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 امللخص

 :إىلالبحث ن هد
 .الرتبية الرايضية والفنية من وجهة نظر منتسبيها ملدراء بناء مقياس ألمناط الثقافة التنظيمية -

راقيتتتتة الع داراي متتتتن منتستتتت  متتتتديراياي الرتبيتتتتة الرايضتتتتية والفنيتتتتة   ا امعتتتتاايإعضتتتتوا متتتتدر  و ( 100)عينتتتتة متتتتن وتكونتتتت  ال
وكتتكلص صتتدق البنتتاء  مقيتتاسلل متتن صتتدق ا تتتود وال تتدق الظتتاهر  ومت التحقتت   ،ار ني   القطتتاا الرايضتت  ح تتلوالعتتام

ثقافتتة لل ( 1913) مقيتتاسلل  لفتتاأمعامتتل ابتتااي  غبلتتو  ، لالتتدا و  االتستتاق لاجملموعتتااي املتطرفتتة وأستت أستتلو  ستتتادام 
 :األتية اإلح ائية ستادام الوسائل  إح ائياالتنظيمية ومت معا ة البيااناي 

 .(ومعامل ارتباط بريسون تنيلمستق لعينتني( اي)النسبة املئوية ومربع كأ  وا تبار )
 :واستنتج الباحثان ما أييت

 -009112متا بتني ) س متيتز بتني اجملمتوعتني املتطترفتني تقاربت  قيمهتا التائيتة ا تستبةاي املقيتاراعبارة من عبا( 23). أن 0
 (.19111 -19113(، وبلغ مستود الداللة هلا ما بني )393.1

 (صفر)( وبلغ مستود الداللة هلا 191.1 -19311)بني  ، تقارب  قيم ارتباطاهتا مالهاعبارة متسقة دا ( 32)أن  .3
 ملقياس الثقافة التنظيمية.( 1913)بااي ألفا غ  قيمة معامل ال. ب2
 :يه يوص  الباحثان ما أييتلوع
 قيةرامديراياي الرتبية الرايضية والفنية   ا امعااي الع ملدراء اعتماد املقياس   قياس الثقافة التنظيمية .0
 ط الثقافة التنظيمية.قية   أمناراء مديراياي الرتبية الرايضية   ا امعااي العراء مقاراناي بني مدراإج .3
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Constructing the Scale of Organizational Culture types for the 
Directors of Physical and Artistic Education Directives in Iraqi 

Universities from the point of view of their staffs 
Asst. Prof. Dr. Odai Ghanim Al-Kawwaz 

Mr. Waleed Amir Dhai'a 
Abstract 

The research aims at: 
- Constructing a scale of the organizational culture types for the directives 
of the physical and artistic education directors in the point of view of their 
staff. 
The sample includes (199) a training and administrative members of the staff of the 
directions of physical and artistic education directives in Iraqi universities and, in 
particular, the staff of the physical sector. The validity of the content and the face 
validity of the scale and the construction validity by using the style of the contrasted 
groups and the internal consistency have been examined. Alfa reliability coefficient 
of the scale is (0,92) of the organizational culture. The data have been processed 
statistically by using the following statistical means: 

(Percentage, chi square, t- Test for two independent samples and correlation 
coefficient (Person)) 

The researchers have concluded the following: 

1. (36) item of the scale deffrentiate between both contrasted groups Their 
calculated values were between (11,083-2,659). The level of significance is between 
(0,002-0,000). 
2. (36) items were leiving internal consistency. Their correlating values were 
between (0,290-0,858) . Their level of significance is zero. 
3. The value of alfa reliability coefficient of the organizational culture scale is 
(0,92). 
The researchers have recommended the following: 

1. Adopting the scale in measuring the organizational culture for the directives of 
the physical and artistic directives in Iraqi universities. 
2. Making a comparison among the managers of physical education directives in 
Iraqi universities in the organizational culture types. 
Keywords : Organizational Culture - managerial Culture - Directors of_ Physical 
and Artistic Education. 

 :بالبحث فالتعري -1 
   :املقدمة وأمهية البحث -9-9

 متن روتتني واخلترو  تته  ذا يت حتق ا الهلت نللطالت  مت ن  امعة نقطة أساسية ومتنفساً ميكتتعد األنشطة الرايضية   رحا  ا
عتتتن   مو اليتتت وال جمتتتال  للحتتتديث، هلالستتتتمتاا والرتفيتتت  ةلوستتتي مالعتتتا اهتتتومهفم يتتتاة اليوميتتتة، فالرايضتتتة  الدراستتتة وضتتتغ  اح

 األنشتتطة كتتأ  متتادة هتتك أساستتية   احيتتاة ا امعيتتة، فالطالتت  ميتتارس  نقطتتة ميثتتلالنشتتاط الرايضتت  التتك   مبعتتزلا امعتتااي 
متدر  األلعتا  الرايضتية    عتات  علت مجيتع املستتواياي، وتقتع  علت ا هت لدرس نظتراً لقيمت هلااملواد األساسية اليت يتناو من 

 املنتابتتااي وتشتتكيليتتااي لللك    واخلتتارج دا لالنشتتاط الرايضتت  التت ممتتة يطتتي  وتنظتتيهنيتتة مالرايضتتية والف مديريتتة الرتبيتتة
يفتتاء األلعتتا  اإل األنشتتطة الفنيتتة والثقافيتتة، ولكتت  يستتتطيع متتدر عتتن     املنافستتااي الرايضتتية فضتتال همإلشتتراك هموتتتدريب
قافتتة التنظيميتتة، إذ تعكتتث الث ا الثقافتتةمههتتأ متتن ميلستت بشتتكلالتنظيميتتة  املتغتتريااي متتن تتتوافر عتتدد مز ليستتت ملهتتمبتتااي علمبتط



 مديراياي الرتبية الرايضية والفنية...... ملدراء بناء مقياس أمناط الثقافة التنظيمية

762 

  تتثار   رضتا هتالتنظيم  ف السلوكحمددااي  نم ا وتعد أيضاهفي نا املنتسبو ها. كما يت ور هالتنظيمية   املنظمة شا يت
 .همو  مستود أدائ املنتسبني

ا، إذ ربطت  عتدة لهفشت نظمتااي أوا تددااي الرئيستة لنحتال املمتن  ا ت عتدمن أمهية الثقافتة التنظيميتة كو ت ومما يزيد
ا تاد   لعمتل مااللتتزاإىل  هادفتع أعضتاء تالل متن  التنظيميتة الستائدة   املنظمتة، مجنال املنظمتة، والقتيبني  حبوث ميدانية

 ،.311، هأبتوبكر وطت)امليزة التنافسية  وحتقي األداء واخلدمة،  نيوحتس واالبتكار والتحديث، واملشاركة   اياذ القرارااي،
 وحتتل تطتتوير قتتدرااي املتتو فني طريتت عتتن   ويتتة املنظمتتةهأمهيتتة دور املتتدير   حتديتتد (. ومل تغفتتل الدراستتااي اإلداريتتة 010

ال  البشتر الالاي معقتدة فعقولو اإلمكااناي البشرية، هعل  مورد   املنظمة أال و إبداعية، فاملدير يستثمر أ بطريقة املشاكل
 (22، .011يز، لمسولنسك  وك)منظمة. لل  يدةفم الهعأبدا وببعض ال يانة جي م  وال تتقادلتب

بتتني    األداء اال تتتال املنظمتتااي ب تتفة عامتتة ويرجتتع بتتني  ولقتتد لتتوحو وجتتود ا تالفتتااي   مستتتواياي األداء
متتدير لل التتدور االجتمتتاع أن القتتول نستتتطيع  بتتكلصمنتت  اقافتتة املنظمتتة الستتائدة،  ا تتتال أساستت  إىل  بشتتكلاملنظمتتااي 
 هتهاإلطتار الفكتر  التك  يوج ذلتصو هتا فبت أو االسرتشتاد اهتإتباعوالعالقتااي التيت جيت   الستلوكمنتاذ   كيلتشيساعد   

أمنتاط متن  اهتعتن  يري  اهتا التيت متيز ومساهتت اه  وصتيتهلا منظمة  املنظمة جيعلكما   مأعماهل مأعضاء املثسسة الواحدة وينظ
 (.، 3111 ، البستنح)التنظيمية.  الثقافة مفكرية واقافية تسم   س

منتستت   ستتلوك علتت  اللمتتدير وانعكاستتاهت ثقافتتة التنظيميتتةلل التتدور ا تتور  متتن أمهيتتة ستتة احاليتتةراالد أمهيتتةر هتتوتظ
 هتنشتتئة صتتاحة بوصتتف األجيتتال  تنشتتئة  متتاً هعن تتراً م ن  ا امعتتااي العراقيتتة التتك  يعتتدو  متتديراياي الرتبيتتة الرايضتتية والفنيتتة

  تطتتتوير  هتمتتتنيمقيتتتاس الثقافتتتة التنظيميتتتة امليستتتاعد بنتتتاء ن أ نتمتتتتع بشا تتتية ستتتوية، إذ ميكتتتأن يقائتتتداً ومربيتتتاً، ويفتتترت  
 هتاأكثر  إىل التعتر و متدير لل إىل أمناط الثقافتة التنظيميتة للوصول األعضاء عل ه وتطبيق همن االستفادة من الرايضة ا امعية

 الل من  بة ا امعةلبني ط دور حمور هلا من يراياي وملا املد من أمهية البحث أمهية ظهرتن ميكككلص ء،  رااملدبني  سيادة
   هعرضتتتم اإلطتتتار النظتتتر  التتتك  ستتتيت طريتتت عتتتن   عملهتتتاوطبيعتتتة  هيكليتهتتتا إىل التعتتتر حيتتتث متتتن  اليهتتت  الضتتتوء علتستتت
 سة.راالد
  :ة البحثلمشك 1-2

األساستتتتية  هوأنظمتتتتتم نظتتتتيالتتتتيت حتتتتتدد مبتتتتاد  الت  هتتتتفأتاتتتتري مباشتتتتر   ت تتتترفااي األفتتتتراد هلتتتتا الثقافتتتتة التنظيميتتتتة ن إ
األوامتر واألنظمتة الرمسيتة ويتري الرمسيتة التيت  إصتدارطة و لالست تسلستل ماليت حتك يااي املقبولة ويري املقبولة والقواننيسلوكوال

عتتن   ا معتتايري واضتتحة فضتتالهتتالتتيت ال حتكم املواقتت    موت تترفاهت اي القتتادةهتتاقتتة وا الاملات املواقتت الت تترفااي   حتكتتم 
 الثقافة التنظيميةأن ، إذ هاو  تنفيكلوضع اسرتاتيحيااي وأس عل أتاري هلا ا املكافأة كما أ م املتبعة ونظا ت الاال أشكال

، 3111والستواط،  مالطحت)ا بت نيلوالعتام ماألار الكبري   التنظيهلا واليت  مالتنظيأداء  عملكيفية حتكم  املتغريااي اليت  من
3.2) 

 وجتتتود أداة مناستتتبة لقيتتتاس الثقافتتتة معتتتدااي النظريتتتة والبحتتتوث الستتتابقة لتتتوحو األدبيتتت علتتت االطتتتالا   تتتاللن ومتتت
د حبتتة مشتتكل تعتتد هوجتتود أداة مناستتبة لقياستت معتتدأن املوضتتوا فتت مهيتتةمتتديراياي الرتبيتتة الرايضتتية والفنيتتة، وأل ملتتدراء التنظيميتتة

 ا.ذاهت
 علت اقت راي  سااي السابقة فقدرادوحىت ال ،مو هسااي اليت تناول  املفراالد ةلقة البحث مشكلاألمر الك  يعزز 

 .ملحد الع عل ا ان  النظر  وافتقراي إىل ا ان  التطبيق ، 
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  :البحث فهد 1-3
 ا. هة نظر منتسبيهوجمن  مديراياي الرتبية الرايضية والفنية ملدراء بناء مقياس ألمناط الثقافة التنظيمية 0-2-0
  :جماالت البحث 4 -1
 قية. رامديراياي الرتبية الرايضية والفنية   ا امعااي الع منتسبو -:البشر اجملال  0-1-0
 قية. رامديراياي الرتبية الرايضية والفنية   ا امعااي الع - :املكايناجملال  0-1-3
 .0/3/3103إىل  1/0/3100من  ابتداء - :الزمايناجملال  0-1-2
 :حاتلحتديد املصط 1-5
 الثقافة التنظيمية:  9-5-9

  ا وانتتت   هاتتتتثار بتتتدور  لقتتتيما هتتتك د ذو  النفتتتوذ   منظمتتتة متتتا، رااألفتتت مقتتتيعتتتن   تعبتتتريأب تتتا  ( 0110 عرفهتتتا )هيحتتتان
 رووستيهممل وإداراهتتمم هتراراد   قتراثالء األفتهت هحتهو  التك  ينتلد، كمتا حتتدد األسترااألفت ستلوكاملنظمتة، و  متن  موسةلامل

