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 .رياضية(تخبية  )اختراصعلى ابعاد الرست التشغيسي وعؾاملو لجى السذخفيؽ التخبؾييؽ والسذخفيؽ االختراص  التعخف-1
استبيان الرست التشغيسي ل ) زيشب عبج الخزاق عبؾد , وعفخ ناصخ ن السشيج الؾصفي التحليلي. وتؼ اعتساد ااستخجم الباحث

 ( للرست التشغيسي والسظبق على عيشة مؽ السؾعفيؽ في رئاسة جامعة بابل في العخاق ،  في الحرؾل 6112حديؽ , 
االشخاف التخبؾي في التابعيؽ لسجيخية مؽ  أواختراصي أتخبؾي آمذخف ( 111وتكؾنت عيشة البحث مؽ )على البيانات الالزمة، 

كؾسائل إحرائية واستشتج ، والشدبة السئؾية في استخخاج مدتؾيات االجابة على السقاييذ التكخار طخيقة تؼ استخجامالعخاق ،و 
سبا  األ باستثشاءوجؾد صست تشغيسي مشخفض بيؽ السذخفيؽ التخبؾييؽ في مجيخية االشخاف التخبؾي في العخاق. الباحثان 

 التي جاء فييا الرست متؾسظًا.يسية تشغالدارية و اال
 (.الرست التشغيسي ، السذخفيؽ التخبؾييؽ واالختراص ، اختراص تخبية رياضية) الكممات المفتاحية:

 
The Organizational Silence of the Educational Supervisors and Physical 

Education Specialist in Iraq  
Asst. Lect. Younes F. Eskander           younisiskandar@gmail.com 

                        Prof. Dr. Ouday Gh. Al-Qawaz     odygh91@gmail.com 
 

    

ABSTRACT 

The research aims to identify the dimensions of organizational silence and its factors for 

educational supervisors and supervisors with specialization (physical education specialization). 

The researchers used the descriptive analytical method. The organizational silence questionnaire 

was approved for (Zainab Abdel Razzaq  Abboud, and Zafar Nasser Hussain, 2016) for the 

organizational silence applied to a sample of employees at the Presidency of the University of 

Babylon in Iraq, in obtaining the necessary data, and the research sample consisted of (111) 

educational supervisors and specialists from the followers For the Directorate of Educational 

Supervision in Iraq, frequency and percentage were used in extracting the levels of response to the 

measures as statistical methods. The researchers concluded that there is a low organizational silence 

among educational supervisors in the Directorate of Educational Supervision in Iraq , except  

administrative and organizational reasons where silence is average. 

Key words: (Organizational Silence, Educational Supervisors and Specialization, Physical 

Education Specialization) 
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     .التعخيف بالبحث1
 المقجمة واىمية البحث 1-1

الفكخ االداري الىى وجىؾد عىاىخل الرىست التشغيسىي فىي املىب السشغسىات لكىؽ بسدىتؾيات مختلفىة وان تلسىذ  اشار
الىى وجىؾد العجيىج مىؽ الغىؾاىخ  [ الرىست التشغيسىي] الؾاقع السؾجؾد في السيجان يفخض القبؾل بالسشظق الفكىخي وقىج يعىدى 

الدىلبية كالجكتاتؾريىىة التشغيسيىة والتدىىلظ التشغيسىي  فزىىال عىؽ ضىىعف الحالىة الشفدىىية بدىبب وجىىؾد ى ىحا عىىؾاىخ مسىا يؾجىىج 
 (Samereh Sh&Others, 2011,1731)ويعدز مؽ حالة الرست التشغيسي

متخددون فىي التعبيىخ عىؽ ئرائيىؼ و نيىؼ  كؾنيؼ مخلريؽ للحات ، مؽ خمؼال على تذيخ األبحاث إلى أن السؾعفيؽو 
ن السىىؾعفيؽ ليدىىؾا علىىى اعسىىال محفؾفىىة بالسخىىاطخ، وذلىىػ يىىجل يعتقىىجون أن السشاقذىىات التذىىاركية والتحىىجث بؾضىىؾح ىىىي أ 

مفيىؾم الرىست التشغيسىي، و ي كىج العجيىج مىؽ األيىاديسييؽ علىى ضىخورل  ويتزى  لشىا ىشا يتبيؽ مؽ عسؾًما استعجاد للتحجث
 مىؽ ناحيىة أخىخى  ،لفىة والستعىجدل التخىاذ قىخار فعىال االترال الرحي  مىؽ أجىل مرىلحة السشغسىة والتىأييخ فىي الراء السخت

علىىى الىىخمؼ مىىؽ أن و العجيىىج مىىؽ السىىؾعفيؽ لىىجييؼ صىىعؾبات فىىي التؾاصىىل مىىع السدىىتؾيات العليىىا مىىؽ التدلدىىل اليخمىىي،  فىىان
بسثابىىة تيجيىىج ضىىج  يعىىج صىىست السشغسىىة اال انترىىال السفتىىؾح ، فىىي ذات الدىىياق التقشيىىات الحجيثىىة لىىتدارل تخكىىد علىىى اال

أن العجيج مىؽ السىؾعفيؽ ال يتؾاصىلؾن مىع رهسىائيؼ حىؾل العجيىج مىؽ القزىايا علىى  ييخ التشغيسي والتشسية. وقج تؼ تأييجالتغ
الرىست التشغيسىي ، الىحي يس ىؽ تلخيرىو  مىؽ ن العجيج مىؽ السشغسىات تعىانيالتشاقض الؾاض  ؽ وعييؼ وأنو مؽ االخمؼ م

 .التشغيسية لقضايا ن ابشأوف لمخاراء والبانو حجب ا
 (Çakıcı , 2010, 1-2) 

ىحا السؾضؾع وانع اسىاتو علىى الؾاقىع التخبىؾي وخرؾصىا السذىخفيؽ التخبىؾييؽ واالخترىاص ن أىسية ادرك الباحثوقج ا
لىىحلػ يس ىىؽ تلخىىية اىسيىىة  علىىى كىىتؼ السعلؾمىىات السيسىىة لجيسؾمىىة السشغسىىةلذىىعؾر البىىاحثيؽ بأىسيتىىو وتأييخاتىىو  هاختيىىار تىىؼ 

