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 امللخص
 هدف البحث الى :

 بناء مقياس ألنماط الثقافة التنظيمية لمدراء التربية الرياضية والفنية من وجهة نظر منتسبيها . -
داريا من منتسبي مديريات التربية الرياضية والفنية في الجامعات  ( عضوا مدربا911وتكونت العينة من ) وا 

العراقية والعاممين في القطاع الرياضي حصرا ، وتم التحقق من صدق المحتوى والصدق الظاهري لممقياس 
وكذلك صدق البناء باستخدام اسموب المجموعات المتطرفة وأسموب االتساق الداخمي، وبمغ معامل ثبات الفا 

 تم معالجة البيانات احصائيا باستخدام الوسائل االحصائية االتية :( لمثقافة التنظيمية و 2910)قياس لمم
 النسبة المئوية ومربع كأي واختبار )ت( لعينتين مستقمتين ومعامل ارتباط بيرسون(.)

 واستنتج الباحثان ما يأتي :
رفتين تقاربت قيمها التائية المحتسبة ( عبارة من عبارات المقياس تميز بين المجموعتين المتط63أن ) .9

 (.29222-2.220مابين ) (، وبمغ مستوى الداللة لها0.3.1 –99.216مابين )
( وبمغ مستوى الداللة لها 2.1.1 -2.012( عبارة متسقة داخميا، تقاربت قيم ارتباطاتها مابين )63أن ) .0

 )صفر( 
 .ظيمية( لمقياس الثقافة التن2910بمغت قيمة معامل ثبات ألفا ) .6

 وعميه يوصي الباحثان ما يأتي :
 ة والفنية في الجامعات العراقية .اعتماد المقياس في قياس الثقافة التنظيمية لمدراء مديريات التربية الرياضي9
 .إجراء مقارنات بين مدراء مديريات التربية الرياضية في الجامعات العراقية في أنماط الثقافة التنظيمية.0

 مديرية التربية الرياضية والفنية. –الثقافة االدارية  –حية : الثقافة التنظيمية الكممات المفتا
Constructing the Scale of Organizational Culture types for the 

Directors of Physical  and Artistic Education Directives in Iraqi  

Universities from the point of view of their staffs  
Asst. Prof. Dr. Odai Ghanim Al-Kawwaz       Mr. Waleed Amir Dhai'a 

Abstract 

The research aims at : 

- Constructing a scale of the organizational culture types  for the directives of 

the physical  and artistic education directors in the point of view of their staff. 

  3124 –( 72) –لعدد ا –( :2) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضوة )نصف سنوية(
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The sample includes (199) a training and administrative members of the staff of the 

directions of physical  and artistic education directives in Iraqi universities and , in 

particular , the staff of the physical  sector. The validity of the content and the face 

validity of the scale and the construction validity by using the style of the contrasted  

groups and the internal consistency have been examined. Alfa reliability coefficient 

of the scale is (0,92) of the organizational culture . The data have been processed 

statistically by using the following statistical means : 

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

coefficient (Person )) 

The researchers have concluded the following : 

1. (36) item of the scale deffrentiate between both contrasted groups Their 

calculated values were between ( 11,083-2,659) . The level of significance is 

between (0,002-0,000) . 

2. (36) items were leiving internal consistency. Their correlating values were 

between (0,290-0,858) . Their level of significance is zero. 

3. The value of alfa reliability coefficient of the organizational culture scale is 

(0,92). 

The researchers  have recommended the following : 

1. Adopting the scale in measuring the organizational culture for the directives of 

the physical  and artistic directives in Iraqi universities. 

2. Making a comparison among the managers of physical  education directives in 

Iraqi universities in the organizational culture types . 

Keywords : Organizational Culture – mauagerial Culture - Directors of Physical  

and Artistic Education. 

 التعريف بالبحث :-9
 المقدمة وأهمية البحث :-9–9

تعد األنشطة الرياضية في رحاب الجامعة نقطة أساسية ومتنفسًا يمكف لمطالب مف خالليا 
تحقيؽ ذاتُو والخروج مف روتيف الدراسة وضغط الحياة اليومية، فالرياضة في مفيوميا العاـ وسيمة 

عف الجامعات بمعزؿ النشاط الرياضي الذي يمثؿ  نقطة  لالستمتاع والترفيو، وال مجاؿ لمحديث اليوـ
أساسية في الحياة الجامعية، فالطالب يمارس ىذه األنشطة كأي مادة مف المواد األساسية التي يتناوليا 
بالدرس نظرًا لقيمتيا عمى جميع المستويات، وتقع عمى عاتؽ مدربي األلعاب الرياضية في مديرية التربية 

تشكيؿ المنتخبات كميات و ة ميمة تخطيط وتنظيـ النشاط الرياضي الداخمي والخارجي لمالرياضية والفني
، ولكي يستطيع مدربي ضال عف األنشطة الفنية والثقافيةوتدريبيـ إلشراكيـ في المنافسات الرياضية ف
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يا الثقافة األلعاب اإليفاء بمتطمبات عمميـ يستمـز توافر عدد مف المتغيرات التنظيمية بشكؿ سميـ مف أىم
أيضا  ما يتصورىا المنتسبوف فييا وتعدالتنظيمية، إذ تعكس الثقافة التنظيمية في المنظمة شخصيتيا. ك

 مف محددات السموؾ التنظيمي فيي تؤثر في رضا المنتسبيف وفي مستوى أدائيـ.
ظمات أو ومما يزيد مف أىمية الثقافة التنظيمية  كونيا ُتعد مف المحددات الرئيسة لنجاح المن  

فشميا، إذ ربطت عدة بحوث ميدانية بيف نجاح المنظمة، والقيـ التنظيمية السائدة في المنظمة، مف خالؿ 
دفع أعضاءىا إلى االلتزاـ بالعمؿ الجاد واالبتكار والتحديث، والمشاركة في اتخاذ القرارات، وتحسيف 

(. ولـ تغفؿ الدراسات اإلدارية 141 ،2005األداء والخدمة، وتحقيؽ الميزة التنافسية ) أبوبكر وطو، 
 بطريقة المشاكؿ وحؿ الموظفيف قدرات تطويرطريؽ  تحديد ىوية المنظمة عف أىمية دور المدير في

 آالت معقدة البشر البشرية، فعقوؿ اإلمكانات وىو أال مورد في المنظمة أعمى إبداعية، فالمدير يستثمر
 (33 ،1995 وكميز، لممنظمة. )سمولنسكي  مفيدة جعمياي  الصيانة وببعض أبدا تتقادـ وال تبمى ال

ولقد لوحظ وجود اختالفات في مستويات األداء بيف المنظمات بصفة عامة ويرجع االختالؼ 
في األداء بيف المنظمات بشكؿ أساسي إلى اختالؼ نمط ثقافة المنظمة السائدة، وبذلؾ نستطيع القوؿ 

نماذج السموؾ والعالقات التي يجب إتباعيا أو االسترشاد شكيؿ يساعد في ت أف الدور االجتماعي لممدير
بيا فيو ذلؾ اإلطار الفكري الذي يوجيو أعضاء المؤسسة الواحدة وينظـ أعماليـ كما يجعؿ المنظمة 
منظمة ليا خصوصيتيا وسماتيا التي تميزىا عف غيرىا مف أنماط فكرية وثقافية تسمى باسـ الثقافة 

 (5 ، 2008ي،التنظيمية. )البستنج
وانعكاساتيا  لممدير وتظير أىمية الدراسة الحالية مف أىمية الدور المحوري لمثقافة التنظيمية 

عمى سموؾ منتسبي مديريات التربية الرياضية والفنية في الجامعات العراقية الذي يعدوف عنصرًا ميمًا 
أف يتمتع بشخصية سوية، إذ يمكف قائدًا ومربيًا، ويفترض أف  شئة األجياؿ تنشئة صالحة بوصفوفي تن

مقياس الثقافة التنظيمية الميتميف في تطوير الرياضة الجامعية مف االستفادة منو وتطبيقو يساعد بناء 
، كذلؾ سيادة بيف المدراء أكثرىا افة التنظيمية لممدير والتعرؼ الىلموصوؿ إلى أنماط الثق عمى األعضاء

مف خالؿ  دور محوري بيف طمبة الجامعة ديريات ولما ليا مفيمكف تظير أىمية البحث مف أىمية الم
ىيكميتيا وطبيعة عمميا عف طريؽ اإلطار النظري الذي سيتـ  مط الضوء عمييا مف حيث التعرؼ الىتس

 عرضو في الدراسة. 
 مشكمة البحث : 0–9

 لتنظيـا مبادئ تحدد التي فيي األفراد تصرفات في مباشر التنظيمية ليا تأثير الثقافة إف 
صدار السمطة تسمسؿ تحكـ التي والقوانيف المقبولة وغير المقبولة األساسية والسموكيات وأنظمتو  وا 

القادة  واتجاىات المختمقة المواقؼ في التصرفات تحكـ التي الرسمية وغير الرسمية األوامر واألنظمة
 المتبعة ونظاـ تصاؿاال أشكاؿ فضال عف واضحة معايير تحكميا ال التي المواقؼ في تيـوتصرفا
 التنظيمية مف الثقافة إذ أف تنفيذىا، وأسموب استراتيجيات وضع عمى تأثير ليا نياأ كما المكافأة

)الطجـ  بياالتنظيـ والعامميف في  الكبير األثر ليا والتي التنظيـ أداء عمؿ كيفية تحكـ التي المتغيرات
 (.253، 2004والسواط، 
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مناسبة لقياس الثقافة  أداةوجود  النظرية والبحوث السابقة لوحظ عدـ ياتاألدبومف خالؿ االطالع عمى 
، وألىمية الموضوع فاف عدـ وجود أداة مناسبة لقياسو تعد التربية الرياضية والفنيةمديريات التنظيمية لمدراء 
  مشكمة بحد ذاتيا. 