 (00، 0110، نيحاه)  مومنظماهت
اي از ك  املتتوهلتت  قتت  املنظمتتااي األ تتردعتتن   اي التتيت متيتتز املنظمتتةزااملتتمتتن   جمموعتتة أب تتا( 3110) نيتتامعالا هتتويعرف
 (200، 3110 ،نيامعال)د   املنظمة  رااألف سلوك عل األار الكبري هلا رية النسبية و راصفة االستم
والتوقعااي اليت وك السلومعايري القيم اي و هااال ان من  أطار معر  مكو  أب ا( 3111ن جرنرب  و رو )ا هرفوع

 (.336، 3111، نو رو جرنرب  )  املنظمة  ن و لا العامهيتقامس
والفنيتة فيمتا  مديراياي الرتبيتة الرايضتية ملدراءالسلوك اي ومعايري هاواال االقيم جمموعة  أب ائيا راا إجهتعريفن وميك

  لبحث احايل. ماملستاد ا  ملقياسهقياس ن ق  تشكيالاي ا امعة وميكعن   هماي اليت متيز راراواياذ الق العملخيص 
 :مدير مديرية الرتبية الرايضية والفنية  9-5-3

وحتتتدااي  علتتت  اإلشتتترا  طريتتت عتتتن   النشتتتاطااي الرايضتتتية والفنيتتتة   ا امعتتتة إدارةعتتتن   املستتتثولو الشتتتاص هتتتو 
 م .لوالبحث الع العايل ليمرة التعاز و من  ا  الرايض  ال ادرهاملن وتطبي ااي ا امعة كليالرتبية الرايضية والفنية    

 مدرس الرتبية الرايضية 2-.-0
ا امعتة وقتد  اايكليتلعا    وحدااي الرتبية الرايضية والفنيتة    أكمدر    ويعمل علم لق   حيملن مل لق  و يف  مينح

  .راادة املاجستري أو الدكتو هحامال لشن يكو 
 :مدرب األلعاب الرايضية  9-5-4

البكتالوريوس  شتهادة ةلتمحمتن  علم العايل والبحث ال تعليموزارة ال مالك  عل معيننيلل نحلق  و يف  جامع  مي
   الرتبية الرايضية ح را.

 مديرية الرتبية الرايضية والفنية:  .-.-0
ااي ا امعتتتة  إلضتتتافة إىل إعتتتداد كليتتتبتتتني   الرايضتتتية واملستتتابقااي إقامتتتة النشتتتاطااي علتتت ا ملهتتتع يشتتتتملالتتتدائرة التتتيت  هتتت و 
متتتن  جتتتزء هتتت ، و هتتتاحفتتتالاي التاتتتر    ا امعتتتة ويري  ما امعتتتااي العراقيتتتة وتنظتتتي تابتتتااي ا امعتتتة واملشتتتاركة   بطتتتوالايمن

 ااي ا امعة.كليا وحدااي الرتبية الرايضية    ا امعة وترتب  ب التنظيم  لرائسة اهليكل
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 :وحدة الرتبية الرايضية والفنية 9-5-1
دارة نشتاطااي إو  ملتنظتي مديرية الرتبية الرايضية والفنيةمن  اهوينس  مالككلية  كلوحدة إدارية موجودة     ه و 

 (.201، 3111 ، لالكواز وحممد ع)ية واخلارجية. دا لة الكليال
 سات السابقة:رااإلطار النظري والد -2
 :الثقافة التنظيمية 3-0
 هوم الثقافة التنظيميةفم 3-0-0

واألنثروبولوجيتتتا، والثقافتتتة  االجتمتتتاا لتتتومالثقافتتتة مكتتتاانً  رزا   ع تتتتلوحتاجملتمعتتتااي،  مقتتتد الثقافتتتة قتتتدم فهتتتومم أن
 كتتل  متتع هالفتترد   اجملتمتتع يتشتتابأن وال تتر،  جمتمتتع فتترد وال تتر ومجاعتتة وأ تترد وبتتنيبتتني  التمييتتز علتت ب تتفة عامتتة تستتاعد 

متتن  متتع أاي هال يتشتتابو ( االجتماعيتتة)النتتاس   نتتواح  أ تترد  متتع بعتتض هويتشتتاب( الفستتيولوجية)النتتاس   بعتتض النتتواح  
أن فت ولتكلصاألفتراد وا ماعتااي واجملتمعتااي بتني  واال تتال  االتفتاقر همظا ه ( وتلص النفسية)نواح  أ رد من  الناس

 (.1، .011ال او ، ) هستراحياة اجملتمع و  د الثقافة عن راً أساسياً  
أي تك  وا امعتة، م املدرستة األسترة ممتن  هاقافتت الفترد أي تكن إثقافة العامتة، إذ لل وتعد الثقافة التنظيمية انعكاس

 هستتتلوكا في تتتبح هتتتمع  يتكيتتت ستتتابقاً، م لمتتتهتعالتتتك   الستتتلوك فيستتتلص، العمتتتلم   املتتتدة الستتتابقة إىل لتتتمتتتا تع ه كتتتلمعتتت
تنظيميتتة الفتترد   ال ستتلوكثار   تتت من ، فالثقافتتة التنظيميتتة تتتثار وتتتتأار  لثقافتتة العامتتة، ومتتمالعتتا هستتلوكمتتن  التنظيمتت  جتتزء

 (.06، .011الشيخ، )واجملتمع 
وإذا تناولنا الثقافة التنظيمية من حيث عالقتها بنظرية التنظيم ومن م أتاريها عل  املديرين   اياذ القرار، سنحد  

 (Smircich, 1983, 340- 355أن هناك مخسة مفاهيم تتمثل فيما أييت: )
والستتيكولوجية، وقتتد اعتمتتد املدرستتة  البيولوجيتتةإلشتتباا احاجتتااي اإلنستتانية  إن الثقافتتة التنظيميتتة متثتتل الوستتيلة الالزمتتة -0

  (.Management Comparativeاملقارنة ) اإلدارةميثل دراسااي  هو عل  هكا املفهوم و ةالكالسيكي
املوقفيتة وهتو متع النظريتة  ماملفهتو إن الثقافة التنظيمية متثل منهحا للتكي ، ومراعاة  رو  املوقت  ا تي  ويلتقت  هتكا  -3

 (.Corporate Culture) نظمةاملميثل دراسااي اقافة 
متثتتتل نظامتتتا للمشتتتاركة املعرفيتتتة والوجدانيتتتة بتتتني األفتتتراد، ويلتقتتت  هتتتكا املفهتتتوم متتتع النظريتتتة املعرفيتتتة  التنظيميتتتةإن الثقافتتتة  -2

 (.Organizational Cognitionللتنظيم وهو ميثل دراسااي املعرفة التنظيمية )
رمزيتة   التنظتيم افة التنظيمية متثل نظاما متكامال من الرموز واملعاين املشرتكة، ويلتق  هكا املفهوم متع النظريتة الإن الثق -1

 اا ومتتتتتتتتتتدلوالهتهتتتتتتتتتتومعانيستتتتتتتتتتااي التتتتتتتتتتيت تعتمتتتتتتتتتتد   حتليتتتتتتتتتتل التنظتتتتتتتتتتيم علتتتتتتتتتت  التعتتتتتتتتتتر  للرمتتتتتتتتتتوز الستتتتتتتتتتائدة وهتتتتتتتتتتو ميثتتتتتتتتتتل الدرا
(Organizational Symbolism.) 
ثل انعكاسا للمفاهيم الالواعية عند األفتراد   التنظتيم ويلتقت  هتكا املفهتوم متع النظريتة التحويليتة إن الثقافة التنظيمية مت -.

 Unconscious  التنظتتتتيم وميثتتتتل الدراستتتتااي التتتتيت هتتتتتتم بتحليتتتتل الت تتتترفااي يتتتتري الواعيتتتتة   العمليتتتتة التنظيميتتتتة )
Processes and organization.) 

ا أعضاء هيعتنق ( متثل الثقافة التنظيمية: جمموعة من القيم Hofstede et al. 1990)فزتيد هو نظر وجهة ن وم
فيما  تتمثلالتنظيمية، واليت والدالئل يا، والطقوس والشعائر والرموز لالع  ملثل قةلاملتعاملمارسااي اإلدارية  وككلص، مالتنظي
 :أييت
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العناصتر أو املوضتوعااي م تفضيل أو عد بتفضيل متا وهتبن د ويثمنو راا األفهاملباد  واألفكار اليت يعتنق  Valuesالقيم 
 أو األشااص.

 اهتحقيقت حيتث  من العناصر واملوضوعااي واألشااص عل الفرد  هااملباد  واألفكار اليت ي در  Believesاملعتقدااي 
 ا.هزيفأو 

متتتااي لالك ا تهتتتلأمثن ا ومتتتهوتستتتتدعي وتتتتدل عليهتتتا ا لهتتتحم حتتتتلأشتتتياء أ تتترد  متثتتتلاملتتتدلوالاي التتتيت  Symbolesالرمتتتوز 
 .موال ور واألرقا واأِلشكال

 مأي كو ن اآل ري  عل ة  ائص ومسااي معينن كو لميتن الشاص أو األشااص الكي Heroes( األبطال) عليااملثل ال
 .لهميكونوا مثن أن ويتمنو  مبن قدوة ويفتارو 

ن ااالجتماعيتة   مكت همد ب تفترااألفتمتن  جمموعتةبتا  ماألنشتطة ا ماعيتة التيت يقتو  Ceremonies( الشعائر)الطقوس
 االجتماعية أو التنظيمية. ماخلاصة بطبيعة حياهت ما   مناسباهتميارسو  ما

( أن هنتاك ترابطتا كبتريا بتني مكتتواناي  Schwartz & Davis,1981,30- 35)ويترد شتوارتز وديفتز 
ا فيمتا مهتنظر  ةهتوجمتن  كواناي التنظيميتةامل تتمثلحيث  ككل  املنظمة    لل ليها يرتت  عه  أ  من اخلللأن املنظمة، و 

 (0) مرق الشكل هيوضح

 
 (0)الشكل 

 يوضح وضع الثقافة التنظيمية بني مكواناي املنظمة
( أن الثقافتة التنفيكيتة متثتل: جمموعتة القتيم واملعتقتدااي واملبتتاد  Denison, 1990, 4-55) ويترد دينستن

وأيضا جمموعة السلوكيااي والت رفااي والقرارااي اليت  سد وتدعم تلص األساسية اليت تعمل مبثابة األساس للنظام اإلدرا  
 املباد  األساسية.
فتتمثتتل الثقافتتة التنظيميتتة   رأيتته   األشتتكال واالفرتاضتتااي ا وهريتتة  (Schein, 1995أمتتا شتتني ) 

صتتعا  عنتتد التكيتت   التيت تستتري علتت   حهتا أوتبتكرهتتا مجاعتتة معينتتة حبيتث تستتتفيد منهتتا   التغلت  علتت  متتا يواجههتتا متن
اخلتتارج  والتكافتتل التتدا ل ، وهتت  ملزمتتة  ميتتع أعضتتاء ا ماعتتة، ومتثتتل األستتلو  الستتليم لتت دراك والتفكتتري والت تتر  متتع 

   املواق  املاتلفة.
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 أمناط الثقافة التنظيمية 3-0-3
 الثقافة التنظيمية إىل:( :Daft, 2004 368 -367صن  )

متن  اخلارجيتةعلت  البيئتة  االسترتاتيح (: وتتميز  لرتكيتز Adaptability Culture) التكي  عل اقافة القدرة  . 3
 .نبية حاجااي الزبو لاملرونة والتغيري لت  الل

 .املنظمة وأهدا وتتميز بتأكيد روية واضحة لغر  (: Mission Culture. اقافة الرسالة )2
األداء العتتايل،  لتحقيتت  طريتت ا هبوصتتف نياملالعتت  احتياجتتااي تلبيتتة علتت وتركتتز (: Clan Culture. اقافتتة ا ماعتتة )1

 املنظمة. ا ا  اموااللتز احث  ملسثولية  يل   هواملشاركة ف
ءااي راواإلجتتتت :متتتتاايتعلي ل مال تتتتار  االلتتتتتزام علتتتت وتثكتتتتد (: Bureaucratic Cultureالثقافتتتتة البريوقراطيتتتتة ) -.