 البحث بالشقاط االتية:
محاولة لحل مذ لة واقعية تتعلق بالرست التشغيسي مؽ خالل تحجيج جؾانب القؾل فييسىا وتذىخية جؾانىب الزىعف . 1

 والتؾصية بسعالجتيا. 
 الزؾء على مؾضؾع  حجيث وميؼ ضسؽ ادبيات االدارل.تدليظ . 6
 التشغيسي . الرست. التؾصيات السشاسبة حؾل معالجة جؾانب الزعف في 3
 مذكمة البحث  1-0

لىىبعض  أتشغيسيىىآ صىىستخياضىىية وجىىج ان ىشىىاك التخبيىىة الاخترىىاص بكسذىىخف تخبىىؾي  البىىاحثيؽ أحىىج مىىؽ خىىالل عسىىل
عليىو  في نيشؾى وربسا ي ؾن عىاىخل مشتذىخل فىي جسيىع اقدىام العىخاق مذخفي التخبية الخياضية داخل مجيخية االشخاف التخبؾي 

 االتية:    تيس ؽ تلخية مذ لة البحث بالتداهال
 وماىي اسبابو؟ ؟ في مجيخية االشخاف شاك صست تشغيسيىل ى -
تشاولىىت الرىىست  -علىىى حىىج علىىؼ الباحثىىان –عىىجم وجىىؾد دراسىىات سىىابقة  ىىىؾ االمىىخ الىىحي يعىىدز مذىى لة البحىىثان  -

 التشغيسي في اقدام االشخاف التخبؾي.
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 اىجاف البحث 1-3
االخترىىاص )اخترىىاص تخبيىىة  التعىىخف علىىى ابعىىاد الرىىست التشغيسىىي وعؾاملىىو لىىجى السذىىخفيؽ التخبىىؾييؽ والسذىىخفيؽ     

 رياضية (.
 فخضيات البحث  1-4

)اخترىىىىاص تخبيىىىىة  ابعىىىىاد الرىىىىست التشغيسىىىىي وعؾاملىىىىو لىىىىجى السذىىىىخفيؽ التخبىىىىؾييؽ والسذىىىىخفيؽ االخترىىىىاصانخفىىىىاض      
 .رياضية( في اقدام االشخاف التخبؾي االختراصي

 مجاالت البحث 1-5
 (.السذخفيؽ التخبؾييؽ والسذخفيؽ االختراص )اختراص تخبية رياضيةالمجال البذخي : .1
 االشخاف التخبؾي واالختراصي في وزارل التخبية في العخاق.قدام امؾاقع  المجال المكاني:.0
 . 6161/ 6/ 61 الى6112/ 5/ 11 مؽ المجال الدماني :.3
 

 تحجيج المرطمحات 1-6
 التنظيمي رمتال.1

بانو تخدد السؾعف فىي الحىجيث عىؽ القزىايا التىي تحىجث فىي الرست التشغيسي  ( 6112عخف )عبؾد وحديؽ ، 
العسل خؾفًا مؽ تفديخىا بذ ل خىاط  مىؽ قبىل مدى ولو السباشىخ وبالتىالي تأييخىىا الدىلبي علىى العالقىات بيشىو وبىيؽ زمالئىو 

 (.632،  6112) عبؾد وحديؽ ،العامليؽ 
اجخائيىىىا بانىىىو امتشىىىاع السذىىىخفؾن التخبؾيىىىؾن واالخترىىىاص عىىىؽ اعيىىىار  ] الرىىىست التشغيسىىىي [ الباحثىىىان وقىىىج عىىىخف
االضىخار بالعالقىات  الخؾف مىؽ لستعلقة بالعسل ألسبا  تشغيسية ، نقة الخبخل ، الخؾف مؽ العدلة ،صؾتيؼ في االمؾر ا

 رئيذ القدؼ. مع الدمالء ،
 

 المذخف التخبهي .0
"الذخة الحي يتؾلى ميسة االشىىخاف التخبىىؾي وتحقيىق  بانو( السذخف التخبؾي  6112دبيجي ، ) القاسؼ واليعخف 

أىجافىىو مىىؽ خىىالل االسىىاليب واالنذىىظة امشىىخاةية السختلفىىىة سىىىؾاء كىىان ىىىحا االشىىخاف للسخحلىىة االبتجائيىىىة )مىىىذخف تخبىىىؾي( او 
 (11، 6112للسخحلىة الثانؾية ) اختراصي تخبؾي( في العخاق". )القاسؼ والدبيجي، 

 

 الدابقة.الجراسات 0
(0217دراسة )الطائي وصكخ ،  0-1  

أثخ الرمت التنظيمي عمى القجرات الخئيدة لمدمهك التنظيمي اإليجابي ) دراسة تحميمية آلراء عينة من منتدبي )
 (مجيخية شخطة محافظة كخبالء المقجسة(

 ىجفت ىحه الجراسة إلى:
 يتعلق بالتخايؼ الفكخي للرست التشغيسي والدلؾك التشغيسي اميجابي ابسا تؾحيج الجيؾد السعخةية ةيو -
التعخف على  واقع الرست التشغيسي والدلؾك التشغيسي االيجابي ومىجى اتفىاق وجىؾده مىع اطخوحىات الىخواد فىي الفكىخ  -

 امداري التشغيسي ومحاولة تحجيج صيغ ودالالت تتفق مع اليجف العام للجراسة.
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م عيشة عذؾائية تتألف مؽ ضباط مجيخيىة شىخطة محافغىة كىخبالء السقجسىة مىؽ رتبىة رائىج فسىا دون قام الباحث باستخجا
 .( واعتسج الباحث في اختبار فخضيات ىحه الجراسة السشيج الؾصفي 161وعجدىؼ ) 

اط اسىىتعسلت ىىىحه الجراسىىة، التكىىخار الشدىىبي والؾسىىظ الحدىىابي واالنحىىخاف السعيىىاري ومعامىىل االخىىتالف ومعامىىل االرتبىى
تىىؾفخ متغيىىخ الرىىست التشغيسىىي وابعىىاده الفخةيىىة )العدلىىة ,ضىىعف . واسىىتشتج الباحثىىان ، وتحليىىل االنحىىجار البدىىيظ البدىىيظ ، 

