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  ١٢/٩/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ٣/٥/٢٠٠٦: تاریخ تسلیم البحث 

  
  ملخص البحث

  :هدف البحث إلى 
بنــــاء مقیــــاس القــــیم اإلداریــــة ألعــــضاء المــــالك اإلداري والتــــدریبي فــــي األندیــــة الریاضــــیة للمنطقــــة .١

  .الشمالیة
  .إلداري والتدریبيالتعرف على القیم اإلداریة لدى أعضاء المالك ا.٢

القــسم األول شــمل عینــة البنــاء التــي بلــغ : تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي ، تألفــت العینــة مــن قــسمین 
مدربا في حین شمل القسم الثاني عینة التطبیق التي بلغ عددها ) ٥٦(عضوا إداریا و ) ١٢٤(عددها 

یق أهداف البحث تم بناء مقیـاس ولتحق. مدربا من أندیة المنطقة الشمالیة) ٩١(عضوا إداریا و) ٩٩(
 عاملیــا ، تمــت معالجــة البیانــات إحــصائیا باســتخدام قــانون النــسبة انالقــیم اإلداریــة الــذي بنــاه الباحثــ

المئویـــة والمتوســـط الفرضـــي ومعامـــل ارتبـــاط بیرســـون واالختبـــار التـــائي والتحلیـــل ألعـــاملي ، واســـتنتج 
  :مایاتي الباحثان 

  . في قیاس أنواع القیم اإلداریةنجاح مقیاس القیم اإلداریة.١
 القـــیم اإلنــسانیة، القـــیم التنظیمیــة،القـــیم ( جــاء ترتیـــب القــیم لـــدى أعــضاء المـــالك اإلداري كــآالتي .٢

 فیمـا جـاء ترتیـب ،) قـیم موضـوعیة اإلدارة الجماعیـة، قـیم المـشاركة العمـل، قیم أخالقیـات الترویحیة،
 التنظیمیـة، القـیم اإلنـسانیة، القـیم الجماعیة،یم المشاركة ق(القیم لدى أعضاء المالك التدریبي كآالتي 

  ). قیم موضوعیة اإلدارةالعمل، قیم أخالقیات الترویحیة،القیم 
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Managerial values with the administrative and training 

staff members in northern region sport clubs in Iraq 
By 

  Prof.Dr. Rashed.H.Thanoon                   lecturer Auday C.M.AL-Kwaz   
 

    University of Mousl - College of Sport Education  
 

Abstract 
The study aims at : 
1.Constructing a measure of managerial values for member of both the 
administrative and training in northern region sport clubs in Iraq. 
2.Identifyining the managerial values among the administrative and training 
staff members. 
 Descriptive approach has been used in the study. The study sample consists 
of two parts. The construction part includes (124) administrative members 
and (56) coaches. The application parts includes (99) administrative 
members and (41) coaches. Managerial values scale constructed by the 
researcher themself has been adopted to realized the study aim. Data have 
been statistically treated using percentage, mean, T-test, Pearson correlation 
coefficient, and factor analysis. 
   The study concluded the following: 
 1.managerial values scale has been succeeded in measure the type of 
managerial values. 
2. Value arrangements for members of administrative member are as 
follows: organizational values, human values, recreational values, work 
morals values, team participation values, and administration objectivity 
values. As for members of the training member, values are arranged as 
follows: team participation values, human values, organizational values, 

recreational values, work morals values, administration objectivity values.                                                                             
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 ٢٤٤

  تعریف بالبحث ال -١
   المقدمة وأهمیة البحث١-١

لقد حظي موضوع القیم باهتمام واسع من قبـل علمـاء الـنفس واإلدارة واالجتمـاع وفـي المجـال 
ساهم كتاب الحركة السلوكیة في إبراز اثر القیم وعالقتها بالسلوك التنظیمي لما لها من تأثیر اإلداري 

األفراد والجماعات في المنظمات اإلداریة ولمقدرتها العالیة على رسم المعالم األساسیة على سلوكیات 
قیم دور أساسي في تحدید سلوك رئیس النادي الریاضـي أو المـدرب حیـث نـضع أمامـه للسلوك وان لل

الخطـــوط العریـــضة التـــي یتوجـــب الـــسیر علـــى هـــدیها عنـــد ممارســـة العمـــل اإلداري واتخـــاذ القـــرارات 
العـــاملون فـــي األندیـــة القـــیم التـــي یعتنقهـــا أن إذ . بمعالجـــة المواقـــف المختلفـــة التـــي یمـــر بهـــا الخاصـــة

 سـلوكا ینـسجم مـع ممارسـتهم لعملهـم ادفعهم إلـى أن یـسلكو اضیة هـي التـي تحـركهم نحـو العمـل وتـالری
 الحكـم  وتكـون مرجعـا لهـم فـيأوفي الحیاة العامـة ام في إدارة وممارسة األنشطة الریاضیة اكان سواء 

طبقــا علــى ســلوكهم بأنــه مرغــوب فیــه  أو غیــر مرغــوب عنــه وهــذا یــنعكس علــى المجتمــع خیــرا وشــرا 
مــن لـنمط الــسلوك المجتمــع وكلمــا كـان  اإلطــار ألقیمــي ألي  مجتمــع مـن المجتمعــات یــضم مجموعــة 

وتظهـر ) ٣٢٧ ، ١٩٨٤احمـد ، .(الخلقیة التي لها وزنها واعتبارها فانه بالتأكید سینهض ویتقـدمالقیم 
أهمیـــه الدراســـة الحالیـــة فـــي تناولهـــا القـــیم اإلداریـــة ، إذ مـــن المتوقـــع أن ینـــال موضـــوع القـــیم واألبعـــاد 
الخلقیـــة فـــي األندیـــة الریاضـــیة وأنـــشطتها اهتمامـــا اكبـــر فـــي المـــستقبل وذلـــك نتیجـــة بعـــض األزمـــات 

ات التـي سـتواجهها األندیـة الخطیرة التي سببتها والتزال تسببها فـي األندیـة الریاضـیة ومـن بـین التحـدی
الریاضیة هي كیف یمكن جعل األندیة الریاضیة أفضل من الناحیة األخالقیة على المستوى الداخلي 

لتحـسین نوعیـة حیـاة الریاضـیین وعلـى مـستوى المجتمـع بتبنـي سیاسـات أكثـر نـبال ) بالنسبة للعاملین(
ـــه المـــ ستقبلیة وقیمـــه وتقالیـــده واالضـــطالع وشـــفافیة تجـــاه مـــصالح المجتمـــع الریاضـــي ومـــوارده وأجیال

    .بمسؤولیاتها االجتماعیة واألخالقیة بأمانة

   مشكلة البحث٢-١
على الرغم مـن الـدور المـؤثر للقـیم اإلداریـة فـي أداء اإلداریـین إال أنهـا لـم تأخـذ مكانتهـا لـدى 

خـــل األندیـــة المهتمـــین بـــإدارة المنظمـــات الریاضـــیة العراقیـــة ، إذ نالحـــظ أن هنـــاك منـــاخ مـــضطرب دا
الریاضیة تختل فیه القیم وتتعارض المصالح وتتسع الهوة بین أعضاء النادي ، إن هذه الفوضى تدفع 
األندیة إلـى الجمـود والثبـات بـدال مـن التغییـر والتطـویر ، واإلدارة الناجحـة هـي التـي تـستطیع تـضییق 

  الهوة بین أعضائها عن طریق فهم قیمهم وحاجاتهم 
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   اهداف البحث ٣-١

بناء مقیـاس القـیم اإلداریـة ألعـضاء المـالك اإلداري والتـدریبي فـي األندیـة الریاضـیة للمنطقـة  •
  .الشمالیة

  .التعرف على القیم اإلداریة لدى أعضاء المالك اإلداري والتدریبي •

   مجاالت البحث٤-١

  .ةأعضاء المالك اإلداري والتدریبي في األندیة الریاضیة للمنطقة الشمالی: المجال البشري •

  .مراكز األندیة التي تعمل فیها عینة البحث: المجال المكاني  •

   ٢٠٠٥ / ٤ /٢٠ إلى ٢٠٠٣ ١٢ / ٢٩  :ألزمانيالمجال  •

    تحدید المصطلحات٥-١ 

  Valuesالقیم 

  ٢٠٠٠ علیمات عرفها

مجموعة من المبادئ والمعـاییر التـي تتكـون منهـا سـلوكیات الفـرد عـن طریـق االتـصال  "بانها
  .)٢٠ ، ٢٠٠٠علیمات ، ( "برات الفردیة واالجتماعیة لتوجیه واختیار األهدافوالتفاعل والخ

  ٢٠٠١ الطریا  وعرفها 

أحكام تفضیلیة نابعة مـن تنظیمـات مكتـسبة تجـاه مختلـف الموضـوعات أو المواقـف أو  "بانها
  .)١٨ ، ٢٠٠١الطریا ، " (األشیاء

  ٢٠٠٢ الرشدان وجعنیني وعرفها

و تفــضیل أو حكــم یــصدره اإلنــسان للحكــم علــى شــيء مــا مــستعینا اهتمــام أو اختیــار أ "بانهــا
       "بالمبـــادئ والمعـــاییر التـــي وضـــعها المجتمـــع لتحدیـــد المرغـــوب فیـــه والالمرغـــوب مـــن أنمـــاط الـــسلوك

  .)٢٠٩ ، ٢٠٠٢الرشدان وجعنیني ، (
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  ٢٠٠٣الحاج محمد وعرفها 

 الفـــردي والجمـــاعي الـــذي نوعـــا مـــن المعـــاییر االجتماعیـــة المحـــددة للـــسلوك االجتمـــاعي "هـــي
یحدده المجتمع عما هو مرغوب فیه من السلوك فیما یهم الفرد أو یفضله أو یصدر حكما على شيء 
أو نــشاط أو شــخص فــي ضــؤ المعــاییر التــي ارتــضاها المجتمــع لنفــسه بــصورة تعكــس اهتمامــات هــذا 

  .)٣٤ ، ٢٠٠٣الحاج محمد ، ( "الفرد ومثله العلیا

  :ئیا إجراالباحثان ویعرفها 

نوع من المعتقدات الخاصة بالعمل فـي النـادي الریاضـي یـؤمن بهـا أصـحابها ویعتقـدون بأنها 
 األســـرة والبیئـــة ؤديتحـــدد بموجبهـــا أنمـــاط االتجاهـــات الـــسلوكیة وتـــتبقیمتهـــا ویلتزمـــون بمـــضامینها إذ 

ات النـسبي لـدى االجتماعیة وجماعة العمل دورا أساسیا في ترسیخ هذه القیم وتطویرها لذا تتمیز بالثبـ
األفراد، والتي یمكن قیاسها من خالل استجابة أعضاء المـالك اإلداري والتـدریبي علـى فقـرات مقیـاس 

  .القیم اإلداریة

   النظري والدراسات المشابهةاإلطار-٢

    اإلطار النظري١-٢

  values concept :مفهوم القیم  ١-١-٢

وتفـسر عنـد .  )١٩٣ ، ١٩٥٥نظـور  ، ابـن م(من الناحیة اللغویة هي ثمـن الـشيء بـالتقویم 
 عنـد شـخص أو  فیـههـي الـصفة التـي تجعـل الـشيء مرغوبـا: الناحیـة الذاتیـة یتین؛ مـن حبناالفالسفة 

 فیطلق لفـظ قیمـة علـى مـا یتمیـز بـه مـن صـفات تجعلـه مـستحقا :الموضوعیة الناحیة أما من . طائفة
صــلیبا ، ( الق علــى مــا یــدل علــى لفــظ الخیــرللتقــدیر كثیــرا أو قلــیال ویطلــق لفــظ القیمــة فــي علــم األخــ

 مجموعــة لموضــوعات معینــة وفقــا أووفــي علــم الــنفس هــي تفــضیل شــخص . )٢١٤-٢١٣ ، ١٩٨٢
هي المعیار العـام ) األنثروبولوجي( وفي علم دراسة اإلنسان.  )١١٩ ، ١٩٧٩عاقل ، ( لشخصیاتهم

الجماعــــة للحكــــم علــــى الــــسلوك  األفــــراد أو الــــذي یتخــــذهالــــضمني أو الــــصریح الفــــردي أو الجمــــاعي 
 وهــي مقــاییس اجتماعیــة تقررهــا الحــضارة التـــي ینتمــي إلیهــا أفــراد المجتمــع وفقــا لتقالیـــد االجتمــاعي،
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 ٢٤٧

وفــي االقتـصاد تــرتبط القیمـة بنظریـة الــثمن أو الـسعر ویــشیر . )١٠١٣ ، ١٩٨١سـلیم ،  (اتهممجتمعـ
 ، ١٩٧٩غیـث ، (  من شيء آخررأكثالمصطلح إلى عدة وحدات شیئیة تستبدل في مقابل وحدة أو 

 وهي ال تعبر عن تجربة أو موقف مفرد بل ینظر إلیها علـى أنهـا العمومیة،وتأخذ القیم درجة .)٥٠٤
 ولهذا التوجیـه درجـات مختلفـة فـي التـأثیر الن الفعل،عناصر ثقافة المجتمع وهي تساعد على توجیه 

 بمعنــى أنهــا تترتــب فــي داخــل . )١٦٣-١٥٩ ، ١٩٨١بیــومي ، ( القــیم لیــست متــساویة فــي األهمیــة
 تهـیمن بعـض القـیم أو حیـث تتقـدم The Values Scale) سـلم القـیم(الفرد في تركیب هرمـي یـدعى 

 وهي عرضة للهبوط والصعود في تسلسل ترتیبها ضمن ذلك التركیب تبعا لها،على غیرها أو تخضع 
وان التقالیــد تــضع القــیم فــي أي .)٢٨ ، ١٩٨٠دیــاب ، ( لحیــاة علــى العمــوما  إلــىلتغیــر نظــرة الفــرد

ویمكن النظر إلى القیم .)١٣٩ ، ١٩٧٩غیث ، (  فضال عن أن وجودها یعد ملزما اجتماعیامجتمع،
 مجموعة مـن المعـاییر إلىبوصفها اهتماما أو اختیارا أو حكما یصدره اإلنسان على شيء ما مستندا 

 وتعمـل القـیم بوصـفها  عنـه،أو المرغـوبحدد له الـسلوك المرغـوب فیـه تي ت والمجتمعه،التي وضعها 
إطـارا مرجعیـا فـي مواقـف متعــددة إذ یـتعلم الفـرد القـیم ویكتـسبها ومــن ثـم یـضیفها إلـى إطـاره المرجعــي 

  .للسلوك وهذا یتم عن طریق التفاعل االجتماعي

  )١٥٥ ، ١٩٧٩حمزة ، (      

   Sources of Values: مصادر القیم  ٢-١-٢

  :المصادر الذاتیة  

 ، احمـــد(الرئیـــسة  مـــصادر القـــیم أحـــد شخـــصیة الفـــرد بخصائـــصها ومكوناتهـــا وأهـــدافها تعـــد
 وهـــي مركـــب مـــن الـــسمات الجـــسمیة والعقلیـــة والمزاجیـــة والخلقیـــة واالجتماعیـــة التـــي ،)١٢ ، ١٩٨٣

 فقیمــة الفاعلیــة تعبــر عــن توجــه الفــرد نحــو ،)٤٥ ، ١٩٧٩العمــري ، ( إلــى آخــرتختلــف مــن شــخص
 وقـد تكـون هـذه القیمـة محـدودة لـدى الـبعض وهـذا یعـود إلـى اخـتالف العمـل،حـب اإلنجاز والمغـامرة و 

  .)٢١٣ ، ١٩٩١عویدات ، ( رغباتهم وقابلیتهم الجسمیة
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 ٢٤٨

  :وتصنف إلى : المصادر االجتماعیة 

  :المصادر األساسیة . أ

م  فــالقیللقــیم،إن طبیعــة المجتمــع الثقافیــة والتــي تتبــاین مكانــا وزمانــا تعــد المــصدر األساســي 
 .)٢٠٨ ، ١٩٨١العـــادلي ، ( الـــسائدة فـــي المجتمعـــات القدیمـــة تختلـــف عـــن قـــیم المجتمعـــات الحدیثـــة

 ثـم أداة القدیمة، الریاضة وسیلة للحصول على الطعام والحمایة من األعداء في العصور عدتفمثال 
 بمرحلـة بناء اإلنسان بدنیا ونفسیا واجتماعیا كما ظهر في مـصر القدیمـة والـصین واإلغریـق ثـم مـرت
عـویس ( التدهور األخالقي عندما كانت وسیلة لآلثار الدمویة والقتال غیر اإلنساني في رومـا القدیمـة

  .)٤٧ ، ١٩٩٧والهاللي ، 

  :المصادر الوسیطة . ب

    family: األسرة  •

 ، ) ١٧٧، ١٩٨١العادلي،( تغرس القیم في نفس الفرد عن طریق التربیة والتنشئة االجتماعیة
 هي المسؤولة عـن بلـورة األنمـاط الـسلوكیة لألفـراد وبدرجـة تـأثیر عالیـة إذا مـا قورنـت مـع وتعد العائلة

القـصیر وعمـر ، ( بقیة المؤسسات األخرى في المجتمع ، وتمارس العائلة هذا التأثیر منذ نـشوء الفـرد
١٢-١١ ، ١٩٨١(.  

     educational Institutions: المؤسسات التعلیمیة  •

لتعلیم انتقلت إلـى المدرسـة عنـدما أصـبحت األسـرة غیـر قـادرة علـى تقـدیم إن وظیفة التربیة وا
 وعندما عجزت عن مواجهـة المـشكالت التربویـة العصر،الخبرات والتخصصات التي تتالءم مع روح 

ـــى القـــدرات الجـــسمیة والنفـــسیة للطـــالب لتـــوجیههم تربویـــافأصـــبح هاشـــم ( واجـــب المدرســـة التعـــرف عل
  .)٢٥٥ ، ١٩٧٠وسلیمان ، 
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  Religion: الدین  •

