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 م. شهاب احمد عكاب

 كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى

 01/3/4102استالم البحث/

 0/2/4102قبول النشر   /

  

 ملخص البحث

  الباب االول

 وأهميته مقدمة البحث  
ان دخول االبداعية واالبداع كصفات قيادية الى عالم االدارة من العوامل  الممملة       

التي تؤدي الى التركيز وتنمية القدرة على االبداع في االدارة والقيلادة المددعلة والقا لد 

المددع ألن العملية االبداعية ال تتحقق اال بتوافر خصا ص وقدرات أساسلية للمدلدعين 

التقليديللة لدبللداع التللي تجعللل  نتانللال وقرينللال للوم للات الف ريللة  ألنمللا تللوقم المفللا يم

وااللمللاو ورللورة مللن رللور اللليكا  الفاللري . للليا ارللدح االبللداع لصلليقال بسللمات 

وخصا ص معينة من المددع مما ادى الى ظمور مقاالت وكتب تدحث في التجديلد فلي 

ح ينظر اليملا باعتدار لا علم االدارة و  يا تزايد اال تماو بالخصا ص االبداعية وارد

مفتاح ك  من التاور وخارة الجدة والحداثة وبيات الخصوص في مؤسسلات التعلليم 

 ( .  01، ص4114العالي ) ارثر كروبلي ، 

وان ا مية الدراسة ت من في ان تحديد الخصا ص االبداعية لعمدا  كليات التربية 

لتي تم ن التابعين الختيار الرياضية وتعريفما وتقويمما ربما ت ون احدى الوسا   ا

 .قادتمم بنا ل على  يه المرت زات

 تتمث  بالسؤال    يوند مقياس للخصا ص االبداعية وفق نظريات :مشكلة البحث

 االبداع.

: بنا  مقياس للخا ص االبداعية لعمدا  كليات التربية الرياضية  أهداف البحث

 للمناقة الوساى .

التالية) االبداع ، النظريات التي  الداب الثاني على المفا يم أشتم الباب الثاني:

 فسرت االبداع ، العوام  المؤثرة في االبداع (. 

 اقتصر على االنرا ات الميدانية لدنا  المقياس. :الباب الثالث

 اقتصر على استخداو التحلي  العاملي للمقياس . :الباب الرابع

 االستنتانات والتوريات.اقتصر على بعض  : الباب الخامس

 الخصا ص االبداعية الكلمات المفتاحية : 

Constructing a Scale of Creativity Features for the Deans of 

Physical Education colleges 
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Abstract 
Part I : An Introduction to the Research and Its Importance 

           The existing of creativity and creation as leadership  

features in  administration are important factors that lead to 

focus and develop the capacity of creation  in the administration 

, creative leadership and creative leader, because the creative 

process is not achieved only in the availability of the essential 

characteristics and capabilities for creators which have awaken 

role in the traditional concepts of creativity that makes the 

product andcompanion with  intellectual flashes, inspirations 

and an image of innate intelligence . So, creativity becomes 

stick to features and certain properties of the creator , which led 

to the emergence of articles and books looking at innovation in 

administration  science. Thus, increases interest in creative 

characteristics and seen as a whole in a matter of  evolution , 

especially novelty and modernity and with the same respect in 

the institutions of higher education 
(1)

 . 

         The current study shade light on the importance of 

identifying the characteristics of creative deans of Physical 

Education Colleges and The definition and evaluation may be 

one of the means by which the followers to choose their leaders 

based on the pillars  .  

Research problem : Is there a scale of creativity features 

according to the theories of creativity?  

Research Aims : Constructing a scale of creativity features for 

the deans of physical education colleges  .  

Part II : This part includes the following concepts ( creativity , 

theories that explain creativity , factors affecting creativity). 

Part III : This part is limited  to the field of procedures for scale 

construction. 

Part IV : This part is limited  to the use of factor analysis of the 

scale  .  

Part V : This part is limited  to some of the conclusions and 

recommendations . 

 

 الباب األول
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 المقدمة وأهمية البحث -0-0

يعللد دخللول االبداعيللة واالبللداع كصللفات قياديللة الللى عللالم االدارة مللن العواملل  المممللة 

دعلة والقا لد التي تؤدي الى التركيز وتنمية القدرة على االبداع في االدارة والقيلادة المد

المددع ألن العملية االبداعية ال تتحقق اال بتوافر خصا ص وقدرات أساسلية للمدلدعين 

ألنما توقم المفا يم التقليدية لدبلداع التلي تجعل  منل  نتانلال وقرينلال للوم لات الف ريلة 

وااللمللاو ورللورة مللن رللور اللليكا  الفاللري . للليا ارللدح االبللداع لصلليقال بسللمات 

المددع مما ادى الى ظمور مقاالت وكتب تدحث في التجديلد فلي  وخصا ص معينة من

علم االدارة و  يا تزايد اال تماو بالخصا ص االبداعية واردح ينظر اليملا باعتدار لا 

مفتللاح كلل  مللن التاللور وخارللة التجللدد والحداثللة وبلليات الخصللوص فللي مؤسسللات 

 (01، ص 4114التعليم العالي  ) ارثر كروبلي ، 

مقيللاس للخصللا ص االبداعيللة لعمللدا  كليللات التربيللة الرياضللية تتسللق مللع وان بنللا  

رفات االبداع الوانب توفر ا في القيادات االدارية . اذ ان المقياس يعلد ملن الوسلا   

العلمية التي تؤدي من خالل تاديقما الى زيادة كفا ة الشخصية القيادية لما تحويل  ملن 

 ت التي توان  القيادات االدارية .انرا ات يعرضما المقياس في ح  المش ال

وت من ا مية الدراسة ملن خلالل التعلرل عللى الخصلا ص االبداعيلة لعملدا  كليلات   

التربية الرياضية كونما المفص  ألكثر دقة عللى تنفيلي المتالدلات ومراقدتملا بملا يخلدو 

ن تحقيق االنجلازات الرياضلية والنملوو بواقلع العمل  االداري وكليل  يم لن القلول ا

نز  من ا مية الدراسة تدرز في ان تحديد الخصا ص االبداعية لعمدا  كليات التربية 

الرياضية وتعريفما وتقويمما ربما ت ون احدى الوسا   التلي تم لن المتلابعين الختيلار 

قادتمم بنا ل على  يه المرت زات التي تحاول الدراسة االنابة عليما من خالل المفلا يم 

) االصاالة   المروناة   القالقاة   ة فيما يخص االبداع المتمثلة بـ :التي تحدد ا الدراس

 .تحسس المشكالت (

 

تتمثل  فلي ضلرورة ونلود مقيلاس للخصلا ص االبداعيلة وفلق : مشكلة البحاث -0-4

نظريات االبداع التي تتناول الشخصية القيادية وضرورة تحديلد الخصلا ص التلي ملن 

للى اختيلار العنارلر المؤ للة الن ي لون شأنما تحديد السمات االساسلية التلي تسلاعد ع

 عميد كلية التربية الرياضية بالتزامن مع الجانب العلمي .

 

بنا  مقياس للخصا ص االبداعية لعمدا  كليات التربيلة الرياضلية أهداف البحث: -0-0

 للمناقة الوساى لجممورية العراق .

   -مجاالت البحث: -0-2

الميئلللات التدريسلللية ل ليلللات التربيلللة الرياضلللية  اع لللا المجاااال البشااار : -0-2-0

 المناقة الوساى في نممورية العراق.

 .4100/    2/  01ولغاية  0/4/4100المجال الزماني: -0-2-4

كليللات التربيللة الرياضللية المناقللة الوسللاى فللي نمموريللة  المجااال المكاااني: -0-2-3

 العراق.
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 تحديد المصقلحات  -0-5

( بأن " مجموعة العالقلات المناقيلة التلي قلد Patrick: عرف  باترك )المقياس -0

ت للون فللي رللورة كميللة او كيفيللة وتجمللع معللال المالمللح الر يسللية للواقللع اللليي تمللتم 

 .(01، ص، 4111وداد ممدي الجدوري، ب ")

 

 ي "الخصا ص التي يمتل ما الفرد والتي تع س :  الخصائص االبداعية -4

، المرونة ، االرالة ، الحساسية للمش الت " اذ قدرت  على االنتاج وتتسم بـ) الاالقة 

 ( Allan, C.K. (1979) : .p.p 33انما تمث  ش ال من اش ال التف ير واالنتاج)

 و قدرة الفرد او الجماعة على االنتاج من خالل امتالك  : التعريف االجرائي  -0

الف رة لخصا ص تم ن  من الاالقة في التف ير والمرونة في التعام  واالرالة في 

 والتحسس العالي للمش الت ومعالجتما بمرونة وت يف متزامنين.

 

 الباب الثاني 
 الدراسات النظرية والسابقة

 الدارسات النظرية 4-0

 االبداع :4-0-0

 :همفهوم

التعليمية من ا م المؤسسات التي تسعى الى تحديد المفا يم وتوظيفما  تعتدرالمؤسسة

في الدحوث والدراسات بغية الحصول على النواتج العملية في الدراسات والتحلي  

 -:ف التاليةومن  يه المفا يم مفموو االبداع اليي يم ن ان تتناول  بالتعاري

االبداع في اللغة العربية : بدع الشي : اخترع  وضعة ال على المثال وابدع الشي  

اي انشأه وعده بديعال واالبداع المحدث الجديد والدديع من اسما  هللا عز ون  إلبداع  

 األشيا  واحداث  ايا ا قال هللا سدحان  وتعالى 

(. اي موند ا على 001، " بديع السموات واالرو" ) القران ال ريم ، سورة الدقرة 

 غير مثال . 

