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القجرات الجيشاميكية لالتحادات الخياضية السخكدية واالنجية السستازة في اقميم دراسة مقارنة في 
 كهردستان العخاق من وجهة نظخ أعزاء هيئاتها االدارية

 
 حسهداتاحسج ثابت إحدان                                         حشين صالح سالم           

  قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة ية لمبشاتكمية التخبجامعة السهصل / 
 ( 2021/7/5قبل لمشذخ في  2021/6/6)قجم لمشذخ في 

 هجف البحث إلى
قردرات التاامر ، قردرات ، قردرات الرتعمػ، قدرات استشعار الفرصص) أبعادهاوفق بظاء مؿياس لمقدرات الديظاميكية  -1

 . (التظسيق
بأبعرررادال لادارررادات الصاامرررية الطصدياررة واازد رررة الططترررا   فررر  اقمررريػ  كيررةلقررردرات الديظاميا مسرررتؽ  التعررصع ىمررر   -2

   .كؽردستان العصاق مؼ وجهة زعص أىضاء هيئادها ااداراة
اداررادات الصاامررية الطصدياررة واازد ررة الططتررا   فرر  اقمرريػ اق فرر  القرردرات الديظاميكيررة برريؼ و التعررصع ىمرر  الفررص  -3

 كؽردستان العصاق.  
( 91مؽ ىررة الرر  )ا ( ىضررؽ 201)، وداؽزررع ىيظررة الحارر  مررؼ الطررظها الؽيررف  بأسررمؽح الطسرر  اناسررتمدا الحا  رر

 .( ىضؽا ف  األزد ة الططتا  110ىضؽا ف  ااداادات الطصدياة و)
والتاقرررق مرررؼ يررردق  ويحادررر ، وفررر  معال رررة ال يازرررات  مقررردرات الديظاميكيرررةحاررر  درررػ بظررراء مؿيررراس للتاقيرررق أهرررداع ال

لعيظتيؼ مستقمتيؼ، معامر   )ت(ظسحة الطئؽاة، الؽسط الاساب ، اازاصاع الطعياري، اختحار ال استمدااإ صائيا دػ 
ااداررادات امررتا   ان، واسررتظتا الحا  رردصوزحررا ألفررا ااردحرراا الحسرريط )بيصسررؽن(، معادلررة سرر يصمان بررصاون، معادلررة 

دتؽافرق مرم مسرتؽ  أ مر   لديظاميكيرةمؼ القردرات ا متؽسطةف  اقميػ دؽردستان العصاق مستؽاات  الصاامية الطصدياة
. أبعادهرررا باسرررت ظاء بعررررد قررردرات استشرررعار الفررررصص الررر ي دررران بطسررررتؽ   اازد ررررة الططترررا   فررر  اقمرررريػ وامرررتا  ىرررا  

وجررؽد فررصوق  ات و  دتؽافررق مررم مسررتؽ  دافررة ابعادهررا. كؽردسررتان العررصاق مسررتؽاات ىاليررة مررؼ القرردرات الديظاميكيررة
 اميكية بيؼ ااداادات الصاامية الطصدياة واازد ة الططتا   ف  اقميػ دؽردستان العصاقدالة معظؽاة ف  القدرات الديظ

    .  ولصال  األزد ة الططتا  
A comparative study of the dynamic capabilities of the central sports 

federations and the excellent clubs in the Kurdistan Region of Iraq 

from the viewpoint of the members of their administrative bodies 
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ABSTRACT 
Search target to: 

1- Building a scale of dynamic capabilities according to its dimensions 

(opportunity sensing capabilities, learning capabilities, integration capabilities, 

coordination capabilities). 
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2- Knowing the level of dynamic capabilities in its dimensions for the central 

sports federations and excellent clubs in the Kurdistan Region of Iraq from the 

point of view of the members of their administrative bodies. 

3- Identify the differences in the dynamic capabilities between the central 

sports federations and the excellent clubs in the Kurdistan Region of Iraq. 

The two researchers used the descriptive approach using the survey method. 

The research sample consisted of (201) members distributed into (91) 

members in central federations and (110) members in excellent clubs. 

To achieve the objectives of the research, a measure of dynamic capabilities 

was built and its validity and reliability were verified. In statistical processing of 

data, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test for two 

independent samples, simple correlation coefficient (Pearson), Spearman-

Brown equation, alpha-Cronbach equation, were used. The researchers 

concluded that the central sports federations in the Kurdistan Region of Iraq 

possess medium levels of dynamic capabilities that correspond to the level of 

most of their dimensions, except for the dimension of opportunity-sensing 

capabilities, which was at a high level. And the excellent clubs in the Kurdistan 

Region of Iraq possess high levels of dynamic capabilities that correspond to 

the level of all its dimensions. And the existence of significant differences in 

the dynamic capabilities between the central sports federations and the 

excellent clubs in the Kurdistan Region of Iraq and in favor of the excellent 

clubs.  

 التعخيف بالبحث -1
 :البحث وأهسيةالسقجمة  1-1

دعررد درر  مررؼ ااداررادات الصاامررية الطصدياررة واازد ررة الصاامررة الترر  دؽيررن باألزد ررة الطتقدمررة مررؼ 
الطظعطات الصاامية المتان دطتا ان بالشمصية ااىتحاراة الطستقمة، ودسهطان ف  دؽزهطا مظعطات 

العديررررد مررررؼ الاصدررررة الصاامررررية واقررررم ىميهطررررا  صسررررػ سياسرررراتللهررررا هيئررررات اداراررررة  ات مسرررر وليات 
ىرؼ  يصهطرا مرؼ الطظعطرات، لر ا دران ابرد لهطرا مرؼ قردرات  تطمعات الطسرتق ميةالؽاجحات لتاقيق ال

  فعالة وماصدة لها لمؽيؽ  ال  ااهداع الطظشؽد .
يق ا د ودعد القدرات والت  دؽين بالديظاميكية بطكؽزادها استشعار الفصص والتعمػ والتاام  والتظس
اإلز را ات ااطص الط يص  ف  ادبيات اادار  ااسرتصادي ية، ا   طكرؼ ىرؼ طصاقهرا فهرػ ديؽيرة داقيرق 

( الررر  أن القررردرات 2016ىمررر  مرررص الررريمؼ، واشررريص )العطرررار والطؽسرررؽي، يهرررا وديؽيرررة الافرررا  ىم
مؽاردهرا  الديظاميكية دعت ص مهار  دظعيطية دظفرصد بهرا الطظعطرة ىرؼ مظافسريها ودسرتمدمها فر  داؽار 

الؽظيؽيررة الرر  مررؽارد ديظاميكيررة دطكظهررا مررؼ مؽاجهررة بيئتهررا الطت رردد  مررؼ اجرر  داقيررق ميرري  دظافسررية 
  (.162، 2016)العطار والطؽسؽي، 
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لرررحع  مرررؼ األهطيرررة بطكازتررر  العمطيرررة والعطميرررة القررردرات الديظاميكيرررة مرررؼ خرررا  مكؽزادهرررا تاديرررد ف
حرررار  فررر  التاديرررد الدور الررر مرررؼ  ا الطؽمرررؽ العرررصاق لطرررا لهررردؽردسرررتان الطظعطرررات الصاامرررية فررر  

آخرر   بكرر  السرر   لطسررتق   متطيرري الطسررتق م  لمطظعطررات الصاامررية لتت رراو  الطص مررة ا زيررة ودظعررص 
  واألسحاح لتاقيق دطمعادها.  

لمهيئات ااداراة ف  ااداادات الصاامية الطصدياة وبعر  اازد رة الصاامرية  انواقم اختيار الحا  
الطظعطتررريؼ  عررردان مرررؼ  اديؼالعرررصاق درررؽن الهيئرررات اادارارررة فررر  هررر دسرررتانر دؽ ػ ياقمرررالطتقدمرررة فررر  

، دطررا ان هرراديؼ الطظعطترريؼ الصاامرريتيؼ سرراهطتا فرر  الؽيررؽ  الطسررتؽاات ااداراررة العميررا والؽسررط 
 .ال  الظتائا ال يد  واإلز ا ات الطتطيي  جعمتهطا دطتماان داراما رااميا متطييا

 البحثمذكمة  1-9
مرررؼ   رررد زؽىرررا  ردسرررتان بؽجررر  المصرررؽصؽ اظص الررر  الؽاقرررم الصاامررر  العصاقررر  وفررر  اقمررريػ دالظررران 

الطماررؽ  فرر  الطظعطررات الصاامررية دااداررادات الصاامررية الطصدياررة وبعرر  ازد ررة  والتطيرري التطمررم
 الطقدمة والسع  الطستطص مؼ ق مها بأن داؽن بطصاع الطظعطات الطتقدمة والطتطيي  ىؼ  يصها. 

هظرا الرر  اي درجرة او مسررتؽ  مطكرؼ ان داررؽن قرد ويررمع الير  هرر ال الطظعطرات، ومررا لارؼ التسرراؤ  
هظا  قدرات   ال الطظعطات متقدمة ومستطص ، وه ه  الصدائي الت  قد  عتقد ازها مصوراة لتاؽن ه

إلقرراء الضررؽء ىمرر  م رر  دمررغ الطشرركمة دطااولررة لمتعررصع ىمرر  ، ودرر لغ مررؼ الضررصوري دافعررة لهررا 
ودرجرة اىتطادهررا ل ؽازرر   لهرر ال الطظعطرات الصاامررية ودظطيتهررا ات الديظاميكيررةالقردر جؽازر  القررؽ  فرر  

الطعصفة والتعمػ وديؽية است طارها لمفصص الطتا ة وه  هظا  داام  ودظسيق بيؼ و دادها وازشطتها 
وهرر  هظررا  دحررايؼ برريؼ  والعطرر  ىمرر  ىاجهررا هرراودرر لغ التعررصع ىمرر  جؽازرر  القصررؽر فيالطتظؽىررة 

ية الطصديارررة واألزد رررة الططترررا   فررر  إقمررريػ دؽردسرررتان العرررصاق فررر  اىتطررراد القررردرات اادارررادات الصاامررر
   الديظاميكية. 

از  قد  كؽن مؼ الضصوري الؽقؽع ىم  دراسة القدرات الديظاميكية بأبعادهرا  انص  الحا  يمؼ هظا 
 قدط يرررر  ؿيقررررةق(( و قرررردرات استشررررعار الفررررصص، قرررردرات الررررتعمػ، قرررردرات التاامرررر ، قرررردرات التظسرررري)

 طكرؼ  ىمير ردستان لهر ال القردرات. ؽ ف  اقميػ د ااداادات الصاامية الطصدياة وبع  ازد ة الطقدمة
 ان دتصدي مشكمة الدراسة ف  التساؤ  التال :

لاداادات الصاامية الطصدياة واازد ة الططتا   فر  اقمريػ وأبعادها ما مستؽ  القدرات الديظاميكية  -
ىظرد ، وه  هظرا  اخرتاع فر  مرد  دط يقهرا اء هيئادها ااداراةوجهة زعص أىض كؽردستان العصاق

  .هاديؼ الطظعطتيؼ الصااميتيؼ
 أهجاف البحث 1-9
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قررردرات ، قررردرات الرررتعمػ، قررردرات استشرررعار الفرررصص) أبعادهرررابظررراء مؿيررراس لمقررردرات الديظاميكيرررة  -1
  .(التاام ، قدرات التظسيق

واازد ررررة الطصدياررررة دال لاداررررادات الصاامررررية بأبعررررا لقرررردرات الديظاميكيررررةا مسررررتؽ  التعررررصع ىمرررر   -2
   .الططتا   ف  اقميػ دؽردستان العصاق مؼ وجهة زعص أىضاء هيئادها ااداراة

واازد رررة ادارررادات الصاامرررية الطصديارررة اق فررر  القررردرات الديظاميكيرررة بررريؼ و التعرررصع ىمررر  الفرررص  -3
 الططتا   ف  اقميػ دؽردستان العصاق.  