تتفق األدیان جمیعا بصرف النظر عن كونها منزلة أو غیر منزلة على اسـتنادها إلـى موقـف 
معــین مــن القــیم بــل هــي فــي ذاتهــا موقــف قیمــي صــریح مــن حیــث تحــدد ســلوك الفــرد بمجموعــة مــن 

  .)٢٣٦ ، ١٩٨١قنصوة ، ( األوامر والنواهي إزاء هذا الكون

 القیم في ثالث وربما زادوا علیها رابعة ، فان القـیم فـي اإلسـالم وٕاذا كان الفالسفة قد حصروا
 من ذلك بكثیر ، فلیس من شك أن القیم عند الفالسفة هي كذلك في اإلسالم ، فالجمال والخیـر أكثر

والحــق هــي مــن القــیم التــي ورد ذكرهــا فــي كتــاب اهللا عــز وجــل ، فمــا أبــدع مــا وصــف اهللا بــه جمــال 
: ما فیها مـن مستحـسنات أمـا الخیـر فهـو اهللا ومنـه قـال تعـالى عـن ذاتـه العلیـا اآلخرة وحورها العین و 

، و أمـر اهللا المـسلمین بـان یـدعو إلـى ) ٢٦آل عمـران ، ( ِبَیِدَك اْلَخْیـُر ِإنَّـَك َعَلـى ُكـلِّ َشـْيٍء َقـِدیرٌ  
ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ـــــــــــــــــي قول ـــــــــــــــــر ف ـــــــــــــــــرِ  : الخی ـــــــــــــــــى اْلَخْی ـــــــــــــــــْدُعوَن ِإَل ـــــــــــــــــٌة َی ـــــــــــــــــْنُكْم ُأمَّ ـــــــــــــــــَتُكْن ِم    َوْل

 اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكْن ِمْن  : ، كذلك الحق من اهللا عز وجل في قوله تعالى ) ١٠٤آل عمران ، (
   َلَقــْد َجــاَءْت ُرُســُل َربَِّنــا بِــاْلَحقِّ  ، وهــو مــا جــاء بــه الرســل جمیعــا ) ٦٠آل عمــران ، ( اْلُمْمتَــِرینَ 

 ِإنَّ اللَّــَه َیــْأُمُر ِباْلَعــْدِل َواِإلْحـــَساِن   :ى، كمــا یــدعو اإلســالم إلــى العــدل قــال تعــال) ٤٣االعــراف ، (
َیاَأیَُّهـا   :، ومـن قولـه تعـالى) ٩٠النحـل ، ( َوإِیَتاِء ِذي اْلُقْرَبـى َوَیْنَهـى َعـْن اْلَفْحـَشاِء َواْلُمنَكـِر َواْلَبْغـيِ 
ى َأنفُـِسُكْم َأْو اْلَواِلـَدْیِن َواَألْقـَرِبیَن ِإْن َیُكـْن َغِنی ـا َأْو الَِّذیَن آَمُنوا ُكوُنـوا َقـوَّاِمیَن ِباْلِقـْسِط ُشـَهَداَء ِللَّـِه َوَلـْو َعَلـ

نَّ   :، ومـن ذلـك قولـه تعــالى) ١٣٥النــساء ، ( َفِقیـًرا َفاللَّـُه َأْوَلـى ِبِهَمـا َفــال َتتَِّبُعـوا اْلَهـَوى َأْن َتْعـِدُلوا  ِإ
َذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدلِ اللََّه َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اَألَماَناِت ِإَلى َأهْ    .)٥٨النساء ، ( ِلَها َوإِ

  )٥٦-٥٥ ، ٢٠٠١األسد ،  (  

   Mass Media: وسائل اإلعالم  •

 الـسلوك والبنیـة وأنماط تشكیل الحیاة االجتماعیة إعادة وعملیاته دورا مركزیا في اإلعالماخذ 
) األدوات (أكثــــر مــــن أصــــبح مــــن ذلــــك انــــه واألكثــــر ســــواء،ى حــــد  والجماعــــات علــــلألفــــرادالمعرفیــــة 

 إن .)١١٥، ٢٠٠٢الــدلیمي ، (اإلنــسان الــضاغطة علــى المجتمعــات لــدفعها باتجــاه مــا یحقــق قولبــة 
 االتجاهــات والقــیم ال یكــون متــشابها وال یتبــع ذلــك طبیعــة المعلومــات التــي فــيتــأثیر وســائل اإلعــالم 
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 ٢٥٠

العمــران ، (  نوعیــة الوســیلة اإلعالمیــة دورا فــي فعالیــة التــأثیرؤدي تــتقــدمها وســائل اإلعــالم فقــط بــل
إمكانیــة الحــصول ب  فالــصحف تــؤثر فــي األفــراد مــن خــالل خصائــصها التــي تتمثــل .)١٣٥ ، ١٩٨٦

رشـــتي ،  (ا مختـــصر تنـــاوال وتناولهـــا موضـــوعات متعـــددة العـــالم،علیهـــا بـــسهولة وٕالمامهـــا بنقـــل أحـــداث 
٣٤١ ، ١٩٧٥.(  

ي تختلــف عــن الــصحف والمجــالت والكتــب فــي أنهــا تقــدم المعلومــات لجمیــع أمــا اإلذاعــة فهــ
 ال یتطلــب التركیـز فــي المـذیاعالمـستویات الثقافیــة إذ ال تتطلـب معرفــة القـراءة كمــا ان االسـتماع إلــى 

 ١٩٧٥ریفرز واخرون ، (  تسمع برامجه مع أداء العمل المنزلي أو قیادة السیارة أو القراءةإذ االنتباه،
 واإلعالم الریاضي ال یشكل انفصاال عن قنوات االتصال الجماهیري بل هـو جـزء مهـم فـي .)٣٣٨، 

عملیة خلق الوعي الریاضي ورفع مستوى الثقافـة الریاضـیة بـین الجمـاهیر مـن خـالل إیجـاد العالقـات 
 العبـــادي( اإلیجابیـــة بـــین أفـــراد المجتمـــع والتربیـــة الریاضـــیة بـــصفتها ظـــاهرة اجتماعیـــة وحـــضاریة فیـــه

  .)٨١ ، ١٩٨٩وآخران ، 

  work Group: جماعة العمل  •

 اعتیادیا جماعة أو فریق العمل والتي تتعلق بالعمل ذاته هإن مصدر قیم جماعات العمل تقرر 
 أن جماعة العمل یتكون لدیها بمـرور الـزمن تقالیـد إذ العامة،وظروفه ولیس باألخالقیات االجتماعیة 

 فـــالفرد الـــذي یعـــیش فـــي وســـط جماعـــة العمـــل أعـــضائها،وعـــادات وقـــیم خاصـــة بهـــا وتفرضـــها علـــى 
 أو عـــدم التعامـــل معـــه أو هیتعـــرض لـــضغوط نفـــسیة متعـــددة تمارســـها جماعـــة العمـــل علیـــه مثـــل عزلـــ

تقـة القـیم التـي تـؤمن بهـا الجماعـة د بو  فـي ممـا یجعلـه اعتیادیـا ینـصهرالـخ،.… جلساتها  إلىدعوتهم
حمود ( حد المصادر األساسیة لترسیخ القیم لدى األفرادفي میدان العمل ولذا فان جماعة العمل تعد أ

 النخراطهم مع جماعة ریاضیة أدى لكن نجد أشخاصا من عوائل غیر ریاضیة و  .)٨٧ ، ٢٠٠٢، 
  .عندهمإلى غرس القیم الریاضیة 
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   الدراسات المشابهة٢-٢
  راقداریة للمدیر الصناعي في العالقیم اإل")١٩٩٩(دراسة السالم ورویح  ١-٢-٢

  :آالتیة  التساؤالت عنهدفت الدراسة إلى اإلجابة 
   ؟نوعیة القیم اإلداریة السائدة حالیا لدى المدیر الصناعي في العراق •
   ؟طبیعة واتجاهات العالقة بین القیم اإلداریة للمدیرین خصائصهم الشخصیة والوظیفة •
   ؟مة إداریةما التأثیر النسبي للخصائص الشخصیة والوظیفیة المبحوثة في كل قی •

ــــة الدراســــة ــــا ، اإلدارة (مــــدیرا مــــن المــــستویات اإلداریــــة الثالثــــة ) ١١٨ ( مــــنتكونــــت عین اإلدارة العلی
وفــي جمــع البیانــات تــم اســتخدام مقیــاس  .ومــن ثــالث شــركات صــناعیة) الوســطى ، اإلدارة اإلشــرافیة

وفــي  .البیئــة العراقیــةللقــیم اإلداریــة بعــد إجــراء التعــدیالت علیــه بمــا یناســب ) Buchholz(بوشــهولز 
 وكانــت أهــم .التبـاینمعالجـة البیانــات إحـصائیا تــم اسـتخدام النــسبة المئویـة واالرتبــاط المتعـدد وتحلیــل 

  :االستنتاجات هي
  .في الذكور مقارنة باإلناثرا   تأثأكثرالقیم التنظیمیة والقیم اإلنسانیة والراحة والفراغ  •

 حضورا بین المدیرین الشباب بینما األكبر أكثرعیة قیم أخالقیات العمل وقیم المشاركة الجما •
  . تأثیرا بالقیم التنظیمیةأكثرسنا 

 اهتمامــا بــالقیم اإلنــسانیة والتنظیمیــة وقــیم الراحــة والفــراغ مــن المــدیر أكثــرالمــدیر الریفــي .٣ •
  .)٢٩-١٩٩٩،٩السالم ورویح،(القیات العمل والمشاركة الجماعیةالحضري الذي یهتم بأخ

بنــــاء مقیــــاس للقــــیم لممارســــي األنــــشطة " )٢٠٠٤(ســــة خلیفــــة وحــــسن درا ٢-٢-٢
  :هدفت الدراسة إلى  "الریاضیة المدرسیة

  .بناء مقیاس للقیم للتالمیذ الممارسین لألنشطة الریاضیة المدرسیة بالمرحلة اإلعدادیة -أ 
ــــشطة ال-ب ــــسق القیمــــي الممیــــز للتالمیــــذ الممارســــین لألن ــــاء العــــاملي للن ریاضــــیة التوصــــل إلــــى البن

تلمیـذا مـن بـین ممارسـي األنـشطة الریاضــیة ) ٥٦٠(تكونـت عینـة الدراسـة مـن عینـة قوامهــا .المدرسـیة
واســتخدم التحلیــل العــاملي لفقــرات المقیــاس .بالمرحلــة اإلعدادیــة بمحافظــات القــاهرة والجیــزة والقلیوبیــة

م التوصل إلى سبعة عوامل بطریقة المكونات األساسیة لهوتلج واستخدم التدویر المتعامد للمحاور و ت
 عامـــل القــــیم للتالمیـــذ،عامـــل القـــیم األخالقیــــة : مقبولـــة وفقـــا للـــشروط المحــــددة لقبـــول العوامـــل وهــــي

 عامـــل القـــیم للتلمیـــذ، ألـــذات عامـــل القـــیم الجمالیـــة لـــألداء الریاضـــي، عامـــل قـــیم تقـــدیر االجتماعیـــة،
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 لقــیم ألعــامليفقــرة تمثــل البنــاء ) ٤٢( المقیــاس علــى أشــتملوقــد .  عامــل القــیم الــصحیةاالقتــصادیة،
  ).٢٨٩ ، ٢٠٠٤خلیفة وحسن ،  (تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ممارسي األنشطة الریاضیة

  
   إجراءات البحث-٣
   :منهج البحث ١-٣

  .المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالءمته الدراسة الحالیةالباحثان استخدم       
   : مجتمع البحث وعینته ٢-٣
  Population: البحث  مجتمع١-٢-٣

 مجتمــع البحــث علــى أعــضاء المــالك اإلداري والمــدربین فــي أندیــة المنطقــة الــشمالیة أشــتمل
ـــسلیمانیة، كركـــوك، نینـــوى، دهـــوك، اربیـــل،(الموزعـــة فـــي محافظـــات  ـــغ مجتمـــع البحـــث )  تكریـــتال بل

  .امدرب) ١١٢( وا إداریاعضو ) ٢٥٠ (افرد) ٣٦٢(
 Sample Basic:  األساسیةعینة البحث ٢-٢-٣

 أعـضاء المـالك اإلداري والمـدربین الـذین لـدیهم  مـنتم اختیار عینة البحـث بالطریقـة العمدیـة
 وذلــك لیتـــسنى لهــم التعــرف علـــى التــدریبي، مفـــي العمــل اإلداري أاكــان خبــرة التقــل عــن ســـنة ســواء 

 ال عـــنفـــضالـــسلوك التنظیمـــي والعالقـــات اإلنـــسانیة فـــي النـــادي ویكونـــوا قـــد تكیفـــوا مـــع منـــاخ العمـــل 
 حالـة االسـتقرار فـي عملهـم األمـر الـذي یـساعدهم علـى فهـم واسـتیعاب فقـرات االسـتبیان وصولهم إلى

 أو المــدرب قــد مــر بهــا خــالل هــذه الفتــرة اإلداري إداریــة مختلفــة والتــي یفتــرض مــن االتــي تــشمل قیمــ
ف اآلخــر عینــة بنــاء و اســتخدم النــص منــه %) ٥٠(ونظــرا لقلــة حجــم مجتمــع البحــث فقــد تــم اختیــار 

منها عینة تطبیق للمقاییس، وهذا األجراء تم استخدامه في عدد من الدراسات السابقة في هذا المجال 
، وكمــا ) ٤٢  ، ٢٠٠٢أال شــریفي  ، (و) ٣٧ ، ٢٠٠١الزهیــري، (و ) ٤٣، ٢٠٠١الطــائي،  (دراســة
  :یأتي 

  :عینة البناء . أ
مـــنهم أعـــضاء مـــالك ) ١٢٥ (فـــردا مـــن مجتمـــع البحـــث بطریقـــة عـــشوائیة) ١٨١(تـــم اختیـــار 

فــردا مــنهم ) ١٢(، تــم اختیــار ا ریاضــیانادیــ) ٢٣(أعــضاء مــالك تــدریبي مــوزعین علــى ) ٥٦(إداري و
 والبـــاقي. بهــدف إجــراء التجربـــة االســتطالعیة واســتبعدت اســـتمارة واحــدة لتــسهیل التحلیـــل اإلحــصائي

  . للتحقق من الخصائص السایكومتریة ألداتي البحثاستمارة) ٦٨(
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  :عینة التطبیق  -ب
مــنهم أعــضاء ) ١٢٥ (فــردا،) ١٨١(تــم تطبیــق مقیاســي مقاومــة التغییــر والقــیم اإلداریــة علــى 

منهـــا خاصـــة بأعـــضاء المـــالك ) ٩٩(اســـتمارة ) ١٤٠( وتـــم الحـــصول علـــى مـــدربا،) ٥٦(ن و و إداریـــ
نهــا و اســتمارة لعــدم اكتمــال إجابــات عــدد م) ٤١( واســتبعدت المــدربین،منهــا تخــص ) ٤١(اإلداري و

  تفاصیل مجتمع البحث وعیناتهیبین   )١(رقم  والجدول .آخر لالستماراتعدم إعادة عدد 
  )١( رقم الجدول

  توزیع مجتمع البحث وعینة حسب المحافظات الشمالیةیبین             

 عینة البناء
 المجتمع

والثبات صدقألعینة  عینة التجربة االستطالعیة  
  عینة التطبیق

 المحافظات

نوإداری نومدرب  نوإداری  نومدرب  نوإداری  نومدرب  نوإداری  نومدرب   

 ٨ ١٨ ١٠ ٢١ ١ ١ ٢٠ ٤٤  اربیل

 ٩ ٢٧ ١٣ ٣٢ ١ ١ ٣٠ ٦٦ دهوك

 ١٤ ٢٤ ١١ ٢٩ ٤ ٤ ٣٠ ٦٦ نینوى

 ٦ ١٧ ٩ ٢١ -----  ----  ١٧ ٤١ كركوك

 ٢ ٤ ٣ ٥ -----  ----  ٦ ١١ السلیمانیة

 ٢ ٩ ٤ ١٠ -----  ----  ٩ ٢٢ تكریت

٤١ ٩٩ ٥٠ ١١٨ ٦ ٦ ١١٢ ٢٥٠ 
 المجموع

١٤٠ ١٨٠ ٣٦٢ 

   أداة البحث٣-٣

 أداة مناســبة نحــو القــیم اإلداریــة لــدى أعــضاء المــالك اإلداري والتــدریبي فــي تــوافرنظــرا لعــدم 
 الخطــواتئــه  فــي بناتتــم بنــاء مقیــاس القــیم اإلداریــة واتبعــ-فــي حــدود علــم الباحــث-األندیــة الریاضــیة

  :اآلتیة 
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  )مكونات القیم اإلداریة( المقیاس تحدید مجاالت١-٣-٣
 وبخاصــة اآلراء النظریــة بــالقیم،بمراجعــة األدبیــات والدراســات الــسابقة المرتبطــة الباحثــان قــام 

  . على عدد من التصانیف للقیمواإلطالع القیم،التي تناولت مقاییس واختبارات لقیاس 
یـــة واالجتماعیـــة ثـــم عرضـــت هـــذه التـــصانیف علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء فـــي العلـــوم اإلدار 

ـــإلداري والمـــدرب فـــي األندیـــة الریاضـــیة * والنفـــسیة والریاضـــیة  وطلـــب مـــنهم اختیـــار القـــیم المناســـبة ل
 وبعد تحلیل آراء الخبراء تم تحدید مجموعة من الدراسة لموضوع مالءمتهاوٕاضافة القیم التي یعتقدون 

  .فأكثرمن الخبراء %) ٧٥(القیم التي اتفق علیها 

  :  فقرات المقیاس  صیاغة ٢-٣-٣
 فقــد تكــون المقیــاس بــصیغته الفقــرات، صــیاغة عــدد مــن تبعــد تحدیــد مجــاالت المقیــاس تمــ

