 30 3 0.187 

- - - - - - 31 7 0.177 

- - - - - - 37 73 0.177 

- - - - - - 33 7 0.118 

- - - - - - 37 5 0.117 

- - - - - - 35 13 0.077 

- - - - - - 38 1 0.075 

- - - - - - 38 18 0.050 

- - - - - - 37 31 0.035 

- - - - - - 37 11 0.071 

- - - - - - 70 7 0.013 
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(. وفذذي ضذذوء ذلذذك نجذذب ان 17.703( والنسذذبة التراكميذذة  لغذذت )17.707والتبذذاين المقسذذر )

 ا تيذذذذذذذذذذذةالتشذذذذذذذذذذذعباب الكبذذذذذذذذذذذرى علذذذذذذذذذذذى هذذذذذذذذذذذ ا العامذذذذذذذذذذذل تحذذذذذذذذذذذبدب  ذذذذذذذذذذذالققراب 

لجذذذذذبول التذذذذذالي يبذذذذذين تسلسذذذذذل الققذذذذذراب ( وا71877877830833837870877878837878)

 وتشعباتها .

 

  (,1)الجدول

 مرتبة تنازليا حسن قيمة التشبع االوليوضح عدد وتسلسل الفقرات النهائية وتشبعاتها للعامل 

 ت
رقم 

 الفقرة
 المجاالت التشبع عبارة الفقرة

 الةلا  0.870 يتقبل ا فكار الجبيبة ويسعى الى تنقي ها 78 1

 تحسس المشكلة 0.881 المعوألاب التي تحول دون تقبمة في عملةيشجص  37 2

يطرح افكار عملية تواكب عصر الحباثة فيما يتعلق  78 3

  القوانين لأللعاط الرياضية

 ا لالة 0.857

في تحبيب ومتا عة  ةالروتينييبتعب عن اجراءاب العمل  77 4

 الرياضية عمل رؤلاء ا ألسام التر ية

 الةلا  0.857

يتمكن من تشجيص الباط فشله في حل مشكلة ما  70 5

 تواجهه

 تحسس المشكلة 0.873

حل المشكالب التي ليسعى  اإلمكانياب التي يمتلكها  37 6

 تواجهه

 تحسس المشكلة 0.810

 تحسس المشكلة 0.801 العمل ة يئيالتغير في   أهميةيسعى  33 7

, 
اب ء ا خرين في الكليبالى تجارط العمع قتحين 30

تجص  التي العر ية والغر ية مع متا عة المؤتمراب

 التر ية الرياضية

 الةلا  0.571

 الةلا  0.587 يسعى الى تنقي  ا فكار الجبيبة وغير المألوفة 77 ,

 الةلا  0.570 يتبنى ا فكار التي يشعر فيها الجبة والحباثة 77 ,1

 الةلا  0.508 يبةيطور عمله  اتجاذ التجارط الميبانية الجب 71 11

 

مكونذاب المذن اجذل الوألذوف علذى محتويذاب الققذراب ومجا تهذا يالحذظ مذن خذالل فحذص     

(فقذراب مذن 7الة( و )لذ( فقذراب  مذن المجذال الثالذا )اإل8للعامل ا ول أنهذا تحتذوي علذى )

لذالة وهذو مذا يؤكذب اختيذار الققذذراب المجذال الرا ذع )تحسذس المشذكالب ( ولصذالح مجذال اإل

 ها تتقق مع متطلباب المجال .كون
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 :تفسير العامل الثاني بعد التدوير 3-7-4-2

 بعد التدوير للعامل الثاني ( يمثل الترتين التنازلي11الجدول )

 21,.5الجذر الكامن          

    11.627التباين المفسر        

 ,26.43النسن التراكمية     

تشذذبعاب  ختيذذاراب العامذذل اص  اليمثذذل الترتيذذب الجذذ ( وهذذو مذذا11مذذن خذذالل الجذذبول )     

الثاني و صيغة تنازلية وجب ان التشذبعاب الكبذرى علذى هذ ا العامذل  عذب التذبوير المتعامذب  لذغ 

%( مذن العذبد 18.5عاً كبيراً او ذاب الصقة الكبرى وهي تمثل نسذبة )ألب تشبع تشب( فقراب 8)

%( امذا 75تمثذل نسذبة )( فقراب تشبعت  شكل متولذط والتذي 10الكلي للققراب ونالحظ ان )

( وألذذب  لذذغ الجذذ ر الكذذامن 58.5(فقذذرة وهذذي تمثذذل نسذذبة )73التشذذبعاب  الصذذغرى فقذذب  لغذذت )

( وفذذذي 78.730( والنسذذذب التراكميذذذة )11.878( والتبذذذاين المقسذذذر )5.771للعامذذذل الثذذذاني )

التشبعات   رقم الفقرة ت

 الكبرى

رقم  ت

 الفقرة

التشبعات  

 الوسطى

التشبعات   رقم الفقرة ت

  الصغرى

1 17 0.871 17 5 0.777 17 78 0.785 

7 8 0.887 13 18 0.787 17 33 0.757 

3 17 0.887 17 18 0.715 70 77 0.773 

7 7 0.887 15 15 0.388 71 17 0.771 

5 3 0.577 18 1 0.385 77 37 0.770 

8 7 0.535 18 8 0.357 73 77 0.711 

8 70 0.507 - - - 77 78 0.710 

, 30 0.571 - - - 75 37 0.705 

, 77 0.587 - - - 78 70 0.703 

1, 77 0.570 - - - 78 71 0.188 

11 71 0.508 - - - 77 31 0.177 

- - - - - - 77 38 0.171 

- - - - - - 30 37 0.117 

- - - - - - 31 73 0.107 

- - - - - - 37 13 0.100 

- - - - - - 33 77 0.078 

- - - - - - 37 37 0.057 

- - - - - - 35 10 0.075 

- - - - - - 38 77 0.075 

- - - - - - 38 11 0.070 

- - - - - - 37 75 0.017 

- - - - - - 37 35 0.007 

- - - - - - 70 7 000 
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ضذذذذذذوء ذلذذذذذذك نجذذذذذذب ان التشذذذذذذبعاب الكبذذذذذذرى علذذذذذذى هذذذذذذ ا العامذذذذذذل تحذذذذذذبدب  ذذذذذذالققراب 

 لجبول التالي يبين تسلسل الققراب وتشبعاتها .( وا7087838781788877)

 (12)الجدول 

 مرتبة تنازليا حسن قيمة التشبع الثانييوضح عدد وتسلسل الفقرات النهائية وتشبعاتها للعامل 

 ت
رقم 

 الفقرة
 المجاالت التشبع عبارة الفقرة

 المرونة 0.871 يتقبل انتقاداب ا خرين 170 1

 الطالألة 0.887 فترة زمنية وجيزة يستطيع تلجيص افكاره في 8 2

 المرونة 0.887 يببل طريقة التقكير عنبما تكون غير لائبة 17 3

اب ذاب المبلو ب الهامة إليصال افكاره يستثمر الكلم 7 4

 فيما يجص تطوير عمل األسام التر ية الرياضية

 الطالألة 0.887

 الطالألة 0.577 يتمكن من ا باء المالحظاب في ا وألاب المنالبة 3 5

باء األتراحاته  يستطيع ان يشجص المواألف المنالبة   7 6

 فيما يجص تطوير ا نجاز الرياضي

 الطالألة 0.535

 يتحول من فكرة الى اخرى  الترخاء في ا شراف 70 7

 ا نشطة الرياضية  على ادارة

0.507 

 

 المرونة

 

حذظ مذن خذالل فحذص مكونذاب تهذا يالومن اجذل الوألذوف علذى محتويذاب الققذراب ومجا     

لعامل الثاني انهذا تحذوي علذى ار ذع فقذراب مذن المجذال ا ول )الطالألذة( وثذالث فقذراب مذن ا

المجذذال الثذذاني )المرونذذة( ولصذذالح لمجذذال ا ول وهذذو تأكيذذب علذذى تذذرجيح فقذذراب الطالألذذة 

  واختيارها ضمن المجال.
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 :تفسير العامل الثالث بعد التدوير 3-7-4-3

 تدويربعد ال للعامل الثالث ( يمثل الترتين التنازلي13جدول )ال

 2.712الجذر الكامن        

 ,6.77التباين المفسر      

 ,,33.2النسن التراكمية    

التشبعات   مرق ت

 الكبرى

رقم  ت

 الفقرة

التشبعات  

 الوسطى

رقم  ت

 الفقرة

التشبعات  

 الفقرة الصغرى

1 38 0.858 5 37 0.757 8 18 0.787 

7 35 0.871 8 33 0.373 7 17 0.788 

3 18 0.577 - - - 7 31 0.785 

7 37 0.575 - - - 10 77 0.788 

- - - - - - 11 38 0.787 

- - - - - - 17 70 0.775 

- - - - - - 13 71 0.718 

- - - - - - 17 78 0.717 

- - - - - - 15 77 0.701 

- - - - - - 18 37 0.170 

- - - - - - 18 5 0.183 

- - - - - - 17 15 0.187 

- - - - - - 17 17 0.188 

- - - - - - 70 8 0.151 

- - - - - - 71 10 0.177 

- - - - - - 77 77 0.171 

- - - - - - 73 73 0.131 

- - - - - - 77 37 0.178 

- - - - - - 75 7 0.118 

- - - - - - 78 30 0.118 

- - - - - - 78 1 0.107 

- - - - - - 77 70 0.078 

- - - - - - 77 7 0.075 

- - - - - - 30 78 0.070 

- - - - - - 31 7 0.087- 

- - - - - - 37 77 0.037- 

- - - - - - 33 17 0.030 

- - - - - - 37 7 0.077 

- - - - - - 35 13 0.077- 

- - - - - - 38 11 0.071 

- - - - - - 38 8 0.008- 

- - - - - - 37 3 0.008- 

- - - - - - 37 17 0.005 

- - - - - - 70 75 0.003- 
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( وهو مذا يمثذل الترتيذب الجذاص  التشذبعاب  ختيذاراب العامذل الثالذا 13من خالل الجبول )

( فقذرة 7و صيغة تنازلية وجب ان التشبعاب الكبرى على ه ا العامل  عب التبوير المتعامب  لغ )

( 7%( مذذن العذبد الكلذذي للققذذراب ونالحذذظ ان )10بعت تشذذبعاً كبيذذراً وهذي تمثذذل نسذذبة )ألذب تشذذ

( 37%( اما التشبعاب الصغرى فقب  لغت )5فقرة ألب تشبعت  شكل متولط والتي تمثل نسبة )

والنسذب  8.887والتباين المقسر  7.817%( وألب  لغ الج ر الكامن 75فقرة وهي تمثل نسبة )

علذذى هذذ ا العامذذل تحذذبدب ى الكبذذر ضذذوء ذلذذك نجذذب ان التشذذبعاب وفذذي 33.707التراكميذذة 

 شعباهايبين تسلسل الققراب وت ا تيل ( ، والجبو37818835838 الققراب التالية )

 (14الجدول رقم )

ومرتبة  الثالثيوضح عدد وتسلسل الفقرات التي تشبعت بشكل نهائي مع مكوناتها للعامل 

 ترتيباً تنازلياً حسن قيمة التشبع 

 ت
رقم 

 الفقرة
 المجاالت التشبع عبارة الفقرة

يتحسس لمشكالب العاملين في  يئة عملة خصولاً  38 1

 في متا عة الققراب الرياضية في الكلية

 تحسس المشكالب 0.858

 تحسس المشكالب 0.871 هيسعى الى التغيير كحل من الحلول التي تواجه 35 2

خرين في طريقة يستقيب من اراء تجارط العمباء ا  18 3

 تقكير

 المرونة 0.577

يؤمن  ان خبراب الحياة تراكمية لواء كانت في  37 4

 البيت او العمل

 تحسس المشكالب 0.575

 

ومذذن اجذذل الوألذذوف علذذى محتويذذاب الققذذراب ومجا تهذذا يالحذذظ مذذن خذذالل فحذذص المكونذذاب 

( 1مشذذكالب ( و)( فقذذراب مذذن المجذذال الرا ذذع )تحسذذس ال3للعامذذل الثالذذا انهذذا تحتذذوي علذذى )

فقذذرة مذذن المجذذال الثذذاني )المرونذذة( ولصذذالح مجذذال تحسذذس المشذذكالب وهذذو مذذا يؤيذذب اختبذذار 

 الققراب حسب المجال.
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 :تفسير العامل الرابع بعد التدوير  3-7-4-4

 ( يمثل الترتين التنازلي للعامل الرابع بعد التدوير15جدول )ال

 2.6,1الجذر الكامن          

 6.5,2التباين المفسر         

 36.711النسن التراكمية       

التشبعات   رقم ت

 الكبرى

رقم  ت

 الفقرة

التشبعات  

 الوسطى

رقم  ت

 الفقرة

التشبعات  

 الفقرة الصغرى

1 10 0.878 7 3 0.370 7 7 0.788 

7 7 0.817 5 17 0.381 7 7 0.787 

3 1 0.530 8 38 0.337 10 17 0.787 

- - - 8 31 0.373 11 5 0.771 

- - - - - - 17 7 0.737 

- - - - - - 13 37 0.738 

- - - - - - 17 70 0.777 

- - - - - - 15 13 0.717 

- - - - - - 18 77 0.707 

- - - - - - 18 33 0.700 

- - - - - - 17 77 0.173 

- - - - - - 17 38 0.175 

- - - - - - 70 18 -0.130- 

- - - - - - 71 37 0.178 

- - - - - - 77 8 0.170 

- - - - - - 73 8 0.115 

- - - - - - 77 37 0.105 

- - - - - - 75 35 0.103 

- - - - - - 78 15 0.100 

- - - - - - 78 37 0.077 

- - - - - - 77 71 0.078 

- - - - - - 77 17 -0.070- 

- - - - - - 30 77 0.088 

- - - - - - 31 70 -0.085- 

- - - - - - 37 77 0.083 

- - - - - - 33 18 0.070 

- - - - - - 37 30 -0.037- 

- - - - - - 35 11 0.030 

- - - - - - 38 17 0.077 

- - - - - - 38 73 -0.017- 

- - - - - - 37 75 0.003 

- - - - - - 37 78 -0.003- 

- - - - - - 70 78 0.007 
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( وهو ما يمثل الترتيب الجاص  التشبعاب  ختياراب العامذل الرا ذع 15بول )من خالل الج   

( فقذرة 3و صيغة تنازلية وجب ان التشبعاب الكبرى على ه ا العامل  عب التبوير المتعامب  لغ )

( فقذرة 7%( العذبد الكلذي للققذراب ونالحذظ ان )8.5ألب تشبعت تشبعاً كبيراً وهي تمثذل نسذبة )

%( مذن العذبد الكلذي للققذراب امذا التشذبعاب الصذغرى 10والتي تمثذل )تشبعت  شكل متولط 

الجذذ ر  مذذن العذذبد الكلذذي للققذذراب وألذذب  لذذغ %(77.5( فقذذرة وهذذي تمثذذل نسذذبة )33فقذذب  لغذذت )

وفذي ضذوء 37.811والنسب التراكميذة  8.501للعامل الرا ع والتباين المقسر  7.801الكامن 

( والجذبول 187810امذل تحذبدب  ذالققراب التاليذة )ذلك نجب ان التشبعاب الكبرى على هذ ا الع

 يبين تسلسل الققراب وتشبعاتها . ا تي

 (16الجدول رقم )

يوضح عدد تسلسل الفقرات التي تشبعت بشكل نهائي مع مكوناتها للعامل الرابع ومرتبة 

 ترتيباً تنازلياً حسن قيمة التشبع.

 

 ت
رقم 

 الفقرة
 المجاالت التشبع عبارة الفقرة

في حل مشكلة  حهيضع عامل الزمن مقيالاً لنجا 10 1

 واجهته

 الطالألة 0.878

 الطالألة 0.817 يتمكن من توليب اكثر من مقترح لموألف واحب يواجهه 7 2

يستثمر ثقافته التجصصية والرياضية في البفاع عن  1 3

 آرائه

 الطالألة 0.530

 

مذذن خذذالل فحذذص المكونذذاب  مذذن اجذذل الوألذذوف علذذى محتويذذاب الققذذراب ومجا تهذذا يالحذذظ   

( فقراب من المجال ا ول )الطالألة( اي انها تتحبد جميعهذا 3للعامل الرا ع انها تحتوي على )

في المجال ا ول الطالألة وهو مذا يؤكذب ان الققذراب تحذبدب  الطالألذة لجميعهذا وهذي مذا تتقذق 

 . مع متطلباب المجال
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  :التدويربعد  1,0,0,070605تفسير العوامل  3-7-4-5

 
 (17جدول )

%( والتي تحددت بالعوامل المذكورة ,5.,يمثل تفسير العوامل التي لم تحصل على نسبة )

 اعاله

 التباين المفسر الجذر الكامن النسبة التراكمية الصغرى الوسطى الكبرى العامل ت

1 5 1 5 37 77.357 1.758 7.873 

2 8 7 3 35 77.851 1.857 7.378 

3 8 7 1 38 53.080 1.877 7.317 

4 7 7 1 38 58.130 1.877 7.080 

5 7 1 7 38 80.738 1.773 3.808 

6 10 1 - 37 87.535 1.787 3.877 

 

( وهذذو مذذا يمثذذل الترتيذذب الجذذاص  التشذذبعاب  ختيذذاراب العوامذذل 18مذذن خذذالل الجذذبول )     

( وهذي تمثذل 1امس )و صيغة تنازلية وجب ان التشبعاب الكبرى للعامل الج (108787888885)

( فقرة تشبعاً  شكل متولط والتذي تمثذل 7%( من العبد الكلي للققراب ونالحظ ان )7.5نسبة )

( فقذذرة تشذذبعاً  صذذيغة لذذغرى والتذذي تمثذذل 37%( مذذن العذذبد الكلذذي للققذذراب ونالحذذظ ان )5)

 %( من العبد الكلي للققراب .75)

( وهذذي تمثذذل نسذذبة 7 ذذالكبرى عذذبد ) امذذا العامذذل السذذادس فقذذب كانذذت الققذذراب التذذي تشذذبعت   

 %( مذن عذبد الققذراب فذي حذين8.5مثذل )( فقرة وهي ت3%( من عبد الققراب والولطى )5)

%( مذذن عذذبد 78.5( فقذذرة وهذذي تمثذذل )35 لغذذت عذذبد الققذذراب التذذي تشذذبعت  الصذذغرى )

 الققراب.

مثذذل نسذذبة ( وهذذي ت7عذذبد) التذذي تشذذبعت  ذذالكبرى الققذذراب امذذا العامذذل السذذا ع فقذذب كانذذت     

%( مذن عذبد الققذراب  705بة )فقذرة وهذي تمثذل نسذ 17عذبد الققذراب والولذطى )%( من 5)

%( مذن عذبد 77.5( فقذرة وهذو تمثذل )38 لغ عبد الققراب التي تشبعت  الصذغرى ) في حين

 الققراب .

%( 5( وهذي تمثذل نسذبة )7عبد الققراب التذي تشذبعت  ذالكبرى ) اما العامل الثامن فقب كان   

 الققذراب فذي حذين%( مذن عذبد 7.5( فقرة وهذي تمثذل نسذبة )1بد الققراب  والولطى )من ع

 %( من عبد الققراب.77.5( فقرة وهي تمثل )38 لغ عبد الققراب التي تشبعت  الصغرى )
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( فقذرة وهذي تمثذل نسذبة 1عذبد الققذراب التذي تشذبعت  ذالكبرى ) اما العامل التالع فقب كان    

%( من عذبد الققذراب فذي 5(  فقرة وهي تمثل نسبة )7والولطى )%( من عبد الققراب 7.5)

%( مذن عذبد 77.5( فقذرة وهذي تمثذل )38ت عبد الققراب التذي تشذبعت  الصذغرى )حين  لغ

( فقذرة وهذي تمثذل 1الققراب اما العامل العاشر فقب كانت عبد الققراب التي تشبعت  ذالكبرى )

فقذراب تشذبعت  الولذطى امذا الققذراب لذيس هنذاك  %( من عذبد الققذراب فذي حذين7.5سبة )ن

%( مذذن عذذبد 78.5( فقذذرة  مذذا يمثذذل نسذذبة )37التذذي تشذذعبت  الصذذغرى فقذذب كذذان عذذبدها )

 الققراب. 

 

 : مقياس الخصائص االبداعية بصورته النهائية  , -3

تعب المعالجاب ا حصائية التي تستجبم في مثل ه ه البرالاب مذن ا لذاليب المهمذة التذي      

البحذا اذ كذان واحذب مذن ا هذباف الرئيسذة  نتذائجاحا الى نتذائج البأليقذة فذي اثبذاب تولل الب

للبحا هو الحصذول علذى ا جا ذاب البأليقذة فذي  نذاء مقيذاس للجصذائص ا  باعيذة مذن خذالل 

الذذتجبام الذذلوط التحليذذل العامذذل   ثبذذاب الصذذبق العذذاملي للمقيذذاس اذ  عذذب تطبيذذق الشذذروط 

سيرها تولل الباحا الى ار عذة مجذا ب تمثذل مكونذاب المقيذاس ا لالية لقبول العوامل وتق

فقذرة وكانذت   (75 )والمتضذمنحالة وتحسذس المشذكالب( والمتمثلة )  الطالألة والمرونة وا 

وال ي اثبت نتيجة التحليذل العذاملي ( 17في الجبول )الصيغة النهائية للمقياس كما موضح في 

حذا فذي تقسذير ا  ذباع والمتمثلذة  نظريذة كلقذورد وهذي البا هااتقاأله مع النظرية التي الذتجبم

خصذذائص الطالألذذة فذذي التقكيذذر والمرونذذة فذذي  اشذذارب الذذى ان تذذوافر تذذياحذذبى النظريذذاب ال

التعامل وا لالة في القكرة والحسالية للمشذكالب مذن اجذل معالجتهذا والتذي يمكذن ان تذؤدي 

مكذن ان تذذؤدي الذذى يا لذذهاط  الذى المسذذاعبة فذي تعريذذف المشذكلة واتضذذاحها  التقصذيالب او

انتذذاج معلومذذاب جبيذذبة مذذن معلومذذاب معطذذاة مذذع تعذذبد ا لذذتجا اب وتنوعهذذا مذذن المصذذر 

و  لك تم التحقيق  الصذبق العذاملي مذن تعذبد مجذا ب المقيذاس ممذا يذبل علذى وجذود هذ ا  ذاته

س النذذوع مذذن الصذذبق وهذذو مذذا يشذذير الذذى تحقيذذق الهذذبف الثذذاني مذذن البحذذا المتمثذذل  نذذاء مقيذذا

 للجصائص ا  باعية .
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 (,1) الجدول

يوضح ترتين مصفوفة العوامل النهائية حسن ترتين المكونات وتشعباتها بعد التحليل 

 العاملي

العامل  الفقرة ت

 االول 

العامل 

 الثاني 

العامل 

 الثالث

العامل 

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس

العامل 

 السابع

العامل 

 الثامن 

1 26 ,.6,,        
2 32 ,.661        
3 27 ,.654        
4 24 ,.652        
5 4, ,.623        
6 3, ,.61,        
7 33 ,.6,1        
, 3, ,.5,1        
, 2, ,.56,        
1, 2, ,.54,        
11 21 ,.5,6        
12 1,  ,.61,       
13 6  ,.67,       
14 1,  ,.67,       
15 ,  ,.674       
16 3  ,.544       
17 4  ,.535       
1, 2,  ,.5,2       
1, 36   ,.657      
2, 35   ,.641      
21 17   ,.5,,      
22 34   ,.5,5      
23 1,    ,.747     
24 ,    ,.714     
25 1    ,.53,     
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 ( ,1) الجدول

 للمجاالت االربعة ن ترتين المكونانت بعد التحليل العاملي يوضح الترتين النهائي حس

تطبيق عليه  مضمون الفقرة الفقرة

بدرجة 

 كبيرة جداً 

تطبيق عليه 

بدرجة 

 كبيرة

تطبيق عليه 

 احياناً 

تطبيق عليه 

 بدرجة قليلة

ال تنطبق 

 عليه بتاً 

 المجال االول )الطالقة(

صذية والرياضذية فذي ه التجصفتاثقيستثمر  1

 ه رائع عن االبفا

     

يذتمكن مذن ا ذذباء المالحظذاب فذي ا وألذذاب  3

 المنالبة

     

يسذذذتطيع ان يشذذذجص المواألذذذف المنالذذذبة  4

  ذذذذباء األتراحاتذذذذه فيمذذذذا يجذذذذص تطذذذذوير 

 ا نجاز الرياضي

     

يسذذتطيع تلجذذيص افكذذاره فذذي فتذذرة زمنيذذة  6

 وجيزة

     

اب ذاب المذذذبلو ب الهامذذذة مذذذيسذذذتثمر الكل ,

ره فيمذذا يجذذص تطذذوير عمذذل إليصذذال افكذذا

 األسام التر ية الرياضية

     

يتمكن مذن توليذب اكثذر مذن مقتذرح لموألذف  ,

 واحب يواجهه

     

يضع عامل الزمن مقيالاً لنجاحذه فذي حذل  ,1

 مشكلة واجهته

     

 المجال الثاني )المرونة(

      مضمونها الفقرة

       

يسذذذذذتقيب مذذذذذن اراء وتجذذذذذارط العمذذذذذباء  17

 ين في طريقة تقكير ا خر

     

يبذذبل طريقذذة تقكيذذره عنذذبما تكذذون غيذذر  ,1

 لائبة

     