 البحث افخض 1-9
اات   ااداررادات الصاامررية الطصدياررة واازد ررة الططتررا   فرر  اقمرريػ دؽردسررتان العررصاق مسررتؽ امررتا -1

     القدرات الديظاميكية.  مؼىالية 
معظؽاة ف  القدرات الديظاميكية بيؼ ااداادات الصاامرية الطصديارة  يص وجؽد فصوق  ات دالة  -2

  واازد ة الططتا   ف  اقميػ دؽردستان العصاق. 
 مجاالت البحت 1-5
واازد ررة اداررادات الصاامررية الطصدياررة فرر  اااداراررة  أىضرراء الهيئرراتالط ررا  الحشررصي:  1-5-1

 . ف  اقميػ دؽردستان العصاق ات التصظيف الططتا  
 .1/3/2021لغا ة  13/9/2020لمفتص  مؼ الط ا  اليماز :  1-5-2
واازد ررررة الططتررررا   فرررر  اقمرررريػ ة الصاامررررية الطصدياررررمقررررصات ااداررررادات الط ررررا  الطكرررراز :  1-5-3

   .كؽردستان العصاق
 تحجيج السرظمحات 1-6

 القجرات الجيشاميكية 
( بأزهرررا م طؽىرررة القررردرات التررر  دسررراىد الطظعطرررة ىمررر  استشرررعار 2018 ، ظرررانو   امرررد) ىصفهرررا -

يق ال يئة المارجية ودعدي  ودؽسيم قاىد  معمؽمادها ومعارفها مطا  ساىد ف  داقيق التاام  والتظس
برريؼ جطيررم مؽاردهررا وزشرراطادها والرر ي يررظعكإ برردورال ىمرر  إىرراد  دشرركي  قرردرادها الااليررة ودطؽاصهررا 

 (.145،2018و ظان،   امد) بطصاقة افض  لا  دتاءا مم التغيصات ال يئية
م طؽىرررة مرررؼ العطميرررات التظعيطيرررة التررر  دطكررؼ إدار  الطظعطرررة مرررؼ إىررراد  دشررركي  قابميادهرررا  وهرر  -

طؼ لهررررا د ديررررد اسررررتصادي يادها وىطميادهررررا وازشررررطتها بطررررا يررررتائػ مررررم التغيررررصات التشررررغيمية بطررررا  ضرررر
 .(13، 2016الطتسارىة ف  بيئتها المارجية )رشيد والع ؽدي، 

م طؽىرررة مرررؼ الططالررر  التظعيطيرررة والتشرررغيمية لمطظعطرررات الصاامرررية إجصائيرررا:  انالحا  ررر اوىصفهررر -
اام  و سؼ التعام  مم الفصص الطتا ة لتؽاكر  لتاسيؼ و ااد  فاىمية أزشطتها معتطد  التعمػ والت

 التغيصات ف  ال يئة المارجية ولتتاءا مم ال يئة الداخمية.
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 الجراسات السذابهة -9
  (9119دراسة حامج وحشان ) 9-1

 " تأثيخ القجرات الجيشاميكية في السيدة التشافدية "
بؽيرفها متغيرصا مسرتقا والطيري   هدع الحا  ال  دشميص ط يعة العاقة بريؼ القردرات الديظاميكيرة

التظافسررررية بؽيررررفها متغيررررصا مسررررت يحا والتعررررصع ىمرررر  دور درررر  مظهطررررا فرررر  داقيررررق مسررررتؽ  األداء 
الططمؽح لمطظعطات والتايف مم التغيصات ال يئية الطتسارىة. ودػ دط يق الحا  ف  الشصدة العامة 

يررة. واىتطررد الحارر  ىمرر  الطررظها لمسررطظع العصاؾيررة ا ررد  دشرركيات و ار  الصررظاىة والطعررادن العصاؾ
( فررصدا باسررتعطا  اسررتطار  ااسررتحازة 75الؽيررف  التاميمرر  فرر  از ررا  با رر  ودازررع ىيظررة الحارر  )

كرررأدا  رئيسرررية ل طرررم ال يازرررات. واسرررتعطمع الؽسرررائ  اإل صرررائية )معامررر  الفرررا دصوزحرررا  ، التاميررر  
ااسرتظتاجات أهطهرا  العديرد مرؼ (. ودؽير  الحار  الر تحرار التحرايؼ األ راديالعامم  التؽديردي ،اخ

ان القدرات الديظاميكية د يص بشك  محاشص ف  داقيق الطيي  التظافسرية ودريداد ؾيطرة هر ا الترأييص مرؼ 
 خا  قدرات ااستشعار والتظسيق وإىاد  التشكي  والتعمػ والتاام  ىم  التصدي .

 إجخاءات البحث  -9
 مشهج البحث 9-1

  .الاال  حا   بأسمؽح الطس  لطاءمت  الالطظها الؽيف اناستمدا الحا  
 مجتسع البحث وعيشته 9-9

لاداررادات الصاامررية الطصدياررة واازد ررة الططتررا   فرر  أىضرراء الهيئررات اإلداراررة م تطررم الحارر   مررػ
 ( ىضررؽا فرر  اادارراد124إلرر  )مقسررطيؼ ( ىضررؽا 264)والحررالع ىررددهػ  اقمرريػ دؽردسررتان العررصاق

مرطع جطيرم  ير  اصص الشرام  اختيار ىيظة الحا  بطصاقة الدػ و ، ( ىضؽا ف  الظادي140و)
( قابمرررة 201ىمررر  ) الحا  ررران و صررر  ادارررادات / أزد رررة(، –ط تطرررم الحاررر  )اىضررراء لطفرررصدات ال

( ىضرؽا فر  األزد رة 110( ىضؽا ف  اادارادات الطصديارة و)91) لمتامي  اا صائ  مؽ ىة ال 
أىضررراء  انالحا  ررر واخترررار.  تطرررم الحاررر %( مرررؼ م76.136 يررر  بمغرررع زسرررحة العيظرررة )الططترررا   

    واألسئمة الطؽجهة. ن الصؤساء لط يعة أبعاد الطؿياسالهيئات اإلداراة دو 
 عيشتي البشاء والتظبيق  9-9-1
بظسحة وال ازية لمتط يق %(، 70وبظسحة ما  قارح )لم ظاء  الحا  إل  ىيظتيؼ األول  ىيظةدقسيػ دػ 

ه ال الظس  لضطان أن داؽن ىيظة ال ظاء مت او    دػ اىتطادو %( مؼ ىيظة الحا ، 30ما  قارح )
( الر  2000)ممارػ،   شريصا   ن داؽن ىيظة التط يق مط مرة لمط تطرم،د لغ أل( ىضؽ، و 100لر )

%( مررؼ الط تطررم الامرر  إ ا 20دط رر  مررا زسرر ت  ) ان   ررػ العيظررة فرر  الحاررؽة الؽيررؽية   رر  ان
مرؼ م تطرم  ىضرؽا( 130درػ اختيرار )و  .(155، 2000ممارػ، ) كان يغيصا زس يا )بضم مئات(
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ىضرؽا فر  الظرادي إ  بمغرع زسرحة ( 72و)ىضرؽا فر  ااداراد ( مرظهػ 58الحا  بطصاقة ىشرؽائية )
 ( يؽم  دؽ ام م تطم الحا  وىيظاد .1وال دو  ) %( مؼ ىيظة الحا ،68.062ال ظاء )ىيظة 
( مظهػ ىضؽا 58اقة ىشؽائية )( ىضؽا مؼ م تطم الحا  بطص 130)دػ اختيار  عيظة ال ظاءىمي  ف

، %( مؼ ىيظة الحار 68.062( ىضؽا ف  الظادي إ  بمغع زسحة ىيظة ال ظاء )72ف  اادااد و)
( ىضرؽا 33( مظهػ ىضرؽا فر  ااداراد و)28( ىضؽا، مظهػ )61)اما ىيظة التط يق فتاؽزع مؼ 

( يؽمرر  1  )وال رردو  ،%( مررؼ ىيظررة الحارر 31.938)فرر  الظررادي إ  بمغررع زسررحة ىيظررة التط يررق 
 دؽ ام م تطم الحا  وىيظاد .

ت  ال ظاء والتط يق لاداادات الطصدياة وىيظوالعيظة ااستطاعية  وىيظت  دؽ ام م تطم الحا  (1) ال دو 
 واألزد ة الططتا   

 تظبيق بشاء استظالعية  العيشة السجتسع اسم االتحاد ت
 3  5 1 9 9 كص  قدا 1
 2 4 1 7 7 كص  السمة 2
 2 4 1 7 7   الطائص كص  3

 2 4 1 7 7 كص  يد 4

 2 3  5 5 سا ة وميدان 5

 2 3  5 5 دراجات 6

 1 2  3 3 ياي  7

 1 2  3 3 سحا ة 8

 1 2  3 3 د   ف 9

 1 2  3 3 بميارد 10

 1 2  3 3 محار   11

 1 2  3 3 شطصزا 12

 1 3  4 5 كارادي  13
 2 3  5 5 جطظاستغ 14
 2 3 1 6 7 بظاء اجساا 15
  2  2 3 رما ة 16
 2 3  5 5 دا كؽزدو 17
 1 2  3 3 دظإ 18
  2  2 3 مصارىة 19
  2  2 3 ماكطة 20
 1 3  4 5 جؽدو 21
     1 الط  الصاام  22
     3 الصاشة 23
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     1 الفصوسية 24
     3 الاؽزفؽ 25
     3 القؽ  ال دزية 26
     3 القؽس والسهػ 27
     3 ديغ بؽدإ 28
     5 رفم اايقا  29
     5 الطاولة 30

 98 58 5 91 199 السجسهع
 تظبيق بشاء استظالعية  العيشة السجتسع اسم الشادي ت
 2 5  7 10 ب  شطصدة سميطاز   1

 2 5 1 8 10 سيصواز  زؽي  2

 3 6 1 10 10 زؽرو  3
 2 4 1 7 10 دربظدخان  4

 2 3  5 10 شيصوازة  5

 3 6 1 10 10  هظدراؼ 6

 3 6 1 10 10 ه  وليص 7

 3 6  9 10 ب  شطصدة أربي  8

 3 7  10 10 بصا   د   9

 3 6  9 10 ئارارات 10

 3 7  10 10 سؽران  11

 2 6  8 10 دهؽ  12
    - 10  اصال فاز  13
 2 5  7 10  اخؽ 14

 99 79 5 111 191 السجسهع
 61 191 11 911 969 السجسهع الكمي

 %49.242 %99.999  %76.136  بة السؤيةالشد

 البحث ةأدا 9-9
القررردرات الديظاميكيرررة لادارررادات الصاامرررية الطصديارررة  تاديررردمظاسرررحة ل سلعررردا وجرررؽد أدا  ؾيرررا زعرررصا  

ولتاقيررق  ،واازد ررة الططتررا   فرر  اقمرريػ دؽردسررتان العررصاق مررؼ وجهررة زعررص أىضرراء هيئادهررا ااداراررة
)قرردرات استشررعار الفررصص، قرردرات بأبعررادال لقرردرات الديظاميكيررة ا أهررداع الحارر  دطمرر  بظرراء مؿيرراس

 طؿيرراسالب ظرراء  انإ  قرراا الحا  رر ىيظررة الحارر  ئررػبطررا  او  ،الررتعمػ، قرردرات التاامرر ، قرردرات التظسرريق(
   ا دية: وفق المطؽات  ىم 

  إجخاءات بشاء مقياس القجرات الجيشاميكية  9-9-1



 0207(، لسنة 3، العدد )71أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد  جملة

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

 
959 

 السقياس أبعادتحجيج   9-9-1-1
 الطتظؽىةاألطص والطصاجم واألدبيات الظعصاة والحاؽة والدراسات العمطية  طا  ىم بعد اا