تىىؾفخ و السخىىاوف الستعلقىىة بالعسىىل وضىىعف الخبىىخل ( بسدىىتؾى عىىالي، ,دعىىؼ االدارل العليىىا, الخىىؾف مىىؽ ردود الفعىىل الدىىلبية 
 الدلؾك التشغيسي االيجابي الرست التشغيسي في الس سدات يديؼ في تجني

 اجخاءات البحث-3
 منيج البحث 3-1

 .يالحال بحثن السشيج الؾصفي باألسلؾ  السدحي لسالءمتو الااستخجم الباحث
 مجتمع البحث وعينتو 3-0
 مجتمع البحث  3-0-1

التخبيىىة الخياضىية فىىي أقدىام االشىىخاف التخبىؾي واالختراصىىي التخبىؾي فىىي العىىخاق  يشىتسل مجتسىىع البحىث علىىى مذىخفا
عؽ مسثلية وزارل التخبيىة فىي اربيىل  فزالً ( محافغة في العخاق 15مؾزعيؽ على ) ومذخفة. آ( مذخف 511والبالغ عجدىؼ ) 

 .عجا اقليؼ كؾردستان ودىؾك التابعة اداريا لسجيخية تخبية نيشؾى 
( مذخفيؽ مىؽ محافغىة نيشىؾى للتظبيىق االسىتظالعي االولىي لالسىتبيان امىا بنيىة العيشىة 11وقام الباحثان باختيار )

االول ضىىؼ عيشىىة الرىىجق والثبىىات ، وضىىؼ القدىىؼ الثىىاني عيشىىة التظبيىىق وةيسىىا يىىىأتي  ;االساسىىية فقىىج اشىىتسلت علىىى قدىىسيؽ
 تفاصيل ذلػ

 االتداق الجاخمي والثبات صجقعينة  3-0-0
 بعىىىج اسىىتسارل(  116)  اسىىتعادل وتىىؼ التخبىىؾييؽ واالختراصىىييؽ التخبىىىؾييؽ السذىىخفيؽ علىىى اسىىتسارل(  165)  تؾزيىىع تىىؼ   

)  ندىبة البشىاء عيشىة مثلىت وبىحلػ تدىتخجع لىؼ اسىتسارات(  11) و, االحرىائي للتحليىل صالحة ميخ استسارل(  6)  استبعاد
 .البحث مجتسع مؽ(  61.2

 عينة التطبيق 3-0-3
( اسىىتسارات ميىىخ 3بعىىج ان تىىؼ اسىىتبعاد ) اسىىتسارل، (111اسىىتخداد )( اسىىتسارل علىىى عيشىىة التظبيىىق وتىىؼ 131تىىؼ تؾزيىىع )

 .%( مؽ مجتسع البحث 61.5)( استسارل لؼ تدتخجع وبحلػ مثلت عيشة التظبيق ندبة12و ) ياملة،
 أدوات البحث  3-3
 التنظيمي  الرمتاستبيان  3-3-1

( للرىست التشغيسىي السظبىق علىى عيشىة  6112زيشب عبج الخزاق عبؾد , وعفخ ناصخ حديؽ , ) ن تؼ اعتساد استبيا
( محىىاور وىىىي ) أسىىبا  اداريىىة وتشغيسيىىة ، 5مىؽ السىىؾعفيؽ فىىي رئاسىىة جامعىىة بابىىل فىىي العىىخاق، ويحتىؾي االسىىتبيان علىىى )

ؽ االضىخار بالعالقىات داخىل العسىل ونقة الخبخل ، ومخاوف تتعلق بالعسل ، والخؾف مؽ العدلة ، االجتساةيىة والخىؾف مى
 Melda and)وقج تىؼ االعتسىىاد علىىى دراسىىة   ( فقخل 61( فقخات لكل محؾر ةي ؾن االستبيان م ؾن مؽ )  1( وبؾاقع ) 

Buket, 2014)  ودراسةHasan Karaca,2013)) والتي أعتسجت في دراستيا على منياس (Cakici 2008). 
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 صجق المحتهى  3-3-1-1
بعاد االستبيان، وكحلػ ترشيف ةبارات امؽ خالل تؾضي  مفيؾم كل بعج مؽ  دال البحثاتحقق ىحا الرجق في 

يل بعج، إذ يذيخ )الح يؼ( إلى أن "صجق السحتؾى لالختبار يعتسج برؾرل أساسية على مجى إم انية تسثيل االختبار 
اًل صادقًا ومتجاندًا وذا معشؾية عالية لتحقيق اليجف لسحتؾيات عشاصخه ، وكحلػ السؾاقف والجؾانب التي ينيديا تسثي

 (.63، 6111الحي وضع مؽ اجلو االختبار " )الح يؼ ، 
 الرجق الظاىخي  3-3-1-0

وبغية الحرؾل على صجق االستبيان استخجم  ،ىحا امجخاء وسيلة مشاسبة للتأيج مؽ صجق السنياس يسثل
دال، ويعتسج على تقخيخ الخبخاء والسختريؽ، وبشاءا ساس محتؾى االاغاىخي الحي يتؼ التحليل ةيو على الباحثان الرجق ال

على ذلػ تؼ عخض استسارل االستبيان برؾرتو االولية على مجسؾعة مؽ الخبخاء مؽ ذوي الخبخل واالختراص في مجال 
 ومؾضؾعيتيا( وذلػ لسعخفة وضؾح الفقخات ودقتيا -1-العلؾم التخبؾية وامدارل الخياضية وامدارل العامة ) السلحق 

ومالءمتيا وعيشة البحث، وقج تؼ ححف بعض الفقخات و جخاء التعجيالت على البعض الخخ واضافة بعض الفقخات، وتؼ 
اختيار نسؾذج االستجابة الثاني ) أتفق تساما ، أتفق ، أتفق الى حج ما ، ال أتفق ، ال أتفق تساما( ، ليرب  االستبيان 

ىحا امجخاء وسيلة مشاسبة للتأيج مؽ صجق السنياس إذ يذيخ )عؾيذ ( إلى  يعج( فقخل، و 65جاىدا إذ بلغت عجد فقخاتو )
انو يس ؽ أن نعج االختبار صادقًا بعج عخضو على عجد مؽ السختريؽ والخبخاء في السجال الحي ينيدو االختبار، فإذا 

ى ح ؼ الخبخاء")عؾيذ ، أقّخ الخبخاء أن ىحا االختبار ينيذ الدلؾك الحي وضع لنياسو ، يس ؽ الباحث االعتساد عل
1222  ،55). 