      يتقبل انتقاداب ا خرين له ,1

يتحول مذن فكذره الذى اخذرى  الذترخاء  ,2

 فذذذذذي ا شذذذذذراف علذذذذذى ادارة ا نشذذذذذطة

  الرياضية

     

 

 المجال الثالث )االصالة (

      مضمونها الفقرة

التجذذارط الميبانيذذة يطذذور عملذذه  اتجذذاذ  71

 الجبيبة
     

يبتعب عن اجراءاب العمل الروتينيذة فذي  77

تحبيذذذذب ومتا عذذذذة عمذذذذل رؤلذذذذاء األسذذذذام 

 التر ية الرياضية

     

     يتقبذذذذل ا فكذذذذار الجبيذذذذبة ويسذذذذعى الذذذذى  78
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 تنقي ها

يطذذذرح افكذذذاراً عمليذذذة تواكذذذب عصذذذر  78

الحباثذذة فيمذذا يتعلذذق  ذذالقوانين لاللعذذاط 

 الرياضية

     

 ريسذعى الذى تنقيذذ  ا فكذار الجبيذبة وغيذذ 77

 المالوفة
     

ا فكذذار التذذي يشذذعر فيهذذا الجذذذبة  يتبنذذى 77

 والحباثة
     

على تجارط العمباء ا خذرين فذي  يطلع 30

مذذع متا عذذة  وا جنبيذذةالكليذذاب العر يذذة 

المذذذذذذؤتمراب التذذذذذذي تجذذذذذذص التر يذذذذذذة 

 الرياضية 

     

 المجال الرابع ) تحسس المشكالت (

      مضمونها الفقرة
يشذذذذجص المعوألذذذذاب التذذذذي تحذذذذول دون  32

 تقبمة في عمله
     

      يعي  أهمية التغير في  يئة العمل 33
يؤمن  ان خبراب الحيذاة تراكميذة لذواء  34

 كانت في البيت او العمل
     

ر كحذذذل مذذذن حلذذذول يذذذتغياليسذذذعى الذذذى  35

 المشكالب التي تواجهه
     

العذذذاملين فذذذي  يئذذذة مشذذذكالب يتحسذذذس  36

عملذذذذه خصولذذذذاً فذذذذي متا عذذذذة القذذذذرق 

 الرياضي في الكلية

     

التذذذي يمتلكهذذذا لحذذذل   اإلمكانيذذذابيعذذذي  ,3

 المشكالب التي تواجهه
     

يتمكن من تشجيص الباط فشله في حل  ,4

 مشكلة ما واجهته
     

 :التجربة الرئيسية للمقياسين,-3
 

الجذذودة ادارة مقيذاس متطلبذاب واعتمذاد  ا  باعيذة  عذب ا نتهذاء مذن تنظذيم مقيذاس الجصذذائص

ان توفرب ا لس العلمية المتمثلة  الصبق والثباب ألام الباحذا و مسذاعبة فريذق و عب الشامل 

الجذودة الشذاملة  ادارة يمثذل مقيذاس متطلبذاب ( 7ملحق ) من العمل  توزيع التمارة المقيالين

على عينذة التطبيذق  ا باعية ال ي تم  ناؤوهال ي اعتمب من ألبل الباحا ومقياس الجصائص ا 

 17  /15( ا تذباء مذن تذاريخ 150الرئيسية إليجاد العالألة ا رتباطية اذا  لغت عينة التطبيذق )

 عذب اذ  ابالولذطى مذن اجذل التحليذل ا حصذائي للققذر كليذاب المنطقذة علذى تبريسذي 7013/

ام الباحذذا  عذذب ذلذذك  جمذذع البيانذذاب لجميذذع أجذذا وا علذذى ا لذذتماراب .ألذذاتمذذام عمليذذة ا جا ذذة ل
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الجالة وتم ترتيبها كل مقياس على جانذب وترتيبهذا فذي جذباول مذن اجذل معالجتهذا احصذائياً 

 وتمبيب العالألة ا رتباطية للمقيالين .

 

       -:الوسائل االحصائية ,3-1

 الذذذتجبم الباحذذذا فذذذي طريقذذذة المعالجذذذة ا حصذذذائية  برنذذذامج الحقيبذذذة ا حصذذذائية للعلذذذوم

 : ا تية الجطواب  (spssا جتماعية )

 الولط الحسا ي . -1

 ا نحراف المعياري . -7

 الجطاء المعياري. -3

 معامل ا لتواء . -7

  يرلون. -5

 مر ع كاي. -8

 للعيناب المستقلة متساوية ا عباد. Tاختبار  -8

 .  ليبرمان  روان -7

 معامل ا رتباط البسيط . -7

 معامل ا رتباط. - 10

 معامل التغير . - 11

 اين .تحليل التب - 17
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 الباب الرابع
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -4

 
مااا م الصااائ  عرض نتاائج مااا م متبلتاام اةاال الشاامل    4-1

 ا  داعي  .

ل  الاااةةل الشااام لمتبلتاام اةاالعارض نتااائج المااا م ال شاارل  4-1-1

 وماال البالق  ومناقشتها .

الاااةةل الشااامل   عارض نتااائج المااا م ال شاارل لمتبلتاام اةاال 4-1-2

 ومناقشتها . المرون وماال 

الاااةةل الشااامل   لمتبلتاام اةاالعارض نتااائج المااا م ال شاارل  4-1-3

 ومناقشتها . ا صال وماال 

ةل الشااامل  الاااة لمتبلتاام اةاالعارض نتااائج المااا م ال شاارل  4-1-4

 ومناقشتها . تحسس المشكالموماال 

عاااارض وتحلياااام نتااااائج م يااااا  متبلتااااام وم يااااا  الصاااااائ   4-2

 ا  داعي  
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  -: عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها- 4

 عرض نتائج ماا م متبلتام اةاال الشامل   ماا م الصاائ  ا  داعي  : 4-1

عاارض نتاااائج الماااا م ال شااارل لمتبلتااام اةاال الااااةةل الشااامل  ومااااال  4-1-1

 :البالق  ومناقشتها

 (22جدول)

الاةةل  الماا م ال شرل إلةاالويتين التيانام الةصفي  ل ين  التحث لماال البالق  

 الشامل  

 

ل )الطالقةة( والججةا ت م البيانات الوصفية لعينة البحث في مجاي( ق12يبين الجدول )

اذ كانةةةةةةا قةةةةةةيم الومةةةةةة  الح ةةةةةةابي لججةةةةةةال )  ةالعشةةةةةةرة الاوة الجةةةةةةولة الشةةةةةةام 

 (.49114( بانحراف معياوي )189,52الطالقة()

الاوة الجةةولة الشةةام ة مو  ةةة  فيجةةا كانةةا ا ومةةاا الح ةةابية ل جحةةاوو العشةةرة    

 4092427 7209122 74191117 121925274591,1 : كا تي وح ب الت   ل

الةسط  ا ختيااام

 الحسا ي

نحراف ا 

 الم يااي

م امم 

 ا اتتاط

نست  

 الصبأ

مستةى الد ل  

2.20 

 49114 189,52 ماال البالق 

ل 
ام
ش
 ال
ةل
ة
ا
 ال
ال
ةا
 ا
م
 
اا
م

 

 غير معنوي 018,0 -010,0 119212 1219252 الماال ا ول ال ياةل ا ةااي 
 ويغير معن 01908 -,0100 29281 4591,1 الماال الثاني التصبيط ا ستراتياي

 غير معنوي ,,018 -010,8 29144 419111 الماال الثالث تةثيق الم لةمام 
 غير معنوي ,01,0 0,,01 119551 209122 الماال الرا ع اةاال المةااة التشري 

الماال الصامس تاميم ال مليام واةاال 

 جةةتها
 غير معنوي 01000 010,0 29220 409242

 غير معنوي ,01,9 -01000 29255 489552 م الماال الساة  ال يا  والت ةي

الماال السا ع التركيز على المستفيد 

 واضاه
 غير معنوي ,0188 -,,010 09024 459122

الماال الثامن تهيئ  متبلتام الاةةل في 

 الت ليم 
 غير معنوي ,01,0 01008 09818 1,,489

الماال التاسع متا    ال ملي  الت ليمي  

 وتبةيرها
 غير معنوي 01,80 ,0100 09211 419481

الماال ال اشر اتصاذ ال راا وخدم  

 الماتمع 
 غير معنوي ,01,9 01,00 09148 409202
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 489552  7459122  7489,,1  7419481  7409202  . 

و ع كةا تي تةالجةولة الشةام ة ت  ف الجعياوي ل جحاوو العشرة أللاوةفيجا كان ا نحرا

 729255  729220  7119551 729144 929281 119212    وح ةةةةةةةب الت   ةةةةةةةل :

709024   7 7 709818  709211 709148  . 

 جحاوو العشرة أللاوة  الجولة الشام ة مو ع كا تي وح ةب وكانا معامل ا وتباا ل

7 -72.211 -72.222 72.212 72.114  -72.215 -72.221  -2.212الت   ةةةةةةةل :  

2.225-  72.212- 72.122- . 
 

 

 

 ( 21الادول ) 

يتين م املي ا اتتاط المت دة والتحديد والصبأ الم يااي للت دير  ين الماال ا ول 

 شرل ألةااه الاةةل الشامل  عين  التحث والماا م ال 

 الصبأ الم يااي م امم التحديد ا اتتاط المت دة المتغيرام

 29822 29224 29121 الماال ا ول

 
( معام ي ا وتبةاا الجتعةدل والتحديةد وال طةم الجعيةاوي ل تبةدير بةين 11يبين الجدول )

ة لعينةة البحةث اذ كانةا قيجةة مجال الطالقةة والججةا ت العشةرة الاوة الجةولة الشةام 

 .(   29822( ب طم معياوي ) 29224( ومعامل التحديد  ) 29121ا وتباا الجتعدل )

 (22الادول )

يتين تحليم التتاين الصاص  ا نحداا المت دة لفح  جةةل تةثيق نمةذج ا نحداا  

  والماا م ال شرل المت دة يتين نتائج عين  التحث الصبي

مامةع  ينالتتا المتغير

 المر  ام

ةاج  

 الحري 

متةسط 

 المر  ام

 Fقيم 

 المحسة  

 نست  الصبأ

 

نتائج 

 ال ين 

  ين

 المامةعام 

120,221 12 12,022  

 1,112 

 

 2,302 

 ةاخم

 المامةعام 

2022,022 131 01,213 

 اكبةروهي  29182ون بة خطم وهي  19111الجح وبة   F( ان قيجة 11يبين الجدول )

 . مجا يدل   ى  دم وجول فروق معنوية بين نتائج العينة 2.28  الد لة  م توى من
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   الماا م ال شرل لمتبلتام اةاال الاةةل الشامل   ماال البالق  عالق  مناقش     

يبةةةين انةةةه لةةةيق هنةةةاط  القةةةة اوتباايةةةة ذات ل لةةةة  ( 11711712)مةةةن الجةةةداول     

ال صةائ  ا بدا يةة وبةين الججةا ت  احصائية بين ) الطالقة ( كججةال مةن مجةا ت

 او  ينة البحث. بدها الباحث  ختالعشرة لجتط بات الاوة الجولة الشام ة التي ا تج

اذ بالرغم من توفر الطالقة لدى  جالات ك يات التربية الرياضية بح ةب مةا افصةحا 

% مةةن مججةةوع  24914 نةه اجابةةات التدوي ةةيين   ةةى فبةةرات الججةال اذ ب  ةةا ن ةةبة 

تدوي ةةيين وكةةتلي تشةةير الجالةةرات اليجيةةة التةةي الجرتجةةا الجعالجةةات ا حصةةائية ال

ألجابات التدوي يين بةموائجم ب صةوم متابعةة وتنفيةت وتةوافر متط بةات الاوة الجةولة 

الشةةام ة وكجةةا مبةةين فةةي النةةاا ح ةةب الججةةا ت العشةةرة الةةى ان هنةةاط اهتجةةام ومتابعةةة 

 :ا تيةلتنفيت هتا الجتط بات وبالن ب 

 نسبة اجابات التدريسيين المجال ت

 %80 مجال القيادة االدارية ,

 %80198 التخطيط االستراتيجي ,

 %9,108 توثيق المعلومات ,

 %,091,8 ادارة الموارد البشرية 0

 %8,100 تصميم العمليات وادارة جودتها 0

 %,8,10 القياس والتقويم 0

 %801,0 التركيز على المستفيد ورضاه 0

 %,8,10 يئة متطلبات الجودة في التعليمته 8

 %80190 متابعة العملية التعليمية وتطويرها 9

 %8,100 اتخاذ القرار وخدمة المجتمع 0,

 

اذ يجين البول ان  ةدم وجةول  القةة اوتباايةة بةين مجةال الطالقةة فةي الجبيةا  ا ول 

ل اختبةاو او مبيةا  والججا ت العشرة بالرغم من توافر ما الرنا اليه يعةول الةى ان كة

( الةى ان كةل اختبةاو 1221يبيق قدوة م تب ة وهتا ما الاو اليه )مروان  بةد الججيةد 

% فجةا لون فةمن ا وتبةاا ,8او مبيا  يبيق قدوة م تب ة واذا كةان معامةل ا وتبةاا 

 بالجحي ا تي:  WHITEيشير الى انه غير معنوي ا تجالا   ى وأي 
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 . %  فمكثر فمنججا متطاببان2,ين اذا ب غ ا وتباا بين العام  -1

 . % فمنججا لديدا التشابه ,5 - 52اذا ب غ ا وتباا بين العام ين  -1

 . % فمنججا متشابجان,2 -02اذا ب غ ا وتباا بين العام ين  -1

فمقل فا وتباا غير معنوي -% ,8اذا ب غ ا وتباا بين العام ين  -4
(1)

 . 

 2.224يةد دومعامةل التح 2.121وتبةاا معامةل ا ان ( مةن 11بينةه الجةدول ) وهتا ما

وكةةتلي مةةا  مجةةا يةةدل   ةةى  ةةدم وجةةول  القةةة اوتباايةةة معنويةةة  2.822وبن ةةبة خطةةم 

وتبةاا اذ تحديةد امةتباللية معامةل ا ( ال ةام بتح يةل التبةاين ل11الاو اليةه الجةدول )

وهي اكبر مةن م ةتوى الد لةة  2.128وبن بة خطم  1.111الجح وبة    Fكانا قيجة 

 .بين نتائج العينة ذات ل لة احصائية مجا يدل   ى  دم وجول فروق معنوية 2.28

توافرها ججيعا وغيةر متجئئةة فةي  بني البدوة ا بدا ية  بد من تعدوحيث ان الطالقة 

ا مامةةةية  مةةةباب نجةةةا  العجةةةل  ل صةةةية البائةةةد الجبةةةدع بم تباوهةةةا احةةةدى العوامةةةل

(والعةدلوني) ال ويدان  هتا ما الاو اليهو بشيل مجتا  ا لاوي
(2)

الةى انةه ال  بةد مةن  

ان يتجيئ البائد ا لاوي الجبدع بالطالقة في التفييةر والتنفيةت كةي تيةون هنةاط م ةاهجة 

. ومةن الج ة جات ا مامةية لتنفيةت اي جية كبيرة من ا فياو ومعالجتجافع ية في انتاج ك

الجتجثةل بجتط بةات الاوة   جل الاوي ت عى اليه البيالات ا لاوية خصوصا فةي بحثنةا

الجةةولة الشةةام ة يتط ةةب تةةوافر الطالقةةة ليافةةة مالةةراتجا الجشةةاو اليجةةا وا تباوهةةا مةةن 

الجعايير الجججة الواجب توفرها بشةيل كامةل بالبائةد ا لاوي لالنطةالق بةالتفيير ليافةة 

(1222ا تجاهةةةات وهةةةتا مةةةا الةةةاو اليةةةه )ابةةةراهيم الةةةديب 
(3)

الةةةى ان الطالقةةةة بيافةةةة  

ن والجيةةان وا فةةرال وتحريةةر راتجا تعنةةي ا نطةةالق بةةالتفيير خةةاوج حةةدول الئمةةامالةة

العبل من اي قيةول ومحةدلات تحجةم قةدوات البائةد ا لاوي الجبةدع مةن التفييرفينط ة  

الى كافة ا تجاهات وكافة التوقعةات الجتع بةة بالحةدو او الجوقة  او الجشةي ة اانةا  او 

بدائل الججينة ذات العالقة ومناقشتجا باألضةافة الةى بعد الحدوو او قب ه وار  كافة ال

                                                 
1
 .7115م 71221 تاميم و ناء اختتااام اللياق  التدني   أستصدام طرق التحليم ال امليالججيد ابراهيم؛  مروان  بد  - 
2
 . 752 لاو الفير 7  جان 7 م  71222  متاةئ ا  داعال ويدان . ااوق 7 العدلوني . محجد ؛  - 

دويب الججنةي والتبنةي مج ةة الجام ةة العامةة ل تة 7اساتراتيايام ا  اداع وا  تكااا ؛ابراهيم ومضان الةديب  -1

 . 11-11م  1222الرياض  102العدل  7التدويب والتبنية 
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الئيالة الةو الحةتف او النبصةان بةالتفيير فةي كةل ا تجاهةات والئوايةة الججينةة خةاوج 

وة   ى توليد  دل كبير اااو كل ال اببين والحاليين مجا يجنح العبل ل بائد الجبدع والبد

جومةع فةي م ةئون الةتاكرة مةن والجترالفات وا فيةاو مةن خةالل البحةث ال من البدائل

معوقات ومعاوف ومجاومات وتجاوب لجا  القة بالجوضوع
 . 

 

عاارض نتاااائج الماااا م ال شااارل لمتبلتااام اةاال الااااةةل الشااامل  ومااااال  4-1-2

 :  المرون  ومناقشتها

 (23الادول )

يتين التيانام الةصفي  ل ين  التحث لماال المرون  الماا م ال شرل إلةاال الاةةل 

 لشامل  ا

والججةةا ت ( قةةيم البيانةةا الوصةةفية لعينةةة البحةةث فةةي مجةةال ) الجرونةةة ( 11يبةةين ) 

يم الومةةة  الح ةةةابي لججةةةال )الجرونةةةة() العشةةةرة الاوة الجةةةولة الشةةةامل اذ كانةةةا قةةة

 ( 190,5( بانحراف معياوي )149802

الاوة الجةةولة الشةةام ة مو  ةةة  فيجةةا كانةةا ا ومةةاا الح ةةابية ل جحةةاوو العشةةرة    

 4092427 7209122 74191117 121925274591,1كا تي وح ب الت   ل : 

الةسط  ا ختيااام

 الحسا ي

ا نحراف 

 الم يااي

م امم 

 ا اتتاط

نست  

 الصبأ

مستةى الد ل  

2.20 

 190,5 149802 المرون ماال 

ل 
ام
ش
 ال
ةل
ة
ا
 ال
ال
ةا
 ا
م
 
اا
م

 

 غير معنوي 29205 -29214 119212 1219252 الماال ا ول ال ياةل ا ةااي 
 غير معنوي ,2911 -29252 29281 4591,1 ايالماال الثاني التصبيط ا ستراتي
 غير معنوي 29211 -29122 29144 419111 الماال الثالث تةثيق الم لةمام 

 غير معنوي 29251 29114 119551 209122 الماال الرا ع اةاال المةااة التشري 
الماال الصامس تاميم ال مليام واةاال 

 جةةتها
 معنويغير  29202 29182 29220 409242

 غير معنوي 29410 29208 29255 489552 الماال الساة  ال يا  والت ةيم 
الماال السا ع التركيز على المستفيد 

 واضاه
 غير معنوي 29145 ,2911 09024 459122

الماال الثامن تهيئ  متبلتام الاةةل في 

 الت ليم 
 غير معنوي 29824 -29240 09818 1,,489

    ال ملي  الت ليمي  الماال التاسع متا

 وتبةيرها
 غير معنوي 29081 29212 09211 419481

الماال ال اشر اتصاذ ال راا وخدم  

 الماتمع 
 غير معنوي 29511 ,2921 09148 409202
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 489552  7459122  7489,,1  7419481  7409202  . 

كان ا نحراف الجعياوي ل ججا ت العشرة أللاوا  الجةولة الشةام ة تةو ع كةا تي فيجا 

 709024 729255 729220 7119551 729144 729281 119212وح ب الت   ل : 

709818 709211 709148 

اذا كانا  قةيم معامةل ا وتبةاا لججةال الجرونةة والججةا ت العشةرة أللا  الجةولة       

 729182 729114 -729122 -729252 -29214 ب الت   ةةةل :الشةةةام ة كةةةا تي وح ةةة

729208 72911, 729240- 729212 72921,. 

 (24الادول )

يتين م املي ا اتتاط المت دة والتحديد والصبأ الم يااي للت دير  ين الماال الثاني 

 والماا م ال شرل إلةاال الاةةل الشامل  عين  التحث 

 الصبأ الم يااي م امم التحديد ا اتتاط المت دة المتغيرام

 19000 ,2925 291,5 الماال ا ول

 
( معام ي ا وتبةاا الجتعةدل والتحديةد وال طةم الجعيةاوي ل تبةدير بةين 14يبين الجدول )

مجال  الجرونة والججا ت العشرة الاوة الجةولة الشةام ة لعينةة البحةث اذ كانةا قيجةة 

 (   19000( ب طم معياوي ) ,2925يد  )( ومعامل التحد291,5ا وتباا الجتعدل )

 (20الادول )

يتين تحليم التتاين الصاص  ا نحداا المت دة لفح  جةةل تةثيق نمةذج ا نحداا  

 الصبي المت دة يتين نتائج عين  التحث  والماا م ال شرل 

مامةع  التتاين المتغير

 المر  ام

ةاج  

 الحري 

متةسط 

 المر  ام

 Fقيم  

 المحسة  

نست  

 الصبأ

 

 نتائج ال ين 

 بين

 الجججو ات

,09012 12 ,9004  

 1918, 

 

 2.120 

 لاخل

 الجججو ات 

,559111 11, 29112 
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وهةةي  2.120ون ةةبة خطةةم وهةةي  ,1918الجح ةةوبة   F( ان قيجةةة 18يبةةين الجةةدول )

 مجا يدل   ى  دم وجول فروق معنوية بين نتائج العينة. 2.28 اكبر من

 

 المرون   الماا م ال شرل لمتبلتام اةاال الاةةل الشامل  مناقش  عالق  ماال

يتبةةين انةةه لي ةةا هنةةاط  القةةة اوتباايةةة ذات ل لةةة  (11714718)مةةن الجةةداول      

احصةةائية بةةين الجرونةةة كججةةال مةةن مجةةا ت ال صةةائ  ا بدا يةةة وبةةين الججةةا ت 

نة لدى  جةدا  ك يةات اذ بالرغم من توفر الجرو لجتط بات الاوة الجولة الشام ة العشرة

التربية الرياضية بح ب ما افصحا  نه اجابةات التدوي ةيين   ةى فبةرات الججةال اذ 

% من مججوع التدوي يين  ينة البحةث وكةتلي تشةير الجالةرات اليجيةة 85914ب  ا 

التي الجرتجا الجعالجةات ا حصةائية ألجابةات التدوي ةيين بةموائجم ب صةوم متابعةة 

الةى ان  (118 م)الاوة الجولة الشام ة وكجا الرنا اليجا فةي  وتنفيت وتوافر متط بات

 هناط اهتجام متابعة لتنفيت هتا الجتط بات .

ن بةالرغم مةن تةوافر مةا جول  القة اوتبااية بين الجبيامةيان  دم و اذ يجين البول     

 الرنا اليه الى ان كل اختباو او مبيا  يبيق قدوة م تب ة كجا الاو اليةه )مةروان  بةد

(1221الججيةةد 
(1)

ان كةةل اختبةةاو او مبيةةا  يبةةيق قةةدوة م ةةتب ة واذا كةةان معامةةل  7 

فجا لون فمن ا وتباا يشير الى انه غير معنوي ا تجةالا   ةى وأي ( % ,8)ا وتباا 

WHITE  ( مةن 11وهتا ما بينةه الجةدول ) ( 111  بالجحي التي الرنا اليه في )م

مجةةا يةةدل  1.000وبن ةةبة خطةةم  ,2.25يةةد ومعامةةل التحد 2.1,5ان معامةةل ا وتبةةاا 

( ال ةام 11  ى  دم وجول  القة اوتبااية معنوية  وكةتلي مةا الةاو اليةه الجةدول )

 ,1.18الجح ةوبة    Fبتح يل التباين لتحديد امةتباللية معامةل ا وتبةاا اذ كانةا قيجةة 

مجةا يةدل   ةى  ةدم وجةول  2.28وهي اكبةر مةن م ةتوى الد لةة  2.120وبن بة خطم 

 روق معنوية ذات ل لة احصائية بين نتائج العينة.ف

ومةةن الججيةةن ان يعةةئى  ةةدم وجةةول العالقةةة ا وتباايةةة الةةى ان مجةةا ت متط بةةات    

الاوة الجولة الشام ة قيد البحةث قةد تتضةجن كةم لةيق بالب يةل مةن البنةول مجةا ي ةتوجب 

                                                 
1
 .  71221  مادا ستق ذكرهمروان  بد الحجيد ابراهيم ؛  - 



 البـــــاب الرابع النتائج والمناقشة         4 
                                                                                                                           

 

112 

 رالتةةماالل  ةةدم خةة الجرونةةة مةةن   ةةى البائةةد ا لاوي متابعةةة تنفيةةتها ببةةدوة  اليةةة مةةن

في الججتجع والتجتع بالجئاج الجيةد والتيية  مةع الفةروف ال اوجيةة  ال اوجية بالبيئة

مجةةا يحةةول لون الوصةةول الةةى هةةتا الحالةةة نتيجةةة ليثةةرة التةةدخالت فةةي العجةةل اليةةومي 

ر الجةو الجالئةم ل بةدوة يوتمارا في اكثر ا حيان بالفروف الجحيطةة بةه مجةا يجعةل تةوف

لةةى مةةن ا مةوو الصةةعبة فةي بعةة  ا حيةةان مجةا يففةةي ا ق م ت فةةة   ةى التفييةةر بطةر

( الةى ان العجةل   ةى تحريةر الفةرل مةةن 1222عطةا  اذ يشةير ابةو جةةالو )لفةي ا التعثةر

البيةةول و وامةةل اليبةةا وا حبةةاا وال ةةوف والتجديةةد يجعةةل الفةةرل اقةةدو   ةةى امةةت دام 

وبةتلي  لاوي اكثةر  طةا   ائةد ا   تفيير م ت فة لجعالجة الجشةاكل وهنةا ييةون البائار

تالي لطاقات ا بدا ية لدى الجفاصل ا لاوية والتنفيجية وبالايون بدائل في تحرير مي

الوصول الى تحبي  ا نجا ات 
(1 )

. 