، 4112واالبداع عند الح ما : ايجاد النسب الغير مسدوقة بمادة والزمان ) المنجد ، 

( 42ص
.

 

وفي المعجم الوسيط : االبداع مصدر للفع  ابداع : اي انشأه على غير مثال سابق 

 (.24، ص4111و و عند الفالسفة ايجاد الشي  من العدو ) ابو نادو ،

في اللغة كيل  :  و ابتدا  الشي  : اوضع  او استنداط  ال عن مثال سابق ومن ذل  و

قولنا عن شخص ان  شيئال قوالل او فعال اذا ابتدع  ال عن مثال سابق ) الرضا ، 

 (. 12،ص4111

الدديع والددع :  و الشي  اليي ي ون اوالل ويقال عن مددع الشي  ان  مددع  بديعال 

شيئال مستمجنال في ك  االحوال  وبان . والغريب ان الددعة ليست وابتدع  اي انشأه

 (.02، ص0221ابن منظور ، )
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 -النظريات التي فسرت االبداع: 4-0-4

احت  مفموو االبداع ا مية بالغة في كافة مجاالت العلوو وتعددت النظريات التي 

 -فسرت االبداع واختلفت حسب ونمات نظر ارحابما منما:

 

تحمل هذه النظرية اتجاهين رئيسيين لتحليل  -النظرية التحليلية: -: 4-0-4-0

 -( :35  ص 4112االبداع كما ذكرها ) ابو جادو   صالح محمد   

يتناول االتجاه االول نظرية التحلي  النفسي التقليدي والتي يتزعمما فرويد  - أ

على سدي  واليي يعد مؤسسما. و و ينظر الى االبداع من خالل االعداد والتسامي 

المثال يرى ان الدافع الجنسي يتم اعالؤه عند كدت  واضراه مع نملة من ال وابط 

وال غوط االنتماعية وبالتالي يون   يا الدافع الى اشيا  مقدولة انتماعيال ومن ثم 

يتسامى نحو ا دال ذات قيمة ايجابية يقد  بما المجتمع. اي ان سلوك االنسان تحرك  

 ن الغرا ز التي تعم  على مستوى الالشعور.طاقة نفسية تتولد ع

يتناول االتجاه الثاني نظرية التحلي  النفسي الجديدة واليي يتزعمما تالميي  - ب

فرويد وعلى رأسمم ولمر ويونج و ورني فمم يميلون في تفسير م لالبداع الى 

استددال مفموو الالشعور وبمفموو الوعي ويؤكدون على ان االبداع مم ن ان يفسر 

خالل ثالثة مفا يم اساسية  ي الالوعي وما قد  الوعي و الوعي. والعملية  من

.االبداعية  ي عن نتا ج نشاط ماقد  الوعي اما النتانات االبداعية فتنتج عن الوعي 
 

 

 -النظرية الجشتالتية: -:4-0-4-4

ظمرت  يه النظرية في المانيا في النصف االول من القرن العشرين وقد ركزت  

المش الت الصعدة اي ان االبداع يددأ بمش لة ما عند ا يددأ الفرد بإعادة  على ح 

رياغة المش لة والح  لما مع اخيه للجانب ال لي المدرك و ي تؤكد على اتداع الفرد 

للخاوات التالية لح  المش لة والورول الى حالة االبداع ) روكشن ال سندر 

 ( .022، ص0222،

 االحساس بالمش لة. - أ

 الفروو.وضع  - ب

 الدحث عن ح  يتمث  بإدراك نشط للعالقات المم نة بين انزا  المش لة. - ت

 

 -النظرية الترابقية: -: 4-0-4-3

ترى ان االبداع  و اعادة تنظيم نديد للعنارر لتحقيق منفعة او تلدية لمالب   

اقت ى ذل  التركيب الجديد وتعتمد درنة االبداع على مدى التداعد بين العنارر 

الجديدة من ابرز مؤيدي  يه النظرية والترمان وميدن  الليان يريان في االبداع 

نديدة متاابقة مع المقت يات الخارة لمنفعة تنظيمال للعنارر المتراباة في تراكيب 

ما وبقدر ما ت ون العنارر الجديدة الداخلة في التركيب اكثر تداعدال الواحد عن االخر 

بقدر ما ي ون الح  اكثر ابداعال و و يرى ان ظمور االبداع بصفت  نشاطال يتوقف 
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د بصورة نديدة على ونود ثروة من االف ار الم تسدة من خالل الخدرة يصوغما الفر

 ( . 02، ص4111او ي عما في تراكيب نديدة ) ابونادو ، 

 -النظرية السلوكية: -: 4-0-4-2

ارحاب  يه النظرية حاولوا دراسة ظا رة االبداع وفق الخاوط االساسية التي  

تفترو ان النشاط او السلوك االنساني  و في الجو ر مش لة ت وين العالقة بين 

ات الى ان باستااعة الفرد الورول الى استجابات مددعة وذل  المثيرات واالستجاب

بإيجاد االرتداطات بين المثيرات واالستجابات في تقديم التعزيز وتحديد نوع  لتعزيز 

السلوك. ويتم توني  تل  القدرة بنا ل على تقديم التعزيز الفوري بعد االستجابة 

 المددعة.

ت االبداع  عمد الداحث الى االخي ومن خالل عرو مونز للنظريات التي تناول

بنظرية نيلفورد في تفسيره لالبداع والتي تتناول الخصا ص المحددة في نظريت  

 -والتي  ي في قالب النظرية العقلية التي تحت  التفسير االتي:

 -جيلفورد والنظرية العقلية:  -: 4-5 -4-0

نظرية العقلية اذ .( من ابرز رواد الGuilford.J.P.1967.pp56يعد نيلفورد) 

يرى ان االبداع  و تنظيم يت ون من عدد من القدرات العقلية التي تميز السمات 

المرتداة باالبداع و يه القدرات التي حدد ا منمج التحلي  العاملي للورول الى 

العنارر والعوام  االساسية للظا رة و ي تؤدي دورال مممال في ميادين االبداع 

في نميع الميادين وقد تسمى م ونات االبداع او الممارات التي المختلفة و ي تشترك 

يت ون منما االبداع او عنارر االبداع ونميع  يه التسميات تعني الشئ ذات  و ي 

 :على النحو االتي

 (Fucncyالاالقة ) -أوالل:

و ي القدرة على انتاج اكدر عدد مم ن من  االف ار االبداعية او خلق اف ار نديدة 

او انتاج عدد كدير من الحلول لمش لة ما وتقاس  يه القدرة بحساب عدد  وبسرعة

االف ار التي يقدر ا الفرد في موضوع معين ووحدة زمنية ثابتة مقارنة مع ادا  

االخرين فمي تدل على مدى السمولة والسرعة التي يستايع الشخص فيما استدعا  

 اكدر عدد من االلفاظ واالف ار والتحليالت .

 -((Flexibilityالمرونة: -ال:ثاني

ويقصد بما القدرة على تغيير الحالة الي نية بتغير الموقف و و ما يالق علي  بالتف ير 

التداعدي وكلما كان الشخص المددع على درنة مرتفعة من المرونة والتلون العقلي 

 ي ون قادرال على تغيير حالت  العقلية ل ي تتناسب مع تعقد الموقف االبداعي.  

  -(:Originalityاالرالة والجدة ) -ثالثال:

و ي القدرة على انتاج استجابات مت يفة او مال مة للواقع وغير معتادة او غير شا عة 

فاألرالة تعد الاابع المحددة لالبداع وتتميز باابع غير اعتيادي للحلول التي تقدو 

الجدة والتفرد و و للمش لة و ي من اكثر الخصا ص ارتداطال باألبداع وبيل  تعني 

العام  المشترك اليي يركز على النواتج االبداعية كمح   لمقارنة االعمال االبداعية 

 و ي ليست رفة مالقة ول نما في اطار الخدرة الياتية للفرد.

 -(:Sensitivity of problemالحساسية للمش الت ) -رابعال:
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واقف المثيرة فالشخص و ي القدرة على ادراك مواطن ال عف او النقص في الم 

المددع يستايع رؤية ال ثير من المش الت في الموقف الواحد فمو يعي نواحي النقص 

والقصور بسدب نظرت  للمش لة نظرة غير مألوفة فلدي  حساسية اكثر للمش لة او 

 الموقف المثير المعتاد.

 -(:1ص 4112عماد عدد الرحيم زغلول، )العوامل المؤثرة في االبداع 4-0-3

االبداع كما في المفا يم يتأثر سلدال وايجابال بجملة من العوام  والصفات مثلما تشير 

  -الدراسات التي تتمث  بـ:

مث  المرونة والمدادرة والحساسية للمثيرات والجلد  -الصفات الشخصية: -0

والدافعية الياتية واالستقاللية والمزانية وتأكيد اليات والف ا ة والسيارة فاألفراد 

 اليين يمتازون بمث   يه الصفات او الخصا ص  م اكثر قدرة على االبداع.

ان تقليد االخرين والتقدير بالنماط السلوكية السا دة لديمم يمتل  من  -المحاكاة: -4

فرص االبت ار واالبداع لدى الفرد. اما المي  الى االستقاللية والتميز وعدو االكتراث 

 في تاوير السلوك االبداعي لدي . بآرا  االخرين فمن شأنما ان تسمم

تؤثر طديعة الديئة التي ينشأ فيما االفراد في تاور قدرات االبداع  -الرقابة: -0

لديمم فاألفراد اليين ينشؤون في بيئات متشددة تمتاز بالتسلط والنقد وعدو افساح 

 الحرية بالتعدير عن الف ر والرأي ي ون اق  قدرة على االبداع.