 ثــم أخــضعت الفقــرات للــصدق تحدیــدها،فقــرة موزعــة علــى المجــاالت الــستة الــسابق ) ٦٧(األولیــة مــن 

                                                 
 اسماء السادة الخبراء   *
  .الجامعة المستنصریة/ قسم العلوم التربویة والنفسیة / كلیة التربیة / د   عبد اهللا الموسوي .أ . ١
  .جامعة الموصل/ قسم العلوم التربویة والنفسیة / كلیة التربیة / د عبد المجید احمد.م.أ . ٢
  .جامعة الموصل/ قسم إدارة األعمال / قتصادكلیة اإلدارة واال/ د سرمد غانم صالح.م.أ . ٣
  .جامعة الموصل/ قسم العلوم التربویة والنفسیة / كلیة التربیة / د محفوظ محمد القزاز.م.أ . ٤
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة /  احمد إسماعیلد ریاض.م.أ . ٥
  .جامعة الموصل/ قسم العلوم التربویة والنفسیة / كلیة التربیة / د محمد علي عباس.م.أ . ٦
  .جامعة الموصل/ قسم علم االجتماع / كلیة اآلداب/ د موفق ویس.م.أ . ٧
  .جامعة الموصل/ قسم علم االجتماع / كلیة اآلداب/ د صباح احمد النجار.م.أ . ٨
  .جامعة الموصل/ قسم العلوم التربویة والنفسیة / كلیة المعلمین/ د خشمان حسن.م.أ . ٩
  .جامعة الموصل/ قسم إدارة األعمال / دارة واالقتصادكلیة اإل/ د درمان سلیمان صادق.م.أ . ١٠
  .جامعة الموصل/ قسم إدارة األعمال / كلیة اإلدارة واالقتصاد/ د نجالء یونس مراد.م.أ . ١١
  .جامعة الموصل/ قسم علم االجتماع / كلیة اآلداب/  محمدد خلیل.م . ١٢
  .جامعة الموصل/ ة قسم العلوم التربویة والنفسی/ كلیة التربیة / د أسماء عبد الرحیم.م . ١٣
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة /  خالد النعمةد ولید.م . ١٤
  .جامعة الموصل/ قسم العلوم التربویة والنفسیة / كلیة المعلمین/  قاسمم أنور . ١٥
  .جامعة الموصل/ قسم علم االجتماع / كلیة اآلداب/ م ابتهال عبد الجواد.م .١٦
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علـى ، للحكـم الـذین عرضـت علـیهم مجـاالت المقیـاسالخبراء المحكمین  سنف علىالظاهري بعرضها 
مـــدى مالءمـــة الفقـــرات فـــي المجـــال المخـــصص ومـــدى وضـــوحها كـــذلك الحكـــم علـــى صـــالحیة بـــدائل 

مــن %) ٧٥(اإلجابـة، وبعــد تحلیــل اســتجابات ومالحظــات الخبــراء تـم قبــول الفقــرات التــي اتفــق علیهــا 
فقـــرة ) ٦٥( عـــدد الفقـــرات أصـــبح تـــم حـــذف وتعـــدیل بعـــض الفقـــرات  وبـــذلك وقـــد،فأكثرآراء الخبـــراء 

  ذلكیبین  )٢(ل والجدو 
  )٢( رقم الجدول

  نسبة اتفاق الخبراء وداللة الفروق بینهم على فقرات مقیاس مقاومة التغییریبین 

مجاالت   الخبراء
  رقم الفقرة  المقیاس

  %  الرافضون  %  الموافقون

٨٢  ١٤  %١٨ ٣  ١%  
قیم أخالقیات 

 ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢  العمل
١٢ ، ١١ ، ١٠  

١٤ 
١٨  ٣  %٨٢%  

٨٨  ١٥  %١٢ ٢  ٢٤%  
القیم 

 ، ١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٣  اإلنسانیة
٢٣ ، ٢٢ ، ٢١،  ٢٠ ، ١٩  

١٥ 
١٢  ٢  %٨٨%  

القیم 
  التنظیمیة

٣٠ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥ ، 
٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٣١  

١٣ 
٣٢  ٤  %٧٦%  

قیم المشاركة 
  الجماعیة

٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ، 
٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٥،  ٤٤ ، ٤٣  

١٦ 
٦  ١  %٩٤%  

القیم 
  الترویحیة

٥٤ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، 
٥٧ ، ٥٦ ، ٥٥  

١٥ 
١٢  ٢  %٨٨%  

قیم موضوعیة 
  اإلدارة

٦٣ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨ ، 
٦٧ ، ٦٦،  ٦٥  ،٦٤ 

١٦ 
٦  ١  %٩٤%  
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   :التجربة االستطالعیة األولیة ٣-٣-٣
 لتجنب تأثر المجیب بنمط كل مجال من المجاالت ائی عشواتوزیعابعد توزیع فقرات المقیاس 

، تـــم توزیـــع المقیـــاس علــى نفـــس العینـــة االســـتطالعیة التــي وزع علیهـــا مقیـــاس مقاومـــة )١٤ الملحــق(
 وقــد تبــین أن فقــرات المقیــاس مــدربین،) ٦(ن وو مــنهم أعــضاء إداریــ) ٦(فــردا ) ١٢(التغییــر والبالغــة 

 عــن وبلــغ معــدل زمــن اإلجابــة اإلجابــة،لــى مالءمــة بــدائل واضــحة ومفهومــة لــدى العینــة باإلضــافة إ
  .دقیقة) ٣٠(المقیاس 

  :  تصحیح المقیاس ٤-٣-٣
درجـة مرتبـة تنازلیـا علـى ) ١-٥(تم تحدید الوزن المناسب لكل استجابة والذي یتراوح ما بین 

الكلیــة  وتحــسب الدرجــة ،)ارفــض اتفــق، ال متأكــد، غیــر اتفــق، تمامــا،اتفــق (مقیــاس لیكــرت الخماســي 
) ٣٢٥(درجـة كحـد أدنــى و) ٦٥(للمـستجیب وفقـا للبـدائل المختـارة عـن كـل فقــرة والتـي تتـراوح مـا بـین 

  . كحد أعلى

  :  صدق االستجابة .٥-٣-٣
 ویـــشیر العینـــة،تـــم أیجـــاد صـــدق االســـتجابة للكـــشف عـــن درجـــة االنـــسجام فـــي إجابـــات أفـــراد 

 بنــــاء مقــــاییس الشخــــصیة أو فــــي هــــذه العملیــــة مهمــــة بــــشكل خــــاص فــــي" إلــــى أن) ١٩٩٠اإلمــــام (
استفتاءات االتجاهات أو القیم والمیول فكیف یمكن التعرف على صدق وثبات استجابات األفراد على 

، طبق المقیاس على عینة البناء )١٠٧ ، ١٩٩٠اإلمام وآخران ، " (االختبار مع وجود درجات كاذبة
مـــدربین، بعـــد اســـتبعاد عینـــة ) ٥٠( ومـــنهم أعـــضاء ) ١١٨(فـــردا ) ١٦٨(الـــسابق تحدیـــدها والبالغـــة 

فقـرات عـشوائیا كـررت فـي المقیـاس فـي ) ٧(التجربة االستطالعیة، وإلیجاد صدق االستجابة اختیرت 
   :اآلتیة الخطوات إتباعأماكن متباعدة ، وبعد تفریغ االستجابات تم 

 فقــراتلراج هــذا الفـرق ل الفـرق المطلــق بـین وزنــي الفقـرة المكـررة فــي المـرة األولــى والثانیـة واسـتخیجـادإ
  . المكررةالسبعة

  .جمع هذه الفروق ولجمیع أفراد العینة

استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمجموع الفروق وقبول االستمارات التـي تكـون 
) ٦.٢١٤( وقـــد بلـــغ متوســـط الفـــروق ،])انحـــراف+متوســـط( صـــفر و [درجـــة صـــدق أجابتهـــا مـــا بـــین 

فاقـــل وتـــرفض بـــاقي ) ٩(وبـــذلك تقبـــل االســـتمارات بـــصدق إجابـــة ) ٣.١٢١(بـــانحراف معیـــاري قـــدره 
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 فــي عــدد مــن الدراســات منهــا إتباعــه وهــذا اإلجــراء تــم اســتمارة،) ١٦( وبــذلك تــم اســتبعاد االســتمارات،
الـصباغ (و) ٧٩ ، ١٩٩٠عبـاس ، (و) ٩١ ، ١٩٩٠بكـر ، (و ) ١٥٠ ، ١٩٩٠السوداني ، (دراسة 

منهــا تخــص أعــضاء ) ١١٣(اســتمارة ) ١٥٢( الكلــي لالســتمارات ، لیبلــغ المجمــوع)٥٠ ، ١٩٩٠،  
  .منها تخص المدربین) ٣٩(المالك اإلداري و 

  صدق البناء  ٦-٣-٣
  :تم التوصل إلى صدق البناء باستخدام األسالیب اآلتیة

    أسلوب المجموعتین المتطرفتین.أ

قیـــاس مقاومـــة بعـــد تـــصحیح االســـتمارات تـــم اتخـــاذ نفـــس اإلجـــراءات التـــي اســـتخدمت فـــي م
 المجموعـــة العلیـــا ونـــسبة مـــن%) ٥٠(تـــم ترتیـــب الفقـــرات تنازلیـــا ومـــن ثـــم اختیـــار نـــسبة إذ   التغییـــر،

 عضو إداري) ٧٦) (العلیا والدنیا(بلغ عدد أفراد كل من المجموعتین و  الدنیا،من المجموعة %) ٥٠(
 المقیاس، كل فقرة من فقرات  واستخدم االختبار التائي للمجموعتین المستقلتین الختبار تمییزومدرب،

وهي اكبر مـن ) ١٣.٥-٢.٧( تراوحت القیم التائیة المحسوبة مابین إذ ممیزة،وتبین أن جمیع الفقرات 
  ).٢-١٥٢(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند نسبة خطأ ) ١.٩٨(الجدولیة البالغة ) ت(قیمة 

    أسلوب معامل االتساق الداخلي.ب

لي للمقیاس عن طریق إیجاد عالقة االرتباط بین درجة تم التوصل إلى معامل االتساق الداخ
 وتراوحـت معـامالت ارتبـاط البناء،كل فقرة مع الدرجة الكلیة لمقیاس القیم اإلداریة ولجمیع أفراد عینة 

أمــام درجــة ) ٠.١٥٩(الجدولیــة البالغــة ) ر(وهــي اكبــر مــن قیمــة ) ٠.٧٢٤-٠.٣١٩(بیرســون مــابین 
  )٠.٠٥(ونسبة خطأ ) ٢-١٥٢(حریة 

    ألعاملي الصدق .ج

یعــد الــصدق العــاملي شــكال متطــورا ومعقــدا مــن أشــكال الــصدق، ففــي هــذا األســلوب یــستخدم 
التحلیل العـاملي للحـصول علـى تقـدیر كمـي لـصدق االختبـار فـي شـكل معامـل إحـصائي، وهـو تـشبع 

وســائل أقــوى ال ، ویعتبــر)٢٥٨ ، ١٩٩٧فــرج ، (االختبــار علــى العامــل الــذي یقــیس المجــال المعــین 
 بالمصفوفة ألعاملي، یبدأ التحلیل )٤٠٨ ، ١٩٨٩منسي  ، (اإلحصائیة في تحدید صدق االختبارات 

 یعتمــد علــى حــساب إذ، )٣٦٤ ، ١٩٩٩التكریتــي والعبیــدي ، (االرتباطیــة الــشاملة لمتغیــرات الدراســة 
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مـــل علـــى ویع) ٤٤، ١٩٨١،الزوبعـــي وآخـــرون(العبـــارات األخـــرىمعـــامالت االرتبـــاط بـــین كـــل عبـــارة و 
اختـــزال هـــذه المتغیـــرات فـــي عـــدد اقـــل نـــسبیا مـــن العوامـــل التـــي تنطـــوي علـــى المعلومـــات األساســـیة 

وهنـــاك طرائـــق ).٦٨٤ ، ٢٠٠٠عـــالم ، (للمتغیـــرات عـــن طریـــق تحلیـــل االرتباطـــات بـــین المتغیـــرات 
 Hottelig Principle وتـم اختیـار طریقــة المكونـات األساسـیة لهــو تلـج ألعــاملي،متعـددة للتحلیـل 

Components مع أسلوب التدویر المتعامد المعروف فاریماكس Method.Varimax Rotation 

 فضال عن استخالص ألعاملي الطرائق استخداما في التحلیل أكثر، والذي یعد من Kaiser لكایزیر 
ي العوامل بحیث یساهم العامل األول بأكبر قدر من التبـاین المـشترك للمتغیـرات ویـساهم العامـل الثـان

  غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتبط بالعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول 
  بـــــــــأكبر قـــــــــدر مـــــــــن التبـــــــــاین المتبقــــــــي وهكـــــــــذا بالنـــــــــسبة لبقیـــــــــة العوامـــــــــل ) orthogonalمتعامــــــــد (
فـردا لهــذا ) ١٥٢(تـم إخــضاع عینـة البنـاء المتبقیــة و البالغـة ). ٣٦٤ ، ١٩٩٩التكریتـي والعبیـدي ، (

وهـو ) SPSSٍ)والـذي یرمـز لـه ب)  اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةالحزمة(النوع من الصدق باستخدام 
، حللت البیانات باسـتخدام statistical package for social sciencesنظام للتحلیل اإلحصائي 

  :اآلتیةالخطوات 

معامــل ) ٢٠٨٠( وقــد اشــتملت علــى ،)Correlation Matrix(حــساب مــصفوفة االرتبــاط  •
 وبلغــت معــامال،) ٥٦٨(صائیا  بلــغ عــدد معــامالت االرتبــاط الدالــة إحــفــردا،) ١٥٢(ارتبــاط ل

  ). ٠.٠٥(ونسبة خطأ ) ٢-١٥٢(عند درجة حریة ) ١.٥٩(الجدولیة) ر(قیمة 

، باســــتخدام طریقــــة )Component Matrix(اســــتخراج مــــصفوفة العوامــــل قبــــل التــــدویر  •
    .)٢٠٠٤،٥٢،السعید(ویرهاالمكونات األساسیة لهو تلج، والتي یصعب تفسیرها إال إذا تم تد

ــــــــــــــــــــدویر العوا •    مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــوع متعامــــــــــــــــــــدVarimaxمــــــــــــــــــــل بأســــــــــــــــــــلوب فاریمــــــــــــــــــــاكس ت
)Orthogonal Rotation ( قـدرها مع االحتفاظ بزاویة)بـین المحـورین وهـذا األسـلوب )٩٠ 

 یبـین) ٣(رقم والجدول ) ٢٦١ ، ١٩٨٠فرج ، . (مالئم للبحوث الشخصیة واالتجاهات والقیم
  ذلك

وفة العوامــل المستخلــصة ویــستخدم أســلوب فاریمــاكس للحــصول علــى التركیــب البــسیط لمــصف
والـــذي یعنـــي الـــتخلص مـــن التـــشبعات الـــسالبة قـــدر اإلمكـــان وزیـــادة القـــیم ) ٥٢ ، ١٩٩٧الجـــوادي ، (

   .)١١٢ ، ١٩٩٠كاظم ، (القریبة من الصفر 
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  :اآلتیة  سهولة وفهما تم مراعاة الشروط أكثرولكي تعطي النتائج دعما علمیا وتفسیرا 

  تفـــــسیر العوامـــــل علـــــى التـــــشبعات التـــــي تـــــساوي أو تزیـــــد عـــــن فـــــي Cattel معیـــــار كاتیـــــل إتبـــــاع -
  ).٢٢٨ ، ١٩٩١سید ، ) (٠.٤٠ ±(

  .)١٣٧ ، ١٩٨٢حسانین ،  (فأكثر متغیرات ةقبول العامل الذي یتشبع علیه ثالث -

اعتماد مصفوفة العوامل بعد التدویر في تفسیر النتائج وبعـد ترتیـب متغیراتهـا علـى العوامـل تنازلیـا  -
  ).٥٦ ، ١٩٩٧الجوادي ، (

   واتـساق الفقـراتألعـامليتحقیـق مـستوى مرتفـع مـن النقـاء الباحثـان من خالل الشروط الـسابقة یحـاول 
)٥٨ ، ١٩٩٩حداد والسرور ، (  

 

  )٣( رقم جدوللا

  مصفوفة العوامل بعد التدویر لمقیاس القیم اإلداریةیبین 
 ١٤.٠٠٠ ١٣.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ١١٠٠٠٠ ١٠.٠٠٠ ٩.٠٠٠٠ ٨.٠٠٠٠ ٧.٠٠٠٠ ٦.٠٠٠٠  ٥.٠٠٠٠ ٤.٠٠٠٠ ٣.٠٠٠٠ ٢.٠٠٠٠ ١.٠٠٠٠  الفقرات

x1 ٠.٠١٢٤ ٠.٠٩٠٤ ٠.٠٢٠٤ ٠.٠٤١٨ ٠.١٩٠٨- ٠.١٤٠٥ ٠.٠٥٥١- ٠.٠٩٨٤ ٠.٢٩١٦  ٠.٠٩٨٤ ٠.٠٢١٧ ٠.١٨٠٤ ٠.١٩٨٤ ٠.٦٩٩٩ 

x2 ٠.٠٥١٧ ٠.١٠٤٢ ٠.٠٦٥١ ٠.٠٤٠٧- ٠.٢٠٩٧- ٠.٠٨٤٦ ٠.١٣٠٨ ٠.٠٥٨٩ ٠.٢٠٧٠-  ٠.٠٢٠٧ ٠.٥٥٠٩ ٠.١٩٠٧- ٠.٢٥١٧- ٠.١٠٤٦ 

