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 امللخص

دارية والمالكات الفنية لمفرق المشاركة في بطولة غرب آسيا ممالكات اإللالثقافة التنظيمية  التعرف عمى ىدف البحث إلى
مستوى أبعاد الثقافة التنظيمية و ، لمالكات اإلدارية والمالكات الفنيةبين االثقافة التنظيمية ، وعمى الفرق في لمتايكوندو

. تم استخدام المنيج الوصفي المالكات اإلدارية والمالكات الفنيةمن وجية نظر ( التعاون واالبتكار والتماسك والفاعمية)
األردن و فرق )العراق  موزعين عمى أربعة( فني 66( إداري و)88( فردا )44باألسموب المسحي، وتكونت عينة البحث من )

 فمسطين(.و لبنان و 
 (، حيث تكون8008لتحقيق ىدف البحث استخدم الباحثون استبيان الثقافة التنظيمية المعد من قبل )الخشالي والتميمي، 

وتم معالجة الفاعمية(، و التماسك و  واالبتكار التعاون( مجاالت وىي)4( فقرة موزعة عمى )86استبيان الثقافة التنظيمية )
 معامل ألفاومعادلة  والمتوسط الفرضي البيانات إحصائيا باستخدام النسبة المؤية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 تي:واستنتج الباحثون ما يأ. واختبار )ت(
المالكات اإلدارية والمالكات الفنية لمفرق عاليًا لمثقافة التنظيمية يعكس أىمية عناصرىا من وجية نظر  مستوىً  ظيور -6

 .المشاركة في بطولة غرب آسيا لمتايكوندو
مشاركة في لمفرق ال لمالكات اإلدارية والمالكات الفنيةال توجد فروق ذات داللة معنوية في الثقافة التنظيمية بين ا -8

 .بطولة غرب آسيا لمتايكوندو
( من وجية نظر المالكات التعاون واالبتكار والتماسك والفاعميةظيور تباين في مستويات أبعاد الثقافة التنظيمية ) -3

قافة لممالكات جاءت مستويات أبعاد الث حيثاإلدارية والمالكات الفنية لمفرق المشاركة في بطولة غرب آسيا لمتايكوندو 
لثقافة لممالكات جاءت مستويات أبعاد افي حين  التماسك( مرتفعة و)الفاعمية( مرتفعة جدا.و  االبتكارو  اإلدارية )التعاون

 الفاعمية( مرتفعة جدا.  و  االبتكار( مرتفعة و)التماسكو  الفنية )التعاون
 وندو لتايكا - المالكات االدارية والفنية - الثقافة التنظيمية الكممات المفتاحية:  

A comparative study in organizational culture between the administrative and 

technical staffs of the participating teams in the West Asian Taekwondo 

Championship 

  Assist. Prof. Dr. Waleed K. Ragab         Assist. Prof. Dr. Mahmood Sh.     

Assist. Lecturer Thabit  Ahmed 

Abstract   
       The research aims to identify the organizational culture of the Angels and administrative 

technical staffs for teams participating in the West Asian Taekwondo Championship, and the 
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difference in organizational culture between the administrative staffs of art, and the level of 

the dimensions of organizational culture (cooperation, innovation, conssinon, efficiency) from 

the viewpoint of administrative technical staffs. Descriptive approach was used with survey, 

style the research sample consisted of (44) people (28) administrative and (16) art divided into 

four teams (Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine  
      To achieve the objective of this research the researchers used a questionnaire of 

organizational culture prepared by the (Alkhhali and Tamimi, 2008), where the questionnaire 

organizational culture (26) items distributed in to (4) areas:(cooperation, innovation, 

consistency, efficiency), and was processing the data statistically using the ratio percentages 

and the arithmetic mean, standard deviation and assumption mean alpha coefficient and (T) 

test. The researchers concluded the following: 

1 - the emergence of a high level of organizational culture reflects the importance of its 

elements from the standpoint of administrative and technical staffs of the participating teams 

in the West Asian Taekwondo Championship. 

2 - There are no significant differences in organizational culture between administrative staffs 

and technical staffs for the participating in teams in the West Asian Taekwondo 

Championship.                

3- the emergence of variation in the levels of the dimensions of organizational culture 

(cooperation, innovation, consistency, efficiency) from the viewpoint of administrative and 

staffs for the participating in teams in the West Asian Taekwondo Championship where it 

came from levels of the dimensions of culture of management (cooperation, innovation, 

cohesion) high and (effective ) is very high. While levels of the dimensions of culture came to 

the Angels art (collaboration, innovation) and high for (consistency, efficiency) is very high. 

  Keywords: Organizational Culture - Administrative and Technical Staffs -Taekwondo  
 

 المقدمة وأىمية البحث 6-6
ندددتمح ييددددمح  يي ثيدددد تح  ي دددتد تح  يثيتيدددددحعندددديتحدث ددددثح عندددر دحعدددنح يميتندددنح يثننديددددن حندددنن محد نددد نح  ددد نحعتيدددنحن

  يطي سح  يري زح يستئدةح دنحأعضتءح ييننين ح هذ حدخصح ييننينح  دن تح دخثلفحعنح يننمح يسدتئدةحنداح ييننيدتتح
سدل كح عندر دح  در عتث محد خددلححندا عخدر، ح يدنحمدمحث يدلحعلداح دادتدحشتيدمح زديلحييددزحدثيدررح تسدثير رح يدتحدد مرح

ح.(Hofstaede et al., 1990 ;, Deal , 1990 ; Schein , 1991) يثنندمح
دث تيددلححلددفح يننددرةحيلميتنددنح يثننديدددن ح ذ يميتنددنح يثننديدددنحعن ددر حي يددتحندداح يثددلمدرحعلدداح يسددل كح يثننديددا.ح ثخثحث ددد

جح يثنندددمحطنح ي ددتيلدنح يدداح يثننديددتتحيل دددحندد  ثت تحعددتيمحيسددثيم.ح  يننددرحيليدددمح لن ددتحثنثيددلح  سدد يدد  بح   دد ي  ددتح
 ييثيملددنح ددتييدم ح  يللددنح ييزددثرين ح  يريدد زح  يطيدد سح ييخثل ددنح يثدداحثثطدد رحيددهحيددر رح ي شددت.ح ث يدددحهددذ ح يننددرةحعلدداح
أهيدنح إلايتعح  الث تقحعلاحي   مح يميتننح يثننديدنح ازئدتث تح ييخثل نحينحش لح ييددردنح  ي تيلدن.حنتيميتندنح يثننديددنح

اندددمحيدددهحيي ندددتتح يثننددددمح عخدددر،حيدددنح عندددر دح  عهدددد فح  يثين ي اددددتح  ي دتيدددلححعن دددرحأسدددتسحي اددد دحان دددتح يدددا
ح. يثننديدن.ح  نيتحي ذ ح يننرةحنتنحينح يمزمح د رةح يميتننح يثننديدنح زيلحد يقح عهد فح يثاحثس اح يد تح يثننديتت

ح(052 ح0222) ييرد ثا ح
 تعددلح الاثيددتعاح ييددتئمح دددنح عنددر دحيتيث ددت نح  يينتنسددنح  يي تدنددنحنح يينتنسددنح يردتضدددنح  ددد،ح إلنددر ز تح العثدتددددنحيلث 