 التطبيق االستطالعي االولي 3-3-1-3
( أفخاد ، خسدة مشيؼ مؽ قدؼ االشىخاف التخبىؾي )اخترىاص تخبيىة رياضىية( 11تؼ تظبيق االستبيان على عيشة م لفة مؽ )

 مىىؽ ا ىىىؾ التأيىىج، واليىىف مشيىىوالخسدىىة الخىىخيؽ مىىؽ مذىىخفي االشىىخاف االختراصىىي التخبىىؾي )اخترىىاص تخبيىىة رياضىىية(
 االستبيان.  فقخات على العيشة أفخاد مجابة الالزم الؾقت معخفة العيشة أفخاد مؽ فيسيا ومجى الفقخات وضؾح

 صجق االتداق الجاخمي 4 -1 -3 -3
وتىىؼ التؾصىىل الىىى االتدىىاق الىىجاخلي ألبعىىاد الرىىست التشغيسىىي مىىؽ خىىالل ارتبىىاط الفقىىخل بىىالسحؾر فزىىال عىىؽ ارتبىىاط الفقىىخل 

 .(1.15) اصىىىىغخ مىىىىؽوبنيسىىىة داللىىىىة ( 1.262، 1.521بىىىالسجسؾع الكلىىىىي، اذ تخاوحىىىىت ارتبىىىىاط الفقىىىخل بىىىىالسحؾر مىىىىا بىىىىيؽ )
 .(1.15) اصغخ مؽوبنيسة داللة  (1.212 – 1.122ما بيؽ ) الفقخل بالكلي تخاوحت قيسة ارتباطو 
 الثبات 5 -1 -3 -3 
وبلغت قيسة معامل يبات ألفا ،  (1.211ألفا للحؾافد السادية ) بلغت قيسة معامل يبات تؼ استخجام طخيقة معامل الفا اذ 

 تعج معامالت الثبات مختفعة.( وبيحا 1.22(، كسا بلغ معامل الفا للسيام )1.221للحؾافد السعشؾية )
   بريغتو النيائيةستبيان الاوصف  3-3-1-6

 وتشغيسية)اسبا  ادارية  ىيمؾزعة على خسدة ابعاد ( 1)السلحق ( فقخل 65استبيان الرست التشغيسي على )استقخ      
 ( الخؾف مؽ االضخار بالعالقات داخل العسل ، االجتساةيةالخؾف مؽ العدلة  ، بالعسلمخاوف تتعلق  ، الخبخلنقة  ،

( درجة مختبة تشازليا على  1 – 5وتؼ تحجيج الؾزن السشاسب لكل استجابة وتخاوح ما بيؽ) ،  خسذ فقخات لكل بعجوبؾاقع 
 .ما، ال اتفق ، ال اتفق تساما( الى حجمنياس لي خت الخساسي السقتخحة وىي )اتفق تساما، اتفق، اتفق 
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 النيائي لالستبيان التطبيق 4 -3
لتظبيىق ل تبعىاعلى عيشىة البحىث بعىج تدويىج العيشىة بالتعليسىات حىؾل كيايىة االجابىة عىؽ االسىتبيان  االستبيانتؼ تظبيق 

 .( 6112/  11/  61) ( الى6112/ 2/  2ما بيؽ)  السجلجخي في اي حاالستظالعي االولي ال
 االحرائية هسائلال 5 – 3

 وطؾل الفئة. ، السجىفي استخخاج مدتؾيات االجابة على السقاييذ ، الشدبة السئؾية ، التكخار
 عخض النتائج ومناقذتيا-4

تكخار استجابات افخاد عينة البحث والندبة المئهية والهسط الحدابي واالنحخاف المعياري ونتيجة االستجابة  (1يبين الججول )
 عمى ابعاد وعهامل الرمت التنظيمي

 الرمت التنظيمي ت

ال اتفق  المقياس
اتفق  اتفق حج ما ال اتفق اطالقا

الهسط  تماما
 الحدابي

االنحخاف 
 المعياري 

نتيجة 
 االستجابة

 5 4 3 0 1 البجائل

الى حج  2.770 0.892 اسباب ادارية وتنظيمية
 ما

انا ال أتكلؼ عؽ مذايل  1
 العسل امام مجيخي.

 15 65 32 65 2 التكخار
الى حج  1.111 3.111

 13.5 66.5 35.1 66.5 2.3 الشدبة% ما

اتخدد في تححيخ مجيخي  6
 عشجما يتعثخ في العسل.

 11 35 62 62 11 التكخار
الى حج  1.125 3.153

 16.2 31.5 63.1 63.1 2.1 الشدبة% ما

3 
ان كالمي عؽ العسل في 

قدؼ االشخاف ال يجيج 
 نفعا.

 6 62 62 32 12 التكخار
الى حج  1.121 6.225

 1.2 62.1 65.6 36.1 11.1 الشدبة% ما

1 
ال تؾجج ئلية رسسية تجعؼ 

التحجث عؽ مذايل 
 العسل في قدؼ االشخاف.