تعم  اساليب التربية والتعليم التي تقوو على التقد   -التعليم:اساليب التربية و -2

والتسامح والدعم والتشجيع واتاحة الفرص للتعلم في الحوار والمناقشة وابدا  الرأي 

على تعزيز السلوك االبداعي لدى االفراد في حين تقوو اساليب التلقين وتقديم 

 المعلومات الجا زة من الحد من  يا السلوك.

 

 الدراسات السابقة 4-4

 م :4101هـ  0230دراسة )يوسف عبد عقية بحر( 

القدرات االبداعية وعالقتما باإلدا  الوظيفي لمديري القااع العاو دراسة العنوان :

 على المديرين العاملين بوزارات قااع غزة .

 دفت الدراسة إلى التعرل على مدى توفر القدرات االبداعية لدى  هدف الدراسة :

المديرين العاملين بوزارات قااع غزة  وعالقتما بأدا مم . واعتمدت المنمج الورفي 

 (.0401وت ون مجتمع الدراسة من المديرين بوزارات قااع غزة وعدد م )

 استنتج الداحث . نتائج الدراسة :

لشخصية المددعة وبدرنة عالية لدى عينة الدحث وتتمث  بـ ) توافر القدرات المميزة ل

الممارة الممنية والمعرفة الفنية والخلفية العامة بمتالدات الوظيفة والممارات 

 المرتداة بما ( .

 

   الباب الثالث
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -3
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المسحي ل ون  أكثر اختار الداحث المنمج الورفي باألسلوب : منهج البحث -3-0

 المنا ج مال مة لاديعة مش لة الدحث .

 

اع ا  الميئات التدريسية لل ليات  لقد تمث  مجتمع الدحث  : البحث مجتمع -3-4

( 211( تدريسي ويمثلون)011) عدد موالدالغ  التربية الرياضية لمناقة الوساى

 ( .0ملحق )

 

 : عينة البحث -3-3

اختيرت عينة الدحث بالاريقة العمدية من اع ا  الميئات التدريسية لل ليات   

 التربية الرياضية لمناقة الوساى

(. واشتملت على عينة التجربة االستاالعية 0والمدين توزيعمم في الجدول )

%(من مجتمع الدحث والدالغ 1421(تدريسي بنسدة مئوية )41بمقدار)

للخصا ص االبداعية لعمدا  على عينة لدنا  مقياس (تدريسي ، واشتملت 211عدده)

%(من 244,04( إداريال يمثلون نسدة مئوية مقدار ا )011)كليات التربية الرياضية 

 (.0مجتمع الدحث، والمدين في الجدول )

 (0الجدول )

يبين النسبة المئوية لتوزيع مجتمع البحث والتجربة االستقالعية وعينة صدق 

 التقبيق النهائي للمقياسالبناء وعينة 
 النسبة المئوية أعداد التدريسين تفاصيل مجتمع البحث

 %011 252 مجتمع البحث الكلي

 % 5422 45 التجربة االستقالعية

 %244,34 051 عينة البناء

 

 : أدوات البحث 3-2

من أن  الحصول على الديانات الصحيحة لح  مش لة الدحث استعان الداحث 

 باألنمزة و األدوات التالية 

 وسائل جمع البيانات: 3-2-0

 -استعان الداحث باألدوات التالية:

  :أنرى الداحث مقابالت عدة مع بعض الخدرا  والمختصينالمقابلة

في بنا   

رات والقياس واإلدارة الرياضية واالدارة المقاييس وعلم النفس الرياضي واالختدا

العامة لغرو نمع المعلومات حول مش لة الدحث وبعض اإلنرا ات المممة في 

 بنا  مقياس الدحث.

 أعد الداحث استدانة لتحديد مجاالت و فقرات المقياس وروالل إلى بنا  االستبانة :

 المقياس بصورت  النما ية .

  :دا  كليات التربية الرياضيةللخصا ص االبداعية لعمالمقياس. 

                                                 

ان   أ.د فرات أ.د ليث كريم     أ.د بشرى عناد   أ.د غاز  صالح   أ.د صالح مهد  صالح   أ.د ياسين علو  -*

 جبار 
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 -وسائل جمع المعلومات: 3-2-4

 :المصادر والمرانع العلمية 

  (شد ة المعلومات الدوليةINTERNET   ). 

 -وسائل تحليل البيانات: 3-2-3

 .استمارات نمع الديانات وتفريغما 

 حاسدة ال ترونية نوعVOSTRO.1540)LAP TOP ( DELL.. 

 .الوسا   اإلحصا ية 

  يدوية نوعحاسدة(CASIO-A35)  . 

 : إجراءات بناء المقياس 3-5

)الن وين ص لغرو بنا  المقياس أتدع الداحث الخاوات التي حدد ا ك  من      

(،إذ يشير  ؤال  إلى أن عملية بنا  002، ص4111ورضوان(و)عالوي0120212

 أي مقياس تمر بالخاوات التالية:

 الغرض من بناء المقياس: 3-5-0

 تحديد الظاهرة المقلوب قياسها: 3-5-4

 تحديد المنقلقات النظرية لبناء المقياس: 3-5-3

 تحديد مجاالت المقياس: 3-5-2

بعد أن حدد الداحث الخصا ص االبداعية لعمدا  كليات التربية الرياضية ، وبعد 

االطالع على األدبيات والدراسات السابقة والمصادر العلمية ذات العالقة بمفموو  

الخصا ص االبداعية  وم وناتما وخصا صما ومقابلة مجموعة من المتخصصين في 

د مجاالت الخصا ص االبداعية  المجال علم اإلدارة الرياضية ومحاورتمم في تحدي

الرياضي ،تور  الداحث إلى مجموعة من المجاالت فيما يعتقد أنما تغاي  يا 

المفموو والدالغة اربعة مجاالت ، وللتثدت من رحة تحديد المجاالت ومدى تمثيلما 

الخصا ص االبداعية  في المجال الرياضي، قاو الداحث بإعداد استدانة تت من 

ت التي تم تحديد ا ومن ثم عرضما على مجموعة من الخدرا  المجاال

( وطلب منمم تحديد مدى رالحية التعريف النظري لمفموو 4المتخصصين)ملحق 

الخصا ص االبداعية  وتعريف المجاالت المقترحة ورالحيتما ومدى تغايتما 

د عن(Chi Squareللمفموو ، وفي ضو  مالحظاتمم وآرا مم وباستخداو مربع كاي )

(يدين 4(، وعلى ضو  ذل  تم اعتماد اربعة مجاالت والجدول)1411مستوى داللة)

 ذل .

 

 

 

 (4جدول )

يبين نتائج اختبار مربع كا  آلراء الخبراء حول صالحية المجاالت لمقياس 

 الخصائص االبداعية 



 4102 العدد التاسع والخمسون . ايلول لسنة  مجلة الفتح                                                                        

 

01 

 

عدد  المجاالت ت

 الخبراء

غير  الموافقين

 الموافقين

 4قيمة كا

 المحسوبة

 4قيمة كا

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 دال 22 3 45 صفر 45 45 المرونة 0

 دال 45 صفر 45 45 االصالة 4

 دال 72 02 4 43 45 القالقة 3

تحسس  2

 المشكالت

 دال 57 00 2 40 45

*قيمة كا
4
 (.0،22(تساوي ) 1411(=  ونسدة خاأ )0الجدوليةعند درنة حرية ) 

     

( مجاالت، ولتقدير األ مية النسدية ل   2وبيل  أردح عدد المجاالت المقياس )  

مجال من  يه المجاالت ، قاو الداحث بعرو المجاالت على مجموعة من الخدرا  

( ، وطلب منمم 0والمختصين في اإلدارة الرياضية واالختدارات والقياس ملحق)

حسس المش الت لخصا ص االبداعية في تحديد األ مية النسدية للمجاالت التي تمث  ت

( درنات تعاى الدرنة 1-0المجال الرياضي على وفق مقياس متدرج يت ون من)

( للمجال األق  أ مية ، ويعد  يا اإلنرا  0( للمجال األكثر أ مية ، والدرنة )1)

ضروريال في تصميم االختدار حتى يستايع الداحث أن يوزع التوزيع النسدي لعنارر 

 (. 20، ص0222ما بين  )سعد عدد الرحمن ، السمةك

 

 إعداد الصيغة األولية لفقرات المقياس: 3-5-5
من أن  إعداد الصيغة األولية للمقياس عمد الداحث إلى إنرا ات عدة ، بدأت        

بعملية إعداد فقرات المقياس ثم تحديد أسلوب ورياغة فقرات المقياس ثم دراسة 

 -أخيرال إعداد المقياس وعلى النحو االتي :رالحية فقرات المقياس ، و

 تم إعداد الفقرات بصورتما األولية من خالل عدد من الخاوات و ي:    

اشتقاق بعض الفقرات من المقاييس التي لما عالقة بالخصا ص االبداعية التي  -0

 تال و الدراسة الحالية.