 رمسية.والقواعد ال
  الثقافة التنظيمية: من إىل وجود نوعني( Robbins, 2003,9- 11وأشار )

 ( الثقافة املهيمنةDominant Culture )رية لغالبية األعضاء. ها و القيم عن   واليت تعرب 
 ( الثقافة الفرعيةSubcultures ) ا غرافية. الفوارقعن   ا األفراد والنا ةلهالثقافااي اليت حيم ه و 

 : الثقافة التنظيمية إىل( Finchan, 1999:424- 425وصنف  )
 . اقافة الدور: واليت تتميز  لرمسية العالية.0
 القتتتواننيمتتتن  بتتتدالً العمتتتل حنتتتو  هموجتتتن يكتتتو  نيالعتتتامل اقافتتتة التتتدور حيتتتث والء متتتن  النقتتتيض علتتت  هتتت . اقافتتتة املهمتتتة: و 3

 الرمسية.
 مركزية.  السرتاتيحيةقة  لسياسة أو لالقرارااي املتعن ا تكو هطة: وفيل. اقافة الس2

 :الثقافة التنظيمية من إىل نوعني( 0.2: 3111يت، و أشار )القريو 
 يةهو  تشكليالبية أعضاء املنظمة اليت  عليها يتف األساسية اليت لقيم   ةلواملتمث. الثقافة الرئيسة، 0
 حميع.لل
اً القريتويت مضتيف( متع Daft, 2004: 370فت  )الستائدة   األنظمتة الفرعيتة. ويتلقتيم   وتتثمتلالثقافتااي الفرعيتة، . 3
 علتتت باً ل، ممتتتا يتتتثار ستتتماألقستتتا تقتتتود إىل صتتتراعااي بتتتنين أن ا  بعتتتض األحيتتتن اال تالفتتتااي   الثقافتتتااي الفرعيتتتة ميكتتتأن 

 ملنظم .امستود األداء 
  تتاللثقافتتة لل مالتنظتتي يميتتة تعتتة شتتدة استتتحابة أعضتتاءقتتوة الثقافتتة التنظأن إىل ( 312 -313: 0111أشتتار )ايستتني، 

 أساسية: االاة   ائص عل درجة قوة الثقافة تعتمد أن  عل وأكد  .نشطة اليوميةلأل  همتنفيك
 الثقافة. كل مة املشرتكة اليت تشهامل فرتاضااياالوتعة عدد ( Thickness. كثافة الثقافة التنظيمية )0
 . االفرتاضااي هك أتاري  نطاقأ  ( Extent of Sharingاق املشاركة ). نط3
 ملتنظيمية القوية اليت تتميز بقسثقافة الل صفة هوو ( Clarity of Ordering. وضول الرتتي  )2

 الغمو  ومعرفة النتائج.عن   ومعتقدااي وقواعد وتقاليد منطقية وواضحة وبسيطة بعيدة
 ه :تنظيمية أبرز أنواا الثقافة الأن ( 0111( نقال عن )السوط، 36 -31: .311وذكر )الشلو ، 

 
الرقابتتة  علتت ويعتمتتد  منظمتتاً ن يكتتو  فالعمتتلطااي، لاي والستتايلالثقافتتة تتحتتدد املستتثو   هتتك مثتتلطيتتة: و  را. الثقافتتة البريوق0

 .وااللتزام
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 التحداياي. ةهحب  املااطرة ومواج وتت  اإلبداا،  عل مساعدة  للعمل . الثقافة اإلبداعية: توفري بيئة3
املنظمتتتة الثقتتتة  األستتترة املتعاونتتتة، وتتتتوفر ، فيستتتود جتتتونيالعتتتامل بتتتني  . الثقافتتتة املستتتاندة: تتميتتتز  ل تتتداقة واملستتتاعدة فيمتتتا2

 .نالتعاو واملساواة و 
فينتشتتر احتتكر، والفتترد  ، تتحقتتولتتيث النتتتائج التتيت  العمتتلطريقتتة إجنتتاز  علتت حم تتوراً  االهتمتتامن ااي: ويكتتو علميتت. اقافتتة ال1

 .له  عم  لتفاصيل متهوي مً أكثر دقة وتنظين الك  يكو  هوالناجح 
  لنتائج. مت، وهتالعمل إجنازو  األهدا  حتقي  عل الثقافة  هك . اقافة املهمة: تركز .
ن واألنظمتتتة وتتتتوفر األمتتت  لقواعتتتد متاألدوار الوصتتتفية، وهتتتت من نتتتوا التا تتتص التتتو يف ، ومتتت علتتت . اقافتتتة التتتدور: تركتتتز 3

 الو يف  واالستمرارية وابااي األداء.
 وه  األمناط اليت تبناها الباحثون   البحث احايل

 اناي الثقافة التنظيمية:مكو  3-0-2
كيفيتة لل ةكليتة اللا  تتشتكل التيت  هت األفتراد، و  ستلوك عل أتاري هلا مكواناي عدة أو قود  عل حتتو  الثقافة التنظيمية 

 حتقيتتت ا   وبلممارستتتة اإلدارة وأستتت علتتت   ملنظمتتتة، والتتتيت تتتتنعكث نيلاألفتتتراد كأعضتتتاء عتتتامبتتتا  ويعمتتتل ويتتتدركالتتتيت يفكتتتر 
( و ..0 -0.1: .311الفتتاعور ، ) هامكتتواناي يتتككر  عتتدةن متتن الثقافتتة التنظيميتتة تتكتتو أن ا، هتيحيتا و استترتاهدافهتتأ

 ( عل  النحو اآليت:016: .311)أبو بكر وطه، 
يتري  مريتو  أو هتومتا  حتولاالجتماع  الواحد  مأعضاء التنظيبني  مشرتكة اتفاقاايعن   عبارةالقيم . القيم التنظيمية: 0

 هتوجيت علت  وتعمتل، العمتلبيئتة   القتيم  متثتل  هتالتنظيميتة فالقتيم ، وأمتا هتمأو يتري م هتمجيتد، وممريو ، وجيد أو يتري 
 فة.لاملاتالتنظيمية  الظرو ن ضم نيالعامل  سلوك

، وكيفيتتة العمتتل واحيتتاة االجتماعيتتة   بيئتتة العمتتلطبيعتتة  حتتولأفكتتار مشتترتكة عتتن   عبتتارة هتت املعتقتتدااي التنظيميتتة: و  .3
ا متاع ،  العمتلة   مهالقترارااي، واملستا ة صتنعيتملعاملشتاركة    أمهيتةاملعتقدااي  ن هك التنظيمية، وم ماهاملو  العملإجناز 
 التنظيمية. األهدا  حتقي    ذلصوأار 
منظمتتة، لل يتتدةفم معتتايري اأ تت اعتبتتار علتت   املنظمتتة، ن و العتتامل بتتا  متتتز لمعتتايري يعتتن   عبتتارة هتت التنظيميتتة: و  ا ر . األعتت2

 يري مكتوبة، وواجبة اإلتباا.ن تكو   ااألعر  هك ، و هالوق  نفس واالبناأل   تعيني ماملنظمة بعد التزام: ذلص مثال
التوقعتااي، متن  جمموعتة التوقعااي املنظمة  لتعاقد الستيكولوج  يتري املكتتو ، والتك  يعتة تتمثل. التوقعااي التنظيمية: 1

التوقعتتااي  ذلتتص مثتتالالفتترد   املنظمتتة،  عمتتل فتترتة  تتاللا املنظمتتة، هتتوقعتت وكتتكلصاملنظمتتة، متتن  الفتترد اهتتيتوقعأو  هاحيتتدد
، وتتتوفر بيئتتة تنظيميتتة ومنتتا  املتبتتادل مواالحتترتاة  لتقتتدير لتت، واملتمثهمبيتتن التتزمالء فيمتتا التترئيث واملتترووس، وبتتنيبتتني  املتبادلتتة

 احتياجااي الفرد النفسية واالقت ادية.م تنظيم ، يساعد ويدع
القتتيم التتيت تعكتتث    املنظمتتة،ن و العتتامل ا ه  األحتتداث واألنشتتطة التتيت ميارستت وتتمثتتلادااي التنظيميتتة: الطقتتوس والعتت . .

جديتد  ملنظمتة، وطريقتة حتضتري و  التحتاق مو ت   زايدة االنتمتاء إىل املنظمتة، كطقتوس  هم تساألساسية اليت ايايلواملثا
 والكتابة. ماالجتماعااي، وطريقة الكال إدارة
 منظمة:لل الثقا . املوروث 3

ونشتر   ليتهالرتكيتز ع املنظمتة حتتاولإجيتا ، والتيت  هتوا متا هتاملنظمتة، منبتا  اليت متراي واملواق األحداث  تلص هوو 
 .عنهاملنظمة التغاض   حتاول  لس هوا ما هفراد، ومنلأل واعتبار  مرجع حمفز 

 . األ القيااي:6
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 التعاملالتفكري، وأسالي   رائ وط مقيمن  ليهع تشملوما الثقافة التنظيمية،  كوانايمل مكوانً رئيساً  متثل
 :أ القيااي الة مما أييتن اخلارجية، وعادة ما تتكو  واألطرا أفراد املنظمة  بني

  واألصدقاء واملدرسة واجملتمع. ن والدي ةلالعائمن  ايستمدو أ القيااي األفراد اليت  
 و يفة. يااي األفراد   السلوكنة اليت ترشد هأ القيااي امل 
 اجملتمع. عادااي وممارسااي من  هالرمس  القانوين، وما ينتج عن مالنظامن  أ القيااي اجملتمع النا ة   

 مديرية الرتبية الرياضية والفنية 2-2
 ة وواجبات مديرية الرتبية الرايضية والفنية ونبذة عنها:كليهي 3-9-9

بتتة لا الطهتتأبنائ ة    دمتتة منتستت  ا امعتتة والستتيمالتتة الفاعا امعتت مأقستتامتتن  مديريتتة الرتبيتتة الرايضتتية والفنيتتة تعتتد
بتتااي لاألنشتتطة وتتتوفري متط هتتك  علتت  واإلشتترا  هتتاصتتفية الرايضتتية والفنيتتة والثقافيتتة ويري لالاألنشتتطة امتتن  عديتتدلل اهتتإبقامت
دة الرايضتتية  لوحتت تعتتر ا امعتتة فكانتت   زمتتة وقتتد أتسستت  منتتك نشتتأةلالزمااي األ تترد اليتتزااي واملستتتهالتحمتتن  اهتتجناح

( 01، 3111والرمتتاح ،  مينتتيأبتتو .)ا فعرفتت  مبديريتتة الرتبيتتة الرايضتتيةهتغتترياي تستتميت 3111 معتتامتتن  ا امعيتتة، و  أاير
أضتتتيف  النشتتتاطااي الفنيتتتة والثقافيتتتة إىل أن مديريتتتة الرتبيتتتة الرايضتتتية والفنيتتتة بعتتتد ومتتتن م تقتتترر تغتتتري تستتتميتها أيضتتتا لت تتتبح 

/ 33/6   0601/   اي ماملتتتترق علمتتتت ال والتقتتتتوم اإلشتتتترا از هتتتتكتتتتتا  التتتتوزارة/ جحستتتت   وذلتتتتص النشتتتتاطااي الرايضتتتتية 
3116 0 

الرتبيتة الفنيتة يرتبطتا م الرتبيتة الرايضتية والثتاين قست ميستم  قست األولا هتتهيكلين ضتم قستمني علت واملديرية حتتو  
 ومتابعتتة الستتيد مستتاعد رئتتيث ا امعتتة أشتترا  نطتتاقن أداراي متتع متتدير مديريتتة الرتبيتتة الرايضتتية والفنيتتة واملديريتتة تقتتع ضتتم

 .ماإلدارية ا رت ن شثو لل
 :نشاطات املديرية 3-3-3

 اال تيتارطتال  حريتة للتترتك نشتاطااي حترة،   تيتار فترد  أو مجتاع  تترتب  مبمارستااي  هت  :فصفيةلالأوال النشاطات ا
 مطالتتت  حتديتتد الكتتتلل وتتترتكة، علميتتتال ستتةمثسلمحتمتتع وللل عليتتتاال   حتتتدود القتتواننين ، ولكتتماي والتنظتتتيايتتلواآل واالنتقتتاء

اي املتنوعتتتة التتتيت تغطتتت  جوانتتت  رايضتتتية واقافيتتتة و ايتتتلالفعامتتتن  العديتتتد وتشتتتمل، لهحت تتتي وبتتتني هنشتتتاطبتتتني  التتتك  يتتترب 
 :اها املقدمة ومنهصفية تتنوا   براجملال( والنشاطااي ا3111،0سعيد، )اجتماعية وأكادميية كثرية. 