X3 -٠.٠٣١٤- ٠.٠٨٦٦ ٠.٠٣٠٨ ٠.٠٣٠٨- ٠.٠٠٦٧- ٠.٠١٦٤ ٠.٢٠٨٣ ٠.٠١٠٥- ٠.٠٥٠٧  ٠.٠٨٠٤ ٠.٠٨٠٩ ٠.٠٦٦١- ٠.٤١٠٨- ٠.١٨٩٨ 

x4 -٠.٠٢٤٥ ٠.٠٥١٤ ٠.٢٠١٠- ٠.٠٤٠٥ ٠.١٥٧٩ ٠.٠٤٦٦- ٠.١٤٤١ ٠.٠٤٧٨- ٠.٢٤١٠-  ٠.٠٣٣٤- ٠.١٤٢٧ ٠.٣٢٠٨- ٠.٢٤١١- ٠.٢٠٤٧ 

x5 ٠.٠٤٠٥ ٠.٠٣٠٧ ٠.٠٢٤٧ ٠.٠١١٢ ٠.١٠٥٧ ٠.٠١٤٤ ٠.١٨٠٧- ٠.٥٦٠١ ٠.٢٣٥٠-  ٠.٠١٥٧- ٠.٠٢١٤ ٠.٢٥٦٤- ٠.٠١١٤ ٠.٣٠١٤ 

x6 -٠.٠٣٠٤ ٠.٠٠٥٧- ٠.٠٤١٦ ٠.٢٠٣٨- ٠.١٩٠٧ ٠.٠٦٢٧ ٠.٠٣٤٧- ٠.٠٠٠٤- ٠.٠٦٢٠- ٠.٣٢٠٩- ٠.٠٤٠٦ ٠.٠٨٤١- ٠.٢٣٥٢- ٠.٢١٤٧ 

x7 ٠.٠٥٧١- ٠.٠٦٥٢ ٠.٠٦٣٤ ٠.١٦٦١ ٠.١٦٧٢ ٠.٠٦٢٧ ٠.٢٠١٧- ٠.٠١٣٤ ٠.١٨٣٤ ٠.٠٢٢١ ٠.٠٢١٤ ٠.١٨٣٧- ٠.٢١٩٨- ٠.٦٧٥٧ 

x8 -٠.٠٦٤٨- ٠.٠١٠١- ٠.٠٢٢٤ ٠.١٢٠٤- ٠.٠٨٤٦ ٠.٠١٥٤ ٠.٢٥٠٩- ٠.٠٥٢٤ ٠.٠٦٥٨ ٠.٠٥٠٤ ٠.٣٦٠٤ ٠.٠٨١٦ ٠.١٠٢٩ ٠.١٧٩٨ 

x9 ٠.٠٠١٧ ٠.٠٦١٢ ٠.٠٤١٨ ٠.١٦٣٩- ٠.١٠٠٨ ٠.٠٠٠٨ ٠.١٠٣٤ ٠.٠٤٣٧ ٠.٢٣١٦ ٠.٠٣٦٦- ٠.٢٠١٣ ٠.٢٠٠٧ ٠.٤٦٢٧ ٠.٢١٤٨ 

x10 -٠.٠٤٠١- ٠.٠٨٥٥ ٠.٠٦٦٠- ٠.٠٠٥١ ٠.٢٠٤٩- ٠.٠٠٧٧- ٠.٢٣٠٧ ٠.٠٤٥٧ ٠.٠٣٣٥ ٠.٠٤١١ ٠.٠٨٤٤- ٠.٤٥٠٦ ٠.٠٢٧١ ٠.٢٢٤٧ 

x11 ٠.٠٠١٧- ٠.٠٣٨١ ٠.٠٢٨٠- ٠.٢٨٠٩ ٠.٠٢١٤- ٠.١٧٢٨ ٠.٠٥٠٧ ٠.٤٧٠٣ ٠.٢٠٩١ ٠.٠٢٥١ ٠.٠٥٦٤-  ٠.٠٧٧٤ ٠.٢٥٩٣- ٠.٢٨٤٣ 

x12 ٠.٠١٠٨- ٠.٠١١٥ ٠.٠٢١٤ ٠.١٨٠٩ ٠.٢٠٩٣- ٠.١٠٠٥ ٠.١٠٦٧ ٠.٠٨٠٩- ٠.٢٥٤٠- ٠.٤١١٧ ٠.٠٨٧٣- ٠.٢٠٨٨- ٠.٢٩٤٢- ٠.٢٨٥٢ 

x13 ٠.٠٣٠٧- ٠.٠٢٧٨ ٠.٠٣١٧ ٠.٠٨٢١ ٠.٢٠٨٢ ٠.٠٣١٥ ٠.٠٣٥٦ ٠.٠٨٧١ ٠.٠٤٥٠- ٠.٠٤٣٣- ٠.١٠٢٤- ٠.١٤٩٧ ٠.٢١١٥ ٠.٥٩٩٧ 

x14 ٠.٢١٠٧- ٠.٠٧٤٦ ٠.٠٤١١ ٠.١٧٣٨- ٠.٢٩٠٨- ٠.١٣٨٢ ٠.٠١١٤ ٠.٠٦١٧ ٠.١٥٤٨ ٠.٠١٢٢- ٠.٤٨٣٦- ٠.٢٥٠٩ ٠.٢٧٤٢- ٠.٢٣٠٨ 
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x15 -٠.٠٣١٧- ٠.٠٧٠٥ ٠.٠٤٥٧ ٠.٠٥٤٧ ٠.١١٢١- ٠.٠٠٢١ ٠.٠٦٦٨ ٠.٠٨٣٤ ٠.٠٨٠٤ ٠.٠٣٢٤- ٠.٠٨٢٤- ٠.٢٣٠٤ ٠.٦١٠٨ ٠.٣١٨٧ 

x16 ٠.٢٠٣٧- ٠.٠٢١٤- ٠.٠٣٣٣ ٠.١٤٩٢ ٠.١٦٠٧ ٠.١٨٦٧- ٠.١٤٠٨ ٠.٠٤٧٣- ٠.١٠٥٤ ٠.٠٣٣٤ ٠.٠١٢٥ ٠.٥٧١٩ ٠.١٩٨٩- ٠.٢٠٣٧ 

x17 -٠.٠١٠٢- ٠.٠٠٧٠ ٠.٠١١٧ ٠.٠١٢٤ ٠.١٧٠٨- ٠.٠٨٩٧- ٠.٠٨٣٤- ٠.٥٢٢٧ ٠.٢٠٦٠- ٠.٠٤٠٧ ٠.٠٣٣٩ ٠.٢١٤١- ٠.٢٥٤٨ ٠.٢٧٤٩ 

x18 -٠.٢٠٤٧- ٠.٠٨٢٤ ٠.٠٦٦١ ٠.١٦٣٧ ٠.١٠٩٩- ٠.١٦٦٤- ٠.١٢٠٧- ٠.٠١٤٥- ٠.٠١٧٦ ٠.٥٣٢١ ٠.١٨٠٤- ٠.١٢٠٨- ٠.١٨٩٧ ٠.٢٥٨٧ 

x19 ٠.٠٣٥٤ ٠.٠١١٤ ٠.٠٨٠٦ ٠.٠١٥١ ٠.١٩٣٦ ٠.٠٨٤١- ٠.٠٧٧١ ٠.٠٦٤٨ ٠.١٥٠٨ ٠.٠٦٥٨- ٠.٢٠١١- ٠.١٦٦١ ٠.٢٥٤٩ ٠.٥٦٨٩ 

x20 ٠.٢٠٦٨ ٠.٠٣٠٢ ٠.٠٧٤٤ ٠.١٩٠٤ ٠.١٤٦٩- ٠.١٧٨٣- ٠.١٠٦٤ ٠.٠١٤٨ ٠.٠٣٣٣  ٠.٠١٧٦- ٠.٦١٤٧ ٠.٢٥٠٧ ٠.١٧١١ ٠.٢٩٠٧ 

x21 -٠.٠٣٥١ ٠.٠٥٥٤- ٠.٠٢٢٥ ٠.٠٤١٣ ٠.١٣٣٧- ٠.١٦٣٥ ٠.١٨٦٤ ٠.٠٦٤٨ ٠.١٨٩٨ ٠.٠٨٤٧- ٠.٠١١٤ ٠.٢٥١٧ ٠.١٦٢٤- ٠.٢١١٥ 

x22 -٠.١٩٢٤- ٠.٠٦٢٢ ٠.٠٤١٠- ٠.١٣٢٨ ٠.١٤٤٣ ٠.٠٦١٢- ٠.٠٩٩١- ٠.٠٣٦٣ ٠.١٠٠٧ ٠.٠١٠٤ ٠.٠٣٣٤ ٠.٤٩٣١ ٠.٢٠٤٩- ٠.٢٣٦٤ 

x23 ٠.٢٨١٧- ٠.٠٤٧١ ٠.٠٠٦٠- ٠.١٦٥٦- ٠.١٣٥٧- ٠.١٣٩١- ٠.٠٤٦٤- ٠.٥١٠٨- ٠.٢٠١١ ٠.٠٦٦٦- ٠.٠٢٢٩ ٠.١٠٧٤ ٠.٢١٧٦ ٠.٢٦٥٦ 

x24 -٠.٠١٤٧- ٠.١٥١٦ ٠.٠٥٧١ ٠.١٤٣٧ ٠.١٨٩٢ ٠.١٠٢٤- ٠.١٥٠٤- ٠.٠٢٠٤ ٠.٠٥١٥ ٠.٤٨٢٣ ٠.٠٩٨٢ ٠.٠٩٦١- ٠.٢١٥٧ ٠.٢٥٥١ 

x25 ٠.٠٣٨١ ٠.٠٣٣١ ٠.٠١٠٥ ٠.٢٦٠٨- ٠.١٤٦٨ ٠.١٤٤٩ ٠.٢٠٤٩- ٠.٠١٦٥ ٠.١٦٦٠- ٠.٠٠٠٤- ٠.٢١٠٨- ٠.١٧٥٢ ٠.١٨٢٤ ٠.٦١٣٨ 

x26 ٠.١٣٩٤ ٠.٠٢٠٤ ٠.١٥١٦ ٠.٠٣٨٨- ٠.١٦٣٨- ٠.١٦٤٢ ٠.١٧٧٤ ٠.٠٣٠٨ ٠.٠٤٤٠- ٠.٠٣١٧ ٠.٥٣٢٨ ٠.٢٢٥٢- ٠.٢٣١٣ ٠.٢٥٤٨ 

x27 ٠.٢١٠٨ ٠.١٣٠٦ ٠.١٠٦٤ ٠.١٧٣٥ ٠.١٤٢٨ ٠.١٣٤٦- ٠.١٢٤٧ ٠.٠٥٤٨- ٠.٠٧٢٠- ٠.٠٥٠٨- ٠.٠٦٤٨- ٠.٢١١٧- ٠.٦١٠٨ ٠.٢٧٩٥ 

x28 ٠.٠٣٣٤- ٠.١٦٠٨- ٠.١٢٨٤ ٠.٠٣٣٣ ٠.١٣٣٣- ٠.٠٢٤٦ ٠.٢٠٠٨- ٠.٠٢٤٩ ٠.٠٣٠٠- ٠.٠٨٨٤- ٠.٠٩٣٤- ٠.١٣٠٩ ٠.٢٨١٦ ٠.٢٤٥٧ 

x29 -٠.٠١١١- ٠.٢٩٠٥ ٠.٢٤١٠- ٠.١٣٧٦- ٠.١٠٢٢ ٠.٢٥٣٧ ٠.٠٥٤٩ ٠.٥١٠١ ٠.٢١٥٣ ٠.٠٦٤٤- ٠.٠٨٩٤- ٠.٢١١٣ ٠.٢٨٣٨ ٠.٢٦٩٩ 

x30 ٠.٠٣٣١- ٠.١٣٥٦ ٠.٠٣٣١ ٠.٢٠٦٦- ٠.١٦٨٦- ٠.١٨٢٢ ٠.٠٣١٧ ٠.٠٢٠٦ ٠.٠٥٥١ ٠.٤٩٢٣- ٠.٠٣٣٤- ٠.٠٣٣٣ ٠.٢٥٤٧ ٠.٢٠٤١ 

x31 ٠.٠٣٠٤ ٠.٠٥٤٨- ٠.٠٣٣٨ ٠.٢٠٣٨- ٠.١٦٧٦- ٠.١٦٤٩- ٠.٠٥٥٢ ٠.٠٢٠٧- ٠.١٥٠٦ ٠.٠٧٧١ ٠.١٠٢٨ ٠.١٦٥٨ ٠.٢٤١٨- ٠.٦٢٠٤ 

x32 ٠.٠٢٤٩ ٠.١٤٤٧ ٠.٠٢٢٠- ٠.١٠٢٢- ٠.١٧٤٧ ٠.١١٤٩ ٠.٠٩٨٩ ٠.٠٦١٧ ٠.٢٥٥٧ ٠.٠٠٥٥ ٠.٤٩٤٤ ٠.٢٠٩٤- ٠.٢٤١٨- ٠.٢٧٩٣ 

x33 ٠.٠٦٤٦ ٠.١٥٣٧ ٠.٠٣٢١ ٠.١٨٣٦ ٠.١٨٨٣ ٠.١٦٤٣- ٠.٠٧٧١ ٠.٠١٢١- ٠.١٣٢٨ ٠.٠٥٥١ ٠.٠٥٠٧ ٠.٠٨١٩- ٠.٤٩٦٨- ٠.٢٦٦٦ 

x34 ٠.٠٣٣٧ ٠.١٣٥٨- ٠.٠٦٥٥ ٠.١٦٣٨ ٠.٠٦١٨ ٠.٢٣٠٧ ٠.٠٦٤٦ ٠.٠٧١١- ٠.١٠٠٤ ٠.٢٦٣٤- ٠.٠٣٠٧ ٠.٦١٠٨ ٠.١٨٧٤ ٠.٢١٦٩ 

x35 ٠.٠٢٧٦ ٠.٢١٠٧- ٠.٢٠٩١ ٠.١٧٣٨ ٠.١٦٣٩ ٠.١٦٤٣- ٠.٢٩٠٤- ٠.٤٤٠١ ٠.٢١١٠- ٠.٠٣٣٤- ٠.٣٠٥٤- ٠.٢١٠٤- ٠.٢٢٠١ ٠.٢٥٤٩ 

x36 -٠.٠١٧٢ ٠.٠٩٢٩ ٠.٠٢٢٠- ٠.١٣٦٣ ٠.٢٣٦٧ ٠.٢٢٢٢ ٠.٠٩١٨- ٠.٠١١٣ ٠.٠١١٠- ٠.٥٦٠٤- ٠.٢٣٠٧- ٠.١٥٣٧- ٠.٢٩٩٤ ٠.٢٦٨٧ 

x37 ٠.٢٠٤٤ ٠.١٧٤٧ ٠.٠٧١٠- ٠.١٨٨٩ ٠.٢١٠٥- ٠.١٧٩٧ ٠.١٥٣٤- ٠.٠٢٠٤- ٠.٢١٤٣  ٠.٢٨١٦ ٠.١٧٧٤ ٠.٠٣٦٥- ٠.٢٥٣٤ ٠.٤٧٩٨ 

x38 ٠.٠٣٠٧ ٠.٢٨٠٣- ٠.١٦٣٨ ٠.١٩٣٨- ٠.٠٤٤١ ٠.١٧٧٩ ٠.١٠٥٤ ٠.٠٧٥٣- ٠.١٤٥٣ ٠.٠٤٤٧ ٠.٥٩١٤ ٠.١٤٤١- ٠.٢٥٥٧- ٠.١٩٧٣ 

x39 -٠.٠٤٤٧- ٠.٠٨٢٢ ٠.٢٣٢٠- ٠.٠٢٨١- ٠.١١٤٣- ٠.٢٣١٨ ٠.٢١٤٨ ٠.٠١٠٢ ٠.٠٥٣٢ ٠.١٩٨٢ ٠.٠١١٧- ٠.٢١٤٧ ٠.٥١٠٩ ٠.٢٤٨٨ 

x40 -٠.٢٠٥٥- ٠.١٤٣٩ ٠.٠١٠٤ ٠.١٦٣٧- ٠.١١٠٥ ٠.١٣٣٩ ٠.١٦٩٣- ٠.٠٢٤٤ ٠.١٠١٠- ٠.٢٤٠٨- ٠.١٣٥٣ ٠.٥٥٢٧- ٠.٢٨٤١ ٠.٢١٣١ 

x41 ٠.٠١٤١- ٠.٢٠٦٦ ٠.٢٨٠١ ٠.١٣٥٧ ٠.٠٠٨٤- ٠.١٥٦٤- ٠.١٧٤٧ ٠.٤٠٢٣ ٠.٢١٠٧ ٠.١٤٧٨- ٠.٢١١٤- ٠.٢٣٠٦ ٠.٢٠١٧ ٠.٢٩١٤ 

x42 -٠.١٩٠٥ ٠.١٦٨٧ ٠.٠٣١٠- ٠.١٤٥٤ ٠.١٩٦٧ ٠.٢٠٩٨- ٠.١٣٠٩ ٠.٠٢٧٤- ٠.٢٧١٥ ٠.٤٣٨٢- ٠.٠٦٦٩- ٠.١٦٦٢- ٠.٢٧٤٦- ٠.٢٦٤٧ 

x43 -٠.٠٦٦٩ ٠.٠٢٤٨ ٠.٢٠٩٣ ٠.١٥٣٥- ٠.١٦٣٧ ٠.١٨٩٧ ٠.٢١٠٤- ٠.٠٤٦٥ ٠.١٨٦٠- ٠.٢١١٧ ٠.١٦٠٥ ٠.٠٥٧١ ٠.٢٦٤٧ ٠.٣١٨٩ 