واضةح   ةى التح ةي بةالجئاج  تةمايرمنجا يجين البول ان ل ججتجع والبيئة ال اوجيةة     

وتةمارا   ى الججتجع  اتمايراذ تجاو   داعباابالجيد اذ ان البائد ا لاوي يصبح جديرا 

 بال صةةائ  والصةةفات واتصةةافهيت طةةى حةةدول الجعةةايير العاليةةة لبالحةةا ت ال ةةيئة 

يةون  ةامال مججةا ل بائةد ا لاوي الجرونة احدى ميوناتجا يجين ان ي ا بدا ية التي تعد

اع اةرق واضح   ى الجفاصل التنفيجية في العجل من خالل اتبة تمايران ييون له في 

التفييةةر الج ت فةةة وا طةةا  الح ةةول الال مةةة ل عببةةات التةةي قةةد تحةةدو اانةةا  الت طةةي  

والتنفيةةت ل جتط بةةات الضةةةرووية ل عجةةل ا لاوي ولتحبيةة  ا نجةةةا ات فةةي الججةةةا ت 

( الةى ان تجةةاو  1224ا لاويةة والتنفيجيةة  وا نجةا ات الرياضةية  اذ يشةير ) ايجةن 

تفر هةا البيئةة ال اوجيةة وا تصةاف بصةفة  بةات التةيبالعب  ا كتةراووت طي و ةدم  

ت والجفةاهيم تتوفر لديه بني كبير من الي جةا ل البائد ا لاوي انجعالجرونة مجين ان ت

ت والجعاوف وبني كبير من الجع وما
(2)

 . 

                                                 

تبتي ام عملي  في تنمي  التفكير ا  داعي   استصدام نظري  الحم ا  تكاا ؛  صالح محجد   ي 7ابو جالو نوفل  -1

 .100م   71222 جان .ا ولن  7وق ل نشر والتو يع لاو الشر؛  للمشكالم
2
لاو  7 رول  ين يديك اسمها ال  م. كيف تايد استصدام ع لك لتنتج في حياتك وتتفةق في ةااستكث ؛ايجن ابو وا  - 

 .12م 1224الباهرة  7ل نشر والتو يع  لطائعا
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عاارض نتاااائج الماااا م ال شااارل لمتبلتااام اةاال الااااةةل الشااامل  ومااااال  4-1-3

 :   ا صال  ومناقشتها

 (21دول )الا

يتين التيانام الةصفي  ل ين  التحث لماال ا صال  الماا م ال شرل إلةاال الاةةل 

 الشامل  
 

 

م البيانةةات الوصةةفية لعينةةة البحةةث فةةي مجةةال )ا صةةالة( ( قةةي10) يبةةين الجةةدول      

والججةةةا ت العشةةةرة الاوة الجةةةولة الشةةةامل اذ كانةةةا قةةةيم الومةةة  الح ةةةابي لججةةةال 

( فيجةةا كانةةا ا ومةةاا الح ةةابية 49154( بةةانحراف معيةةاوي )109022)ا صةةالة() 

لت   ةةةةل : الاوة الجةةةةولة الشةةةةام ة مو  ةةةةة كةةةةا تي وح ةةةةب ا ل ججةةةةا ت العشةةةةرة 

1219252 74591,1 7419111 7209122 7409242 7489552    7489,,1   7

459122 7419481 7409202. 

فيجا كان ا نحراف الجعياوي ل ججا ت العشرة أللاوا  الجةولة الشةام ة تةو ع كةا تي 

 729255 729220 7119551 729144  729281  119212  وح ةةةةةةةةةب الت   ةةةةةةةةةل :

709024 709818 709211 709148 

الةسط  ا ختيااام

 الحسا ي

ا نحراف 

 الم يااي

م امم 

 ا اتتاط

نست  

 الصبأ

مستةى الد ل  

2.20 

 49154 109022 ا صال ماال 

ل 
ام
ش
 ال
ةل
ة
ا
 ال
ال
ةا
 ا
م
 
اا
م

 

 غير معنوي 29411 -29208 119212 1219252 ال ياةل ا ةااي  الماال ا ول
 غير معنوي 29111 -29251 29281 4591,1 الماال الثاني التصبيط ا ستراتياي

 غير معنوي 29115 -292,2 29144 419111 الماال الثالث تةثيق الم لةمام 
 غير معنوي 29120 ,2925 119551 209122 الماال الرا ع اةاال المةااة التشري 

الماال الصامس تاميم ال مليام واةاال 

 جةةتها
 غير معنوي 29421 ,2928 29220 409242

 غير معنوي 291,1 -29222 29255 489552 الماال الساة  ال يا  والت ةيم 
الماال السا ع التركيز على المستفيد 

 واضاه
 غير معنوي 29220 -29211 09024 459122

من تهيئ  متبلتام الاةةل في الماال الثا

 الت ليم 
 غير معنوي ,2941 -29208 09818 1,,489

الماال التاسع متا    ال ملي  الت ليمي  

 وتبةيرها
 غير معنوي 29225 -29211 09211 419481

الماال ال اشر اتصاذ ال راا وخدم  

 الماتمع 
 غير معنوي 29205 29214 09148 409202
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اذا كانا  قيم معامل ا وتباا لججال ا صالة والججا ت العشرة أللا  الجولة الشام ة 

 -729222 ,72928 ,72925 -7292,2 -729251 -29208 كةا تي وح ةب الت   ةةل :

729211- 729208- 729211- 729214 

م ة غيةر وكانا ل لة ا وتباا لججال  ا صالة والججا ت العشرة الاوة الجولة الشةا

(   ا صةالة )  الثالةثمعنوي مجةا يةدل   ةى  ةدم وجةول  القةة اوتباايةة بةين الججةال 

 .والججا ت العشرة الاوة الجولة الشام ة 

 (22الادول )

 ر  ين الماال الثالثيتين م املي ا اتتاط المت دة والتحديد والصبأ الم يااي للت دي

 ن  التحث والماا م ال شرل إلةاال الاةةل الشامل  عي

 الصبأ الم يااي م امم التحديد ا اتتاط المت دة المتغيرام

 4,212 2,233 2,101  الماال ا ول

 

( معةام ي ا وتبةاا الجتعةدل والتحديةد وال طةم الجعيةاوي ل تبةدير 12يبين الجةدول )     

 بين مجال  ا صةالة والججةا ت العشةرة الاوة الجةولة الشةام ة لعينةة البحةث اذ كانةا

 49102( ب طةم معيةاوي ) 29211( ومعامل التحديد  ) 29151قيجة ا وتباا الجتعدل )

 ) . 

 (20الادول )

يتين تحليم التتاين الصاص  ا نحداا المت دة لفح  جةةل تةثيق نمةذج ا نحداا  

 الصبي المت دة يتين نتائج عين  التحث والماا م ال شرل 

متةسط    الحري ةاج مامةع المر  ام التتاين المتغير

 المر  ام

 Fقيم  

 المحسة  

 نست  الصبأ

  ين نتائج ال ين 

 المامةعام

00,202 12 0,021  

 2.422 

 

 

 122 ,2 

 ةاخم

 المامةعام 

2022,031 131 10,140 

وهةي  29,22ون ةبة خطةم وهةي  29422الجح ةوبة   F( ان قيجةة  15يبةين الجةدول ) 

 وق معنوية بين نتائج العينة.مجا يدل   ى  دم وجول فر 2.28اكبر 
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 مناقشااا  عالقااا  مااااال )ا صاااال (  المااااا م ال شااارل لمتبلتاااام اةاال الااااةةل   

    الشامل :

( يتبةةين انةةه لي ةةا هنةةاط  القةةة اوتباايةةة ذات ل لةةة  107127157مةةن الجةةداول )   

احصةةائية بةةين ا صةةالة كججةةال مةةن مجةةا ت ال صةةائ  ا بدا يةةة وبةةين الججةةا ت 

 لجتط بات الاوة الجولة الشام ة التي ا تجدها الباحث  ختياو  ينة البحث . العشرة

اذ بالرغم من توفر ا صالة لدى  جدا  ك يات التربيةة الرياضةية بح ةب مةا افصةحا 

% مةةةن مججةةةوع 20921 نةةةه اجابةةةات التدوي ةةةيين   ةةةى فبةةةرات الججةةةال اذ ب  ةةةا 

التي الجرتجةةا الجعالجةةات التدوي ةةيين  ينةةة البحةةث وكةةتلي تشةةير الجالةةرات اليجيةةة

ا حصةةائية ألجابةةات التدوي ةةيين ألوائجةةم ب صةةوم متابعةةة وتنفيةةت وتةةوفر متط بةةات 

الةى ان هنةاط اهتجةام لتنفيةت هةتا الجتط بةات اذ  ولة الشام ة وكجا الةرنا اليجةا الاوة الج

يجيةةن البةةول ان  ةةدم وجةةول  القةةة اوتباايةةة بةةين الجبيامةةين بةةالرغم مةةن توافرهةةا مةةا 

ان كةةل اختبةةاو او مبيةةا  يبةةيق قةةدوة م ةةتب ة واذا كةةان معامةةل  الةةى يعةةول ليةةهالةةرنا ا

  WHITE% فجةةا لون فةةمن ا وتبةةاا غيةةر معنةةوي ا تجةةالا   ةةى وأي ,8ا وتبةةاا 

( مةةن ان معامةةل 12وهةةتا مةةا بينةةه الجةةدول )(118)م بامحةةي الةةتي الةةرنا اليةةه فةةي 

مجةةا يةةدل   ةةى  ةةدم  4.102وبن ةةبة خطةةم  2.211ومعامةةل التحديةةد  2.151ا وتبةةاا 

( ال ةةام بتح يةةل 15وجةةول  القةةة اوتباايةةة معنويةةة  وكةةتلي مةةا الةةاو اليةةه الجةةدول )

وبن ةبة  2.422( الجح ةوبة  (Fالتباين لتحديد امتباللية معامل ا وتباا اذ كانا قيجة 

مجةا يةدل   ةى  ةدم وجةول فةروق  2.28وهةي اكبةر مةن م ةتوى الد لةة  22,.2خطم 

 ئية بين نتائج العينة.معنوية ذات ل لة احصا

بح ةةب الجعطيةةات الرقجيةةة التةةي فر ا صةةالة بجالةةراتجا اتةةوى الباحةةث ان اذ يةةر    

 نجا الجداول في الججال وقد تتف  هتا النتيجة   ى ما ذهب اليه ) الشةربيني  افصحا

 ة هي :صالة تشتجل   ى االو جوانب وئي ا من ان (  1221وصالق 

 بدوة   ى انتاج افياو نالوة (.ا متجابة غير الشائعة ) ال .1

 ا متجابة البعيدة ) البدوة   ى تدا يات بعيدة غير مبالرة (. .1

 ا متجابة الجاهرة ) البدوة   ى انتاج امتجابات يحيم   يجا بالججاوة(. .1
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ووجةةول هةةتا الجوانةةب مةةن ا مةةتجابات يتحةةدل مةةن خةةالل البةةدوة   ةةى الجباونةةة       

واب  وهةتا مةا لاوي وامةت دام امة وب العبةاب والثةا  بالجفاصل التنفيجيةة فةي العجةل

ذهب اليةه جي فةوول مةن ان ا صةالة ك ةجة او خاصةية ل بائةد الجبةدع تبةع   ةى متصةل 

ي جح بالجباونة بين ا فرال وبين انواع ال  وط الج ت فة 
(1 )

. 

نةوع  الى ب في  البالة الجيدانين قد يعولرى ان  دم توافرها بالشيل الجط ونلتلي      

العالقةةات مةةع ا خةةرين اذ يتط ةةب ا مةةر ان تيةةون العالقةةة مةةع الجفاصةةل التنفيجيةةة 

وا لاويةةة ذات قيجةةة   يةةا مةةن التعامةةل بالجفةةاهيم ا ن ةةانية التةةي تةةالي الةةى نةةوع مةةن 

التفةةاهم وا نبيةةال نحةةو ا فيةةاو ا صةة ية التةةي تتةةئامن مةةع ابيعةةة الحيةةاة ا جتجا يةةة  

خرين مةن خةالل تجتعةه بةاأل التةمايرخالل قةدوة البائةد   ةى  وا ن انية ويتمتى  ذلي من

باألفيةاو الجديةدة النةةالوة  والجفيةدة وال يةةر مرتبطةة بمفيةةاو مةاببة وبالتةةالي ييةون لديةةه 

ة اي ق ي ةة التيةراو خصوصةا بالججا ةة التةي يعجةل  البدوة   ى انتاج امةتجابات اصةي

 ةةتطيع مةةةن خاللجةةا التةةةماير معجةةا البائةةةد ا لاوي مجةةا يجعةةةل منةةه قةةةدوة فةةي العجةةةل ي

باألخرين  والبيام بالجتابعة والتنفيت لجتط بات العجل ا لاوي وتيةون الحاجةة لجةا اكثةر 

 في الجانب الجيداني الجتجثل بالجانب الرياضي.

اذ ان وجةةول خاصةةية ا صةةالة فةةي البائةةد ا لاوي فةةي مفاصةةل التربيةةة الرياضةةية .    

ا   يبتصةر  يجعل منه ل صية ذات اابع متجيةئ ت ةتبطب اهتجةام ا خةرين اذ ان الا

  ةةى  ج ةةه وانجةةا ا ا لاوي او الع جةةي فبةة  انجةةا هةةو يجتةةد ويت ةةع ليشةةجل تةةمايرا فةةي 

الةدولي  كانةا ام ات   ةى الج ةتوى الجح ةي هةتا ا نجةاأا نجا ات الرياضةية مةوا  

 ة لجوانب العجل ا لاوي .وصول الى تنفيت الجتط بات الرئي 7وذلي من خالل ال

و ن ا صالة ال تعةد ا  ةى لوجةات ال ة م ا بةدا ي مجةا يعنةي توفرهةا فةي البائةد       

لفةرل اذ هةي ا لاوي يشير الى توافر كجيةة ا فيةاو ا بدا يةة التةي ينتججةا او يعطيجةا ا

تعتجد   ى قيجة ت ي ا فياو ونو يتجا وجولتجا وهتا  ما يجيئها  ةن الطالقةة  وكةتلي 

                                                 
1
 .180م7  71,51 1لاو الجعاوف مصر ا 7 ا  داع والمرض النفسي ؛ مئج صفوت  - 
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تشير الى نفوو البائد من تيراو تصوواته وافيةاوا فبة  بةل الةى نفةوو تيةراو مةا يفع ةه 

ا خرون وهتا ما يجيئها  ن الجرونة ال
(1 . )

 

ا لاوي مةن الججيةن ان  البائةد من ذلي يجين البول ان توفر خاصية ا صةالة فةي      

يةر مةن توفرهةا بعةول الةى نةوع العالقةات والبةدوة   ةى التجيةئ والبةدوة بكييون بجةئ  

  ةةى تةةوفير ا جةةوا  الجنامةةبة مةةن ا اجئنةةان و ةةدم امةةتعجال ا مةة وب الب ةةري فةةي 

 ةتطيع مةن خاللجةا البائةد ا لاوي ا مةتعانة يالتعامل وا طا  حرية اكبر فةي التفييةر 

فيةةاو الجديةةدة مةةن حولةةة وترججتجةةا الةةى واقةةع  جةةل م جةةو  ي ةةتطيع مةةن خاللجةةا باأل

التةةماير بةةاألخرين والبيةةام بالتوجيةةه والجتابعةةة  لتنفيةةت الجتط بةةات الجط وبةةة فةةي العجةةل 

ا لاوي مجيةن مةةن خاللجةةا الوصةول الةةى تحبيةة  ا نجةا ات الجط وبةةة وبنةةا   القةةات 

 ضح ام وب العجل الصحيح . متوا نة تيون هي الناتج والطري  التي يو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
لاو ايبة  7 استراتايام الكشف عن المةجةة  من المتدعين واعايتهم  ين ا صال  والم اصرل ؛معد بن معيد محجد الئهراني - 

 .01م 1ا  71221مية 7ال ضرا  ل نشر والتو يع 
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عاارض نتاااائج الماااا م ال شااارل لمتبلتااام اةاال الااااةةل الشااامل  ومااااال  4-1-4

 تحسس المشكالم ومناقشتها :

 
 (21الادول )

يتين التيانام الةصفي  ل ين  التحث لماال تحسس المشكالم الماا م ال شرل إلةاال الاةةل 

 الشامل 

 

م البيانات الوصفية لعينة البحةث فةي مجةال )تح ةق الجشةيالت( ( قي,1يبين الجدول )

الح ابي لججال )تح ةق  والججا ت العشرة الاوة الجولة الشامل اذ كانا قيم الوم 

فيجةةا كانةةا ا ومةةاا الح ةةابية  19,84( بةةانحراف معيةةاوي ) 1891,1الجشةةيالت() 

 1219252الاوة الجولة الشام ة مو  ة كا تي وح ب الت   ةل : ل ججا ت العشرة 

74591,1 7419111 7209122  7409242 7489552 7459122 7489,,1 

7419481 7409202 . 

اف الجعياوي ل ججا ت العشرة أللاوا  الجةولة الشةام ة تةو ع كةا تي فيجا كان ا نحر

 709024 729255 729220 7119551 729144 729281 119212وح ب الت   ل : 

709818 709211 709148 

الةسط  ا ختيااام

 حسا يال

ا نحراف 

 الم يااي

م امم 

 ا اتتاط

نست  

 الصبأ

مستةى الد ل  

2.20 

 19,84 1891,1 تحسس المشكالم ماال 

ل 
ام
ش
 ال
ةل
ة
ا
 ال
ال
ةا
 ا
م
 
اا
م

 

 غير معنوي 29482 29201 119212 1219252 الماال ا ول ال ياةل ا ةااي 
 غير معنوي 29410 -29204 29281 4591,1 الماال الثاني التصبيط ا ستراتياي

 غير معنوي 29441 -29201 29144 419111 الماال الثالث تةثيق الم لةمام 
 غير معنوي 29228 29211 119551 209122 الماال الرا ع اةاال المةااة التشري 

الماال الصامس تاميم ال مليام واةاال 

 جةةتها
 غير معنوي 29850 29248 29220 409242

 غير معنوي 29014 29241 29255 489552 ال يا  والت ةيم  الماال الساة 
الماال السا ع التركيز على المستفيد 

 واضاه
 غير معنوي 29115 ,,29 09024 459122

الماال الثامن تهيئ  متبلتام الاةةل في 

 الت ليم 
 غير معنوي 29585 -29218 09818 1,,489

الماال التاسع متا    ال ملي  الت ليمي  

 وتبةيرها
 غير معنوي 29415 -29204 09211 419481

الماال ال اشر اتصاذ ال راا وخدم  

 الماتمع 
 غير معنوي 292,1 -29211 09148 409202
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بيجنا كانا قيم معامل ا وتباا ل ججا ت العشرة أللاوة الجولة الشام ة مو  ة 

7 72.24872.241  72.211  -72.210  -72.204 2.201كا تي وح ب الت   ل : 

2.,, 72.281-  72.204-  72.211-  . 

 
 ( 32الادول )

يتين م املي ا اتتاط المت دة والتحديد والصبأ الم يااي للت دير  ين الماال ا ول والماا م 

 ال شرل إلةاال الاةةل الشامل  عين  التحث 

 صبأ الم ياايال م امم التحديد ا اتتاط المت دة المتغيرام

 49225 29241 29121 الماال ا ول

 
( معام ي ا وتبةاا الجتعةدل والتحديةد وال طةم الجعيةاوي ل تبةدير بةين 12يبين الجدول )

مجةةال تح ةةق الجشةةيالت والججةةا ت العشةةرة الاوة الجةةولة الشةةام ة لعينةةة البحةةث اذ 

( ب طةةم معيةةاوي  29241( ومعامةةل التحديةةد  )29121كانةةا قيجةةة ا وتبةةاا الجتعةةدل )

(49225  ). 

 
 (31الادول )

يتين تحليم التتاين الصاص  ا نحداا المت دة لفح  جةةل تةثيق نمةذج ا نحداا  

 الصبي المت دة يتين نتائج عين  التحث والماا م ال شرل 

مامةع  التتاين المتغير

 المر  ام

ةاج  

 الحري 

متةسط 

 المر  ام

 Fقيم  

 المحسة  

نست  

 الصبأ

 

ائج نت

 ال ين 

  ين

 المامةعام

11,222 12 1,122  

 2,010 

 

 

 2,014 

 ةاخم

 المامةعام

2233,323 131 11,212 

 

وهةةي  29514ون ةةبة خطةةم وهةةي  298,5الجح ةةوبة   F( ان قيجةةة  11يبةين الجةةدول ) 

 مجا يدل   ى  دم وجول فروق معنوية بين نتائج العينة. 2.28اكبر 
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لمشكالم(  االماالم ال شارل لمتبلتاام اةاال الااةةل مناقش  عالق  ماال )تحسس ا

 الشامل  .
 

 

يتبةةةين انةةةه لةةةيق هنةةةاط  القةةةة اوتباايةةةة ذات ل لةةةة  (1,712711)مةةةن الجةةةداول      

احصةةائية بةةين تح ةةق الجشةةيالت كججةةال مةةن مجةةا ت  ال صةةائ  ا بدا يةةة وبةةين 

 او  ينةة البحةث ختبلشام ة التي ا تجدها الباحث الججا ت العشرة لجتط بات الجولة ا

مةةن تةةوفر جانةةب تح ةةق الجشةةيالت لةةدى  جةةدا  ك يةةات التربيةةة الرياضةةية اذ بةةالرغم 

%( 219,5بح ب ما افصحا  نه اجابات التدوي يين   ى فبرات الججةال اذ ب  ةا )

مةةن مججةةوع التدوي ةةيين  ينةةة البحةةث وكةةتلي تشةةير الجالةةرات اليجيةةة التةةي الجرتجةةا 

ت التدوي ةيين بةموائجم ب صةوم متابعةة وتنفيةت وتةوافر الجعالجات ا حصائية ألجابةا

لتنفيةةت هةةتا  ا  الةةى ان هنةةاط اهتجامةةولة الشةةام ة وكجةةا الةةرنا اليجةةا متط بةةات الاوة الجةة

الجتط بات اذ يجين البول الى ان  دم وجول  القة اوتبااية بةالرغم مةن توفرهةا يعةول 

% فجةا ,8معامةل ا وتبةاا الى ان )كل اختباو او مبيا  يبيق قدوة م تب ة واذا كةان 

بالجحةي   WHITEلون فمن ا وتباا يشةير الةى انةه غيةر معنةوي ا تجةالا   ةى وأي 

( مةةن ان معامةةل ا وتبةةاا 11وهةةتا مةةا بينةةه الجةةدول )(118)م الةةتي الةةرنا اليةةه فةةي

مجا يدل   ى  دم وجةول  القةة  4.225وبن بة خطم  2.241ومعامل التحديد  2.121

( ال ةام بتح يةل التبةاين لتحديةد 11ي مةا الةاو اليةه الجةدول )اوتبااية معنويةة  وكةتل

 2.514وبن ةبة خطةم  2.8,5( الجح ةوبة  (Fامتباللية معامل ا وتباا اذ كانا قيجة 

مجةةا يةةدل   ةةى  ةةدم وجةةول فةةروق معنويةةة ذات  2.28وهةةي اكبةةر مةةن م ةةتوى الد لةةة 

 ل لة احصائية بين نتائج العينة.