تاح والحا  يؼ ال يؼ دسظ  أهػ آراء الا انوأبعادال، استعصض الحا   القدرات الديظاميكيةب والطتعمقة
ا ااطا  ىم  زتاجادهػ الفاصاة، فت يؼ أن هظا  ادفاقا  بمصؽص بع  ه ال األبعاد، ل  لمحا  ان

إ   والحا  يؼ،مؼ الُاتاح  (17) وجهة زعص الت  دط   مقدرات الديظاميكيةل أبعادىد    ااست طدػ 
( إل  أن "يدق الطاتؽ  لاختحار  عتطد بصؽر  أساسية ىم  مد  2004الاكيػ،  شيص )

ود لغ الطؽاقن وال ؽاز  الت   ؿيسها  ىظايصال،إمكازية دط ي  ااختحار لطاتؽاات 
يادقا (. 23 ،2004 الاكيػ،جم  ااختحار")ألتاقيق الهدع ال ي ومم مؼ  ومت ازسا     دط يا  

)قدرات وه   مقدرات الديظاميكيةل ابعاد أربعةوقد د يؼ ادفاق جطيم الاتاح والحا  يؼ ف  داديد 
 76.47وبظس  دصاو ع بيؼ ) استشعار الفصص، قدرات التعمػ، قدرات التاام ، قدرات التظسيق(

ىم  الص ػ مؼ  (قدرات إىاد  دصدي  الطؽارد)ىدا اىتطاد بعد  اناردأ الحا   وقد%(. 41.17-
%( دؽن دخؽ  مفصداد  وعحاراد  مطؼ فقصات اابعاد األخص  58.82ظهؽر زسحة اادفاق ىمي  )
 . (1) طماقالالطعتطد  ودطا م يؼ ف  

الطتمصصيؼ ف  دد مؼ ىم  ىبصيغتها األولية القدرات الديظاميكية دػ ىصمها داديد أبعاد بعد و 
 ىمرر الاصررؽ   و لررغ بقصررد( 1) مماررق األىطررا  وإدار م ررا  التصبيررة الصاامررية واإلدار  والتظعرريػ 

أبعرراد  (4)اىتطرراد اجطعررؽا وقررد  ،يررد الحارر فادفرراقهػ وااسررتفاد  مررؼ الطا عررات والتؽجيهررات الترر  د
 قردرات التظسريق(ت التاام ، )قدرات استشعار الفصص، قدرات التعمػ، قدرا وه  مقدرات الديظاميكيةل

 (. 2ودطا م يؼ ف  ال دو  )
 القدرات الديظاميكيةزسحة ادفاق الم صاء والطمتصيؼ ف  داديد أبعاد  (2) ال دو 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 الفقخات صياغة   9-9-1-9
ىمررر  ىررردد مرررؼ  ااطرررا صررريا ة فقرررصات الطؿيررراس بعرررد ب انالطؿيررراس قررراا الحا  ررربعرررد داديرررد أبعررراد 

وبطرا يتظاسر  مرم  القردرات الديظاميكيرةدراسات السابقة  ات العاقة بطؽمؽ  وال والحاؽةالدراسات 
( أبعراد 4مؽ ىرة ىمر  ) فقرص  (28) القردرات الديظاميكيرة مرؼ مؿيراسوقرد دارؽن ك  بعد مؼ أبعرادال، 

( 7ولاررر  بعرررد ) )قررردرات استشرررعار الفرررصص، قررردرات الرررتعمػ، قررردرات التاامررر ، قررردرات التظسررريق(هررر  

 ندبة االتفاق غيخ مهافق مهافق القجرات الجيشاميكية أبعاد ت

 %100 ررررررررررررررررررررر 13 قدرات استشعار الفصص 1

 %100 ررررررررررررررررررررر 13 قدرات التعمػ 2

 %100 ررررررررررررررررررررر 13 قدرات التاام  3

 %100 ررررررررررررررررررررر 13 قدرات التظسيق 4
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درجررة ، درجررة د يررص ، درجررة د يررص  جرردا  )وهرر  لمطؿيرراس ائ  اإلجابررة الطقتص ررة بررد داديررددررػ فقررصات، و 
، 2، 3، 4، 5وىمر  الترؽال  ) ا ديرةوداط  األو ان  (درجة معيفة جدا  ، درجة معيفة، متؽسطة

1 .) 
 
 
 الظاهخي الرجق   9-9-1-9

بصرؽردها  فقرص  ويريا تها (28)القردرات الديظاميكيرة والحرالع ىرددها  اسيربعد إىداد فقصات مؿ
 يررة واإلدار  والتظعرريػ دزىصمررع ىمرر  ىرردد مررؼ الم ررصاء والطمتصرريؼ فرر  م ررا  التصبيررة ال األوليررة،
لتقرؽاػ الطؿيراس والاكرػ ىمر   (2ممارق )جامعرة الطؽير  ومرؼ خارجهرا األىطرا  مرؼ داخر   وإدار 

مررررة أجررررصاء التعررررد ات الا  إمكرررران و واألبعرررراد ومررررد  ماءمررررة الفقررررصات ل بعرررراد الفقررررصات  يةيررررا 
ودرر لغ  ،ىررؼ  دررص يررا ية برردائ  اإلجابررة الطقتص ررة فضررا  ، تاءا ومؽمررؽ  الحارر لترروالطظاسررحة 

ولػ دار ع أي فقرص   ىاا.ا راء والطقتص ات  ؽ  الطؿياس بشك   وإبداءبالظسحة ل و ان والدرجات 
ىمر   ناو ص  الحا  رمؼ فقصات الطؿياس فقد دػ دعدي  بع  الفقصات ووفقا  لتطابق آراء الم صاء، 

%( مرررؼ ادفررراق الم رررصاء، وقرررد درررػ إجرررصاء التعرررد ات بعرررد 100- 76.923زسرررحة دصاو رررع مرررا بررريؼ )
%( إ   شيص بمؽا إلر  75م صاء ألزها دط   أك ص مؼ زسحة )مؼ آراء ال( 13اصؽ  ىم  ادفاق )ال

%( فأك ص مرؼ آراء الطاكطريؼ فر  هر ا الظرؽ  مرؼ 75از  ىم  الحا   الاصؽ  ىم  زسحة ادفاق )
 ( ا د : 3ودطا ف  ال دو  ) (126، 1986بمؽا وآخصون، ق )الصد

 ومطابقة اراء الم صاء  ؽ  ق ؽ  ورف  الفقصات  القدرات الديظاميكية مؿياس  (3 دو  )ال

 ت
القدرات 
 الديظاميكية

 ا دصم  دصم  دسمس  العحارات
 الظسحة الط اة
 لمصا ية

قدرات استشعار  1
 الفصص

1 ،3 ،7 13 - 100% 
2 ،4 ،5 ،6                                                                                                        12 1 92.307                                                                     % 

2 
 قدرات التعمػ

                                                                                                                                   

1 ،5 13 - 100%  
4 ،6 ،7    12 1 92.307                                                                     % 

2 11 2                                                                                                                                               84.615% 
3 10 3 76.923                                                    % 

 قدرات التاام  3
1 ،2 ،4 ،6 ،7  13 - 100%  

3 ،5 10 3 76.923                       %                              
  %100 - 13  2، 1 قدرات التظسيق 4
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3 ،4 ،5 ،6 ،7                                                                                                                                                                             12 1 92.307                                                                     % 
 

الم ررصاء،  مطابقررة آراء لاصررؽلهػ ىمرر اإلبقرراء ىمرر  جطيررم فقررصات الطؿيرراس ( 3مررؼ ال رردو  )يت رريؼ 
)قررردرات استشرررعار أبعررراد القررردرات الديظاميكيرررة ( فقرررص  مؽ ىرررة ىمررر  28ىمررر  ) درررػ ااسرررتقصار ىميررر 

أمررا ؼيطررا  مررص  ،( فقررصات7ولارر  بعررد ) درات الررتعمػ، قرردرات التاامرر ، قرردرات التظسرريق(الفررصص، قرر
ا   الم ررصاء آراءفرر  مررؽء  (Lieckert scale)برردائ  اإلجابررة فقررد دررػ اىتطرراد الطؿيرراس المطاسرر  

( إل  أن ه ال الطصاقة " داؽن  ات درجات يحات ىالية ود ريؼ بدقرة 1990وآخصون،  شيص )اإلماا 
 (. 325 ،1990 وآخصون،)اإلماا ". الفصد زاؽ الطؽمؽ  درجة اد اال 

هررر  لمطؿيررراس و %( ىمررر  اسرررتمداا خطسرررة بررردائ  100بظسرررحة ) الم رررصاءوقرررد درررػ استاصرررا  ادفررراق 
داطرر  ىمرر   )درجررة د يررص  جرردا ، درجررة د يررص ، درجررة متؽسررطة، درجررة مررعيفة، درجررة مررعيفة جرردا (

  (.3، مماق )(1، 2، 3، 4، 5التؽال  األو ان )
ليصرررح  (، 1بتصجطرررة الطؿيررراس الررر  المغرررة الاؽرد رررة ليرررتاءا مرررم ط يعرررة العيظرررة ) انالحا  ررر اايرررػ قررر

   ااستطاعية.الطؿياس جاهيا   لمتط يق ىم  العيظة 
 لمسقياساالستظالعي  ظبيقالت 9-9-1-9

مرؼ ق ر  الطفاؽيريؼ  ةقرد يتعرصض لر  الطؿيراس مرؼ أسرئمة متؽقعرة أو ماتطمر ابػية التؽي  إل  م
 ىشررؽائية وىررددهاااسررتطاى  ىمرر  ىيظررة  ط يررقالتيؿيرر  ىمرر  العيظررة األساسررية فقررد دررػ وق رر  دط 

و لررغ بعرررصض  ( مررؼ اازد رررة مررؼ ىيظررة الحاررر ،5( أىضرراء مرررؼ ااداررادات و)5( أىضرراء، )10)
، وقررد د رريؼ لمحرا  يؼ ومررؽا الفقررصات  21/12/2020ولغا رة  10/12/2020الطؿيراس لمفتررص  مررؼ 

 ( دؾيقة.20)ط واليمؼ الطستغصق دان بطتؽس
 صجق البشاء 9-9-1-5
 أسمهب السجسهعتين الستظخفتين  9-9-1-5-1

( استطار  لمطؿياس 130الط طؽ  الام  لا  استطار  ول طيم أفصاد ىيظة ال ظاء الحالغة )أوجد الحا  يؼ 
( لرر لغ 130الامر  دظا ليررا، وبطرا أن ىيظرة ال ظرراء بمغرع ) صدير  ااسررتطارات ىمر  أسراس الط طررؽ يرػ د
%( مرررؼ الط طؽىرررة الررردزيا بعرررد التصديررر  27%( مرررؼ الط طؽىرررة العميرررا و)27باختيرررار ) اناا الحا  رررقررر

( 70التظررررا ل  لاسررررتطارات، ودررررػ اسررررتمصال ؾيطررررة )ت( برررريؼ الط طررررؽىتيؼ العميررررا والرررردزيا، ود رررريؼ أن )
لمطؿيررررراس مرررررا التائيرررررة الطاتسرررررحة  ةؿيطرررررالالطتطرررررصفتيؼ إ  دصاو رررررع اسرررررتطار  دطيررررري بررررريؼ الط طرررررؽىتيؼ 

مسررتؽ   وهررؽ ايررغص مررؼ (0.000ل طيررم الفقررصات )(، وبمررع مسررتؽ  الدالررة 6.107 - 12.22)ؼبرري
 .(0.05) الحالع الدالة الطعتطد

                                                 