x44 ٠.٢٠٩٩ ٠.١٣٥٤- ٠.٠٢٢٩ ٠.١٩٠٥ ٠.٢٠٦٢ ٠.٢٧٠٩ ٠.١٨٨٣ ٠.٠٠١٤ ٠.٢٠٥٠- ٠.٠٥٥١ ٠.١٨٩٨- ٠.١٩٨٩- ٠.٢٩٠٧ ٠.٣٠٨٤ 
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x45 -٠.٠٨٢١ ٠.٢٤٠٥- ٠.١٨٠٩ ٠.٠٣٥٤ ٠.٠٢٦٤ ٠.٢٠٩٩- ٠.٠٨٧٨ ٠.٠١٠٥ ٠.٢٦١٩ ٠.١٨٨٤ ٠.٠٦٢٧ ٠.١٦٦٨ ٠.٣٢١٤ ٠.٢٠١٣ 

x46 ٠.٠١٠٢ ٠.٢٠٣٣- ٠.٢٩٠٤ ٠.١٨٨٨- ٠.١٦٣٨- ٠.١٥٥٨ ٠.١٧٨٤ ٠.٠٢٠٤ ٠.١٩٠٧ ٠.١٣٥٤ ٠.١٧٦٤ ٠.٥٦٣١- ٠.٢٦٨٧ ٠.٢٩٣٧ 

x47 ٠.١٠٥٧ ٠.٢٦٠٤ ٠.٢٧١٩ ٠.٠٣٠٢- ٠.١٣٠٨ ٠.٢٥١٨ ٠.٢٩٣٨ ٠.٤١٥٢- ٠.٢٠٤٥ ٠.٢٠٠٩ ٠.٢١٨٣ ٠.٢٧٠٤- ٠.٢٦٩١ ٠.٢٧٩٧ 

x48 ٠.٢٧١٩- ٠.١٤٨٢ ٠.١٧٣٨ ٠.١٦٠٧ ٠.٢١٠٨- ٠.١٣٢٨ ٠.١٣٥٦ ٠.٠٢٠٤ ٠.٢٨٢٠- ٠.٦٤٠٨ ٠.١٧٧٦- ٠.٠٣٢٤ ٠.٢٠٣٨ ٠.٢٨٧٤ 

x49 ٠.٢٥٠٨- ٠.٠٨١١- ٠.١٠٥١ ٠.٢٠٤٣ ٠.٢٠٤٧ ٠.١٧٩٧- ٠.١٤٦٨ ٠.٠٢٠١ ٠.١٦٨٤ ٠.١٦٨٨ ٠.٢٠١٤ ٠.٢١١٢ ٠.٢٩٣٨ ٠.٥٨٧٧ 

x50 -٠.٢٨٠٤- ٠.٠١٠١- ٠.٢٣١٠- ٠.٢٥٠٩ ٠.١١٦٤ ٠.٢٨٠٤- ٠.١٣٠٨- ٠.٠٠٢٥ ٠.٢٨٠٦ ٠.١٠٢٧- ٠.٥٧٢٨ ٠.١١٥٨ ٠.٢٢٠٨ ٠.٢٣٠٤ 

x51 ٠.٠٩٠٧- ٠.٢٠٤٩- ٠.٢٨٠٠- ٠.١٥٦٥ ٠.١٥٥٣- ٠.٢٢٣٩ ٠.٢٠٤٧- ٠.٠٢١٨- ٠.١٠٥٤ ٠.١٦٣٨- ٠.١٦٨٩ ٠.٢٠٥٧- ٠.٥٣٢٤ ٠.٢٨٩١ 

x52 -٠.٠٦٦٦- ٠.٠٨٠٤ ٠.١٦٠٨ ٠.١٣٩٢- ٠.١٣٦٧- ٠.١٧٨٤ ٠.٢٩٠٤- ٠.٠٣٠٥- ٠.٢٠٨٠-  ٠.١٨٠٧ ٠.٢١٤٦ ٠.٦٤١٨ ٠.٢١١١ ٠.٢٠١١ 

x53 ٠.٢٤٤٧- ٠.١٦٨٣ ٠.٠٣١٥ ٠.١٤٦٧- ٠.٢١٦٩ ٠.٢٠٦٦- ٠.١٩٠٧ ٠.٢٨٨٤ ٠.٢٩٠٧ ٠.٢٢٠٩ ٠.٠٧٤١ ٠.٠٨٣٤- ٠.٢١٥٤ ٠.٢٤٧٦ 

x54 ٠.٠٨٨٨ ٠.٠٤٧١- ٠.٢٩١٠- ٠.٠٢٨١- ٠.١٣٦٧ ٠.١٤٥٧ ٠.١٩٠٨ ٠.٠١١٢- ٠.١٦١٠- ٠.٥٨٠٤ ٠.١٤٠٥- ٠.٢٠١٧ ٠.٢١٦٦- ٠.٢٩٦٧ 

x55 ٠.٠٤٠٧ ٠.٠٣٣٨ ٠.٢١٠٧ ٠.١٧٤٧ ٠.٠٢٨١- ٠.١٤٨٦ ٠.٢٨٥٣ ٠.٠٠١٧- ٠.٢٠٥٤ ٠.١٥٨٤ ٠.٢٥٧٨ ٠.٢٤٤١- ٠.٢٥٤٧ ٠.٣٢٥٧ 

x56 ٠.٢٣٥١- ٠.١٤٠٢ ٠.١٠١٠- ٠.٢١٠٤ ٠.١٧٧٥ ٠.١٨٦٢ ٠.١٥٠٩ ٠.١٠٠١ ٠.٢٢٤١ ٠.٢٩٠٨ ٠.٤٧٧٢ ٠.٠٣٠٨ ٠.٢٤٨٧- ٠.٢١٧٤ 

x57 ٠.٠٠٠٤- ٠.٢٨٠٧ ٠.١٩٩٤ ٠.٢١٠٩ ٠.١٣٦٩ ٠.٢١٤٧ ٠.٢١٠٦- ٠.٠٥٤٧ ٠.٢٤١٨ ٠.١٥٣٧- ٠.٢٠٠٩- ٠.١٨٨٧ ٠.٥٤١٩ ٠.٢٨٩٤ 

x58 ٠.٠٤٠٨- ٠.٠١١٢ ٠.١٩٦٠- ٠.١٥٢٤ ٠.١٠٢٤- ٠.٠٨٠٤- ٠.٢٠١٧- ٠.٠٦٠٤ ٠.١٠٥٠- ٠.٢٣٠٧- ٠.١٤٢٨- ٠.٦٠٤٩ ٠.٢٨٤٧- ٠.٢١٧٨ 

x59 -٠.٢٠٦٨ ٠.١٤٥٧ ٠.١٥٦٩ ٠.١٤٩٥- ٠.١٤٧٣ ٠.٢١٥٦ ٠.١٣٥٤ ٠.٠١٨٢- ٠.٢٣٠٧ ٠.٣١٠٤- ٠.١٧٤٩ ٠.٣١٠٥ ٠.٢٧٤٦- ٠.٢٩٩٦ 

x60 -٠.٠١٠١ ٠.٢٨٠٧- ٠.١٨٣٩ ٠.١٨٠٣ ٠.٢٠١٤- ٠.١٨٨٦ ٠.١٤٥٧ ٠.١٢٠٤ ٠.١٥٨٧ ٠.١٤٤٣- ٠.٢٠١٨ ٠.١٠٤٣ ٠.٢٩٨٧- ٠.٦٥٨١ 

x61 ٠.١٤٥٧ ٠.٠٦٢١ ٠.٢١١٤ ٠.١٨٩٨ ٠.٠٧٩٥- ٠.١٨٩٨ ٠.١٢٢٨ ٠.١٤٤٣ ٠.١٩٥٣ ٠.١٤٢٧ ٠.١٤٢٥- ٠.١٣٢٨ ٠.٣١٠٢- ٠.٢١٤٩ 

x62 ٠.٢٣٤٩- ٠.١٩٠٨ ٠.٠٢٢٠- ٠.٢١٠٨ ٠.١٨٥٧ ٠.١٠٣١- ٠.١٧٥٩ ٠.٠٠٨٥ ٠.٢٥٥٣ ٠.٢٩٠٧ ٠.١٥٤٧ ٠.٠٩٠١ ٠.٦٨٩٩ ٠.٢٠١٨ 

x63 ٠.٢٠٦٧- ٠.٠١٠٨ ٠.٢٠٥٦ ٠.١٩٣٩ ٠.١٢٢٤- ٠.١٠٩٤- ٠.٢٧٧١ ٠.٠٨٠٧- ٠.١٣٢٧ ٠.٠٦٣٤ ٠.٢٨٦٤ ٠.٢٩٩٩ ٠.٣٣١٤- ٠.٢١٥٧ 

x64 ٠.٠٢٤٤- ٠.١٥٣٨ ٠.١٤٦٧ ٠.٠٧٩٨ ٠.٢٠٦٧ ٠.١٤٤٧- ٠.١٨٧٦ ٠.١٥٣٧- ٠.٢٨٨٠- ٠.١٤٦٤ ٠.٢٩٠٨ ٠.١٤٢٩ ٠.٣٣٩١ ٠.٣٠٢١ 

x65 ٠.٠١٠٤- ٠.٠٤١١ ٠.٠١١٠- ٠.١٠٩٣ ٠.٠٩٠١ ٠.١٦٦٧- ٠.١١٤٧ ٠.٠١٠١- ٠.١٨١٠- ٠.٠٥٢٨- ٠.١٨٦٣- ٠.٣٤١١- ٠.٢٨٨٢ ٠.٢٩٩٩ 

 ١.٠٢٧٩ ١.٢١٣٢ ١.٢٨٥٨ ١.٣٣٥١ ١.٣٥٧٥ ١.٤٦٢١ ١.٨٢٢٣ ٢.٤٣٦٢ ٣.٢٧٦٤ ٣.٣٧٣٧ ٤.٣٠٠٨ ٤.٤٧٢٧ ٦.٠٥٣٦ ٨.٠٦١٢ الجذر الكامن

  

  
  

  :تفسیر العوامل 
عامال توزعـت علیهـا فقـرات ) ١٤( لعینة البناء عن استخالص ألعامليأفضت نتائج التحلیل 

 تــــم الكلــــي،مــــن التبــــاین ) ٦٣.٨١٣٤(مقــــداره  فــــسرت بمجموعهــــا تباینــــا مختلفــــة،المقیــــاس بتــــشبعات 
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 ٢٦٢

محـــك صـــحیح حـــسب ) ١(اختیارهـــا علـــى أســـاس قیمـــة الجـــذر الكـــامن لكـــل عامـــل والتـــي تزیـــد علـــى 
 توزعـت نـسب التبـاین المفـسرة إذ ،)٤١.٤٧٨٥( والتـي بلغـت بمجموعهـا قیمـة عینیـة مقـدارها )كایزر(

التباین المفسر من التباین الكلي للعامل  بلغت نسبة :اآلتيمن التباین الكلي للعوامل حسب التسلسل 
الرابـــــع  والعامــــل ،%٦.٨٨٢١الثالـــــث  والعامــــل ،%٩.٣١٣٤الثـــــاني  والعامــــل ،%١٢.٤٠١٨األول 

الـــــــسابع  والعامـــــــل ،%٥.٠٤٠٦الـــــــسادس  والعامـــــــل ،%٥.١٩٠٣الخـــــــامس  والعامـــــــل ،%٦.٦١٦٦
العاشـــــــــر   والعامـــــــــل ،%٢.٢٤٩٤التاســـــــــع   والعامـــــــــل ،%٢.٨٠٣٥الثـــــــــامن  والعامـــــــــل ،%٣.٧٤٨

 والعامـل الثالـث ،%١.٩٧٨٢عـشر  والعامل الثـاني ،%٢.٠٥٤عشر  والعامل الحادي ،%٢.٠٨٨٥
 واستنادا إلى البیانات المذكورة أعاله تم إیجاد %.١.٥٨١٤عشر  والعامل الرابع ،%١.٨٦٦٥عشر 

  ذلكیبین  ) ٤(والجدول نسبة التباین المفسر من التباین العاملي 
  )٤(رقم الجدول 

  جذر الكامن ونسبة التباین المفسر من التباین االرتباطي والمفسر من التباین العامليالیبین 

نسبة التباین المفسر من   الجذر الكامن  العوامل
  أالرتباطيالتباین 

نسبة التباین المفسر من 
  ألعامليالتباین 

 ١٩.٤٣٤٦ ١٢.٤٠١٨  ٨.٠٦١٢  العامل األول
 ١٤.٥٩٤٥ ٩.٣١٣٤ ٦.٠٥٣٦  العامل الثاني
 ١٠.٧٨٣٢ ٦.٨٨٢١ ٤.٤٧٢٧  العامل الثالث
 ١٠.٣٦٩ ٦.٦١٦٦ ٤.٣٠٠٨  العامل الرابع

 ٨.١٣٣٦ ٥.١٩٠٣ ٣.٣٧٣٧  العامل الخامس
 ٧.٨٩٩ ٥.٠٤٠٦ ٣.٢٧٦٤  العامل السادس
 ٥.٨٧٤٣ ٣.٧٤٨ ٢.٤٣٦٢  العامل السابع
 ٤.٣٩٣٤ ٢.٨٠٣٥ ١.٨٢٢٣  العامل الثامن
 ٣.٥٢٥ ٢.٢٤٩٤ ١.٤٦٢١  العامل التاسع

 ٣.٢٧٢٨ ٢.٠٨٨٥ ١.٣٥٧٥   العاشرالعامل
 ٣.٢١٨٨ ٢.٠٥٤ ١.٣٣٥١  العامل الحادي عشر
 ٣.٠٩٨٩ ١.٩٧٨٢ ١.٢٨٥٨  العامل الثاني عشر
 ٢.٩٢٤٩ ١.٨٦٦٥ ١.٢١٣٢  العامل الثالث عشر
 ٢.٤٧٨ ١.٥٨١٤ ١.٠٢٧٩  العامل الرابع عشر

 ١٠٠  ٦٣.٨١٣٤ ٤١.٤٧٨٥  الكلي

  

ألنهـــا تقـــع ضـــمن )  الـــسابعالخـــامس، الرابـــع، ث،الثالـــ الثـــاني، األول،(ســـیتم تفـــسیر العوامـــل 
  أمـا بقیـة العوامـل فقـد اسـتبعدت لمخالفتهـا شـروط قبـول العوامـل وكمـاوتفـسیرها،شروط قبـول العوامـل 

  :یأتي 
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 ٢٦٣

  :تفسیر العامل األول 
  )٥(رقم  الجدول

  تشبعات متغیرات البحث على العامل األولیبین 

  التشبع  الفقرات  رقم الفقرة

X1  ٠.٦٩٩٩  .افعیة والرغبة في تطویر إمكانیاتي في العملامتلك الد 

X7  ٠.٦٧٥٧  .اشعر بالسعادة والرضا عند إتمام المهام الموكلة لي 

X60  
مـــن واجبـــي التـــدخل لحـــل المـــشاكل والنزاعـــات التـــي قـــد تحـــدث بـــین أعـــضاء 

 ٠.٦٥٨١  .النادي

X31  ٠.٦٢٠٤  .أضع االعتبارات األخالقیة فوق مصلحة النادي عند اتخاذ أي قرار 

X25  ٠.٦١٣٨  .أتمسك بأخالقیات العمل التي یملیها علي دیني 

x13  ٠.٥٩٩٧  .التزامي بعملي یفرض علي سلوكا أخالقیا في تعاملي مع اآلخرین 

X49  ٠.٥٨٧٧  .أتجنب تسخیر اآلخرین و استغاللهم في إنجاز عملي  

X19 ٠.٥٦٨٩   .ال یهمني الرقابة في العمل بقدر شعوري بااللتزام العالي به 

X37  ٠.٤٧٩٨  .یتیح لي العمل الفرصة لكي ابرز إمكانیاتي وقدراتي في العمل 

نجـد بأنهـا تعـود إلـى ) ٥(رقـم من خالل مالحظة فقرات العامل األول وتـشبعاتها فـي الجـدول 
فقـــرات بقیمـــة جـــذر كـــامن مقـــدارها ) ٩( وقـــد تجمـــع حـــول هـــذا العامـــل العمـــل،محـــور قـــیم أخالقیـــات 

ـــــــــسبة )٤١.٤٧٨٥( مجمـــــــــوع الجـــــــــذور الكامنـــــــــة البالغـــــــــة مـــــــــن) %٨.٠٦١٢( ـــــــــى ن ،  وحـــــــــصل عل
) أالرتبــاطي(مــن التبــاین الكلــي %) ١٢.٤٠١٨( و فــسر نــسبة ألعــامليمــن التبــاین %) ١٩.٤٣٤٦(

مرتبــة ) ٠.٤٧٩٨-٠.٦٩٩٩( ویــشمل التــشبعات مــن رئیــسیا،وبــذاك یمثــل علــى هــذا العامــل عــامال 
  تنازلیا

  :تفسیر العامل الثاني 
  )٦ (م  رقالجدول
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  تشبعات متغیرات البحث على العامل الثانيتبین 
  التشبع  الفقرات  رقم الفقرة
X62   ٠.٦٨٩٩  .هم میول أعضاء النادي واتجاهاتنتعبر عأؤمن بان أهداف النادي یجب أن 
X15  ٠.٦١٠٨  .الدقة جعل توقیتات العمل وبرامج التدریب على درجة عالیة من  إلىأسعى 

X27  واجبـات أعـضاء ولتزم بهـا واحترمهـا هـي تحدیـد مـسؤولیات من األمور التي ا 
 ٠.٦١٠٨  .النادي

X57  وفـــق اختـــصاصهم  علـــىارغـــب فـــي توزیـــع األعـــضاء ضـــمن هیكلیـــة النـــادي 
 ٠.٥٤١٩  .وقدراتهم

X51  ٠.٥٣٢٤ ارغب في وضع ستراتیجیة واضحة في العمل الریاضي 

X39  تـــي أجــدها قیمـــا علیــا فـــي احتــرم األنظمــة والقـــوانین التــي یلتـــزم بهــا النــادي وال
 ٠.٥١٠٩  .نفسي