إعداد نز  كدير من الفقرات من قد  الداحث من خالل اشتقاق بعض الفقرات من -4

اإلطار النظري والتعريف اليي تناول الخصا ص االبداعية ، لي ون العدد ال لي 

( فقرة 21لفقرات مقياس الخصا ص االبداعية لعمدا  كليات التربية الرياضيةاذ بلغ )

مجال . وريغت الفقرات على ش   موزعة على المجاالت بحسب وزن أ مية ك  

عدارات تقريرية تتدع ك  فقرة خمس  بدا   لإلنابة  ي )تنادق علي  بدرنة كديرة 

ندا ، تنادق علي  بدرنة كديرة، تنادق علي  احيانا ، تنادق علي  بدرنة قليلة ، ال 

 تنادق علي  ابدا(.  

 

 

 

 تحديد أسلوب صياغة فقرات المقياس: 3-5-5-0
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ث في رياغة فقرات المقياس على أسلوب لي رد كما ورد في )مصافى اعتمد الداح

( ، ليا أتدع الداحث القواعد اآلتية في رياغة 20، 4111با ي وريري عمران ،

 -فقرات المقياس:

 .رياغة الفقرات بأسلوب واضح وبسيط 

 .أن ت ون الفقرة معدرة عن ف رة واحدة وقابلة لتفسير واحد 

 غير مقصود لإلنابة الصحيحة. خلو الفقرات من أي تلميح 

  عدو استخداو الفقرات التي يحتم  أن يجيب عنما الجميع أو ال يجيب ل ي ال تقدو

فررة المقارنة أماو الداحث
.

 

 .أن ت ون الفقرات مال مة لمستوى المستجيدين 

 

 صالحية الفقرات )التحليل المنققي(: 3-5-5-4

( والتي وزعت على اربعة مجاالت 21بعد أن تم إعداد فقرات المقياس الدالغة )     

للمقياس الميكور آنِفال ، عمد الداحث إلى عرو  يه الفقرات بصورتما األولية على 

 مجموعة من الخدرا  والمختصين في مجال اإلدارة الرياضية واالختدارات والقياس .

عند مستوى (Chi Squareخدو الداحث مربع كاي )است، وبعد نمع آرا  الخدرا  ، 

(،فأن قيمة)كا1411داللة)
4

( المحسوبة عندما ت ون أكدر من قيمتما الجدولية فإنما 

ت ون لصالح اإلنابة التي تقاب  أكثر الت رارات آلرا  الخدرا )تصلح أو ال 

تصلح(وفي  يه الحالة تعتمد الفقرة ، أما عندما ت ون قيمة )كا
4

أق  من  (المحسوبة

قيمتما الجدولية فال تعتمد الفقرة ، ألن ليس  ناك اتفاق من قد  الخدرا  على 

( 21على ضو  ذل  تم اعتماد )( ، و22، ص4101رالحيتما ) حسن رالح ، 

 .فقرة

تم اعتماد مفتاح الددا   الخماسي للمقياس حسب رأي الخدرا  والتي  ي بدرنة -0

تنادق علي  بدرنة كديرة، تنادق علي  احيانا ، )تنادق علي  بدرنة كديرة ندا ، 

وعلى ضو   يه التعديالت تم اعتماد  تنادق علي  بدرنة قليلة ، ال تنادق علي  ابدا(.

 ( فقرة تم تاديقما على عينة الدنا  .21)

 

 (3الجدول ) 

نتائج مربع كا
4
آلراء الخبراء حول صالحية الفقرات لمقياس الخصائص االبداعية  

 ليات التربية الرياضية لعمداء ك
غير  الموافقون رقم الفقرة المجال

 الموافقون

قيمة كا
4
 

 المحسوبة

قيمة كا
4
 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 دال 22 3 45 صفر 45 7-2-2-4-ا المرونة

 دال 72 02 4 43 3-2-9

 دال 72 02 4 43 3-0 االصالة

 دال 9 5 41 4-2-9

 دال 22 02 3 44 2-5-7

 دال 72 7 7 09 9-5 القالقة

 دال 9 5 41 0-3-7
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 دال 07 40 0 42 4-01

 دال 45 صفر 45 2-2-2

تحسس 

 المشكالت

 دال 45 صفر 45 2

 دال 72 02 4 43 5-2-3-4

 دال 22 02 3 44 0-9-01

 دال 9 5 41 2-7

قيمة كا
4
 (.22 3( تساو  )15 1( ونسبة خقأ )0الجدولية عند درجة حرية ) 

 

 إعداد تعليمات المقياس: 3-5-5-3

 تصحيح المقياس: 3-5-5-2

لتصحيح المقياس أتدع الداحث طريقة )ثرستون(،وبعد نمع االستمارات رححت 

الي ) إنابات التدريسيين )عينة الدنا ( باستخداو مفتاح تصحيح الخماسي واليي اشاره 

(بأن  "األداة التي ي تشف بما الناتج عن اإلنابات 002، 0220محمد عدد السالو ، 

التي تدل على المتغيرات التي تقاس" ، لفقراتما في احتساب الدرنات وحسب 

 (.2الجدول)

 ( 2جدول )

 يبين مقياس التقدير الخماسي وبدائل اإلجابة عليه
تنقبق عليه  الفقرات

 بدرجة كبيرة

عليه تنقبق 

 بدرجة كبيرة

تنقبق عليه 

 احيانا

تنقبق عليه 

 بدرجة قليلة

ال تنقبق عليه 

 ابدا

 1 2 0 4 0 

 

 : التجربة االستقالعية 3-7

التربية  ( تدريسيمن لية41تم إنرا  التجربة االستاالعية على عينة قوامما ) 

ديالى ، بواقع  ل   من كلية وكلية ، تم اختيار م بصورة عشوا ية  –الرياضية 

 .( 04/0/4100( ولغاية )  4010/ 1/0بتاريخ )

 

 : التجربة الرئيسية 2 -3

قاو الداحث بمساعدة فريق العم  المساعد بتوزيع استمارة المقياس

على عينة الدنا   

، لتحلي  فقرات  احصا يا ،  ل ليات التربية الرياضيةالتدريسيين ( من 011الدالغة )

 واختيار الصالحة منما واستدعاد الغير رالحة .

وبعد االنتما  من تنفيي التجربة االساس ،قاو الداحث بجمع الديانات الخارة بأفراد 

 مجتمع الدنا  نميعمم ،وترتيدما في نداول تمميدا لتحليلما احصا يا . 

 

 :  سية للمقياسالخصائص القيا 3-2

                                                 

-  كلية التربية الرياضية  جامعة تكريت . ا.د عدنان الجبور 

 م.د محمد وليد الخشالي  كلية التربية الرياضية جامعة ديالى .   

 م.م حردان  عزيز كلية التربية الرياضية الجامعة المستنصرية .   

 م.م محمد وهيب مهد   كلية بالد الرافدين الجامعة.   

 م.م المعتصم باهلل وهيب مهد  كلية التربية االساسية جامعة ديالى.    
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 صدق المقياس : 3-2-0

من الخصا ص األساسية في بنا   يعد واحدال من أ م معـــايير نودة االختدار،ويعد

(إلى "إّن ردق  02، ص0222االختدارات والمقيــــــاس إذ أشار )مصافى حسين،

االختدار  و قـــدرة االختدار على قيـــــاس ما وضع من أنل  أو السمة المراد 

(  " 02، ص0222قياسما"، بيل  فان ردق المقياس يقصد ب  كما اشار )يوبولد ،

القياس رادقة إذا كانت تقيس ما تدل على قياس  والحانة إلى  يه  أن ت ون وسيلة

 الصفة الواضحة ". 

ليا ذ ب الداحث إلى التحقق من ردق المقياس باستخداو نوعين من أنواع الصدق  

 - ما :

 صدق المحتوى:  3-2-0-0

قاو الداحث بأعداد المقياس وتحديد مجاالت  وفقرات  باالستعانة بمجموعة من     

ألساتية والخدرا  في مجال اإلدارة الرياضية وعلم النفس الرياضي والقياس والتقويم ا

إلقرار رالحية الفقرات وتقدير مدى قياس ك  فقرة ألبعاد المقياس وأخي الداحث 

الداللة حسب قيمة )كا
4

( للمجاالت والفقرات اذ تم قدول المجاالت والفقرات التي 

كانت قيمة )كا
4

من الجدولية واستدعاد المجاالت والفقرات التي ( المحسوبة اكدر 

كانت قيمة )كا
4

( وتم التعدي  1،11( المحسوبة اق  من الجدولية وعند مستوى داللة )

في ضو  مالحظاتمم عليما وبيل  تم قدول الفقرات التي حصلت على موافقة الخدرا  

 وحيل الفقرات غير الصادقة . 

 

 صدق البناء : 3-2-0-4
ث على طريقة لتحلي  الفقرات للتحقق من ردق الدنا  و ي طريقة اعتمد الداح

 معام  االتساق الداخلي وكما يأتي: 

 

 معامل االتساق الداخلي : 3-2-0-4-0

أستخدو الداحث قانون معام  االرتداط الدسيط )لديرسون( الستخراج العالقة 

  فقرة وبين ( تدريسي على ك011االرتداطية بين درنات أفراد العينة الدالغة )

 ( . spssالدرنة ال لية للمقياس وذل  باستخداو الحقيدة اإلحصا ية )

( 1،212–1،111( يدين نتا ج معام  االرتدــــاط التي تراوحت بين )1والجدول )

 ولمعرفة داللتما اإلحصا ية قورنت نسدة الخاأ مع مستوى الداللة.