ى الدراسات السابقة فقد ، وحت األمر الذي يعزز مشكمة البحث قمة الدراسات التي تناولت المفيـو
  .عمـ الاقتصرت عمى الجانب النظري وافتقرت إلى الجانب التطبيقي، عمى حد 

 البحث :  هدف 6–9
 .التربية الرياضية والفنية مف وجية نظر منتسبييا مديريات بناء مقياس ألنماط الثقافة التنظيمية لمدراء-3-1–1 
 مجاالت البحث : 4–9
 مديريات التربية الرياضية والفنية في الجامعات العراقية. منتسبو -المجاؿ البشري :  1–4–1
 مديريات التربية الرياضية والفنية في الجامعات العراقية. -المجاؿ المكاني :  2–4–1
 .2012/ 6/ 1  إلى 2011/  1/ 4 ابتداء مف -المجاؿ الزماني :  3–4–1
 تحديد المصطمحات : .–9
 الثقافة التنظيمية:9–.–9

 بدورىا تؤثر القيـ ىذه منظمة ما، في النفوذ ذوي األفراد قيـ عف تعبير ( بأنيا "1991فيا )ىيجاف عر 
 في قراراتيـ األفراد ىؤالء ينتيجو الذي األسموب تحدد كما األفراد، وفي سموؾ المنظمة، مف الممموسة الجوانب في

داراتيـ  .(11 ، 1991 )ىيجاف، "ومنظماتيـ لمرؤوسييـ وا 
 األخرى المنظمات باقي عف المنظمة تميز التي مف المزايا مجموعة"( بأنيا 2001العمياف )ويعرفيا 

 .( 311 ،2001 )العمياف، "المنظمة في األفراد سموؾ عمى الكبير وليا األثر النسبية االستمرارية صفة المزايا وليذه
لقيـ ومعايير السموؾ ( بأنيا "أطار معرفي مكوف مف االتجاىات وا2004وعرفيا )جرنبرج وباروف 

 (.627، 2004والتوقعات التي يتقاسميا العامموف في المنظمة" )جرنبرج وباروف، 
التربية الرياضية  مديريات لمدراءمجموعة القيـ واالتجاىات ومعايير السموؾ  بأنيا إجرائياويمكف تعريفيا 

ت الجامعة ويمكف قياسيا بالمقياس التي تميزىـ عف باقي تشكيالفيما يخص العمؿ واتخاذ القرارات والفنية 
 المستخدـ بالبحث الحالي.

 التربية الرياضية والفنية : مديريةمدير  0-.-9
وىو الشخص المسؤوؿ عف ادارة النشاطات الرياضية والفنية في الجامعة عف طريؽ االشراؼ عمى 

الصادر مف وزارة التعميـ العالي  وحدات التربية الرياضية والفنية في كميات الجامعة وتطبيؽ المنياج الرياضي
 والبحث العممي.

 مدرس التربية الرياضية 6-.-9
لقب وظيفي يمنح لمف يحمؿ لقب عممي ويعمؿ كمدرب العاب في وحدات التربية الرياضية والفنية في كميات 

 الجامعة وقد يكوف حامال لشيادة الماجستير أو الدكتوراه. 
 مدرب األلعاب الرياضية : 4-.-9
لقب وظيفي جامعي يمنح لممعينيف عمى مالؾ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف حممة   

 بكالوريوس في التربية الرياضية حصرا.الشيادة 
وىي الدائرة التي يشتمؿ عمميا عمى إقامة النشاطات مديرية التربية الرياضية والفنية:  .-.-9

مشاركة في بطوالت افة إلى إعداد منتخبات الجامعة والالرياضية والمسابقات بيف كميات الجامعة باإلض
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وىي جزء مف الييكؿ التنظيمي لرئاسة  حفالت التخرج في الجامعة وغيرىا، العراقية وتنظيـ الجامعات
 .لجامعةالجامعة وترتبط بيا وحدات التربية الرياضية في كميات ا

 وحدة التربية الرياضية والفنية: 3-.-9
مديرية التربية الرياضية والفنية  كؿ كمية وينسب مالكيا مفوجودة في وىي وحدة إدارية م 

دارة نش  (.310، 2008)الكواز ومحمد عمي،  .اطات الكمية الداخمية والخارجيةلتنظيـ وا 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: -0
 الثقافة التنظيمية :  0-9
 مفهوم الثقافة التنظيمية 0-9-9

وتحتؿ الثقافة مكانًا بارزا في عموـ االجتماع ، المجتمعاتقدـ  فيوـ الثقافة قديـأف م
واألنثروبولوجيا، والثقافة بصفة عامة تساعد عمى التمييز بيف فرد وآخر وجماعة وأخرى وبيف مجتمع 
وآخر، أف الفرد في المجتمع يتشابو مع كؿ الناس في بعض النواحي )الفسيولوجية(  ويتشابو مع بعض 

 أخرى )االجتماعية( وال يتشابو مع أيا مف الناس مف نواحي أخرى ) النفسية ( وتمؾ الناس في نواحي 
ىي مظاىر االتفاؽ واالختالؼ بيف األفراد والجماعات والمجتمعات ولذلؾ فإف الثقافة عنصرًا أساسيًا في 

 .(9، 1995دراستو )الصاوي،  حياة المجتمع وفي
الفرد يأخذ ثقافتو مف األسرة ثـ المدرسة  إفعامة، إذ وتعد الثقافة التنظيمية انعكاس لمثقافة ال

والجامعة، ثـ يأخذ معو كؿ ما تعمـ في المدة السابقة إلى العمؿ، فيسمؾ السموؾ الذي تعممو سابقًا، ثـ 
يتكيؼ معيا فيصبح سموكو التنظيمي جزء مف سموكو العاـ، فالثقافة التنظيمية تؤثر وتتأثر بالثقافة 

 .(17، 1995)الشيخ،  سموؾ الفرد في التنظيمية والمجتمع فيثر تؤ  ومف ثـالعامة، 
ذا تناولنػا الثقافػة التنظيميػة مػف حيػث عالقتيػا بنظريػة التنظػػيـ ومػف ثػـ تأثيرىػا عمػى المػديريف  اتخػػاذ  فػيوا 

 (Smircich , 1983, 340-355 )  : يػأتيالقػرار، سػنجد أف ىنػاؾ خمسػة مفػاىيـ جوىريػة تتمثػؿ فيمػا 
   

التنظيميػػة تمثػػؿ الوسػػيمة الالزمػػة إلشػباع الحاجػػات اإلنسػػانية البيولوجيػػة والسػػيكولوجية، ف الثقافػة إ -1
    وقػػػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػػػدت المدرسػػػػػػػػػػة الكالسػػػػػػػػػػيكية عمػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػذا المفيػػػػػػػػػػوـ وىػػػػػػػػػػو يمثػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػات اإلدارة المقارنػػػػػػػػػػػة

(Comparative  Management .) 
ط ويمتقػػي ىػذا المفيػػوـ ف الثقافػة التنظيميػة تمثػػؿ منيجػا لمتكيػػؼ، ومراعػاة ظػروؼ الموقػػؼ المحػيإ -2

 .(Corporate Culture)مع النظرية الموقفية وىو يمثؿ دراسات ثقافة المنظمة 
ف الثقافػػػة التنظيميػػػة تمثػػػؿ نظامػػػًا لممشػػػػاركة المعرفيػػػة والوجدانيػػػة بػػػيف األفػػػػراد، ويمتقػػػي ىػػػذا المفيػػػـو مػػػػع إ -3

 .( Organizational Cognition)النظرية المعرفية لمتنظيـ وىو يمثؿ دراسات المعرفة التنظيمية 
ف الثقافػػػة التنظيميػػػة تمثػػػؿ نظامػػػػًا متكػػػامال مػػػف الرمػػػػوز والمعػػػاني المشػػػتركة ، ويمتقػػػػي ىػػػذا المفيػػػـو مػػػػع إ -4

مػػػوز السػػػائدة النظريػػة الرمزيػػػة فػػػي التنظػػػيـ وىػػػو يمثػػػؿ الدراسػػػات التػػػي تعتمػػد فػػػي تحميػػػؿ التنظػػػيـ عمػػػى التعػػػرض لمر 
 .( Organizational Symbolism) ومعانييا ومدلوالتيا

ف الثقافػػة التنظيميػػة تمثػػػؿ انعكاسػػًا لممفػػػاىيـ الالواعيػػة عنػػػد األفػػراد فػػي التنظػػػيـ ويمتقػػي ىػػػذا المفيػػـو مػػػع إ -5
 التنظيميػة ) النظريػة التحويميػة فػي التنظػيـ ويمثػؿ الدراسػات التػػي تيػتـ بتحميػؿ التصػرفات غيػر الواعيػة فػي العمميػػة

Unconscious Processes and organization). 
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: مجموعة القيـ التي  تمثؿ الثقافة التنظيمية Hofstede et al., 1990))جية نظر ىوفزتيد ومف و 
 يعتنقيا أعضاء التنظيـ، وكذلؾ الممارسات اإلدارية المتعمقة بالمثؿ العميا، والطقوس والشعائر والرموز والدالئؿ

 : التنظيمية، والتي تتمثؿ فيما يأتي 
لتي يعتنقيا األفراد ويؤمنوف بيا وتيتـ بتفضيؿ أو عدـ تفضيؿ المبادئ واألفكار ا Valuesالقيم 

 العناصر أو الموضوعات أو األشخاص. 
المبادئ واألفكار التي يصدرىا الفرد عمى العناصر والموضوعات واألشخاص مف حيث  Believesالمعتقدات 

 حقيقتيا أو زيفيا.
حميا وتدؿ عمييا وتستدعييا ومف أمثمتيا المدلوالت التي تمثؿ أشياء أخرى تحؿ م Symbolesالرموز

 الكممات واألشكاؿ والصور واألرقاـ.
المثل العميا )األبطال( 

Heroes 
الشخص أو األشخاص الذيف يمتمكوف خصائص وسمات معينو تجعؿ اآلخريف 

 يأخذونيـ قدوة ويفتخروف بيـ ويتمنوف أف يكونوا مثميـ.
)الشعائر( الطقوس

Ceremonies 
في مكاف ما  ماعية التي يقـو بيا مجموعة مف األفراد بصفتيـ االجتماعية األنشطة الج

 يمارسونيا في مناسباتيـ الخاصة بطبيعة حياتيـ االجتماعية أو التنظيمية. 
ابطًا كبيرًا بيف مكونات أف ىناؾ تر   (Schwartz & Davis,1981,30-35)شوارتز وديفز ويرى 

ب عميو خمؿ في المنظمة ككؿ حيث تتمثؿ المكونات التنظيمية مف وجية منيا يترت أي، وأف الخمؿ في المنظمة
 ( :1نظرىما فيما يوضحو الشكؿ رقـ )

   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 (9الشكل )

 وضع الثقافة التنظيمية بين مكونات المنظمةيوضح 
: مجموعػة القػيـ والمعتقػدات  أف الثقافػة التنظيميػة تمثػؿ(Denison, 1990, 40-55) ويػرى دينسػف 

 األساسػػية التػي تعمػػؿ بمثابػػة األسػاس لمنظػػاـ اإلداري، وأيضػػا مجموعػة السػػموكيات والتصػرفات لمبػادئوا
 األساسية .  المبادئالتي تجسد وتدعـ تمؾ والقرارات 
فتتمثػػؿ الثقافػة التنظيميػة فػػي رأيػو فػي األشػػكاؿ واالفتراضػات الجوىريػػة   (Schein,1995) شػيف أمػا

ا جماعػػة معينػػػة بحيػػػث تسػػتفيد منيػػػا فػػي التغمػػػب عمػػػى مػػا يواجييػػػا مػػػف التػػي تسػػػير عمػػى نيجيػػػا أو تبتكرىػػػ

 

 القيم والمعتقدات

 اتقياالخال

 كلوسقواعد ال

 

 

 

 

 السلوك 

 البيانات والمعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 لالمركزيةالعالقات المركزية وا –السلطة والمسئولية 

 

 

 السياسات –األهداف 

 القواعد واإلجراءات

 

 

 

 توافق  - عالقات –قدرات  –مهارات 

 ةاألنظم
 األفراد

 الهيكل

 الثقافة
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، وتمثػػؿ األسػػموب التكيػػؼ الخػػارجي والتكافػػؿ الػػداخمي، وىػػي ممزمػػة لجميػػع أعضػػاء الجماعػػةصػعاب عنػػد 
 السميـ لإلدراؾ والتفكير والتصرؼ مع المواقؼ المختمفة. 