 ربي / ا مط مية و ار  التصبية/  األستا  يؽزإ جصجيإ  اسيؼ (1)
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 االتداق الجاخمي بإيجاد ارتباط الفقخة بسجسهع البعج الحي تتبعه  9-9-1-5-9
درجرة الفقرص   لتاصاص درجة يدق العحارات وازس امها الداخم   صار إل  إ  اد معام  ااردحاا بيؼ

دط يررق  ان. ولقررد اردررأ  الحا  رر(176، 2005لمطؿيرراس )التطيطرر  والطررائ ، لارر  بعررد والدرجررة الاميررة 
عيظة لفصاد األ، وىم  جطيم األبعادااردحاا بيؼ درجة د  فقص  مم الدرجة الامية لا  بعد مؼ معام  
 مرررع مسرررتؽ  الدالرررة لهرررا(، وب0.632 - 0.774)مرررا بررريؼ ردحررراا اامعامررر  إ  دصاو رررع ؾررريػ  ال ظررراء،

 .(0.05) الحالع مستؽ  الدالة الطعتطد ( وهؽ ايغص مؼ0.000)
 
 
 االتداق الجاخمي عن طخيق ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس  9-9-1-5-9

برؽ عحرار  بالدرجرة الاميرة باسرتمداا معامر  اردحراا بيصسرؽن )أ دػ  ساح معامات اردحاا درجة در 
لاشن ىطرا إ ا دران ااردحراا القرائػ بريؼ الطتغيرصاؼ  ؿيؿيرا بػية ا(، و 216 ،1984 اظة وآخصون، 

، ود ريؼ لمطؿيراس ( عحرار 28)لرر ( استطار  و 130لر ) اادساق الداخم أا ا، وبه ا دػ إ  اد معام  
وبمررع  (،0.676 - 0.857برريؼ )مررا ردحرراا اامتسررقة داخميررا، إ  دصاو ررع ؾرريػ  اتعحررار ال جطيررمأن 

    .(0.05) الحالع مستؽ  الدالة الطعتطد ( وهؽ ايغص مؼ0.000) لهامستؽ  الدالة 
 ثبات السقياس 9-9-1-6

( 248، 2004ي درد ) الظ هرران،  إ ، خرا  اسررتمداا معامر  ألفرا دصوزحرا درػ اسرتمصال ال حرات مرؼ 
ىمرررر  أن طصاقررررة معامرررر  ألفررررا "دتطتررررم بأهطيررررة خايررررة دؽزهررررا دسررررتمدا فرررر   سرررراح معامرررر  يحررررات 

لطقاليررة والطؽمررؽعية" وعحررارات ااسررت يازات الترر  دتطمرر  إجابتهررا ااختيررار مررؼ برريؼ ااختحررارات ا
(، إ  بمغرع 100، 2006( مر ا  " )ىراا، 5إلر   1بدائ  متعدد ، وداؽن درجادها متدرجرة مرؼ ) 

(. وبه ا دعد معامات يحات جيرد ، إ  0.952) قدرات الديظاميكيةالؾيطة معام  يحات ألفا لطؿياس 
 0.70( إلرر  ازرر  "يتررصاوا معامرر  ااردحرراا ل حررات ااختحررار مررا برريؼ )68، 2002 ررؽاا،   شرريص)أبؽ

( و)ىرررؽد  والمميمررر ، 120، 1989("، و سرررحطا أشرررار إليررر  دررر  مرررؼ )سرررطارال وآخرررصاؼ، 0.90إلررر  
 (. وب لغ دعد األدا  يابتة. 146، 2000

 وصف السقياس بريغته الشهائية 9-9-1-7
القدرات ة الطتط مة بط شصات الصدق وال حات أيح  مؿياس بعد التاقق مؼ المصائص الؿياسي

الديظاميكية لاداادات الصاامية الطصدياة واازد ة الططتا   ف  اقميػ دؽردستان العصاق مؼ وجهة 
( فقص  مؽ ىة 28)،  ي  داؽن الطؿياس مؼ زعص أىضاء هيئادها اإلداراة جاهيا بصيغت  الظهائية

 تشعار الفصص، قدرات التعمػ، قدرات التاام ، قدرات التظسيق(( أبعاد وه  )قدرات اس4ىم  )
الطيل العشؽائ  الطظتعػ ل طيم الفقصات ودطا  انالحا   أجص  وقد ات لا  بعد، فقص ( 7وبؽاقم )
درجة د يص  جدا ، درجة وه   لإلجابةبدائ  خطسة وومم أماا د  فقص   (.4ف  ال دو  )مؽم  
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وىم  التؽال   ا ديةوداط  األو ان  ، درجة معيفة جدا (ك يص ، درجة متؽسطة، درجة معيفة
 (.140( درجة، وأىم  درجة ل  )28أق  درجة لمطؿياس ) ، ل لغ داؽن (1، 2، 3، 4، 5)

 القدرات الديظاميكيةدسمس  فقصات أبعاد مؿياس ( 4ال دو  )  
 تدمدل الفقخة في السقياس عجد الفقخات  القجرات الجيشاميكيةأبعاد 

                                                                                                                                                                                                                                           25, 21، 17، 13، 9، 5، 1 7 استشعار الفصصقدرات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26، 22، 18، 14، 10، 6، 2 7 قدرات التعمػ

 27، 23، 19، 15، 11، 7، 3 7 قدرات التاام 

                                                                                                                 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4 7 قدرات التظسيق

وب لغ أيح  الطؿياس بصؽرد  الظهائية جاهيا   لمتط يق ىم  ىيظة الحا  ودطا مؽم  ف  
  (. 3الطماق )

ومظها ودػ دقسيػ مستؽاات اإلجابة دطا بااىتطاد ىم  الدراسات الطشابهة ف  ه ا الط ا  ومظها 
( ودراسة )باقص، دمحم 88، 2013( ودراسة )الصبيع ، 499 ،2010دراسة )الاؽا  وآخصاؼ، 

 .(122، 2017( ودراسة ) طؽدات، 98، 2015( ودراسة )الطؽل ، 60، 2013ىم ،
 ( دقسيػ مستؽاات اإلجابة5ال دو  )

    

 
 
 
 
 

 

 التظبيق الشهائي لمسقياس 9-9-1-8
القدرات الديظاميكية لاداادات الصاامية الطصدياة واازد ة الططتا   ىم  أىضاء   دػ دط يق مؿياس

( 28، مظهػ )( ىضؽا61 ي  بمغع ىيظة التط يق )هيئادها ااداراة ف  اقميػ دؽردستان العصاق 
بعد ديوادهػ بالتعميطات  ؽ  ديؽية اإلجابة ىم  ىضؽا ف  الظادي ( 33و) اادااد ىضؽا ف 

وال   20/12/2020 الطؿياس والتأكيد ىم  مؽمؽعية ااجابة وقد امتدت فتص  التط يق ما بيؼ
 (.3الطماق ) ودطا م يؼ ف  استطار  دط يق الطؿياس 1/3/2021
 الهسائل االحرائية  9-9

بالاقيحرررة اا صرررائية  اناقيرررق أهرررداع الدراسرررة الااليرررة اسرررتعان الحا  رررمرررؼ اجررر  الؽيرررؽ  إلررر  د
(SPSS)،  اازاررررصاع ، الؽسررررط الاسرررراب ، الظسررررحة الطئؽاررررةودررررػ اسررررتمداا الطعال ررررات اإل صررررائية

معادلررة سرر يصمان ، معامرر  ااردحرراا الحسرريط )بيصسررؽن(، لعيظترريؼ مسررتقمتيؼ)ت(  اختحررار، الطعيرراري 
  دصو زحا .ا الفمعادلة ، بصاون 

 السدتهى  الفئات ت
 ججا   ال  ع % فأكثخ 81 1
 عال   %79 -% 71ن م 9

 متهسط %69 -% 61من  9

 مشخفض % 59 -% 51من  9
 ججا  مشخفض  %51من اقل  5
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 عخض الشتائج ومشاقذتها-9
 عخض وتحميل ومشاقذة الشتائج 9-1

 الحا  ودا د : اومظاقشتها ىم  وفق فصمسيتػ ىصض الظتائا 
امتتتالك االتحتتادات الخياضتتية السخكديتتة واالنجيتتة السستتتازة فتتي اقمتتيم كهردستتتان العتتخاق  9-1-1

  . جيشاميكيةمدتهيات عالية من القجرات ال
 
 
 
 
 
 
 

 اداادات الصاامية الطصدياة واازد ة الططتا  ل وأبعادال القدرات الديظاميكيةتؽ  مس (6) دو  ال

 القجرات الجيشاميكية
 األنجية االتحادات

الهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
الهسط  السدتهى  السئهية

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 السدتهى  السئهية

قدرات استشعار 
 عال   %78.199 9.595 97.999 عال   %71.1 3.553 99.595 الفصص

 عال   %76.117 9.669 96.616 متهسط %67.651 3.752 99.678 قدرات التعمػ

 عال   %78.199 9.599 97.999 متهسط %68.779 3.589 99.171 قدرات التاام 

 عال   %78.965 9.978 97.999 متهسط %68.169 3.461 99.857 قدرات التظسيق

 عال   %77.618 16.799 118.666 متهسط %68.679 19.199 96.199 الام 
 

القدرات الديظاميكية )قدرات استشرعار الفرصص، ألبعاد األوساا الاسابية أن  (6ال دو  )مؼ   يؼيت
 لادارادات الصاامرية الطصدياررة بمغرع ىمر  التررؽال  قردرات الرتعمػ، قرردرات التاامر ، قردرات التظسرريق(

 قرررررردرات استشررررررعار الفرررررررصصل ىررررررا   ( وبطسررررررتؽ  23.857،  24.071،  23.678،  24.535)
،  68.774،  67.651،   70.1وبظسرر  مئؽاررة ىمرر  التررؽال  )ومسررتؽ  متؽسررط لحرراق  اابعرراد 

( وبظسرررحة مئؽارررة 96.199وبؽسررط  سررراب  قرردرال ) طسرررتؽ  بشررك  ىررراا متؽسرررطال( ودرران 68.162
،  97.999) ترا   ىمر  الترؽال الطط ل زد رة األوسراا الاسرابية ، فر   ريؼ بمغرع(68.679بمغع )

وبظسررر  مئؽارررة ىمررر  الترررؽال   ل طيرررم األبعررراد ىرررا   ( وبطسرررتؽ  97.999،  97.999،  96.616
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وبؽسط  ساب  ىا   طستؽ  بشك  ىاا ال( ودان 78.965،  78.199،  76.117،  78.199)
 . (77.618( وبظسحة مئؽاة بمغع )118.666قدرال )

درات استشرعار الفرصص لادارادات واألزد رة وأبعراد قردرات قرعد الطستؽ  العال  ف  ب انص  الحا  او 
الررتعمػ والتاامررر  والتظسررريق والامررر  ل زد رررة الصاامرررية  عررؽد اىتطررراد التطرررؽاص فررر  ال رررصاما واألزشرررطة 
الصاامرررية لمؽيرررؽ  الررر  التطيررري و لرررغ باختيرررار ال رررصاما الطتؽقعرررة ومرررا قرررد يظرررتا ىظهرررا مرررؼ دغيرررصات 

وجطرم الطعمؽمرات ىرؼ اا تياجرات الا مرة لمتطيري،  ير  أشرار الير  التامي  والدراسرة مستظد  ال  
( ال  ان ىم  الطظعطة استشعار الفرصص ان درؽل  اهتطراا اك رص بتاديرد 2018)الاطيصي وخمي ، 

ؽجير  زارؽ العطر  اا تياجات الا مة واطكؼ  لغ مؼ خا  دفعي  ال هد الحا   بصؽر  اك رص والت
(. دطرررا أن قررردرات الرررتعمػ دتطيررري بالفاىميرررة فررر  دطرررؽاص الطعصفرررة 113، 2018)الاطيرررصي وخميررر ، 

ال ديد  مطؼ األزشطة والطر يص  ىمر  األداء والتطيري، ا  داردد قردرات الرتعمػ بالقردر  ىمر  اكتسراح 
يتاقرق مرؼ و رد   (. وأمرا قردرات التاامر  فالطسرتؽ  العرال 25، 2018الطعصفة ال ديد  )الع يدي، 

ال هررؽد ل ىضرراء فرر  الظررادي وازشررطتهػ  يرر   سرراهػ درر  ىضررؽ مسرراهطة جؽهصاررة فرر  ااىطررا  
ال طاعيرررة الطتااممرررة،  يررر  ان قررردرات التاامررر  دسرررهػ فررر  مسررراىد  الطظعطرررة ىمررر  جطرررم ودؽ يرررد 

(. وأن قررردرات التظسررريق 23، 2017ال هررؽد ودتطمررر  مظطقرررا جيررردا لمتفاىررر  ال طررراى  )الطااسرررظة، 
يررة دتطمرر  دظاسررق الطهرراا وفقررا لمتمصصررات وط يعررة األزشررطة فرر  الظررادي الصاامرر  ودظسرريق العال

الطررؽارد بالشررك  الرر ي يؽلررد التطيرري، فالقرردرات دتطمرر  دظسرريقا فعرراا لمطهرراا والطررؽارد واألزشررطة وان 
القدر  ىم  التظسيق دعي  داامر  الطعصفرة واكتسرابها مرؼ خرا  العاقرات التر  دظشرأ بريؼ األىضراء 

(. وأما القدرات الديظاميكية دك   عؽد اىتقاد أىضاء الهيئة اإلداراة 147، 2018مد و ظان، ) ا
 ف  الظادي الصاام  بأهطيتها ودورها ف  داقيق التطيي الططمؽح. 