يةت متط بةات العجةل ا لاوي وفة  منفةوو الجةولة الشةام ة تنف انيرى الباحث الةى  اذ  

الةةو ي بالحاجةةة الةةى الت يةةر والةةى ايجةةال حيةةل جديةةدة ذات لليةةل قةةوي باألقنةةاع  يةةتفجن

يتط ةب وجةول ووالجعالجة مجين ان ت ا د في تنفيت الجتط بات الجشاو اليجا في البحث 

الجتجث ةة بالججةا ت العشةرة ل هتا الجتط بةات ات الاوية لجا البدوة وا لجام بجفاصقيال

مجةةا يجعةةل هةةتا ا مةةوو بحاجةةة الةةى و ةةي تةةام وقةةدوة   ةةى التح يةةل بةةدون مةةاارات 

خاوجيةةة مةةن لةةمنجا ان تعيةة  التوصةةل الةةى البةةدوة   ةةى ا نجةةا  مةةيجا وان ا ح ةةا  
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بالجشي ة يحتاج الى صفا  ل تهن وقدوة قوية   ى الجالحفة وكةل ذلةي يتط ةب وجةول 

ت اهم فةي وفةد البائةد ا لاوي بالجةدو  وال ةيينة ليةي ت ةاهم فةي  بيئة خاوجية مالئجة

ايجال الجو الةتي ي ةا د   ةى تنجيةة التفييةر العةالي والج ةاهجة فةي جعةل البةدوة   ةى 

ات فتةةربشةةيل م ةةتجر  خةةالل جتابعةةة مةةن ا ولويةةات التةةي تجةةاو  البيةةام بالتوجيةةه وال

امية مفراة تجةاا  دا ية يجت ي حالعجل . اذ ان البائد التي يتجتع ب امتالط خاصية اب

الجشاكل فجو اقدو من غيرا   ى وؤيتجا والتعةرف   ةى امةبابجا ويعةرف بعجة  لجةاذا 

جا وهتا مةا الةاو هداف التي لفعته ل تفيير ويامن بيفير ببضية لون اخرى ويدوط ا 

( 1224اليه ) مجند بن صالح 
(1 )

الالى انةه تعتبةر الح امةية نحةو الجشةي ة مةن الةدوافع 

ا  بججاومةةة  تىح ةةول لجةةا وهةةتا الح امةةية   تتةةم ل  يجةةاالجججةةة ل تفييةةر الج ةةتجر 

ت وبالتةالي فةان مةن الججةم م تجرة ل تفيير ا بدا ي . خاصية فيجا يتع   بحل الجشيال

النفم والبيئةات ا لاويةة والحيوميةة فرصةا  مفتوحةة لججاومةة التفييةر ال وهةتا  ان تتيح

جفاصةل ا لاويةة بابتيةاو الح ةول الجتنو ةة ل جشةيالت وان مجا ي ا د البائجين   ةى ال

 تطيع البةول ان الجةو الجالئةم ع العجل اليومي والج تبب ي لتلي نترتب  الجشيالت بواق

والبيئة الجالئجة واتاحة الفرم الجفتوحة لتنجية البةدوة   ةى التفييةر هةي مةن العوامةل 

ى الجتابعةة وا ح ةا  بالجشةيالت ا مامية التةي تعطةي البيةالات ا لاويةة البةدوة   ة

التةةي ترافةة  العجةةل الج ةةتجر  ن ا ح ةةا  بالجشةةيالت وتحديةةد الجع ومةةات الدقيبةةة 

ايصال النتائج  الى ا خرين من قبل البيالات ا لاوية والتنفيجية هي احدى العوامل و

التةي التي ت اهم في تنجية البدوة   ى ا بداع والتنجيةة العجةل ا لاوي فةي الجام ةة و

من خاللجا يجين الوصول الةى تنفيةت الجتط بةات الضةرووية ل نجةوض بالعجةل ا لاوي 

 والتنفيجي والفني من اجل ا وتبا  بج توى ا نجا ات وتحبي  ما هو مط وب.

 

 

 

 

                                                 
1
7 رياض ال 7شر مطابع ال الد ل ن 7 التحديام ا ةااي  في ال رن الةاحد وال شرين ؛مجند بن صالح ال  طان  - 

 .,2م 7 1224
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عاااارض وتحلياااام نتااااائج م يااااا  متبلتااااام اةاال الاااااةةل الشااااامل  وم يااااا   4-2

 :   اإل داعي الصاائ  

 

 ( 32 الادول )

   ا اتتاطي   ين م يا  الصاائ  ا  داعي  واةاال الاةةل الشامل قال اليتين 

الماا  ا ختيااام 

 م

الةسط 

 الحسا ي 

ا نحراف 

 الم يااي

م امم 

 ا اتتاط 

مستةى 

 الصبأ

مستةى 

الد ل  

2.20 

م يا  الصاائ  

 ا  داعي 

4 ,19111 129228  

 29222 

 

 29182 

 

 غير 

 م نةي
اال متبلتام اةم يا  

 الاةةل الشالمل  

12 441914 489415 

 140( = 2-102( وامام ةاج  حري  ) 2,20عند مستةى ة ل  ) 2.110 * قيم  )ا( الادولي 

 
( العالقة ا وتبااية بين مبيا  ال صائ  ا بدا ية وألواا الجةولة 11يبين الجدول )

( 1819852ا يةةة ) الشةةام ة اذ كانةةا قيجةةة الومةة  الح ةةابي لجبيةةا  ال صةةائ  ا بد

( اما مبيا  الاوة الجولة الشام ة فيان الوم  الح ةابي 009151وبانحراف معياوي )

( وكانةةةا قيجةةةة معامةةةل ا وتبةةةاا بةةةين  489415( وبةةةانحراف معيةةةاوي )441914)

( وبد لةة اوتبةاا غيةر معنةوي مجةا يةدل  29218وبج توى خطم ) (29222الجبيامين )

متط بةات مبيامةي ال صةائ  ا بدا يةة و نتةائج بةين  ى  دم وجول  القةة اوتباايةة 

 . الاوة الجولة الشام ة لعينة البحث

متبلتام اةاال الاةةل  والصاائ  ا  داعي   نتائجمناقش  ال الق  ا اتتاطي   ين 

نتيا   ين الم ياسين يرى التاحث ان هناك العلى وفق النتائج التي اظهرتها 

 تائج على وفق الرؤيا ا تي  :اتااهين يمكن تتينهما تفسير الن
 

 ا ول :ا تااه 

 

ينعيق في اوبعةة مجةا ت مترابطةة ومتيام ةة  الفرلي : اذ ان ا بداع ا تااه النظري

وغيةةر منفصةة ة   ةةى وفةة  نفريةةة )جي فةةوول(
(1)

والجتجث ةةة فةةي ) الطالقةةة 7 الجرونةةة7  

                                                 
1
 - Guilford, J.P , PSY Cho metric methods .2

nd
 ed. New Yourk car Hi ll 1954. 
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ن بوجةةول هةةتا ق جةةا نجةةد ال اصةةا يتجتعةةو  هفإنةة ا صةةالة 7 الح امةةية ل جشةةيالت ( 

الجيونةةات متيام ةةة فةةي التركيةةب البنةةائي لش صةةياتجم وقةةد الجةةرت الدوامةةات ان هةةتا 

الجيونةةات الجتيونةةة وال يةةر متجئئةةة انجةةا هةةي قةةد وجةةدت لةةدى كبةةاو الفنةةانين العةةالجيين 

والع جا  الجتجيةئين فةي كافةة مجةا ت الع ةوم الج ت فةة   ةى ان محاولةة وجولهةا لةدى 

ي ةةتوجب ججعجةةا بصةةووة لةةام ة لديةةه وانجةةا قةةد نجةةد مجةةال او البيةةالات ا لاويةةة   

مجالين  ندهم وينب  لديجم مجال اخر وهتا ما الجرته نتائج البحث فوجةول الجرونةة 

قد   يتواف  او   يعني وجةول ا صةالة وبجةا ان تنفيةت متط بةات الاوة الجةولة الشةام ة 

( ية خالةد امةول   لجومةومة ل باحةث )  ى وف  ما تم تحديدها في الدوامة ا
(1)

والتةي  

لةةج ا  جةةوم محاففةةات العةةراق لي يةةات التربيةةة الرياضةةية  ينةةة البحةةث وبجةةا يجيةةن 

ا تجالها كجعياو لتنفيةت هةتا الجتط بةات الجةرت انةه   وجةول ل عالقةة ا وتباايةة بةين 

ال صائ  ا بدا يةة ل عجةدا  كبيةالات الاويةة الجتجث ةة بالججةا ت ا وبعةة ) الطالقةة 

جرونة 7 ا صالة 7 تح ق الجشيالت( ومتط بةات الاوة الجةولة الشةام ة بح ةب مةا 7ال

)من ان كل اختبةاو او مبيةا  يبةيق قةدوة  الاوت اليه الجعطيات الرقجية نتيجة البحث

% فجةةا لون فةةمن ا وتبةةاا يشةةير الةةى انةةه غيةةر ,8م ةةتب ة واذا كةةان معامةةل ا وتبةةاا 

( وحيةث   118 التي الرنا اليه في مبالجحي   WHITEمعنوي ا تجالا   ى وأي 

اذ  ( مجةا يعطةي لالةة   ةى  ةدم وجةول  القةةة 29222ان معامةل ا وتبةاا يشةير الةى )

ال يبتضي ا مر في تفعيةل الاوة الجةولة الشةام ة وتنفيةت  تشير احدى الدوامات الى انه

وو ة لتحبية  التطةمتط باتجا اتاحة قةدو اكبةر مةن الالمركئيةة وتفعيةل وو  الديجبرااية

الججا ت الع وا بداع في ججي
(2)

. 

ومةةن الجةةدير بالةةتكر كةةتلي ان ل ججتجةةع لووا فةةا ال فةةي تفعيةةل  جةةل البيةةالات       

  ى م ةتوى ا لا  وا نجةا  وذلةي مةن منط ة  فيةرة العالقةة  وقيبا ا لاوية با تباوا

يةةة  ناصةةر البيئةةة ال اوج احةةد با تبةةاو ان الججتجةةع الجدليةةة بةةين الجامعةةة والججتجةةع

بجفاصل  ديدة منجا لوو البيئةة ال اوجيةة  حدلالجججة و ن متط بات العجل ا لاوي تت

                                                 
1
  .118م2212مادا ستق ذكره ،  خالد امول  ي  ؛  - 
2
الشركات والجعامل     ال طوات العشرة لتطبي  نفام الشفرة الشريطية   ى منتجات  1211مج ة  الم الجولة . العدل الرابع يناير  - 

www.ulamelgawda.com 
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فةةي الرقابةة والجالحفةة مجةا تجعةل منةه احةةد  ا  مججة او الجحةي  ال ةاوجي كونةه مفصةال  

العناصر الجاارة والجججة في ابرا  نواحي البوة والضع  والتمكيد   ى ابرا  الجويةة 

جراحل من اجةل ذلةي يجةب ان ييةون هنةاط الي اي مرح ة من الحبيبية لطبيعة العجل ف

تن ةةةي  حبيبةةةي وفا ةةةل مةةةع محيطةةةه ال ةةةاوجي او البيئةةةة ال اوجيةةةة مةةةن اجةةةل تيةةةوين 

العالقةةةات الجيةةةدة وانجةةةا  العجةةةل ا لاوي مةةةا بةةةين الجام ةةةة التع يجيةةةة  والججتجةةةع 

 غجةةاوبةةال وض فةةي ججةةال الرياضةةي با تبةةاوا احةد الجفاصةةل الجججةةة الخصوصةا فةةي 

بةةى باانجةا ات الرياضةية والعجةةل   ةى تطبيةة  تال صوصةيات التةي مةةن لةانجا ان تر

مفرلات او مجا ت  متط بات الجولة الشام ة با تباوها الطري  التي يجيةن ان يةالي 

الةةى نجةةا  العج يةةة ا لاويةةة واختيةةاو ا مةة وب التنفيجةةي الةةتي يتوافةة  مةةع امةةاليب 

لج ةتوى الفةرلي فةي تحبية  ا نجةا ات التطوو الجط وب   ةى الج ةتوى الججةا ي وا

والتي مجين ان ت اهم فةي اف ةا  الججةال ل بيةالات ا لاويةة باكت ةاب ال بةرة والعجةل 

ي  مبالئ وخصائ  ا بداع من خالل مد ج ةوو الثبةة الجتباللةة م  ى ال عي الى تر

ب بين الجفاصل ا لاوية وتوفير نةوع مةن الجةدو  وا مةان التةي تعةد مةن اكثةر الجطالية

في الوقا الحاضةر مةن اجةل الحفةال   ةى الطاقةات البشةرية وصةبل مواهبجةا والعجةل 

ع يجيةةة   ةةى تطةةوير انجا اتجةةا مةةن خةةالل الج ةةاهجة الجشةةتركة مةةا بةةين الجام ةةة الت

اهةداف العج يةة التع يجةة وا نجةا ات التةي يةتم الت طةي   والججتجع وصو  الى تحبية 

ة فةي ل صةية العجيةد ييةون قةالو   ةى تنفيةت لجا وكتلي الج اهجة فةي بنةا  قةالة متجث ة

ال ط  والبرامج ال  ن البالة التين يجت يون نو ةا مةن الثبةة الجتباللةة التةي تةالي الةى 

تيةةوين ال صةةائ  ا بدا يةةة بامةةتطا تجم ان يام ةةون وحةةدة ال ةةرض فةةي التع ةةيم 

فيجيةةة وبامةةتطا تجم ان ي  بةةوا البيئةةة الداخ يةةة الجديةةدة فةةي الجفاصةةل ا لاويةةة والتن

والفنية من اجل الوصول الى تحبي  متط بات الاوة الجولة الشام ة وتطبيبجاال
(1)

. 

من هنا يجين البول ان البدوة   ى تنفيت متط بات الاوة الجةولة الشة ج ة يةاتي مةن       

خالل لوو ال صائ  والبدوات ا بدا ية التي يجين مةن خاللجةا ان ت ةاهم فةي جعةل 

جديدة او فيةرة جديةدة تجتةئج بجرونةة التعامةل  فيرةانتاج الى  البائد ا لاوي ان ي عى

                                                 
1
 .1م ,7122  1ا7ميتبة بيروت  7الباهرة  7 اةاال الاةةل الشامل  في الت ليم ال الي ؛ح ن م تاو  - 
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واصالة ا فياو والبدوة   ى ا ح ا  بالجشي ة ووضع الح ول العديدة لجا مجا يالي 

التةةي تعئيةةئ الثبةةة بةةالنفق والعجةةل بحريةةة وامةةعة ضةةجن الججةةال الجحةةدل مةةن اجةةل 

وا اةةالع   ةةى مةةا  اليةةدةنتةةاج و يةةالة فةةي ا نفتةةا    ةةى افيةةاو جدا مةتجراوية فةةي ا 

يحدو من حوله من تطوو في ا نجا ات خصوصةا فةي الججةال الرياضةي مجةا يةالي 

الى ترمي  نةوع مةن الثبةة مةا بةين الجفاصةل التنفيجيةة وا لاويةة وبةين البائةد ا لاوي 

 مجةةا يةةدة وتببةل التوجيةه  والعالقةة الجمةبشةةيل يضةجن نةوع مةةن التال افيةاو  وتبةب جم

رض لنجةةو وتطةةوير خصةةائ  ا بةةداع تةةالي الةةى نجةةو الش صةةية ال ةة ينةةتج نةةوع مةةن

وتشةييل حةةافئ ل فةةرل مةةن اجةةل تطةةوير ا نجةا ات وهةةتا مةةا ن ةةجيه ا لاوة فةةي الجةةولة 

 الالشام ة الجتجث ة بالعالقة بين الرئيق والجرؤو 
(1)

مجا يةالي الةى تيةوين العالقةات  

وقةةواا وهةةتا مةةا يةةراا موهبةةة  بةةإاالقالتةةي الةةرنا اليجةةا وا طةةا  الحريةةة لةةدى الفةةرل 

(Rocheresال )  ليةةي يحبةة  ذاتةةه وان  يبةةداع يصةةدو لةةدى ا ن ةةان والبيةةالالةةى ان ا

الفةةرل  نةةدما ينفةةتح امةةام كةةل خبرتةةه ومةة وكه يصةةبح مبةةد ا  وييةةون ابدا ةةه نو ةةا  مةةن 

ا نبا  التي يتبب جا من حولهال
(2)

. 

 ا تااه الثاني :

قةةة اوتباايةةة بةةين متط بةةات الاوة  ةةدم وجةةول  اليعةةئو الباحةةث  ا تااااه المنب ااي :

 الجولة الشام ة وال صائ  ا بدا ية الى ا تي :

ان هتا النتةائج ا حصةائية تشةير الةى ان الجوصةفات التةي تت ة  مةع متط بةات  .1

اختياو  جدا  الي يات ان كانا موجولة ولةم تفجرهةا النتةائج  فيالاوة الجولة الشام ة 

وي الجحةةي  بطبيعةةة العجةةل الةةتي يبةةوم بةةه صةةاحبه فإنجةةا ذلةةي يعةةول الةةى الفةةرف ا لا

فالي ية والجامعة جئ  من الججتجع فجشةيالته وا ماتةه مةوا  كانةا ميامةية او الاويةة 

يةل تفاصةي ه امةا اذا لةم تيةن موجةولة يعنةي ان هةتا بت طيطية تاار م با  او ايجابيةا  او 

ه لجنصةبه البيةالي واصفاته ا لاوية   يجت ي الصفات الش صية التي تاه جالش   ب

                                                 
1
ميتبة الشفري نبال   ن اوار  24م 1221 1.ا ا  داع في التر ي  والت ليم ؛محجد معيد مببل  7ابراهيم احجد م  م الحاواي   - 

 ب ي.كرو
2
 - .Rogers G. To wards , Towards Theory of creativity in creativityed By Vernon. London penguin 

1973 p 93. 
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كعجيد وانجا يحتاج الى خبرة في العجل الجيةداني تجع ةه قةالوا   ةى مالحفةة مةا حولةه 

 بشيل لقي  ومتابعتجا .

ضع  ال برات البيالية في الجفاصل ا لاوية وحةدااتجا وق ةة اهتجامجةا بف  ةفة  .1

م تحفةةةى الاوة الجةةولة الشةةةام ة ومتط باتجةةةا اذا ان موضةةةوع الاوة الجةةولة الشةةةام ة لةةة

باهتجام   ى م توى يصل بالي يةة الةى تطبيبجةا بن ةب مببولةة متئامنةة مةع خصةائ  

ا بةةةداع الواجةةةب توفرهةةةا كحةةةافئ مجةةةم لتنجيةةةة البةةةدوة   ةةةى اةةةر  ا فيةةةاو ا صةةة ية 

ومالحفة الجشاكل التةي تعتةرض العجةل ومعالجتجةا بشةيل مةرن يتوافة  مةع متط بةات 

 وابيعة العجل ا لاوي.

ائد ا لاوي بف  فة الاوة الجولة الشام ة يالي الةى ل جةه لجةا مةن ان قنا ة الب  .1

خالل الجشاوكة التهنيةة والعاافيةة لجنت ةبي الجام ةة .وتجيئةة الجنةاظ التنفيجةي الةتي 

يجع جم يالون ا جالجم وفبا  ل جعايير الجحدل وبحجا  متمار ب  وط البائةد ا لاوي فةي 

 العجل.

ية اذ تعةد مةن الجةاارات الفع يةة التةي تحةدو ت يةا كثرة امتبدال البيالات ا لاو .4

وا اقة في تطبي  الجضامين التي تحتويجا ف  فة الاوة الجولة الشةام ة بشةيل مت   ةل 

 وف  خطة امتراتيجية  تضعجا الجام ة التع جية   ى كافة الج تويات .

كجةةا ان نبةة  او ضةةع  ابافةةة الاوة الجةةولة الشةةام ة لةةدى العةةام ين يعةةد احةةد  .8

د اذ ان نشةر ابافةة  مباب الجججة في ان يفجر هتا التباين فةي العالقةة والتطبية  الجيةا

ف  ةفة الاوة  نةية في نفام اي مام ةة ترغةب فةي تبالجولة يعد من الجداخالت الرئي 

 الجولة الشام ة .

ت يةا هةو  ةدم مببوليةة البيةالات الواحد من ا مباب فةي  يعدفي بع  ا حيان  .0

مجةا يجعةل ق ةة فةي الرغبةة فةي متابعةة  ل الجفاصةل التنفيجيةة وا لاويةةا لاوية من قب

التع يجات والتوجيجات التي تصدو من قبل هتا البيةالات نتيجةة  ةدم البنا ةة مجةا يولةد 

بةرو  مةن التعةاون الجةال    دم التعاون بشةيل مة يم وبالتةالي يحةدو الت يةا فةي التنفيةت

 نتيجة  دم البنا ة بتلي.



 
 الباب الخامس االستنتاجات والتوصيات   5

531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات

 
 االستنتاجات 1-5

 التوصيات 1-2

 



 
 الباب الخامس االستنتاجات والتوصيات   5

531 

 :االستنتاجات  1-5

 في ما أسفرت عنه النتائج توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:

تمتععع عمععكاي ت يععات الترريععة الردااععية رطععكيات متوسععتة فععي متار ععة  تنفيعع   -5

 .متت بات اداية الجودة الشام ة 

كل توفر نوع من الخصائص االركاعية لكى عمكاي ت يات التررية الردااعية رشع -2

 .متفا ات رمجاالت )التالقة ,  المر نة ,  االصالة ,  الحساسية ل مشكالت(

رينت الم تيات الرقمية ر كم  جود عالقعة ايتباييعة رعين المطياسعين رحسع  معا  -3

 .اظهرته نتائج البحث

خصعائص االركاعيعة فعي الشخصعيات الطياددعة تيعر متعوفرة جمي هعا لان توافر ا -4

 . انما توافر خاصية ا  خاصيتانتهم  رالترتي  البنائي لشخصيا

تأثير البيئة الخايجية   جود الم وقات ت تبر معن ال وامعل المهمعة التعي تحعو   -1

 .د ن المتار ة الجادة في تنفي  متت بات اداية الجودة الشام ة

ااهرت الكياسة ان الخبرة الميكانية ت تبر من ال وامل االساسية فعي االيتطعاي  -1

مل ع ى تنمية قكيات الموايد البشعردة فعي المفاصعل رواقع ال مل االدايي  ال 

 .االدايدة  التنظيمية

ان لصفة االركاع  الخصائص االركاعية لعكى الشخصعيات الطياددعة االثعر البعال   -7

فعععي تعععوفير االجعععواي المناسعععبة  تهيئعععة المنعععال التنظيمعععي  حعععكا  ال القعععات 

 .المتوازنة مارين المفاصل التنظيمية  االدايدة
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 :لتوصيات ا 1-2
المسععتمرة مععن قبععل عمععادات الك يععات المبحوثععة مععن اجععل تععوفير  ان تععتم المتار ععة -5

المنععال التنظيمععي العع ي د ععهز االتجععال االدجععاري لتنفيعع  متت بععات اداية الجععودة 

 .  الشام ة

ال مل ع ى تكيد   تتعودر االيعر البشعردة معن خعال  امعراتهم فعي العك يات  -2

 .التكيدبية فيما دخص انظمة الجودة

اععر ية دياسععة سعع وتيات ال ععام ين  اتجا ععاتهم فععي الميسسععة الت  يميععة نحععو   -3

تبنعععي  تنفيععع  متت بعععات اداية الجعععودة الشعععام ة رمعععا د عععهز مسعععايات التحسعععين 

 . التتودر المستمردن 

ار ية اال تمام رتطودم االداي  فطا  س وب تح يل النظم ال ي دتنعا   مكونعات  -4

مخرجعات(  اسعتخكام م عادير مواعوعية  –عم يعات  -الك ية جمي ها )مكخالت

 .ت تمك ع ى الطياس الكمي  النوعي ل حصو  ع ى نتائج اتثر دقة

ال مععل ع ععى ت هدععه صععفات االرععكاع لععكى الطيععادات االدايدععة مععن خععال  اعتمععاد  -1

 .م ادير تتوافق مع الصفات الطياددة في عم ية االختياي

ايدععة  ال مععل ع ععى تععوفير ال مععل ع ععى اعتمععاد م ععادر دقيطععة راختيععاي قيععادات اد -1

اسالي  تتالئم مع يبي ة ال مل االدايي معن اجعل المسعا مة فعي ترسعيو مفهعوم 

 الجودة الشام ة لكى المفاصل التنظيمية  االدايدة في ت يات التررية الردااية.

ان م تيععات  جععود متت بععات اداية الجععودة الشععام ة اععر ية دحتمهععا يبي ععة  -7

 . واقع ال مل االدايي  التنظيميال مل االدايي من اجل النهوض ر
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 المصادر العربية 

  ابراهيم احمد مسلم الحارثي ، محمد سعيد مقبل ؛ االبداع في التربية والتعليم

 مكتبة الشفري . 2002 8.ط

  : إبراهيم عبد الجليل الزوبعي )وآخرون ( ؛ خطوة مع التحليل العاملي

 (. 8111)الدوحة , دار قطري بن فجاءة , 

 افاق جديدة في دراسة االبداع، الكويت، وكالة  لستار؛ابراهيم عبد ا

 .8191المطبوعات،  سلسلة علم النفس 

  ابراهيم رمضان الديب ؛ استراتيجيات االبداع واالبتكار، المؤسسة العامة

 .2009الرياض  860التقنية ، العدد للتدريب المهني والتقني مجلة التدريب و

 8111ار الطباعة الحديثة ، مصر ابراهيم ، زكريا ، ؛ مشكلة الفن ، د. 

  ، (. 8111ابن منظور ؛ لسان العرب ؛ ) دار المعارف ، القاهرة ، مصر 

  ابو جادو. صالح محمد علي،  تطبيقات عملية في تنمية التفكير االبداعي

باستخدام نظرية الحل االبتكاري للمشكالت  ، دار الشروق للنشر والتوزيع. 