 الثقافة التنظيمية أنماط 0-9-0
 :إلىالثقافة التنظيمية  (Daft, 2004:367-368)صنؼ       

: وتتميز بالتركيز اإلستراتيجي عمى البيئة (Adaptability Culture) ثقافة القدرة عمى التكيف .2
 الخارجية مف خالؿ المرونة والتغيير لتمبية حاجات الزبوف.

 : وتتميز بتأكيد رؤية واضحة لغرض وأىداؼ المنظمة.(Mission Culture) ثقافة الرسالة .3
: وتركز عمى تمبية إحتياجات العامميف بوصفيا طريؽ (Clan Culture) لجماعةثقافة ا .4

 لتحقيؽ األداء العالي، والمشاركة فيي تخمؽ الحس بالمسؤولية واإللتزاـ إتجاه المنظمة.
: وتؤكد عمى اإللتزاـ الصاـر بالتعميمات (Bureaucratic Culture) الثقافة البيروقراطية .5

 سمية.واإلجراءات والقواعد الر 
 وجود نوعيف مف الثقافة التنظيمية: إلى (Robbins, 2003,9-11)وأشار    
 الثقافة المهيمنة (Dominant Culture) .والتي تعبر عف القيـ الجوىرية لغالبية األعضاء 
 الثقافات الفرعية (Subcultures)  وىي الثقافات التي يحمميا األفراد والناتجة عف الفوارؽ

 الجغرافية. 
 :إلىالثقافة التنظيمية  (Finchan, 1999:424-425) وصنؼ 
 : والتي تتميز بالرسمية العالية.ثقافة الدور .1
: وىي عمى النقيض مف ثقافة الدور حيث والء العامميف يكوف موجو نحو العمؿ ثقافة المهمة .2

 بداًل مف القوانيف الرسمية.
 اإلستراتيجية مركزية.: وفييا تكوف القرارات المتعمقة بالسياسة أو بثقافة السمطة .3

 : نوعيف مف الثقافة التنظيمية إلى( 153: 2000وأشار )القريوتي،      
، والمتمثمة بالقيـ األساسية التي يتفؽ عمييا غالبية أعضاء المنظمة التي تشكؿ ىوية الثقافة الرئيسة. 1

 لمجميع.
مع  (Daft, 2004:370)ويتفؽ ، وتتمثؿ بالقيـ السائدة في األنظمة الفرعية. الثقافات الفرعية .2

صراعات بيف  إلىالقريوتي مضيفًا أف االختالفات في الثقافات الفرعية يمكف في بعض األحياف أف تقود 
 . ألمنظمياألقساـ، مما يؤثر سمبًا عمى مستوى األداء 

أف قوة الثقافة التنظيمية تعني شدة استجابة أعضاء  إلى( 243-242: 1998وأشار )ياسيف،      
التنظيـ لمثقافة خالؿ تنفيذىـ لألنشطة اليومية.وأكد عمى أف درجة قوة الثقافة تعتمد عمى ثالثة خصائص 

 أساسية:
وتعني عدد اإلفتراضات الميمة المشتركة التي تشكؿ  (Thickness)كثافة الثقافة التنظيمية  .1

 الثقافة.
 ات.أي نطاؽ تأثير ىذه اإلفتراض (Extent of Sharing)نطاؽ المشاركة  .2
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وىو صفة لمثقافة التنظيمية القوية التي تتميز بقسـ  (Clarity of Ordering)وضوح الترتيب  .3
 ومعتقدات وقواعد وتقاليد منطقية وواضحة وبسيطة بعيدة عف الغموض ومعرفة النتائج.

( أف أبرز أنواع الثقافة التنظيمية 1998)السوط، ( نقاًل عف27-28: 2005وذكر)الشموي،       
 ىي:
: وفي مثؿ ىذه الثقافة تتحدد المسؤوليات والسمطات، فالعمؿ يكوف منظمًا لثقافة البيروقراطيةا .1

 ويعتمد عمى الرقابة واإللتزاـ.
: توفير بيئة لمعمؿ مساعدة عمى اإلبداع، وتتصؼ بحب المخاطرة ومواجية الثقافة اإلبداعية .2

 التحديات.
ا بيف العامميف، فيسود جو األسرة المتعاونة، وتوفر : تتميز بالصداقة والمساعدة فيمالثقافة المساندة .3

 المنظمة الثقة والمساواة والتعاوف.
: ويكوف اإلىتماـ محصورًا عمى طريقة إنجاز العمؿ وليس النتائج التي تتحقؽ، ثقافة العمميات .4

ـً وييتـ بالتفاصيؿ في عممو.  فينتشر الحذر، والفرد الناجح ىو الذي يكوف أكثر دقة وتنظي
نجاز العمؿ، وتيتـ بالنتائج.ة المهمةثقاف .5  : تركز ىذه الثقافة عمى تحقيؽ األىداؼ وا 
األدوار الوصفية، وتيتـ بالقواعد  مف ثـ: تركز عمى نوع التخصص الوظيفي، و ثقافة الدور .6

 واألنظمة وتوفر األمف الوظيفي واالستمرارية وثبات األداء.
 حاليالتي تبناها الباحثون في البحث ال األنماطوهي 

 مكونات الثقافة التنظيمية: 2-1-3
أو قوى ليا تأثير عمى سموؾ األفراد، وىي التي تشكؿ  عدة مكونات تحتوي الثقافة التنظيمية عمى

عكس التي تن، و منظمةبال المحصمة الكمية لمكيفية التي يفكر ويدرؾ ويعمؿ بيا األفراد كأعضاء عامميف
ستراتيجيتيا،حقؽ أىفي ت عمى ممارسة اإلدارة وأسموبيا يمية تتكوف مف عدة إف الثقافة التنظ دافيا وا 

 ( عمى النحو اآلتي: 147: 2005( و )أبو بكر وطو، 155-154: 2005) الفاعوري، مكونات يذكرىا
القيـ عبارة عف إتفاقات مشتركة بيف أعضاء التنظيـ االجتماعي الواحد حوؿ ما ىو  . القيم التنظيمية:9

جيد أو غير جيد، وميـ أو غير ميـ، وأما القيـ التنظيمية فيي تمثؿ القيـ في مرغوب أو غير مرغوب، و 
 ف ضمف الظروؼ التنظيمية المختمفة.بيئة العمؿ، وتعمؿ عمى توجيو سموؾ العاممي

وىي عبارة عف أفكار مشتركة حوؿ طبيعة العمؿ والحياة االجتماعية في بيئة  .المعتقدات التنظيمية:0
العمؿ والمياـ التنظيمية، ومف ىذه المعتقدات أىمية المشاركة في عممية صنع  العمؿ، وكيفية إنجاز

 القرارات، والمساىمة في العمؿ الجماعي، وأثر ذلؾ في تحقيؽ األىداؼ التنظيمية.
، عمى إعتبار أنيا منظمةوىي عبارة عف معايير يمتـز بيا العامموف في ال األعراف التنظيمية: .3

ىذه األعراؼ و ، نفسو بعدـ تعييف األب واإلبف الوقت منظمةثاؿ ذلؾ: إلتزاـ المعايير مفيدة لممنظمة، م
 تكوف غير مكتوبة، وواجبة اإلتباع.

بالتعاقد السيكولوجي غير المكتوب، والذي يعني  تتمثؿ التوقعات المنظمة التوقعات التنظيمية: .4
خالؿ فترة  ة،وقعيا المنظمعيا الفرد مف المنظمة، وكذلؾ تتمجموعة مف التوقعات، يحددىا أو يتوق

ة، مثاؿ ذلؾ التوقعات المتبادلة بيف الرئيس والمرؤوس، وبيف الزمالء فيما عمؿ الفرد في المنظم
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المتبادؿ، وتوفر بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي، يساعد ويدعـ  واالحتراـبينيـ، والمتمثمة بالتقدير 
 .واالقتصاديةالفرد النفسية  احتياجات

ة، لتي يمارسيا العامموف في المنظموتتمثؿ في األحداث واألنشطة ادات التنظيمية: . الطقوس والعا.
كطقوس التحاؽ ، المنظمةإلى  االنتماءالتي تعكس القيـ والمثاليات األساسية التي تسيـ في زيادة 

دارة موظؼ جديد بالمنظم  ، وطريقة الكالـ والكتابة. االجتماعاتة، وطريقة تحضير وا 
 ثقافي لممنظمة: . الموروث ال3

ة ىو إيجابي، والتي تحاوؿ المنظم ة، منيا ماث والمواقؼ التي مرت بيا المنظموىو تمؾ األحدا     
 ة التغاضي عنو.ومنيا ما ىو سمبي تحاوؿ المنظم التركيز عميو ونشره واعتباره مرجع محفز لألفراد،

 األخالقيات: .7
ساليب التعامؿ ؽ التفكير، وأائوما تشمؿ عميو مف قيـ وطر  ًا لمكونات الثقافة التنظيمية،تمثؿ مكونًا رئيس 

 :ة مما يأتي وعادة ما تتكوف أخالقيات الة واألطراؼ الخارجية، بيف أفراد المنظم
 .أخالقيات األفراد التي يستمدونيا مف العائمة والديف واألصدقاء والمدرسة والمجتمع 
 وظيفة.أخالقيات المينة التي ترشد سموكيات األفراد في ال 
  أخالقيات المجتمع الناتجة مف النظاـ الرسمي القانوني، وما ينتج عنو مف عادات وممارسات