  تتتاللمتتتن   ارجيتتتا املثسستتتة أو دا تتتلمجاعيتتتة  مفتتتة فرديتتتة أللعتتتا  رايضتتتية  تأأداء  لوتشتتتم :النشتتتاطااي الرايضتتتية  -0
 .املثسسة دا ل همبين بة فيمالالطن يكو أن ااي رمسية أو يري رمسية كها جهالبطوالاي الرايضية اليت تنظم

 أن هتك إذ  ماي كالرستجماال  ن تكو ن أن صفية وميكلالبة الالط اهتماماايمن  ماهليت تعد جزء ما :النشاطااي الفنية -3
ا هتا وتنميتهتاالستتفادة من علت ومما يستاعد   لهوعمه سترادن امك   تال با  بة تنشأ منك ال غر وتستمر مع املتمتعهاملو 

صتتفية أيضتتا النحتت  ستتواء لالالنشتتاطااي الفنيتتة امتتن  كتتكلص،  م العمتتلستتة أراأوقتتااي الفتترايت التتيت تتتتوفر لتتو ستتواء   أانتتاء الد
املالبتتث  مواخلتت  العتتر  وت تتمي واخلتتز  الستترياميصالنشتتاطااي صتتناعة  تلتتصن متتوكتتكلص   ويتتري ، اخلشتت ماححتتر أ علتت 

 احالقتتتةن وفتتت والتمثيتتتلاملوستتتيق  والت تتتوير الفوتتتتويرا  والت تتتوير الستتتينمائ   علتتت  والعتتتز الزجتتتا   علتتت  موالتتتديكور والرستتت
 .والتحميل

                                                 
 .3111/ 33/6   0601العلم  املرقم  .اي/  كتا  وزارة التعليم العايل والبحث العلم / جهاز اإلشرا  والتقوم 0
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الق تتة الق تترية وق تتص  اخلطابتتة وكتابتتة وكتتكلصيح والشتتع  ا الشتتعر بنوعيتتة الف تتلهتتنشتتاطااي األدبيتتة والثقافيتتة: وميثال -2
ا وقتد توضتع هتة فيمه ملستا غ الترايبنيلتمستبقا ويب هلتااإلعتداد ن حمتاور ميكت وفت  عل ا هواملسرحيااي والكت  أبنواع األطفال

 .اهفي مشاركنيلل جوائز تشحيعية
األداء  تتتار   جمتتتال اإلرث التتتتارخي    لوميثتتتصتتتفية لالالكشتتتف  احتتتد األنشتتتطة ا العمتتتل يشتتتكل :النشتتتاطااي الكشتتتفية -1

 ل تعوبة و شتونة العتيش  تت ت التيت ن   األوقااي واألماكن والتعايش مع اآل ري االستكشا   حماولة  ويتمثلالدرس 
بتترامج    تتة  وفتت  علتت  مبث والغتتكاء وتتتتلتتواملن املستتكن متت اليوميتتة هاحتياجاتتت تلبيتتة   هنفستت علتت م الفتترد االعتمتتاد لليتتتع

 (.1-6، 3111والرماح ،  مينيأبو ) .لكلص
 سااي املشابةراالد 3-2
وجهتتة نظتتر متتدير   دير املدرستتة ودورهتتا   اإلبتتداا اإلدار  متتنملتت  الثقافتتة التنظيميتتة :(3111 ،يثتت لأل)ستتة راد 3-2-0

 االبتدائ   لعاصمة املقدسة . تعليممدارس ال
 سة إىل:رادف  الده
 دير  املدارس االبتدائية  لعاصمة املقدسة.مل سائدةالثقافة التنظيمية ال أمهية. توضيح 0
 واقع عناصر اإلبداا اإلدار  لدد مدير  املدارس االبتدائية  لعاصمة املقدسة. عل  التعر  .3
  لعاصمة املقدسة. الثقافة التنظيمية واإلبداا اإلدار  لدد مدير  املدارس االبتدائيةبني  درجة العالقة عل  التعر  .2

 لعاصتتمة املقدستتة  متتديرو املتتدارس االبتدائيتتةمتتن  ستتةرا ، وتكونتت  عينتتة الدلتتيلج الوصتتف  التحهاملتتن متادااستت مت
 ماملعا تتتااي اإلح تتتائية، استتتتاد عينتتتة البحتتتث و  مبنتتتاء مقيتتتاس الثقافتتتة التنظيميتتتة مبتتتا يالئتتت متتتديرا. ومت( .00) هموعتتتدد

 االحندار. ومعامل  ا  واحد ن التباي( وحتليل اي)الباحث طريقة التحزئة الن فية حسا  ابااي أداة، وا تبار 
 النتائج ما أييت: هموكان  أ

  لعاصمة املقدسة. ة نظر مدير  املدارس االبتدائيةهوجمن  بدرجة كبرية جدان ادرجة ممارسة الثقافة املساندة كأن . 0
متتدير  املتتدارس  نظتتروجهتتة متتن  جتتدابدرجتتة كبتترية ن اعناصتتر اإلبتتداا اإلدار  كتتمتتن  درجتتة ممارستتة عن تتر األصتتالةأن . 3

 االبتدائية  لعاصمة املقدسة.
أبعتاد الثقافتة  متن بعتد الثقافتة املستاندة حتولسة رامتوسطااي استحا اي عينة الدبني  ذااي داللة إح ائية فروقوجود  .2
 .(أ ،3111، يث لأل)
يم  لتتاملنظمتتااي الرايضتتية   إق تنظيميتتة  الثقافتتة التنظيميتتة الرايضتتية وعالقتهتتا  لكفتتاءة ال :(3101)ستتة مستتو راد 3-2-3

 كوردستان.
 :سة إىلراهدف  الد

 .العراق -ناكوردست  ليمثقافة التنظيمية   املنظمااي الرايضية   إقلل بناء مقاييث -0
 .العراقن اكوردستليم  أعضاء املنظمااي الرايضية   إق الثقافة التنظيمية والكفاءة التنظيمية لدد إىل التعر  -3
ن اكوردستتتت  إقلتتتيم   الثقافتتتة التنظيميتتتة والكفتتتاءة التنظيميتتتة لتتتدد أعضتتتاء املنظمتتتااي الرايضتتتيةبتتتني  العالقتتتة إىل لتعتتتر ا -2

 .العراق
يئتتااي اهل ءأعضتتا علتت   لاملتبادلتتة، إمتتا عينتتة البحتتث اشتتتم و  العالقتتاايلج الوصتتف  أبستتهباحتتث املتتنال ماستتتاد

عضتتتوا. ( 311)وبواقتتع ( 3101 -3111) مموستتلل العتتراق -ناوردستتتك  إقلتتتيمنديتتة واالحتتتادااي الرايضتتية   لأل اإلداريتتة 
 .الباحث ببناء مقياس الثقافة التنظيمية محيث قا
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 :سةرانتائج الد همأ
  لتيمواألندية الرايضية   إق ية مقياس الثقافة التنظيمية   قياس درجة الثقافة التنظيمية الرايضية ألعضاء االحتاداايلفاع -0

 .العراق -نكوردستا
منظمتة الرايضتية بواستطة لل الكفتاءة التنظيميتة علت  االستتداللن ا إلمكت هالباحث فانبا  مءااي اليت قارا  ضوء اإلج -3

 .هلاالثقافة التنظيمية 
 وفتت  علتت الرايضتتية   رتفتتاا درجتتااي الثقافتتة التنظيميتتةن اكوردستتت  لتتيمحتتتادااي واألنديتتة الرايضتتية   إقيتميتتز أعضتتاء اال  -2

 منظمة الرايضية.لل كا الغر  الك  يثشر بدور  زايدة   الكفاءة التنظيميةد هلاملقياس املع
ألنديتتة الرايضتتية   وا الثقافتتة التنظيميتتة والكفتتاءة التنظيميتتة ألعضتتاء االحتتتاداايبتتني  توجتتد عالقتتة ذااي داللتتة إح تتائية -1
 (أ ،3101مسو، ) .العراق -نكوردستا  ليمإق
ن ستتتة احاليتتتة ميكتتتراالد ة مبوضتتتوالصتتتهلتتتا ستتتااي التتتيت راالدمتتتن  بعتتتد استتتتعرا  عتتتدد :ستتتااي املشتتتابةرامناقشتتتة الد 3-1-0
 سااي وكاآليت:راالد تلص عل املثشرااي من  ايص جمموعةلت

   اإلدار  إلبتتداا  اهتتالثقافتتة التنظيميتتة وعالقت تنتتاولمتتن  هما فمتتنتماماهتتتهة   استتااي املشتتابرافتت  الدلا ت :األهتتدا أ. 
 .ا  لكفاءة التنظيميةهقافة التنظيمية وعالقتالث عل ركز من  هناك حني

 الثقافة التنظيمية.هلا سة احالية مع الدراسااي السابقة بتناو راواتفق  الد
واألنديتتة الرايضتتية  حتتتاداايلال يتتااي اإلداريتتة أعضتتاء إهلبتتني  ةستتااي املشتتابراتباينتت  العينتتااي املستتتادمة   الد : . العينتتة

ستتة إذ يتترتاول عتتدد أفتتراد العينتتة   راد كتتلبتتااي  لتطمل العينتتة تبعتتا مححتت هااي   حتديتتدستتارافتت  الدلء متتدارس، وا تراومتتد
 .إدارايمدر  و ( 316)و هسة احالية فراالد(، أما ححم  311 -.00) ليت تناول  الثقافة التنظيمية بنيسااي اراالد

ستتة رااتفقتت  متتع د ستتة احاليتتةراالد أنة، إال ستتااي املشتتابراتباينتت  أدوااي القيتتاس حبستت  طبيعتتة الد : . أدوااي القيتتاس
 (.3101مسو )سة راد ف  معللقياس الثقافة التنظيمية وا تالرئيسية األمناط  ماستادا  ( 3111 ،يث لال)

ن بتتتتني ومتتتت اهدافهتتتتأ وفتتتت  علتتتت اإلح تتتتائية  الوستتتتائلا ه  استتتتتادام ةاملشتتتتابستتتتااي راتباينتتتت  الد :اإلح تتتتائية الوستتتتائلد. 
ستتة احاليتتة را . أمتتا الدالعتتامل والتحليتتلن التبتتاي وحتليتتلاملعيتتار  والنستتبة املئويتتة  را واالحنتتالشتتائعة الوستت  احستتا   الوستتائل

 الفا. ومعاملن ارتباط بريسو  ومعامل 3وكا ن التباي حتليلا املتوس  احسا  والنسبة املئوية هفي ماستادفقد 
 ةسااي املشابراالدمن  اإلفادة 3-1-3
 .ةسااي املشابرااحالية   الدة شكلإىل امل التطرق معدمن  التحق . 0
 .األهدا ة   صياية سااي املشابراالدمن  . اإلفادة3
 .ةسااي املشابرااإلطار النظر    الدمن  . اإلفادة2
 .ة   صياية فقرااي املقياسسااي املشابراالدمن  . اإلفادة1
 .ة   مناقشة النتائجسااي املشابراالدمن  . اإلفادة.
 ءات البحثراإج -3
 .وطبيعة البحث هالءمتمل و  املسح لج الوصف   ألسهاملن ماستادا مت :منهج البحث 2-0
 جمتمع البحث وعيناته 2-3
متتن  ا امعتتااي العراقيتتة منتستت  متتديراياي الرتبيتتة الرايضتتية والفنيتتة   علتت جمتمتتع البحتتث  اشتتتمل :جمتمتتع البحتتث 2-3-0

فتردا ( 233)تمتع البحتث جمل كلت العتدد ال غلتالرايضت  ح ترا، إذ ب   النشتاط نيالعامل مدرس  ومدر  األلعا  الرايضية 
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العتايل والبحتث  تعلتيموزارة ال)قبتل متن  العراقيتة وامل تنفة جغرافيتا مديراياي الرتبية الرايضية والفنية   ا امعااي  عل موزعني
 معتتتتالل ا امعتتتتااي العراقيتتتتةمشتتتتاركة   بطولتتتتة لل ،(النشتتتتاطااي الرايضتتتتية م/ قستتتتعلمتتتت ال والتقتتتتوم اإلشتتتترا از هتتتت/ جعلمتتتت ال
 :ذلص اآليت يبني( وا دول 3103 -3100)

 (9اجلدول )
 يبني جمتمع البحث على وفق املناطق اجلغرافية

 اجملموع العدد اجلامعة ت املناطق اجلغرافية
 66 2. املوصل .0 الشمالية

 6 تكري  .3
 0 كركوك .2
 1 األنبار .1
 1 داييل ..