 (5الجدول )

 معامالت االرتباط )بيرسون( بين فقرات المقياس باستعمالقريقة االتساق الداخلي
رقم 

 الفقرة

 نسبة الخقأ االرتباط رقم الفقرة نسبة الخقأ االرتباط

0 0.470**  0.000 40 0.514** 0.000 

4 0.708** 0.000 44 0.440** 0.000 

3 0.608** 0.000 43 0.482** 0.000 

2 0.476** 0.000 42 0.510** 0.000 
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5 0.323** 0.000 45 0.000 0.000 

7 0.407** 0.000 47 0.612** 0.000 

2 0.543** 0.000 42 0.562** 0.000 

2 0.500** 0.000 42 0.537** 0.000 

9 0.470** 0.000 49 0.484** 0.000 

01 0.386** 0.000 31 0.484** 0.000 

00 0.366** 0.000 30 0.310** 0.000 

04 0.360** 0.000 34 0.345** 0.000 

03 0.516** 0.000 33 0.384** 0.000 

02 0.404** 0.000 32 0.407** 0.000 

05 0.391** 0.000 35 0.366** 0.000 

07 0.479** 0.000 37 0.333** 0.000 

02 0.577** 0.000 32 0.552** 0.000 

02 0.451** 0.000 32 0.485** 0.000 

09 0.468** 0.000 39 0.528** 0.000 

41 0.552** 0.000 21 0.403** 0.000 

≥ (  *معنو  عنده مستوى داللة  10 1≥ )** معنو  عنده مستوى داللة 

(1 15)   

( تساو  32( ودرجة حرية )1415قيمـة )ر( الجدوليــة تحت مستوى داللة )

(1 31.) 

 :ثبات المقياس 4 - 2  -3

أعتمد الداحث على استخداو طريقة اعادة االختدار للحصول على ثدات المقياس 

 المرشح للتاديق  ي : 

 ـ طريقة اعادة االختبار  : 3-2-4-0
"ألن  ايجاد معام  الثدات عن طريق اعادة االختدارات أذ ما اعيد االختدارات  

وبرت ثورانداي  ، على االفراد انفسمم في الظرول نفسما يعاي النتا ج نفسما" ) ر

( ليا طدقت االختدارات على عينة من تدريسيين كليات التربية 12، ص0222

الرياضية للمناقة الوساى ثم قاو الداحث باستخداو معام  االرتداط )بيسرسون( بين 

( و و معام  ثدات عاٍل يم ن االعتماد 1 ,22االختدارات وكانت قيم  معام  الثدات )

( أن معام  الثدات اليي Lazarus 1963ختدار إذ ييكر لي رت )علي  لتقدير ثدات اال

(1،20– 1،24يم ن االعتماد علي  يتراوح ما بين )
.
. 

 

 الوسائل االحصائية : 3-9

تمت معالجة الديانات إحصا يا بواساة برنامج الحقيدة االحصا ية               

(SPSS. ) 

 

 

 

 

 ومناقشتها:الباب الرابع عرض النتائج وتحليلها -2
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 التحليل العاملي 2-0
يمدل التحلي  العاملي إلى تحديد كفا ة فقرات المقياس في قدرتما على قياس ما        

وضعت من أنل  لدى عينة الدحث وتحديد كفا ة مجاالت المقياس وأكثر ا ظمورا أو 

ك  اختدار من  تمثيال وينتمي التحلي  العاملي إلى مصفوفة العوام  النقية وتشدعات

االختدارات المستخدمة في التحلي  بالعوام  المستخلصة) كام  عدود حسين، 

 (.011،ص4112

وقد اتدع الداحث  يا المنمج االحصا ي من ان  تحديد كفا ة فقرات المقياس في    

قدرتما على قياس ما وضعت لقياس  لدى عينة الدحث .وكيل  تحديد كفا ة مجاالت 

للخصا ص االبداعية لدى عمدا  كليات التربية الرياضية . ليا تم  المقياس الم ونة

( استمارة )ورقة 011( فقرة للتحلي  العاملي من خالل إخ اع )21ادخال )

إنابة(.إذ إن  كلما زاد حجم العينة كان اف   إذ تعد معامالت االرتداط بين 

الل من عينة ألخرى المتغيرات في العينات الصغيرة أق  موثوقية ،ألنما تمي  لالخت

(الى  أن العوام  التي نحص  عليما من 022، ص4112.أذ اشار )نون بالنت ، 

مجموعة الديانات الصغيرة ال يم ن تعميمما بش   نيد بالمقارنة مع العوام  

المستنتجة من عينات اكدر وقد تم استخداو الحقيدة االحصا ية للعلوو االنتماعية 

(spssفي معالجة الديانات )  ألنما تتسم ب فا ة عالية في تحلي  الديانات وتتوفر فيما

اإلم انية العالية لمعالجة اإلنرا ات اإلحصا ية الدالغة التعقيد وتمتاز بالسرعة والدقة 

( عوام  قد  التدوير إلى أن  يه 01وتمخ ت نتا ج التحلي  العاملي عن بلورة )

ا استخدو الداحث أسلوب التدوير العوام  غير قابلة للتفسير إال بعد تدوير ا .لي

( ألن  يؤدي إلى أف   الحلول Kaiser( ل )كيزرVarimaxالمتعامد )الفار يماكس 

، 0220التي تستوفي خصا ص التركيب الدسيط لثرستن كما بين  ) اثانيوس الدياتي ، 

 ( .420ص

 

 : التحليل العاملي لمصفوفة االرتباطات البينية2-4
عاملي بالمصفوفة االرتداطية الشاملة لمتغيرات الدراسة وينتمي يددأ التحلي  ال       

،  0224إلى تلخيصما في المصفوفة العاملية المونزة)ريسان خريدط وثا ر داوود، 

( تتجمع نتيجة 10، ص0221(، كما يشر ) ابرا يم الزوبعي واخرون ، 22ص

ك  مجموعة معامالت االرتداط مصفوفة ارتداطية تنقسم إلى تجمعات ويجمع بين 

عام  أو اكثر .ونتيجة لميه العملية فإن المقياس يختزل الى عدد رغير من العوام  

أو السمات المشتركة التي يالق عليما المجاالت األساسية للظا رة التي يقيسما 

المقياس ومن خصا ص  يه الاريقة أنما تنقي المقياس من الفقرات ال عيفة التي ال 

من مجاالت المقياس ،و يا يعني إن الفقرة ال تقيس  ترتدط بأي عام  أو مجال

 الظا رة التي وضع المقياس لقياسما .

( فقرة وت منت 21وقاو الداحث باستخراج مصفوفة االرتداطات الدينية لـ)     

( 141( معامال  لم تحسب الخاليا القارية منما، وكانت منما )121المصفوفة )

( 414% ، و )0414( سالدة معنوية بنسدة 2%  و  )22422موندة معنوية بنسدة 

 .  %04401غير معنوية موندة و سالدة بنسدة 
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 : العوامل االولية قبل التدوير2-3
( عوام  و يه العوام  01تمخ ت نتا ج التحلي  العاملي قد  التدوير عن بلورة )

سي ولونيا إال تسمى بالعوام  المداشرة ومن الصعب تفسير العوام  المداشرة تفسيرا 

بعد تدوير ا رغم أن الدنا  العاملي األرلي سليم من الناحية الفنية إال أن تفسيره 

 رعب . والغرو من التدوير  و الحصول على ما يسمى الدنا  الدسيط .

 

 ( 7لجدول )ا

 يبين مصفوفة العوامل قبل التدوير
 رقم 

 الفقرة

العامل 

 االول

العامل 

 الثاني

العامل 

 الثالث

العامل 

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس

العامل 

 السابع

العامل 

 الثامن

العامل 

 التاسع

العامل 

 العاشر

0 225 ,1 202 ,1 012 ,1 -021 ,1- -112 ,1- 433 ,1 110 ,1 122 ,1 -427 ,1- 029 ,1 

4 234 ,1 397 ,1 045 ,1 302 ,1 051 ,1 -120 ,1- 404 ,1 090 ,1 112 ,1 -490 ,1- 

3 712 ,1 392 ,1 121 ,1 159 ,1 024 ,1 117 ,1 144 ,1 -022 ,1- -014 ,1- 440 ,1 

2 757 ,1 010 ,1 -024 ,1- 122 ,1 132 ,1 009 ,1 372 ,1 -421 ,1- -112 ,1- 001 ,1 

5 723 ,1 337 ,1 -120 ,1- 402 ,1 -020 ,1- 122 ,1 002 ,1 -045 ,1- 022 ,1 -051 ,1- 

7 779 ,1 304 ,1 -429 ,1- 005 ,1 020 ,1 -000 ,1- -002 ,1- 173 ,1 -022 ,1- -027 ,1- 

2 522 ,1 171 ,1 -091 ,1- 041 ,1 125 ,1 420 ,1 -212 ,1- -150 ,1- 045 ,1 -479 ,1- 

2 520 ,1 412 ,1 -052 ,1- 391 ,1 -003 ,1- -010 ,1- -173 ,1- -052 ,1- -340 ,1- -012 ,1- 

9 203 ,1 020 ,1 -525 ,1- 172 ,1 101 ,1 319 ,1 -075 ,1- -101 ,1- -194 ,1- 150 ,1 

01 502 ,1 197 ,1 -514 ,1- -102 ,1- -407 ,1- 424 ,1 123 ,1 -015 ,1- -434 ,1- -195 ,1- 

00 053 ,1 322 ,1 -072 ,1- -425 ,1- 445 ,1 312 ,1 224 ,1 125 ,1 007 ,1 -057 ,1- 

04 542 ,1 322 ,1 012 ,1 -424 ,1- 437 ,1 -121 ,1- 307 ,1 052 ,1 -159 ,1- 022 ,1 

03 312 ,1 305 ,1 422 ,1 -345,1- 122 ,1 -112 ,1- -377 ,1- -177 ,1- 324 ,1 442 ,1 

02 524 ,1 420 ,1 323 ,1 -010 ,1- -129 ,1- -003 ,1- 044 ,1 -437 ,1- 415 ,1 -132 ,1- 