اىتقراد   عؽد لادااداتقدرات التعمػ والتاام  والتظسيق والام  وأن الطستؽاات الطتؽسطة ف  ابعاد 
مررؼ التارردي  الطسررتطص لمطعمؽمررات  الااجررة الطتيايررد  اراررة فرر  ااداررادات الرر أىضرراء الهيئررات اإلد

والطعصفة لطؽاجهرة التغيرصات وااسرت ابة لطتطمحادهرا ودعياري اسرتيعاح الطهراا ودظسريقها والطسر وليات 
ان الطسررتؽ  الطتؽسررط قررد  انص  الحا  رريررالطتعرردد  لمؽيررؽ  الرر  التطيرري. ؼحطررا يتعمررق بقرردرات الررتعمػ 

ااداررادات مررؼ الت ررارح والدراسررات التعميطيررة ل زشررطة والترر  دعرري  مررؼ دفرراوت اسررتفاد  الرر   عررؽد 
ال  ان هظا  وجؽد اردحراا قرؽي بريؼ  (Dalkir,2005إمكازية استفاد  الطظعطة مظها،  ي  أشار )

اسرررتصادي ية الطظعطرررة وازشرررطة الرررتعمػ ا   طكرررؼ لمطظعطرررة ان درررتعمػ فررر  الط ررراات التررر  ز ارررع او 
 ااىتطاد ىمر  الت رارح والر اكص  التظعيطيرة مطرا   عمهرا قرادر  ىمر  دؽليرد أفارار جديرد فشمع فيها ب

(Dalkir,2005,33).  وأما الطسرتؽ  الطتؽسرط فر  قردرات التاامر  ىمر   رد رأي أىضراء الهيئرات
ف  دق   ا راء واألفاار ال ظاء  ل ىضاء وال هرات وجؽد دحايؼ اإلداراة لاداادات الصاامية  عؽد 
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رجيرررة الطتعمقرررة باادارررادات وازشرررطتها ودؽ يرررد جهرررؽدهػ لطرررا لهرررا مرررؼ مسررراهطة فررر  التطمعرررات الما
بتقررررد ػ األفاررررار والطقتص ررررات  ل ىضرررراءقرررردرات التاامرررر  دسررررط  الااليررررة والطسررررتق مية لاداررررادات، ف

ال ديرد  ودطيرري الطظعطررة بطصوزررة قؽاىردال واإلجررصاءات التظعيطيررة وقدردرر  ىمر  أدائرر  وفقررا ا تياجررات 
أمرررا التؽسرررط فررر  قررردرات التظسررريق فررر   (.18-17، 2020عظرررا الرررداخم  والمرررارج  )الايمرررة،م تط

قردرات التظسريق ااداادات الصاامية يصجم ليااد  دؽ يد زعػ ومعاييص مؽ د  داقق دؽ يد الطهراا، ف
امرررررا القررررردرات . (77، 2017دعطررررر  ىمررررر  التظسررررريق الفعرررررا  بررررريؼ م طؽىرررررات العطررررر  )الطااسرررررظة، 

د  عررؽد الرر  التفرراوت فرر  دقررديصات ىيظررة الحارر  فرر  ااداررادات الصاامررية  ررؽ  قرر الديظاميكيررة دكرر 
مساهطة القدرات الديظاميكية ف  داقيق التاام  والتعمػ والتظسيق بيؼ أزشطتها الطتظؽىرة ومرا  طكرؼ 

هظررا  ( ان 145، 2018  ظرران، امررد و فقررد اشررارت )ان يرر يص ىميهررا ويررؽا الرر  داقيررق التطيرري، 
ة ىم  استشرعار ال يئرة المارجيرة ودعردي  ودؽسريم قاىرد  معمؽمادهرا ومعارفهرا قدرات دساىد الطظعط

 مطا  ساىد ف  داقيق التاام  والتظسيق بيؼ جطيم مؽاردها وزشاطادها.
وجهد فخوق ذات داللة غيخ معشهية في القجرات الجيشاميكية بين االتحتادات الخياضتية  9-1-9

 ستان العخاق. السخكدية واالنجية السستازة في اقميم كهرد
 
 
 
 

ف  القدرات الديظاميكية بيؼ ااداادات ( الجاللة( و) tوؾيطة ) الؽسط الاساب  واازاصاع الطعياري  (7ال دو  )
 الصاامية الطصدياة واازد ة الططتا  

الهسط  القجرات الجيشاميكية
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

(  tقيسة ) 
 السحتدبة

قيسة 
 الجاللة

 السعشهية

 19.199 96.199 تحادات الخياضيةاال 
 معشهي  1.119 9.915

 16.799 118.666 األنجية
 

الصاامرية  القردرات الديظاميكيرة بريؼ ااداراداتىظد إجصاء الطقارزة فر   (7ال دو  ) مؼيت يؼ 
( وبؿيطرة 3.215ظهرصت )مقردرات الديظاميكيرة ( الطاتسرحة ل tأن ؾيطرة )  الطصديارة واازد رة الططترا  

( مطرا 0.05(، وبطا أن ؾيطة الدالة ه  أيغص مؼ ؾيطة الدالرة الطعتطرد  الحالغرة )1.119ة )دال
، وهرر ا مررا دفررم الحا  ررة لررصف  القرردرات الديظاميكيررةدعرري  لطتغيررص  معظؽاررةيررد  ىمرر  وجررؽد فررصوق 

    .الفصمية الصفصاة وق ؽ  الفصمية ال ديمة
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ألزد رة الصاامرية وخايرة بطرا يتعمرق اان الفصوق الطعظؽاة دعهرص لمصؽيرية  انص  الحا  او 
األزد رة مرم اادارادات الصاامرية، ف بالطيي  التظافسية ىم  الص ػ مؼ التشاب  فر  بعر  المصرائص

سرررع  الررر  امرررتا  قررردرات خايرررة بهرررا د عمهرررا قرررادر  لمررردخؽ  فررر  مصررراع الطظعطرررات دالصاامرررية 
ؼ ق ر  الطظافسريؼ ودطكظهرا مرؼ ان استصادي ية الطظعطة دطتمغ مقدرات  صع  دقميردها مرالتظافسية، و 

ان ( Wang @ yang,2007) أشرارة. فالتطيي فر  م الهرا والؽيرؽ  الر  فرصوق ممتمفرة وواسرع
وان القردرات ، (Wang @ yang,2007,35القدرات ىطميات دظعيطية دظتا ىظها ميري  دظافسرية )

او برررالتايف  دطكرررؼ الطظعطرررة مرررؼ مؽاجهرررة التغيرررص ال يئررر  سرررؽاء بالافرررا  ىمررر  اسرررتطصاراة الطظعطرررة
 (.50، 2016وااست ابة لمتغييصات والفصوق او بتاقيق التفؽق ااستصادي   )العطار والطؽسؽي، 

 االستشتاجات والتهصيات  -5
 االستشتاجات  5-1
 مررررؼ متؽسررررطةفرررر  اقمررريػ دؽردسررررتان العررررصاق مسرررتؽاات  ااداررررادات الصاامرررية الطصدياررررة دطتمرررغ -1

  أ مر  أبعادهرا باسرت ظاء بعرد قردرات استشرعار الفرصص الر ي دتؽافرق مرم مسرتؽ  القردرات الديظاميكيرة
    . مؼ وجهة زعص األىضاء ىا   كان بطستؽ  

 دطتمررغ اازد ررة الططتررا   فرر  اقمرريػ دؽردسررتان العررصاق مسررتؽاات ىاليررة مررؼ القرردرات الديظاميكيررة -2
      دتؽافق مم مستؽ  دافة ابعادها مؼ وجهة زعص أىضاء هيئادها اإلداراة.

جررؽد فررصوق  ات دالرررة معظؽاررة فررر  القرردرات الديظاميكيرررة برريؼ اادارررادات الصاامررية الطصديارررة و  -4
    .  ولصال  األزد ة الططتا   واازد ة الططتا   ف  اقميػ دؽردستان العصاق

 
 
 
 التهصيات  5-9
كيرة لتارؽن دعياي اهتطاا ااداادات الصاامية الطصدياة واألزد رة الططترا   ب ظراء قردرادهطا الديظامي -1

أساس الحقاء وااستطصار مؼ خا  دشر يم التعراون فر   ر  الطشركات و اراد  الطعصفرة ىرؼ طصارق 
 التافيي الطعظؽي والطادي.