  يثيلدددددح  يي تيدددتةح.. يددداحيدددنح ينددد  هرح يط د ددددنحنددداح ي مشدددتتح  يث دددتعمتح الاثيتعددددن ح نندددر حييددد نحط د دددنح عندددر دح
تتح يردتضددنحغتي دتحيدتح يذ حندتنح يينتنسدح عنح السثير رح  يم تتح تينحغدرحط د دنح   ييننيتتحثسثدعاح يثط رح  يثلدر

ح(.040 ح0220ثر نقح يثلدر تح ي ت لنحناحيايلح ي مشتتح يستئدةح) ي د ح
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 تحثثيدد نحيددنحعدددةحميتنددتتحنرعدددنحثثزدديلح ثثطدد رح زدديلحثدددرداا ح شدددحثيدد نحتيددلحيددهح يميتنددنح يثننديدددنح   دد  شدددحدث 
احثث نتهدتح إلد رةح ثلدكح يثداحعلد دتح ي دتيل ن.حميتنتتحيث ترضنحيتح دنح ي  دد تح يرئدسدنحنداح يثننددمح يدتح ددنح يميتندنح يثد

ضدتتحيدتحأييدنح عير) ييردد ثا ح ديثضاحذيكح ذلحا د دح يثيرددمح ددنحهدذ ح يميتندتتحث خددتحيسمسدنح ي يدلح ثيلددلح يثنتش
ححححح(.حححححححححححح050 ح022

يدتتح ي نددنحيل درقح ييزدترينحنداحيليميدتتح إلد رددنح  ييم يميتندنح يثننديددنححي رننعلدهحثثالاحأهيدنح ي  ثحناحي ت ينح
يددنحأاددلح ي  دد لح يدداححععضددتئ ت يد دددنحث ندددفح يميتنددنح يثننديدددنحح يسددث دتتحأ  تدهددت ح ط يددنحغددرمح سدددتحيلثتدي نددد ح

حأعلاحيسث ،حينح الناتزحنضمحعنح عهيدنح عيتدديدنح دثحد نرح إلطترح ييرا احيل ت مدنحناحهذ ح يي ض ع.
 مشكمة البحث 6-8

 يردتضدددنحأنحث ددددحح ييددتد ت يردتضددنحندداح ي شدتح ي تضددرحي دددرةحثثطلدمحيددنحح ييننيددتتدتتح يثداحث  اددهحأ د  تح يث ددد
 يث تيددلحيددهح عنددر دح  يايتعددتتحدييددنح يننددرحندداحيايددلحشضددتدتهتحيسددث دننح ميتنث ددتح يثننديدددنح  يثدداحدييددنحيددنحخمي ددتح

دددنح الع دددنح  ثلددتءح يثطدد رح ييليدد سحعددنحطردددقحيددنحيدد  درح د ردددنح نن  خثمن ددتح ثن ع ددتح  سددمحيسددث دتث مح يثننديدددنح
ث ندرحشدتد تحميتندنح عليدنح   الح يداحأنضدلح النادتزحنح نحأنحثننددمحهد حع دترةحعدنحثايدهحي ددرحعندر دحعلداحدرادتتح
يث ت ثددنحيددنح يث لدددم ح يددنحخل دددتتحميتندددنح  اثيتعدددنحيثن عددن ح ذيددكحأيددرحط د دداح  يددمحث ددت تح ي نددتئف ح  ددقح يايدددهح

يل   لحعلاحنرصح النادتزح ييثت دن ح ييدنحهدذ ح عسد تمح يينطيددنحثدن يسحعلداح يثننددمح ضدر رةح يث نددقححناح يثيددم
 ح0222  يخل دددتتح ييخثل ددن ح  يثدداحال دددحأنحثددن يسح ن دد رح  ددبح يينتنسددتتحد خددلح يثنندددمحنح) ييرددد ثا حح عنددر د دددنح
ح(.054-055

يليميددتتح الد ردددنح  ي نددنحيل ددرقح ييزددترينحنداح ط يددنحغددرمحددنح ددر،ح ي ددت م نحأنحيددنح ييييدنحأنحديدد نحيلميتنددنح يثنندي
 خثدددترح ححن ييمتيددحدتتح يردتضددني  د لح يدداح ييسدث ح  يدد رح ييدد مرح  ي  دتلحنداح سددتحيلثتدي ندد ح علداح يددرغمحيدنحثن ع دتح

ن ددد ححييدددتحي ددتحيدددنحخ دددتئصحثيين ددتحيدددنحث دددددح ثادددت ح يينتنسدددنحن دد ح يسدددلمحأ ح  عسددل مح يينتسدددمحندداح يينتنسدددتتح
ح إلداتم.ح

 ف البحثاىدأ 6-3
ييميددتتح إلد ردددنح  ييميددتتح ي ندددنحيل ددرقح ييزددترينحندداحالث ددتد تح يثتدي نددد حيددنح ا ددنحننددرح  يميتنددنح يثننديدددنحح-0

ح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند .
 ي ندددنحيل ددرقحح ييميددتتح إلد ردددنح  ييميددتت الث ددتد تح ييزددترينحيددنح ا ددنحننددرح ي ددرقحندداح يميتنددنح يثننديدددنح دددنحح-0

ح ييزترينحناح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند .
(حيددددنح ا ددددنحننددددرح ييميددددتتح إلد ردددددنح يث ددددت نح  ال ثيددددترح  يثيتسددددكح  ي تعلدددددن يميتنددددنح يثننديدددددنح)حأ  ددددتدحيسددددث ،ح-3

ح.  ييميتتح ي ندنحيل رقح ييزترينحناح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند 
 ض البحث :و فر  6-4
يددنح يميتنددنح يثننديدددنحيليميددتتح إلد ردددنح  ييميددتتح ي ندددنحيل ددرقح ييزددترينحندداح ط يددنحغددرمحح دات دددت حح، حهنددتكحيسددث حح-0

ح سدتحيلثتدي ند حد يسحأهيدنحعنت رهت.
 ادد دحنددرقحذ تحداليددنحي ن دددنحندداح يميتنددنح يثننديدددنح دددنح ييميددتتح إلد ردددنح  ييميددتتح ي ندددنحيل ددرقح ييزددترينحندداحح-0

ح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند .
(حيدنح ا دنحنندرح ييميدتتح إلد رددنح يث دت نح  ال ثيدترح  يثيتسدكح  ي تعلددنأ  تدح يميتننح يثننديددنح)ثث تدنحيسث دتتحح-3
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ححح  ييميتتح ي ندنحيل رقح ييزترينحناح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند 
 مجاالت البحث : 6-5
حفحردتضدا(ح  ييميدتتح ي نددنح)يددرميزدرح حح عضد حهدئدنح د رددنح ييميدتتح إلد رددنح)رئددسح يياتلح ي زدرنح ح0-5-0
حنلسطدن( حح) ي ر قح  عردنح ي نتنحيستعدحيدرم(حيل رقح ييزترينحناح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند  ح
ح.ناحي تنننحأر دلح)ح ل ح(ح ييتعنح يردتضدنحح يياتلح يييتناح ح0-5-0
 .ححح03/9/0200ح يلتدنح00/9/0200  ثد ء  حينحح يياتلح يزيتناح ح0-5-3
 تحديد المصطمحات  6-6
 النثر ضددتتح  ييدددمح عستسدددنح يثدداحثط رهددتحايتعددنحي دنددنحيددنح اددلح يثيدددفح  يث تيددلحيددهح:  يميتنددنح يثننديدددنح6-6-6