X33  ٠.٤٩٦٨  .أجد أنى في المكان المناسب في النادي الریاضي 

X9  تحقیـــق أهـــداف النـــادي عنـــدما تكـــون  إلـــىأجـــد فـــي نفـــسي إیمانـــا قویـــا یـــدفعني 
 ٠.٤٦٢٧  .محددة مسبقا 

X3  ٠.٤١٠٨   وفق االختصاصات والمسؤولیات علىمن الضروري توزیع األدوار 

 -٠.٦٨٩٩(فقــرات علیــه مــا بــین ) ٩(ل نظــرة فاحــصة للعامــل الثــاني نالحــظ تــشبع مــن خــال
 وهي فقرات تخص محور القیم التنظیمیة، وقد بلـغ الجـذر )٦(رقم كما مبین في الجدول )  ٠.٤١٠٨

 وفــسر نــسبة ألعــامليمــن التبــاین %) ١٤.٥٩٤٥(وحــاز علــى نــسبة ) ٦.٠٥٣٦(الكــامن لهــذا العامــل 
  من التباین الكلي%) ٩.٣١٣٤(
  
  
  

   : تفسیر العامل الثالث
  )٧(  رقمالجدول

  تشبعات متغیرات البحث على العامل الثالثیبین 

  التشبع  الفقرات  رقم الفقرة

X52  ٠.٦٤١٨  .ارغب أن یكون لي دور أساسي في مناقشة أهداف النادي 
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X34  ٠.٦١٠٨  .اضةارغب في المساهمة بفعالیة في توجیه میزانیة النادي لخیر الری 

X58  ٠.٦٠٤٩  .اهتم بالمشاركة الفعالة في صنع القرارات في النادي 

X16   خدمــــة كبیــــرة وجلیلــــة أقــــدم جدیــــدة للنــــادي وكــــأنني أفكــــارا أقــــدماشــــعر عنــــدما 
 ٠.٥٧١٩  .للریاضة والنادي

X46  ٠.٥٦٣١  . أن أشارك في جمیع األنشطة المتاحة في الناديأفضل 

X40 ٠.٥٥٢٧  .ب المفتوح لمعالجة المشكالت ومعوقات العمل سیاسة الباإتباع أفضل 

X22  ٠.٤٩٣١  .اشعر بقیمة العمل اإلداري عندما یكون وفق مبدأ المشاركة الجماعیة 

X10  ٠.٤٥٠٦  .أشجع تقدیم المقترحات البناءة من األعضاء لتطویر النادي 

  

 مالحظــة محتــوى  ومــنفقــرات، )٨(علــى  العامــل احتــوى هــذا أننجــد ) ٧(رقــم  مـن الجــدول  
 وقد حـصل هـذا العامـل علـى جـذر كـامن الجماعیة،هذه الفقرات نجد بأنها تعود لمحور قیم المشاركة 

مـــن التبـــاین %) ٦.٨٨٢١(مـــن التبـــاین العـــاملي و%) ١٠.٧٨٣٢(وأحـــرز نـــسبة ) ٤.٤٧٢٧(مقـــداره 
  ) ٠.٤٥٠٦-٠.٦٤١٨(الكلي ویتضمن التشبعات من 

  
  
  
  

  : تفسیر العامل الرابع 
  )٨(رقم  الجدول

  تشبعات متغیرات البحث على العامل الرابعیبین 

  التشبع  الفقرات  رقم الفقرة
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 ٢٦٦

X20   ٠.٦١٩٧  .أحقق ذاتي من خالل عملي في النادي 

X38   ٠.٥٩١٤  .أؤمن بان أهم أهداف النادي هي تطویر العالقات اإلنسانیة 

X50  ٠.٥٧٢٨  . العیش في مجتمع النادي الذي یسوده االحترام المتبادلأفضل 

X2   ٠.٥٥٠٩  .قابلیتي االجتماعیة تتفق مع مناخ العمل 

X26   ٠.٥٣٢٨  .یتیح لي العمل في النادي الفرصة لتكوین عالقات اجتماعیة جدیدة 

X32  ٠.٤٩٤٤  .اشعر بالقناعة والرضا عند رسم البسمة على وجوه بقیة األعضاء 

X14   ٠.٤٨٣٦  . المساعدة لزمالئي دون تكلفإلى تقدیمأسعى 

X56  ٠.٤٧٧٢  . مودة احترام كبیر لجمیع أعضاء النادي أكن 

  
فقـــــرات بتـــــشبعات قـــــدرها ) ٨( علـــــى أشـــــتمل نجـــــد ان العامـــــل الرابـــــع )٨(رقـــــم مـــــن الجـــــدول 

 مالحظة فقرات هذا العامل نجد أن جمیعها تمثـل محـور القـیم اإلنـسانیة ومن) ٠.٤٧٧٢-٠.٦١٩٧(
ویــــشكل نــــسبة ) ٤.٣٠٠٨(ذر كــــامن مقــــدارها  وقــــد حــــصل هــــذا العامــــل علــــى قیمـــة جــــواالجتماعیـــة،

  .من التباین الكلي%) ٦.٦١٦٦( ونسبة ألعامليمن التباین %) ١٠.٣٦٩(
  
  
  
  

  :تفسیر العامل الخامس 
  )٩(رقم الجدول 

  تشبعات متغیرات البحث على العامل الخامسیبین 

  التشبع  الفقرات  رقم الفقرة
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X48   للتعبیـر عـن مـشكالتهم أعطي لكل العاملین في النادي فرصـة متـساویة
 ٠.٦٤٠٨  .ومعاناتهم التي قد یتعرضون لها

X54   من إنجازإلى ما یقدماتفق مع مبدأ توزیع الحوافز استنادا .  ٠.٥٨٠٤ 

X36   مـــصلحة وأفـــضلأقـــاوم ضـــغوط الـــصداقة والزمالـــة فـــي أي قـــرار یتخـــذ 
 ٠.٥٦٠٤  .والناديالریاضة 

X18  ٠.٥٣٢١  ي واجباتي تجاه أعضاء النادي بشكل رسمأنفذ 

X30   ٠.٤٩٢٣  .معاییر دقیقةبموضوعیة وعلى وفق أؤید توزیع األدوار 

X24  ٠.٤٨٢٣  . العشائریةتالو الءا ضغوط من ناحیة  هناكأتجرد عندما تكون 

X42   ٠.٤٣٨٢  .أتعامل بعدالة مع كل العاملین في النادي 

X12  ٠.٤١١٧  . حسب نتائجهأعامل أعضاء النادي كال 

فقرات ومن مالحظة ) ٨( نجد ان العامل الخامس یشتمل على )٩(رقم  ولمن مالحظة الجد
 حـصل هـذا العامـل علـى جـذر إذ اإلدارة،مضمون هذه الفقرات نجد بأنها تمثل محـور قـیم موضـوعیة 

مــن %) ٥.١٩٠٣( ونــسبة ألعـامليمــن التبــاین %) ٨.١٣٣٦(ویمثــل نـسبة ) ٣.٣٧٣٧(كـامن مقــداره 
  .الكليالتباین 

  ) ٠.٤١١٧-٠.٦٤٠٨(ت الفقرات على هذا العامل بین وتراوحت تشبعا
  
  
  
  

  تفسیر العامل السابع 
  )١٠( رقم الجدول

  تشبعات متغیرات البحث على العامل السابعیبین 

  التشبع  الفقرات  رقم الفقرة
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X5   ممارستي األنشطة الترویحیة في النادي أو خارجه تنمي قدراتي ومهاراتي
 ٠.٦٥٠١  .في العمل

X17  ٠.٥٢٢٧  .لمتعة عندما اقضي إجازتي ووقت فراغي مع أفراد عائلتياشعر با 

X23   ضــــغوط العمــــل فــــي النــــادي تتطلــــب فتــــرات راحــــة مناســــبة للــــتخلص مــــن
 ٠.٥١٠٨  .اإلجهاد

X29  ٠.٥١٠١  .احتاج إلى فترات راحة أطول كي استعید قدراتي ونشاطي 

X11  ٠.٤٧٠٣  .اهتم بالترویح خالل العمل إلشباع میولي ورغباتي 

X35   ٠.٤٤٠١  . االهتمام بأوقات الراحةمنحرصي على عملي بالنادي ال یمنعني 

X47  اشعر بالمتعة والراحة عند الذهاب بوفود ریاضیة خارج المحافظة.  ٠.٤١٥٢ 

X41  ٠.٤٠٢٣  .اهتم بإشباع هوایاتي األخرى على الرغم من كثافة العمل الذي أقوم به 

  
 محـور القـیم  إلـىحـظ ان فقـرات العامـل الـسابع تعـود نال)١٠(رقـم  من خالل تفحص الجدول

ومثــل ) ٢.٤٣٦٢(فقـرات وحـصل علــى جـذر كـامن مقـداره ) ٨( تجمـع حـول هــذا العامـل إذالترویحیـة 
من التباین الكلي ، وبلغت قیم التشبعات %) ٣.٧٤٨( ونسبة ألعامليمن التباین %) ٥.٨٧٤٣(نسبة 

  .)٠.٤٠٢٣-٠.٥٦٠١(للفقرات على العامل ما بین 
 قـد استخلـصت هامما سبق نجد أن العوامل الستة المفسرة طبقا لشروط قبـول العوامـل وتفـسیر 

مـــن المجمـــوع الكلـــي للجـــذور الكامنـــة البـــالغ %) ٦٩(مـــن القـــیم العینیـــة أحـــرزت نـــسبة ) ٢٨.٦٩٨٢(
امـا اسـتبعاد ٠)٦٣.٨١٣١(من التباین الكلـي للعوامـل البـالغ %) ٤٤.١٥(وبتباین قدره ) ٤١.٤٧٨٥(

 قــد یعــود إلــى زیــادة عــدد متغیــرات ســلفا،یــة عوامــل غیــر مــستوفیة لــشروط قبــول العوامــل المــذكورة ثمان
إذا كـــان عـــدد المتغیـــرات یزیـــد علـــى "إلـــى انـــه ) ١٩٨٠فـــرج ( یـــشیر، إذمتغیـــر) ٦٥(الدراســـة البالغـــة 

 مما یجب من خالل قبول محك كایزر ذلك أكثرالخمسین فالمتوقع في هذه الحالة استخالص عوامل 
أن الجذر الكامن لعامـل مكـون مـن بـواقي تافهـة القیمـة ولكـن كبیـرة العـدد یمكـن أن یـصل إلـى الواحـد 

  )٢٤٤ ، ١٩٨٠فرج ، .("الصحیح في حالة المصفوفات الكبیرة
 علـى فـأكثر) ٠.٤٠± (ا أي التـي أحـرزت تـشبعفقرة،) ٥٠(بلغ عدد الفقرات الصادقة عاملیا 

رة غیــر صــادقة فــي قیــاس مــا وضــعت مــن اجــل قیاســه لعــدم فقــ) ١٥( فــي حــین تــم اســتبعاد العوامــل،
  لكذیبین  ) ١١ ( الشرط األول لقبول الفقرات والجدولللتشبع وهوحصولها على الحد األدنى 
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 ٢٦٩

  )١١ ( رقمالجدول
  الفقرات المستبعدة من مقیاس القیم اإلداریة لعدم حصولها على التشبع المطلوبیبین 
  الفقرات  الفقرة  المحور

X43  یتیح لي العمل الفرصة لكي ابرز إمكانیاتي وقدراتي في العمل  
  یات العملقیم أخالق

X55  أتحمل مسؤولیات أعمالي لوحدي.  
X21  أؤید تقسیم اإلشراف على الفرق الریاضیة ضمن االختصاص الدقیق.  
X45  القیم التنظیمیة  .اقر بان الفریق المنظم هو األساس في الحركة الریاضیة  
X64  ان  أهداف النادي تتالءم  مع قیم المجتمع الریاضياشعر ب.  

X4  أؤمن بمبدأ المشاركة الجماعیة كممارسة وسلوك.  
X28  أهم شيء عندي هو أن اعبر عن أفكاري وطموحاتي بحریة.  
X63  اهتم بالقادة القدامى أشاركهم بالحوار.  

  قیم المشاركة الجماعیة

X65   هادم الحركة الریاضیة وتطور  وطروحات تخااحترم من یقدم أفكار.  
X8  على المبادئ اإلنسانیة في تعاملي مع زمالئي في النادي أركز .  

X44   القیم اإلنسانیة  اهتمامي باألمور المادیة اقل من اهتمامي باألمور اإلنسانیة  
X61  اشعر بأهمیتي واحترامي لذاتي في النادي الریاضي.  

X6  تخاذ القرار بتجرد ومسؤولیة عالیةأشارك با.  
  قیم موضوعیة اإلدارة

X59  اقتنع باألهداف التي نضعها لتطویر الحركة الریاضیة.  
  .ئهأجد متعة باشتراكي ببرامج یعدها النادي للترویح عن أعضا  X53  القیم الترویحیة

  
  
   معامل ثبات المقیاس  ٧-٣-٣

  :اآلتیة تم حساب معامل ثبات المقیاس باستخدام الطرائق 
   ة جتمان معادل •
  ).٠.٨٧(طریقة التجزئة النصفیة و باستخدام معادلة جتمان بلغ الثبات الباحثان اعتمد  •
    ) (a :طریقة معامل آلفا. •
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 ٢٧٠

) ١٥( استمارة شملت عینة البناء بعد حذف الفقرات غیر الصادقة البالغة ) ١٥٢(تم تصحیح  •
  ).٠.٩٣( بلغت قیمة معامل آلفا  إذفقرة،

 :  طریقة إعادة االختبار •

 إعــادة توزیــع المقــاییس علــى نفــس عینــة الثبــات التــي ســحبت مــن عینــة التمییــز والبالغــة تتمــ
 وتــــم توزیــــع المــــدربین،  إلــــىفــــردا بعــــد أن ســــجلت مناصــــبهم اإلداریــــة أو اســــم اللعبــــة بالنــــسبة) ٤٠(

یـع یوما على التوزیـع األول، وتـم إیجـاد معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین التوز ) ١٣(االستمارات بعد مرور 
یـــشیر ، إذ ویعتبـــر معامـــل ثبـــات عـــال) ٠.٨٦( فتبـــین انـــه Thorndik,1982,220)(األول والثـــاني 

عالقـة ارتباطیـه قویـة أو ) ٠.٨٠±(هناك اتفاق عام على اعتبـار العالقـة "إلى انه )  ١٩٨٤زیتون  (
علـــى الباحثـــان ن أ اطمـــه، وبعـــد التحقـــق مـــن صـــدق المقیـــاس وثباتـــ)١٩١ ، ١٩٨٤زیتـــون ، " (عالیـــة

  . إمكانیة تطبیقه على عینة البحث األساسیة
   الخطأ المعیاري للقیاس  •

ــــــــه الحقیقیــــــــة ــــــــرد المالحظــــــــة عــــــــن درجت  .هــــــــو تقــــــــدیر االنحــــــــراف المعیــــــــاري لــــــــدرجات الف
)Mehrans,1989,270( التــــي تــــستخدم لوصــــف ثبــــات المهمــــة، وهــــو أحــــد المؤشــــرات اإلحــــصائیة 

 وهــو أیــضا طریقــة إحــصائیة تــستخدم لتوضــیح  مــدى كفایــة أو صــالحیة هــذا الثبــات،وٕاقــراراالختبــار 
 التي تحدث في درجات االختبار عند تطبیقه على Variationsمفهوم الثبات ومالحظة االختالفات 

، وهـذا )١.٤٦(بلغ الخطأ المعیاري للقیـاس  ، )٣٧٢ ، ١٩٨٨عالوي ورضوان ، (نفس عینة األفراد 
ــــسبة  ــــین بن ــــي یحــــصل علیهــــا فــــي أن درجــــة الفــــرد الحقیق%) ٩٥(یجعلنــــا واثق ــــساوي الدرجــــة الت ــــة ت ی

  .)٢٣٧، ٢٠٠٤،نبهانال()٣(±أي )١.٤٦(٢±المقیاس
  

      البحثة تطبیق أدا ٤-٣
 بعـد ومـدربا، عـضوا إداریـا) ١٤٠( البحث على عینـة البحـث األساسـیة البالغـة ةتم تطبیق أدا

اردة فــــي التجــــارب  استرشــــادا بالمالحظــــات الــــو ة األداعــــنتزویــــدهم بالتعلیمــــات حــــول كیفیــــة اإلجابــــة 
 / ١٢ / ٢٩وقـد امتـدت فتـرة التطبیـق مـن . ةتي أجریت في مراحل إعداد األدااالستطالعیة األولیة ال

) ٦٠( مـا یقـارب ة األدا عـن وقد بلـغ الـزمن المـستغرق فـي اإلجابـة،٢٠٠٤ / ٤ / ٢٠ولغایة  ٢٠٠٣
  . دقیقة

   الوسائل اإلحصائیة ٥-٣
 المختـصین •باستشارة مجموعة مـن الخبـراءالباحثان قام لتحدید الوسائل اإلحصائیة المناسبة 

   :اآلتیةباإلحصاء وقد استخدمت الوسائل اإلحصائیة 

                                                 
  : الخبراء •
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 ٢٧١

  .)٩٠-٩٨ ، ٢٠٠١عمر وآخران ، (النسبة المئویة . ا
  .)٢٧٢ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، ) (ت(اختبار . ب
  .)١٥٩ ، ٢٠٠٠شقیر وآخران ، (معامل ارتباط بیرسون . ج
  .تمان لحساب الثباتمعادلة ج. ـه

١ع                                            
٢ع+٢

٢                                                
     ) ----------   -١        (٢ =  ١١ ر :معادلة جتمان

                                        كل٢ع                                             
  تباین النصف الثاني لالختبار      =  ٢تباین النصف األول لالختبار       ع= ٢حیث أن   ع 
  تباین الدرجات على االختبار كله=  كلي ٢           ع