 . 2009عمان، االردن 

 صيرة نفين ، محمد سعد ؛ فاعلية مدير المدرسة في وكالة الغوث بغزة ابو ح

من وجهة نظر المشرفيين التربويين في ضوء معايير الجودة الشاملة ،  

 .2001رسالة ماجستير منشورة ، كلية التربية جامعة االسالمية  

 قات ، ابو نعيمة , عبد العزي ، فوزية؛ ادارة الجودة الشاملة . المفاهيم والتطبي

 .81111،( 20مجلة االداري العدد ) 

  ابوجادو: محمود محمد علي ؛ نظرية الذكاء والناجح . الذكاء التحكيمي

. عمان . 8واالبداع والعلمي ، برنامج تطبيق .دي بونو للطباعة والنشر ط

 .62ص 2006االردن 

 أثناسيوس البياتي ؛المدخل إلى التحليل العاملي :)بغداد , مؤسسة الثقافة 

 (  . 8119العالمية , 
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  لتعليمية والمدرسية . الجودة الشاملة في االدارة ا ؛احمد ابراهيم احمد

 .2002مكتبة المعاون الحديثة االسكندرية ، 

  احمد الخطيب ؛ االدارية الجامعية .دراسات حديثة ، مؤسسة حماد للدراسات

 .2008الجامعية، عمان 

 تعلييم . مكتبية الشيفري للنشير والتوزييع . ارثر كروبلي . االبداع في التربية وال

 2002السعودية . ترجمة احمد صالح . السعودية  

    احمييد علييوان . متطلبييات ادارة الجييودة الشيياملة فييي التعليييم  ،اكييرم الطويييل

العييالي واترهييا فييي  تحقيييق التنمييية المسييتدامة . دراسيية تحليييل ال داء القيييادات 

ور المييؤتمر العلمييي الرابييع . جامعيية االدارييية فييي جامعيية الموصييل. بحيي  منشيي

 عدن .

  امين النبوي؛  ادارة الجودة الشاملة مدخل لفعالية ادارة التغيير التربوي على

 . 8111مستوى المدرسي ،القاهرة . دار الفكر العربي  ،

  ايمن ابو راس؛ ثروة بين يديك اسمها العقل. كيف تجيد استخدام عقلك لتنتج

 .2001تك ، دار الطائع للنشر والتوزيع ، القاهرة في حياتك وتتفوق في دراس

  بركات . منال طه : واقع تطبيق ابعاد ادارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة

شورة التنظيمية السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة . رسالة ماجستير من

 . 2009. كلية التجارة . غزة 

  ، 8113 مطبعة بغداد . العراق، برنهات .؛ علم النفس في حياتنا العملية . 

  بسام العمري . فؤاد مصيطفى السيليمان .درجية تحقييق االحسياس بيالزمن ليدى

اعضياء هيةية التيدريس فيي الجامعيات اةردنيية علييه الدراسيات العلييا . عميان 

 .8116العلوم التربوية العدد االول  33االردن المجلة 

  شياملة ومتطلبيات التاهييل االييزو التميمي فواز علي الخطيب . ادارة الجودة ال

 .2001. عالم الكتب الحديثة . االردن  1008
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  ثائر غباري وخالد محمد ؛  القدرات العقلية بين الذكاء واالبداع ، عمان مكتبة

 المجتمع العربي،  .

  تعريب   2جايلونسكي جوزيف؛  تطبيق ادارة الجودة الشاملة نظرة عامة ، ج

 . 2006كز الخبرات المهنية لالدارة . الجيزة القاهرة عبد الفتاح النعماني ، مر

   جردان . فتحي عبد الرحمن ؛ االبداع  مفهومة  معاييره  نظريات  قياسه

 .2000تدريبية ،  دار الفكر للطباعة والنشر . عمان االردن 

  الجلبي سوسن  يوسف شاكر ؛ تنمية مهارات التفكير االبداعي والناقد ،  دار

 .2001لتوزيع ،عمان، صفا للنشر وا

  فيييياخورمي . السييييكولوجية الفيييروق الفردييييية بيييين االفييييراد ،جيييون انتيييازي .

القياهرة . الشيركة  2والجماعات . ترجمية السييد محميد خييري ) واخيرون ( ط

 .8111العربية للطباعة والنشر 

 ( جون باالنت ؛ التحليل العاملي باستخدام برامج (spss ترجمة : خالد  ,

 (. 2006قاهرة ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ,العامري :)ال

  ، جيتور. عبد العزيز صالح ؛ مبادئ االداراه العامة ، دار المسيرة للطباعة

 .2001عمان ،  8والنشر، ط 

  ، حازم علوان ؛ بناء مقياس لمفهوم الذات وتقنينه لدى العبي كرة اليد

 ( .2008جامعة بغداد ، )أطـــــروحــة دكتوراه ، كلية التربية  الرياضية ، 

  حسن . سحر عباس ) واخرون (؛  امكانية تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة

( 6( المجلد )22في جامعة كربالء،  المجلة العراقية للعلوم االدارية العدد )

 جامعة كربالء.

  حسن مختار ؛ ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ، القاهرة ، مكتبة

 .2001،  2بيروت ،ط

  اطروحة دكتوراه غير  ،بناء متطلبات ادارة الجودة الشاملة  ؛ خخالد اسود الي

 . 2088منشورة بابل 
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 2003. مكتبة غزة  خلف هللا . فيصل؛  الجودة الشاملة وتحديات المستقبل . 

  خليفة الطروانة ؛ ضبط الجودة في التعليم العالي وعالقته بالتنمية المستدامة

 .2080ة الى مؤتمر العلوم والتكنلوجيا عمان ورقة عمل متقدم

  خييير الييدين احمييد عييويس . دليييل البحيي  العلمييي . القيياهرة دار الفكيير العربييي

8110 . 

  ، دريب . محمد جبر ؛ التطبيقات االجرائية لظمان الجودة في التعليم الجامعي

الجودة واالعتماد االكاديمي بح  مقدم الى المؤتمر السنوي الثاني لضمان 

2001. 

  ذوقييان عييييدان ) واخييرون ( . علمييي مفهومييه . ادواتييه واسيياليبه . عمييان دار

 .8111الفكر العربي للنشر 

  راضي .ميرفت محمد ؛ ان اهداف ادارة الجودة الشاملة في منظمات التعليم

زة وسبل التغلب عليها . رسالة ماجستير منشورة كلية غالتقني في محافظة 

 . 2006ة ، التربية الجامعة االسالمي

  ربحييي مصييطفى . عثمييان غنيييم . منيياهج واسيياليب البحيي  العلمييي . النظرييية

 .2000والتطبيق .عمان صفا للنشر والتوزيع 

  رشدي احمد طعميمة واخرون ؛ الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات الميز

ومعايير االعتماد االسس والتطبيقات ، االردن .عمان ، المسيرة للنشر 

 .2006، والتوزيع

  الرضا . علي عبد ؛ االبداع صناعة ترعاها الشعوب الحرة . مجلة النبأ

 . 2000.عمان .

  رعد حسن / جودة الخدمة المصرفية . دار التواصل العزي مؤسسة الدراق

 .2009للنشر .دمشق .

  روجر. جوزيف ودمنيك . مقدمة في اسس البح  العلميي . ترجمية صيالح ابيو

 .8119لدراسات والنشر والتوزيع اصبع عمان . دار ارام ل
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  الحي. عالم روشكن. الكسندر. االبداع العام والخاص. ترجمة غسان عبد

 . 8111المعرفة الكويت 

   ثابت احسان احمد . الخصيائ  االبداعيية وعالقتهيا  –رياض احمد اسماعيل

 .2082بمهارة االتصال لدى رؤساء االتحاد االولمبية المركزية . الموصل 

 اد البنا ؛ ادارة الجودة الشاملة مفهومها واسلوب ارسالها ، بح  رياض رش

 . 2009مقدم الى مؤتمر السنوي للتعليم االعدادي ، القاهرة  

  زكريا محمد الظاهر ) واخرون ( مبيادئ القيياس والتقيويم فيي التربيية . عميان

 .8111دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 داعي، دار المسرة للنشر والتوزيع ، الزيات  فاطمة محمود ؛ علم النفس االب

 . 2001، 8عمان ط 

   سيييتيف جيييورج . ارنوليييد  مركيييز .ادارة الجيييودة الشييياملة . االسيييتراتيجيات

دار  –واالوليييات المجرييية فييي اكثيير الشييركات الناجحيية اليييوم ترجميية حسييين 

 .8111النشر عمان 

 هرة  ، دار :)القا 3سعد عبد الرحمن ؛ القياس النفسي النظرية والتطبيق ، ط

 (.8111الفكر العربي ، 

   سعيد ابو طالب محمد ؛علم النفس الفني،  وزارة التعليم العالي والبح

 .8110العلمي، جامعة بغداد،  كلية الفنون الجميلة. مطابع التعليم العالي 

    . سييمير كاميييل الخطيييب . ادارة الجيييودة الشييامل واالييييزو . مييدخل معاصييير

 . 2001د مطبعة جعفر العصامي بغدا

  ، سناء نصر حجازي ؛ تنمية االبداع ورعاية الموهبة لدى االطفال ، عمان

 ،  .2001 8دار الميسرة ،  ط

  ،.الشرقاوي عبد الفتاح واخرون ؛ الرياضيات ، للصف الرابع العام الثانوي

 ،. 2001بغداد مطبعة الجامعة، 
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  للقيييادات  صييالح بيين علييي محمييد البحييري . تطييوير اسيياليب التنمييية المهنييية

 .2001التربوية في وزارة التربية سلطة عمان . اطروحة دكتوراه 

  . صالح ناصر عليمات ؛ ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية

 . 2001دار الشروق عمان  8التطبيق ومقترحات التطوير ، ط

 القيياهرة دار الفكيير 2صييفوت فييرج . التحليييل العيياملي فييي العلييوم السييلوكية ط .

 .8118ربي الع

  الطويل .اكرم احمد الكوراني ؛  امكانية تطبيق ادارة الجودة  الشاملة في

جامعة الموصل ودراسة على مجموعة مختاره  من كليات الجامعة .مجلة 

 كلية االدارة واالقتصاد . الموصل .  21المجلد  -12تنمية الرافدين العدد 

 ريسية حول امكانية تطبيق ظاهر واخرون ؛ تباين اتجاهات اعضاء الهيةة التد

الجودة الشاملة ، دراسة ميدانية في كلية االدارة واالقتصاد ، مجلة جامعة 

 . 2009،  3القادسية ، العدد 

 لمتقيدمين عبد الرزاق وهيب ياسين . بناء مقياس للتوافق النفس لدى الالعبيين ا

لبعض االلعاب الفرديية فيي العيراق . رسيالة ماجسيتير كليية التربيية الرياضيية 

 .2006جامعة ديالى 

  . عبييد الغفييار عبييد السييتار . التفييوق العلمييي واالبتكييار . دار النهضيية العربييية

 .8199القاهرة 

  عبد الهادي عبد هللا احمد علي .تطوير منهج مبادئ التجارة في المؤسسات

ة الثانوية التجارية في ضوء معايير الجودة الشاملة بح  مقدم  جامعة التعليمي

 . المجلد الثال  2001عين الشمس 

   عليييوان جلييييل ابيييراهيم . متطلبيييات ادارة الجيييودة الشييياملة فيييي كليتيييي التربيييية

 االساسية والتربية  الجامعة المستنصرية . رسالة ماجستير .

 2002غريب للطباعة والنشر القاهرة ، علي السلمي ؛  ادارة التميز  ، دار ال  

. 
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  علي السلمي ؛ ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو ، دار الغريب

 .  2002للطباعة والنشر / القاهرة 

   عليي عبييد الكييريم . مواصيفات الجييودة فييي االدارة  المدرسيية واليييات تطبيقهييا

راه جامعيية ام درمييان اطروحيية دكتييو 1008وفييق المواصييفات الدولييية االيييزو 

 .2082االسالمية 

   . عميياد ابييو الييرب ) واخييرون ( ضييمان الجييودة فييي مؤسسييات التعليييم العييالي

 .2080بحوث و دراسات دار الصفا للنشر عمان 

 االمارات  2001 8عماد عبد الرحيم زغلول. مبادئ علم النفس التربوي.ط

 العربية المتحدة دار الكتاب الجامعي للطباعة والنشر.

 2001 8عماد عبد الرحيم زغلول؛ مبادئ علم النفس التربوي ، ط  ،

 االمارات العربية المتحدة دار الكتاب الجامعي للطباعة والنشر. 

 وائل للنشر  عمرو حنفي عقيلي ؛المنهجية المتكاملة ةدارة الجودة الشاملة،

 .  2008عمان . والتوزيع، 

 دارة الجودة الشاملة ، االردن عمرو صفي ؛ مدخل الى المنهجية المتكاملة ال

 . 2008 8ط

  غباري . ثائر احمد وابو شعيرة ، خالد محمد ، اساسيات التفكير ، مكتبة

 .2088عمان االردن المجتمع العربي ، 

 ، اميرال للنشر عن فريد راغب النجار؛  ادارة الجامعات بالجودة الشاملة

 .8111والتوزيع القاهرة 

 ؛ ادارة الجودة الشاملة وفرص تطبيقها في صناعة  زين الدين فريد عبد الفتاح

، جامعة  86الغزل والنسيج ، بح  منشور ، مجلة البحوث التجارية ، العدد 

 . 8111رة الزقازيق ، كلية التجارة ، القاه

  . كاميييل عبيييود حسيييين . بنييياء وتقنيييين مقيييياس االغتيييراب النفسيييي للرياضيييين

 .2001ة الرياضية اطروحة دكتوراه .جامعة بغداد كلية التربي
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  كيييرد سيييبي تتيييداعن . دكتيييور ريييياض الينيييا . ادارة الجيييودة الشييياملة واسيييلوب

ارسييائها مييع توجيهييات الوزارييية فييي تطبيقهييا فييي مييدارس المملكيية العربييية 

 السعودية .

  محسن علي ؛  الجودة الشاملة والجدية في التدريب ،  االردن ،  دار الصفا

 . 2001 ، 8للنشر والتوزيع ط

 الخطوات العشرة لتطبيق نظام  2082عالم الجودة . العدد الرابع يناير  مجلة

الشفرة الشريطية على منتجات الشركات والمعامل 

www.ulamelgawda.co  

  محمد بن كامل الداغستاني ؛ القيادة التربوية للمدرسية في ضوء مفاهيم

 .  8121لالشراف التربوي . الرياض  الجودة الشاملة . ورقة عمل

 حمد جاسم الياسري . مروان عبد الحميد . القياس والتقويم في التربيية البدنيية م

 والرياضية .

  محميد حسيين حسيين علييوان . محمييد نصير الييدين رضييوان . القييياس فييي التربييية

 .2000الرياضية وعلم النفس الرياضي دار الفكر العربي 

 وعلييم  محمييد حسيين علييوي . اسييامة كامييل اليييف . البحيي  التربييوي فييي التربييية

 .8110النفس . القاهرة . دار الفكر العربي 

  محمد حسين رشييد . االحصياء فيي التربيية . عميان دار صيفا للنشير والتوزييع

2002 . 

  التحلييل العياملي للتيدريب البيدني فيي عجياالت التربيية ؛ محمد صيبحي حسيين

 .8116القاهرة دار الفكر العربي  2الرياضية  .ط

  القاهرة ، مكتبة النهضة  2النفسي والتربوي ، طمحمد عبد السالم ؛ القياس(:

 (.8118المصرية ، 
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  . محمد مصطفى محمود . بناء بطارية اختبار للمهيارات االساسيية لكيرة المياء

المجلييية العلميييية للتربيييية الرياضيييية والبدنيييية . جامعييية حليييوان . كليييية التربيييية 

 .8111الرياضية للبنات 

  العاملي لذكاء وقدرات االنسيان . بييروت دار محمود السعيد ابو نبيل . التحليل

 .8116النهضة العربية 

  محمود عبد العليم . يحيى عبد هللا . القياس والتقويم الينفس والتربيوي . بييروت

 .8111. مكتبة الفالح للنشر والتوزيع 

  ) مدحت صالح . بطارية اختبارات مهارية بكرة السلة ) مجلية العليوم والفنيون

 .8111القاهرة 

  مروان عبد الحميد ابراهيم . االسيس العلميية والطيرق االحصيائية لالختبيارات

والقيياس فيي التربيية الرياضيية االردن . دار الفكير للطباعية والنشير والتوزييع 

8111. 

  مكتبة االنجلو  1000مصطفى احمد سيد ؛ ادارة الجودة الشاملة وااليزو ،

 .  8111المصرية ، 

 الختبارات والمقاييس في التربية مصطفى باهي وصبري عمران ؛ا

 ( 2009:)القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ، 8الرياضية،ط

  مصطفى حسين باهي ؛المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ـ الثبات ـ الصدق ـ

 (.  8111الموضوعية ـ المعايير:)القاهرة، مركز الكتاب، 

 لة ) اةدارة , االحصاء مصطفى كمال السيد طايل ؛ معايير الجودة الشام

 .2082.االقتصاد ( ، دار اسامة للنشر والتوزيع , عمان 

  لمشريفين التربويين ل االداريةالمفيد .عاهد مطر حسين : واقع الممارسات

بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره . رسالة 

 . 2006التربية الجامعة االسالمية ماجستير منشورة كلية 
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 8المليحي. حلمي ؛ سيكولوجية االبتكار،  بيروت ، دار النهضة العربية ط ،

2000 . 

  بيروت. ،  2001المنجد 

  ناجي رجب سكر ، جميل عمران نشوان ؛ تطوير كتابات ادارة الصف

وتنظيمه لدى الطلبة المعلمين في كلية التربية بجامعة االقصى ، بح  منشور 

 .2001الشمس المجلد الثاني  ، دار الضيافة ، جامعة عين

  نبيل سعد خليل ؛ ادارة الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي في المؤسسات

 . 2088التربوية ،  القاهرة . دار الشروق  

 2النشواني: عبد الحميد؛ علم النفس التربوي ،  عمان. دار الفرقان ط ، 

8111. 

 8199ة الحديثة نعيمة الشماع . الشخصية . القاهرة المطبعة المصري. 

  هيييثم محمييد العيييد . ادارة الجييودة الشيياملة واالسييتراتيجية المؤسسيية . دراسيية

ميدانية لمؤسسة سونلغاز . كلية العليوم االقتصيادية والعليوم . رسيالة ماجسيتير 

2001. 

  وجييييه محجيييوب . طرائيييق البحييي  العلميييي ومناهجيييه . الموصيييل دار الكتيييب

 .8111للطباعة والنشر 

 لبحيي  العلمييي ومناهجييه . بغييداد مديرييية دار الكتييب للطباعيية وجيييه محجييوب .ا

 . 2002والنشر 

  وداد مهدي الجبوري ؛ بناء مقياس لتطوير عملية االتصال اإلداري والتربوي

في اةقسام العلمية بكليات جامعة القادسية: )أطروحة دكتوراه غير منشورة, 

 (.2001جامعة بغداد  –كلية التربية ابن الهيثم 

  ياسييين . محمييد حسيين العبيييدي . التطبيقييات االحصييائية  واالسييتخدامات وديييع

 .8111الحاسوب في بحوث التربية الرياضية بغداد دار الكتب 
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  يوبولد ، فاندالين : منهج البح  في التربية وعلم النفس ، ترجمـــة : محمد نبيل

 (. 8161)وآخرون(:)القاهرة، مكتبة اةنجلومصرية،

 ( مناهج البح  التربوي بين النظرية والتطبيق . مكتبية يوسف افندي )واخرون

 .8111الفالح للنشر والتوزيع 

 ؛ القدرات االبداعية وعالقتها باإلداء الوظيفي لمديري يوسف عبد عطية بحر

 .2080القطاع العام دراسة على المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة، 

 م اليينفس . ترجميية محمييد نبيييل يولييد . فانييدالين . ميينهج البحيي  فييي التربييية وعليي

 .8161)واخرون( القاهرة مكتبة االنجلو المصرية 
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 (1ملحق )
 
 

 يمثل مجتمع البحث من المالك التدريس لكليات التربية الرياضية 

 

 العينة االصلية الكلية الجامعة ت

 102 التربية الرياضية بغداد 1

 55 التربية الرياضية بغداد/ البنات 2

 44 التربية الرياضية المستنصرية 3

 19 التربية الرياضية تكريت 4

 15 التربية الرياضية االنبار 5

 72 التربية الرياضية ديالى 6

 452   المجموع
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 (2ملحق )

  الخبراء الذين تمت اجراء مقابلة معهم أسماء 
 
الدرجة  ت

 العلمية

 مكان العمل االختصاص االسم

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى ارشاد د مليث كريم ح ا.د 2

 كلية التربية الرياضية / جامعة تكريت طرائق عدنان جواد كاظم ا.د 1

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة ديالى ادارة  الدوريمطلك زكريا  ا.د 1

 كلية التربية الرياضية / المستنصرية علم نفس رياضي ابراهيم غازي صالح ا.د 4

 ة الرياضية / جامعة بغدادكلية التربي اختبارات وقياس عبد الوهاب غازي ا.د 5

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى ارشاد عبد الستارمحمد مهند  ا.د 5

 كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد ادارة طارق عبد الرحمن ا.د 2

 كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد اختبارات ثائر داود ا.د 7

 االنبارالتربية الرياضية  /جامعة  كلية ادارة ابراهيم يونس وكاع ا.د 9

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى تعلم حركي سعد هللا فرات جبار ا.د 20

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى اختبارات وقياس عبد الرحمن ناصر ا.د 22

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى ارشاد صالح  صالح مهدي ا.د 21

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى علم نفس عام كاظم  ى عنادبشر ا.د 21

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة ديالى احصاء  كاظم  ابراهيم جواد ا.د 24

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة ديالى ادارة  الماشي علوان مجبل ا.م.د 25
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 (3ملحق )

 الشالملةيوضح استمارة اراء خبراء ادارة الجودة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية / قسم التربية الرياضية

 الدراسات العليا / الدكتوراه
 حضرة االستاذ الفاضل ............................. المحترم

 تحية طيبة..

 الخصائص االبداعية"عالقة بعض متطلبات الجودة الشاملة بينوي الباحث القيام بدراسة بعنوان 

وبأعتباركم احد المفاصل المهمة  لعمداء كليات التربية الرياضية من وجهة نظر التدريسيين"

في العملية التعليمية ولخصوصية الموضوع بكم يضع الباحث استبانة مقياس الجودة الشاملة الذي 

ظيم في التربية الرياضية اعتمده استكماال لمتطلبات بحثه لنيل شهادة الدكتوراه في االدارة والتن

وانطالقا من الثقة الكبيرة بكم وبخبرتكم العلمية أرجو الحصول على االجابة الدقيقة والموضوعية 

لما لها من اثر في اغناء البحث مقدرا لكم امانتكم العلمية وجهدكم النبيل. وقد اعتمد الباحث 

ظمة لضمان سير النشاطات التي تم التعريف االتي ألدارة الجودة الشاملة : هي المنهجية المن

التخطيط لها مسبقا حيث انها االسلوب االمثل الذي يساعد على منع وتجنب المشكالت من خالل 

العمل على تحفيز وتشجيع السلوك االداري والتنظيمي االمثل في االداء بأستخدام الموارد 

 البشرية والمادية بكفاءة عالية .