 يي مر تح يخترادنح  يد خلدنح  يثاحدثمح الث تقحعلد تحينحأالح در كح عزدتءح  يث يددرح  دتح طرديدنحي دندنحثخددمح عهدد فح
ح(.070 ح0229 يرسيدنح) ييرد ثا ح

 اإلطار النظري والدراسات المشابية  -8
 اإلطار النظري 8-6
 الثقافة التنظيمية 8-6-0

 يميتنددنح يثننديدددنحيددنح يخ ددتئصح يييدددزةحيليننيددنح يدددسحيقنددر د ح ثزدددرحميتنددنح ييننيددنح يدداحذيددكح ي ديددلححث ددد
ندتييدمح ييزدثرينح.حندر دحد خدلح ييننيدن يي يق ح يذنحديثسمحأ د يهحيدنح ييددمح  يي ثيدد تح  النثر ضدتتح يثداحد يل دتح ع

أستست حييدتمح ييننينح  نتئ  ت حيي ن تحهاح يثاحث تننحعلاح ييننينحي  دةحيثر  طن ح ث طد تحه دث تح يثداحثيدزهدتححث د
ح.حح( Y. Chuang, R. Church, and j. Zikic, 2004 26-34 عنحغدرهتحينح ييننيتتح عخر،)

نثيتسدمح النثر ضدتتح عستسددنح يثداحث ليث دتح ييننيدنححميتندنح ييننيدناحأنحعلدح(Park et al, 2004)ييتحددذيرح
أمنددتءحث تيل ددتحيددهح ي دئددنح  ددلح ييزدديمتحيلثيدددفح يخددترااح  يثيتيددلح يددد خلان.ح دث لددقح يثيدددفح يخددترااح نييتندددنحندداح

احث يددقح النسداتمح  يث  ندقح ددنح ييننينح السثات نحيلثلدر تح ي دئدنح  إلد دتءح يثطل تث دت حأيدتح يثيتيدلح يدد خلاحندزددرح يد
   ددددذ حث دددددح يميتنددددنحح عنددددر دح  يايتعددددتتحذ تح يثخ  ددددتتح  ييسددددث دتتح ييخثل ددددنحد خددددلح ييننيددددن ححححححححححيخثلددددفح

 H.Park,V. Ribiere,and يزددديمث مح)حلدنح يادددددح ث لدددي محعلدداحيد دددنح ددل يثننديدددنح سدددلنحيضدد طح ي ددتي
W.Schulte, 2004,106-117ح(.ححنديددتحدددر،ح(Wilson, 2001)ددتنح يميتنددنح يثننديدددنحثزدددرح يدداحنثيتسددمح ييدددمحح 

 .A )ح  يسددل كحد خددلح ييننيددننح  يي ثيددد تح  النثر ضددتتح  يييترسددتتح ي يلدددنح  يثدداحثزدديلحديدددم حالثاتهددتتح عنددر د
Wilson,2001, 353-367حح.) 

ح، دد يخثل دن ح الحدييدنحع ددح ييد لح دتنحثثط رح يميتننح يثننديدنح ثن رحيل ا دح زيلحيخثلدفحنداح ييننيدتتح يحححححح
 عنضلحينح عن  عح عخر، ح ذيكحالنحييلحميتننحسديتث تح يثداحثيدزهدتحعدنح يميتندتتح عخدر، ح د نداححاهذ ح يميتنتتحه

ذيكحعدمح ا دحميتننحيمتيدنح يينحديينح ييد لح دتنحهندتكحميتندنحادددة حييدتحد نداحعددمح اد دح  د نحعتيدنحإلد رةح يميتندنح
 اددد دحيدددد خلحي دددددة.ح ثزددددرح د رةح يميتندددنح يددداحث زددددزحميتندددنح ييننيدددنحأ حثلدددددرح يميتندددنحيدددنحرغمحعلددداح يددديدددنحعنحينن

 يينث احي   ي ت ح دسثنثجحيدنحذيدكحأنح د رةح يميتندنحع دترةحعدنحيسدلينحث لددلح ثزدخدصحددثمحيثت  ث دتحيدنحش دلح ييدددردنح
 يثننديددنح يدر رح ي شدتح عدتدةحيدتحثيد نحادذ رهتحعيديدن حعنحطردقحسلسلنحينح يثدخمتح يينتس ن ح دثمحثط درح يميتننح

ييددتحث  ددفح  دد   نحثلددرهددت ح عنددديتحديدد نحهنددتكحضدد فحندداح ييننيددنحأ حأنحدعددمح يميتنددنحديدد نحضدد د ت حديمددلحذيددكح
نر ددنحإلييتندددنحثلددرهددت ح ذحيدددسحيددنح يسدد لحثلددددرح ثاتهددتتح عنددر دح يددتحد يلدد  حيددنحأنيددترحي ثددر تحط دلددن ح ي ددذ حنددتنح
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يادداءح ذهددتمحيددنحرغمحعلدداح يددد نحثلددددرحعطدد لح شددتحيددنحنددنح يثننديدددنحثتردخ ددتح هديل ددتح شدددرث تحعلدداح ي يددتءحيلميت
 لندهحيددسحيدنح يسد لحث دددلح يميتندنح  نحح(Riad, 2007)(.ح د ثيددحM. Grigoruta,2006, 747-752 )ح ي دتيلدن

ثيددتسحيللددقحيددهح  ضد يت ح د  ددلحذيددكحندداحن تيدث دتح يي دددنحث ددد حعندديتحديدد نحهنددتكحن عددتنحيسدثيمنحيددنح يميتنددنحنداح
.ح هدذ حد يدسح إلايدتعح ي دتمح تينسد نحيل دت مدنح(S. Riad, 2007, 26-43 ) تيدنح ندديتجحيننيثدتنحيدهح  ضد يتح

ح يميتنددددنح يثننديدددددن ح  يددددذدنحدث يدددد نحعلدددداحأنحي  دددد مح يميتنددددنح يثننديدددددنحدث ددددفح ددددتيلناح  ي  تيدددددنح  يث يددددددحح خ دددد ص
( E. Ogbonna, and L. Harris, 2007, 388-408.)ح
 أىمية الثقافة التنظيمية 8-6-8

ح دلثاثث ددحأهيدنح يميتننح يثننديدنحنديتح
 يميتننح يثننديدنح ييتعدةح يي دنح  يمت ثنح يثاحثيفحعلد تح ييننيتتحيي  ا نح يثلدر تح ييثسترعنح يي لدنح  ي تييدنحح-0

 ت.ناحنلح الن ثتحح  يثط رح يثين ي اا ح  نديتجح ييننيت
 يميتننح يثننديدنحث يلحيي تدينحثن  رحند تح يزخ دنح آلندنحيقنر دح لهد فح ييننينح ي لدت ح   دثحثزيلح ييدمحح-0

حأهد فحضينح حين ح ييننين حث ييه ح يت حيذ ثه ح ي رد حث يدق حد  ح ح   دث ح الن  تر  حهذ  حث تعل حي تدين  ييزثرين
 ينن ينح ييدمح يستئدةحناح يياثيه.

ديدنح إلطترح يذنحدس محناح نتءح ثط رح ييننينح  رثيتئ تح ي  ي نح يثلدر تح  يثط ر ت ح ناح يييت لح يميتننح يثننح-3
 هاح عستسحناح ن سترح ييننينح ثر ا  تح ذ حيتحيتنتحهذ ح يميتننحسل دن.