 في المجتمع.
 مديرية التربية الرياضية والفنية 0-0
 هيكمية وواجبات مديرية التربية الرياضية والفنية ونبذة عنها: 0-0-9

  عمة في خدمة منتسبي الجامعة والسيمالجامعة الفااوالفنية تعد مف أقساـ  مديرية التربية الرياضية       
الرياضية والفنية والثقافية وغيرىا واإلشراؼ عمى ىذه تيا لمعديد مف األنشطة الالصفية أبنائيا الطمبة بإقام

وقد تأسست منذ نشأة  يزات والمستمزمات األخرى الالزمةاألنشطة وتوفير متطمبات نجاحيا مف التجي
تسميتيا فعرفت  تغيرت 2004وفي أيار مف عاـ  ،ةبالوحدة الرياضية الجامعي الجامعة فكانت تعرؼ

ومف ثـ تقرر تغير تسميتيا أيضا لتصبح  ( 14 ،2009)أبو غنيـ والرماحي، . بمديرية التربية الرياضية
ذلؾ النشاطات الرياضية و  إلىأضيفت النشاطات الفنية والثقافية أف مديرية التربية الرياضية والفنية بعد 

 .1 26/7/2007في  1718والتقويـ العممي المرقـ ج ت /  اإلشراؼحسب كتاب الوزارة / جياز 
يسمى قسـ التربية الرياضية والثاني قسـ  األوؿوالمديرية تحتوي عمى قسميف ضمف ىيكميتيا 

نطاؽ أشراؼ  والمديرية تقع ضمف  مديرية التربية الرياضية والفنيةالتربية الفنية يرتبطا أداريا مع مدير 
 . المحتـر ومتابعة  السيد مساعد رئيس الجامعة لمشؤوف اإلدارية

 نشاطات المديرية : 0-0-0 
ىي نشاطات حرة، باختيار فردي أو جماعي ترتبط بممارسات تترؾ  النشاطات الالصفية :  أوال  

عميا لممجتمع ولممؤسسة لمطالب حرية اإلختيار واإلنتقاء واآلليات والتنظيـ، ولكف في حدود القوانيف ال
وتشمؿ العديد مف الفعاليات  العممية، وتترؾ لمطالب تحديد الكـ الذي يربط بيف نشاطو وبيف تحصيمو،

                                                                 
 . 26/7/2009في  1718شراؼ والتقويـ العممي المرقـ ج.ت / كتاب وزارة التعميـ العالي والبحث العممي / جياز اإل  1
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جتماعية وأكاديمية كثيرة. ) والنشاطات  (1، 2009، سعيدالمتنوعة التي تغطي جوانب رياضية وثقافية وا 
 الالصفية تتنوع في برامجيا المقدمة ومنيا :

 أوجماعية داخؿ المؤسسة  أـوتشمؿ أداء العاب رياضية مختمفة فردية  اطات الرياضية :النش -9
غير رسمية كأف يكوف الطمبة فيما  أوخارجيا مف خالؿ البطوالت الرياضية التي تنظميا جيات رسمية 

 بينيـ داخؿ المؤسسة .
تكوف في  أفة ويمكف التي تعد جزء ميما مف أىتمامات الطمبة الالصفي النشاطات الفنية  : -0

منذ الصغر وتستمر مع المتمتع بيا باختالؼ مكاف دراستو  أىذه الموىبة تنش فإذ إمجاالت كالرسـ 
 ـأأثناء الدراسة  في الفراغ التي تتوفر لو سواء أوقاتيا وتنميتعمى االستفادة منيا  يساعدهوعممو ومما 

وكذلؾ  ،الخشب وغيره أـسواء عمى الحجر  العمؿ، كذلؾ مف النشاطات الفنية الالصفية أيضا النحت
مف تمؾ النشاطات صناعة السيراميؾ والخزؼ والخط العربي وتصميـ المالبس والديكور والرسـ عمى 
الزجاج والعزؼ عمى الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والتصوير السينمائي والتمثيؿ وفف الحالقة 

 .والتجميؿ
مثميا الشعر بنوعية الفصيح والشعبي وكذلؾ الخطابة وكتابة وي والثقافية: األدبيةالنشاطات  -6

ليا  اإلعدادوفؽ محاور يمكف  عمى بأنواعيااألطفاؿ والمسرحيات والكتب  القصة القصيرة وقصص
 بالمساىمة فييا وقد توضع جوائز تشجيعية لممشاركيف فييا . الراغبيفمسبقا ويبمغ 

التاريخي في  اإلرثالالصفية ويمثؿ  األنشطةاحد يشكؿ العمؿ الكشفي النشاطات الكشفية :  -4
 واألماكف األوقاتفي  اآلخريفمجاؿ األداء خارج الدرس ويتمثؿ في محاولة االستكشاؼ والتعايش مع 

التي تتصؼ بالصعوبة وخشونة العيش ليتعمـ الفرد االعتماد عمى نفسو في تمبية احتياجاتو اليومية مف 
 .(8-7، 2009غنيـ والرماحي،  أبو)وفؽ برامج مخصصة لذلؾ. عمى المسكف والممبس والغذاء وتتـ

 المشابهةالدراسات  0-6
من  اإلداري اإلبداع"الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورها في : ( 0221 ، ألميثيدراسة ) 0-6-9

 .وجهة نظر مديري مدارس التعميم االبتدائي بالعاصمة المقدسة"
 :إلىىدفت الدراسة 

 . المقدسة بالعاصمة االبتدائية المدارس لمديري السائدة التنظيمية الثقافة أىمية توضيح .9
 . المقدسة بالعاصمة االبتدائية المدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع عناصر واقع عمى التعرؼ.2 
 ائيةاالبتد المدارس مديري لدى اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة بيف العالقة درجة عمى التعرؼ.3 

 . المقدسة بالعاصمة
 االبتدائية المدارس مديرو مف الدراسة عينة، وتكونت التحميمي الوصفي المنيج تـ استخداـ

وفي  وتـ بناء مقياس الثقافة التنظيمية بما يالئـ عينة البحث. مديرا (115) وعددىـ المقدسة بالعاصمة
واختبار )ت( وتحميؿ ، أداة ثبات لحساب يةالنصف التجزئة طريقة الباحث استخدـ اإلحصائية، المعالجات

 التبايف باتجاه واحد ومعامؿ االنحدار.
 : يأتيما  النتائج أىـوكانت 
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 االبتدائية المدارس مديري نظر وجية مف جدا كبيرة بدرجة كاف المساندة الثقافة ممارسة درجة أف. 1
 . المقدسة بالعاصمة

 نظر وجية مف جدا كبيرة بدرجة كاف اإلداري إلبداعا عناصر مف األصالة عنصر ممارسة درجة أف .2
 . المقدسة بالعاصمة االبتدائية المدارس مديري

 مف المساندة الثقافة بعد حوؿ الدراسة عينة استجابات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود.3
 .، أ(2008، ألميثي) الثقافة أبعاد
ية الرياضية وعالقتها بالكفاءة التنظيمية في الثقافة التنظيم: (0292دراسة سمو )  0-6-0

 المنظمات الرياضية في إقميم كوردستان.
 هدفت الدراسة إلى :

 العراؽ. –بناء مقاييس لمثقافة التنظيمية في المنظمات الرياضية في إقميـ كوردستاف  -1
إقميـ  الثقافة التنظيمية والكفاءة التنظيمية لدى أعضاء المنظمات الرياضية في التعرؼ الى -2

 كوردستاف العراؽ.
العالقة بيف الثقافة التنظيمية والكفاءة التنظيمية لدى أعضاء المنظمات الرياضية  التعرؼ الى -3

 في إقميـ كوردستاف العراؽ.
، إما عينة البحث اشتممت عمى أعضاء لوصفي بأسموب العالقات المتبادلةاستخدـ الباحث المنيج ا

( 2010-2009العراؽ لمموسـ ) –ادات الرياضية في إقميـ كوردستاف الييئات اإلدارية لألندية واالتح
 (عضوا. حيث قاـ الباحث ببناء مقياس الثقافة التنظيمية .294وبواقع )

 أىـ نتائج الدراسة :
فاعمية مقياس الثقافة التنظيمية في قياس درجة الثقافة التنظيمية الرياضية ألعضاء االتحادات  -1

 العراؽ.-ميـ كوردستافواألندية الرياضية في إق
في ضوء اإلجراءات التي قاـ بيا الباحث فانو باإلمكاف االستدالؿ عمى الكفاءة التنظيمية  -2

 لممنظمة الرياضية بواسطة الثقافة التنظيمية ليا.
يتميز أعضاء االتحادات واألندية الرياضية في إقميـ كوردستاف بارتفاع درجات الثقافة التنظيمية  -3

الذي يؤشر بدوره زيادة في الكفاءة التنظيمية ؽ المقياس المعد ليذا الغرض ى وفالرياضية عم
 لممنظمة الرياضية.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الثقافة التنظيمية والكفاءة التنظيمية ألعضاء االتحادات  -4
 ، أ(2010العراؽ.)سمو،  -واألندية الرياضية في إقميـ كوردستاف

بعد استعراض عدد مف الدراسات التي ليا صمة بموضوع  المشابهة :مناقشة الدراسات  0-4-9
 الدراسة الحالية يمكف تمخيص مجموعة مف المؤشرات عمى تمؾ الدراسات وكاآلتي:

يا فمنيـ مف تناوؿ الثقافة التنظيمية وعالقتيا اختمفت الدراسات المشابية في اىتمامات أ. األىداؼ :
 .وعالقتيا بالكفاءة التنظيمية  ركز عمى الثقافة التنظيمية ف ىناؾ مففي حياالداري  باإلبداع

 .سات السابقة بتناوليا الثقافة التنظيميةواتفقت الدراسة الحالية مع الدرا
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أعضاء إلييات اإلدارية لالتحادات  تباينت العينات المستخدمة في الدراسات المشابية بيف ب. العينة :
ختمفت الدراسات في تحديدىا حجـ العينة تبعا لمتطمبات كؿ دراسة ، وامدارسراء ومد واألندية الرياضية

(، أما حجـ 294-115بيف) راسات التي تناولت الثقافة التنظيميةإذ يتراوح عدد أفراد العينة في الد
داريا.287ة الحالية فيو )الدراس  ( مدربا وا 

الية ية،  إال أف الدراسة الحتباينت أدوات القياس بحسب طبيعة الدراسات المشاب ج. أدوات القياس :
واختمفت مع  ة لقياس الثقافة التنظيميةاألنماط الرئيسفي استخداـ  (2008اتفقت مع دراسة )الميثي ، 