ادرا  الرررررؽاى  مارجيرررررة  الال يئرررررة ة و داخميرررررال ةالطسرررررتطص لم يئررررر ااطرررررا التأكيرررررد ىمررررر  اجرررررصاء  -2
 .وممتمفة ىةلمفصص والتاد ات مؼ خا  دطؽاص أسالي  متظؽ  ك والديظامي

ل يران  ااداادات الصاامية الطصديارة واألزد رة الططترا  دظعيػ دورات وورش ىط  ل ىضاء ف   -3
 أهطية اىتطاد القدرات الديظاميكية ى ص داام  ودظسيق الطهاا واألزشطة فيهطا. 
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اجرررصاء دراسرررات مشرررابهة ىمررر  مظعطرررات راامرررية أخرررص  دطرررديصاات الشرررحاح والصاامرررة وأقسررراا  -4
 طات الطابية ف  ال امعة.الظشا

 السرادر
، الردار  1(: الؿياس والتقرؽاػ فر  التصبيرة وىمرػ الرظفإ ، ا2002أبؽ  ؽاا ، مصوان وآخصان ) -1

 العمطية الدولية لمظشص والتؽ ام ، ىطان.
، دار 1(: الطرررصق اإل صرررائية لمتصبيرررة والعمرررؽا اإلزسرررازية، ل1984ن )و وآخرررص  أبرررؽ  اظرررة،  ارررد، -2

 .، األردنىطان الفصقان لمظشص،
، ز مرررؽ الطصرررصاة، القررراهص ، مكتحرررة األ3(: التقرررؽاػ والؿيررراس، ا1990ن )ااإلمررراا،  سرررؼ وآخرررص  -3

 مصص. 
(: دراسرررررة داميميرررررة لؽاقرررررم ااسرررررت طار والتطؽاررررر  فررررر  بعررررر  األزد رررررة 2013بررررراقص، دمحم ىمررررر  ) -4

  الصاامية، رسالة ماجستيص  يص مظشؽر ، دمية التصبية األساسية، جامعة الطؽي .
: دقيرريػ الطالرر  الت طيعرر  (1986بمررؽا, بظيرراميؼ وآخررصون, دصجطررة دمحم أمرريؼ الطفترر  وآخررصون ) -5

 والتاؽاظ , مطابم الطكت  الطصصي الادي ، القاهص , مصص.
، دفعي  القدرات اإلبداعيرة لمط سسرةدور التفايص ااستصادي   ف   :(2015دص يظ  ، ي صاة ) -6

مررؽا التسررييص دمررة لظيرر  شررهاد  الررددتؽراال الطررؽر ال الرر  فرر  ىدراسررة  ررا  م طررم يرريدا ، رسررالة مق
، قسػ ىمؽا التسييص، دمية العمؽا ااقتصاد ة والت اراة وىمرؽا التسرييص، دمصص دسييص الطظعطات
 .ال يائص-جامعة دمحم خيضص بسكص 

(: جرررؽد  ادمرررا  القرررصار لرررد  التدراسررر  2005التطيطررر ، ماطرررؽد دررراظػ، والطرررائ ،  رررصاػ دمحم ) -7
 .، العصاق(، جامعة بغداد9 امع  ، م مة العمؽا الظفسية والتصبؽاة، العدد )ال
درررأييص القررردرات الديظاميكيرررة فررر  الطيررري   :(2018)  ظررران، يرررفاء دامررر  امرررد، سرررهيص ىررراد  و  -8

 كمية اإلدار  وااقتصاد، جامعة بغداد. التظافسية، با  دامي ،
ييص القررردرات الديظاميكيرررة فررر  ال صاىرررة (: درررأ2019 امرررد، سرررهيص ىررراد  و ظررران، يرررفاء دامررر  ) -9

  التظعيطية ، با  دامي  ، دمية اإلدار  وااقتصاد، جامعة بغداد.
(: ااختحررارات والؿيراس واإل صراء فرر  الط را  الصاامرر ، 2004الاكريػ، ىمر  سررمؽا جرصاد ) -10

 دار الطيف لمطحاىة، جامعة القادسية، العصاق.
ىاقة رأس الطا  ااجتطاى  بالقدرات  :(2018جاسػ )الاطيصي، بشار عحاس وخمي ، دمحم  -11

الديظاميكيررة ودأييصهررا فرر  رااد ررة الطظعطررة، دراسررة اسررتطاعية اراء ىيظررة مررؼ العررامميؼ فرر  جامعررة 
 باب .
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لرررؽ ار  الشرررحاح والصاامرررة والم ظرررة  التؽجررر  ااسرررتصادي  (: 2017 طرررؽدات، يابرررع ا سررران ) -12
اامكازررات الطاد ررة والحشررصاة مررؼ وجهررة زعررص رؤسرراء اازد ررة  ااولط يررة الؽطظيررة العصاؾيررة فرر  مررؽء

الصاامية وااداادات الصاامية الطصدياة، اطصو ة ددتؽراال  يص مظشؽر ، دمية التصبية ال دزية وىمؽا 
 الصاامة، جامعة الطؽي .  

مسرراهطة القرردرات الديظاميكيررة فرر  داسرريؼ قرردرات  درراء : (2020الايمررة، آمررا  ى ررد الط يررد ) -13
دراسرررة دط يؿيرررة ىمرر  ال امعرررات الفمسرررطيظية المايرررة بطاافعررات  ررري ، دميرررة فمسرررطيؼ  اىطررا  ،ا

 التقظية
(: ؾيررراد  التطكرريؼ لتدراسررر  التصبيررة الاشرررؽية وىاقتهررا بالتفاىررر  2013الصبيعرر ، دمحم مقررداد ) -14

يررص ااجتطرراى  لطم ررتهػ فرر  دميررة وأقسرراا التصبيررة الصاامررية ب امعررة الطؽيرر ، رسررالة ماجسررتيص  
 مظشؽر ، دمية التصبية الصاامية، جامعة الطؽي .

دور القابميررررات : (2016الع ررررؽدي، ىمرررر  ى ررررد الررررص اق لفترررر  )و رشرررريد، يررررال  ى ررررد الصمررررا  -15
(، 14الديظاميكيررة فرر  دعيارري الطيرري  التظافسررية ،م مررة الط ظرر  لمعمررؽا ااقتصرراد ة واإلداراررة، الط مررد )

 (.2العدد )
(: أيص التعمػ ااستصادي   لمطؽارد الحشرصاة فر  القردرات 2018) الصشيدي،  طد  طيد مص وق  -16

 الديظاميكية لشصدات الطيصان ف  الاؽاع، إدار  اىطا ، دمية اإلدار  وااقتصاد.
، دار الفاررص لمظشررص "محررادا الؿيرراس والتقررؽاػ فرر  التصبيررة "(:1989سررطارال، ىيارري وآخررصون، ) -17

 ، األردن.والتؽ ام، ىطان
(: الرررتعمػ التظعيطررر  وايرررصال فررر  داقيرررق القررردرات 2010 جحرررار هرررادي يؽسرررن )العرررالط ، دمحم -18

 التظافسية لمطظعطة، رسالة ماجستيص، قسػ إدار  اىطا ، دمية اإلدار  وااقتصاد، جامعة دصباء.
الرردور –أيررص القرردرات الديظاميكيررة فر  العؽامرر  ال يئيررة : (2018الع يردي، مررصاػ زشررأت ىياري ) -19

 ال داء التظافس  ، دمية ااىطا  ،جامعة الشصق األوسط الؽسيط لعطميات 
دور الؿيرراد  الماقررة فررر  : (2016الطؽسررؽي، زاد رررة زايررص ىكمررة )و  العطررار، فرر اد  طررؽدي -20

 (.1(، العدد)12دطؽاص الؿياد  التظعيطية الديظاميكية، م مة جامعة دصباء العمطية، الط مد )
، دار 1ختحررارات والطقرراييإ التصبؽاررة والظفسررية، ا(: اا2006ىرراا، يرراا الررديؼ ماطررؽد ) -21

 الفاص لمظشص والتؽ ام، ىطان، ااردن.
(: "اإل صرراء لمحا رر  فرر  التصبيررة 2000ىررؽد ، أ طررد سررميطان، والمميمرر ، خميرر  يؽسررن، ) -22

 والعمؽا اإلزسازية"، دار الفاص، ىطان، األردن.
يكية لمطظعطة ف  الت ديد ااسرتصادي  ، (: دأييص القدرات الديظام2019ىؽاد، ماطؽد جطي  ) -23

 با  ميداز ، دمية اإلدار  وااقتصاد، جامعة بغداد.



 0207(، لسنة 3، العدد )71أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد  جملة

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

 
971 

(: دور إدار  الطعصفة ااستصادي ية ف  دعياي ااسرت ابة التظافسرية 2016ؽش ، رااض )شعي -24
راررة لمط سسررة ااقتصرراد ة ، أطصو ررة ددتررؽراال ، قسررػ ىمررؽا التسررييص، دميررة العمررؽا ااقتصرراد ة والت ا

 .ال يائص-، جامعة دمحم خيضص بسكص وىمؽا التسييص 
(: دؽظيررررف قرررردرات ااستشررررعار ال يئرررر  فرررر  دعيارررري الطكازررررة 2018 ررررا ي، عحرررراس ىمررررؽان ) -25

 ااستصادي ية لمطظعطة، دمية اإلدار  وااقتصاد، جامعة دصباء.
ترررد ات (: الضرررغؽا الطهظيرررة لرررد  مرررديصي واىضررراء مظ2010الارررؽا ، ىررردي  رررازػ واخرررصان ) -26

 (.4(، العدد )9الشحاح ف  ماافعة زيظؽ ، م مة ابااة التصبية ااساسية، الط مد)
(: الدور الؽسيط لم صاىة التظعيطية ف  العاقة بيؼ 2017الطااسظة، لطيإ ىارع ى د رب  ) -27

القرررردرات الديظاميكيررررة والصشرررراقة التظعيطيررررة، ،دراسررررة ميدازيررررة ىمرررر  الشررررصدات األردزيررررة لمصررررظاىات 
 .دازية، رسالة ماجستيص،  يص مظشؽر ، دمية ااىطا  ، جامعة الشصق األوسط (الصي
(: مسررررتؽاات اسررررتصادي ية 2013الطعامرررريدي، معررررؼ وىررررد   وال رررردراز ، ا طرررران ى ررررد دمحم ) -28

التعرراون التظافسرر  ودورهررا فرر  بظرراء القرردرات الديظاميررة لمطظعطررات "،دراسررة اسررتطاعية داميميررة فرر  
لصظاىات الطضادات الايؽاة ومستميمادها )أكاي(، دميرة اإلدار  وااقتصراد جامعرة الشصدة العصبية 

 الطؽي .
(: الؿيرراس والتقررؽاػ فرر  التصبيررة وىمررػ الررظفإ، دار الطسرريص  لمظشررص 2000مماررػ، سررام  دمحم ) -29

 والتؽ ام والطحاىة، ىطان ،األردن.
لطتغيررررصات الشمصررررية (: المصررررائص الصااد ررررة وفررررق بعرررر  ا2015الطررررؽل ، م ظرررر   ررررا ا ) -30

وىاقتهررا برراألداء الررؽظيف  لطدرسرر  التصبيررة الصاامررية مررؼ وجهررة زعررص مرردراء الطرردارس، اطصو ررة 
 ددتؽراال  يص مظشؽر ، دمية التصبية الصاامية، جامعة الطؽي .

(: أساسرررريات الؿيرررراس فرررر  العمررررؽا السررررمؽدية، دار الشررررصوق لمظشررررص 2004الظ هرررران، مؽسرررر  ) -31
 والتؽ ام، ىطان.

(: ازعكرررراس القرررردرات الديظاميكيررررة ومهررررارات التفايررررص 2014ليسرررراري، ا طررررد درررراظػ بررررصاإ )ا -32
  ااستصادي   ىم  األداء الطظعط  الطستداا مطؼ اطار زعصاة دعدد الطستؽاات.

33- Dalkir , Kimiz ," Knowledge Monagement in Theory and Practice , 

Elsevier Butter worth – Heinemann , USA,(2005( 
34 - Wang, Rui, & Zhu, Yangjin, (2007)." Turbulent Mining Models and 

Experimentations for Firms Core Competence", International Journal of 

Management Science and Engineering Management, Vol.2,No.1. 