 031 011 دبغدا .3 الوسط 
 01 التكنولوجية .6
 13 املستن رية .1

 031 21 الب رة .1 ا نوبية
 2 ميسان .01
 3 املثة .00
 3 ذ  قار .03
 33  بل .02
 3 الكوفة .01
 1 واس  ..0
 22 القادسية .03
 11 كربالء .06

  233 اجملموا 
 :عينة البحث األساسية 2-3-3

تيتتتار العينتتتة  لطريقتتتة العنقوديتتتة متعتتتددة املراحتتتل متتتن منتستتت  متتتديراياي الرتبيتتتة الرايضتتتية والفنيتتتة   ا امعتتتااي مت ا  
 -( متتتدر  وإداراي متتتوزعني حستتت  الت تتتني  ا غتتترا  لتتتوزارة التعلتتتيم العتتتايل والبحتتتث العلمتتت 316العراقيتتتة والبتتتالغ عتتتددها )

املنطقة الشمالية )جامعة املوصتل، وجامعتة تكريت (  ضم ضية، إذ  / قسم النشاطااي الرايجهاز اإلشرا  والتقوم العلم
األوستتتت  )جامعتتتتة الب تتتترة، وجامعتتتتة  راايوالفتتتتستن تتتترية( واملنطقتتتتة ا نوبيتتتتة واملنطقتتتتة الوستتتتط  )جامعتتتتة بغتتتتداد، وا امعتتتتة امل

 ( من جمتمع البحث، وا دول اآليت يبني ذلص:61910القادسية(، ومبا ميثل )
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 (3اجلدول )
 لبحث األساسيةيبني عينة ا

املناطق 
 اجلغرافية

عينة البحث  اجلامعة جمتمع البحث
 األساسية

نسبة العينة  اجملموع
 من اجملتمع

 %66913 31 2. املوصل 66 الشمالية
 6 تكري 

 %10960 ..0 011 بغداد 031 الوسط 
 13 املستن رية

 %31 63 21 الب رة 031 ا نوبية
 22 القادسية

 %61910 316 233 ااجملمو 
 

 عينة البناء 2-3-3-0
ا امعتااي  (  030عااي الشمالية، و )(   ا ام11بناء املقياس بواقع )( عضوا مدر  وإداراي ل.32مت ا تيار ) 

عتتااي ا نوبيتتة متتن منتستت  متتديراياي الرتبيتتة الرايضتتية والفنيتتة   ا امعتتااي العراقيتتة. ومت استتتعادة (   ا ام3.الوستتط  و )
( استتتتمارة استتتتادم  ل تتتدق البنتتتاء 011( منهتتتا إلجتتتراء التطبيتتت  االستتتتطالع  للمقيتتتاس و )01( استتتتادم  )311)

( 0.تعتود للمنتاط  الوستط  ) (001( منها تعتود ملتديراياي الرتبيتة الرايضتية والفنيتة   املنتاط  الشتمالية، و )11والثبااي )
 ( استمارااي مل تسرتجع..3ة للتحليل اإلح ائ ، و)  املناط  ا نوبية بعد استبعاد استمارة واحدة يري صاح

 (2اجلدول )
 فيةرايبني عينة البناء حبسب املناطق اجلغ

املناطق 
 اجلغرافية

عينة  اجلامعة
البحث 
 األساسية

النسبة  عينة البناء
التطبيق  املئوية

 االستطالعي
فصدق البناء 

 والثبات
 اجملموع

 %11 11 22 01 2. املوصل الشمالية
 . --- 6 تكري 

 %6191 011 .6 --- 011 بغداد الوسط 
 .2 --- 13 املستن رية

 %6191 0. .3 ---- 21 الب رة ا نوبية
 33 --- 22 القادسية

 %6391 311 011 01 316 اجملموا
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 أداة البحث 3-3
ا امعتااي العراقيتة، الرايضتية والفنيتة    الثقافتة التنظيميتة ملتدراء الرتبيتة   مناسبة لقيتاس قياسنظرا لعدم وجود أداة 

 اخلطوااي اآلتية: وف  عل ببناء املقياس ن االباحثم قا
 :حتديد أبعاد املقياس 2-2-0

البحتتتث،  ة اخلاصتتتة  ملوضتتتوا قيتتتدعلميتتتامل تتتادر ال علتتت  واالطتتتالاجعتتتة البحتتتوث واألطتتتر النظريتتتة رام  تتتاللن متتت
ن أمنتاط الثقافتة التنظيميتة كتو  ستة لقيتاسراإمكانيتة تبتة د ميميتة ووجتد عتدأمناط عدة لقيتاس الثقافتة التنظن ااستحمع الباحث

كمثشتر   هتااعتماد ماألمنتاط التيت يتتن أب شتصوال   وعيتو ن منت  حماست ولكتلفة لأمناط  ت عل ا يركز همن كلاألمناط   هك 
 ونوا املنظمااي .اجملتمعااي    تال  ويتل ، م  لت ني ة اليت تقو هالشاص أو ا  عل الثقافة تعتمد  عل 

ستااي رااإلداريتة والد األدبيتااي علت األطر النظرية اخلاصتة أبمنتاط الثقافتة التنظيميتة اعتمتادا ن اوقد مجع الباحث هكا
 التايل: ا دولا، وكما   همهيافم ذااي العالقة، بعد حتديد

 (4اجلدول )
 سات السابقةرايبني أمناط الثقافة التنظيمية كما وردت يف الد

 األمناط ت
 

لى  املؤلف
ة ع

قدر
ال اال

يف
لتك

 

سالة
الر

اعة 
جلم

ا
طية 

وقرا
لبري

ا
 

عية
بدا

اال
 

ندة
ملسا

ا
ات 

ملي
الع

 

همة
امل

دور 
ال

وية 
الق

ف  
عاط

الت
ساين

اإلن
سية 

لرئي
ا

 

عية
لفر

ا
 

اءة
البن

عية 
دفا

ال
ومية 

هلج
ا

 

منة
ملهي

ا
لطة 

الس
 

0 (Daft, 2004) / / / /               
         / / / / / / /    (3111)صبال،  3
         / / / / / / /    (3116)حممد،  2
         / / / / / / /    (3113)أليث ،  1
         / / / / / / /    (.311)الشلو ،  .
         / / / / / / /    (3112)حرم،  3
      / /            (3111)القريويت،  6
)العاجز والعسا ،  1

3116) 
   / /  /   / /        

1 (Pierre, 2006)              / / /   
01 (Robbins, 

2003) 
            /    /  

00 (Finchan, 
1999) 

        / /        / 
)السوط والعتي ،  03

0111) 
    / / / / / /         

 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 6 6 3 6 1 0 0 0 اجملموا
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اال
 

ندة
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اءة
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ا
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الس
 

 النسبة املئوية

192
2

% 

192
2

% 

192
2

% 

33
933

% 
.1

922
% 
.1

.
 .1

922
% 

.1
922

% 

.1
922

% 

192
2

% 

192
2

% 

192
2

% 

03
933

% 

192
2

% 

192
2

% 

192
2

% 

192
2

% 
192

2
% 

 
البريوقراطيتتة، ( أن األمنتتاط األكثتتر شتتيوعا حستت  متتا ذكرهتتا املثلفتتون هتت  ستتتة أمنتتاط وهتت  الثقافتتة )1نلحتتو متتن ا تتدول )

 .(مة، والدورهااي، واملعلميواإلبداعية، واملساند، وال
 :ايراصياية العبا 2-2-3

األمنتتاط  وفتت  علتت  العبتتاراايمتتن  ، إذ متتت  صتتياية عتتدده  إعتتداد ال تتيغة األوليتتة لتتلتتبعتتد حتديتتد أبعتتاد املقيتتاس تط
ة ذااي العالقتة علميتستااي الراالبحتوث والد جمتمتع البحتث، واسرتشتادا  ألستث التواردة   عمتلوطبيعتة  ما تددة ومبتا يتتالء

 الستاب أمناط املقياس الستتة  عل عبارة موزعة ( 0.) عل  األولية هاملقياس ب يغت اشتملإذ  أنفامبحاالاي البحث املككورة 
، ال اتفت نوعتا متا، ال  اتفت ، ؽ ، اتفتمتامتا اتفت )مخستة  هت املقرتحتة و  البدائل حتديد   الثقافة التنظيمية، كما مت هاحتديد
 رااي منيا:جوان  أساسية   صياية العبا مراعاة وقد مت( أبداً  اتف 
تقتيث أن واحتد،   ة لقيتاس متغتريلتقابن تكتو أن ، ملاملتتكالعبتارة ب تيغة ن ال تكو أن ، املللتثد  إىل  ةلطوين ال تكو أن  -

 (.021، 0111، وشري  معال أبو)ه الفقرة أحد أبعاد املقياس ومرتبطة مع
وستاعداي   حتديتد كتامال     حلقتة النقتاا التيت استتمراي ف تال دراستيا اعتمتاد مالحظتااي الستادةعتن   فضال
 املقياس اآلتية: صدقأنواا من  التحق  ، وقد متمقياسلل املالمح األولية 

 صدق ا تود 2-2-2
حتق  هكا ال دق   أداة البحث من  الل توضيح مفهوم كل من  من أمناط القياس، وكتكلص ت تني  عبتارااي   

يعتمتتد ب تتورة أساستتية علتت  متتدد إمكانيتتة متثيتتل اال تبتتار  كتتل منتت ، إذ يشتتري )احكتتيم( إىل أن  صتتدق ا تتتود لال تبتتار
 تواياي عناصتر ، وكتكلص املواقت  وا وانت  التيت يقيستها متثتيال صتادقا ومتحانستا وذا معنويتة عاليتة لتحقيت  اهلتد  التك  

 (.32، 3111وضع من أجله اال تبار  )احكيم، 
 ر ال دق الظاه 2-2-1

( عبتتتارة ألمنتتتاط الثقافتتتة التنظيميتتتة وصتتتيايتها ب تتتورهتا األوليتتتة، مت 0.ددها )بعتتتد إعتتتداد عبتتتارااي املقيتتتاس البتتتالغ عتتت 
( 0)امللحتتت   والرايضتتتيةالتحقتت  متتتن صتتتدقها الظتتتاهر  بعرضتتتها علتتت  الستتتادة اخلتتترباء املات تتتني   العلتتتوم اإلداريتتتة والرتبويتتتة 

وبعتد حتليتل أراء اخلترباء نتتج (، 3حيث طل  منهم )دمتج، حتك ، إضتافة، تعتديل( متا يرونته مناستبا متن األبعتاد )امللحت  

                                                 
 0.أ.د ان م شاكر الواتر/ كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل . 
 . أ.م.د سعود عبد ا سن/ كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل.3
 عمة/ كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل.. أ.م.د وليد  الد مهام الن2
 . أ.م.د أالء عبدا هلل حسني/ كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل.1
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( فقرة تناس  عمل مديراياي الرتبية الرايضتية 26( فقرة لي بح عدد الفقرااي )01( فقرة، وحك  )03عن ذلص تعديل )
( .191( هلتتا أصتتغر متتن )3والفنيتتة لقيتتاس أمنتتاط الثقافتتة التنظيميتتة أراء اخلتترباء فقتتد مت اإلبقتتاء علتت  الفقتترااي التتيت داللتتة )كتتا

ت تتلح(  ( ل تا  تكترار اإلجابتة ).191) من( هلتا أصتغر 3اإلجابتة )ت تلح( وحتك  الفقترااي التيت داللتة )كتال تا  تكترار 
 ( هلا يري معنو  ككلص احال  لنسبة للتعديل نص الفقرااي.3الفقرااي اليت مستود داللة )كا  حك و 

بتار صتادقا بعتد عرضته علت  وبكا مت التحق  من ال دق الظاهر  إذ يشري )عتويث( إىل أنته  ميكتن أن نعتد اال ت 
التك  يقيسته اال تبتار، فتأذا أقتر اخلترباء أن هتكا اال تبتار يقتيث الستلوك التك  وضتع  من املات تني واخلترباء   اجملتال عدد

(، وا تتدول اآليت يوضتتح تطتتاب  أراء اخلتترباء ..، 0111لقياستته، ميكتتن الباحثتتان االعتمتتاد علتت  حكتتم اخلتترباء  )عتتويث، 
 أو عدمه.حول صالحية الفقرااي 

 (.ا دول )
 يبني أمناط الثقافة التنظيمية ونس  اتفاق اخلرباء عليها

 الداللة 3كا الرافضون املوافقون تسلسل الفقرااي األمناط
 .1911 1 2 .0 1-3-.-1-0 البريوقراطية

3-2-6 01 1 .9.. 19101 
1 1 01 1933 19326 

 19111 01 1 01 6-3-3-0 بداعيةاإل
.-1 03 3 01911 19110 
2-1-1 1 01 1933 19326 

 1911 01 1 01 3-0 املساندة
2-3-6 01 1 .9.. 19101 

1-. 1 01 1933 19326 
1-1 1 01 .9.. 19101 

 19111 01933 0 06 1-6-3-0 العمليااي
1-.-3 03 3 01911 19110 

2 6 00 1911 19213 
 19111 01933 0 06 .-1-2-0 املهمة

3-1 01 1 .9.. 19101 
3-6 6 00 1911 19213 

 19111 01933 0 06 6-2-0 الدور
1-. 03 3 0191 19110 
3-1 1 01 1933 19326 

3 3 03 3 190.6 
 (.2911( تساو  ).191( ونسبة  طأ )0-3)ا دولية عند درجة حرية ( 3كا )قيمة 
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 مقياس:لل التطبي  االستطالع  األويل  .-2-2
( فقتترة علتت  عينتتة متتتن متتدر  وإداريتتني   مديريتتة الرتبيتتتة الرايضتتية والفنيتتة جامعتتتة 26ن )طبتت  املقيتتاس املتكتتون متتت 

( متن محلتة 2( متن محلتة شتهادة املاجستتري و )1( منهم من محلة شهادة التدكتورا ، و )2( منتسبني )01املوصل وقوامها )
ومت استتادام هتكا اإلجتراء للتحقت  ، 3103/ 36/0لغاية  06/0/3103شهادة البكالوريوس، وامتداي فرتة التطبي  من 