 مع فائق االحترام والتقدير

 علومات عامةم

 الجامعة-2

 الكلية-1

 الشهادة-1

 اللقب العلمي-4

 التخصص-5

 الجنس-5

 ( في الحقل الذي تراه مناسبا امام كل متطلب√وضع اشارة )-2

 الباحث 

 شهاب احمد عكاب
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ضررررررروي  الفقرات      ت

بدرجرررررررررة 

 كبيرة

ضرررررروري 

 جدا

ضررروري 

 الى حد ما

غيررررررررررررررررررر 

 ضروري 

غير ضروري 

 اطالقا

      مجال القيادة االدارية اوال

يسرررتخدم المسرررنول النقرررد البنررراء كرررنه   2

 اداري

 

     

يمتلرررك عميرررد الكليرررة خصرررائص قياديرررة  1

تتناسب ومتطلبرات الجرودة الشراملة مثرل 

)الجرأة, المبرادرة ,الشرجاعة ,المرونرة , 

 التفاؤل, االعتماد

 

     

تميررل عمررادة الكليررةالى العمررل الجمرراعي  1

 مل الفرديبدال من الع

 

     

تحرص عمادة الكلية على تنمية قيرادات  4

 جامعية جديدة بشكل مستمر

 

     

تسررتخدم عمررادة الكليررة المرروارد البشرررية  5

 والمادية استخداما امثل؟

 

     

تعمررل القيررادة العليررا فرري الجامعررة علررى  5

التعررررراون مرررررع عمرررررادة كليرررررة التربيرررررة 

الرياضررررية لترصررررين جررررودة عملياتهررررا 

 يميةالتعل

 

     

تهررتم عمررادة الكليررة بترروفير الجررو العلمرري  2

 المالئم لنجاح العملية التعليمية

 

     

تمررررنح عمررررادة الكليررررة رؤسرررراء االقسررررام  7

العلميرررة تفويضرررا مناسررربا الداء مهرررامهم 

 بأفضل جودة

 

     

تتدخل عمرادة الكليرة فري شرنون االقسرام  9

 عند حدوث المشاكل

 

     

يررة علررى ترروفير منررا  تعمررل عمررادة الكل 20

 طيب من العالقات داخل الكلية

     

تتيح عمادة الكلية المجرال واسرعا لطررح  22

األفكرررررار مرررررن جانرررررب أعضررررراء هي رررررة 

 التدريس

 

     

21 

 

تررررروازن عمرررررادة الكليرررررة برررررين الوقرررررت 

المخصررص للعمررل والوقررت المخصررص 

 للعالقات التفاعلية 
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لمكملرررة فررري ترررندي االجهرررزة االداريرررة ا 21

 الكلية واجبها بالشكل المطلوب 

 

     

تحسن عمادة الكلية مهرارة ادارة النقرا   24

 والقدرة على االقناع

 

     

تشررجع عمررادة الكليررة مبررادرات تحسررين  25

 االداء في العمل

 

     

تقتضررري جرررودة اداء الكليرررة برررأن تكرررون  25

القيرادة جوالرة تروزع وقتهرا برين اقسررامها 

 العلمية

 

     

تعمرررل عمرررادة الكليرررة بصرررورة مسرررتمرة  22

علرى حررث األقسرام العلميررة علرى تطرروير 

 المناه  الدراسية

 

     

تقتضررررري جرررررودة اداء الكليرررررة اعتمررررراد  27

 عمادتها النمط القيادي التعاوني

 

     

تهررتم عمررادة الكليررة برراراء ممثلرري الطلبررة  29

 في مجلس الكلية

 

     

دارة تمتلررررررك عمررررررادة الكليررررررة مهررررررارة ا 10

 التفاوض

 

     

تساهم عمرادة الكليرة فري حرل المشركالت  12

 التي تواجه االقسام عند الضرورة

 

     

11 

 

 

11 

تتعامل عمادة الكلية مع منتسربيها بعدالرة 

 دون تحيز

 

تسررعى عمررادة الكليررة الررى تنسرريق شررنون 

 عملها اليجاد ثقافة عمل موحدة

 

     

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تررررروازن عمرررررادة الكليرررررة برررررين الحرررررزم 

 والمرونة في اتخاذ القرارات

 

 

 

 صب41تفف 

 

 

 بن 

 تالقرارات  

     

 مجال التخطيط االستراتيجي ثانيا

 

     

2 

 

 

 

تعمررررل الكليررررة علررررى ان يكررررون هيكلهررررا 

التنظيمررري مرنرررا السرررتيعاب المتغيررررات 

 المحتمله

     

تأخررذ الكليررة باالعتبررار متغيرررات البي ررة  1

 ارجية عند اعداد خططها السنويةالخ
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تحررررص عمرررادة الكليرررة علرررى اشرررراك  1

التدريسررريين كافرررة فررري اعرررداد الخطرررط 

السررررنوية بغررررع النظررررر عررررن مررررراتبهم 

 العلمية

     

تحرررص الكليررة باسررتمرارعلى التحسررين  4

المسرررتمر لمخرجاتهرررا لمنظرررور طويرررل 

 االمد

     

تمترراز خطررط الكليررة بالمرونةالسررتيعاب  5

 تجدات التربويةالمس

 

     

تمتلرررك الكليرررة رؤيرررة ورسرررالة واهررردا   5

 واضحة ومفهومة وتعمل على تحقيقها

 

     

تاخررذ عمررادة الكليرررة بالحسرربان المررروارد  2

الحاليرررة والمسرررتقبلية للكليرررة عنرررد اعرررداد 

 خططها السنوية

     

تحررررص عمرررادة الكليرررة علرررى ان تكرررون  7

ى خططها االستراتيجية قابلة للتحويل الر

 مشاريع تطبيقية

     

تضررع الكليررة خططررا خمسررية وتحرررص  9

 على العمل وفقا لمراميها

     

تعمل عمادة الكلية على ترتيب االوليات  20

فررري ضررروء التكلفرررة وتررروفير االمكانيرررات 

 الالزمة

     

يرتبط قبول الطلبة في الكلية تبعا لحاجة  22

 التعليم الثانوي

     

      ومات وتوثيقهامجال توثيق المعل ثالثا

تسررررعى عمررررادة الكليررررة لوضررررع نظررررام  2

معلومرررات شرررامل يرررربط برررين اقسرررامها 

 ووحداتها االدارية

     

تحصررل العمررادة الكليررة علررى المعلومررات  1

 المطلوبة من اكثر من جهة واحدة

     

تهتم الكليرة بتوثيرق اداء الطلبرة بمختلرف  1

 مراحلهم الدراسية

     

يررررة علرررى ترررردريب تحررررص عمرررادة الكل 4

منتسبيها على استعمال التقنيرات الجديردة 

 في مجال االتصال

     

تعمررررل عمررررادة الكليررررة علررررى تصررررنيف  5

 البيانات على وفق نماذج احصائية فعالة

     

تحلل عمادة الكلية ادائهرا بعرد كرل فصرل  5

دراسرري وتعلرررم التدريسرريين بنترررائ  هرررذا 

 التحليل

     

االسرررتعمال تعمرررل عمرررادة الكليرررة علرررى  2

الكفء للمعلومات بين االقسام بمرا يمنرع 

 االزدواجية

     

يمتلررك التدريسرري صررورة واضررحة عررن  7

 توجهات المنهاج التدريسي 
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تحاول عمادة الكليرة االسرتفادة القصروى  9

 من المعلومات التي تحصل عليها

 

     

مجاااااال ادارة الماااااوارد البشااااارية  رابعا

 وتطويرها

     

عمرررادة الكليرررة الحررروافز المختلفرررة تمرررنح  2

)المادية,المعنويرررة( لالفرررراد المتميرررزين 

 بالكلية

     

تررروفر عمرررادة الكليرررة لمنتسررربيها تغذيرررة  1

 عكسية عن ادائهم بشكل مستمر

 

     

تنمن عمادة الكلية بأن التدريب الدوري  1

 حق لجميع المنتسبين دون استثناء

     

شررراملة يقتضررري تطبيرررق ادارة الجرررودة ال 4

 اشراك جميع العاملين بدورات تدريبية

 

     

تطبررق الكليررةاجراءات للتأكررد مررن حسررن  5

اسرررتغالل المررروظفين والعررراملين لوقرررت 

 الجامعة

 

     

ترررررنمن عمرررررادة الكليرررررة برررررأن االسررررراتذة  5

والمررروظفين والطلبرررة هرررم مرررورد ثمرررين 

 ينبغي المحافظة عليه

 

     

يير يرقى العراملون فري الكليرة وفقرا لمعرا 2

الكفرررراءة والخبرررررة مررررع مراعرررراة اهليررررة 

 الشخص لتنفيذ متطلبات عمله الجديد

 

     

توجررد معررايير موضررعية وعلنيررة لتقررويم  7

 اداء منتسبي الكلية

 

     

تحررررص عمرررادة الكليرررة علرررى مشررراركة  9

التدريسررريين والمررروظفين والطلبرررة فررري) 

النرررررررررررررردوات,المنتمرات الحلقررررررررررررررات 

 النقاشية(وتدعم ذالك

     

تستحدث الكليرة بررام  تدريبيرة لتحسرين  20

مسرررتوى عضرررو هي رررة التررردريس علميرررا 

 ومهنيا

     

تعمل الكلية على تهي ة بي ة عمل داخليرة  22

تشرجع هي ررة الترردريس علرى ابررداء رأيهررم 

 بكل حرية وصراحة

     

يحقق منتسربو الكليرة اهردافهم مرن خرالل  21

 تحقيق اهدا  الكلية

 

 

     

كلية منتسربيها فري تحديرد تساعد عمادة ال 21

 مساراتهم الوظيفية المستقبلية فيها

 

 

     

     تحرررررص عمررررادة الكليررررة علررررى اختبررررار  24
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التدريسي الجديد للتأكرد مرن كفاءتره قبرل 

 التعيين

تعتمرررد الكليرررة حلقرررات العصرررف الرررذهني  25

 لتجويد ادائها

 

     

تراعررررري الكليرررررة كفررررراءة عضرررررو هي رررررة  22

نتفيررررذ مهررررام الترررردريس عنررررد اختيرررراره ل

 اكاديمية او ادارية

     

يعر  جميع منتسبي الكليرة نترائ  تقرويم  27

 ادائهم السنوي اول مرة 

     

تررروفر عمرررادة الكليرررة التقنيرررات التعليميرررة  29

لالسرررهام فررري جرررودة خررردماتها التعليميرررة 

 والبحثية

     

تسعى عمرادة الكليرة الرى تلبيرة الحاجرات  10

 كل دوري من االختصاصات الجديدة بش

     

تحررررردد عمرررررادة الكليرررررة حاجاتهرررررا مرررررن  12

المالكررررات البشرررررية بموجررررب معررررايير 

 قياسية

     

يرتم تقررويم برررام  التردريب اثنرراء الخدمررة  11

دوريرررررا للتأكرررررد مرررررن مررررردى فاعليتهرررررا 

 ومردودها الفعلي

     

 

مجااال تصااميم العمليااات وادارة  خامسا

 جودتها

     

ة تحررررص عمرررادة الكليرررة علرررى معرفررر 2

 الصعوبات التي تواجه طلبتها

     

يعرررد المرررنه  الدراسررري وفقرررا للررررزمن  1

 المحدد له

     

تسررعى الكليررة الررى الترردريب الميررداني  1

 لجميع منتسبيها

     

تضع عمادة الكليرة خطرة شراملة لتنفيرذ  4

المقررررات الدراسررية اهرردافا ومحترروى 

 واسلوب تدريس

     

داريرة التركيز على جودة العمليرات اال 5

 بدال من التدركيز على نتائجها

     

تعمررل الكليررة علررى انتقرراء طلبتهررا وفررق  5

 معايير قياسية 

     

     تسرررتفيد عمرررادة الكليرررة مرررن اخطائهرررا  2
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السابقة في تحسين نشاطاتها  التعليمية 

 والبحثية

تعمررررل الكليررررة علررررى تهي ررررة القاعررررات  7

الدراسرررررية المناسررررربة والمسرررررتلزمات 

 عدد الطلبةالرياضية ل

     

اعتماد طررق القيراس الكمري والتحليرل  9

االحصررررائي لتقيرررريم مسررررتوى الجررررودة 

 المنجزة

     

تسعى الكلية لتحقيرق نسربة مقبولرة مرن  20

 الطلبة للتدريسي الواحد

 

     

   

تترابع الكليرة بشرركل مسرتمر التطررورات  22

الحديثرررة فررري مجرررال التعلررريم والبحرررث 

 العلمي

 

     

      مجال القياس والتقويم سادسا

تعتمررد الكليررة معررايير عادلررة فرري تقيرريم  2

 اداء عضو هي ة التدريس

 

     

تحرردد عمررادة الكليررة دئمررا نقرراط القرروة  1

 والضعف في ادائها وبشكل مستمر

 

     

تتررررابع الكليررررة ترقيررررة عضررررو هرررريءة  1

 التدريس للتغلب على اسباب تأخرها

 

     

اسرراليب متنوعررة تعتمررد عمررادة الكليررة  4

 لقياس كفاءة طلبتها وموظفيها

 

     

تهررررتم عمررررادة الكليررررة بتقيرررريم الطلبررررة  5

للتدريسررررريين فررررري مجررررراالت العمرررررل 

 االداري

     

تعمررل الكليررة علررى وضررع مواصررفات  5

لمخرجاتهرررررا فررررري ضررررروء متطلبرررررات 

 المواصفات العالمية

     

تعتمد الكليرة معراييرا دقيقرة  فري تقرويم  2

 ي لطلبتهاالمستوى العلم

     

يقررارن التدريسرري مسررتوى طلبترره مررع  7

 اقرانهم في كليات اخرى مناظرة

     

تهررتم عمررادة الكليررة برررأي الطلبررة فرري  9

 مستوى اداء عضو هيءة التدريس 

     

تررررزود المقررررررات الدراسررررية الطلبررررة  20

 بالمهارات الالزمة لسوق العمل

     

م تنروع عمررادة الكليررة مررن اسرراليب تقرروي 22

 اداء المنتسبين فيها

     

مجاااال التركياااا علاااى المساااتفيد  سابعا

 ورضاه

     

تحرررص عمررادة الكليررة علررى االسررتماع  2

لمشرركالت التدريسرريين المهنيررة وتعمررل 

 على معالجتها
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تحرررص عمررادة الكليررة علررى االهتمررام  1

 بتوفير االجواء المريحة داخل الكلية

     

لبيررةحاجات تعمرل عمررادة الكليررة علررى ت 1

التدريسررررررريين لتحقيرررررررق طموحررررررراتهم 

 وتطلعاتهم المستقبلية

     

تحررراول عمرررادة الكليرررة تحقيرررق سرررهولة  4

ايصرررررال شررررركاوي التدريسررررريين الرررررى 

 القيادات االدارية العليا في الجامعة

     

تعمررل الكليررة علررى تشررخيص رغبررات  5

 المجتمع بما يحقق رضاه

     

طلبرة تراعي عمادة الكلية احتياجرات ال 5

 لتأهيلهم على الوجه االكمل

     

تراعررري عمرررادة الكليرررة اراء منتسررربيها  2

عنرررد اتخررراذ اجرررراءات تطويريرررة فررري 

 الكلية 

     

 

7 

 

 

تحررررص عمررررادة الكليرررة علررررى تقررررديم 

الخرررردمات التعليميررررة بشرررركل مرضرررري 

 لطلبتها

     

تولي الكلية االنشطة الالصفية اهتماما  9

تدريسريين كافية لتعميرق العالقرة برين ال

 والطلبة

     

تراعي الكلية اراء الطلبرة عنرد اجرراء  20

 التطوير في ادائها

     

ترعى الكلية االنشطة االجتماعية التي  22

تررررندي دورا فرررري تعميررررق العالقررررات 

 االنسانية 

     

تسهل الكلية للطلبرة ممارسرة هوايراتهم  21

 )الثقافية , الرياضية , وغيرها (

     

 

 

 

 

جاااال تهيماااة متطلباااات الجاااودة م ثامنا

 في التعليم

     

تحدد الجامعرة كافرة االنظمرة واللروائح  2

المتصررلة بتنظرريم االمتحانررات النهائيررة 

 واعتماد نتائجها

     

تررررزود الكليررررة الطلبررررة برررردليل يحرررردد  1

 بوضوح شروط الدراسة ومتطلباتها

     

تررررروفر الكليرررررة اسررررراتذة متخصصرررررين  1

 دراسية لتدريس جميع المقررات ال

     

تهيررررك الكليررررة مسررررتلزمات االنشررررطة  4

الصررريفية للطلبرررة )حواسررريب,مراجع , 

 وسائل تعليمية(

     

ترروفر الكليررة انظمررة ونمرراذج االلتحرراق  5

والقبرررررررول والتحويرررررررل والجرررررررزاءات 

 السلوكية فيها

     

تبنرررى اهررردا  عمليرررة تحسرررين الجرررودة  5

بنرررررراء علررررررى متطلبررررررات وتوقعررررررات 

 ةالمستفيدين في الكلي
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هناك ايمان قوي من عمادة الكلية برأن  2

الجودة تمثرل الطريرق نحرو التميرز فري 

 العمل االكاديمي والعلمي

     

ميررررل للعمرررررل الجمررررراعي تجررررراه حرررررل  7

المشكالت التي تعترض سربل االقسرام 

 العلمية في الكلية

     

تنررته  الكليررة مبرردأ التحسررين المسررتمر  9

 لعمليات التعلم والتعليم

     

تطبررق الكليررة اجررراءات علميررة سررليمة  20

للتأكد من المستوى العلمي للطلبة قبرل 

 التحاقه بها

     

تسررررعى الكليررررة لزيررررادة عرررردد دورات  22

 التعليم المستمر المقامة للمنتسبين

     

 

 تاسعا

 

مجااال متابعااة العمليااة التعليميااة 

 وتطويرها

     

تضرررع الكليرررة معرررايير محرررددة للقبرررول  2

الوضع الصحي واالجتماعي وتراعي 

 والعلمي للطلبة

     

تحررررتفك الكليررررة بملررررف خرررراص يضررررم  1

معلومررررات عررررن سررررلوك كررررل طالررررب 

وانشررررررررطته ومسررررررررتواه االكرررررررراديمي 

 والصحي

     

تقررروم الكليرررة بتزويرررد التدريسررريين بمرررا  1

 يلزم لتطوير ادائهم التدريسي

     

تتابع الكلية تحصيل الطلبرة مرن خرالل  4

ب ونتررائ  التقررويم رصررد حرراالت الغيررا

 طول الفصل

     

5 

 

 

 

يررتم تنظرريم فعاليررات وانشررطة تسررتهد  

تحقيررررق النمرررررو المتكامرررررل لشخصرررررية 

 الطالب الجامعي 

 

     

 

5 

 

تجررري مراجعررة البرررام  والمقررررات 

التربويررررررة وتطويرهررررررا فرررررري ضرررررروء 

 المستجدات العلمية 

     

تتخذ الكلية االجرراءات الكفيلرة بالتأكرد  2

لتجهيررزات الدراسرررية) مررن صرررالحية ا

القاعررررات, وسررررائل التعلرررريم ,االثرررراث, 

 المالعب(

     

تتخررذ الكليررة اجررراءات محررددة لتسررهيل  7

قبررررررول الطلبررررررة المحترررررراجين ماديررررررا 

 ورعايتهم

     

تشررجع عمررادة الكليررة الهي ةالتدريسررية  9

 في مجال البحث العلمي
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تتخذ الكليرة اجرراءات مناسربة لتطروير  20

ويم بنرررراء علررررى نتررررائ  اسرررراليب التقرررر

 المتابعة المستمرة الداء التدريسي

     

 

مجااااال اتخااااا  القاااارار وخدمااااة  عاشرا

 المجتمع

     

تتبنى الكلية مبدأ اتخاذ القرار بصرورة  2

 جماعية

 

     

يمررررنح التدريسرررري والطالررررب فرصررررة  1

المشرررررراركة فرررررري اتخرررررراذ القرررررررارات 

االكاديمية الهامة مرن خرالل جمعيراتهم 

نقابررررررة التدريسرررررريين,اتحاد المهنيررررررة )

 الطلبة(

     

يررررتم تشرررركيل لجرررران خاصررررة للتنظرررريم  1

 ومراجعة شكاوي العاملين في الكلية 

 

     

يتم مناقشرة اقتراحرات التدريسريين فري  4

 االجتماعات العامة والبت فيها

 

     

تراعررري عمرررادة الكليرررة فررري قراراتهرررا  5

المتخذة النتائ  المترتبة عليهرا لصرالح 

 عالمجتم

     

يحررث رؤسرراء االقسررام اعضرراء هي ررة  5

التررردريس علرررى المشررراركة فررري اتخررراذ 

 القرارات االكاديمية

     

تسرررراهم الكليررررة فرررري تنفيررررذ المشرررراريع  2

 التنموية في بناء المجتمع 

 

     

يرررتم تشرررجيع التدريسررريين علرررى تنفيرررذ  7

البحرروث العلميرررة والميدانيررة المتصرررلة 

 بحاجات المجتمع

     

 

9 

 

 

 

 

تررررردرس الكليرررررة شررررركاوي منسسرررررات 

المجتمررع المرردني ومقترحاتهررا المتعلقررة 

 بجودة خدمتها

 

     

يطررررررررررح التدريسررررررررريون افكرررررررررارهم  20

ومقترحرراتهم فرري االجتماعررات بحريررة 

 تامة

 

     

تحررتفك الكليررة بعالقررات عمررل وروابررط  22

 قوية مع منسسات المجتمع المدني
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 (4ملحق )

 عرض مقياس متطلبات ادارة الجودة الشاملة الخبراء الذين تم أسماء 
 
الدرجة  ت

 العلمية

 مكان العمل االختصاص االسم

 كلية التربية الرياضية / جامعة بابل طرائق محمود العكيلي  ا.د 2

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة ديالى ادارة  زكريا الدوري ا.د 1

 ية / جامعة بابلكلية التربية الرياض ادارة محمود الربيعي ا.د 1

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ادارة جالل العبادي ا.د 4

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ادارة  حسن ناجي ا.د 5

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد اختبارات وقياس عبد الوهاب غازي ا.د 5

 ياضية  /جامعة بغدادكلية التربية الر ادارة طارق عبد الرحمن ا.د 2

 كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد اختبارات ثائر داود ا.د 7

 كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد ادارة على الراوي ا.د 9

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ادارة  ابراهيم  ا.د 20

علي ابراهيم  ا.د 22

 االوسي

 / جامعة بغداد كلية التربية الرياضية ادارة

 كلية التربية الرياضية / جامعة بابل اختبارات وقياس محمد الياسري  ا.د 21

عامر سعيد  ا.د  21

 الخاكاني

 كلية التربية الرياضية / جامعة بابل ادارة

 كلية التربية الرياضية / جامعة تكريت تعلم محمود الشاطي ا.د 24

 بية االساسية / جامعة الموصلكلية التر علم نفس  عكلة الحوري ا.د 25

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى ادارة نصير قاسم ا.م.د 25

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة ديالى ادارة  مجبل علوان الماشي ا.م.د 22

 كلية الطب / جامعة بغداد ادارة سالم رشيد عزيمة  ا.م.د 27

 تربية الرياضية / جامعة بغدادكلية ال ادارة عبد هللا هزاع  ا.م.د 29

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ادارة  سالم رشيد ا.م.د 10
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 (5ملحق )

الخبراء الذين تمت اجراء مقابلتهم وتم تحديد مجاالت مقياس الخصائص أسماء 

  االبداعية 
 
الدرجة  ت

 العلمية

 مكان العمل االختصاص االسم

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى ارشاد ليث كريم حميد  ا.د 2

 كلية التربية الرياضية / المستنصرية علم نفس رياضي غازي صالح ا.د 1

 كلية التربية الرياضية / جامعة بابل اختبارات وقياس عامر سعيد الخاكاني ا.د 1

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى ارشاد مهند عبد الستار ا.د 4

 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى اختبارات وقياس من ناصرعبد الرح ا.د 5

 كلية ابن رشد / المستنصرية  ارشاد صالح مهدي ا.د 5

 كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد علم نفس رياضي حازم علوان ا.د 2

 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى علم نفس رياضي محمد جسام عرب ا.د 7

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى علم نفس عام رى عنادبش ا.م.د 9
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  (6ملحق )  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

آراء الخبراء حول تحديد الخصائص االبداعية ضمن مجاالت االبداع لدى عمداء كلية  استبانة

 التربية الرياضية

 جامعة ديالى

 الرياضيةكلية التربية االساسية / قسم التربية 

 الدراسات العليا/ الدكتوراه

 االستا  الفاضل................................

يروم الباحث اجراء بحثه الموسوم )عالقة بعع متطلبات الجودة الشاملة بالخصائص االبداعية 

لعمداء كليات التربية الرياضية من وجهة نظر التدريسيين( وكانت واحدة من متطلبات اجراء هذا 

بحث هو بناء مقياس للخصائص االبداعية لدى عمداء كليات التربية الرياضية من وجهة نظر ال

 -تدريسيوها وقد اعتمد الباحث التعريف اآلتي للخصائص االبداعية :

 ب)الطالقة عكس قدرته على االنتاج الذي يتسمهي الخصائص التي يمتلكها الفرد والتي ت

ت( اذ انها تمثل شكال من اشكال التفكير واالنتاج الفكري الحساسية للمشكال االصالة, ,المرونة,

وكذلك تعكس هذه الخصائص السمات االساسية للسلوك االبداعي وكما عبرت عن ذلك نظرية 

 في تفسيرها لالبداع.. )كلفورد(

أستاذي العزيز...... وبالنظر لما يعهده الباحث في حضرتك من معرفة ودقة علمية فأنه يضع بين 

 -لكريمة االستبانة اآلتية لالستنارة برأيك في :يديك ا

 صالحية فقرات المقياس -2

 صالحية مجاالت المقياس -1

 ابداء الية مالحظة من الممكن ان تضيف بعدا معرفيا في بحثه -1

 -صالحية مقياس التقدير وهو خماسي البدائل: -4

 تنطبق عليه بدرجة كبيرة جدا-أ

 تنطبق عليه بدرجة كبيرة-ب

 اناتنطبق عليه احي-ج

 تنطبق عليه بدرجة قليله-د

 التنطبق عليه ابدا-و

 ولكم فائق الشكر والتقدير

 

 الباحث 

 شهاب احمد عكاب

 معلومات عامة

 الجامعة -2

 الشهادة -1

 المرتبة العلمية -1

 التخصص -4

 الحاجة لذكر االسم -5

 ضع كلمة) صح( امام الفقرة المناسبة في الحقل الخاص -5
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 Fluencyالمجال االول :الطالقة                

هي القدرة على انتاج اكبر عدد من االفكار ذات الداللة في فترة زمنية محددة ازاء مشكلة 

 او مثير معين

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

20 

يسررتثمر ثقافتررره التخصصررية والرياضرررية 

 في الدفاع عن آرائه

 

يستطيع طرح اكثر من فكرة ازاء موقف 

معرررين فررري تطررروير العمرررل فررري الجانرررب 

 البدني

 

يتمكن من ابداء المالحظات فري االوقرات 

 المناسبة

 

يسررتطيع ان يشررخص المواقررف المناسرربة 

البرررداء اقتراحاتررره فيمرررا يخرررص تطررروير 

 ضياالنجاز الريا

 

يسرررتطيع ان يضرررع الكلمرررة ازاء الموقرررف 

 المناسب

 

يستطيع تلخريص افكراره فري فتررة زمنيرة 

 وجيزه

 

يتمكن من عررض مشركالته بطررح أكثرر 

 من فكرة عنها

 

يسررتثمر الكلمررات ذات المرردلوالت الهامررة 

اليصال افكاره فيما يخرص تطروير عمرل 

 اقسام التربية الرياضية

 

وقرف يتمكن من توليد اكثر من مقتررح لم

 واحد يواجهه

 

يضررع عامررل الررزمن مقياسررا لنجاحرره فرري 

 حل مشكلة واجهته
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 Flexibihityالمجال الثاني: المرونة 

هي القدرة على تغير زاوية التفكير من ف ة الى ف ة اخرى من االفكار وامكانية تحويل تفكيره  من 

 مدخل آلخر واستخدام مجموعة من االستراتيجيات المختلفة.