ح يح-4 حثس ا ح يثا ح يزتيلن ح تيا دة ح  ي يل ح  يثط ر ح يث  ل حعيلدتت حيناتح ح عستس حها ح يثننديدن د تح يميتنن
ح تي زلح ح يير  ل حين حير لن ح ييننيتتحخمل حشتيتح  ت ح يثا ح  يثط ر حعيلدتتح يث  ل ح تءتحي نم ح ذ  ييننيتت.
 يذرده حي نح د ر تح ييننيتتحيمحثدركح ث ددحميتنث تح يثننديدنح ييتئين ح أدضت حيمحث يلحعلاح داتدحميتنث تح يثننديدنح

 (.38-37 ح0200دتتح يث  لح يثاحشتيتح  ت.ح)سل  ح يخت نح  تحأ ح ي يلحعلاحثط درهتحناحسدتقحعيل
 عناصر الثقافة التنظيمية  8-6-3

أ ال  ح ييدمح يثننديدنح ح ييدمحع ترةحعنح ث تشتتحيزثرينح دنحأعضتءح يثنندمح الاثيتعاح ي   دح  لحيتحه حيرغ محأ ح
ح.غدرحي محغدرحيرغ مح حاددحأ حغدرحاددح حي محأ 

يملح ييدمحناحييتنحأ ح دئنح ي يل ح  دثحث يلحهذ ح ييدمحعلاحث ادهحسل كح ي تيلدنحضينحأيتح ييدمح يثننديدنحن احث
 ينر فح يثننديدنح ييخثل ن.ح ينحهذ ح ييدمح ييست  ةح دنح ي تيلدن ح  الهثيتمح ند رةح ي شت ح  الهثيتمح تعد ءح   ثر مح

ح آلخردن.
ح هاحع ترةحعنحأنيترحيزث ح يي ثيد تح يثننديدنح  ح الاثيتعدنحناح دئنح ي يل حمتندت   رينح  لحط د نح ي يلح  ي دتة

 يد دنح ناتزح ي يلح  يي تمح يثننديدن.ح ينحهذ ح يي ثيد تحأهيدنح ييزترينحناحعيلدنح نهح يير ر ت ح  ييستهينحناح
ح ي يلح يايتعاح  مرحذيكحناحث يدقح عهد فح يثننديدن.

ي تددرحي ددةحيليننينح  دمحح     تددرحدلثزمح  تح ي تيل نحناح ييننينحمتيمت  ح ععر فح يثننديدنح ح هاحع ترةحعنحي ت
ح.ح د ثربحأنحثي نحهذ ح ععر فحغدرحييث  نح   ا نح إلث تع.ن س تح ييننينح  ال نحناحث ددنح عم

ح يييث مح يذنحد ناحياي ح يسدي ي ااحغدر ح تيث تشد ح يث ش تتح يثننديدن حثثيمل ح  ح يث ش تتح يثننديدن حينحر   ت    عن
حيمتلحذيكح حينح آلخرحخملحنثرةحعيلح ي ردحناح ييننينح. حأ ح ييننينحيلحين ت ح ي رد حأ حدث ش  ت  يث ش تتحد ددهت
ث ش تتح ير ستءحينح يير  سدن ح  يير  سدنحينح ير ستءح ح  يزيمءحينح يزيمءح آلخردنح  ييثيملنح تيثيددرح  ال ثر مح
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 ح0224 ين سدنح  الشث تددن.ح) ي يدتن ححي ردثنندياحدستعدح ددعمح  ثدتاتتح  ييث تدل ح ث ندرح دئنحثننديدنح ينتخح
ح(.300-303

حالدراسات السابقة 8-8
 ( 8008دراسة الخشالي والتميمي )  8-8-6

"الثقافة التنظيمية ودورىا في تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار لمواجية التحديات المعاصرة دراسة ميدانية في 
 يا المعمومات األردنية"شركات تكنولوج
ح يث رفحعلاح آلثاح ح ياهدنتح يدر سنح

 يث ددت نح  ال ثيددترح  يثيتسددكحط د ددنح يميتنددنح يثننديدددنح يسددث دتتحثدد  نرحعنت ددرهتح يي ثيدددةحندداحهددذ ح يدر سددنح هدداح حح-0
 ناحزريتتح نتعنحثين ي ادتح يي ل يتتح عردندنح.ح  ي تعلدن

  ثختذح يير رح.حيسث ،حيزترينح ي تيلدنحناحعيلدنح-0ح
 يد،حثلمدرح يميتننح يثننديدنح عنت رهتحناح ييزترينحناح ثختذح يير رح عنت رهتح. -0
ثيددمح  بح يث  دتتح  يدتتحثط دي تح خ  صح يميتننح يثننديدنح  دفحث زددزحيزدترينح ي دتيلدنحنداح ثخدتذح ييدر رح -3

 ناح يزريتتحشددح يدر سنح.
(حيددنح047ردددقح سددث تننح ددييتحي ددذ ح يلددرب حيددنحعدنددنحيي نددنحيددنح)ييددتحاي ددتح ي دتنددتتح يمزيددنحيلد رسددنحعددنحط

(ح  يددذنحأاردددتحندددهح0228 ي ددتيلدنحندداحزددريتتحثين ي ادددتح يي ل يددتتح ي تيلددنحندداح يييليددنح عردندددنح ي تزدديدنحي ددتمح)
يدتحح يدر سن.ح يث يددقحأهدد فح يدر سدنح دددتحياي عدنحيدنح ي رضددتتح يثداحثدمح عثيتدهدتحيدنحش دلح ي دت مدنح  ددحير ا دن

حيثمحناح عدمح إلد رنحعنحهذ ح يي ض ع.حالخث ترحنرضدتتح يدر سنحثمح سثخد محي تيلح يث تدنح الث تدنح.
حث  لتح يدر سنح ياحياي عنحينح ينثتئجحأهي تح 

تتحثين ي اددددتحزدددرييح عنت دددرح ييزدددترينحنددداح ثخدددتذح ييدددر ر رث دددتعحنددداحيسدددث ،ح يثط ددددقحي نت دددرح يميتندددنح يثننديددددنحح-0
 .عردندن يي ل يتتح 

ح. رحث ز،حي نت رح يميتننح يثننديدن ا دحنر قحذ تحدالينح   تئدنحيايدهحعنت رح ييزترينحناح ثختذح ييرح -0
 (8060دراسة سمو ) 8-8-8

حح "الثقافة التنظيمية الرياضية وعالقتيا بالكفاءة التنظيمية في المنظمات الرياضية في اقميم كوردستان"
ح يا يث رفح ح ح ي ر قح–حميتننح يثننديدنحناح ييننيتتح يردتضدنحناح شلدمحي ردسثتن نتءحييدتسحيلهدنتح يدر سنح ياح

ح يا يث رفح ح ح ي ر قح– يميتننح يثننديدنح  يي تءةح يثننديدنحيد،حأعضتءح ييننيتتح يردتضدنحناح شلدمحي ردسثتنح
  ي ر ق.ح–دنحناح شلدمحي ردسثتنح ي مشنح دنح يميتننح يثننديدنح  يي تءةح يثننديدنحيد،حأعضتءح ييننيتتح يردتض