بتتدائل االستتتحابة وحتديتتد متوستت  التتزمن التتك  يستتتغرقه تطبيتت  املقيتتاس، الئمتتة التعليمتتااي والعبتتارااي ومتتدد م ضتتولو متتن 
حيث طل  منهم اإلجابة بدقة وموضوعية وإبتداء الرائهتم ومالحظتاهتم إن وجتد يمتو    العبتارااي أو صتعوبة   فهمهتا 

ناهتتا أو صتتيايتها، وقتتد تبتتني أن التعليمتتااي واضتتحة ومفهومتتة لتتدد عينتتة البحتتث فضتتال عتتن مالئمتتة لغتتواي أو متتن انحيتتة مع
 .دقيقة( 1) مقياسلل االستحابة ن زم معدلغ لوب مقياسلل االستحابة  بدائل

 :اإلح ائيةالوسائل  2-3-3
 :األتية اإلح ائية الوسائل م ستادا إح ائيامعا ة البيااناي  مت
 الوس  احسا . -0
 املعيار . االحنرا  -3
 النسبة املئوية. -2
 مربع كا  -1
 .تنيلمستق لعينتني( اي)ا تبار  -.
 .نبريسو ارتباط  معامل -3
 لفاأ معامل -6

 excelو  spss برانجم  م ستادامعا ة البيااناي  وقد مت
 عر  النتائج ومناقشتها -1
 البحث وكااليت: هد  وف  عل ا هعر  النتائج ومناقشت مسيت
 صدق بناء املقياس: 1-0
 فقتراايلل حستا  قتوة التمييتزطريت  عتن   املفتردة صتدقإبجيتاد  -: األوىلطتريقتني م ستتاداصتدق البنتاء عتن  الكش   مت

discrimination power for items و  اجملمتوعتنيم أستل ستتادا اصتية التمييتز لكتل فقترة  إجيتاد إذ يتتم 
الفقتترااي لقيتاس الستتمة التتك  بتني  االرتبتتاطعتن طريتت  إجيتتاد قتوة  -ثانيتتة، والطريقتة الExtreme Groupsاملتضتادتني 

البنتتاء  ل تتدقمثشتترااي إح تتائية  الطرائتت  هتتك ، إذا تعتتد  Internal Consistency  دا لالتت  التستتاقيتتدع  
 .اإلح ائ  املستادمة (. و  أدان  وص  ألسالي  التحليل211 -213، 0111عودة، )
 :طرفتنيو  اجملموعتني املتلأس 1-0-0

 ء اخلطوااي اآلتية:راإج اجملموعااي متبني  التمييز عل قدرة العبارااي من  وللتحق 
 حتديد عينة التمييز -0

أفراد عينتة التمييتز  زايدة عدد حولا  تمع أ ن ابعينة التمييز وجد الباحث قةلاملتعجعة األطر النظرية رام  اللن م
نستتبة عتتدد افتترد العينتتة إىل عتتدد ن إىل  أ( 0161 ، لتتانن)ااي ويشتتري فقتتر لل م تتداقية علتت  للح تتولن إىل أق تت  متتا ميكتت
 ,Nannlly)  التحليتتتلة علميتتتال تتتدفة    فتتترص بتقليتتتل ذلتتتصلعالقتتتة ( .:0)نستتتبة عتتتن   ال تقتتتلأن الفقتتترااي جيتتت  
 :اآليت إجراءفردا و ( 011)غ  ل  تيار عينة ب( فقرة قام 26(. ومبا أن املقياس يتكون من )262 ,1978
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 عباراايلل اإلح ائ  ليلالتح -3
 منتسبا.( 011) همع أفراد عينة التمييز البالغ عدداستمارة و مي لكل كل إجياد اجملموا ال -
 ستمارااي.لال  كل اجملموا ال وف  عل  ايلتناز ترتي  االستمارااي  -
  لتتحبيتتث م عتتة دنيتتا،جممو ( % 36)و  عليتتاعينتتة التمييتتز كمحموعتتة ن متت( % 36)  تيتتار  املتطتترفتني حتديتتد العينتتتني -
 محموعة الدنيا.لل استمارة( 1.)، وعليامحموعة اللل استمارة( 1.)

 اجملموعتنيبني  متيزة عبار (  23) أن ثقافة التنظيمية، وتبنيلل والدنيا علياال اجملموعتني بني( اي)استارا  قيمة  ومت
( متتتتا بتتتتني sig) هلتتتتامستتتتتود الداللتتتتة ، وبلتتتتغ (393.1 -009112) بتتتتني التائيتتتتة ا تستتتتبة متتتتا اهتتتتقيمإذ تراوحتتتت   املتطتتتترفتني

( 31) التسلستتل حتمتتل ستتتثناء فقتترة يتتري مميتتزة (، .191( وهتت  أصتتغر متتن مستتتود الداللتتة املعتمتتد )19111 -19113)
 مبستتتتود داللتتتة( 19130)ا التائيتتتة ا تستتتبة هتتتمتغتتت  قيل، إذ ب(متتتةهامل منتتت  اقافتتتةمتتتن  -العالقتتتااي علتتت  اإلجنتتتازيقتتتد ) هتتت و 
(sig( قيمته )وهو أكرب 19102 ،)ذلص يبني االيت ( وا دول.191)مستود الداللة املعتمد ن م. 

 (7اجلدول )
 ثقافة التنظيميةلل احملتسبة بني اجملموعتني املتطرفتني لعينة البحث( ت)يبني قيم 

ت  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا ت
 احملسوبة

الداللة 
sig  الوسط

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري 

وسط ال
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 صفر 29100 19102 19313 19262 191236 09

 صفر 69.36 09133 .2933 19313 19.60 39

 صفر 69112 09011 29331 19306 19111 29

 صفر 19116 09111 39601 09061 29123 19

 صفر 93.0. 09111 29130 19111 19033 9.

 صفر 19011 09001 29110 19303 19.60 39

 صفر 9131. 09023 29311 ..196 19236 69

 صفر 9113. 090.3 29131 19361 0..19 19

 صفر .6961 09031 29.01 19210 19103 19

 صفر .1910 09063 29213 19110 19103 019

 صفر 19111 09022 29110 19303 19.60 009

 صفر 19130 09061 39121 19.33 19323 039

 صفر 690.3 09131 .2931 19366 19.60 029

 صفر 69313 09013 29032 19303 19.60 019

 صفر 19206 09162 29033 19.13 0..19 0.9

 صفر .1903 09111 29111 19303 19.01 039

 صفر 19311 .0916 .2933 19111 19621 069
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ت  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا ت
 احملسوبة

الداللة 
sig  الوسط

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري 

وسط ال
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 صفر 69111 09061 29032 19113 19130 019

 صفر 39.11 09011 29131 19.33 193.2 019

 صفر 19613 09131 39121 19311 19.01 319

 صفر 19022 19133 29130 .1962 19131 309

 صفر 19131 09161 29131 19.66 19.60 339

 صفر 19311 09033 29130 19313 19303 329
 صفر 393.1 19113 29303 19161 19013 319
 صفر 69161 09111 29.60 19111 ..196 3.9
 صفر 391.0 09113 292.1 19.11 19601 339
 صفر 19111 19111 29131 19131 .1966 369
 صفر 19.16 09113 29110 19332 193.2 319
319 29111 09011 29311 09120 19130 19102 
 صفر 69621 19136 29111 19311 19362 219
 صفر 19310 19160 29012 19366 19.60 209
 صفر 39111 19110 29.21 19.10 19362 239
 صفر 69.11 09111 29013 19311 19.01 229
 صفر 009112 191.3 39621 .1930 19.21 219
 صفر 39031 09126 29110 19131 19311 2.9
 صفر 390.1 09011 39161 19123 .1923 239
 صفر 29111 09161 29236 19112 19032 269

  :دا لو  االتساق اللأس 1-0-3
االرتباط بني الفقرة وكل من جمموا البعد واجملمتوا الكلت  للمقيتاس، وذلتص  مت التوصل إليه من  الل أجياد عالقة

( 011ت )إجيتتتاد معامتتتل االتستتتاق التتتدا ل  لتتت للكشتتت  عمتتتا إذا كتتتان االرتبتتتاط القتتتائم بتتتني املتغتتتريين حقيقيتتتا أم ال، وبتتتكا مت
ليتا، إذا تراوحت  قتيم ارتباطهتا متا دا  ةقمتست( عبتارة 23( عبارة بعد حك  العبارة يري املميزة، وتبني أن )23استمارة و )

، وكمتتا   (.101)الداللتتة املعتمتتد مستتتود متتن  اصتتغر هتت و ( صتتفر)( وبلتتغ مستتتود الداللتتة هلتتا 191.1 -19311بتتني )
 (.1) ا دول
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 (8اجلدول )
 ثقافة التنظيميةلل لعينة البحث كليت بني احملور والرافقلل يداخليبني قيم االتساق ال

ارتباط  تسلسل النمط ت
 الفقرة

ارتباط الفقرة  الداللة
 ابلكلي

 الداللة

 صفر 19131 صفر 19.61 0 البريوقراطية 0

 صفر 19331 صفر 19661 3

 صفر 19312 صفر 196.3 2

 صفر 19203 صفر 3..19 1

 صفر 19111 صفر .1932 .

 صفر 19333 صفر 19132 3

 صفر 19.00 صفر 19623 6

 صفر 19131 صفر 19613 1

 صفر 19.13 صفر 19610 1 بداعيةاإل 3

 صفر 19333 صفر 19116 01

 صفر 19330 صفر 02 00

 صفر .1931 صفر 191.1 03

 صفر 19.11 صفر 19621 02

 صفر 19331 صفر .1961 01

 صفر 19.22 صفر 19113 .0 املساندة 2

 صفر .19.3 صفر 19136 03

 صفر 19.11 صفر 19111 06

 صفر 1..19 فرص 19130 01

 صفر 19.62 صفر 19110 01

 صفر 19301 صفر 19613 31 العمليااي 1

 صفر 19.12 صفر 19613 30

 صفر 19.06 صفر 19636 33

 صفر 1..19 صفر 19616 32

 صفر 19311 صفر 19163 31

 صفر 1..19 صفر 19611 .3

 صفر 19112 صفر 19601 33

 صفر .1933 صفر ..196 36 املهمة .

 صفر 19160 صفر .1961 31
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ارتباط  تسلسل النمط ت
 الفقرة

ارتباط الفقرة  الداللة
 ابلكلي

 الداللة

 صفر 19131 صفر 19.11 31

 صفر .19.3 صفر 19336 21

 صفر 19.23 صفر 19311 20

 صفر 19111 صفر 19636 23 الدور 3

 صفر 19.31 صفر 19126 22

 صفر 19111 صفر 19112 21

 صفر 19110 صفر 19613 .2

 صفر 19213 صفر 19321 23

 اي املقياس:ابا 1-3
 اآلتية: الطرائ الثبااي استادم   عل  اح ولولغر  

 طريقة معامل ألفا: 1-3-0
يدة، إذ يشتري )أبتو حتويج ( للثقافة التنظيمية، وبكا تعد معامالاي الثبااي ج1913بلغ  قيمة معامل ابااي ألفا ) 
( وحستبما 31، 3113(، )أبتو حتويج، 1911 -1961أنه  يرتاول معامتل االرتبتاط لثبتااي اال تبتار متا بتني ) أ وال ران( 

 (.013، 3111عودة واخلليل ، ( و )031، 0111أشار إليه كل من )مسارة وال رين، 
 املقياس ب يغته النهائية وت حيحه  وص 1-1

( 0 -.)بتتني  يتترتاول متتا  استتتحابة والتتك لكتتلاملناستت  ن حتديتتد التتوز  فقتترة، مت( 23) علتت  ائيتتةهالن هب تتيغتاستتتقر املقيتتاس 
، وحتست  الدرجتة (ابداً  اتف ، ال اتف ال رتبة تنازليا عل  مقياس ليكراي اخلماس  )اتف  متام، اتف ، اتف  نوعا ما، درجة م

، البتدائل وفت  هلا عل درجة مرتبة تناز ( 0 -.ما بني ) عبارة واليت ترتاول كلعن    املاتارة للبدائل مستحي  وفقالل ةكليال
( 011) مقيتتتاسلل غ املتوستتت  الفرضتتت  لتتتدرجتتتة ويب( 23)التتتدنيا  درجتتتة، والقيمتتتة( 011)ستتتتحابة لال  عليتتتاغ القيمتتتة اللتتتوتب

 .حس  األبعاد توزيع عبارااي املقياس يبني االيت وا دول
 (1اجلدول )