 
 السالحق
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 (1السمحق )   
  القجرات الجيشاميكية مقياسأبعاد صالحية  تحجيجحهل  خبخاءآراء ال ستظالعا

 

 جامعة السهصل        
 كمية التخبية لمبشات / الجراسات العميا

 قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة
 / تة السحتخم………………………………………./ تة األستاذ الفاضل

  داية طيحة:
الجيشاميكيتتتة لالتحتتتادات  دراستتتة مقارنتتتة فتتتي القتتتجرات " الؿيررراا بالحاررر  الطؽسرررؽا انصوا الحا  ررريررر

الخياضية السخكدية واالنجية السستازة في اقميم كهردستان العخاق من وجهة نظخ أعزتاء هيئاتهتا 
ليرتاءا  القردرات الديظاميكيرة  ظراء مؿيراسب انصوا الحا  يادطاا اجصاءات الدراسة ولغصض  " االدارية

لاداررادات الصاامررية الطصدياررة يظاميكيررة مررم ط يعررة العيظررة قيررد الدراسررة. ول ظرراء مؿيرراس القرردرات الد
 انالحا  ر قراا واازد ة الططتا   ف  اقميػ دؽردستان العرصاق مرؼ وجهرة زعرص أىضراء هيئادهرا اادارارة

 فاىتطررردبرررااطا  ىمررر  األدبيرررات والطصاجرررم المايرررة بهررر ا الطؽمرررؽ  وداميررر  الدراسرررات السرررابقة، 
الديظاميكيررررة دؽزهررررا دررررتاءا مررررم دراسررررة اادار  ا ىمرررر  أربعررررة ابعرررراد لمقرررردرات طفرررر  دراسررررته انالحا  رررر

)قررردرات استشرررعار الفرررصص، قررردرات وهررر  الصاامرررية وط يعرررة ىطررر  اادارررادات واألزد رررة الصاامرررية 
 76.47ىم  زسحة ادفاق دصاو ع بريؼ ) ان ص  الحا  و  ،التعمػ، قدرات التاام ، قدرات التظسيق(

 ؼ ف  ال دو  أدزاال.    %( ل بعاد الطعتطد  ف  الدراسات، ودطا م ي23.52 –
بيان دفضماػ بقصاء  الطفاـيػ الماية ل بعاد و يصج   ومؽمؽعية،وزعصا لطا دتطتعؽن ب  مؼ خ ص  

خدمرة لمحار  المراص بهر ال الدراسرة لمقردرات الديظاميكيرة دط ير  األبعراد رأ كػ ف  الاكػ ىمر  مرد  
 الحا  ان                                                 مم فائق التقديص واا تصاا العمط .

 اسػ السيد الم يص :
 المق  والدرجة العمطية :

 ااختصاص :
  مكان العط  :

( مهرررار  دظعيطيرررة دظفرررصد بهرررا 2016ىصفهرررا )العطرررار والطؽسررؽي، : القتتتجرات الجيشاميكيتتتة
الطظعطررة ىررؼ مظافسرريها ودسررتمدمها فرر  داؽارر  مؽاردهررا الؽظيؽيررة الرر  مررؽارد ديظاميكيررة 

ها مؼ مؽاجهة بيئتها الطت دد  مرؼ اجر  داقيرق ميري  دظافسرية )العطرار والطؽسرؽي، دطكظ
2016 ،162.) 
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 القجرات الجيشاميكيةأبعاد 
وهرر ا  عظرر  ان  ىمرر  ما عررة التغييررصات فرر  ال يئررة،قرردر  الطظعطررة  :قتتجرات استذتتعار الفتتخ  -1

وريررد التهديرردات فرر   قرردر  ااستشررعار لهررا ىاقررة بالقرردر  ىمرر  التعررصع ىمرر  الفررصص والتاررؽات
 .مارجية الت  قد د يص ىم  اىطالهاال يئة ال

 القردر  ىمرر  بظراء واكتسرراح معررارع جديرد  ودقاسررطها فرر  جطيرم ازارراء الطظعطررة قتتجرات التتتعمم: -9
  .شصطا مصوراا ادما  قصارات مست يص  بدا مؼ م صدوالطصجاة ان داؽن 

عطررة مررؼ اجرر  الاصررؽ  ىمرر  الطررؽارد الطتا ررة الافرراء  الترر  دتطتررم بهررا الطظ :قتتجرات التكامتتل -9
 امامها، وال طم بيظها وزشصها، مؼ اج  داقيق الصؤ  ااداراة لمطظعطة. 

ىطميرررة اىررراد  التشررركي  ىرررؼ طصارررق إدار  الطهررراا و األزشرررطة والطرررؽارد لظشرررص : قتتتجرات التشدتتتيق -9
صاد ألزشررراء الطظعطرررات التظسررريق  شررريص الررر  ىطميرررة ي ديهرررا اافرررو القررردرات التشرررغيمية الطعررراد دشررركيمها 

   .وداييفها واىاد  ازشائها
 السابقة بااىتطاد ىم  الدراسات أبعاد القدرات الديظاميكيةيؽم  داديد  (1الطماق )

 اسم الكتاب / الجراسة ت
قجرات 

استذعار 
 الفخ 

قجرات  قجرات التكامل قجرات التعمم
 التشديق

قجرات إعادة 
تختيب 
 السهارد

قجرات 
 االستحهاذ

     √  0212لظبلمي ، ا 1

  √  √ √  2013، الطعاميدي وال دراز  2

 √ √    √ 2014اليساري ،  3

 √ √    √ 2015رشيد والع ؽدي ، 4

  √     2015دص يظ  ،  5

   √ √  √ 2016عيشؽش ،  6

  √  √ √ √ 0212الموسوي ، العطبر و 7
   √ √ √ √ 0212رشيد والعبودي  8
   √ √ √ √ 2017الطااسظة ،  9

  √ √ √ √ √ 2018 ظان ،  امد و  10

    √   9118غازي ،  11
 √ √    √ 2018الاطيصي وخمي  ،  12
 √ √    √ 9118الخشيجي ,  13
   √ √ √ √ 2018الع يدي ،  14
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  √   √ √ 2019ىؽاد ،  15

  √ √ √ √ √ 2019 امد و ظان ،  16

   √ √ √ √ 9191الحيمة ,  17
 4 12 7 12 10 11 اإلجمبليالعدد 
 %23.52 %58.82 %41.17 %58.82 %58.82 %76.47 لإلجمبعئوية النسبة الم

 

وبظس  دصاو ع  القدرات الديظاميكيةيتض  مؼ ال دو  أىاال دحايؼ الحا  يؼ ف  داديد أبعاد 
)قرردرات استشررعار الفررصص، قرردرات ، وقررد اردررأت الحا  ررة اىتطرراد أبعرراد %(23.52 – 76.47)برريؼ 
دررتاءا مررم دراسررة اادار  الصاامررية وط يعررة ىطرر   دؽزهررا ، قرردرات التاامرر ، قرردرات التظسرريق(الررتعمػ

،  %58.82،  %58.82،  %76.47 يررررررر  بمغرررررررع زسررررررر ها ) اادارررررررادات واألزد رررررررة الصاامرررررررية
قردرات إىراد  دصدير  الطرؽارد( ا ترؽاء فقرصات اابعراد ( ىم  التؽال ، واستحعدت الحا  ة )41.17%

( لعررردا ماءمتررر  قررردرات ااسرررتاؽا صات دتعمرررق برررالطؽارد، دطرررا اسرررتحعدت الحا  رررة )الطعتطرررد  ىمررر  فقررر
   لدراسة اادار  الصاامية.  

  / رة السيد الم يص ...............الطاتصا
الطقتص ررة  والفقررصات أمرراا األبعرراد(  √) يصجرر  بيرران رأ ررغ بالطؽافقررة او  يررص مؽافقررة بؽمررم ىامررة 

   :القدرات الديظاميكيةلطؿياس 
 غيخ مهافق مهافق األبعاد ت
   قدرات استشعار الفصص 1
   قدرات التعمػ 2
   قدرات التاام  3
   قدرات التظسيق 4

 (9ممحق )
 القجرات الجيشاميكية ي صالحية مقياستحجيج حهل  سحكسينالو  أسساء الدادة الخبخاء

 مكان العط  ااختصاص المق  العمط  ااسػ ت
/ دمية التصبية األساسية/  التصبية ال دزية وىمؽا الصاامةقسػ  إدار  ودظعيػ  استا  اد. وليد خالد هطا 1

 جامعة الطؽي 
 / جامعة الطؽي  التصبية ال دزية وىمؽا الصاامةكمية  إدار  ودظعيػ استا  د. رااض ا طد اسطاىي  2
 / جامعة الطؽي  الصاامةالتصبية ال دزية وىمؽا كمية  إدار  ودظعيػ استا   د. ىدي  ازػ الاؽا  3
4 

 أستا   د. ماطؽد شكص يال  
ااداررررراد -الؿيرررراس والتقررررؽاػ

 الطصديي لمتا كؽازدو 

 كمية التصبية ال دزية وىمؽا الصاامة / جامعة الطؽي 

 / جامعة الطؽي  التصبية ال دزية وىمؽا الصاامةكمية  إدار  ودظعيػ استا  مساىد د. خالد ماطؽد ىياي 5
 / جامعة الطؽي  التصبية ال دزية وىمؽا الصاامةكمية  إدار  ودظعيػ استا  مساىد  سيؼ ىم  د. ب يظة  6
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 / جامعة الطؽي  قسػ الظشاطات الطابية إدار  ودظعيػ استا  مساىد د. دمحم  اكص سالػ 7
د. ىؽ اص سعدي  8

 اسطاىي 
 استا  مساىد

دص   –اادار  والتظعيػ 
  الطائص 

 –ة وىمؽا الصاامة/ جامعة ياا الديؼ كمية التصبية ال دزي
 أربي  

9 
 أستا  مساىد إسطاىي  داسيؼ ىم  د. 

 –كمية التصبية ال دزية وىمؽا الصاامة/ جامعة ياا الديؼ  اادار  والتظعيػ 
 أربي  

10 
 أستا  مساىد  خالد ى د الط يدد. 

الاص   –دعمػ  صد  
 الطائص 

 / جامعة الطؽي  كمية التصبية ال دزية وىمؽا الصاامة

 كمية اإلدار  وااقتصاد/ جامعة الطؽي  ىطا أ إدار   أستا  مساىد د. ا طد يؽزإ السحعاوي  11
12 

 مدرس احمد رعد إبراهيمد. 
قسػ التصبية ال دزية وىمؽا الصاامة/ دمية التصبية األساسية/  إدار  ودظعيػ

 جامعة الطؽي 
13 

 مدرس د. ى د    سؼ ىم 
اادااد -ددرا  راام 

 الطصديي أللعاح القؽ  
 / جامعة الطؽي التصبية ال دزية وىمؽا الصاامةكمية 

 (9السمحق )

 مقجرات الجيشاميكيةلشهائية لسقياس لالريغة ا
 السحتخم / تة ………………………………………. عزه الهيئة اإلداريةالديج 

  داية طيحة:
القتتتجرات الجيشاميكيتتتة لالتحتتتادات دراستتتة مقارنتتتة فتتتي  " الؿيررراا بالحاررر  الطؽسرررؽا انصوا الحا  ررريررر

الخياضية السخكدية واالنجية السستازة في اقميم كهردستان العخاق من وجهة نظخ أعزتاء هيئاتهتا 
دعراوزاػ مرؼ خرا  اإلجابرة   صجريلر ا ، القردرات الديظاميكيرة" ولغصض داقيق هدع الحار  االدارية

لطمصررص، ىمطررا أن اإلجابررة ( فرر  الط ررا  ا √)  بدقررة ومؽمررؽعية بؽمررم ىامررة الطؿيرراس ىررؼ
                                                           الحا  ان دعاوزاػ اؼشاكص ااسػ.  داى  ل دص  وا الصاياة ه  الت  دتفق مم آرائغ الشمصية.

    :………………… اادااد الطصديي اسػ 
   الطظص  ااداري:..............  :………………… ظادي الصاام اسػ ال

         ( سررررررظؽات ......  5أقرررررر  مررررررؼ ): / الظررررررادي الصاامرررررر فرررررر  الهيئررررررة ااداراررررررة لاداررررررادمررررررد  العطرررررر  
 ( سررظة ....20( الرر  )16مررؼ ) ( سررظة ...15( الرر   )11( سررظؽات ...  مررؼ )10( الرر  )5مررؼ )

 ( سظة .......  20اك ص مؼ )
ي  القدرات الداخمية والمارجية : قدر  الطظعطة ىم  داام  وبظاء واىاد  دشكالقجرات الجيشاميكية

داؽا  مؽاردها الؽظيؽية ال  مؽارد ديظاميكية دطكظها مؼ مؽاجهة لطؽاجهة التغييصات الطتسارىة و 
 بيئتها الطت دد  مؼ اج  داقيق ميي  دظافسية

درجة  الفقخة ت
 كبيخة ججا  

درجة 
  كبيخة

درجة 
 متهسظة

درجة 
 ضعيفة

درجة ضعيفة 
 ججا  
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درجة  الفقخة ت
 كبيخة ججا  

درجة 
  كبيخة

درجة 
 متهسظة

درجة 
 ضعيفة

درجة ضعيفة 
 ججا  

      الظادي( ال صاما الطؽمؽىة ل زشطة لتتؽافق مم الااجة لمتطيي. طؽر )اادااد /  1
      يتطيي )اادااد / الظادي( بفاىميت  ىم  داديد ا تياجاد  الطعصؼية الط يص  ىم  التطيي. 2
       سع  )اادااد / الظادي( لتاقيق و د  ال هد ألىضائ  وأزشطت . 3
        التظسيق الفعا  إلدار  الطهاا التظعيطية واألزشطة.لر )اادااد / الظادي( القدر  ىم 4
 ست ي  )ااداراد / الظرادي(  راء الدراسرات الحا يرة التمصصرية ودؽيريادها الطتعمقرة برالتطؽاص  5

 والتطيي.
     