05 503 ,1 304 ,1 -005 ,1- -344 ,1- -422 ,1- 107 ,1 -033 ,1- 194 ,1 021 ,1 -093 ,1- 

07 543 ,1 040 ,1 -211 ,1- -443 ,1- 002 ,1 -113 ,1- -027 ,1- 235 ,1 -102 ,1- 131 ,1 

02 577 ,1 113 ,1 -434 ,1- 423 ,1 -419 ,1- 022 ,1 -191 ,1- 090 ,1 025 ,1 414 ,1 

02 529 ,1 054 ,1 -432 ,1- 014 ,1 -437 ,1- -397 ,1- -124 ,1- -192 ,1- 152 ,1 194 ,1 

09 740 ,1 022 ,1 -351 ,1- 141 ,1 -122 ,1- -042 ,1- -109 ,1- -157 ,1- -005 ,1- 497 ,1 

41 713 ,1 079 ,1 -339 ,1- -012 ,1- -005 ,1- -153 ,1- 072,1 -312 ,1- 011 ,1 -122 ,1- 

40 712 ,1 -077 

,1- 

110 ,1 -010 ,1- -025 ,1- 105,1 124,1 -019 ,1- 022 ,1 -002 ,1- 

44 257 ,1 -449 

,1- 

-402,1- 324 ,1 422 ,1 425,1 172,1 -002 ,1- -132 ,1- 129 ,1 

43 373 ,1 -032 

,1- 

152 ,1 229 ,1 204 ,1 -149 ,1- 027,1 -159 ,1- 422 ,1 419 ,1 

42 570 ,1 -319 

,1- 

132 ,1 -122 ,1- 424 ,1 149 ,1 130,1 112 ,1 -171 ,1- -302 ,1- 

45 322 ,1 -021 

,1- 

420 ,1 197 ,1 334 ,1 -422 ,1- -429 ,1- 397 ,1 042 ,1 -192 ,1- 

47 740 ,1 -097 

,1- 

-122 ,1- -439 ,1- 425 ,1 -122 ,1- 170 ,1 119 ,1 -122 ,1- -125 ,1- 

42 741 ,1 -442 

,1- 

-409 ,1- -497 ,1- 103 ,1 114 ,1 122 ,1 -034 ,1- -122 ,1- -132 ,1- 
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42 571 ,1 -343 

,1- 

-175 ,1- -113 ,1- 092 ,1 420 ,1 -140 ,1- -132 ,1- -029 ,1- -057 ,1- 

49 725 ,1 -172 

,1- 

427 ,1 -005 ,1- 119 ,1 -479 ,1- 021 ,1 121 ,1 -117 ,1- 124 ,1 

31 721 ,1 -022 

,1- 

112 ,1 140 ,1 031 ,1 -301 ,1- 192 ,1 -017 ,1- 009 ,1 144 ,1 

30 324 ,1 053 ,1 429 ,1 455 ,1 -129,1- 155 ,1 -157 ,1- 392 ,1 115 ,1 -112 ,1- 

34 720 ,1 -475 

,1- 

011 ,1 -405 ,1- 102 ,1 132 ,1 112 ,1 -000 ,1- 012 ,1 -022 ,1- 

33 722 ,1 -424 

,1- 

150 ,1 -042 ,1- -452 ,1- -192 ,1- 002 ,1 127 ,1 -074 ,1- -122 ,1- 

32 532 ,1 -312 

,1- 

122 ,1 404 ,1 -329 ,1- 131 ,1 142 ,1 447 ,1 002 ,1 -125 ,1- 

35 524 ,1 -332 

,1- 

-147 ,1- -120 ,1- -121 ,1- 302 ,1 192 ,1 174 ,1 435 ,1 445 ,1 

37 237 ,1 -422 

,1- 

-002 ,1- 105 ,1 -025 ,1- 423 ,1 024 ,1 402 ,1 -124 ,1- 491 ,1 

32 747 ,1 -410 

,1- 

092 ,1 170 ,1 -411 ,1- -414 ,1- 100 ,1 071 ,1 -370 ,1- 150 ,1 

32 207 ,1 -041 

,1- 

152 ,1 -103 ,1- -412 ,1- 104 ,1 173 ,1 154 ,1 425 ,1 -151 ,1- 

39 752 ,1 -442 

,1- 

413 ,1 -149 ,1- -042 ,1- -051 ,1- 137 ,1 -092 ,1- -124 ,1- 023 ,1 

21 719 ,1 -020 

,1- 

033 ,1 -453 ,1- -033 ,1- -177 ,1- -455 ,1- 132 ,1 -027 ,1- 154 ,1 

الجذر 

 الكامن

221 ,04 212 ,4 952 ,0 729 ,0 222 ,0 492 ,0 454 ,0 022 ,0 012 ,0 142 ,0 

التباين 

 المفسر

025 ,30 140 ,7 225 ,2 092 ,2 701 ,3 423 ,3 049 ,3 922 ,4 270 ,4 520 ,4 

النسبة 

 التراكمية 

025 ,30 095 ,32 121 ,24 422 ,27 222 ,29 030 ,53 471 ,57 412 ,59 975 ,70 535 ,72 

 : العوامل االولية بعد التدوير2-2

بعد ان تم تدوير العوام  بأسلوب الفار يماكس قاو الداحث بتحديد العوام  القابلة 

( كحد أدنى  1،11للتفسير بنا يا على تشدع الفقرات والعوام  . إذ تم استخداو تشدع ) 

لقدول الفقرات ، وقدول العوام  التي تشدعت فيما ثالث فقرات أو أكثر وكانت تشدعما 

( . إذ يحق للداحث أن يختار االختدار اليي زاد أو  1،11يساوى أو يزيد عن ) 

( ويتم قدول العام  اليي كانت تشدعات  ثالثة  1،11 – 1،01تساوى التشدع في  عن ) 

اختدارات فأكثر بعد التدوير. وباعتماد على ما اشار علي  ك  من ) نون انستازي و 

مقياس الخصا ص ( عوام  يت ون منما 2(أم ن قدول )011، ص0222انا خولي ،

 االبداعية لعمدا  كليات التربية الرياضية لمناقة الوسط . 

 

 ( يبين مصفوفة العوامل بعد التدوير2الجدول )
رقم 

 الفقرة

العامل 

 االول

العامل  العامل الثاني

 الثالث

العامل 

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس

العامل 

 السابع

العامل 

 الثامن

العامل 

 التاسع

 العامل

 العاشر

0 195 ,1 375 ,1 014 ,1 531 ,1 -002 ,1- 311 ,1 -119,1- -125 ,1- -112 ,1- 022 ,1 

4 103 ,1 302 ,1 -122 ,1- 432 ,1 313,1 323 ,1 227 ,1 022 ,1 179 ,1 -072 ,1- 

3 029 ,1 522 ,1 -117 ,1- 321 ,1 179 ,1 445 ,1 133 ,1 450 ,1 -102 ,1- 440 ,1 

2 345 ,1 535 ,1 007 ,1 472 ,1 109 ,1 -012 ,1- -019 ,1- 027 ,1 373 ,1 421 ,1 

5 004 ,1 224 ,1 023 ,1 420 ,1 220 ,1 442 ,1 199 ,1 129 ,1 093 ,1 113 ,1 

7 472 ,1 729 ,1 -112 ,1- 005 ,1 120 ,1 092 ,1 452 ,1 122 ,1 423 ,1 -103 ,1- 

2 474 ,1 345 ,1 057 ,1 041 ,1 195 ,1 130 ,1 032 ,1 155 ,1 721 ,1 035 ,1 

2 022 ,1 722 ,1 142 ,1 477 ,1 022 ,1 -193 ,1- 122 ,1 041 ,1 072 ,1 -422 ,1- 

9 002 ,1 111 ,1 125 ,1 202 ,1 122 ,1 -02 ,1- 021 ,1 129 ,1 049 ,1 099 ,1 
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01 425 ,1 125 ,1 022 ,1 222 ,1 424 ,1 122 ,1 130 ,1 -124 ,1- 132,1 -155 ,1- 