 وفق أبعاد الثقافة التنظيمية علىت املقياس رايبني توزيع فق
 تسلسل العبارات حسب التوزيع األمناط ت
 1، 6، 3، .، 1، 2، 3، 0 البريوقراطية 0
 01، 02، 03، 00، 01، 1 اإلبداعية 3
 01، 01، 06، 03، .0 املساندة 2
 33، .3، 31، 32، 33، 30، 31 العمليااي 1
 20، 21، 31، 31، 36 املهمة .
 23، .2، 21، 22، 23 الدور 3
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 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-9
 :يتما أين انتائج البحث استنتج الباحث  اللن م
ا تستتتتتبة متتتتتا بتتتتتني  ا التائيتتتتتةهتتتتتإذ تقاربتتتتت  قيم املتطتتتتترفتني اجملمتتتتتوعتنيبتتتتتني  عبتتتتتارااي املقيتتتتتاس متيتتتتتزمتتتتتن  عبتتتتتارة( 23)أن . 0
 (.19111 -19113) بني ماهلا غ مستود الداللة لوب(، 393.1 -009112)
هلتتتا الداللتتتة تود ( وبلتتتغ مستتت191.1 -19311) بتتتني اا متتتارتباطاهتتتت ميتتتا، إذ تراوحتتت  قتتتيدا لعبتتتارة متستتتقة ( 23)أن . 3
 .(صفر)
 ثقافة التنظيمية.لل ملقياس( 1013)ابااي ألفا  معاملغ  قيمة ل. ب2
 التوفصيات 5-3
 .العراقية مديراياي الرتبية الرايضية والفنية   ا امعااي ملدراء عتماد املقياس   قياس الثقافة التنظيميةا .0
 الثقافة التنظيمية. أمناطا امعااي العراقية    بية الرايضية  ء مديراياي الرت رامدبني  ء مقارانايراإج .3

 املصادر
تيح  إلدارة ااسترت متد ل : العتاملني  ستلوكاملتدير وتنميتة   .(.311) ، الستيد حستننيه. أبو بكر، م تطف  حممتود وطت0

 رة، م ر.هاحديثة، القا اإلنساين والتنظيم    املنظمااي املعاصرة ، الطبعة األوىل، مطابع الوالء السلوك
شتتر نلل ة الدوليتتةعلميتت، التتدار ال0م التتنفث، ط لتت  الرتبيتتة وع والتقتتومالقيتتاس  :(3113)، نراوال تت انمتترو . أبتتو حتتويج، 3

 .نوالتوزيع، عما
 م، الكوي .ل، دار الق3ا الرتبوية ، ط الفردية وتطبيقاهت الفروق  :(0111)، وشري ، رجاء حممود م. ابو عال2

 نشطةلأل ا ودة منظا لتطبي تيحية اوضع اسرت  أمهية  :(3111) عبد الكرم ريهس حممد انج  والرماح ، ،مابويني. 1
وقائع ن حبث منشور ضم  ،ءاايرااإلج مو تنظيأندسة ه وإعادةاملقارنة املرجعية  أسلو  وف صفية   جامعة الكوفة لالا

 .العراقا ودة واالعتماد األكادمي ، جامعة الكوفة، ن الضم األولإىل املثمتر 
عبتد  امللتصجامعتة  الرتبتو ، التدبلوملكتابتة  طت  البحتث، بترانمج  علمت ال الدليل :(3111). البستنح ، حممود حممد .

 العزيز.
  لتتع وإمساعيتتلرفتتاع     املنظمتتااي، ترمجتتة: رفتتاع  حممتتد الستتلوكإدارة  :(3111)، روبتتراي، نلتتد و رو ا. جتترينرب ، جري 3

 اي ، السعودية.نشر والتوزيع، الر لل بسيوين، دار املريخ
 .نعما ،نشر والتوزيعلل دار احامد ،0ط  ،كل منظور   ،إدارة املنظمااي :(3112) حسني ،. حرم6
القادستتتتية، دار  الرايضتتتت ، جامعتتتتة اجملتتتتالاي والقيتتتتاس واإلح تتتتاء   رااال تبتتتتا :(3111)د، راجتتتت مو ل  ستتتتلتتتت، عم. احكتتتتي1

 .العراقطباعة، لل الطي 
 .صفيةاللاألنشطة ال فية وا هوممف :(3111). سعيد، جيح  حممود 1

http://bebaqau.ahlamontada.com/t172-topic 
 .نعما نشر والتوزيع،لل   الرتبية، دار الفكر والتقوممباد  القياس  :(0111)، نمسار ، عزيز وال رو  .01
  إقلتيمالرايضتية    املنظمتااي لكفاءة التنظيميتة    اهوعالقتثقافة التنظيمية الرايضية ال :(3111)مسو، شاكر امحد،  .00

 سااي والنشر والرتمجة.رادلل دار نور ، را، دار الع0، ط نكوردستا
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عبتد  امللتص ة جامعتةلتجم ، م البعتد التوقيت لثقافتة التنظتي :(0111،)عو ، والعتي ، سعود حممد ن ب طل السواط،  .03
 العزيز. دبعن ب امللص، جامعة علم المركز النشر  ،03د، ل، اجملاألولالعدد  ،قت اد واإلدارةلال زيز الع
  منتستتبني علتت ستتة ميدانيتتة راا  النتمتتاء التنظيمتت : دهتتالثقافتتة التنظيميتتة وعالقت :(.311)، نفرحتتان ، محتتد بتتو لالشتت .02
 مو لتتعلل العربيتتة انيتت  أكادمييتتةمتتن  اإلداريتتة مو لتت، رستتالة ماجستتتري   الع(والعستتكريني املتتدنيني) التتد العستتكرية  امللتتصة كليتت
 ، السعودية.علياسااي الراة الدكليألمنية  ا

فتترا  ة التحتتارةكليتتة لعلميتتة اللتتاإلدار  اإلستتالم ، اجمل هأبعتتاد الثقافتتة التنظيميتتة   الفقتت :(.011)، نالشتتيخ، سوستت .01
 بنااي.لل رهجامعة األز 

 رة.هنشر، القالل املعرفة دار عامل ،نظرية الثقافة :(.011)  سيد  لع ،ال او  ..0
 مو لتتتتالع ةكليتتتتمتتتتن   ملنظمتتتتة، رستتتتالة ماجستتتتتري   اقت تتتتاد تطبيقتتتت  ونظريتتتتة املنظمتتتتةاة اقافتتتت :(3111)تتتتتريية صتتتتبال،  .03

 ئر.از والتسيري جامعة حممد  ضري، ا االقت ادية 
 دار حتتافو ، التراي :1ط  ،التنظيمت  الستلوك :(3111) ،عتو  ه طلت  عبتد الغتة، والستواط، هلل ، عبتدامالطحت .06
 نشر والتوزيع.لل

مبحافظتة يتزة  دير املدرستة الثانويتةملت الدور االجتماع  :(3116)، حممود عبد اجمليد، والعسا  ، لعفثاد  .،العاجز .01
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 (1)حق رقم لم

 نيمكأمساء اخلرباء واحمل
 املنصب اإلداري االختصاص اجلامعة الكلية االسم اللقب ت
 رئيث فرا العلوم النظرية  إدارة وتنظيم املوصل الرتبية الرايضية راشد محدون ذنون أ.د 0
 تدريس  علم احركة املوصل الرتبية الرايضية وديع ايسني التكرييت أ.د 3
 تدريس  إدارة تربوية املوصل الرتبية  قيث حممد عل  أ.د 2
 مقرر فرا العلوم الرايضية إدارة وتنظيم املوصل الرتبية الرايضية راي  أمحد إمساعيل أ.د 1
 األوليمبيةريث اللحنة  إدارة وتنظيم املوصل الرتبية الرايضية  الد حممود عزيز أ.د .
رتبية ال وليد  الد مهام النعمة أ.د 3

 األساسية
 مقرر قسم الرتبية الرايضية إدارة وتنظيم املوصل

اإلدارة  معن وعد ه املعاضيد  أ.م.د 6
 واالقت اد

 تدريس  إدارة أعمال املوصل

 تدريس  إدارة تربوية املوصل الرتبية عبد اجمليد أمحد  ليل أ.م.د 1
 دريس ت إدارة تربوية املوصل الرتبية ايسر حمفوظ حامد أ.م.د 1
 تدريس  إدارة تربوية املوصل الرتبية حممد عل  عباس أ.م.د 01
 مسثول النشاط الرايض  إدارة وتنظيم املوصل الرتبية الرايضية حممد ذاكر سامل م.د 00
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 املنصب اإلداري االختصاص اجلامعة الكلية االسم اللقب ت
 تدريس  إدارة تربوية املوصل الرتبية أمحد عزيز فند  أ.م.د 03
اإلدارة  حممد ع ام املعاضيد  م.د 02

 واالقت اد
 تدريس  إدارة أعمال صلاملو 

اإلدارة  عادل حممد عبده م.د 01
 واالقت اد

 تدريس  إدارة أعمال املوصل

 الد حممد مجيل عبد  م.د .0
 القادر 

اإلدارة 
 واالقت اد

نظرية  املوصل
 املنظمة

 تدريس 

اإلدارة  حسان اثب  م.د 03
 واالقت اد

 تدريس  إدارة املنظمة املوصل

 تدريس  إدارة وتنظيم املوصل الرتبية الرايضية عل  الطائ بثينه حسني  م.د 06
 تدريس  إدارة تربوية املوصل الرتبية أمساء عبد الرحيم م.د 01

 (2امللحق )
  الرمحن الرحيمهلل بسم ا

 استبيان آراء اخلرباء حول فصالحية املقياس
 ة الرتبية الرايضيةكلي/ جامعة املوصل

 / ماجستريعلياسااي الراالد
 ا رتم……………………………………….تاذ الفاضلاألس

 حتية طيبة:
  ا امعتتااي العراقيتتة  ةدراء الرتبيتتة الرايضتتية والفنيتتملتت ة أمنتتاط الثقافتتة التنظيميتت املوستتوم لبحتتث  مالباحتتث القيتتا ميتترو 

ة وعالقتهتتتا  اليتتترتا  التنظيمتتت  لتتتدد منتستتتبيها  ولغتتتر  حتقيتتت  هتتتد  البحتتتث املتمثتتتل  لتعتتتر  علتتت  الثقافتتتة التنظيميتتت
السائدة   مديراياي الرتبية الرايضية والفنية   ا امعااي العراقية، وقد ح ل الباحتث علت  مقيتاس الثقافتة التنظيميتة ملتدير 

(، وقتتام الباحتتث إبجتتراء التعتتديالاي عليتته مبتتا ينستتحم متتع بيئتتة العمتتل   متتديراياي 3111، يثتت ل)ألاملدرستتة التتك  صتتممه 
 العراقية. الرتبية الرايضية والفنية   ا امعااي

بتته متتن  تتربة وموضتتوعية، يرجتت  بيتتان رأيكتتم   احكتتم علتت  متتدد صتتالحية الفقتترااي اخلاصتتة  عتتونتتتمونظتترا ملتتا  
الفقرة اليت ال  ( أمام العبارة اليت تراها مناسبة وإبداء املالحظااي أمام√االستبيان بعالمة ) ايعبارا الستبيان وذلص بتقوم 

 :صاحة   ضوء ما أييت أب اتعتقد 
 ا.ه. مدد وضول الفقرة وصالحيت0
 املا ص. اجملالالفقرة    اتفاق. 3
 . أية مالحظااي أ رد.2

 ا هتالتيت يتقامس والتوقعتااي الستلوكومعتايري القتيم اي و هتااال ان متن أطار معر  مكو الثقافة التنظيمية أب ا    وتعر 
   املنظمة.ن و العامل
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االستمرارية النستبية  ك  املزااي صفة ق  املنظمااي األ رد وهلعن   املنظمةاملزااي اليت متيز من  جمموعة أب ا وتعر 
 األفراد   املنظمة.  سلوك عل األار الكبري هلا و 

 مع التقديرا.. معنتعاونص ن شاكري
افتة العراقيتة  لثق العبتارااي التيت تقتيث منت  متدير مديريتة الرتبيتة الرايضتية والفنيتة   ا امعتاايمتن    جمموعةلفيما ي

عتن  ا تيتار اإلجابتة التيت تعترب  تالل متن أمنتاط الثقافتة التنظيميتةمتن  منت  كتل، يرجت  حتديتد  العمتل نطتاق دا تلالتنظيمية 
 .همحالت

 -:أمناط الثقافة التنظيمية
 -(:Bureaucratic Culture) طيةراالثقافة البريوق -0

، واالمتثتتالون هنتتاك مستتتود مرتفتتع متتن التماستتص، ويكتتون فيهتتا الرتكيتتز علتت  متاستتص واستتتقرار البيئتتة الدا ليتتة، حيتتث يكتت
، ويتتتتم التنستتتي  بتتتني امنظمتتتيكتتتون  يهتتتا املستتتثوليااي والستتتلطااي، فالعمتتتلوالتعتتتاون بتتتني األفتتتراد، وهتتت  الثقافتتتة التتتيت حتتتتدد ف

 الوحدااي، وتسلسل السلطة بشكل هرم ، وتقوم هك  الثقافة عل  التحكم وااللتزام.
 الفقرات ت

لح
تص

لح 
تص

ال 
 

 املالحظات

    يلتزم مدير الرتبية الرايضية والفنية بتعاليم وزارة التعليم العايل. .0
حيتتتتتدد ال تتتتتالحيااي واملستتتتتثوليااي بتتتتتني املنتستتتتتبني علتتتتت  أستتتتتاس  .3

 موضوع .
   