 2 12 35 32 11 التكخار
الى حج  1.121 6.216

 2.1 12.1 31.5 33.3 2.2 الشدبة% ما

العالقات االجتساةية ما  5
بيؽ السذخفيؽ ال ُتذجع 

 على طخح األفكار.
الى حج  1.123 6.222 2 16 35 13 16 التكخار

 ما
 2.1 11.2 31.5 32.2 11.2 الشدبة%

 ال اتفق 1.211 6.662  نقة الخبخل 

2 
ليذ لجي خبخات كاةية 
لتقجيؼ اقتخاحات حؾل 

 العسل.
 6 11 31 32 62 التكخار

 ال اتفق 1.222 6.622
 1.2 2.1 31.2 31.6 61.3 الشدبة%

2 
القجرل معيار  ال أمتلػ

صؾتي للتحجث عؽ 
 مذايل لعسل

 3 5 31 51 66 التكخار
 ال اتفق 1.212 6.613

 6.2 1.5 62.1 15.2 12.2 الشدبة%

 يسةافكاري ليدت م 2
 لسجيخي  بالشدبة

 ال اتفق 1.131 6.316 3 15 61 51 66 التكخار
 6.2 13.5 12.2 15.1 12.2 الشدبة%
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 الرمت التنظيمي ت

ال اتفق  المقياس
اتفق  اتفق حج ما ال اتفق اطالقا

الهسط  تماما
 الحدابي

االنحخاف 
 المعياري 

نتيجة 
 االستجابة

 5 4 3 0 1 البجائل

الى حج  2.770 0.892 اسباب ادارية وتنظيمية
 ما

السذايل الستعلقة بقدؼ  2
 االشخاف ليدت مؽ شأني

 1 2 12 15 11 التكخار
 ال اتفق 1.213 1.212

 2. 5.1 12.1 11.5 32.1 الشدبة%

11 
تأىيلي بسدتؾى ليذ 
يافي لتقجيؼ الحلؾل 

 امدارية و الفشية 

 2 11 65 35 33 التكخار
 ال اتفق 1.123 6.315

 2.3 2.2 66.5 31.5 62.2 الشدبة%
 ال اتفق 1.212 6.322  مخاوف تتعلق بالعسل 

مذاركتي في ئلية العسل  11
و مذايلِو يجعلشي 

 أتعخض الى مؾاقف سلبية 
 ال اتفق 1.115 6.525 5 12 31 36 61 التكخار
 1.5 12.1 31.2 62.2 12.2 الشدبة%

16 
اتعخض الى سؾء السعاملة 
وعجم العجالة عشج طخحي 

 االشخافمذايل قدؼ 

 1 12 31 32 12 التكخار
 ال اتفق 1.122 6.551

 3.2 12.1 62.1 35.1 12.1 الشدبة%

13 
اتخدد في طخح أي 

مؾضؾع خؾفًا مؽ رد فعل 
 مجيخي السباشخ

 1 12 12 53 61 التكخار
 ال اتفق 1.222 6.351

 2. 12.1 12.6 12.2 12.1 الشدبة%

الخؾف مؽ فقجان مشربي  11
 مؽ الكالميسشعشي 

 ال اتفق 1.222 6.122 3 2 62 15 62 التكخار
 6.2 2.6 63.1 11.5 62.1 الشدبة%

15 
يتؾلج شعؾر عجم رضا 

مؽ الدمالء عشج مذاركتي 
 الحلؾل عؽ مذايل األداء

 1 2 62 11 31 التكخار
 ال اتفق 1.165 6.122

 3.2 2.3 63.1 32.2 62.1 الشدبة%

الخؾف مؽ العدلة  
 ال اتفق 1.252 6.621  االجتساةية

12 
عشجما اذكخ مذ لة يشغخ 

الي زمالئي السذخفيؽ 
 بأنشي صاحب مذايل

 5 2 11 55 62 التكخار
 ال اتفق 1.113 6.121

 1.5 2.1 16.2 12.5 65.6 الشدبة%

12 
الخؾف مؽ فقجان يقة 

واحتخام زمالئي السذخفيؽ 
يسشعشي مؽ التعبيخ عؽ 

 رأيي

 1 2 62 52 61 التكخار
 ال اتفق 1.232 6.612

  2.1 63.1 51.5 12.1 الشدبة%

12 
أتؾقع ردود فعل سلبية مؽ 

زمالئي السذخفيؽ عشج 
 مشاقذة امؾر العسل

 3 2 61 51 62 التكخار
 ال اتفق 1.223 6.612

 6.2 2.6 61.2 15.1 63.1 الشدبة%
 ال اتفق 1.225 6.622 1 16 36 32 62 التكخارالسذخفؾن الحيؽ يعلشؾن  12
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 الرمت التنظيمي ت

ال اتفق  المقياس
اتفق  اتفق حج ما ال اتفق اطالقا

الهسط  تماما
 الحدابي

االنحخاف 
 المعياري 

نتيجة 
 االستجابة

 5 4 3 0 1 البجائل

الى حج  2.770 0.892 اسباب ادارية وتنظيمية
 ما

 عؽ سلبيات العسل ليدؾا
مؾضع تخحيب مؽ قبل 

 الخخيؽ
 2. 11.2 62.2 35.1 61.3 الشدبة%

61 
يفتقخ قدؼ االشخاف الى 

قشؾات التؾاصل بيؽ 
 السذخفيؽ

 6 61 31 32 12 التكخار
 ال اتفق 1.131 6.563

 1.2 12.1 62.2 35.1 12.1 الشدبة%
االضخار الخؾف مؽ  

 ال اتفق 1.222 6.553  بالعالقات داخل العسل

61 
ان تحجيي عؽ مذايل 
قدؼ االشخاف يس ؽ ان 
ي يخ على عالقتي مع 

 السذخفيؽ

 5 61 12 32 62 التكخار
 ال اتفق 1.122 6.163

 1.5 12.2 12.6 35.1 65.6 الشدبة%

66 
اخذى عجم دعؼ زمالئي 
السذخفؾن لي عشج تحجيي 
 عؽ مذايل قدؼ االشخا.