 .(2010دراسة )سمو 
تباينت الدراسات المشابية في استخداميا الوسائؿ اإلحصائية عمى وفؽ أىدافيا  د. الوسائؿ اإلحصائية :
والتحميؿ  ة الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية وتحميؿ التبايفومف بيف الوسائؿ الشائع

 2التبايف وكاوالنسبة المئوية وتحميؿ  الحسابي. أما الدراسة الحالية فقد استخدـ فييا المتوسط العاممي
 .ومعامؿ الفا ومعامؿ ارتباط بيرسوف

 اإلفادة مف الدراسات المشابية 2-4-2
 لتطرؽ إلى المشكمة الحالية في الدراسات المشابية .التحقؽ مف عدـ ا .1
 اإلفادة مف الدراسات المشابية في صياغة األىداؼ . .2
 اإلفادة مف اإلطار النظري في الدراسات المشابية . .3
 اإلفادة مف الدراسات المشابية في صياغة فقرات المقياس . .4
 اإلفادة مف الدراسات المشابية في مناقشة النتائج . .5
 ءات البحثإجرا – 6
 تـ استخداـ المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالءمتو وطبيعة البحث .: منهج البحث 6-9
 مجتمع البحث وعيناته 6-0
اشتمؿ مجتمع البحث عمى منتسبي مديريات التربية الرياضية والفنية في  مجتمع البحث : 6-0-9

ميف في النشاط الرياضي حصرا، إذ بمغ الجامعات العراقية مف مدرسي ومدربي األلعاب الرياضية العام
( فرداً موزعيف عمى مديريات التربية الرياضية والفنية في الجامعات 366العدد الكمي لمجتمع البحث )

/ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي / جياز اإلشراؼ والتقويـ العممي)العراقية والمصنفة جغرافيا مف قبؿ
( والجدوؿ 2012-2011اركة في بطولة الجامعات العراقية لمعاـ )، لممش(قسـ النشاطات الرياضية

 اآلتي يبيف ذلؾ :
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(1الجدوؿ )  
مجتمع البحث عمى وفؽ المناطؽ الجغرافية يبيف  

 المجموع العدد الجامعة ت المناطق الجغرافية

 الشمالية

 6. الموصل  .9

77 
 7 تكريت  .0
 9 كركوك  .6
 1 االنبار  .4
 1 ديالى  ..

 طىالوس
 921 بغداد  .3

 94 ألتكنولوجيه  .7 931
 43 المستنصرية  .1

 
 
 

 الجنوبية

 61 البصرة  .1

902 

 6 ميسان  .92
 0 المثنى  .99
 3 ذي قار  .90
 00 بابل  .96
 0 الكوفة  .94
 1 واسط  ..9
 66 القادسية  .93
 4 كربالء  .97
 633 المجموع

 
 عينة البحث األساسية  : 6-0-0

قػػػػة العنقوديػػػة متعػػػػددة المراحػػػػؿ مػػػػف منتسػػػبي مػػػػديريات التربيػػػػة الرياضػػػػية تػػػـ اختيػػػػار العينػػػػة بالطري   
داريػػػا287لبػػػالغ عػػػددىـ )والفنيػػة فػػػي الجامعػػػات العراقيػػػة وا مػػػوزعيف حسػػػب التصػػػنيؼ الجغرافػػػي  ( مػػدربا وا 

، إذ / قسػػػـ النشػػػاطات الرياضػػػيةجيػػػاز اإلشػػراؼ والتقػػػويـ العممػػػي –لػػوزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث العممػػػي 
والجامعػػة  ( والمنطقػػة الوسػطى ) جامعػة بغػداد،جامعػة تكريػتو  ،جامعػػة الموصػؿطقػة الشػمالية )ضػمت المن

جامعػػػػػػة القادسػػػػػػية(، وبمػػػػػػا يمثػػػػػػؿ منطقػػػػػػة الجنوبيػػػػػػة والفػػػػػػرات األوسػػػػػػط )جامعػػػػػػة البصػػػػػػرة، و ( والالمستنصػػػػػػرية
 يبيف ذلؾ : ( مف مجتمع البحث. والجدوؿ االتي78,41%)
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 (0الجدول )
 ساسيةعينة البحث األ يبين

مجتمع  المناطق الجغرافية
نسبة العينة  المجموع عينة البحث األساسية الجامعة البحث

 من المجتمع

 %77910 32 6. الموصل 77 الشمالية
 7 تكريت

 43 المستنصرية %19979 ..9 921 بغداد 931 الوسطى
 66 القادسية % 32 70 61 البصرة 902 الجنوبية
 %71949 017  633 المجموع

 عينة البناء6-0-0-9
داريػػػػػًا لبنػػػػػػاء المقيػػػػػاس بواقػػػػػع )235تػػػػػـ اختيػػػػػار )  ( فػػػػػي الجامعػػػػػات الشػػػػػػمالية ، 48( عضػػػػػوًا مػػػػػدربا وا 

( فػػي الجامعػػػات الجنوبيػػة مػػػف منتسػػبي مػػػديريات التربيػػة الرياضػػػية 56( فػػي الجامعػػات الوسػػػطى و)121و)
( منيػػا إلجػػراء التطبيػػؽ االسػػػتطالعي 10خدمت )( اسػػت209والفنيػػة فػػي الجامعػػات العراقيػػة. وتػػـ اسػػتعادة )

( منيػػا تعػػود لمػػديريات التربيػػة الرياضػػػية 48( اسػػتمارة اسػػتخدمت لصػػدؽ البنػػاء والثبػػات )199لممقيػػاس و )
( فػػي المنػاطؽ الجنوبيػػة بعػد اسػػتبعاد 51( تعػود لممنػػاطؽ الوسػطى )110والفنيػة فػػي المنػاطؽ الشػػمالية، و)
 ( استمارات لـ تسترجع .25يؿ اإلحصائي، و )استمارة واحدة غير صالحة لمتحم

 ( 6الجدول )
 عينة البناء بحسب المناطق الجغرافيةيبين   

عينة البحث  الجامعات المناطق الجغرافية
 األساسية

النسبة  عينة البناء
التطبيق  المؤية

 االستطالعي
 صدق البناء
 المجموع والثبات

 الشمالية
 66 92 6. الموصل

 . ----- 7 ريتتك 12% 41

 %7291 992 .7 ----- 921 بغداد الوسطى
 .6 ----- 43 المستنصريه

 الجنوبية
 .0 ----- 61 البصرة

 03 ----- 66 القادسية 72.1% 9.
 %70.1 021 911 92 017 المجموع

 
 ة البحث اأد 6-6

ية والفنيػػػػة فػػػػي لتربيػػػػة الرياضػػػػنظػػػرًا لعػػػػدـ وجػػػػود أداة قيػػػػاس مناسػػػػبة لقيػػػػاس الثقافػػػة التنظيميػػػػة لمػػػػدراء ا
 ببناء المقياس عمى وفؽ الخطوات اآلتية: باحثافقاـ ال الجامعات العراقية،
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 تحديد أبعاد المقياس : 6-6-9
العممية الخاصة بالموضوع قيد النظرية واإلطالع عمى المصادر طر مف خالؿ مراجعة البحوث واأل

ة التنظيمية ووجد عدـ إمكانية تبني دراسة  لقياس لقياس الثقاف عدة أنماط باحثافالبحث، استجمع ال
أنماط الثقافة التنظيمية كوف ىذه األنماط كؿ منيا يركز عمى أنماط  مختمفة ولكؿ نمط محاسف وعيوب 
"وال شؾ باف األنماط  التي يتـ اعتمادىا كمؤشر عمى الثقافة تعتمد عمى الشخص أو الجية التي تقوـ 

 ."المجتمعات ونوع المنظماتبالتصنيؼ، وتختمؼ باختالؼ 
 األطر النظرية الخاصة بأنماط الثقافة التنظيمية اعتمادا عمى األدبيات باحثافىذا وقد جمع ال

 ، وكما في الجدوؿ التالي:، بعد تحديد مفاىيميااإلدارية والدراسات ذات العالقة
 (4الجدول )

 ةأنماط الثقافة التنظيمية كما وردت في الدراسات السابقيبين 

 ت

 األنماط            
 
 

يف المؤلف
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9 (Daft ، 0224) / / / /               
      / / / / / /    ( 0221 ، صباح) 0

    
          / / / / / /    (0227)محمد ،  6
          / / / / / /    (  0223)ألميثي ،  4
          / / / / / /    ( .022)الشموي ،  .
          / / / / / /     (0226حريم  ، ) 3
      / /            (0222القريوتي ، ) 7
 / /   /  / /     (0227،  لعسافالعاجز وا) 1

   
    

1 (Pierre   ،0223)          
  

  / / /   
92 (Robbins  ،0226)             /    /  
99 (Finchan  ،9111)        / /         / 
          / / / / / /     (1119السوط والعتيبي ، ) 90
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( أف األنمػاط األكثػػر شػػيوعا حسػػب مػا ذكرىػػا المؤلفػػوف ىػػي سػتة أنمػػاط وىػػي الثقافػػة 4نمحػظ مػػف الجػػدوؿ )

 الدور(.و الميمة، و العمميات، و اند، المسو اإلبداعية، و )البيروقراطية، 
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 صياغة العبارات :  6-6-0
بعد تحديد أبعاد المقياس تطمب إعداد الصيغة األولية لو، إذ تمت صياغة عدد مف العبارات 
عمى وفؽ األنماط المحددة وبما يتالءـ وطبيعة عمؿ مجتمع البحث، واسترشادا باألسس الواردة في 

إذ اشتمؿ المقياس بصيغتو األولية  المذكورة انفاذات العالقة بمجاالت البحث البحوث والدراسات العممية 
( عبارة موزعة عمى أنماط المقياس الستة السابؽ تحديدىا في الثقافة التنظيمية، كما تـ تحديد 51عمى )

مراعاة  البدائؿ المقترحة وىي خمسة )اتفؽ تماما، اتفؽ، اتفؽ نوعا ما، ال اتفؽ، ال اتفؽ أبدًا( وقد تـ
 :ب أساسية في صياغة العبارات منياجوان
أف تكوف قابمة لقياس متغير  ف ال تكوف العبارة بصيغة المتكمـ،أ ،أف ال تكوف طويمة تؤدي إلى الممؿ -

 (.134، 1989ؼ،)ابو عالـ وشرية أحد أبعاد المقياس ومرتبطة معوأف تقيس الفقر  ،واحد
ة النقاش التي استمرت فصال دراسيا كامال في حمق فضال عف اعتماد مالحظات السادة 

 وساعدت في تحديد المالمح األولية لممقياس، وقد تـ التحقؽ مف أنواع صدؽ المقياس اآلتية:
 صدق المحتوى 6-6-6