  زددثيلتحعدنددنح ي  ددثحعلدداح ح ي مشددتتح ييث تديددنحييمئيثددهح ط د ددنح ي  ددثح لسددل م سددثخدمح ي ت ددثح ييددن جح ي  دد اح
(ح0202ح–ح0229 ي دددر قحيلي سدددمح)ح–أعضدددتءح ي دئدددتتح الد رددددنحيقندددددنح  الث دددتد تح يردتضددددنحنددداح شلددددمحي ردسدددثتنح

(حنتدددددت حنددداح الشلددددمحيي تنندددتتحدهددد كح  ر ددددلح  يسدددلديتندنح06(ح ث دددتد  حردتضددددت ح ح)05(حعضددد  حديملددد نح)094    شدددهح)
ححح  ياحياي عنحينح ينثتئج ث  لح ي ت ثح

ححححنتعلدنحييدتسح يميتننح يثننديدنحناحشدتسح يلربح يذنح ضهحينح اله.حح-0
 .ي تحيدن يميتننح يثنندحطنت السثداللحعلاح يي تءةح يثننديدنحيليننيتتح يردتضدنح  س -3
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دثيدزحأعضتءح الث تد تح  النددنح يردتضدنحناح شلدمحي ردسثتنح ترث تعحدراتتح يميتننح يثننديدنح  يذنحد زرح -4
ح د ر حزدتدةح يي تءةح يثننديدنحيليننينح يردتضدن.

نحث ادحعمشنحذ تحدالينح   تئدنح دنح يميتننح يثننديدنح  يي تءةح يثننديدنحيد،حععضتءح الث تد تح  الندد -5
ح ي ر ق.ح– يردتضدنحناح شلدمحي ردسثتنح

 إجراءات البحث  -3
 منيج البحث 3-6

ح.يثهح ط د نح ي  ثثمح سثخد مح يين جح ي   اح تعسل مح ييس احييمئح
حمجتمع البحث وعينتو 3-8

تيغح ي دح ييميدتتح إلد رددنح  ي نددنحيل درقح ييزدترينحنداح ط يدنحغدرمح سددتحيلثتدي ندد ح زثيلحياثيهح ي  ثحعلاح
ححح(0.ح ييتحي ضححناح ياد لح)نلسطدن( حح ي نتنح  عردنح ر قنرقح) ي(حنرد حي زعدنحعلاحأر  نح44عددهمح)

 (6الجدول )
 مجتمع البحث وعينتو يبين

 المجموع المالك الفني المالك اإلداري المنتخبات
 65 4 66 العراق
 60 4 6 األردن
 66 4 7 لبنان

 8 4 4 فمسطين
 44 66 88 المجموع

 أداة البحث  3-3
( حح0228يث يدقحهدفح ي  ثح سثخدمح ي ت م نح سدث دتنح يميتندنح يثننديددنح يي ددحيدنحش دلح)ح يخزدتياح  يثيديدا ححححححح

ح  يثيتسدددددكح  ال ثيددددتر(حياددددتالتح ها) يث ددددت نح4(حنيددددرةحي زعددددنحعلدددداح)07 دددددثحثيدددد نح سددددث دتنح يميتنددددنح يثننديدددددنح)
 السدث دتنح ندقحخيسدنح دد ئلحهداح)ي  ندقح زددة حي  ندق حي تددد حغددرحي  ندق حغددرحنيدر تححات نحعن ي تعلدن( ح ثثمح إل ح

 يردتضدنحثمح ار ءح  دبح يث دددمتح يط د دنحعلددهح ييميتتح إلد ردنح  ي ندنحي  نقح زدة( ح  يتحأنح السث دتنحي دحيلدرح
حهرنح م تثهح يتالثا  يردتضدنح ينحممح يث يقحينح دشهح ينت ييميتتح إلد ردنح  ي ندنح يتحدنتسمحعيلح

حالصدق الظاىري 3-3-6
( ح د ددح ث دتقح44-43 0995ه ح  دحأن  عح ي دق ح د نداحنيدد،حثيمددلح الخث دترحيلي ثد ،ح ييدر دحشدتسدهنح) ي سدتف ح

.ح( Fergson  1981 , 104) ح(Stanly&Kennth,1987,109) يي ييددنحن عدتحيدنحأند  عح ي ددقح يندتهرنح
نحن دددح الخث ددترح ددتدشتح  دددحعرضددهحعلدداحعددددحيددنح ييخث دددنح  يخ ددر ءحندداح يياددتلح دزدددرح)عدد دس(ح يدداح نددهحندييددنحأ

 يذنحديدسهح الخث تر حننذ ح شرح يخ ر ءحأنحهذ ح الخث ترحديدسح يسل كح يذنح ضهحييدتسه حدييدنحيل ت دثح العثيدتدحعلداح
تسحيددذ حشددتمح ي ددت م نح( ح د دددحهددذ ح إلاددر ءح سدددلنحينتسدد نحيلثليدددحيددنح دددقح يييددد55 ح0999 يددمح يخ ددر ءنح)عدد دس 

يل يدمحعلداحنيدر تح يييددتس ح طلدمحيدنحيدلحح  ربح السث دتنحعلاحعددحينح يخ ر ءح ييخث دنحناح إلد رةح يردتضددن

                                                 


 تم استبعاد منتخب ايران لصعوبة التعامل مع المغة الفارسية 

  جامعة الموصل –أ.د راشد حمدون             إدارة وتنظيم    كمية التربية الرياضية 



 ......للفرق املشاركة بني املالكات االدارية والفنية دراسة مقارنة يف الثقافة التنظيمية

 

 
369 

   ددحيدن مح  ددد ءحيم نتثدهحندداحيدلحنيددرةحيدنحنيددر تح السدث دتنحي ن ددتح دتي نحأ حغدددرح دتي نحندداح ييادتلح ييخ ددصح
ر تح ينتسدد ث تحيل دنددن حنضددم حعددنحيددد،ح ددم دنح ي ددد ئل ح شدددحأسدد رحييددتحطلددمحيددن مح  ددد ءح ر ئ ددمح دد لح ضدد حح ي يدد

تحيددتحنحعلدداحنسدد نحثيتر دد  ددلح ي ددت م حح ذح يددر تح يييدددتسي يددمحد دددثحأنح ددذفحث ددددلح  ددبح ي يددر تح يث لدددلحعددنح
(حخ ددر ءحعن ددتح7(حيددنح ث ددتقح يخ ددر ء ح شدددحثددمح اددر ءح يث ددددمتح  دددح  دد لح ي ددت م نحعلدداح ث ددتقح)%022ح-82 دددن)
%(حندليمرحيدنح ر ءح75%(ح ذحدزددرح لد مح يداح ندهحعلداح ي ت دثح ي  د لحعلداحنسد نح ث دتقح)75ملحأيمرحيدنحنسد نح)ثي

 (.006 حح0986 يي ييدنحناحهذ ح ين عحينح ي دقح) ل مح  خر نح ح
ح.حح(0  يي ض نحناح)يل قحح  ذيكحثزيلتح ي دلنح ين تئدنحيلييدتسح يثاحسد ثيدهتح ي ت م نحناحثثينح ار ء تح  م م

حثبات المقياس  3-3-8
 ح يددنح ياددددرح تيددذيرحأنحطرديددنح)أي ددت(حثثيثددهح(Alpha)يل  دد لحعلدداحم ددتتح السددث دتنحثددمح سددثخد محطرديددنحي تيددلحأي ددتح