    يتم نقل املعلومااي دا ل املديرية بشكل هرم . .2
    أي ك املدير مببدأ الثوا  والعقا . .1
    م  حضور اليوم .يثكد املدير عل  االلتزا ..
    يتابع أداء التدريسني بواجباهتم بشكل مستمر. .3
    يثكد عل  االلتزام  لز  الرايض . .6
    يعمد إىل أداء العمل وف  ضواب  وإجراءااي حمددة سلفا. .1
خيضتتتع مجيتتتع األنشتتتطة لقواعتتتد مطلقتتتة تطبتتت  بطريقتتتة موحتتتدة     .1

 كل.
   

 (Innovativec culture) الثقافة اإلبداعية -3

 ة التحداياي.هومواجأفرادها حب  املااطرة   اياذ القرارااي  ويت  للعمل مساعدة عل  اإلبداا،  تتميز بتوفر بيئة
 الفقرات ت

لح
تص

لح 
تص

ال 
 

 املالحظات

    يشحع عل  مواجهة التحداياي لتحقي  األهدا . .0
    يسع  إىل املساعدة   تكوين فرق عمل مبدعة. .3
    يهئه جو من الرضا بني املنسبني   املديرية. .2
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 الفقرات ت

لح
تص

لح 
تص

ال 
 

 املالحظات

    يعمد إىل اتسام منتسبيه حب  املااطرة   اياذ القرارااي. .1
    املنتسبني عل  التحديد واالبتكار   جماالاي أعماهلم. حعيش ..
    يقدم أكرب قدر ممكن من األفكار حول موضوا معني. .3
    بعيدا عن اإلجراءااي الرمسية. يعط  الفرصة حل املشكالاي .6
    يتيح فرص القيادة ضمن املديرية لكل منتس . .1
حيتتتتتترص علتتتتتت  أن يكتتتتتتون التحستتتتتتني املستتتتتتتمر مستتتتتتثولية  تلتتتتتت   .1

 املستواياي اإلدارية.
   

 -(:Supportive culture) الثقافة املساندة -2

املنظمتتة الثقتتة واملستتاواة  و األستترة املتعاونتتة، وتتتوفر، فيستتود جتتالعتتاملني بتتني   ل تتداقة واملستتاعدة العمتتلتتميتتز بيئتتة 
   والعمتل نيالعتامل  ل تداقة ومستاعدة العمتل بيئتة  متتستالبيئتة.  هتك ا انت  اإلنستاين    علت الرتكيز ن ، ويكو نوالتعاو 
 .العملإلنساين   ا ان  ا عل واملساواة والرول الودية والرتكيز  الثقةمن  جو  ل  عل املنظمة  وتعملومثازرة  مانسحا

 الفقرات ت

لح
تص

لح 
تص

ال 
 

 املالحظات

    يزرا الثقة   نفوس منتس  املديرية. .0
    يثكد عل  العدالة واملساواة بني املنتسبني   املديرية. .3
    يركز عل  ا ان  اإلنساين   العمل. .2
    يشحع املنتسبني عل  املشاركة   صنع القرار. .1
    نتسبني   املديرية كشركاء له.ل مع امليتعام ..
    يسمح للمنتسبني حبرية التعبري عن الرأ . .3
    ميتلص رول التعاون واملساعدة   العمل. .6
    يسع  إىل إقامة منا  إجيا    العمل. .1
    حيث عل  إقامة عالقااي اجتماعية بني املنتسبني. .1

 -(:Process culture) اايعلمياقافة ال -1
األفتتراد بتتني  واحتتكر ، فتنتشتتر احيطتتة تتحقتتالنتتتائج التتيت  علتت ، ولتتيث العمتتلطريقتتة إجنتتاز  علتت  االهتمتتاميقت تتر 

ولتيث  العمتلإجنتاز  علت الرتكيتز م . يتتلتهعم بتفاصتيلتمامتاً هة، وتنظيمتاً، و ااألكثتر دقت هتو، فالفرد النتاجح همأنفسحماية 
أكثتر تنظيمتا ن التك  يكتو  هتواملاتاطرة والفترد النتاجح  الريبتة   وتقل مأعضاء التنظي بني ا فيسود احكرهالنتائج اليت حيقق

 .العملودقة   
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 الفقرات ت

لح
تص

لح 
تص

ال 
 

 املالحظات

    تقيمه يعتمد عل  الدقة   العمل. .0
    يركز عل  اخلربة   صنع القرار. .3
    حيكر منتسبيه من ارتكا  األ طاء. .2
    احكر   العمل  نبا للوقوا  خلطأ.يثكد عل   .1
    ال يري    املااطرة   العمل. ..
    يتابع تفاصيل العمل. .3
    يقوم برب   طة تنفيك النشاط  ألهدا  املرجوة منه. .6
    يتابع مالع  املديرية وأدواهتا وصيانتها. .1

 -:(Task culture) اقافة املهمة -.
متن  مثاليتة،طترق املوارد  استادام حتاول لنتائج، أو  مت، وهتالعمل إجنازو  األهدا  حتقي  عل ة الثقاف هك تركز 

النتتتائج كمتتا  علتت والرتكيتتز العمتتل   وإجنتتازحتقيتت  اهلتتد  حنتتو وجهتتة من . وتكتتو أجتتل حتقيتت  أفضتتل النتتتائج أبقتتل التكتتالي 
عتت  دورا  رزا   لاخلتتربة التتيت ت علتت   تركتتز هتتف النتتتائج لتحقيتت  أفضتتلاملتتوارد بطريقتتة مثاليتتة  مالستتتادا اصتتة  أمهيتتةتعطتت  

 صناعة القرار.
 الفقرات ت

لح
تص

لح 
تص

ال 
 

 املالحظات

    يهتم إبجناز العمل   الوق  املطلو . .0
    يهتم  لنتائج دون النظر إىل طريقة العمل. .3
    عل  العالقااي. اإلجنازيقدم  .2
    تحهيزااي الرايضية.حيرص عل  ممتلكااي الدولة وال .1
    يستفيد من احد األدىن من طاقة منتسبيه. ..
    حيث منتسبيه عل  استادام املوارد بطرق مثل . .3
    يسع  إىل حتقي  األهدا  من  الل اآل رين. .6
    يهتم بتحهيزااي الفرق أاناء اللع    املباراياي. .1

 -(:Role Culture) اقافة الدور -3
 مالبريوقراطتتت  وتعتتتد قتتتياهليكتتتل طة   لالقتتتادة والستتتن بتتتني القتتتوة موزعتتتة بتتتتواز ن التتتنم  أب هتتتكااملنظمتتتااي التتتيت تتبتتت   وتت تتت 

وجتتود مستتتواياي  بتفضتتيلاملنظمتتااي  هتتك األساستتية   املنظمتتة، وتتميتتز القتتيم  أ االعتماديتتة، والتفتتويض، ورشتتد القتترارااي 
األفتراد بعتد الثقتة أد عيتو   إشعارالتطوير والتغيري و  تعطيل ستقرة، ويعدالثقافة   البيئااي امل هك  وتعملإشرافية حمدودة، 

 ألنظمتتة  متوهتتت الفتترد،متتن  التا تتص التتو يف ، و لتتتايل األدوار الو يفيتتة أكثتتر نتتوا علتت التتيت تركتتز  هتت املنظمتتااي. و  هتتك 
 الو يف  واإلستمرارية وابااي األداء.ن األم ا توفروالقواعد، كما أ 



 مديراياي الرتبية الرايضية والفنية...... ملدراء بناء مقياس أمناط الثقافة التنظيمية

722 

 
تص الفقرات ت

لح لح
تص

ال 
 

 املالحظات

    يفو  املنتسبني للمهام حس  التا  ااي. .0
    يعط  أمهية  لغة للقواعد واألنظمة. .3
    يسع  لتحقي  ابااي األداء للمنتسبني. .2
املنتستتبني التتتتابعني ملديريتتتة  متقيتتتييعتمتتد علتتت  األداء التتو يف     .1

 الرتبية الرايضية.
   

ملتتو فني وحيتترص علتت  إعالمهتتم بنتائحتته كتتال يراعتت  تقتتوم أداء ا ..
 حس  دور .

   

التيت  ةاالسترتاتيحييهتم بوضع السياسااي التف تيلية حبيتث خيتدم  .3
 تتبناها األنشطة.

   

    ال يتحاوز املوازنة املا  ة للنشاط الرايض   .6
    يوفر األمن الو يف  للمنتسبني. .1

 
 (3امللحق )

 صيغته النهائيةمقياس الثقافة التنظيمية ب
  الرمحن الرحيمهلل بسم ا

 / استبيان مقياس الثقافة التنظيميةم
 حتية طيبة:

 - :السيد منتس  مديرية الرتبية الرايضية ا رتم
  تاللمتن  التك و  ،همعت تعمتلدير مديرية الرتبيتة الرايضتية والفنيتة التك  مل الثقافة التنظيميةعن   مقياس يديص بني

 الرايضية والفنية. دير مديرية الرتبيةمل باحث معرفة الثقافة التنظيميةن للة مي كلمكا  هفقرات عل  أجابتص
وال داعت   ،فق  علم ال بحثلل املا ص  دمة اجملال  ( √)لكا يرج  اإلجابة بدقة وموضوعية بوضع عالمة 

 .ملككر االس
 -:(ةكليال -املديرية)اسم الوحدة 

 -:املن   اإلدار 
 -:مدة اخلدمة

 -:سيةراالد الشهادة
 -:العمر

 مع الشكر ا زيل من وقتص الثمني
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 الباحث قبل من مديراياي الرتبية الرايضية والفنية   ا امعااي العراقية املعد ملدراء أمناط الثقافة التنظيميةن ااستبي
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      بتعاليم ا هااي العليا. يلتزم مدير الرتبية الرايضية .0
حيتتتدد ال تتتالحيااي واملستتتثوليااي بتتتني املنتستتتبني علتتت  أستتتاس  .3

 موضوع .
     

      يتم نقل املعلومااي دا ل املديرية بشكل تدرجي . .2
      يعمل املدير مببدأ الثو  والعقا . .1
      يثكد املدير عل  االلتزام  حضور اليوم . ..
      التدريسني بواجباهتم بشكل مستمر. يتابع أداء .3
      يثكد عل  االلتزام  لز  الرايض . .6
      يعمد إىل أداء العمل وف  الضواب  والتعليمااي. .1
      يشحع عل  مواجهة حتداياي لتحقي  األهدا . .1
      يساعد عل  تكوين فرق عمل مبدعة. .01
 ايجمتتتتتتتتاالالبتكتتتتتتتتار   يشتتتتتتتتحع املنتستتتتتتتتبني علتتتتتتتت  التحديتتتتتتتتد وا .00

 أعماهلم.
     

      يقدم عدة أفكار ملعا ة املشكالاي القائمة. .03
      يعط  الفرصة حل املشكالاي بعيدا عن اإلجراءااي الرمسية. .02
      ينم  صفة القيادة لدد العاملني   املديرية. .01
      يزرا الثقة   نفوس منتس  املديرية. ..0
      ل  العدالة واملساواة بني املنتسبني   املديرية.يثكد ع .03
        العمل. يناإلنسايركز عل  ا ان   .06
      يسمح للمنتسبني حبرية التعبري عن الرأ . .01
      ميتلص رول التعاون واملساعدة   العمل. .01
      تقيمه يعتمد عل  الدقة   العمل. .31
      ة   صنع القرار.يركز عل  اخلرب  .30
      يثكد عل  احكر   العمل  نبا للوقع  خلطأ. .33
      ال يري    املااطرة   العمل. .32
      يتابع تفاصيل العمل. .31
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      يقوم برب   طة تنفيك النشاط  ألهدا  املرجوة منه. ..3
      يتابع مالع  املديرية وأدواهتا وصيانتها. .33
      يهتم إبجناز النشاطااي   الوق  املطلو . .36
      يهتم  لنتائج دون النظر إىل طريقة العمل. .31
      الرايضية. ايالتحهيزاحيرص عل  ممتلكااي الدولة و  .31
      يستفيد بشكل مثايل من طاقة منتسبيه. .21
      يهتم بتحهيزااي الفرق أاناء اللع    املباراياي. .20
      يفو  املنتسبني للمهام حس  التا  ااي. .23
      يسع  لتحقي  تطور األداء للمنتسبني. .22
      يعتمد عل  األداء الو يف    تقييم املنتسبني. .21
      املنتسبني بنتائج تقوميهم كل حس  دور . أعالم يراع  ..2
      ال يتحاوز املوازنة املا  ة للنشاط الرايض . .23
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