00 140 ,1 141 ,1 110 ,1 131 ,1 152 ,1 299 ,1 -174 ,1 113 ,1 157 ,1 -107 ,1- 

04 499 ,1 307 ,1 131 ,1 472 ,1 -117 ,1- 149 ,1 020 ,1 151 ,1 -491 ,1- 402 ,1 

03 192 ,1 011 ,1 -144 ,1- 409 ,1 002 ,1 132 ,1 011 ,1 -170 ,1- 172 ,1 222 ,1 

02 412 ,1 440 ,1 115 ,1 320 ,1 572 ,1 124 ,1 040 ,1 032 ,1 -172 ,1- 099 ,1 

05 401 ,1 372 ,1 079 ,1 011 ,1 402 ,1 420 ,1 192 ,1 -245 ,1- 403 ,1 454 ,1 

07 421 ,1 274 ,1 424 ,1 -031 ,1- -495 ,1- 422 ,1 492 ,1 -077 ,1- 090 ,1 029 ,1 

02 151 ,1 205 ,1 599 ,1 121 ,1 019 ,1 -101 ,1- 052 ,1 029 ,1 027 ,1 124 ,1 

02 442 ,1 722 ,1 077 ,1 -121 ,1 304 ,1 -192 ,1- 172 ,1 -147 ,1- -123 ,1 129 ,1 

09 450 ,1 709 ,1 422 ,1 142 ,1 -122 ,1- 125 ,1 -137 ,1- 197 ,1 -125 ,1- 012 ,1 

41 312 ,1 514 ,1 445 ,1 -175 ,1- 452 ,1 302,1 -122 ,1- -122 ,1 011 ,1 142 ,1 

40 517  ,1 027 ,1 407 ,1 122 ,1 207 ,1 115,1 -023,1- 142 ,1 074 ,1 011 ,1 

44 457 ,1 400 ,1 472,1 173 ,1 -154 ,1- 172,1 149,1 527 ,1 429 ,1 -025 ,1- 

43 022 ,1 012 ,1 030 ,1 -104 ,1- 070 ,1 142 ,1 441,1 253 ,1 115 ,1 125 ,1 

42 754 ,1 125 ,1 134 ,1 127 ,1 122 ,1 124 ,1 400,1 031 ,1 429 ,1 -012 ,1- 

45 332 ,1 -102 ,1- -113 ,1- 113 ,1 -127 ,1- -002 ,1- 720 ,1 051 ,1 150 ,1 020 ,1 

47 721 ,1 401 ,1 121 ,1 114 ,1 -139 ,1- 095 ,1 012 ,1 019 ,1 125 ,1 123 ,1 

42 752 ,1 425 ,1 402 ,1- -113 ,1- 117 ,1 021 ,1 -052 ,1- -144 ,1- 125 ,1 100 ,1 

42 579 ,1 127 ,1 410 ,1 093 ,1 -192 ,1- 122 ,1 102 ,1 020 ,1 331 ,1 -021 ,1- 

49 521 ,1 443 ,1 020 ,1 414 ,1 433 ,1 129 ,1 452 ,1 132 ,1 -472 ,1- 190 ,1 

31 590 ,1 301 ,1 007 ,1 -139 ,1 425 ,1 -117 ,1- 052 ,1 439 ,1 -102 ,1- 191 ,1 

30 -135 ,1- 042 ,1 425 ,1 343 ,1 007,1 142 ,1 507 ,1 142 ,1 145 ,1 131 ,1 

34 770 ,1 154 ,1 091 ,1 042 ,1 420 ,1 174 ,1 120 ,1 -112 ,1- 072 ,1 011 ,1 

33 710 ,1 452 ,1 323 ,1 411 ,1 021 ,1 149 ,1 121 ,1 -052 ,1- -120 ,1- 037 ,1 

32 429 ,1 002 ,1 525 ,1 122 ,1 494 ,1 -079 ,1- 455 ,1 -125 ,1- 122 ,1 -071 ,1- 

35 203 ,1 112 ,1 720 ,1 013 ,1 120 ,1 011 ,1 -151 ,1- 025 ,1 192 ,1 071 ,1 

37 474 ,1 040 ,1 752 ,1 025 ,1 -044 ,1- 129 ,1 132,1 013 ,1 -153 ,1- -194 ,1- 

32 229 ,1 341 ,1 474 ,1 332 ,1 147 ,1 -400 ,1- 457 ,1 -175 ,1 -099 ,1- -022 ,1- 

32 242 ,1 415 ,1 252 ,1 015 ,1 201 ,1 179 ,1 021 ,1 112 ,1 192 ,1 022 ,1 

39 701 ,1 441 ,1 047 ,1 437 ,1 022 ,1 -192 ,1- 149 ,1 427 ,1 -031 ,1- 027 ,1 

21 743 ,1 413 ,1 197 ,1 449 ,1 -042 ,1- -190 ,1- 052 ,1- -131 ,1- 124 ,1 447 ,1 

الجذر 

 الكامن

940 ,5 750 ,2 204 ,4 710 ,4 252 ,0 259 ,0 242 ,0 742  ,0 223 ,0 229 ,0 

التباين 

المفس

 ر

213 ,02 742 ,00 229 ,7 514 ,7 723 ,2 392 ,2 309 ,2 171 ,2 212 ,3 792 ,3 

النسبة 
 التراكمية 

213 ,02 231 ,47 419 ,33 200 ,33 352 ,22 250 ,22 121 ,53 031 ,52 232 ,71 535 ,72 

 

 المقياس النهائي :2-5

بعد االنتما  من المعالجات اإلحصا ية وبعد تاديق الشروط األساسية لقدول     

العوام  وتفسير ا تور  الداحث إلى اربعة مجاالت تمث  م ونات مقياس خصا ص 
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( فقرة ، 41االبداعية لعمدا  كليات التربية الرياضية لمناقة الوسط واليي يت من )

الدراسة أن مفموو الخصا ص االبداعية لعمدا  ويت ح من نتا ج التحلي  العاملي لميه 

كليات التربية الرياضية لمناقة الوسط متعدد المجاالت و يه النتيجة تتفق مع ما 

 أشارت الي  الدراسات واالدبيات السابقة .

وبيل  تم التحقيق بالصدق العاملي من تعدد مجاالت المقياس و يا يدل على ونود 

 لمدل.ردق عاملي وبميا تم تحقيق ا

 (2الجدول )

يوضح الترتيب مصفوفة العوامل النهائية حسب ترتيب المكونات وتشبعاتها بعد 

 التحليل العاملي
العامل  الفقرة ت

 االول 

العامل 

 الثاني 

العامل 

 الثالث

العامل 

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس

العامل 

 السابع

العامل 

 الثامن 

0 47 14721        

4 34 14770        

3 42 14752        

2 42 14754        

5 21 14743        

7 39 14701        

2 33 14710        

2 31 14590        

9 42 14579        

01 49 14521        

00 40 14517        

04 09  14709       

03 7  14729       

02 02  14722       

05 2  14722       

07 3  14522       

02 2  14535       

02 41  14514       

09 37   14752      

41 35   14720      

40 02   14599      

44 32   14525      

43 01    14222     

42 9    14202     

45 0    14531     

 

 

 

 

 ( 9) الجدول

 المقياس بصيغته النهائية 
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تقبيق عليه  الفقرةمضمون  الفقرة

بدرجة كبيرة 

 جدا  

تقبيق 

عليه 

بدرجة 

 كبيرة

تقبيق 

عليه 

 احيانا  

تقبيق 

عليه 

بدرجة 

 قليلة

ال 

تنقبق 

عليه 

 بتا  

 المجال االول )القالقة(

يستثمر اتفاقيه التخصصية والرياضية فاي الادفاع  0

 عن آالمه

     

      يتمكن من ابداء المالحظات في االوقات المناسبة 3

يساااتقيع ان يشاااخص المواقاااف المناسااابة ألباااداء  2

 اقتراحاته فيما يخص تقوير االنجاز الرياضي

     

      يستقيع تلخيص افكاره في فترة زمنية وجيزة 7

يسااتثمر الكليااات ذات الماادلوالت الهامااة إليصااال  2

افكاااره فيمااا يخااص تقااوير عماال اقسااام التربيااة 

 الرياضية

     

يااتمكن ماان توليااد اكثاار ماان مقتاار  لموقااف واحااد  9

 يواجهه

     

يضع عامل الزمن مقياسا  لنجاحاه فاي حال مشاكلة  01

 واجهته

     

 المجال الثاني )المرونة(

      مضمونها الفقرة

      يغير راية عندما يشعر انه على خقأ 03

يسااتفيد ماان اراء وتجااارب العمااداء االخاارين فااي  02

 طريقة تفكير 

     

      يبدل طريقة تفكيره عندما تكون غير صائبة 02

      يتقبل انتقادات االخرين له 09

يتحااااول ماااان فكااااره الااااى اخاااارى باسااااترخاء فااااي  41

 االشراف على ادارة االنشقة 

     

 

 المجال الثالث )االصالة (

      مضمونها الفقرة

      يقور عمله باتخاذ التجارب الميدانية الجديدة 40

يبتعااد عاان اجااراءات العماال الروتينيااة فااي تحديااد  42

 ومتابعة عمل رؤساء اقسام التربية الرياضية

     

      يتقبل االفكار الجديدة ويسعى الى تنفيذها 47

يقاار  افكااارا  عمليااة تواكااب عصاارا  الحداثااة فيمااا  42

 يتعلق بالقوانين لاللعاب الرياضية

     

      يسعى الى تنفيذ االفكار الجديدة وغيرالمألوفة 42

      يبقى االفكار التي يشعر فيها الجدة والحداثة 49

يقااع علااى تجااارب العمااداء االخاارين فااي الكليااات  31

العربياااة واالجنبياااة ماااع متابعاااة الماااؤتمرات التاااي 

 تخص التربية الرياضية 

     

 

 المجال الرابع ) تحسس المشكالت (

      مضمونها الفقرة

يشاااخص المعوقاااات التاااي تحاااول دون تقدماااة فاااي  34

 عمله

     

      يعي بأهمية التغير في بيئة العمل 33

يؤمن بان خبرات الحياة تراكمياة ساواء كانات فاي  32

 البيت او العمل

     

يسعى الى التغيار كحال مان حلاول المشاكالت التاي  35

 تواجهه

     

العاااااملين فااااي بيئااااة عملااااه يتحسااااس المشااااكالت  37

 خصوصا  في متابعة الفرق الرياضية في الكلية

     

     يعي باإلمكانيات التي يمتلكها لحل المشكالت التاي  39
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 تواجهه

يتمكن من تشخيص اساباب فشاله فاي حال مشاكلة  21

 ما واجهته

     

 

 الباب الخامس
 :االستنتاجات  -5-0

الدحث التي عرضت وحللت ونوقشت ،  في ضو  المعالجات اإلحصا ية لنتا ج

 تور  الداحث إلى االستنتانات اآلتية :

ان توافر الخصا ص االبداعية في الشخصيات القيادية غير متوفرة نميعما  .0

 بالتركيب الدنا ي لشخصياتمم وانما توافر خارية او خاريتين .