( ح ذح048 حح0224 لهيدنحخت نحي ن تحثسثخدمحناح ستمحي تيلحم تتح الخث تر تح يييتيدنح  يي ضد عدنح) ين  دتنح ح
  دددذيكحأ ددد حح تإلييدددتنحثط ددددقح السدددث دتنحعلددداحعدندددنح( ح907 2سح يميتندددنح يثننديددددنح)لييددددتي للدددتحشديدددنحي تيدددلحأي دددتح

ح ي  ث.ح
 وصف مقياس الثقافة التنظيمية 3-3-3

 ي تعلدددن(ح حح  يثيتسددكح  ال ثيددتر(حنيددرةحي زعددنحعلدداحأر  ددنحأ  ددتدحهدداح) يث ددت نح07ثيدد نحييدددتسح يميتنددنح يثننديدددنحيددنح)
نداح يادد لحح ييدتحي ددنح ييندثنمحي دذ ح ي يدر تحنح ييزجح ي زد  ئا ح ي ت م،حشدحأارح(حعلاح يث  يا ح ح6 ح6 ح6 ح9    شهح)
(حييتح ضهحأيتمحيلحنيرةحخيسنح د ئلحهاح)ي  نقح زدة حي  نق حي تدد حغدرحي  نق حغدرحي  ندقح زددة(حث يدلح0رشمح)

%حنتشددلحيسددث ،ح49)  عثيدددتح ينسددمح يي دددنح آلثدددنحندداحث سدددرحيسددث ،ح يضددلطح يي ندداحح(.0 ح0 ح3 ح4 ح5 ع ز نح)
ندددليمرح-82%حيسدددث ،حيرث ددده ح79-72%حيسدددث ،حي ثددددل ح69-62%حيسدددث ،حيدددنخ ب ح59-52يدددنخ بحادددد  ح

حيسث ،حيرث هحاد ح(.
ح(0 ياد لحرشمح)

حثسلسلحنير تحأ  تدحييدتسح يميتننح يثننديدند دنح

 تسمسل الفقرة في المقياس عدد فقرات البعد في المقياس األبعاد
ح07حح06حح05حح00حح07حح03حح9حح5حح0ح9 التعاون
ح00حح08حح04حح02حح6حح0ح6 االبتكار
ححح03حح09حح05حح00حح7حح3ح6 التماسك
ح04حح02حح06حح00حح8حح4ح6 الفاعمية

 الوسائل اإلحصائية  3-4
                                                                                                                                                             

 جامعة الموصل – أ.م.د رياض أحمد إسماعيل   إدارة وتنظيم    كمية التربية الرياضية
   جامعة الموصل –أ.م.د وليد خالد ىمام          إدارة وتنظيم    التربية الرياضية كمية التربية األساسية 

 جامعة الموصل –أ.م.د عدي غانم الكواز        إدارة وتنظيم    كمية التربية الرياضية 
   جامعة الموصل –الرياضية  أ.م.د خالد محمود عزيز        إدارة وتنظيم    كمية التربية

          جامعة الموصل –م.د بثينة حسين الطائي       إدارة وتنظيم    كمية التربية الرياضية 
 جامعة الموصل          –م.د محمد ذاكر سالم          إدارة وتنظيم    كمية التربية الرياضية 

ح
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حناحث لدلح ي دتنتتح SPSS ثمح سثخد مح ي رنتيجح إل  تئاح
ح(Alpha)لحأي تحي تي ح الن ر فح يي دترن ح ي سطح ي ست ا ح ينس نح يي دنح-
ح(حح046 ح0998ي رضاح)عم ن ح ييث سطح  ح(98ح–ح92 ح0222عيرح  خر ن ح) خث تر)ت(حح-
حومناقشتيا عرض النتائج -4

حثاح  ي  ثح يتآلحنر بدثضينحهذ ح ي  لحعرضتحيلنثتئجح ينتشزث تحعلاح نقح
 (3الجدول )

لممالكات اإلدارية والمالكات الفنية لمفرق المشاركة في بطولة غرب التنظيمية  لمثقافةوالمتوسط الفرضي يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 آسيا لمتايكوندو

 المتوسط الفرضي االنحراف المعياري الوسط الحسابي المعالم اإلحصائية
 86 63،647 605،85 المالكات اإلدارية
 63،563 607،687 المالكات الفنية

ي ددددتر  حدييدددنح يييترندددنح دددهحيلميتندددنح يثننديددددنح   ددد هحح ييث سدددطح ي رضددداح ع لحثدددمح دادددتدح دددرب ي يلث يدددقحيدددنح
ح.    د رح ي يم

ح ييميددتتح إلد ردددنح  ييميددتتح ي ندددنحيل ددرقح ييزددترينحندداح ط يددنحغددرمح سدددتحيلثتدي نددد أنحح(3)دث دددنحيددنح ياددد لح
ت ح ذحيددتنح ييث سددطح ي  لدداحيلميتنددنحعنت ددرهد يددسحأهيدددنح دات دددت حيددنحييترسددنح يميتنددنح يثننديدددنحح، حايددد  محيدددد محيسددث ح

  ييث سددددطح ي  لدددداحيلميتنددددنح يثننديدددددنحح(047 03(ح  ددددتن ر فحي دددددترنحشدددددر ح)05 025)ميددددتتح إلد ردددددنحيلي يثننديدددددنح
تحيدددأعلدداحيدددنح ييث سددطح ي رضددداح يييت ددلحي حيددت هح(563 03(ح  دددتن ر فحي دددترنحشددددر ح)687 027يليميددتتح ي ندددنح)

 ند عح ي يدلح يدذنحديترسدهح عندر دح ييثزدت  نح يميتننح يثننديدنح ي تيدنحثن رحينح ي دئنح يد خلدنحنحيدزةح ( ح ذح80  ي تيغح)
ح(.307 ح0224د خلح ييننين ح أنح ييننينحذ تح عد ءح  ي تعلدنح ي تيدنحيدد تحميتننحش دنح دنحأعضتئ تح) ي يدتن 

 (4الجدول )
بين المالكات اإلدارية والمالكات الختبار داللة الفرق في الثقافة التنظيمية ( Sigو)وقيمة )ت( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الفنية لمفرق المشاركة في بطولة غرب آسيا لمتايكوندو

 الوسط الحسابي المعالم اإلحصائية
االنحراف 
 المعياري

 الدالة  Sig قيمة ت

ح88 2ح898 3 المالكات اإلدارية
غير  338 2 7 0

ح868 2ح988 3 المالكات الفنية نويمع
ح إلد رددددن(حنددداح يميتندددنح يثننديدددنحيليميدددتتحSig(حن ددد رحشديددنح)4  دددح يث لددددلح إل  ددتئاحدث ددددنحيدددنح ياددد لح)

نداح يميتندنححث اددحندر قحذ تحداليدنحي ن ددنالح(حعلددهح2 ح25 ح ييترندنح يسدث ،ح يداليدنح)(338 2  ي ندنح  يثداحثسدت نح)
يدذ حدييدنحيل دت مدنح سدثخد مح ي رضددنح ي ددلدنح ددلح ي رضددنح ي د ردنحح.ميتتح إلد ردنح  ييميتتح ي ندن دنح ييح يثننديدن

ح  يثاح نثرض تح ي ت م ن.ح
ح

                                                 

ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح(ح.046 حح0998)عم نح ح/حعددح ي د ئلحر تحعددح ي يح× ي د ئلححياي عحأ ز نح= ييث سطح ي رضاحح
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 (5الجدول )
مفرق المشاركة وجية نظر المالكات اإلدارية والمالكات الفنية ل أبعاد الثقافة التنظيمية من مستوىيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 في بطولة غرب آسيا لمتايكوندو