تحقػػػؽ ىػػػذا الصػػػدؽ فػػػي أداة البحػػػػث مػػػف خػػػالؿ توضػػػيح مفيػػػوـ كػػػػؿ نمػػػط مػػػف أنمػػػاط المقيػػػػاس، 
ـ( إلػػػى أف "صػػػدؽ المحتػػػػوى لالختبػػػار يعتمػػػد بصػػػػورة وكػػػذلؾ تصػػػنيؼ عبػػػارات كػػػػؿ نمػػػط، إذ يشػػػير )الحكػػػػي

أساسػػية عمػػػى مػػدى إمكانيػػػة تمثيػػػؿ االختبػػار لمحتويػػػات عناصػػره، وكػػػذلؾ المواقػػػؼ والجوانػػب التػػػي يقيسػػػيا 
تمثػػػياًل صػػػادقًا ومتجانسػػػًا وذا معنويػػػة عاليػػػػة لتحقيػػػؽ اليػػػدؼ الػػػذي وضػػػػع مػػػف اجمػػػو االختبػػػار " )الحكػػػػيـ ، 

2004 ،23  ) 
 يصدق الظاهر ال 6-6-4

( عبػػػػارة ألنمػػػػاط الثقافػػػػة التنظيميػػػػة وصػػػػػياغتيا 51بعػػػػد إعػػػػداد عبػػػػارات المقيػػػػاس البػػػػالغ عػػػػػددىا )
بعرضػػيا عمػػػى السػػادة الخبػػراء المختصػػػيف فػػي العمػػػوـ  بصػػورتيا األوليػػة، تػػػـ التحقػػؽ مػػف صػػػدقيا الظػػاىري

يرونػػػػو ( حيػػػث طمػػػػب مػػػنيـ  )دمػػػػج، حػػػذؼ، إضػػػػافة، تعػػػديؿ( مػػػػا 9 اإلداريػػػة والتربويػػػػة والرياضػػػية )الممحػػػػؽ
( 14( فقػػرة، وحػػػذؼ )12(، وبعػػػد تحميػػؿ أراء الخبػػراء نػػتج عػػػف ذلػػؾ تعػػديؿ )0مناسػػبا مػػف األبعػػاد )الممحػػؽ
( فقػػرة تناسػػب عمػػؿ مػديريات التربيػػة الرياضػػية والفنيػػة لقيػػاس أنمػػاط الثقافػػة 37فقػرة  ليصػػبح عػػدد الفقػػرات )

التغييػرات عمػى وفػؽ  إجػراءوقػد تػـ عراقيػة، التنظيمية لمدير مديريػة التربيػة الرياضػية والفنيػة فػي الجامعػات ال
( لصػػالح تكػػرار 0,05( ليػا اصػػغر مػػف )2عمػى الفقػػرات التػػي داللػػة )كػػا اإلبقػػاءالخبػػراء فقػػد تػػـ  أراءتطػابؽ 

( لصػػػػالح تكػػػرار اإلجابػػػػة )ال 0,05( ليػػػػا اصػػػغر مػػػف )2اإلجابػػػة )تصػػػمح( وحػػػػذؼ الفقػػػرات التػػػي داللػػػػة )كػػػا
 ( ليا غير معنوي كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتعديؿ نص الفقرات.2تصمح( والفقرات التي مستوى داللة )كا

                                                                 

 أ.د ناظم شاكر الوتار / كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل. .9

 أ.م .د سعود عبد المحسن / كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل. .0

 أ.م.د وليد خالد همام النعمة / كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل. .6

 عبداهلل حسين  / كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل. أ.م.د أالء .4
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وبيػػػذا تػػػػـ  التحقػػػؽ مػػػػف الصػػػػدؽ الظػػػاىري إذ يشػػػػير )عػػػويس ( إلػػػػى انػػػػو " يمكػػػف أف نعػػػػد االختبػػػػار 
صػادقًا بعػد عرضػو عمػى عػدد مػف المختصػيف والخبػراء فػي المجػاؿ الػذي يقيسػو االختبػار، فػإذا أقػّر الخبػراء 

االعتمػػاد عمػػى حكػػـ الخبراء")عػػويس،  باحثػػافوؾ الػػذي وضػػع لقياسػو، يمكػػف الأف ىػذا االختبػػار يقػػيس السػػم
 .  أو عدمو الخبراء حوؿ صالحية الفقرات تطابؽ أراءوالجدوؿ اآلتي يوضح  ،(55، 1999

 (.الجدول )
 يبين أنماط الثقافة التنظيمية ونسب اتفاق الخبراء عميها

 امنا األ تسلسل الفقرات املوافقون الرافضون 3كا الداللة
10116 9 4 26 2–5-6-7-9 

 8-4-3 25 5 6066 10129 البريوقراطوة

10748 1033 21 9 : 

10111 29 1 29 2-3-7-8 
 9-6 27 3 21099 10112 اإلبداعوة

10748 1033 21 9 4-5-: 
10111 29 1 29 2-3 

 املساندة
10129 6066 5 25 4-7-8 
10748 1033 21 9 5-6 

10129 6066 25 5 9-: 

10111 25033 2 28 2-3-8-9 
 7-6-5 27 3 21099 10112 العملوات

10457 1099 22 8 4 
10111 25033 2 28 2-4-5-6 

 9-3 25 5 6066 10129 املهمة
10457 1099 22 8 7-8 
10111 25033 2 28 2-4-8 

 الدور
10112 21099 3 27 5-6 
10748 1033 21 9 7-9 
10268 3 23 7 3 

 .(3,84( تساوي )0،05( ونسبة خطأ )1-2( الجدولية عند درجة حرية )2قيمة )كا
  التطبيق االستطالعي األولي لممقياس : .-6-6

داريػػػػػيف فػػػػي مديريػػػػػة التربيػػػػػ عمػػػػى عينػػػػػة مػػػػف مػػػػػدربي ( فقػػػػػرة37المتكػػػػوف مػػػػػف ) طبػػػػؽ المقيػػػػػاس ة وا 
( مػػف 4و)، حممػة شػػيادة الػدكتوراه( مػنيـ مػػف 3( منتسػػبيف )10) قواميػاو  الرياضػية والفنيػػة جامعػة الموصػػؿ

 2012/ 1/  17ة التطبيػػؽ مػػف وامتػدت فتػػر ( مػف حممػػة شػػيادة البكػػالوريوس، 3و) حممػة شػػيادة الماجسػػتير
 مالئمػػػةـ ىػػػذا اإلجػػراء لمتحقػػؽ مػػف وضػػػوح التعميمػػات والعبػػارات ومػػدى ا، وتػػـ اسػػتخد1/2012/ 27لغايػػة 

تطبيػػؽ المقيػػػاس، حيػػػث طمػػب مػػػنيـ اإلجابػػػة بدقػػػة بػػدائؿ االسػػػتجابة وتحديػػػد متوسػػط الػػػزمف الػػػذي يسػػػتغرقو 
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بػػداء آرائيػػـ ومالحظػػاتيـ إف وجػد غمػػوض فػػي العبػػارات أو صػعوبة فػػي فيميػػا لغويػػا أو مػػف  وموضػوعية وا 
 مالئمػػةوقػد تبػيف أف التعميمػات واضػػحة ومفيومػة لػدى عينػة البحػث فضػال عػف  ناحيػة معناىػا أو صػياغتيا،

 .( دقيقة 8ف االستجابة لممقياس )بدائؿ االستجابة لممقياس وبمغ معدؿ زم
 الوسائل االحصائية : 6-6-3

 تـ معالجة البيانات احصائيا باستخداـ الوسائؿ االحصائية االتية :
 الوسط الحسابي. -1
 االنحراؼ المعياري. -2
 النسبة المئوية. -3
 مربع كاي -4
 اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف. -5
 معامؿ ارتباط بيرسوف. -6
 معامؿ الفا -7

  excelو  spssلبيانات باستخداـ برنامجي وقد تـ معالجة ا
 عرض النتائج ومناقشتها-4

 سيتـ عرض النتائج ومناقشتيا عمى وفؽ ىدؼ البحث وكاالتي:
 : بناء المقياسصدق  4-9

بإيجاد صدؽ المفردة عف طريؽ  -تـ الكشؼ عف صدؽ البناء باستخداـ طريقتيف: األولى
إذ يتـ إيجاد خاصية التمييز لكؿ فقرة  discrimination power for itemsحساب قوة التمييز لمفقرات 

عف طريؽ إيجاد قوة –، والطريقة الثانية Extreme Groupsباستخداـ أسموب المجموعتيف المتضادتيف 
، إذ تعد   Internal consistencyاالرتباط بيف الفقرات لقياس السمة الذي يدعى باالتساؽ الداخمي 

(. وفي أدناه وصؼ ألساليب 388-386، 1999ية لصدؽ البناء )عودة، ؤشرات إحصائىذه الطرائؽ م
 .التحميؿ اإلحصائي المستخدمة 

 أسموب المجموعتين المتطرفتين :  4-9-9
 ولمتحقؽ مف قدرة العبارات عمى التمييز بيف المجموعات تـ إجراء الخطوات اآلتية:

 تحديد عينة التمييز-1
أنيا تجتمع حوؿ زيادة عدد  باحثافعمقة بعينة التمييز وجد المف خالؿ مراجعة األطر النظرية المت

( إلى "أف 1978أفراد عينة التمييز إلى أقصى ما يمكف لمحصوؿ عمى مصداقية لمفقرات ويشير )نانمي، 
لعالقة ذلؾ بتقميؿ فرص  (1:5نسبة عدد افرد العينة إلى عدد الفقرات يجب أف التقؿ عف نسبة )

( فقرة  قاـ 37(. وبما أف المقياس يتكوف مف )Nannlly,1978,262ؿ" )الصدفة في عممية التحمي
جراء اآلتي :199باختيار عينة بمغت )  ( فردا وا 

 التحميؿ اإلحصائي لمعبارات -2
 ( منتسبا.199إيجاد المجموع الكمي لكؿ استمارة ولجميع أفراد عينة التمييز البالغ عددىـ )-
 المجموع الكمي لالستمارات.ترتيب االستمارات تنازليا عمى وفؽ -
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%( مجموعة دنيا، 27%( مف عينة التمييز كمجموعة عميا و )27باختيار ) تحديد العينتيف المتطرفتيف-
 ( استمارة لممجموعة الدنيا.54( استمارة لممجموعة العميا، و)54)بحيث شممت 

( عبارة 36، وتبيف أف )وتـ استخراج قيمة )ت( بيف المجموعتيف العميا والدنيا لمثقافة التنظيمية
(، وبمغ 2.659 –11.083تميز بيف المجموعتيف المتطرفتيف إذ تراوحت قيميا التائية المحتسبة مابيف )