داعية ان للديئة الخارنية االثر الفعال في التأثير على نمو الخصا ص االب .4

خالل العم  باعتدار ان المؤسسة التعليمية نز  من المجتمع يتأثر بالظرول 

 ية.الخارن

 : التوصيات -5-4
العملعلىتيلياللمعوقاتالتيتعيقتاوير وتحفيز خصا ص االبداع لدى القيادات  .0

 االدارية .

يم ن  استخداممقياسالخصا ص االبداعية اليياعد الداحث أحدالمؤشراتالتي .4

 االستفادة منما في عملية اختيار القيادات االدارية .

 المصادر

  القران ال ريم 

 (. 0222؛ ) دار المعارل ، القا رة ، مصر ،  لسان العربابن منظور ؛ -0

 بيروت. 42ص 4112 المنجد -4

للنشر والتوزيع ؛  ، م تدة الشقرياالبداع في التربية والتعليمارثر كربولي ؛  - -0

 . ، السعودية . ترنمة احمد رالح .4114

نظرية اليكا  والنانح . اليكا  التح يمي ابونادو: محمود محمد علي ؛ -2

. عمان . االردن 0، برنامج تاديق .دي بونو للاداعة والنشر طواالبداع والعلمي

 .24ص 4112

ر االبداعي تاديقات عملية في تنمية التف يابو نادو. رالح محمد علي،  -1

، دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان، باستخداو نظرية الح  االبت اري للمش الت

 . 4111االردن 

 .4111،مجلةالندأ .عمان .االبداعصناعةترعا االشعوبالحرةالرضا . عليعدد؛ -2

وداد ممدي الجدوري ؛ بنا  مقياس لتاوير عملية االتصال اإلداري والتربوي  -1

ب ليات نامعة القادسية: )أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية في األقساو العلمية 

 (.4111نامعة بغداد  –التربية ابن الميثم 

:  خاوة مع التحلي  العامليإبرا يم عدد الجلي  الزوبعي )وآخرون ( ؛  -2

 (. 0221)الدوحة ، دار قاري بن فجا ة ، 
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ترنمة : خالد ،   spss)التحلي  العاملي باستخداو برامج )نون باالنت ؛  15 -2

 (. 4112العامري :)القا رة ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ،

سي ولونية الفروق الفردية بين األفراد نون انستازي ، وآنا خولي ؛  -01

: ) القا رة ،الشركة  4، ترنمة  : السيد محمد خيري وآخرون ، طوالجماعات

 ( . 0222العربية للاداعة والنشر ، 

، ترنمة عدد  2؛ القياس والتقويم في علم النفس والتربية ، ط روبرت ثور نداي  -00

 . 0222هللا زيد ، ال يالني ، عدد الرحمن عدس ، عمان ، مادعة ال تب االردنية ، 

طرق تصميم بااريات االختدار ريسان خريدط مجيد وثا ر داود سليمان ؛  -04

 (. 0224 : )نامعة الدصرة ، دار الح مة ، والقياس في التربية الرياضية

حسن رالح ممدي ؛التندؤ باإلنجاز الفرقي على وفق التوافق النفسي   -00

االنتماعي والتماس  الحركي للفرق المشاركة في الدوري الممتاز ب رة السلة 

 (.4101:)أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، نامعة باب ، 

القياس في التربية محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛  -02

 .4111،الرياضية وعلم النفس الرياضي

:)القا رة ، م تدة النم ة  4، ط القياس النفسي والتربويمحمد عدد السالو ؛ -01

 (.0220المصرية ، 

. ترنمة غسان عدد الحي. عالم االبداع العاو والخاصروش ن. ال سندر.  -02

 .022ص  0222المعرفة ال ويت 

االمارات  4112 0.طدئ علم النفس التربويمداعماد عدد الرحيم زغلول.  -01

 العربية المتحدة دار ال تاب الجامعي للاداعة والنشر.

المعامالت العلمية بين النظرية والتاديق ـ الثدات ـ مصافى حسين با ي ؛ -02

 (.  0222:)القا رة، مركز ال تاب، الصدق ـ الموضوعية ـ المعايير

:)القا رة  ، دار  0، ط والتاديقالقياس النفسي النظرية سعد عدد الرحمن ؛ -02

 (.0222الف ر العربي ، 

االختدارات والمقاييس في التربية مصافى با ي وردري عمران ؛ -41

 ( 4111:)القا رة ، م تدة االنجلو المصرية ، 0،طالرياضية

كام  عدود حسين ؛ بنا  وتقنين مقياس االغتراب للرياضيين :)اطروحة  -40

 (.4112بية الرياضية الجادرية ،دكتوراه ،نامعة بغداد/كلية التر

 لمديري باإلدا الوظيفي وعالقتما االبداعية ؛ القدراتيوسف عدد عاية بحر -44

 .4101غزة،  قااع بوزارات العاملين المديرين دراسةعلى العاو القااع

: منمج الدحث في التربية وعلم النفس ، ترنمـــة : محمد  يوبولد ، فاندالين -40

 (. 0222ندي  )وآخرون(:)القا رة، م تدة األنجلومصرية،

:)بغداد ، مؤسسة الثقافة  المدخ  إلى التحلي  العامليأثناسيوس الدياتي ؛ -42

 (  . 0221العالمية ، 

25- . Allen ,M.J.&Yen,W,N:Psychological 

testing.7
th

ed,PrenticeHall,New York. 

26- Guilford.J.P.psychmetrice.1967. New york.D.Van. 
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 المالحق

 (0ملحق )

 يمثل مجتمع البحث من المالك التدريس لكليات التربية الرياضية
 العينة االصلية الكلية الجامعة ت

 412 التربية الرياضية بغداد 0

 75 التربية الرياضية بغداد/ البنات 4

 22 التربية الرياضية المستنصرية 3

 49 التربية الرياضية تكريت 2

 45 التربية الرياضية االنبار 5

 22 التربية الرياضية ديالى 7

 252   المجموع

 

 (4ملحق )                                           

 أسماء الخبراء الذين تم عرض مقياس الخصائص االبداعية
الدرجة  ت

 العلمية

 مكان العمل االختصاص االسم

كلية التربية الرياضية / جامعة  علم نفس رياضي نزار القالب ا.د 0

 الموصل

كلية التربية الرياضية /  علم نفس رياضي غاز  صالح ا.د 4

 المستنصرية

كلية التربية الرياضية / جامعة  علم نفس رياضي ياسين علوان  ا.د 3

 بابل

كلية التربية الرياضية / جامعة  علم نفس رياضي حازم علوان ا.د 2

 بغداد

كلية التربية الرياضية / جامعة  علم نفس رياضي محمد جسام عرب ا.د 5

 بغداد

عبد الوهاب  ا.د 7

 غاز 

كلية التربية الرياضية / جامعة  اختبارات وقياس

 بغداد

طارق عبد  ا.د 2

 الرحمن

كلية التربية الرياضية  /جامعة  ادارة

 بغداد

كلية التربية الرياضية  /جامعة  اختبارات ثائر داود ا.د 2

 بغداد

كلية التربية الرياضية  /جامعة  ادارة على الراو  ا.د 9

 بغداد

كلية التربية الرياضية / جامعة  ادارة  ابراهيم  ا.د 01

 بغداد

كلية التربية االساسية / جامعة  علم نفس عام مهند عبد الستار  ا.د 00

 ديالى

كلية التربية الرياضية / جامعة  اختبارات وقياس محمد الياسر   ا.د 04

 بابل

عامر سعيد  ا.د  03

 الخاكاني

كلية التربية الرياضية / جامعة  ادارة

 بابل
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كلية التربية االساسية / جامعة  علم نفس عام ليث كريم  ا.د 02

 ديالى

 كلية التربية االساسية / جامعة علم نفس عكلة الحور  ا.د 05

 الموصل

عبد الرحمن  ا.د  07

 ناصر

كلية التربية الرياضية / جامعة  اختبارات وقياس

 ديالى

كلية التربية الرياضية / جامعة  اختبارات وقياس عباس علي عذاب ا.د  02

 بغداد

كلية التربية الرياضية / جامعة  اختبارات وقياس قحقان خليل  ا. د 02

 بغداد

كلية التربية الرياضية / جامعة  وقياس اختبارات صالح راضي ا.د 09

 بغداد

كلية التربية الرياضية / جامعة  اختبارات وقياس محمد عبد الحسن ا.د  41

 بغداد

كلية التربية الرياضية / جامعة  ادارة نصير قاسم ا.م.د 40

 ديالى

كلية التربية االساسية / جامعة  علم نفس عام  بشرى عناد ا.م.د 44

 ديالى

كلية التربية الرياضية / جامعة  علم نفس رياضي احمد رمضان ا.م.د 43

 ديالى

 كلية القب / جامعة بغداد 

كلية التربية الرياضية / جامعة  ادارة عبد هللا هزاع  ا.م.د 42

 بغداد

كلية التربية الرياضية / جامعة  ادارة  سالم رشيد ا.م.د 45

 بغداد

 

 

 

 

 

 
 