      يؽظن )اادااد / الظادي( الطعصفة ال ديد  مطؼ األزشطة بطا  اسؼ مؼ قابمية األداء. 6
      ادااد / الظادي( أىضائ  لتقد ػ افاار ومقتص ات جديد  دسهػ ف  داام  الطهاا. ش م )ا 7
       عتطد )اادااد / الظادي( زعػ ومعاييص مؽ د  داقق التظسيق لتظفي  الطهاا وأداء أىضائها. 8
       ستشعص )اادااد / الظادي( الؽقع الااف  لتط يق أفاار داسيؼ اازشطة الاالية. 9

 عتطررررد )اادارررراد / الظررررادي( ىمررررر  الطصررررادر والدراسررررات الادي رررررة والطعصفررررة الطتطررررؽر  لتطرررررؽاص  10
 أزشطت .

     

       ستؽى  )اادااد / الظادي( دافة الطهاا والطس وليات الطتعدد  الطظاطة ألىضائ . 11
ط يعرررة  سررع  )اادارراد / الظررادي( الررر  دظسرريق مهرراا األىضرراء وفرررق التمصصررات والطهررارات و  12

 األزشطة.
     

 ارررررصص )ااداررررراد / الظرررررادي( ىمررررر  متابعرررررة الترررررأييصات الطاتطمرررررة لمتغيرررررصات ال يئيرررررة التظافسرررررية  13
 الصاامية.

     

 سررررع  )اادارررراد / الظررررادي( الرررر  التارررردي  الطسررررتطص لمطعمؽمررررات ىررررؼ الطررررؽارد وبطررررا يتظاسرررر   14
 ومتطمحات ازشطتها.

     

      راء والم صات مؼ ال هات المارجية والطصدحطة بط يعة أزشطت .يتق   )اادااد / الظادي( ا  15
 طتمرررغ )ااداررراد / الظرررادي( القررردر  ىمررر  دمصررريص الطرررؽارد الااليرررة والطكتسرررحة واألدوات بشرررك   16

 مظاس  لط يعة األزشطة وداقيق التطيي.
     

تتطاشررر  مررررم دطمعررررات  قرررؽا )اادارررراد / الظرررادي( بطصاجعررررة جهرررؽد التطررررؽاص ل زشرررطة والطررررؽارد ل 17
 التطيي.

     

 عتطررد )اادارراد / الظررادي( ىمرر  مررا  طتمارر  أىضررائ  مررؼ معمؽمررات ومعررارع لطؽاجهررة التغيررصات  18
 وااست ابة لطتطمحادها.

     

       طتمغ )اادااد / الظادي( القدر  ىم  ربط األ داة وفق العصوع الطتغيص .   19
      قات والتفاى  بيؼ األىضاء وال ي  سهػ ف  التطيي.يظسق )اادااد / الظادي( العا 20
       اصص )اادااد / الظادي( ىم  جطم الطعمؽمات ىؼ اا تياجات لمطؽارد الا مة لمتطيي. 21
      لد  )اادااد / الظادي( إجصاءات داؼية استيعاح الطعارع ال ديد  الط يص  ىم  أدائها. 22
      ادي( الطهارات والتمصصات الطتااممة لمؽيؽ  ال  التطيي. طتمغ )اادااد / الظ 23
      يهتػ )اادااد / الظادي( بتظسيق الطؽارد بالشك  ال ي  اقق التطيي. 24
 عتطد )ااداراد / الظرادي( ىمر  دقظيرات  دي رة فر  متابعرة األ رداة والتطرؽرات ال ديرد  الطتعمقرة  25

   بالظشاا الصاام .
     

      الصغحات واا تياجات ليااد  الطعصفة ل ىضاء بكفاء  لتاقيق التطيي. ادااد / الظادي()ايم    26
       ساهػ األىضاء ف  )اادااد / الظادي( مساهطة جؽهصاة ف  ااىطا  ال طاعية. 27
       قؽا )اادااد / الظادي( بإىاد  دظسيق الطؽارد لاست ابة لمتغيصات ال يئة الطايطة ب . 28
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ِبةندِرِ 
ثلةىِزؤرِ
ِطةورة

ثلةىِ
ِطةورة

ثلةىِِ
ِناوةند

ثلةىِ
ِالواز

ثلةىِ
ِزؤرِالواز

1.  
ٌَت لةطةَل  )ٌةكٌَتى /ٌانة( ثةرة دةدات بة بةرنامةى بابةتى بؤضاآلكى كة بطونج

 ثٌَوٌست بؤ ناٌابى
     

2.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة ( تواناى بةدةست نٌشان كردنى هةٌة بؤ دٌاركردنى 

 نستى كارا بؤ ناٌابىثٌوٌستٌٌةكانى زا
     

3.  
)ٌةكٌَتى/ٌانة( هةولَدةدات بؤ بة دةست هٌَنانى ٌةك ِرٌَزى ئةندامةكانى 

 وضاآلكٌٌةكانى
     

4.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة(تواناى هةٌة بؤ هاوسةنطى كارا بؤ كارطٌَرى ئةركةكانى 

 بةِرٌَكى وضاآلكى.
     

      ؤِرى جَى بةجَى دةكات .)ٌةكٌَتى /ٌانة( ئاماذة وِراوضوونى لٌَكؤلٌنةرى ثسث  .5

      )ٌةكٌَتى /ٌانة زانستة نوٌٌَةكان كار ثَى دةكات بؤ طة شة ثٌَدانى ئةركةكان.  .6

7.  
)ٌةكٌَتى/ٌانة( ئةندامةكان هان دةدات بؤ ثٌَشكةشكردنى ثٌَشنٌارةكانى نوىَبؤ 

 تةواو كردنى ئةركةكان .
     

8.  
ٌَتى /ٌانة( لة سةر ٌةك سٌستةم وثةٌَرةو ٌَهٌَنانى ئةركى  ))ٌةك دةِروات بؤ بة ج

 ئةندامان.
     

9.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة( هةست بة كاتى تةواو بؤ بة جٌَهٌَنانى ِراو ضوونى خَوى بؤ 

 طةشة ثٌَدان ضاآلكٌٌةكانى .
     

11.  
)ٌةكٌَتى / ٌانة( كار دةكات لة سةر سةرضاوةكان وخوٌَندنى نوَى وزانستى بؤ 

 طةشةثٌَدانى ضاآلكى .
     

11.  
ًَ دراون )ٌة كٌَتى /ٌانة( ئةندامةكانى تٌَدةطةن لة ئةرك وثرسٌٌارةنٌٌةكانى كة ث

. 
     

12.  
 ًَ تى /ٌانة( هةوَل دةدات بؤ هاوسةنطكردنى ئةركى ئةندامان بة ث ََ ًَ )ٌةك

 ثسثؤِرى وكاماراتى وجؤَرى ضاآلكى.
     

13.  
طؤِران  )ٌةكٌَتى /ٌانة( ئاطادارى هةٌة لة بة دواداضوونى زالَبوونى لةناكاو بؤ

 كردنى ذٌنطةى ِركابةرى وةرزشى.
     

14.  
)ٌةكٌَتى / ٌانة( هةوَل دةدات بؤ نوِى كردنةوةى بةردةوام بؤ زانٌارى 

 داهاتةكان كة بطونجٌَت لةكةَل ثٌَوٌستى ضاآلكٌٌةكانى .
     

15.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة( ِراو زانٌارى دةرةكى كة ثةٌوةندى بة ضاآلكى خؤي هةبٌَت 

 وةردةطرٌَت
     

16.  
ٌةكٌَتى /ٌانة ( تواتاى هةٌة بؤ بؤ تاٌبةت كردنى داهاتةكانى ئٌَستا ودةست 

 كةوتةكانى بةجؤِرٌَكى ضاآلكٌٌةكانى بةناٌابى بةدةست بهٌَنٌَت
     

17.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة (بة دواداضوون دةكات بؤضاآلكٌٌةكانى وداهاتةكانى كة 

 بطونجٌَت لةطةَل هٌواكانى ناٌابى كردن
     

18.  
ٌَت بة زانٌاري هةوالَى ئةندامةكان بؤ  )ٌةكٌَتى /ٌانة( ثشت دةبةست

 بةرةنطباربوونى طؤِرانكارى لة ناكاو
     

19.  
)ٌةكٌَتى/ٌانة( تواناى هةٌة كة ِرووداوةكانى ببةستٌَت بة ثَى طؤَرانكارٌٌةكانى 

 كات
     

21.  
ٌةك كة )ٌةكٌتى /ٌانة( ثةوةندٌٌةكان لة نٌَوان ئةندامةكانى َرٌَك دةكات بة شٌَوةٌة

 طةشةثٌَدان بطات بة ناٌابى كردن
     

21.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة( ثاثةند دةبٌَت بةكؤكردنى زانٌارةكانى ثٌَوٌست سةبارةت بة 

 داهاتةكانى بؤ ناٌاب بوون
     

22.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة ( ئةركى تةواوى هةٌة بؤ ئامٌَزكردنى زانٌارةكانى نوَى كة 

 كارٌَطةرى هةبٌَت لةسةر كاركردنى
     

23.  
ٌَكى هةٌةبؤ ئامٌَزكردنى زانٌارةكانى                  ٌَك وث )ٌةكٌَتى /ٌانة ( كارزانى وثسثؤِرىِر

 نوَى كة كارٌطةرى هةبٌَت  لةسة كاركردنى
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ِبةندِرِ 
ثلةىِزؤرِ
ِطةورة

ثلةىِ
ِطةورة

ثلةىِِ
ِناوةند

ثلةىِ
ِالواز

ثلةىِ
ِزؤرِالواز

24.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة( طرنطى دةدات بة َرٌَكخستنى داهاتةكان بة شٌَوةٌةك بطاتة ناٌاب 

 بوون
     

25.  
ٌَت بؤ بة دوا داضوون )ٌةكٌَتى / ٌانة ( ثشت بة تةك نةلؤجٌٌاي نوَى دةبةست

ًَ بة ضاآلكى وةرزشٌةكان  سةبارةرت بةطؤَرانكارى نوَي كة ثةوةندى هةب
     

26.  
)ٌةكٌَتى / ٌانة ( هةلَوٌَست وثٌَداوٌستٌٌةكانى ئةندامان جىَبة جَى دةكات بؤ 

 طةشةثٌَدان وطة ٌشتن بة ئامانجةكان بؤ بة دةست هٌَنانى ثلةى ناٌاب
     

27.  
ئةندامةكانى )ٌةكٌَتى / ٌانة( بةشداربوونٌَكى دلَسؤزانة دةكةن بة كارةكانى 

 كؤمةلَى
     

28.  
)ٌةكٌَتى /ٌانة( بةدواداضوون دةكات بؤ طؤِرانكارٌٌةكان كة لة دةوروبةرى  

 بةدى دٌَت
     

 