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

ضرررررور

ي 

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

9 

 

20 

 

يرفع التفكيرر براالمور علرى انهرا اسرود 

او ابرررررررريع بخصرررررررروص المناسرررررررربات 

 والمهرجانات الرياضية 

 

ف الوسررطية فري التعامررل مررع يتخرذ المواقرر

 الفرق الرياضية في الكلية 

 

 يغير رأيه عندما يشعر انه على خطأ

 

لديه القردرة علرى اتخراذ اكثرر مرن طريقره 

 حتى  يصل الى الحل السليم 

 

 يحدد تفكيره بالقواعد المكتوبة في عمله

 

يعيد تفكيره بالنظم واللوائح المكتوبرة فري 

ب الجامعرررة فيمرررا يخرررص تطررروير المالعررر

 والمنشأت الرياضية

 

يسرررررتفيد مرررررن اراء وتجرررررارب العمرررررداء 

 اآلخرين في طريقة تفكيره 

 

يبرردل طريقررة تفكيررره عنرردما تكررون غيررر 

 صائبة

 

 يتقبل انتقادات االخرين له

 

يتحررول مررن فكرررة الررى اخرررى بأسررترخاء 

فررررري االشررررررا  علرررررى ادراة االنشرررررطة 

 الرياضية
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 Originality       المجال الثالث: االصالة       

 هي قدرة الفرد على انتاج افكار بعيده عما هو واضح أو مألو  أو مستقر او مستبد

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

20 

 

 

 يطور عمله بأتخاذ التجارب 

 الميدانية الجديدة 

 

 يتجنب طرح المبادرات 

 التقليدية في عمله

 

 يتميز بأتخاذ مواقف غير 

 مألوفة في مجال عمله

 

 يبتعد عن اجراءات العمل 

الروتينية في تحديد ومتابعة عمل رؤساء 

 اقسام التربية الرياضية

 

 يميل الى خوض المواقف 

 ب اراء الغامضة التي تتطل

 جري ة

 

 يتقبل االفكار الجديدة ويسعى الى تنفيذها

 

 يطرح افكارا عملية تواكب 

 عصر الحداثة فيما يتعلق 

 بالقوانين لاللعاب الرياضية

 

 يسعى الى تنفيذ االفكار 

 الجديدة وغير المألوفة

 

يتبنرررى االفكرررار التررري يشرررعر فيهرررا الجرررده 

 والحداثة 

 

 ينفتح على تجارب العمداء 

 ين في الكليات العربية االخر

 والغربية مع متابعة 

 المنتمرات التي تخص التربية 

 الرياضية 
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 sensitivity problemsالمجال الرابع: تحسس المشكالت                         

هو الوعي بالحاجرة الرى التغيرر والرى حيرل جديردة, وفري شركل الروعي بنقرائص او عيروب 

 ياة اليوميةاالشياء في خبرات الح

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

20 

يترفع عرن الخروض فري مشركالت الحيراة 

 اليومية

 

يشخص المعوقات التي تحول دون تقدمه 

 في عمله

 

 عي بأهمية التغيير في بي ة العملي

 

ينمن برأن خبررات الحيراة تراكميرة سرواء 

 كانت في البيت او العمل 

 

يسرررعى الرررى التغييرررر كحرررل مرررن حلرررول 

 المشكالت التي تواجهه

 

تتحسس لمشكالت العاملين في بي ة عمله 

خصوصا في متابعة الفرق الرياضية في 

 الكلية

 

يهررتم بأيجرراد طرائررق لحلررول المشررركالت 

 لتي تواجهها

 

يسررررعى تغييررررر منررررا  العمررررل والعرررراملين 

 كاسلوب من اساليب حل المشكالت

 

يعرررري باالمكانيررررات الترررري يمتلكهررررا لحررررل 

 المشكالت التي تواجهه

 

يتمكن من تشخيص اسباب فشله فري حرل 

 مشكلة ماواجهته
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 (7ملحق )
 الخبراء الذين تم عرض مقياس الخصائص االبداعيةأسماء 

 
ة الدرج ت

 العلمية

 مكان العمل االختصاص االسم

 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل علم نفس رياضي نزار الطالب ا.د 2

 كلية التربية الرياضية / المستنصرية علم نفس رياضي ابراهيم غازي صالح ا.د 1

 كلية التربية الرياضية / جامعة بابل علم نفس رياضي ياسين علوان  ا.د 1

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد علم نفس رياضي حازم علوان ا.د 4

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد علم نفس رياضي محمد جسام عرب ا.د 5

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد اختبارات وقياس عبد الوهاب غازي ا.د 5

 /جامعة بغداد  كلية التربية الرياضية ادارة طارق عبد الرحمن ا.د 2

 كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد اختبارات ثائر داود ا.د 7

 ديالى/جامعة   االساسيةكلية التربية  ادارة االوسي ابراهيم  على ا.د 9

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ادارة   الراوي  ابراهيم ا.د 20

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى علم نفس عام عبد الستار محمد مهند  ا.د 22

 كلية التربية الرياضية / جامعة بابل اختبارات وقياس الياسري  جاسم محمد ا.د 21

 كلية التربية الرياضية / جامعة بابل ادارة عامر سعيد الخاكاني ا.د  21

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى علم نفس عام حمدليث كريم  ا.د 24

 كلية التربية االساسية / جامعة الموصل علم نفس  الحوري سليمان  عكلة .دا 25

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى اختبارات وقياس  عبد الرحمن ناصر ا.د  25

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد اختبارات وقياس عباس علي عذاب ا.د  22

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد اختبارات وقياس قحطان خليل  ا. د 27

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد اختبارات وقياس صالح راضي  ا.د 29

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد اختبارات وقياس محمد عبد الحسن  ا.د  10

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى ادارة نصير قاسم ا.م.د 12

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى علم نفس عام  بشرى عناد ا.م.د 11

 كلية الطب / جامعة بغداد ادارة كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى علم نفس رياضي احمد رمضان ا.م.د 11

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ادارة عبد هللا هزاع  ا.م.د 14

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ارة اد عزيمة  سالم رشيد ا.م.د 15
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 ( 8ملحق ) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية / قسم التربية الرياضية

 الدراسات العليا/ الدكتوراه

 عاياي عضو هيمة التدريس...................... المحترم

 تحية طيبة

ن )عالقة بعع متطلبات الجودة الشراملة بالخصرائص االبداعيرة ينوي الباحث القيام بدراسة بعنوا

لعمداء كليات التربية الرياضية مرن وجهرة نظرر التدريسريين( اسرتكماال لنيرل شرهادة الردكتوراه فري 

ذلرك يضرع الباحرث اسرتبانة مقيراس الخصرائص  وألغرراضاالدارة والتنظيم في التربية الرياضرية 

ولكون الموضوع يخصكم وللثقة الكبيرة بالخبرة العلميرة  الباحثاالبداعية والذي تم بناؤه من قبل 

الترري تمتلكونهررا يضررع الباحررث فقرررات المقيرراس بررين ايررديكم امررال الحصررول علررى االجابررة الدقيقررة 

والموضوعية لما لهرا مرن اثرر فري اغنراء البحرث مقردرا لكرم امرانتكم العلميرة وجهردكم النبيرل.. وقرد 

 لخصائص االبداعية:اعتمد الباحث التعريف االتي ل

 هرري الخصررائص الترري يمتلكهررا الفرررد والترري تعكررس قدرترره علررى االنترراج الررذي يتسررم ب)الطالقررة,

الحساسية للمشكالت( اذ انهرا تمثرل شركال مرن اشركال التفكيرر واالنتراج الفكرري  االصالة, المرونة,

ك نظريرة وكذلك تعكس هذه الخصائص السمات االساسية للسرلوك االبرداعي وكمرا عبررت عرن ذلر

 )كلفورد( في تفسيرها االبداع.

 ولكم فائق الشكر والتقدير

 

 الباحث

 شهاب احمد عكاب

 معلومات عامة

 الجامعة -2

 الكلية -1

 اللقب العلمي -1

 التخصص -4

 الجنس -5

 امام الفقرة المناسبة في المجال الذي تراه مناسبا)√( ضع عالمة  -5
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 Fluencyالمجال االول :الطالقة                

رة على انتاج اكبر عدد من االفكار ذات الداللة في فترة زمنية محددة ازاء مشكلة هي القد

 او مثير معين

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

20 

ر ثقافتررره التخصصررية والرياضرررية يسررتثم

 في الدفاع عن آرائه

 

يستطيع طرح اكثر من فكرة ازاء موقف 

معرررين فررري تطررروير العمرررل فررري الجانرررب 

 البدني

 

يتمكن من ابداء المالحظات فري االوقرات 

 المناسبة

 

يسررتطيع ان يشررخص المواقررف المناسرربة 

البرررداء اقتراحاتررره فيمرررا يخرررص تطررروير 

 االنجاز الرياضي

 

يضرررع الكلمرررة ازاء الموقرررف  يسرررتطيع ان

 المناسب

 

يستطيع تلخريص افكراره فري فتررة زمنيرة 

 وجيزه

 

يتمكن من عررض مشركالته بطررح أكثرر 

 من فكرة عنها

 

يسررتثمر الكلمررات ذات المرردلوالت الهامررة 

اليصال افكاره فيما يخرص تطروير عمرل 

 اقسام التربية الرياضية

 

يتمكن من توليد اكثر من مقتررح لموقرف 

 ههواحد يواج

 

يضررع عامررل الررزمن مقياسررا لنجاحرره فرري 

 حل مشكلة واجهته
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هي القدرة على تغير زاوية التفكير من ف رة الرى ف رة اخررى Flexibihityالمجال الثاني: المرونة 

مررن االفكررار وامكانيررة تحويررل تفكيررره  مررن مرردخل آلخررر واسررتخدام مجموعررة مررن االسررتراتيجيات 

 المختلفة.

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

ه عليررررررررررررررر

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

ضرررررور

ي 

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

9 

 

20 

 

يرفع التفكيرر براالمور علرى انهرا اسرود 

او ابرررررررريع بخصرررررررروص المناسرررررررربات 

 والمهرجانات الرياضية 

 

عامررل مررع يتخرذ المواقررف الوسررطية فري الت

 الفرق الرياضية في الكلية 

 

 يغير رأيه عندما يشعر انه على خطأ

 

لديه القردرة علرى اتخراذ اكثرر مرن طريقره 

 حتى  يصل الى الحل السليم 

 

 يحدد تفكيره بالقواعد المكتوبة في عمله

 

يعيد تفكيره بالنظم واللوائح المكتوبرة فري 

الجامعرررة فيمرررا يخرررص تطررروير المالعرررب 

 ضيةوالمنشأت الريا

 

يسرررررتفيد مرررررن اراء وتجرررررارب العمرررررداء 

 اآلخرين في طريقة تفكيره 

 

يبرردل طريقررة تفكيررره عنرردما تكررون غيررر 

 صائبة

 

 يتقبل انتقادات االخرين له

 

يتحررول مررن فكرررة الررى اخرررى بأسررترخاء 

فررررري االشررررررا  علرررررى ادراة االنشرررررطة 

 الرياضية
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 Originalityالمجال الثالث: االصالة              

 هي قدرة الفرد على انتاج افكار بعيده عما هو واضح أو مألو  أو مستقر او مستبد

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

20 

 

 

 ذ التجارب يطور عمله بأتخا

 الميدانية الجديدة 

 

 يتجنب طرح المبادرات 

 التقليدية في عمله

 

 يتميز بأتخاذ مواقف غير 

 مألوفة في مجال عمله

 

 يبتعد عن اجراءات العمل 

الروتينية في تحديد ومتابعة عمل رؤساء 

 اقسام التربية الرياضية

 

 يميل الى خوض المواقف 

 الغامضة التي تتطلب اراء 

 جري ة

 

 تقبل االفكار الجديدة ويسعى الى تنفيذهاي

 

 يطرح افكارا عملية تواكب 

 عصر الحداثة فيما يتعلق 

 بالقوانين لاللعاب الرياضية

 

 يسعى الى تنفيذ االفكار 

 الجديدة وغير المألوفة

 

يتبنرررى االفكرررار التررري يشرررعر فيهرررا الجرررده 

 والحداثة 

 

 ينفتح على تجارب العمداء 

 عربية االخرين في الكليات ال

 والغربية مع متابعة 

 المنتمرات التي تخص التربية 

 الرياضية 
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 sensitivity problemsالمجال الرابع: تحسس المشكالت                         

هو الوعي بالحاجرة الرى التغيرر والرى حيرل جديردة, وفري شركل الروعي بنقرائص او عيروب 

 االشياء في خبرات الحياة اليومية

تنطبرررررررررررق  فقرةال ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

20 

يترفع عرن الخروض فري مشركالت الحيراة 

 اليومية

 

يشخص المعوقات التي تحول دون تقدمه 

 في عمله

 

 ر في بي ة العمليعي بأهمية التغيي

 

ينمن برأن خبررات الحيراة تراكميرة سرواء 

 كانت في البيت او العمل 

 

يسرررعى الرررى التغييرررر كحرررل مرررن حلرررول 

 المشكالت التي تواجهه

 

تتحسس لمشكالت العاملين في بي ة عمله 

خصوصا في متابعة الفرق الرياضية في 

 الكلية

 

يهررتم بأيجرراد طرائررق لحلررول المشررركالت 

 التي تواجهه

 

تغييررررر منررررا  العمررررل والعرررراملين  يسررررعى

 كاسلوب من اساليب حل المشكالت

 

يعرررري باالمكانيررررات الترررري يمتلكهررررا لحررررل 

 المشكالت التي تواجهه

 

يتمكن من تشخيص اسباب فشله فري حرل 

 مشكلة ماواجهته
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 ( 8ملحق )

 يمثل مقياس الجودة الشاملة ومقياس الخصائص االبداعية عينة البحث

 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية / قسم التربية الرياضية

 الدراسات العليا/ الدكتوراه

 عاياي عضو هيمة التدريس...................... المحترم

 تحية طيبة

ينوي الباحث القيام بدراسة بعنوان )عالقة بعع متطلبات الجودة الشراملة بالخصرائص االبداعيرة 

هرة نظرر التدريسريين( اسرتكماال لنيرل شرهادة الردكتوراه فري لعمداء كليات التربية الرياضية مرن وج

متطلبررات الجررودة االدارة والتنظرريم فرري التربيررة الرياضررية والغررراض ذلررك يضررع الباحررث اسررتبانة 

الشاملة للباحث خالد اسود اليخ والذي تم اعتماده من قبل الباحث بعد حصروله علرى اراء الخبرراء 

لموضرروع يخصرركم وللثقررة الكبيرررة بررالخبرة العلميررة الترري ولكررون اوالررذي يمثررل نفررس عينررة البحررث 

تمتلكونهرررا يضرررع الباحرررث فقررررات المقيررراس برررين ايرررديكم امرررال الحصرررول علرررى االجابرررة الدقيقرررة 

 والموضوعية لما لها من اثر في اغناء البحث مقدرا لكم امانتكم العلمية وجهدكم النبيل..

هي المنهجية المنظمة لضمان سير النشاطات  للجودة الشاملة: وقد اعتمد الباحث التعريف االتي

التي تم التخطيط لها مسبقا حيث انها االسلوب االمثل الذي يساعد على منع وتجنب المشكالت من 

خالل العمل على تحفيز وتشجيع السلوك االداري والتنظيمي االمثل في االداء بأستخدام الموارد 

 البشرية والمادية بكفاءة عالية .

 

 

 ق الشكر والتقديرولكم فائ

 الباحث

 شهاب احمد عكاب

 معلومات عامة

 الجامعة -2

 الكلية -1

 اللقب العلمي -1

 التخصص -4

 الجنس -5

 امام الفقرة المناسبة في المجال الذي تراه مناسبا)√( ضع عالمة  -5
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ضررررررروي  الفقرات      ت

بدرجرررررررررة 

 كبيرة

ضرررررروري 

 جدا

ضررروري 

 الى حد ما

غيررررررررررررررررررر 

 ضروري 

غير ضروري 

 اطالقا

      القيادة االداريةمجال  اوال

يسرررتخدم المسرررنول النقرررد البنررراء كرررنه   2

 اداري

 

     

يمتلرررك عميرررد الكليرررة خصرررائص قياديرررة  1

تتناسب ومتطلبرات الجرودة الشراملة مثرل 

)الجرأة, المبرادرة ,الشرجاعة ,المرونرة , 

 التفاؤل, االعتماد

 

     

تميررل عمررادة الكليررةالى العمررل الجمرراعي  1

 رديبدال من العمل الف

 

     

تحرص عمادة الكلية على تنمية قيرادات  4

 جامعية جديدة بشكل مستمر

 

     

تسررتخدم عمررادة الكليررة المرروارد البشرررية  5

 والمادية استخداما امثل؟

 

     

تعمررل القيررادة العليررا فرري الجامعررة علررى  5

التعررررراون مرررررع عمرررررادة كليرررررة التربيرررررة 

الرياضررررية لترصررررين جررررودة عملياتهررررا 

 التعليمية

 

     

تهررتم عمررادة الكليررة بترروفير الجررو العلمرري  2

 المالئم لنجاح العملية التعليمية

 

     

تمررررنح عمررررادة الكليررررة رؤسرررراء االقسررررام  7

العلميرررة تفويضرررا مناسررربا الداء مهرررامهم 

 بأفضل جودة

 

     

تتدخل عمرادة الكليرة فري شرنون االقسرام  9

 عند حدوث المشاكل

 

     

ترروفير منررا   تعمررل عمررادة الكليررة علررى 20

 طيب من العالقات داخل الكلية

     

تتيح عمادة الكلية المجرال واسرعا لطررح  22

األفكرررررار مرررررن جانرررررب أعضررررراء هي رررررة 

 التدريس

 

     

21 

 

تررررروازن عمرررررادة الكليرررررة برررررين الوقرررررت 

المخصررص للعمررل والوقررت المخصررص 

 للعالقات التفاعلية 
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فررري  ترررندي االجهرررزة االداريرررة المكملرررة 21

 الكلية واجبها بالشكل المطلوب 

 

     

تحسن عمادة الكلية مهرارة ادارة النقرا   24

 والقدرة على االقناع

 

     

تشررجع عمررادة الكليررة مبررادرات تحسررين  25

 االداء في العمل

 

     

تقتضررري جرررودة اداء الكليرررة برررأن تكرررون  25

القيرادة جوالرة تروزع وقتهرا برين اقسررامها 

 العلمية

 

     

تعمرررل عمرررادة الكليرررة بصرررورة مسرررتمرة  22

علرى حررث األقسرام العلميررة علرى تطرروير 

 المناه  الدراسية

 

     

تقتضررررري جرررررودة اداء الكليرررررة اعتمررررراد  27

 عمادتها النمط القيادي التعاوني

 

     

تهررتم عمررادة الكليررة برراراء ممثلرري الطلبررة  29

 في مجلس الكلية

 

     

تمتلررررررك عمررررررادة الكليررررررة مهررررررارة ادارة  10

 لتفاوضا

 

     

تساهم عمرادة الكليرة فري حرل المشركالت  12

 التي تواجه االقسام عند الضرورة

 

     

11 

 

 

11 

تتعامل عمادة الكلية مع منتسربيها بعدالرة 

 دون تحيز

 

تسررعى عمررادة الكليررة الررى تنسرريق شررنون 

 عملها اليجاد ثقافة عمل موحدة

 

     

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تررررروازن عمرررررادة الكليرررررة برررررين الحرررررزم 

 والمرونة في اتخاذ القرارات

 

 

 

 صب41تفف 

 

 

 بن 

 تالقرارات  

     

 مجال التخطيط االستراتيجي ثانيا

 

     

2 

 

 

 

هيكلهررررا تعمررررل الكليررررة علررررى ان يكررررون 

التنظيمررري مرنرررا السرررتيعاب المتغيررررات 

 المحتمله

     



      
 

 

272 

تأخررذ الكليررة باالعتبررار متغيرررات البي ررة  1

 الخارجية عند اعداد خططها السنوية

     

تحررررص عمرررادة الكليرررة علرررى اشرررراك  1

التدريسررريين كافرررة فررري اعرررداد الخطرررط 

السررررنوية بغررررع النظررررر عررررن مررررراتبهم 

 العلمية

     

رارعلى التحسررين تحرررص الكليررة باسررتم 4

المسرررتمر لمخرجاتهرررا لمنظرررور طويرررل 

 االمد

     

تمترراز خطررط الكليررة بالمرونةالسررتيعاب  5

 المستجدات التربوية

 

     

تمتلرررك الكليرررة رؤيرررة ورسرررالة واهررردا   5

 واضحة ومفهومة وتعمل على تحقيقها

 

     

تاخررذ عمررادة الكليرررة بالحسرربان المررروارد  2

عنرررد اعرررداد الحاليرررة والمسرررتقبلية للكليرررة 

 خططها السنوية

     

تحررررص عمرررادة الكليرررة علرررى ان تكرررون  7

خططها االستراتيجية قابلة للتحويل الرى 

 مشاريع تطبيقية

     

تضررع الكليررة خططررا خمسررية وتحرررص  9

 على العمل وفقا لمراميها

     

تعمل عمادة الكلية على ترتيب االوليات  20

فررري ضررروء التكلفرررة وتررروفير االمكانيرررات 

 زمةالال

     

يرتبط قبول الطلبة في الكلية تبعا لحاجة  22

 التعليم الثانوي

     

      مجال توثيق المعلومات وتوثيقها ثالثا

تسررررعى عمررررادة الكليررررة لوضررررع نظررررام  2

معلومرررات شرررامل يرررربط برررين اقسرررامها 

 ووحداتها االدارية

     

تحصررل العمررادة الكليررة علررى المعلومررات  1

 جهة واحدة المطلوبة من اكثر من

     

تهتم الكليرة بتوثيرق اداء الطلبرة بمختلرف  1

 مراحلهم الدراسية

     

تحررررص عمرررادة الكليررررة علرررى ترررردريب  4

منتسبيها على استعمال التقنيرات الجديردة 

 في مجال االتصال

     

تعمررررل عمررررادة الكليررررة علررررى تصررررنيف  5

 البيانات على وفق نماذج احصائية فعالة

     

الكلية ادائهرا بعرد كرل فصرل تحلل عمادة  5

دراسرري وتعلرررم التدريسرريين بنترررائ  هرررذا 

 التحليل

     

تعمرررل عمرررادة الكليرررة علرررى االسرررتعمال  2

الكفء للمعلومات بين االقسام بمرا يمنرع 
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 االزدواجية

يمتلررك التدريسرري صررورة واضررحة عررن  7

 توجهات المنهاج التدريسي 

 

     

لقصروى تحاول عمادة الكليرة االسرتفادة ا 9

 من المعلومات التي تحصل عليها

 

     

مجاااااال ادارة الماااااوارد البشااااارية  رابعا

 وتطويرها

     

تمرررنح عمرررادة الكليرررة الحررروافز المختلفرررة  2

)المادية,المعنويرررة( لالفرررراد المتميرررزين 

 بالكلية

     

تررروفر عمرررادة الكليرررة لمنتسررربيها تغذيرررة  1

 عكسية عن ادائهم بشكل مستمر

 

     

مادة الكلية بأن التدريب الدوري تنمن ع 1

 حق لجميع المنتسبين دون استثناء

     

يقتضررري تطبيرررق ادارة الجرررودة الشررراملة  4

 اشراك جميع العاملين بدورات تدريبية

 

     

تطبررق الكليررةاجراءات للتأكررد مررن حسررن  5

اسرررتغالل المررروظفين والعررراملين لوقرررت 

 الجامعة

 

     

تذة ترررررنمن عمرررررادة الكليرررررة برررررأن االسرررررا 5

والمررروظفين والطلبرررة هرررم مرررورد ثمرررين 

 ينبغي المحافظة عليه

 

     

يرقى العراملون فري الكليرة وفقرا لمعرايير  2

الكفرررراءة والخبرررررة مررررع مراعرررراة اهليررررة 

 الشخص لتنفيذ متطلبات عمله الجديد

 

     

توجررد معررايير موضررعية وعلنيررة لتقررويم  7

 اداء منتسبي الكلية

 

     

ى مشررراركة تحررررص عمرررادة الكليرررة علررر 9

التدريسررريين والمررروظفين والطلبرررة فررري) 

النرررررررررررررردوات,المنتمرات الحلقررررررررررررررات 

 النقاشية(وتدعم ذالك

     

تستحدث الكليرة بررام  تدريبيرة لتحسرين  20

مسرررتوى عضرررو هي رررة التررردريس علميرررا 

 ومهنيا

     

تعمل الكلية على تهي ة بي ة عمل داخليرة  22

تشرجع هي ررة الترردريس علرى ابررداء رأيهررم 

 ة وصراحةبكل حري

     

يحقق منتسربو الكليرة اهردافهم مرن خرالل  21

 تحقيق اهدا  الكلية

 

 

     



      
 

 

271 

تساعد عمادة الكلية منتسربيها فري تحديرد  21

 مساراتهم الوظيفية المستقبلية فيها

 

 

     