(، 0.05( وىي اصغر مف مستوى الداللة المعتمد )0,000-0.002مابيف )( sig) مستوى الداللة ليا
مف نمط ثقافة  -نجاز عمى العالقات ( وىي )يقدـ اال29باستثناء فقرة غير مميزة تحمؿ التسمسؿ ) 

، وىو اكبر (0.413( قيمتو )sig( بمستوى داللة )0.821، إذ بمغت قيمتيا التائية المحتسبة )(الميمة
 ( والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ.0.05مف مستوى الداللة المعتمد )

  (7الجدول )
 قافة التنظيميةقيم )ت( المحتسبة بين المجموعتين المتطرفتين لعينة البحث لمثيبين 

 ت
 

 اجملموعة الدنوا اجملموعة العلوا
 الداللة ت احملسوبة

Sig املعواري الوسط احلسابي الحنراف املعواري الوسط احلسابي 
 صفر 40:22 10:24 50397 10484 509478  .2
 صفر 80678 20177 40336 10757 50682  .3
 صفر 80114 20215 40335 10728 505:1  .4
 صفر 8::50 20151 30825 20289 40947  .5
 صفر 60362 20159 40172 :10:5 50233  .6
 صفر 902:9 20225 40192 10723 50682  .7
 صفر 60:79 20247 40315 10866 50478  .8
 صفر 60:57 20267 :4057 10789 50662  .9
 صفر 80816 20231 40621 104:2 50927  .:

 صفر 90526 20287 40417 10552 50927  .21
 صفر 901:5 20244 40192 10723 50682  .22
 صفر 0172: :2028 30:49 10677 50743  .23
 صفر 80263 20171 40396 10788 50682  .24
 صفر 80713 20253 40274 10723 50682  .25
 صفر 90428 20184 40233 10653 50662  .26
 صفر 90276 201:9 40151 10727 50621  .27
 صفر ::907 20186 40376 105:1 50845  .28
 صفر 80:51 20289 40274 105:3 50172  .29
 صفر 706:5 202:1 40539 10633 50764  .:2
 صفر 908:7 20179 30:49 :1075 50621  .31
 صفر 90244 10:33 40172 10846 50539  .32
 صفر 90:39 20181 40131 10688 50682  .33
 صفر 90395 20273 40172 10717 50723  .34
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 ت
 

 اجملموعة الدنوا اجملموعة العلوا
 الداللة ت احملسوبة

Sig املعواري الوسط احلسابي الحنراف املعواري الوسط احلسابي 
 صفر :3076 7::10 40723 10:89 50253  .35
 صفر 80581 20111 40682 10591 50866  .36
 صفر 70962 20193 40641 10651 50825  .37
 صفر :9011 10191 40539 10579 50886  .38
 صفر 90698 201:7 40192 10774 50764  .39
3:.  4055: 20251 40355 20142 10932 10524 
 صفر 80849 10978 :4055 10799 50784  .41
 صفر 90312 10:82 40294 10788 50682  .42
 صفر 70:95 10:92 40641 106:2 50784  .43
 صفر 806:5 20191 40253 :1075 50621  .44
 صفر 220194 10:63 30845 10726 50641  .45
 صفر :7023 20148 40192 :1093 50355  .46
 صفر 70269 202:9 :30:8 10947 50376  .47
 صفر 409:9 20185 40478 10:54 50274  .48

 
 أسموب االتساق الداخمي: 4-9-0

رتبػػاط بػػيف الفقػػرة وكػػؿ مػػف مجمػػوع البعػػد والمجمػػػوع تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػف خػػالؿ  أيجػػاد عالقػػة اال
الكمػػي لممقيػػاس، وذلػػػؾ لمكشػػؼ عمػػػا إذا كػػاف االرتبػػػاط القػػائـ بػػيف المتغيػػػريف حقيقيػػا أـ ال، وبيػػػذا تػػـ إيجػػػاد 

( عبػػػارة بعػػػد حػػػػذؼ العبػػػارة غيػػػػر المميػػػزة، وتبػػػػيف أف 36( اسػػػػتمارة و ) 199معامػػػؿ االتسػػػاؽ الػػػػداخمي لػػػػ )
  وبمػػغ مسػتوى الداللػة ليػػا (0,858 -29012ا، إذ تراوحػػت قػيـ ارتباطاتيػا مػابيف )( عبػارة متسػقة داخميػ36)
 .(8(، وكما في الجدوؿ )0,05( وىي اصغر مف مستوى الداللة المعتمد )صفر)

 (1الجدول )
 قيم االتساق الداخمي لمفقرات بين المحور والكمي لعينة البحث لمثقافة التنظيميةيبين 

تسمسل  النمط ت
 الفقرة

تباط الفقرة ار 
 بالمحور

 الداللة ارتباط الفقرة بالكمي الداللة

 البيروقراطية 9

 صفر 29401 صفر 29.74 9
 صفر 29301 صفر 29772 0
 صفر 29346 صفر 297.0 6
 صفر 29693 صفر 3..29 4
 صفر 29444 صفر .2936 .
 صفر 29330 صفر 29106 3
 صفر 29.99 صفر 29763 7
 صفر 29434 صفر 29720 1

0 
 

 
 اإلبداعية

 صفر 29.13 صفر 29749 1
 صفر 29300 صفر 29127 92
 صفر .2934 صفر 291.1 90 صفر 29301 صفر 29162 99
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تسمسل  النمط ت
 الفقرة

تباط الفقرة ار 
 بالمحور

 الداللة ارتباط الفقرة بالكمي الداللة
 صفر 29.21 صفر 29761 96
 صفر 29302 صفر .2971 94

 المساندة 6
 صفر 29.66 صفر 29143 .9
 صفر .29.3 صفر 29107 93
 صفر 29.42 رصف 29142 97
 صفر 1..29 صفر 29109 91
 صفر 29.76 صفر 29129 91

4 
 

 العمميات
 

 صفر 29391 صفر 29710 02
 صفر 29.26 صفر 29723 09
 صفر 29.97 صفر 29737 00
 صفر 1..29 صفر 29747 06
 صفر 29012 صفر 29470 04
 صفر 1..29 صفر 29724 .0
 صفر 29416 صفر 29791 03

 المهمة .

 صفر .2930 صفر ..297 07
 صفر 29479 صفر .2974 01
 صفر 29431 صفر 29.11 01
 صفر .29.3 صفر 29337 62
 صفر 29.63 صفر 29322 69

 الدور 3

 صفر 29412 صفر 29737 60
 صفر 29.31 صفر 29167 66
 صفر 29421 صفر 29126 64
 صفر 29419 صفر 29710 .6
 صفر 29640 صفر 29364 63

 
 ثبات المقياس: 4-0

 ولغرض الحصوؿ عمى الثبات استخدمت الطرائؽ اآلتية:
 معامل ألفا: طريقة 4-0-9

، إذ جيػػػدةتعػػد معػػػامالت الثبػػات ( لمثقافػػػة التنظيميػػة، وبيػػػذا 0,92بمغػػت قيمػػػة معامػػؿ ثبػػػات ألفػػا )
(، 0,90إلػػػى  0,70)االختبػػػار مػػػابيف انػػػو "يتػػػراوح معامػػػؿ االرتبػػػاط لثبػػػات  يشػػػير )أبػػػو حػػػويج وآخػػػراف( إلػػػى

( و)عػػودة والخميمػػي، 120 ،1989 ،ا أشػار إليػػو كػػؿ مػػف )سػماره وآخػػريفوحسػػبم (68، 2002)ابػو حػػويج، 
2000  ،146). 

 وصف المقياس بصيغته النهائية وتصحيحه  4-6
ذي تـ تحديد الوزف المناسب لكؿ استجابة وال، فقرة (36استقر المقياس بصيغتو النيائية عمى )

( درجة مرتبة تنازليا عمى مقياس ليكرت الخماسي )اتفؽ تماما، اتفؽ، اتفؽ نوعا ما، 1-5يتراوح ما بيف )
ال اتفؽ، ال اتفؽ ابدًا(، وتحسب الدرجة الكمية لممستجيب وفقا لمبدائؿ المختارة عف كؿ عبارة والتي تتراوح 

( درجة، والقيمة 180لقيمة العميا لالستجابة )( درجة مرتبة تنازليا عمى وفؽ البدائؿ، وتبمغ ا1-5ما بيف )
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يبيف توزيع عبارات المقياس  األتيوالجدوؿ  (108( درجة ويبمغ المتوسط الفرضي لممقياس )36الدنيا )
 . األبعادحسب 

 (1الجدول )
 الثقافة التنظيمية أبعادتوزيع فقرات المقياس عمى وفق يبين 

 سل العبارات حسب التوزيع تسم األنماط ت
 1، 7، 3، .، 4، 6، 0، 9 البيروقراطية 9
 94، 96، 90، 99، 92، 1 اإلبداعية 0
 91، 91، 97، 93، .9 المساندة 6
 03، .0، 04، 06، 00، 09، 02 العمميات 4
 69، 62، 01، 01، 07 المهمة .
 63، .6، 64، 66، 60 الدور 3

 االستنتاجات والتوصيات .

 االستنتاجات 9-.
 : يأتي لبحث استنتج الباحثاف مامف خالؿ نتائج ا

تائية قيميا ال تقاربت( عبارة مف عبارات المقياس تميز بيف المجموعتيف المتطرفتيف إذ 36أف ) .1
 (.0,000-0.002مابيف ) وبمغ مستوى الداللة ليا(،2.659 –11.083)المحتسبة مابيف

( وبمغ مستوى 0,858 -29012( عبارة متسقة داخميا، إذ تراوحت قيـ ارتباطاتيا مابيف )36أف ) .2
 (.صفرالداللة ليا )

 .( لمقياس لمثقافة التنظيمية0,92بمغت قيمة معامؿ ثبات ألفا ) .3
 التوصيات 5-2
.اعتماد المقياس في قياس الثقافة التنظيمية لمدراء مديريات التربية الرياضية والفنية في الجامعات 1

 العراقية .
 الثقافة التنظيمية.انماط بية الرياضية في الجامعات العراقية في مديريات التر  مدراء مقارنات بيف إجراء.2

 المصادر
(." المدير وتنمية سموؾ العامميف: مدخؿ 2005طو، السيد حسنيف )و أبو بكر، مصطفى محمود  .1

استراتيجي إلدارة السموؾ اإلنساني والتنظيمي في المنظمات المعاصرة"، الطبعة األولى، مطابع الوالء 
  قاىرة، مصر.الحديثة، ال

، الدار العممية الدولية 1( : القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس، ط2002أبو حويج، مرواف وآخراف، ) .2
 لمنشر والتوزيع، عماف.