  
  لحساب الثبات ) a(معامل ألفا . و

  الفقرة   ٢مج ع                                        ن                        

                         [  --------------- ١ -   ]    -----------  = a                                                 
                                             كلي٢مج ع                       ١-      ن          

 

  .)٢٤٨-٢٤٥النبهان ،  (
  .)١٤٩ ، ٢٠٠٢عبد الجبار ، () ٢كا(اختبار مربع . ز
  
   الجذر الكامن   :                                      ألعامليالتحلیل . ح
  ١٠٠  X -----------------=ألعاملينسبة التباین الذي یفسره العامل من التباین . ١

  ة  مجموع الجذور الكامن                                                       
                                                                                                                                                 

  .قسم اإلحصاء الزراعي/ كلیة الزراعة / جامعة الموصل / أستاذ مساعد / الدكتور خاشع الراوي . ١
  .قسم اإلحصاء الزراعي/ كلیة الزراعة / جامعة الموصل/ أستاذ مساعد /الدكتور خالد محمد داود . ٢
  .كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل /  مساعدأستاذ/ الدكتور ثیالم یونس عالوي . ٣
  . ءقسم اإلحصا/كلیة علوم الحاسبات والریاضیات/جامعة الموصل/مدرس مساعد/ظمالسید صفوان كا. ٤
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 ٢٧٢

  )٣١ ، ١٩٨٢حسانین ، (
   الجذر الكامن                                                                 

  ١٠٠  X -------------- = أالرتباطينسبة التباین الذي یفسره العامل من التباین . ٢
  ت  عدد المتغیرا                                                              

  )١٥٠ ، ١٩٨٠فرج ، (
                                      ----------  

   ر -١      \            ع =الخطأ المعیاري  . ط
  )١٥٥ ، ١٩٨٥عودة ،  (

   عدد الفقراتXمجموع درجات البدائل                         
  ---------------------------------------    = المتوسط الفرضي . ي

                  عدد البدائل                                          

  )١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ،  (
  SPSSوتم استخدام الحاسوب اآللي بنظام  

  
  
  
  
  
  
  
   : عرض النتائج ومناقشتها-٤

  :سیتم عرض النتائج ومناقشتها على وفق أهداف البحث وكاالتي 
  )١٢(رقم جدول ال

  القیم االداریة إلجابات عینتي الدراسة في ٢المئویة وكاالنسبة یبین 
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 ٢٧٣

  المالك التدریبي  المالك اإلداري

  القیم اإلداریة  العدد  العدد
المتوسط 
التسلسل   الفرضي

  ٩٩  الرتبي
التسلسل   %

  ٤١  الرتبي
%  

  %٦٣  ٢٦  ٣  %٦٨  ٦٧  ١  ٢٧  القیم التنظیمیة

  %٧١  ٢٩  ٢  %٦٦  ٦٥  ٢  ٢٧  القیم اإلنسانیة واالجتماعیة

  %٦١  ٢٥  ٤  %٦٤  ٦٣  ٣  ٢٤  القیم الترویحیة

  %٥٦  ٢٣  ٥  %٦٠  ٥٩  ٤  ٢٤  قیم أخالقیات العمل

  %٧٦  ٣١  ١  %٥٧  ٥٦  ٥  ٢٤  قیم المشاركة الجماعیة

  %٥٤  ٢٢  ٦  %٥٣  ٥٢  ٦  ٢٤  قیم موضوعیة اإلدارة

  : مایاتي )١٢(رقم  الجدولمن یبین 
  

  :نظام القیم لدى أعضاء المالك اإلداري 
  بلغت النسبة المئویـة ، فقدلتنظیمیة هي األكثر أهمیة لدى أعضاء المالك اإلداريأن القیم ا

، وحازت القیم  %) ٦٦( ، تلیها القیم اإلنسانیة واالجتماعیة بالمرتبة الثانیة بنسبة %)٦٨(لهذا المجال 
نــسبة  وشــغلت قــیم أخالقیــات العمــل المرتبــة الرابعــة ب،%)٦٤(الترویحیــة علــى الترتیــب الثالــث بنــسبة 

 أما قیم موضـوعیة ،%)٥٧( وحصلت قیم المشاركة الجماعیة على الترتیب الخامس بنسبة ،%)٦٠(
  %).٥٣(اإلدارة فقد جاءت بالترتیب األخیر من األهمیة بنسبة 

 ألقیمـيإن ترتیب هذه القیم بالنسبة ألعضاء المالك اإلداري یمثل نظام القـیم لـدیهم أو الـسلم 
ل القیم التنظیمیة على الترتیب األول وسیادتها على اهتمام اإلداریین هو ، وقد یكون السبب في احتال

مــوقعهم الــوظیفي الــذي یتطلــب مــنهم التركیــز علــى األعمــال التنظیمیــة فــي النــادي الریاضــي، ونتیجــة 
إلـى ) ١٩٨٠الـصباغ ( یـشیر إذلعملهم لفترات طویلة في هذا المجال أدى إلى بلورة هذه القیم لدیهم، 

ة اإلداریــین تــساعدهم علــى بنــاء شخــصیاتهم فــضال عــن أنهــا تــشعرهم بمعنــى العمــل الــذي وظیفــ"أن 
 هذه الخصائص الوظیفیة سـتعمل علـى تلبیـة وٕاشـباع كثیـر مـن حاجـات اإلداریـین النفـسیة إنیؤدونه، 

 ١٩٨٠الصباغ ، (" واالجتماعیة المهمة وتولد لدیهم شعور عمیق باالرتباط ببیئة العمل المحیطة بهم
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 ٢٧٤

أما اهتمام اإلداریـین بـالقیم اإلنـسانیة واالجتماعیـة قـد یكـون بـسبب منـصبهم اإلداري . )١٥٠-١٤٠، 
 أكثــر اجتمــاعیین لــذلك یكونــون ا وتقــدیر االــذي یمــنحهم مقارنــة بالوظــائف الــدنیا مكاســب مادیــة واحترامــ

راكزهم، حرصا على إقامة عالقات وثیقة بمختلف التیارات وجماعات العمل الضاغطة للحفاظ على م
كزیــادة وارده أو حــل (قــد یحقــق الفــرد أهــدافا شخــصیة "إلــى انــه ) ٢٠٠٠داغــر وصــالح (وهنــا یــشیر 

داغـــر " (عـــن طریـــق تفاعلـــه مـــع الجماعـــة ) الـــخ..… تحـــسین وظیفتـــهأومـــشاكله أو موقـــع اجتمـــاعي 
ون أما حصول القیم الترویحیة على الترتیب الثالث في سـلم القـیم فقـد یكـ. )٣٦٨ ، ٢٠٠٠وصالح ، 

ن للریاضـة ویعرفـون و ن أو ممارسـو بسبب أن أغلبیة األعـضاء إذا لـم نقـل جمـیعهم هـم ریاضـیین تـارك
 بممارســة هوایـات أخــرى فـي الــتخلص مــن مجیـدا قیمــة الفعالیـات الترویحیــة سـواء بممارســة الریاضـة أ

ت داخل اآلالف من الشركات الكبرى لدیها تسهیال"إلى أن ) ٢٠٠١دیتون وكامیرون (اإلجهاد ویشیر 
الشركة للریاضة البدنیة وهـذا یـدل علـى أن األفـراد ذوي الحالـة الجـسدیة الجیـدة یـستطیعون أن یتغلبـوا 

، كمـا أشـار )٢٠٤ ، ٢٠٠١دیتـون وكـامیرون ، ( " مـن ذوي الحالـة الـسیئةأكثرعلى ضغوط اإلجهاد 
 البیولوجیــا اجمــع العلمــاء علــى اخــتالف تخصــصاتهم فــي علــوم" انــه لــىإ) ١٩٩٨إبــراهیم وفرحــات (

والنفس واالجتماع بان األنشطة الریاضیة والترویحیة هامة عموما وذلك ألهمیة هذه األنشطة بیولوجیا 
حــصول قــیم أخالقیــات العمــل علــى الترتیــب إن  .)٦١ ، ١٩٩٨إبــراهیم وفرحــات،(" ونفــسیا واجتماعیــا

 أدت إلــــى التطبــــع الرابــــع قــــد یعــــزى إلــــى خبــــرة أعــــضاء المــــالك اإلداري الطویلــــة فــــي العمــــل التــــي
 یرســم الفــرد الحــدیث فــي مخیلتــه صــورا مــشرقة وطموحــة عــن إمكانیاتــه عــادة مــا ه أنــإذ االجتمــاعي،

لتقــدم ا  فــيالذاتیــة التــي یمكنــه تقــدیمها مــن خــالل عملــه والتــي ســیكون لهــا اثــر كبیــر حــسب توقعاتــه
 تــدریجیا لدیــه الــشعور بــان  إال انــه باســتمرار معایــشته للواقــع التنظیمــي الفعلــي ســیتولدفیهــا،والترقــي 

معظم آماله وطموحاته قد تبددت وان التزامه بأخالقیات العمل لن یسهم بمفرده في تحقیق نجاحه مما 
) ١٩٩٩الرشـدان ( وهنـا یـشیر تـدریجیا،یضطره للبحث عن مسالك أخرى ثم تتـضاءل هـذه القـیم لدیـه 

رة زمنیـة معینـة مـن حیـاة الفـرد البـشري عملیة التطبع االجتماعي لیست مؤقتـة أو مرتبطـة بفتـ"إلى أن 
 فـال شـك أن هنـاك أدوار جدیـدة یـنظم الدرجـة،إنما هي عملیة تستمر وتبقى طول الحیاة مـع اخـتالف 

، أو بـسبب )٧٦ ، ١٩٩٩الرشـدان ، " (إلیها الفرد ومواقف اجتماعیة علیه أن یواجهها خالل التـدریب
 فعندما یكون هناك ضـعفا فـي القـیم األخالقیـة فـي الضغوط التي تتعرض لها إدارة النادي من األعلى

) Boss(أن الـرئیس المباشــر "إلـى انـه ) ٢٠٠٠نجـم (القمـة سـرعان مـا ینتـشر إلـى القاعـدة وهنــا یـشیر
فــرد ذو تــأثیر كبیــر علــى مرؤوســیه وغالبــا ال یكــون ذلــك بقــوة الشخــصیة أو الكفایــة العالیــة وانمــا بمــا 

 مرؤوســیه المهنیــة، وهــذا قــد یكــون مبــررا كافیــا لكــي یعمــل لمنــصبه مــن صــالحیات للتــأثیر فــي حیــاة
المرؤوس ما یطلبه رئیسه المباشر من اجل إرضائه، الن الرئیس المباشر هو مرؤوسا لمن هو أعلى 
منــه فهــو بحاجــة إلــى إرضــاء رئیــسه، وٕاذا كــان هنــاك توافــق فــي أهــداف وقــیم الــرئیس والمــرؤوس فــان 

ساس في العالقة، وقد یكون طلب الرئیس یتنافى مع قیم أخالقیـات االنسجام والتعاون یكونان هما األ
 أن یقوم بما ال یتفق مع قیمه وٕاماالعمل في هذه الحالة یقوم المرؤوس أما برفض ذلك ویغادر العمل 

 ، ٢٠٠٠نجـــم ، " (ومبادئـــه، ممـــا یـــؤدي إلـــى تآكـــل قـــیم أخالقیـــات العمـــل تحـــت تـــأثیر هـــذه الـــضغوط
 قــیم موضــوعیة اإلدارة علــى الترتیــب األخیــر هــو التنظــیم الرســـمي وقــد یكــون ســبب حــصول. )١٠١

 مـشتركة،المعتمد على الصالت الشخصیة والزماالت والصداقة أو القرابة التـي یترتـب علیهـا مـصالح 
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بیئـة قائمـة علـى التعـاون فیمـا بینهـا مـن مجتمع النادي الریاضـي المتكـون لتدفع باألفراد إلى الخضوع 
 یكونــون جماعــات غیــر رســمیة مــن ثــمصالحهم و مــ كمــا یرضــونه هــم ویفــسرونه ل أحقیــة العمــلإلثبــات

تخضع ألسالیب من العمل متفق علیها تهتم بمصالحهم دون النظـر إلـى مـصلحة النـادي أو مـصلحة 
یتكون التنظیم الرسمي داخـل المنظمـة بـسبب "إلى انه ) ٢٠٠٤العمیان (الحركة الریاضیة وهنا یشیر 

ت الشخصیة واالنتماء إلى طبقة اجتماعیة معینة مما یـؤدي إلـى ظهـور شـكل روابط الصداقة والصال
، ممـا یـدفع بـاإلداریین إلـى التحیـز إلـى )١٩٣ ، ٢٠٠٤العمیـان ، " (من أشكال التنظیم غیر الرسـمي

ویعتبر ضعف هذه القیم ظـاهرة سـلبیة وهـذا مـا نجـده فـي المجتمعـات النامیـة . فئة معینة دون األخرى
التمییز لفئة أو شریحة اجتماعیة معینة ضد األخرى من اجل تحقیق "إلى أن ) ١٩٩٩عمر (اذ یشیر 

مصالح فئویة ذاتیة فان ذلك یؤدي إلى خلخلة هیكلیة یقوم بهـا النظـام االجتمـاعي النـاتج عـن التبـاین 
المعیاري القیمي وهذا معوق اجتماعي شائك وصعب یتعسر تجاوزه ویعیـق تطـور المجتمـع بـل یـؤخره 

وتجــدر اإلشــارة إلــى انــه .)١٤١ ، ١٩٩٩عمــر ، ( "لــوراء وهــذا مــا نجــده فــي المجتمعــات النامیــةإلــى ا
الن -لیــست بالــضعیفة  ا فإنهــاألخیــر،علــى الــرغم مــن حــصول قــیم موضــوعیة اإلدارة علــى الترتیــب 

 إال أنهـا كانـت فـي الترتیـب األخیـر مـن حیـث األهمیـة النـسبیة -نسبتها كانت فـوق المتوسـط الفرضـي
  .بل أعضاء المالك اإلداريمن ق

  
  :نظام القیم لدى أعضاء المالك التدریبي 

 تلیهــا القــیم اإلنــسانیة ،%)٧٦(جــاءت قــیم المــشاركة الجماعیــة فــي قمــة الــسلم القیمــي بنــسبة 
 وحصلت القیم الترویحیة على ،%)٦٣( وشغلت القیم التنظیمیة المرتبة الثالثة بنسبة ،%)٧١(بنسبة 

 و أخیرا قیم ،%)٥٦( ثم قیم أخالقیات العمل بالترتیب الخامس بنسبة ،%)٦١(ة الترتیب الرابع بنسب
  %). ٥٤(موضوعیة اإلدارة بنسبة 

وقـــد یعـــزى حـــصول قـــیم المـــشاركة الجماعیـــة علـــى الترتیـــب األول مـــن اهتمـــام المـــدربین إلـــى 
ن طریـق رغبتهم القویة في الحصول على دور اكبر للتعرف على ما یجري داخل النادي الریاضي عـ

 كمــا أن المــشاركة تمكــنهم مــن إثبــات جــدارتهم وتحقیــق ذاتهــم وٕاشــباع حاجــاتهم اإلدارة،المــشاركة فــي 
لعـل الـسبب هـو ف الترتیـب الثـاني  علـى أمـا حـصول القـیم اإلنـسانیة واالجتماعیـة.النفسیة واالجتماعیـة

فاعــل اإلنــساني بــین  نــسبیا للتأفــضل ابیئــة النــادي الریاضــي وطبیعــة عمــل المــدربین التــي تمــنح فرصــ
 أن طبیعـــة مهنـــة المـــدرب الجـــاد إذ اإلنـــسانیة،أعـــضائها األمـــر الـــذي انعكـــست آثـــاره علـــى توجهـــاتهم 

تستوجب منه أن یحضر الندوات والمؤتمرات الخاصة بالمدربین فضال عن ضغوط المدربین اآلخرین 
حصول فجوة بینه وبین بقیة واإلداریین والالعبین التي تستوجب منه أن یكون اجتماعیا للحیلولة دون 

إلـى ) ١٩٩٧محمد حسن ( مستقبله الوظیفي، وهنا یشیر  فيالعاملین في النادي التي ممكن أن تؤثر
یجب على المدرب المتحمس الجاد في عمله ان یكون حكیما في تنفیذه لبرامج العمل وان یظهر "انه 

خاص متمیز أو یعزل نفسه في رغبات ذكیة داخل النادي كما یجب ان یتجنب وضع نفسه في شكل 
عالمه الضیق وٕاذا توقع ذات مرة أي تفهم أو تعاون من إخوانه المدربین في نفس النشاط عندما تنشأ 
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 ٢٧٦

محمد حـسن ، " (مشكلة ما تتعلق بأحد الفرق أو الالعبین فعلیه ان یستثمر ذلك لدعم العالقات معهم
ـــ. )٦٠ ، ١٩٩٧ ى الترتیـــب الثالـــث إلـــى طبیعـــة عمـــل ویمكـــن أن یعـــزى حـــصول القـــیم التنظیمیـــة عل

المدرب التي تستوجب منه تطبیق العدید من الواجبات التنظیمیة كتوزیع الالعبین علـى مراكـز اللعـب 
كــل حــسب قابلیتــه وجدولــة التــدریب واإلشــراف علیــه وتنظــیم الوقــت وســاعات التــدریب وتحدیــد مواعیــد 

 النادي هتوأنظمالتي تتطلب منه االلتزام بقوانین التدریب وحضور الدورات التدریبیة وغیرها من المهام 
ولعــل ســبب حــصول القــیم الترویحیــة علــى الترتیــب الرابــع فــي  .وممارســة واجباتــه ضــمن هــذه األنظمــة

ا ءنظام قیم المدربین هو عملهم التدریبي الیومي الذي یتضمن فتـرات طویلـة والـذي یكـون التـرویح جـز 
 یكتـسبون الخبـرات العقلیـة واالجتماعیـة والبدنیـة كمـا یــشبعون  أن المـدربین مـن خـالل عملهـمإذ ، منـه