تحرررررص عمررررادة الكليررررة علررررى اختبررررار  24

التدريسي الجديد للتأكرد مرن كفاءتره قبرل 

 التعيين

     

كليرررة حلقرررات العصرررف الرررذهني تعتمرررد ال 25

 لتجويد ادائها

 

     

تراعررررري الكليرررررة كفررررراءة عضرررررو هي رررررة  22

الترررردريس عنررررد اختيرررراره لنتفيررررذ مهررررام 

 اكاديمية او ادارية

     

يعر  جميع منتسبي الكليرة نترائ  تقرويم  27

 ادائهم السنوي اول مرة 

     

تررروفر عمرررادة الكليرررة التقنيرررات التعليميرررة  29

خررردماتها التعليميرررة  لالسرررهام فررري جرررودة

 والبحثية

     

تسعى عمرادة الكليرة الرى تلبيرة الحاجرات  10

 من االختصاصات الجديدة بشكل دوري 

     

تحررررردد عمرررررادة الكليرررررة حاجاتهرررررا مرررررن  12

المالكررررات البشرررررية بموجررررب معررررايير 

 قياسية

     

يرتم تقررويم برررام  التردريب اثنرراء الخدمررة  11

دوريرررررا للتأكرررررد مرررررن مررررردى فاعليتهرررررا 

 ومردودها الفعلي

     

 

مجااال تصااميم العمليااات وادارة  خامسا

 جودتها

     

تحررررص عمرررادة الكليرررة علرررى معرفرررة  2

 الصعوبات التي تواجه طلبتها

     

يعرررد المرررنه  الدراسررري وفقرررا للررررزمن  1

 المحدد له

     

تسررعى الكليررة الررى الترردريب الميررداني  1

 لجميع منتسبيها

     

طرة شراملة لتنفيرذ تضع عمادة الكليرة خ 4

المقررررات الدراسررية اهرردافا ومحترروى 

 واسلوب تدريس
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التركيز على جودة العمليرات االداريرة  5

 بدال من التدركيز على نتائجها

     

تعمررل الكليررة علررى انتقرراء طلبتهررا وفررق  5

 معايير قياسية 

     

تسرررتفيد عمرررادة الكليرررة مرررن اخطائهرررا  2

التعليمية السابقة في تحسين نشاطاتها  

 والبحثية

     

تعمررررل الكليررررة علررررى تهي ررررة القاعررررات  7

الدراسرررررية المناسررررربة والمسرررررتلزمات 

 الرياضية لعدد الطلبة

     

اعتماد طررق القيراس الكمري والتحليرل  9

االحصررررائي لتقيرررريم مسررررتوى الجررررودة 

 المنجزة

     

تسعى الكلية لتحقيرق نسربة مقبولرة مرن  20

 الطلبة للتدريسي الواحد

 

     

   

تترابع الكليرة بشرركل مسرتمر التطررورات  22

الحديثرررة فررري مجرررال التعلررريم والبحرررث 

 العلمي

 

     

      مجال القياس والتقويم سادسا

تعتمررد الكليررة معررايير عادلررة فرري تقيرريم  2

 اداء عضو هي ة التدريس

 

     

تحرردد عمررادة الكليررة دئمررا نقرراط القرروة  1

 والضعف في ادائها وبشكل مستمر

 

     

تتررررابع الكليررررة ترقيررررة عضررررو هرررريءة  1

 التدريس للتغلب على اسباب تأخرها

 

     

تعتمررد عمررادة الكليررة اسرراليب متنوعررة  4

 لقياس كفاءة طلبتها وموظفيها

 

     

تهررررتم عمررررادة الكليررررة بتقيرررريم الطلبررررة  5

للتدريسررررريين فررررري مجررررراالت العمرررررل 

 االداري

     

تعمررل الكليررة علررى وضررع مواصررفات  5

اتهرررررا فررررري ضررررروء متطلبرررررات لمخرج

 المواصفات العالمية

     

تعتمد الكليرة معراييرا دقيقرة  فري تقرويم  2

 المستوى العلمي لطلبتها

     

يقررارن التدريسرري مسررتوى طلبترره مررع  7

 اقرانهم في كليات اخرى مناظرة

     

تهررتم عمررادة الكليررة برررأي الطلبررة فرري  9

 مستوى اداء عضو هيءة التدريس 

     

د المقررررررات الدراسررررية الطلبررررة تررررزو 20

 بالمهارات الالزمة لسوق العمل

     

تنروع عمررادة الكليررة مررن اسرراليب تقررويم  22

 اداء المنتسبين فيها

     

     مجاااال التركياااا علاااى المساااتفيد  سابعا
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 ورضاه

تحرررص عمررادة الكليررة علررى االسررتماع  2

لمشرركالت التدريسرريين المهنيررة وتعمررل 

 على معالجتها

     

تحرررص عمررادة الكليررة علررى االهتمررام  1

 بتوفير االجواء المريحة داخل الكلية

     

تعمرل عمررادة الكليررة علررى تلبيررةحاجات  1

التدريسررررررريين لتحقيرررررررق طموحررررررراتهم 

 وتطلعاتهم المستقبلية

     

تحررراول عمرررادة الكليرررة تحقيرررق سرررهولة  4

ايصرررررال شررررركاوي التدريسررررريين الرررررى 

 القيادات االدارية العليا في الجامعة

     

تعمررل الكليررة علررى تشررخيص رغبررات  5

 المجتمع بما يحقق رضاه

     

تراعي عمادة الكلية احتياجرات الطلبرة  5

 لتأهيلهم على الوجه االكمل

     

تراعررري عمرررادة الكليرررة اراء منتسررربيها  2

عنرررد اتخررراذ اجرررراءات تطويريرررة فررري 

 الكلية 

     

 

7 

 

 

تحررررص عمررررادة الكليرررة علررررى تقررررديم 

عليميررررة بشرررركل مرضرررري الخرررردمات الت

 لطلبتها

     

تولي الكلية االنشطة الالصفية اهتماما  9

كافية لتعميرق العالقرة برين التدريسريين 

 والطلبة

     

تراعي الكلية اراء الطلبرة عنرد اجرراء  20

 التطوير في ادائها

     

ترعى الكلية االنشطة االجتماعية التي  22

تررررندي دورا فرررري تعميررررق العالقررررات 

 ية االنسان

     

تسهل الكلية للطلبرة ممارسرة هوايراتهم  21

 )الثقافية , الرياضية , وغيرها (

     

 

 

 

 

مجاااال تهيماااة متطلباااات الجاااودة  ثامنا

 في التعليم

     

تحدد الجامعرة كافرة االنظمرة واللروائح  2

المتصررلة بتنظرريم االمتحانررات النهائيررة 

 واعتماد نتائجها

     

ليل يحرررردد تررررزود الكليررررة الطلبررررة بررررد 1

 بوضوح شروط الدراسة ومتطلباتها

     

تررررروفر الكليرررررة اسررررراتذة متخصصرررررين  1

 لتدريس جميع المقررات الدراسية 

     

تهيررررك الكليررررة مسررررتلزمات االنشررررطة  4

الصررريفية للطلبرررة )حواسررريب,مراجع , 

 وسائل تعليمية(

     

ترروفر الكليررة انظمررة ونمرراذج االلتحرراق  5

 والقبرررررررول والتحويرررررررل والجرررررررزاءات
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 السلوكية فيها

تبنرررى اهررردا  عمليرررة تحسرررين الجرررودة  5

بنرررررراء علررررررى متطلبررررررات وتوقعررررررات 

 المستفيدين في الكلية

     

هناك ايمان قوي من عمادة الكلية برأن  2

الجودة تمثرل الطريرق نحرو التميرز فري 

 العمل االكاديمي والعلمي

     

ميررررل للعمرررررل الجمررررراعي تجررررراه حرررررل  7

االقسرام  المشكالت التي تعترض سربل

 العلمية في الكلية

     

تنررته  الكليررة مبرردأ التحسررين المسررتمر  9

 لعمليات التعلم والتعليم

     

تطبررق الكليررة اجررراءات علميررة سررليمة  20

للتأكد من المستوى العلمي للطلبة قبرل 

 التحاقه بها

     

تسررررعى الكليررررة لزيررررادة عرررردد دورات  22

 التعليم المستمر المقامة للمنتسبين

     

 

 تاسعا

 

مجااال متابعااة العمليااة التعليميااة 

 وتطويرها

     

تضرررع الكليرررة معرررايير محرررددة للقبرررول  2

وتراعي الوضع الصحي واالجتماعي 

 والعلمي للطلبة

     

تحررررتفك الكليررررة بملررررف خرررراص يضررررم  1

معلومررررات عررررن سررررلوك كررررل طالررررب 

وانشررررررررطته ومسررررررررتواه االكرررررررراديمي 

 والصحي

     

دريسررريين بمرررا تقررروم الكليرررة بتزويرررد الت 1

 يلزم لتطوير ادائهم التدريسي

     

تتابع الكلية تحصيل الطلبرة مرن خرالل  4

رصررد حرراالت الغيرراب ونتررائ  التقررويم 

 طول الفصل

     

5 

 

 

 

يررتم تنظرريم فعاليررات وانشررطة تسررتهد  

تحقيررررق النمرررررو المتكامرررررل لشخصرررررية 

 الطالب الجامعي 

 

     

 

5 

 

تجررري مراجعررة البرررام  والمقررررات 

بويررررررة وتطويرهررررررا فرررررري ضرررررروء التر

 المستجدات العلمية 

     

تتخذ الكلية االجرراءات الكفيلرة بالتأكرد  2

مررن صرررالحية التجهيررزات الدراسرررية) 

القاعررررات, وسررررائل التعلرررريم ,االثرررراث, 

 المالعب(

     

تتخررذ الكليررة اجررراءات محررددة لتسررهيل  7

قبررررررول الطلبررررررة المحترررررراجين ماديررررررا 

 ورعايتهم

     

كليررة الهي ةالتدريسررية تشررجع عمررادة ال 9

 في مجال البحث العلمي
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تتخذ الكليرة اجرراءات مناسربة لتطروير  20

اسرررراليب التقررررويم بنرررراء علررررى نتررررائ  

 المتابعة المستمرة الداء التدريسي

     

 

مجااااال اتخااااا  القاااارار وخدمااااة  عاشرا

 المجتمع

     

تتبنى الكلية مبدأ اتخاذ القرار بصرورة  2

 جماعية

 

     

مررررنح التدريسرررري والطالررررب فرصررررة ي 1

المشرررررراركة فرررررري اتخرررررراذ القرررررررارات 

االكاديمية الهامة مرن خرالل جمعيراتهم 

المهنيررررررة )نقابررررررة التدريسرررررريين,اتحاد 

 الطلبة(

     

يررررتم تشرررركيل لجرررران خاصررررة للتنظرررريم  1

 ومراجعة شكاوي العاملين في الكلية 

 

     

يتم مناقشرة اقتراحرات التدريسريين فري  4

 مة والبت فيهااالجتماعات العا

 

     

تراعررري عمرررادة الكليرررة فررري قراراتهرررا  5

المتخذة النتائ  المترتبة عليهرا لصرالح 

 المجتمع

     

يحررث رؤسرراء االقسررام اعضرراء هي ررة  5

التررردريس علرررى المشررراركة فررري اتخررراذ 

 القرارات االكاديمية

     

تسرررراهم الكليررررة فرررري تنفيررررذ المشرررراريع  2

 التنموية في بناء المجتمع 

 

     

يرررتم تشرررجيع التدريسررريين علرررى تنفيرررذ  7

البحرروث العلميرررة والميدانيررة المتصرررلة 

 بحاجات المجتمع

     

 

9 

 

 

 

 

تررررردرس الكليرررررة شررررركاوي منسسرررررات 

المجتمررع المرردني ومقترحاتهررا المتعلقررة 

 بجودة خدمتها

 

     

يطررررررررررح التدريسررررررررريون افكرررررررررارهم  20

ومقترحرراتهم فرري االجتماعررات بحريررة 

 تامة

 

     

الكليررة بعالقررات عمررل وروابررط تحررتفك  22

 قوية مع منسسات المجتمع المدني
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية / قسم التربية الرياضية

 الدراسات العليا/ الدكتوراه

 عاياي عضو هيمة التدريس...................... المحترم

 تحية طيبة

دراسة بعنوان )عالقة بعع متطلبات الجودة الشراملة بالخصرائص االبداعيرة ينوي الباحث القيام ب

لعمداء كليات التربية الرياضية مرن وجهرة نظرر التدريسريين( اسرتكماال لنيرل شرهادة الردكتوراه فري 

االدارة والتنظيم في التربية الرياضرية والغرراض ذلرك يضرع الباحرث اسرتبانة مقيراس الخصرائص 

ولكون الموضوع يخصكم وللثقة الكبيرة بالخبرة العلميرة  اؤه من قبل الباحثاالبداعية والذي تم بن

الترري تمتلكونهررا يضررع الباحررث فقرررات المقيرراس بررين ايررديكم امررال الحصررول علررى االجابررة الدقيقررة 

والموضوعية لما لهرا مرن اثرر فري اغنراء البحرث مقردرا لكرم امرانتكم العلميرة وجهردكم النبيرل.. وقرد 

 ريف االتي للخصائص االبداعية:اعتمد الباحث التع

 هرري الخصررائص الترري يمتلكهررا الفرررد والترري تعكررس قدرترره علررى االنترراج الررذي يتسررم ب)الطالقررة,

الحساسية للمشكالت( اذ انهرا تمثرل شركال مرن اشركال التفكيرر واالنتراج الفكرري  االصالة, المرونة,

عبررت عرن ذلرك نظريرة  وكذلك تعكس هذه الخصائص السمات االساسية للسرلوك االبرداعي وكمرا

 )كلفورد( في تفسيرها االبداع.

 ولكم فائق الشكر والتقدير

 

 الباحث

 شهاب احمد عكاب

 معلومات عامة

 الجامعة -2

 الكلية -1

 اللقب العلمي -1

 التخصص -4

 الجنس -5

 امام الفقرة المناسبة في المجال الذي تراه مناسبا)√( ضع عالمة  -5
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 Fluencyالمجال االول :الطالقة                

هي القدرة على انتاج اكبر عدد من االفكار ذات الداللة في فترة زمنية محددة ازاء مشكلة 

 او مثير معين

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

20 

يسررتثمر ثقافتررره التخصصررية والرياضرررية 

 في الدفاع عن آرائه

 

يستطيع طرح اكثر من فكرة ازاء موقف 

معرررين فررري تطررروير العمرررل فررري الجانرررب 

 البدني

 

يتمكن من ابداء المالحظات فري االوقرات 

 المناسبة

 

يسررتطيع ان يشررخص المواقررف المناسرربة 

البرررداء اقتراحاتررره فيمرررا يخرررص تطررروير 

 ياالنجاز الرياض

 

يسرررتطيع ان يضرررع الكلمرررة ازاء الموقرررف 

 المناسب

 

يستطيع تلخريص افكراره فري فتررة زمنيرة 

 وجيزه

 

يتمكن من عررض مشركالته بطررح أكثرر 

 من فكرة عنها

 

يسررتثمر الكلمررات ذات المرردلوالت الهامررة 

اليصال افكاره فيما يخرص تطروير عمرل 

 اقسام التربية الرياضية

 

قرف يتمكن من توليد اكثر من مقتررح لمو

 واحد يواجهه

 

يضررع عامررل الررزمن مقياسررا لنجاحرره فرري 

 حل مشكلة واجهته
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 Flexibihityالمجال الثاني: المرونة 

هي القدرة على تغير زاوية التفكير من ف ة الى ف ة اخرى من االفكار وامكانية تحويل تفكيره  من 

 مدخل آلخر واستخدام مجموعة من االستراتيجيات المختلفة.

تنطبرررررررررررق  لفقرةا ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

ضرررررور

ي 

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

9 

 

20 

 

يرفع التفكيرر براالمور علرى انهرا اسرود 

او ابرررررررريع بخصرررررررروص المناسرررررررربات 

 والمهرجانات الرياضية 

 

الوسررطية فري التعامررل مررع  يتخرذ المواقررف

 الفرق الرياضية في الكلية 

 

 يغير رأيه عندما يشعر انه على خطأ

 

لديه القردرة علرى اتخراذ اكثرر مرن طريقره 

 حتى  يصل الى الحل السليم 

 

 يحدد تفكيره بالقواعد المكتوبة في عمله

 

يعيد تفكيره بالنظم واللوائح المكتوبرة فري 

 الجامعرررة فيمرررا يخرررص تطررروير المالعرررب

 والمنشأت الرياضية

 

يسرررررتفيد مرررررن اراء وتجرررررارب العمرررررداء 

 اآلخرين في طريقة تفكيره 

 

يبرردل طريقررة تفكيررره عنرردما تكررون غيررر 

 صائبة

 

 يتقبل انتقادات االخرين له

 

يتحررول مررن فكرررة الررى اخرررى بأسررترخاء 

فررررري االشررررررا  علرررررى ادراة االنشرررررطة 

 الرياضية
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 Originality      المجال الثالث: االصالة        

 هي قدرة الفرد على انتاج افكار بعيده عما هو واضح أو مألو  أو مستقر او مستبد

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

20 

 

 

 يطور عمله بأتخاذ التجارب 

 الميدانية الجديدة 

 

 يتجنب طرح المبادرات 

 التقليدية في عمله

 

 يتميز بأتخاذ مواقف غير 

 مألوفة في مجال عمله

 

 يبتعد عن اجراءات العمل 

الروتينية في تحديد ومتابعة عمل رؤساء 

 اقسام التربية الرياضية

 

 يميل الى خوض المواقف 

 اراء  الغامضة التي تتطلب

 جري ة

 

 يتقبل االفكار الجديدة ويسعى الى تنفيذها

 

 يطرح افكارا عملية تواكب 

 عصر الحداثة فيما يتعلق 

 بالقوانين لاللعاب الرياضية

 

 يسعى الى تنفيذ االفكار 

 الجديدة وغير المألوفة

 

يتبنرررى االفكرررار التررري يشرررعر فيهرررا الجرررده 

 والحداثة 

 

 ينفتح على تجارب العمداء 

 ن في الكليات العربية االخري

 والغربية مع متابعة 

 المنتمرات التي تخص التربية 

 الرياضية 
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 sensitivity problemsالمجال الرابع: تحسس المشكالت                         

هو الوعي بالحاجرة الرى التغيرر والرى حيرل جديردة, وفري شركل الروعي بنقرائص او عيروب 

 اة اليوميةاالشياء في خبرات الحي

تنطبرررررررررررق  الفقرة ت

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة جدا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 كبيرة

تنطبرررررررق 

عليررررررررررره 

 احيانا

تنطبرررررررررررق 

عليررررررررررررررره 

بدرجرررررررررررة 

 قليلة

ال تنطبرررررق 

 عليه ابدا

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

20 

يترفع عرن الخروض فري مشركالت الحيراة 

 اليومية

 

يشخص المعوقات التي تحول دون تقدمه 

 في عمله

 

 ي بأهمية التغيير في بي ة العمليع

 

ينمن برأن خبررات الحيراة تراكميرة سرواء 

 كانت في البيت او العمل 

 

يسرررعى الرررى التغييرررر كحرررل مرررن حلرررول 

 المشكالت التي تواجهه

 

تتحسس لمشكالت العاملين في بي ة عمله 

خصوصا في متابعة الفرق الرياضية في 

 الكلية

 

يهررتم بأيجرراد طرائررق لحلررول المشررركالت 

 تي تواجههال

 

يسررررعى تغييررررر منررررا  العمررررل والعرررراملين 

 كاسلوب من اساليب حل المشكالت

 

يعرررري باالمكانيررررات الترررري يمتلكهررررا لحررررل 

 المشكالت التي تواجهه

 

يتمكن من تشخيص اسباب فشله فري حرل 

 مشكلة ماواجهته

     

 

 
 
 
 

 



 
      abstract 

 

    

 

A 

 

"The Relationship of Some Total Quality 

Requirements with Deans' Creative Characteristics at 

Colleges of Physical Education" 
 

 

By: 
Shehab Ahmed Ekab 

 

Supervised by : 

Prof . Nabil Mahmoud Shaker, Ph.D. 

 

2014 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       The thesis includes five chapters, which are: 
Chapter One: - An Introduction and the importance of research  

             Preparing  and precaution to meet the new requirements of the 

modern management in competition and conflict methods between 

planners organizations of twentieth century in order to invest individual 

and collective capacity by using thinking , study and research methods 

about what is new in order to improve performance and the capacity of 

innovation.  

            The role of the concept Total Quality Management comes as a 

forepart method which is sought by patrons in order to reach the best 

ways to implement administrative policies as one of the methods that 

create an atmosphere of harmony, understanding and administrative 

process forward. In the higher education institutions, this concept has 

become one of the critical issues in the education system contemporary. It 

is considered as the savior and hope in each educational institution 

seeking to reach the levels of competition, considering that the concept of 

total quality management is a key entrance for excellence and 

competitiveness by relying on the implementation of the main 

requirements for the nature work.  

           Since the ultimate goal of the educational process is stimulating 

aspects mental , psychological and physical aspects in order to reach the  

achievements which highlight the role of administrative leadership as a 

major key in the process of guidance and counseling  then following up 

the implementation of the key requirements for the administrative work 
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through the possession of the qualities and characteristics that show as a 

creative being one of the main obstacles to personal leadership which 

contribute to the strengthening and monitoring the implementation of 

administrative policies through interaction and harmony.  

            Thus, the administrative leader  may require at this stage is the 

creative dean who is able to use the newest styles and means by which 

that will enhance the ability of creativity and motivation and finding 

some kind of understanding and harmony to implement in the necessary 

requirements through  showing  qualities and characteristics of creativity.  

From here comes the importance of the study which is certainly 

determined the following points :  

1. Highlight the role of deans' creative characteristics at colleges of 

physical education and identify the implementation of some total 

quality management at Colleges of Physical Education . 

   The a problem of the study may be developed in the following question  

           What's the possibility may exist in correlation coefficient between 

some of the total quality management requirements and deans' creative 

characteristics at colleges of physical education from the viewpoint of the 

teaching staff. The following questions are :  

1- What is the concept and requirements of Total Quality Management 

in Higher Education Institutions . 

2- What is the concept of creativity and creative characteristics of the 

administrative leaders . 

3- What the extent of the relationship between the total quality 

management requirements and dean's creative characteristics at 

colleges at Physical Education . 

The aims of the study are : 

1- Recognizing the concept of total quality management and its 

requirements in higher education institutions . 

2- Building a scale for deans' creative characteristics at colleges of 

physical education . 

3- Identifying the relationship between the requirements of Total 

Quality Management and creative characteristics . 

Areas of Research  

- The human field : the staff members of colleges of physical 

education  . 

- The temporal field: 1/11/2010 . 
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- The spatial field: the colleges of physical education in the Central 

District . 

 Chapter Two : Theoretical and Related Studies . 

The following chapter contains two axes : 

- The first axis includes the concept of quality, quality management, the 

historical development of the concept, the most important requirements 

and standards, and the principles and foundations of Total Quality 

Management . 

- The second axis contains the concept of creativity and some theories 

that explain this concept with focusing on the Jelfor theory which is 

adopted by a researcher through building the scale of creative 

characteristics as well as the creative qualities of the leader and the most 

important qualities of a creative characteristics in the physical side . 

Eleventh  previous studies are concerned in the study. 

Chapter Three: Research Methodology and Procedures 
           The  researcher uses the descriptive approach through survey style 

which suitable to the nature of research . As the researcher adopts a scale 

to a measure Total Quality Management requirements which is designed 

by the researcher Khaled Aswad (2012) , this scale  includes ten aspects 

identified the scale of Total Quality Management requirements at 

Colleges of Physical Education in Iraq .  

               It has also been building a measure of deans' creative 

characteristics at colleges of physical education through four axes viz  

fluency, originality, flexibility and problems sensitivity . The sample of 

building a measure consists of (150) instructors representing by the 

proportion% of the research population through using the factor analysis 

style as well as to clarify the research sample and its population,  also the 

tools and means of gathering information are presented.  

 

Chapter Four: Results Analysis and Discussion 

           This chapter shows the results of correlation coefficient  between 

the scale of  Total Quality Management  requirements and the scale  of 

creative characteristics , then analysis and discussion to achieve the goals 

of the research . 

Chapter Five : Conclusions and Recommendations 

           The chapter includes the most important results or the following 

conclusions : 

1- Building a scale for deans' creative characteristics at colleges of 

Physical Education . 
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2- Digital data showed that there is no correlation relationship 

between the two scales according to the results showed . 

3- Data shows the presence of total quality management requirements 

dictated by the need to print work for the advancement of 

organizational and administrative work . 

4-  The availability of characteristics in the creative leadership figures 

are not available, all the structural composition of their 

personalities, but the availability of one or two characteristics . 

5- Attention to the implementation of Total Quality Management 

requirements requires the necessity of being a regulatory 

environment and faith by administrative leaders need to follow up 

the implementation of these requirements as a standard that can be 

relied upon to nominate of the concept and implementation of 

duties according to specific criteria . 

6- There are some obstacles that pass by the administrative process in 

the follow-up represented by external influences such as the 

environment, considering that the institution is part of the 

community has considered as the impact of the application of these 

requirements . 

 

Recommendation  :-  

1- The necessity of creating a culture of total quality management by 

highlighting the practice of this concept . 

2- Emphasis on the application of criteria for selecting administrative 

leaders as the main driver in the implementation process . 

3-  The necessity of availability attributes and characteristics in 

administrative leadership . 

4- Increasing moral support and addressing impediments of the 

external environment. 
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