 3 12 12 32 32 التكخار
 ال اتفق 1.161 6.121

 6.2 11.1 11.1 31.6 31.6 الشدبة%

63 
قج يشغخ لي السذخفؾن 
نغخل سلبية عشج التكلؼ 
عؽ السذايل في قدؼ 

 االشخاف

 5 12 65 13 61 التكخار
 ال اتفق 1.116 6.122

 1.5 15.3 66.5 32.2 12.2 الشدبة%

61 
الخؾف مؽ فقجان رضا 

مجيخ قدؼ االشخاف 
 يجفعشي الى الرست

 6 12 12 52 12 التكخار
 ال اتفق 1.112 6.351

 1.2 12.6 11.1 51.5 12.1 الشدبة%

65 
يفتقخ قدؼ االشخاف الى 
يقافة فؽ االستساع بيؽ 

 السذخفيؽ

 3 11 31 32 62 التكخار
 ال اتفق 1.222 6.332

 6.2 2.1 31.2 31.6 63.1 الشدبة%

 ال اتفق 1.212 6.351 الكلي لالبعاد  

 وكاالتي: حدب االبعادىا تفديخ تتز  الشتائج الخاصة بالرست التشغيسي والتي يس ؽ ( 1مؽ الججول )
 والتنظيمية:االسباب االدارية  -

( اذ تتجىىىو 1.226( واالنحىىىخاف السعيىىىاري الكلىىىي ىىىىؾ) 6.221لبعىىىج ىىىىؾ )يىىىحا انجىىىج ان الؾسىىىظ الحدىىىابي الكلىىىي ل
امجابىىة نحىىؾ )الىىى حىىج مىىا( بسدىىتؾى متؾسىىظ بسعشىىى ان بعىىض السذىىخفيؽ لىىجييؼ صىىست بدىىبب االمىىؾر االداريىىة والتشغيسيىىة 

بيىحا يس ىؽ والبعض االخخ لجييؼ جيخ ولؾ الحغشا مزسؾن الفقخات نجج انيا تعبخ عؽ عالقة رئيذ القدؼ مىع السذىخفؾن و 
 ا ت كىىىىجه دراسىىىىةع مىىىىشتىىىىائج مىىىىالالقىىىىؾل ان شخرىىىىية رئىىىىيذ القدىىىىؼ ىىىىىي التىىىىي تحىىىىجد الرىىىىست ام الجيىىىىخ التشغيسىىىىي، وتتفىىىىق 

(Saglam, 2016 حيشسىا اشىار الىىى انىو كلسىا زادت الثقىة فىي االدارل العليىا فىىي العسىل كلسىا ادى ذلىػ الىى حخيىة التعبيىىخ )
صىىىلة وجؾدىىىىا تعتسىىىج كىىىل السشغسىىىات، بغىىىض الشغىىىخ عىىىؽ نؾعيىىىا مىىىؽ أجىىىل مؾاو نخفىىىاض سىىىلؾكيات الرىىىست التشغيسىىىي، وا

سىل بذى ل أيثىخ فعاليىة التشغيسي ، على السؾارد البذخية الفعالة، لحلػ فإن يقة السؾعفيؽ في إدارل م سدىاتيؼ سىتتي  ليىؼ الع
، ألنيىىؼ سىىيديجون مىىؽ الحىىافد وامبىىجاع وىىىحا ميىىؼ  فىىي الس سدىىة أيثىىخ يؼ السؾعفىىؾن الىىحيؽ يذىىعخون باألمىىانوكفىىاءل وسيدىى
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بالشدبة للس سدات التعليسية ، ألنيا تقؾد مدتقبل ىحه السجتسعات. و ن السجتسع القىؾي والرىحي ي ىؾن مس ًشىا فقىظ ، حيىث 
يقىؾم السؾعفىىؾن بؾعىىائفيؼ بذىى ل صىحي  والسدىىاىسة فىىي م سدىىاتيؼ فىي أفزىىل حىىاالتيؼ ويسيىىل السؾعفىؾن الىىحيؽ يثقىىؾن فىىي 

س سدة إلى استخجام أي نؾع مؽ السعلؾمات لرال  السشغسة وزيادل إم انية الؾصؾل إلىى األىىجاف التشغيسيىة. مىؽ ناحيىة ال
 .أخخى ، يسيل السؾعفؾن الحيؽ ال يثقؾن في مشغساتيؼ إلى الحفاع على صستيؼ واالستفادل مؽ إم اناتيؼ بأقل مؽ ذلػ

 (Saglam, 2016,225 ) 
 نقص الخبخة: -

( تتجىو نحىؾ اجابىة ) ال 1.211( واالنحىخاف السعيىاري الكلىي ىىؾ)6.662ىىؾ )أعىاله حدىابي الكلىي للبعىج ان الؾسظ ال
شىؾع السيىام الس لفىيؽ بيىا والتىي تدىاعج علىى وتؽ لىجييؼ خبىخات كاةيىة ةيسىا يتعلىق بعسليىؼ يندتشتج ان السذخف ىحااتفق ( مؽ 

 Detert,et al, 2013أيجت دراسة  الستعلقة بسذايل العسل،تؾسع وايخاء خبخاتيؼ وىحا االمخ يداعجىؼ في طخح افكارىؼ 
ان االفخاد ذوي الخبخل الكبيىخل فىي مجىال العسىل ي ىؾن لىجييؼ قىجرل ايبىخ علىى التحىجث وعىجم الرىست وذلىػ نغىخا ذلػ اذ (  (

 .(( Detert,et al, 2013, 625للتخايؼ السعخفي ورصيج الخبخل السؾجؾد لجييؼ مقارنة باألفخاد االقل خبخل
 مخاوف تتعمق بالعمل: -

( اذ تتجىو امجابىة نحىؾ )ال 1.212( واالنحخاف السعياري الكلي ىىؾ) 6.322لبعج ىؾ )ليحا اان الؾسظ الحدابي الكلي    
أتفىىىق( اذ تبىىىيؽ لشىىىا ىىىىحه الشتىىىائج ان السذىىىخفيؽ لىىىجييؼ الخبىىىخل الكاةيىىىة فىىىي مجىىىال عسليىىىؼ ومتس شىىىيؽ مىىىؽ اداء ميىىىاميؼ كىىىؾنيؼ 

ىىىىىىىىىىىىحا وقىىىىىىىىىىىج ايىىىىىىىىىىىج كىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىىؽ القىىىىىىىىىىىؾانيؽ والتعليسىىىىىىىىىىىات اتبىىىىىىىىىىىاعيؼ سزىىىىىىىىىىىسؾن عسليىىىىىىىىىىىؼ و بملىىىىىىىىىىىة يستلكىىىىىىىىىىىؾن الخبىىىىىىىىىىىخل الكا
(Milliken&Morrison,2003,Bouradas& Vokola,2005)  ان سىلؾك السذىخفيؽ لىو تىأييخات متعىجدل علىى سىلؾكيات