النـــشاط البنـــاء الممـــارس فـــي وقـــت الفـــراغ " حیـــث أن التـــرویح هـــو التـــدریب،رغبـــاتهم الخاصـــة بمهنـــة 
باالختیار دون توقع أي عائد مادي بهدف اكتساب الخبرات العقلیة والبدنیة والعلمیة ألحداث التكامـل 

، كمــا أن أعبــاء )٢٨ ، ١٩٩١النــوري ، " (حتــى یــتم أعــدادهم لحیــاتهم العامــة والتــوازن لــدى األفــراد 
وقــد یكــون ســبب  .الحیــاة الــصعبة جعلــتهم یقــضون أوقــات الفــراغ فــي تلبیــة احتیاجــات الحیــاة الیومیــة

حـــصول قـــیم أخالقیـــات العمـــل علـــى الترتیـــب الخـــامس هـــو خبـــرتهم مـــن خـــالل معایـــشة واقـــع الحیـــاة 
لمختلفة التي كونـت لـدیهم قناعـة بـان النجـاح ضـمن اإلطـار التنظیمـي ال یعتمـد التنظیمیة ومساراتها ا

أمــا  . أهمیــةأكثـرعلـى الجهــد والقـدرات الذاتیــة المبذولـة فــي العمـل فقــط إنمــا هنـاك عوامــل ربمـا تكــون 
قد تكون بسبب ان البنـاء االجتمـاعي فـي النـادي فحصول قیم موضوعیة اإلدارة على الترتیب األخیر 

 وجــاءت هــذه النتیجــة متوافقــة مــع نتیجــة أعــضاء الجماعــة، الــذي یخــضعهم لقواعــد ســلوك الریاضــي
  .المالك اإلداري

  
  االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥

  .اإلداریةصالحیة مقیاس القیم اإلداریة في األندیة الریاضیة ونجاحه في قیاس أنواع القیم  •
 فقـد جـاء ترتیـب القـیم لـدى أعـضاء ن واالداریـین ،وجود فـروق فـي القـیم االداریـة بـین المـدربی •

 قـــیم أخالقیـــات الترویحیـــة، القـــیم اإلنـــسانیة، القـــیم التنظیمیـــة،القـــیم (المـــالك اإلداري كـــآالتي 
 فیما جاء ترتیـب القـیم لـدى أعـضاء ،) قیم موضوعیة اإلدارة الجماعیة، قیم المشاركة العمل،

 القـــیم التنظیمیـــة، القـــیم اإلنـــسانیة، القـــیم ماعیـــة،الجقـــیم المـــشاركة (المـــالك التـــدریبي كـــآالتي 
  ). قیم موضوعیة اإلدارةالعمل، قیم أخالقیات الترویحیة،

   التوصیات٢-٥
  .تعمیم مقیاس القیم اإلداریة في األندیة الریاضیة العراقیة كافة •
   .التأكید على القیم اإلنسانیة وتدعیم القیم التنظیمیة  •
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ل وذلك بإصدار مدونات أخالقیة تخص العمل بالنادي الریاضي االهتمام بقیم أخالقیات العم •
تحث على المبادئ األخالقیة المتمثلة بالصدق وعدم االستغالل واالعتماد على النفس والوالء 

  .والناديللمهنة 
العمل على نشر قیم المشاركة الجماعیة عن طریق إشراك أعضاء المالك اإلداري والتدریبي  •

   .عامة من خالل المناقشات والمشاورات المتبادلةفي تقریر األهداف ال
التأكیـــد علـــى قـــیم موضـــوعیة اإلدارة المتمثلـــة بالعدالـــة ومقاومـــة الـــضغوط عنـــد اتخـــاذ القـــرار  •

  .ووضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار
  المصادر

،  التربیــة الریاضــیة والتــرویح للمعــاقین ) :١٩٩٨(إبــراهیم ، حلمــي وفرحــات ، لیلــى الــسید  .١
 .فكر العربي ، القاهرةدار ال

 .بیروت دار بیروت للنشر ،  ،٣ مجلدلسان العرب ،: ) ١٩٥٥(بن منظور ا .٢

مـــدى تــــأثیر القـــیم العربیــــة اإلســـالمیة علــــى بــــرامج ) : ١٩٨٤(حمـــد ، عبــــد التـــواب یوســــف أ .٣
 ، مطبعـة مكتبـة )مـاذا یریـد التربویـون مـن اإلعالمیـون(، نـدوة األطفال بدول الخلـیج العربـي 

 . الریاضالتربیة ،

 . ، دار المریخ للطباعة والنشر ، الریاضالقیم والتربیة: ) ١٩٨٣(حمد ، لطفي بركات أ .٤

تــأثیر األســالیب القیادیــة لرؤســاء :" ) ٢٠٠٢(أال شــریفي ، ریــاض احمــد إســماعیل یحیــى  .٥
أطروحــة " أندیــة الدرجــة األولــى الریاضــیة فــي االلتــزام التنظیمــي ألعــضاء هیئاتهــا اإلداریــة 

 .غیر منشورة،جامعة الموصل،كلیة التربیة الریاضیةدكتوراه 

  ،" واالغتــراب لــدى طلبــة الجامعــةألــذاتقیــاس مفهــوم : " ) ١٩٧٩(بكــر ، محمــد الیــاس  .٦
 .أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة الموصل ،كلیة التربیة الریاضیة

باعة والنشر،  ، دار المعرفة الجامعیة للطعلم اجتماع القیم: ) ١٩٨١(بیومي ، محمد احمد  .٧
 .اإلسكندریة

ـــات اإلحـــصائیة : ) ١٩٩٩(التكریتـــي ، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي ، حـــسن محمـــد عبـــد  .٨ التطبیق
، دار الكتــــب للطباعــــة و النــــشر ، واســــتخدامات االحاســــوب فــــي بحــــوث التربیــــة الریاضــــیة 

 .الموصل

جومیة بكرة بناء بطاریة اختبار للمهارات اله: " ) ١٩٩٧(الجوادي ، عبد الكریم قاسم غزال  .٩
 .جامعة الموصل ،كلیة التربیة الریاضیة، "الید لطالب كلیة التربیة الریاضیة 

 ، دار المنـاهج للنـشر والتوزیـع ، ٢ طأصول التربیة ،: ) ٢٠٠٣(الحاج محمد ، احمد علـي  . ١٠
 .عمان
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طـرق بنـاء وتقنـین االختبـارات والمقـاییس فـي التربیـة : ) ١٩٨٢(حسانین ، محمد صبحي  . ١١
 . ، مطابع دار الشعب ، القاهرة١ ، طالطرق العاملیة -البدنیة 

 . دار المجتمع العلمي ، جدةأسس علم النفس االجتماعي ،: ) ١٩٧٩(حمزة ، مختار  . ١٢

 ، دار صــفا للنـــشر والتوزیـــع ، ١طالـــسلوك التنظیمـــي ، : ) ٢٠٠٢(حمــود ، خـــضیر كــاظم  . ١٣
 .عمان

اء مقیـــاس للقــــیم لممارســــي بنــــ) : " ٢٠٠٤(خلیفـــة ، إبــــراهیم عبـــد ربــــه وحــــسن ،نبیـــل محمــــد  . ١٤
 . عدد خاص،القاهرةمجلة دراسات مؤتمر التربیة الریاضیة ،، " األنشطة الریاضیة 

نظریة المنظمة والسلوك التنظیمي : ) ٢٠٠٠(داغر ، منقذ محمد وصالح ، عادل حرحوش  . ١٥
 .، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد

  . ، دار النهضة العربیة للنشر ، بیروتتماعیةالقیم والعادات االج: ) ١٩٨٠(دیاب ، فوزیة  . ١٦
 دار الفكــر العربــي ، األســس العلمیــة لنظریــات اإلعــالم ،: ) ١٩٧٥(رشــتي ، جیهــان احمــد  . ١٧

  .القاهرة
 ، دار الـشروق للنـشر والتوزیـع ، ١طعلـم اجتمـاع التربیـة ، : ) ١٩٩٩(الرشدان ، عبـد اهللا  . ١٨

  .عمان
 ، دار الـشروق المـدخل الـى التربیـة والتعلـیم: ) ٢٠٠٢(الرشدان ، عبد اهللا وجعنیني ، نعیم  . ١٩

  للنشر والتوزیع ، عمان
 ترجمـة إبـراهیم إمـام، وسـائل اإلعـالم والمجتمـع الحـدیث ،:) ١٩٧٥(ریفرز ، ولیام واخـرون  . ٢٠

  .دار المعرفة للطباعة والنشر ، القاهرة
ات بنـــاء مقیـــاس التـــصرف الخططـــي للمهـــار : " ) ٢٠٠١(الزهیـــري ، ســـبهان محمـــود احمـــد  . ٢١

المفتوحــة والمغلقــة بــالتنس األرضــي فــي اللعــب الفــردي وعالقتــه بالــذكاء وعــدد مــن مظــاهر 
  .أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة" االنتباه 

مطبعـة  االختبارات والمقـاییس النفـسیة ،: ) ١٩٨١(الزوبعي ، عبد الجلیل إبراهیم وآخرون  . ٢٢
  .وصلجامعة الموصل، الم

القــیم اإلداریــة للمــدیر الــصناعي فــي ) : " ١٩٩٩(الــسالم ، مؤیــد ســعید والــرویح ســنان كــاظم  . ٢٣
، العدد ) ١٥( سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، المجلد ، مجلة أبحاث الیرموك ،" العراق 

)١.(  
  .جامعة الكویت ، الكویتقاموس االنثروبولجیا ، : ) ١٩٨١(سلیم ، شاكر مصطفى  . ٢٤
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قیــاس التوافــق االجتمــاعي والنفــسي البنــاء : " ) ١٩٩٠(داني ، یحیــى محمــد ســلطان الــسو  . ٢٥
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بغداد ،كلیة التربیـة  "الشهداء في المرحلة المتوسطة 

  ).ابن رشد(األولى 
، مجلــة العلــوم بنــاء بطاریــة اختبــارات مهاریــة بكــرة الــسلة ) : ١٩٩١(ســید ، مــدحت صــالح  . ٢٦

  . ، القاهرة١، عدد  لفنون الریاضیةوا
بناء مقیاس قلق االمتحان لدى طلبـة : " ) ١٩٩٧(الصباغ ، روضة محي الدین مـصطفى  . ٢٧

  .،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة الموصل ،كلیة التربیة" المرحلة اإلعدادیة 
، تـصادیة  مجلـة البحـوث اإلداریـة واالق،إغناء العمـل والدافعیـة ) : ١٩٨٢(الصباغ ، زهیر  . ٢٨

 )٨(، المجلد ) ٤(مركز الدراسات في جامعة بغداد ، العدد 

 ، دار الكتــب اللبنــاني للنــشر والتوزیــع ، ٢ جالمعجــم الفلــسفي،: ) ١٩٨٢(جمیــل  ، صــلیبا . ٢٩
  .بیروت

المشاركة في اتخاذ القرار لدى القادة في الحركة الكشفیة : ) ٢٠٠١(الطائي ، بثینة حسین  . ٣٠
رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، كلیـة التربیـة الریاضـیة ، جامعـة  ، وعالقتها بالضغوط المهنیة

  . الموصل
اتجاهات الحداثة لدى طلبة جامعة الموصـل وعالقتهـا : " ) ٢٠٠١(الطریا ، احمد وعـد اهللا  . ٣١

  .  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل"ببعض المتغیرات 
دار   التكامــل ،اإلنتـاج ،المــواد الثقافیــة ،الجتمــاع العــام ،علــم ا: ) ١٩٨١(العـادلي ، فــاروق  . ٣٢

  .الكتاب الجامعي ، القاهرة
  . ، دار العلم للمالیین ، بیروت٣ طمعجم علم النفس ،: ) ١٩٧٩(عاقل ، فاخر  . ٣٣
مطبعـــة التعلـــیم العـــالي ، علـــم االجتمـــاع الریاضـــي ، : ) ١٩٨٩(العبـــادي ، جـــالل وآخـــران  . ٣٤

  .الموصل
ــشهداء فــي :" ) ١٩٩٠(حمیــد عبــاس ، كامــل عبــد ال . ٣٥ ــدى ابنــاء ال قیــاس مــستوى الطمــوح ل

  ).ابن رشد( ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة "المرحلة المتوسطة 
القیـــــاس والتقـــــویم التربـــــوي النفـــــسي ، اساســـــیاته ) : ٢٠٠٠(عـــــالم ، صـــــالح الـــــدین محمـــــود  . ٣٦

  . العربي ، الفاهرةوتطبیقاته وتوجیهاته المعاصرة ، دار الفكر
القیـــاس فـــي التربیـــة وعلـــم ) : ١٩٨٨(عـــالوي ، محمـــد حـــسن ورضـــوان ،محمـــد نـــصر الـــدین  . ٣٧

 . ، دار الفكر العربي ، القاهرة٢النفس الریاضي ، ط
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 ٢٨٠

 األقسامأسالیب القیادة اإلداریة لعمداء الكلیات ورؤساء : " ) ١٩٩٨(عالوي ، عبد المجید  . ٣٨
، أطروحة دكتوراه غیر  "یمي للهیئات التدریسیة في الجامعاتالعلمیة وعالقتها بااللتزام التنظ

  .منشورة ، كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد
 ، مجلة كلیة المعلمین، ألقیمياإلدارة التربویة والتناقض ) : ٢٠٠٠(علیمات ، صالح ناصر  . ٣٩

  ).٢٣(العدد
ــي التربیــة البدنیــة والری: ) ٢٠٠١(عمــر وآخــران  . ٤٠  ، دار ٢ ، طاضــیةاإلحــصاء التعلیمــي ف

  .الفكر العربي ، القاهرة
 دار الـــشروق للنـــشر البنـــاء االجتمـــاعي ، انـــساقه ونظمـــه ،: ) ١٩٩٩(عمـــر، معـــن خلیـــل  . ٤١

  .والتوزیع ، عمان
 دار الـــشروق للنـــشر البنـــاء االجتمـــاعي ، انـــساقه ونظمـــه ،: ) ١٩٩٩(عمـــر، معـــن خلیـــل  . ٤٢

  .والتوزیع ، عمان
 ،دار ١طلوك التنظیمــي فــي منظمــات األعمــال ، الــس: ) ٢٠٠٤(العمیــان ، محمــود ســلمان  . ٤٣

 .وائل للنشر ، عمان

 المطبعـة الوطنیـة القیاس والتقویم في العملیة التدریـسیة ،: ) ١٩٨٥(عودة ، احمد سـلیمان . ٤٤
  .عمان

دار المعرفـة الجامعیــة للطباعـة والنــشر، علــم االجتمــاع ، : ) ١٩٨٩(غیـث ، محمـد عــاطف  . ٤٥
 .اإلسكندریة

، دار الفكر العربي للنشر ،   في العلوم السلوكیةألعاملي التحلیل :) ١٩٨٠(فرج ، صفوت  . ٤٦
  .القاهرة

  . ، مكتبة االنجلو المصریة للنشر ، القاهرة٣ طالقیاس النفسي ،: ) ١٩٩٧(فرج ، صفوت  . ٤٧
المدرب الریاضي ، أسس العمل في مهنـة التـدریب ،  : )١٩٩٧(محمد حسن ، زكي محمد  . ٤٨

  .ر ، اإلسكندریةمنشأة المعارف باإلسكندریة للنش
دار اإلحـصاء والقیـاس فـي التربیـة وعلـم الـنفس ، : ) ١٩٨٩(منسي ، محمـود عبـد الحلـیم  . ٤٩

  .المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر ، اإلسكندریة
، دار الــشروق للنــشر  أساســیات القیــاس فــي العلــوم الــسلوكیة:) ٢٠٠٤(النبهــان ، موســى  . ٥٠

  .عمان ، والتوزیع
منـشورات المنظمـة العربیـة أخالقیات اإلدارة فـي عـالم متغیـر ، : ) ٢٠٠٠(نجم ، نجم عبـود  . ٥١

  .للتنمیة اإلداریة ، القاهرة
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 ٢٨١

بعــض المتغیــرات المتــصلة بوقــت الفــراغ لــدى ) : " ١٩٩١(النــوري ، محمــد كمــال مــصطفى  . ٥٢
، مجلـــة علمیـــة مجلـــة أســـیوط لعلـــوم وفنـــون التربیـــة الریاضـــیة ، " طـــالب جامعـــة أســـیوط 

  ).١(متخصصة ، العدد 
 مكتبـة الجماعـات والتنـشئة االجتماعیـة ،: ) ١٩٧٠(م ، عبـد المـنعم وسـلیمان ، عـدلي هاش . ٥٣

  .القاهرة الحدیثة ، القاهرة
 مكتبـة الجماعـات والتنـشئة االجتماعیـة ،: ) ١٩٧٠(هاشم ، عبـد المـنعم وسـلیمان ، عـدلي  . ٥٤

  .القاهرة الحدیثة ، القاهرة
 ، تعریـب  أنـت كمـا تفكـرألـذاتالقیـادة ، اإلدارة و : ) ٢٠٠١(ویتون ، دافید وكامیرون ، تیم  . ٥٥

  .،القاهرة" بمیك"محمد محمود عبد العلیم ، مركز الخبرات المهنیة لإلدارة 
، اإلدارة والقیادة ، العالقـات ، التفاعـل اإلیجـابي : ) ٢٠٠١(ویتون ، دافید وكامیرون ، تیم  . ٥٦

  .،القاهرة" یكبم"تعریب محمد محمود عبد العلیم ، مركز الخبرات المهنیة لإلدارة 
55.Mehrans.W.A& Iohman (1989): Measurement and Evaluation of          

Education and Psychology.3rd ed. Holt Rinenart and Winston 
Publishers, New York. 

56.Thorndike. Robert.M (1982): Data Collection and Analysis Basic   
Statistic, Gardner Press, Inc, New York. 
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