 أبعاد
 الثقافة التنظيمية

 المالكات الفنية المالكات اإلدارية
الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المؤية

مستوى 
 الثقافة

الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المؤية

مستوى 
 الثقافة

 مرتفع %78,46 3،983 مرتفع %76,66 3،833 التعاون
 مرتفع %77,08 3،854 مرتفع %77,86 3،863 االبتكار
 مرتفع  جدا %86,84 4،068 مرتفع %78,38 3،966 التماسك
 مرتفع  جدا %88,9 4،645 مرتفع  جدا %80,88 4،066 الفاعمية

ع  دددتدح يميتندددنح يثننديددددنحيليميدددتتحح  ينسددد نح يي ددددنثدددمح دادددتدح ييث سدددطتتح ي سدددت دنححتيدددثم ي دددربح ي يلث يدددقحيدددنح
يل رقح ييزترينحناح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند  ح   ددح يث لددلح إل  دتئاحدث ددنحيدنح يادد لحح ي ندن إلد ردنح  ييميتتح

 نددقحأ  تدهددتحاددتءتحيرث  ددنح يرث  ددنحاددد  حعلدداح ينسددمح ييئ دددنحييسددث دتتح يميتنددنح يثننديدددنحيليميددتتح إلد ردددنح(حأنح5)
 حأيددتحيسددث ،ح) ي تعلدددن(حنيدددح يثيتسددك( ح ال ثيددترح حح يث ددت ن%(حع  ددتدح)78,30-76,66)حتح ييرث  ددنحيددتح دددن شدددحثيتر دد

 نددقحأ  تدهددتحعلدداحيرث ددهحاددد  .حييددتحاددتءتح ينسددمح ييئ دددنحييسددث دتتح يميتنددنح يثننديدددنحيليميددتتح ي ندددنحاددتءح يسددث ،ح
 ال ثيدددتر( حأيدددتحيسدددث ،ح ح%(حع  دددتدح) يث دددت نح78,46-77,28تح ييرث  دددنحيدددتح ددددنح) شددددحثيتر ددديرث  دددنح يرث  دددنحادددد  ح

ححح ي تعلدن(حنيدحاتءح يسث ،حيرث هحاد  . حسكح) يثيت
دن درحيدنح ي تعلددن(ح ح يثيتسكح حح  ال ثيترح) يث ت ن رث تعحيسث ،حأ  تدح يميتننح يثننديدنح عر  نحأنحنح حر،ح ي ت مد ح

يداح ح ييميتتح إلد ردنح  ي ندنحيل درقح ييزدترينحنداح ط يدنحغدرمح سددتحيلثتدي ندد ح ميتنث دتح سد احأعضدتئ تحخملح هثيتم
نح يميتندنح ي تعلددنحثيد نحيدنحخدملح يثريددزح ح ح ذيث يدقحأهد ن تح  ييدزةح يثنتنسدنح يردتضددنحي دتحيل تح ييتندتث تح سثلمل

علددداح عهدددد فح يي دددددةحنددداح يخطدددطح يي ثيددددةحنضدددمحعدددنحزددددتدةحزددددةح يينتنسدددنح ددددنح ييثنتنسددددنح) يخزدددتياح  يثيديدددا ح
ح(.حح00 ح0228

 الستنتاجات والتوصيات ا -5
 االستنتاجات : 5-6
عتيدت حيلميتننح يثننديدنحد يدسحأهيددنحعنت درهتحيدنح ا دنحنندرح ييميدتتح إلد رددنح  ييميدتتح ي نددنحح، حن  رحيسث حح-0

حيل رقح ييزترينحناح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند .
يل درقح ييزدترينحنداح نددنح دنح ييميتتح إلد ردنح  ييميتتح يالحث ادحنر قحذ تحدالينحي ن دنحناح يميتننح يثننديدنحح-0

ح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند .
(حينح ا دنحنندرح ييميدتتح يث ت نح  ال ثيترح  يثيتسكح  ي تعلدنأ  تدح يميتننح يثننديدنح)حيسث دتتن  رحث تدنحناحح-3

ح إلد ردنح  ييميتتح ي ندنحيل رقح ييزترينحناح ط ينحغرمح سدتحيلثتدي ند ح يتآلثا 
ح.ححح(حيرث  نحاد  ي تعلدن يثيتسك(حيرث  نح ح) حح  ال ثيترحت ن) يث ح إلد ردنليميتتح تدح يميتننحيأ حيسث دتتحتاتءح-أ
ح ي تعلدن(حيرث  نحاد .حح حح(حيرث  نح ) يثيتسك ال ثيتر ححت ناتءتحيسث دتتحأ  تدح يميتننحيليميتتح ي ندنح) يث ح-م
ح



 ......للفرق املشاركة بني املالكات االدارية والفنية دراسة مقارنة يف الثقافة التنظيمية

 

 
388 

 التوصيات : 5-8
س  ءحنديتحدث لدقح تيث دت نححيإلناتزح يردتضا يميتننح يثننديدنح يد عينحح ي يلحعلاحثنيدنحن   اح يي ةحناحخ تئصح-0

ح  ال ثيترح  يثيتسكح  ي تعلدن.
 يثدداحثسدد اح ييننيددتتح يردتضدددنحزددددحيددنحخ ددتئصح يميتنددنح يثننديدددنح ييحغثنددتمح ييزددددحيددنح ي ددرصحيلث ددرفح يددا ح-0

حححح.ردتضدنح ر دنح سثر ثدادنحيسثي لدنيثدعدي ت ح ي ت ينحثنيدنح ي ر يجح يثاحثستندح ثدعمح يميتننح ي
 عنددددنح يردتضدددنح حح ييثن عددن يينثخ ددتتح ييزددترينحندداح ي طدد التح اددر ءحيمددلحهددذ ح يدر سددنحعلدداحعدنددتتحأخددر،حيمددلحح-5

ح.ححح  ي رقح يردتضدنح عخر، ير يزح يز تمح  الث تد تح يردتضدنح ي رعدنح ييملدتتح يلاننح ع يي دنح ي طندنح ي ر شدنح
 رالمصاد

(ح حثيدددددددمحث لدددددمح يطتيدددددمح يثايد ددددداح  يثيددددد دناح حثرايدددددنحي يددددددحأيددددددنح يي ثددددداح0986 لددددد مح ح نددددددتيدنح  خدددددر نح)ح-0
ح  خر ن يطت هح يييثمح يي رنح ي ددث  ييتهرة.

ح حد رح  تءحيلنزر حعيتنح عردنح0( ح يسل كح يثننديا حطح0220 ي د حخضدرحيتنمح)حح-0
حح-3 حزتيرحاترح هللح  يثيديا  ح) يخزتيا  حنتضلحي يد حناحث زدزح ييزترينح0228أدتد ح د رهت ح يثننديدن ح  يميتنن )

ح الشث تدح حيلدن ح يي ل يتتح عردندن  حناحزريتتحثين ي ادت حيدد ندن حدر سن ح يث ددتتح يي ت رة ح يير رحيي  ا ن  تثختذ
   ي ل مح إلد ردنحاتي نح ي ل مح يثط ديدن حعيتن ح عردن.ححح

 ح يميتننح يثننديدنح يردتضدنح عمشث تح تيي تءةح يثننديدنحناح ييننيتتح يردتضدنحناح(ح0200سل  حزتيرح  يدح)ح-4
ح حديزق حس ردتح.0 شلدمحيردسثتن حد رح ي ر مح د رحن رحيلدر ستتح  ينزرح  يثراين حط

دتضدنحناح يميتننح يثننديدنح يردتضدنح عمشث تح تيي تءةح يثننديدنحناح ييننيتتح يرح ح(0202سي  حزتيرحأ يدح)ح-5
  شلدمحي ردسثتن حرستينحيتاسثدرحغدرحينز رة حيلدنح يثر دنح يردتضدن حاتي نحأر دل.