قىىج يذىىعخ السذىىخفيؽ بالتيجيىىج مىىؽ  ذاتىىو الؾقىىت ، وفىىييىىوشفىىؾذ الىىحي يسلكىىو السذىىخف علىىى السىىخهوس وتىىأييخه عللالسخهوسىىيؽ ل
خىىىالل احتسىىىال ان يىىىتؼ فحىىىة دورىىىىؼ ومدىىى ولياتيؼ لىىىحا فيىىىؼ يبتعىىىجون عىىىؽ اي مذىىى لة ويفزىىىلؾن تقىىىجيؼ مالحغىىىات سىىىلبية 

 لسخهوسيو
(Milliken & Morrison 2003, 1354& Bouradas & Vokola ,2005, 442) 

 الخهف من العدلة االجتماعية: -
( اذ 1.252( واالنحىخاف السعيىاري الكلىي ىىؾ) 6.621ان الؾسظ الحدابي الكلي للبعج ىىؾ )البعج نتائج ىحا ؽ منلحغ     

 علىى تتجو امجابة نحؾ )ال أتفق( اذ تبيؽ ىحه الشتيجىة ان السذىخفيؽ يحزىؾن بىاالحتخام والتقىجيخ ةيسىا بيىشيؼ وتفيىؼ السؾاقىف
بالعسىل حتىى وان كانىت سىلبية بىل يتبىادلؾن الراء  خمؼ اختالفيا بعض االحيان وانيؼ يعسلؾن على طخح السذايل الستعلقةال

( الىى ان الثقافىة التشغيسيىة تدىيؼ فىي االداء  6113دوركايؼ،و ، وفي ىحا الرجد يذيخ )جيشيفخ والسقتخحات وتبادل السعخفة
فقىجان اليؾيىة السشدىجؼ لجساعىة التشغىيؼ وان عىجم التؾافىق بىيؽ معتقىجات االفىخاد ويقافىة السشغسىة يى دي الىى الذىعؾر بالعدلىة و 

فعشىجما تكىؾن العالقىة بىيؽ الىخئيذ والسىخهوس عالقىة ود واحتىخام متبىادل يى دي ذلىػ الىى انتىاج مثسىخ فىي واالنتساء للجساعىة 
العسىىل، فالعالقىىىات امندىىىانية تسثىىل عسليىىىة تشذىىىيظ واقىىع االفىىىخاد فىىىي مؾقىىىف معىىيؽ مىىىع تحقيىىىق تىىؾازن بىىىيؽ رضىىىائيؼ الشفدىىىية 

   .وتحقيق االىجاف السخمؾبة
 (51،  6113دوركايؼ،و  يفخ)جيش
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 الخهف من االضخار بالعالقات داخل العمل: -
( 1.165( واالنحىخاف السعيىاري الكلىي ىىؾ)6.351ان الؾسظ الحدابي الكلي للبعىج ىىؾ )ىحا مالحغة ةبارات  جشع       

متفقىىؾن علىىى التحىىاور ةيسىىا اذ تتجىىو امجابىىة نحىىؾ )ال أتفىىق( وتبىىيؽ الفقىىخات ان السذىىخفيؽ ال يستلكىىؾن صىىستا تشغيسيىىا وانيىىؼ 
بيىىشيؼ والعسىىل علىىى ايجىىاد الحلىىؾل السشاسىىبة ليىىا وعىىجم الخىىؾف او التقرىىيخ مىىؽ االدارل العليىىا عشىىج اتخىىاذ االجىىخاءات الالزمىىة 

يشبغىىي علىىى السىىجيخيؽ  تذىىجيع  ( انىىو Jaber,et al,2013مىىع دراسىىة ) ىىىحه الشتىىائج تتفىىق  وفىىق االنغسىىة والتعليسىىات ،
(، وىىحا مىا ت كىجه  Jaber et al , 2013, 2213، )  أفكىارىؼ وحسىايتيؼ مىؽ الرىست التشغيسىيالعىامليؽ علىى تبىادل 
( الىىى ان العؾامىىل التىىي تىى دي الىىى الرىىست التشغيسىىي مختبىىة تشازليىىا ىىىي خىىؾف السىىجيخيؽ مىىؽ  6111دراسىىة ) الىىؾىيبي ، 

والخىؾف مىؽ ردود الفعىل الدىلبية علىى ايىىة التغحيىة الع دىية ، نقىة ميىارات االترىال ، عىجم دعىؼ االدارل العليىا ، العدلىة ، 
اقتخاحىىات او انتقىىادات يتقىىجم بيىىا السىىؾعفيؽ كسىىا ايبتىىت الشتىىائج ايزىىا وجىىؾد تىىأييخ للنىىيؼ الجيىىجل وتىىجفق االترىىاالت والشغىىخل 

 (. 325،  6111للعشرخ البذخي مشفخديؽ ومجتسعيؽ على الرست التشغيسي في الجوائخ الح ؾمية ) الؾىيبي ، 
 والتهصيات تاالستنتاجا-4
 االستنتاجات  4-1
سبا  األ باستثشاءوجؾد صست تشغيسي مشخفض بيؽ السذخفيؽ التخبؾييؽ في مجيخية االشخاف التخبؾي في العخاق.  .1

 التي جاء فييا الرست متؾسظًا.تشغيسية الادارية و 
 التهصيات  4-0
 خفزو.عجم استخجام الحؾافد السادية والسعشؾية لديادل الرست التشغيسي او  .1
ال يس ؽ االعتساد على السيام سؾاء زيادتيا او خفزيا للتح ؼ بالرست التشغيسىي بىيؽ السذىخفؾن التخبؾيىؾن فىي اقدىام  .6

 االشخاف التخبؾي واالختراصي.
 المرادر

، السخكىىىد القىىىؾمي للتخجسىىىة  (:، تخجسىىىة : محسىىىؾد أحسىىىج عبىىىج ه6113جيشيفىىىخ م . ليسىىىان ،. دوركىىىايؼ،  تفكيىىىػ ، )  .1
 ،القاىخل.