ح. حيط  نحزرينح ي  ديتن0(ح ح ييدخلح ياح ي  ثحناح ي ل مح يسل يدن حط0995 ي ستفح ح تيحح نح يدح)ح-6
حححلنزر ح ييتهرةح حي رح.ح حيريزح ييثتمحي0( حسدي ي ادنح ييدتدةح يردتضدن حطح0998عم ن حي يدح سنح)حح-7
  ئدددلحيلنزدددر حعيدددتن حح حد ر0 حطسدددل كح يثننديددداحنددداحيننيدددتتح ععيدددتل ي (ح0224 ي يددددتن حي يددد دحسدددليتنح)حح-8

ح. عردن
ح(ح حديدلح ي  ثح ي لياح حد رح ي يرح ي ر احيلط تعنح  ينزرح ح ييتهرةح.0999ع دسح حخدرح يددنحعلاح  يدح)ح-9

ح حد رح  ئلحيلنزرح  يث زده حعيتن.حح0( حننردنح ييننينح  يثنندم حط0222 ييرد ثا حي يدحشتسمح)ح-02
  حعيتنح.5(ح  يسل كح يثننديا حد رح  ئلحيلنزرح  يث زده حط0229 ييرد ثا حي يدحشتسمح)ح-00
ح. حد رح يزر قحيلنزرح  يث زده ح عردن0تسدتتح ييدتسحناح ي ل مح يسل يدن حط حأس(ح0224 ين  تن حي ساح)حح-00

13-A.Wilson, "Understanding Organizational culture and the Implication for corporate 
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14-E.Ogbonna, and L.Harris, "Dereloping internet operations and subcultural dynamics 
An exploratory study", Journal of Organizational change Management, Vol.20, No.3, 
2007. 
15- Fergson , George , ( 1981 ) , Statistic analysis in Psych; vology and  
educotion . Mc Graw Hill , New York . 
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 المالحق:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم      

حييدتسح يميتننح يثننديدن
 (6الممحق )

 السيد عضو الفريق )اإلداري / الفني( المحترم 
(حنداح ييادتلح ييخ دصحح√ات نحعلد دتح دشدنح  دتدددنح  ضدهحعميدنح)حدرااح إلطمعحعلاحنير تح يييدتسح  إل

 شاكرين تعاونكمخدينحيل  ثح ي لياحنيطح ح الحد عاحيذيرح السمح
ححن عح ي يلح ح د رن......حنناح)يدرم(ح.......ح سمح ي ردقح ......

حيدةح ي يلحناح ي ردقح ح........حز رح...........حسنن

موافق  الفقرة ت
غير  محايد قمواف بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تعمل اإلدارة الرياضية العميا عمى تفويض األعضاء )اإلداريون،  6
 الفنيون( المزيد من السمطات

   
 

 

تشجع اإلدارة الرياضية العميا األعضاء )اإلداريون، الفنيون(  8
 عمى تحمل المخاطرة 

   
 

 

يطمبون من تضع اإلدارة الرياضية العميا أىداف واضحة و  3
 األعضاء )اإلداريون، الفنيون( انجاز ىذه األىداف

   
 

 

تؤكد اإلدارة الرياضية العميا عمى العمل بكفاءة وانجاز الميام  4
 بفاعمية

   
 

 

يسمح معالجة الصراع التنظيمي بزيادة حاالت اإلبداع واالبتكار  5
 لألعضاء )اإلداريون، الفنيون(.

   
 

 

اضية العميا رؤية وفيم عميق لخمق فرص تمتمك اإلدارة الري 6
 عمل جديدة لممنظمة الرياضية .

   
 

 

تمتمك المنظمة الرياضية أنظمة رسمية ودقيقة تمزم األعضاء  7
 )اإلداريون، الفنيون( بإتباعيا

   
 

 

تيتم اإلدارة الرياضية العميا بتحقيق أداء جيد في العمل وبموغ  8
 شخصية اليدف، بغض النظر عن المشاعر ال

   
 

 

    ىناك انسجام كبير بين األعضاء )اإلداريون، الفنيون(. 9
 

 

التحديات التي يواجييا األعضاء )اإلداريون، الفنيون( تسمح  60
 ليم بالتعمم والنمو

   
 

 

تؤكد إدارة المنظمة الرياضية عمى االستقرار والثقافة المحافظة  66
 ألعضائيا )اإلداريون، الفنيون(.
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 الفقرة ت
موافق 
 محايد قمواف بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

العامل الحاسم لنجاح المنظمة الرياضية ىو قدرتيا عمى  68
 استغالل الموارد المتاحة وتحقيق أفضل أداء.

   
 

 

    التعامل بين األعضاء )اإلداريون، الفنيون( كعائمة واحدة  63
 

 

تولي المنظمة الرياضية اىتماما منقطع النظير لألعضاء  64
 منيم.  )اإلداريون، الفنيون( وتشجع المبتكرين

   
 

 

    تولي المنظمة الرياضية اىتماما إلنجاز األىداف بكفاءة. 65
 

 

    يتنافس األعضاء )اإلداريون، الفنيون( لتحقيق كفاءة أفضل.  66
 

 

    وجود ثقة عالية بين األعضاء )اإلداريون، الفنيون(. 67
 

 

ون(  تقود اإلدارة الرياضية العميا األعضاء )اإلداريون، الفني 68
 فعميا لمنمو واالبتكار.

   
 

 

تمتاز المنظمة الرياضية باالستقرار وتوفير األمن الوظيفي  69
 ألعضائيا )اإلداريون، الفنيون(

   
 

 

    لتنافسيةاتسعى المنظمة الرياضية لممحافظة عمى ميزتيا  80
 

 

تشجع اإلدارة العميا األعضاء )اإلداريون، الفنيون( عمى  86
 فعمية في جميع أنشطة المنظمة .المشاركة ال

   
 

 

تتحمل المنظمة الرياضية المخاطر، وىذا ما يزيد من طاقتيا  88
 وطموحيا. 

   
 

 

يجري العمل في المنظمة الرياضية بشكل نظامي ولكل عضو  83
 )اإلداريون، الفنيون( ميام واضحة

   
 

 

تعطي المنظمة الرياضية اىتمامًا لألعضاء )اإلداريون،  84
 الفنيون( من اجل زيادة كفاءتيم ومتابعة انجازاتيم

   
 

 

يتفانى األعضاء )اإلداريون، الفنيون( في حماية المنظمة  85
 الرياضية وممتمكاتيا.

   
 

 

تيتم المنظمة الرياضية بتطوير الموارد البشرية لألعضاء  86
 )اإلداريون، الفنيون(.

   
 

 

الفنيون( والعمل الجماعي  رفع معنويات األعضاء )اإلداريون،  87
 في المنظمة الرياضية.

   
 

 

 