( : االختبىىارات والنيىىاس وامحرىىاء فىىي السجىىال   الخياضىىي, جامعىىة القادسىىية , 6111ح ىىيؼ ,علىىي سىىلؾم جىىخاد , )ال .6
 دار الظيف للظباعة ,العخاق.

ؽ، (: أسىبا  الرىست التشغيسىي وأيخىىا فىي أداء العىىاملي 6112عبىؾد ، زيشىب عبىج الىخزاق ، وحدىيؽ ، عفىخ ناصىخ )  .3
 (.61( ، السجلج )1مجلة جامعة بابل ، العلؾم الرخفة والتظبينية ، العجد )

 ( : دليل البحث العلسي , دار الفكخ العخبي للظباعة والشذخ , القاىخل .1222عؾيذ ,خيخ الجيؽ احسج , )  .1
ؽ وجيىىة نغىىخ (: درجىىة مسارسىىة السذىىخفيؽ التخبىىؾييؽ لإلسىىاليب امشىىخاةية مىى 6112فخىىىؾد، صىىال  يؾسىىف فيىىاد, ) ال .5

مجلىة –الجدائىخ -, مجلىة دراسىات لجامعىة عسىار يليجىي األمىؾاط52السعلسيؽ في مىجارس البحىخيؽ، السجلىج/ العىجد,  ع
 .Issn 1116 -1256-دولية مح سة

( : االشىخاف التخبىؾي واالختراصىي فىي 6112قاسؼ ، بىجيع محسىؾد مبىارك، والدبيىجي ،محسىؾد عبىج الكىخيؼ جاسىؼ، )ال .2
   فاق ، مجلة دراسات تخبؾية، العجد الخامذ، خبخاء مخكد البحؾث والجراسات التخبؾية، العخاق.العخاق الؾاقع واال
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 1 الممحق رقم 
 واالختراص في مجال العمهم التخبهية واإلدارة الخياضية واإلدارة العامةأسماء الدادة الخبخاء 

 االختصاص الجامعة الكلية االسم اللقب ت

 االدارة واالقتصاد دبي الكلية االمريكية االمارات  طارق شخيف يؾنذ ا . د  1

 ادارل وتشغيؼ التخبية الخياضية السؾصل يلية التخبية االساسية وليج خالج ىسام ا . د 0
. دأ  3  ادارة االعمال الموصل  االدارة واالقتصاد ميسر ابراهيم أحمد الجبوري 

اسساعيلرياض احسج  ا . د 4  ادارل وتشغيؼ التخبية الخياضية السؾصل التخبية البجنية وعلؾم الخياضة 
 التقشية الذسالية السؾصل الجامعة التقشية الذسالية دمحم عبج الؾىا  العداوي  ا .د 5
 ادارل استخاتيجية السؾصل االدارل واالقتراد معؽ وعج ه السعاضيجي ا . د 6
. دأ  7  ادارة االعمال الموصل  االدارة واالقتصاد اكرم احمد الطويل 

 اقتراد صشاعي السؾصل االدارل واالقتراد انسار اميؽ البخواري  ا . د  8
 ادارل االعسال السؾصل االدارل واالقتراد رعج عجنان رهوف أ . م . د 9
 ادارل االعسال السؾصل االدارل واالقتراد عادل ذايخ الشعسة أ . م . د 12
 ادارل وتشغيؼ التخبية الخياضية السؾصل التخبية البجنية وعلؾم الخياضة دمحم ذايخ سالؼ عبج ه ا .م. د 11
 ادارة اعمال السؾصل االدارل واالقتراد نجلة يؾنذ دمحم ال مخاد ا .م. د 10

الخياضيةادارل وتشغيؼ التخبية  السؾصل التخبية البجنية وعلؾم الخياضة خالج محسؾد عديد ا .م. د 13  
 ادارل مشغسة وسلؾك تشغيسي السؾصل االدارل واالقتراد رعج عجنان رهوف ا .م. د 14
 ادارل مشغسة وسلؾك تشغيسي السؾصل االدارل واالقتراد صفاء ادريذ عبؾدي م . د 15
 ادارل مشغسة وسلؾك تشغيسي السؾصل االدارل واالقتراد حدان يابت الخذا  م . د 16
رعج ابخاهيؼاحسج  م . د 17  ادارل وتشغيؼ التخبية الخياضية السؾصل يلية التخبية االساسية 
 ادارل مشغسة وسلؾك تشغيسي السؾصل االدارل واالقتراد رمج دمحم يحيى م . د 18
 ادارل مشغسة وسلؾك تشغيسي السؾصل االدارل واالقتراد مشال عبج الجبار ابخاهيؼ  م . د 19
شايخصالح وىا   ا .م . د 02  االدارل الخياضية بغجاد التخبية البجنية وعلؾم الخياضة 
 النياس والتقؾيؼ السؾصل التخبية االساسية أحسج م يج حديؽ ا .م . د 01
 ادارل اعسال السؾصل االدارل واالقتراد ليلى جار ه خليل ا .م .د 00
 االدارل الرشاةية السؾصل االدارل واالقتراد يائخ احسج سعجون الدسان ا .د  03

 االدارل الرشاةية السؾصل االدارل واالقتراد أسيل زىيخ رشيج التػ م . د 04

/ وزيخ التجارلاالدارل الرشاةية السؾصل االدارل واالقتراد  الجبؾري  عالء احسج حدؽ ا. م. د 05  

تشغيسيادارل مشغسة وسلؾك  السؾصل االدارل واالقتراد صفاء ادريذ عبؾدي صال  م .د 06  

 ادارل اعسال السؾصل االدارل واالقتراد عالء عبج الدالم يحيى ا. م. د 07

 ادارل اعسال السؾصل االدارل واالقتراد ايسان بذيخ دمحم ابؾ ردن ا . م. د 08

 ادارل اعسال السؾصل االدارل واالقتراد عامخ اسساعيل حجيج ا. م .د 09
 االدارل الرشاةية السؾصل االدارل واالقتراد االء حديب عبج اليادي  ا. م . د 32
 ادارل السؾارد البذخية السؾصل االدارل واالقتراد ميدؾن عبج ه ا . م .د 31
 االدارل الخياضية ديالى التخبية البجنية وعلؾم الخياضة عثسان محسؾد شحاذل  ا . م .د 30

 