 ، دار القمـ، الكويت. 2"الفروؽ الفردية وتطبيقاتيا التربوية"، ط( : 1989ابو عالـ، رجاء محمود وشريؼ، ) .3
( : "اىمية وضع استراتيجية لتطبيؽ نظاـ الجودة 2009احي، سيير عبد الكريـ )ابوغنيـ، محمد ناجي والرم .4

لالنشطة الالصفية في جامعة الكوفة وفؽ اسموبي المقارنة المرجعية واعادة ىندسة او تنظيـ االجراءات"، 
 .عراؽة الكوفة، الجامع ،بحث منشور ضمف وقائع إلى  المؤتمر األوؿ لضماف الجودة واالعتماد األكاديمي
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( : الدليؿ العممي لكتابة مخطط البحث، برنامج الدبمـو التربوي، 2008البستنجي، محمود محمد ) .5
 جامعة الممؾ عبد العزيز.

( : إدارة السموؾ في المنظمات، ترجمة: رفاعي محمد 2004جرينبرج، جيرالد وباروف، روبرت، ) .6
سماعيؿ عمي بسيوني، دار المريخ لمنشر والتوزيع، ا   لرياض، السعودية.رفاعي وا 

 ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف. 1( : إدارة المنظمات ، منظور كمي ، ط2003حريـ ، حسيف ) .7
( : االختبارات والقياس واإلحصاء في المجاؿ   الرياضي، جامعة 2004الحكيـ، عمي سمـو جراد، ) .8

 القادسية، دار الطيؼ لمطباعة، العراؽ .
 : مفيـو األنشطة الصفية والالصفية . ( 2009سعيد، جيجي محمود ) .9

http://bebaqau.ahlamontada.com/t172-topic 
 ( : مبادئ القياس والتقويـ في التربية، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف .1989سماره، عزيز وآخروف، ) .10
الثقافة التنظيمية الرياضية وعالقتيا بالكفاءة التنظيمية في المنظمات  ( :2009سمو، شاكر احمد، ) .11

 ، دار العراب ، دار نور لمدراسات والنشر والترجمة.1الرياضية في إقميـ كوردستاف، ط
 جامعة مجمة ،" التنظيـ لثقافة  الوقتي البعد "( :1999،) محمدي سعود عوض، والعتيبي، بف طمؽ السواط، .12

، مركز النشر العممي، جامعة الممؾ بف عيد 12األوؿ، المجمد،  العدد ، واإلدارة لالقتصاد يزالعز  عبد الممؾ
 العزيز.

( : الثقافة التنظيمية وعالقتيا باالنتماء التنظيمي: دراسة ميدانية عمى 2005الشموي، حمد بف فرحاف، ) .13
تير في العمـو اإلدارية مف أكاديمية منتسبيف كمية الممؾ خالد العسكرية )المدنييف والعسكرييف(، رسالة ماجس

 السعودية.نايؼ العربية لمعمـو األمنية كمية الدراسات العميا، 
( : أبعاد الثقافة التنظيمية في الفقو اإلداري اإلسالمي، المجمة العممية لكمية التجارة 1995الشيخ، سوسف، ) .14

 فرع جامعة األزىر لمبنات.
 ثقافة ، دار عالـ المعرفة لمنشر، القاىرة.( : نظرية ال1995الصاوي ،عمي سيدي ) .15
رسالة ماجستير في اقتصاد تطبيقي ونظرية المنظمة مف كمية  ألمنظمة،( : ثقافة 2008صباح، ترغيني ) .16

 ، الجزائر.العمـو االقتصادية والتسيير جامعة محمد خضير
 الرياض ،4ط ، ظيميالتن  السموؾ ( :2004) ، اهلل عوض طمؽ الغني، والسواط، عبد عبداهلل الطجـ، .17

 .والتوزيع لمنشر حافظ دار :
( : الدور االجتماعي لمدير المدرسة الثانوية 2007العاجػػػػػػز، . فؤاد عمي، والعساؼ، محمود عبد المجيد، ) .18

بحث مقدـ إلى المؤتمر التربوي الثالث "،بمحافظة غزة وعالقتو بالثقافة التنظيمية في ضوء مبادئ الجودة 
 نوفمبر. 18 -17غزة في الفترة  -عميـ العاـ _ كمدخؿ لمتميز ، المنعقد بالجامعة اإلسالمية الجودة في الت

 لمنشر وائؿ دار ، األعماؿ منظمات في التنظيمي السموؾ : (2001) ، سميماف محمود ، العمياف .19
 .والتوزيع، عماف

 معة اليرموؾ، عماف .( : القياس  والتقويـ في العممية التدريسية، جا1999عودة، احمد سميماف، ) .20
( : اإلحصاء لمباحث في  التربية والعمـو اإلنسانية، 2000عودة، احمد سميماف، والخميمي، خميؿ يوسؼ، )  .21

 دار الفكر، عماف .
 ( : دليؿ البحث العممي، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر، القاىرة .1999عويس، خير الديف احمد، ) .22
اإلبداع التنظيمي " التنظيمية العربية لمتنمية اإلدارية،  ( :" إدارة2005الفاعوري، رفعت عبد الحكيـ ) .23

 الطبعة األولى، القاىرة، مصر.

http://bebaqau.ahlamontada.com/t172-topic
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(، السموؾ التنظيمي، دراسة لمسموؾ اإلنساني الفردي والجماعي في 2000القريوتي، محمد قاسـ، ) .24
 عماف األردف.-المنظمات المختمفة، اإلصدار األوؿ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع

(: تقييـ أداء مدربي االلعاب الرياضية مف وجية نظر مدراء 2008الكواز، عدي غانـ ومحمد عمي، يحي ) .25
(، العدد 8وحدات التربية الرياضية والفنية في جامعة الموصؿ، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، المجمد)

(1.)  
رسة ودورىا في االبداع االداري مف وجية ( : "الثقافة التنظيمية لمدير المد2008الميثي، محمد بف عمي ) .26

نظر مديري مدارس التعميـ االبتدائي بالعاصمة المقدسة، رسالة ماجستير غير منشورة،" كمية التربية، 
 السعودية.

الثقافة المينية في الفكر االداري الحديث ، دراسة ميدانية عمى منسوبي جامعة  ( :2007محمد، برغش،  .27
 .غير منشورة، الجزائر ستيرمحمد خيضر، رسالة الماج

  :سعوديتيف منظمتيف ثقافة في تشكيؿ المديريف قيـ أىمية ( :1991أحمد، ) الرحمف عبد الييجاف، .28
 .الرياض العامة، اإلدارة معيد العامة، اإلدارة ،وشركة سابؾ وينبع، لمجبيؿ الممكية الييئة

 ي، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.( : اإلدارة الدولية، مدخؿ إستراتيج1998ياسيف، سعد غالب، ) .29
30. Daft, Richard L., : (2004), Organization Theory and Design, 8th ed., South 

Western a division of Thomson Learning. 
31. Denison, D.R. (1990)  : Corporate Culture and Organizational Effectiveness, 

(New York: John Wiley & Sons, Inc. 
3322..   FFiinncchhaamm,,  RR..,,  &&  RRhhooddeess,,  PP..SS..,, : :  ((11999999)),,  PPrriinncciipplleess  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  bbeehhaavviioorr,,  

33rrdd  eedd..,,  ((NNeeww  YYoorrkk::  OOxxffoorrdd,,  UUnniivveerrssiittyy  pprreessss))..    
33. Hofsted G. Neuijer , B. Ohayv, D. Geert Sanders ,   :  (1990), “Measuring Study 

across twenty”. 
34. Nunnally, J.C. : (1978) : Psychometric Theory. New York: McGraw Hill. 
35. Pierre A. Balthazard and other، (2006) : Dysfunctional Culture , 

dysfunctional organization capturing the behavioral norms that form 
organization Culture and drive performonce. Journal of managerial 
psycholog. Vol 21. No 8.  

36. Robbins, S. P., : (2003), Organizational Behavior, 10th ed., Prentice Hall, Inc., 
New Jersey. 

37. Schein , Edgar H.,   : (1995) "Organizational culture" , American psychologist , 
vol. 45 No., 2. pp.44-54. 

38. Schwartz, Howard & Davis, Stanley M.  : (1981) "Matching Corporate Culture 
and Business Strategy" , organizational Dynamic , summer . 

39. Smircich, L.,   : (1983) "Concepts of culture and organizational analysis ", 
Administrative Science Quarterly, Vol. 28 .  

40. Smolensky and Kleiner،  : (1995) ; How to train people to think mor creatively.  
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 (9ممحق رقم ) 
 الخبراء والمحكمين أسماء

 المنصب اإلداري االختصاص الجامعة الكمية االسم المقب ت
 رئيس فرع العمـو النظرية إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية راشد حمدوف ذنوف أ . د 1
 تدريسي عمـ الحركة الموصؿ التربية الرياضية وديع ياسيف التكريتي أ . د 2
 تدريسي إدارة تربوية الموصؿ التربية قيس محمد عمي أ . د 3
 مقرر فرع العمـو الرياضية إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية رياض احمد إسماعيؿ أ . د 4
 رئيس المجنة أالولمبية إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية خالد محمود عزيز أ . د 5
 مقرر قسـ التربية الرياضية إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية األساسية وليد خالد ىماـ النعمة أ . د 6
 تدريسي إدارة أعماؿ الموصؿ اإلدارة واالقتصاد معف وعداهلل المعاضيدي أ . ـ.د 7
 تدريسي إدارة تربوية الموصؿ التربية عبد المجيد احمد خميؿ أ . ـ.د 8
 تدريسي إدارة تربوية الموصؿ التربية فوظ حامدياسر مح أ . ـ.د 9
 تدريسي إدارة تربوية الموصؿ التربية محمد عمي عباس أ . ـ.د 10
 مسؤول النشاط الرياضي إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية محمد ذاكر سالـ ـ..د 11
 تدريسي إدارة تربوية الموصؿ التربية احمد عزيز فندي أ . ـ.د 12
 تدريسي إدارة أعماؿ الموصؿ اإلدارة واالقتصاد محمد عصاـ المعاضيدي دـ.. 13
 تدريسي إدارة اعماؿ الموصؿ اإلدارة واالقتصاد عادؿ محمد عبداهلل ـ.د 14
نظرية المنظمة  الموصؿ اإلدارة واالقتصاد خالد محمد جميؿ عبدالقادر ـ..د 15

 والسموؾ التنظيمي
 تدريسي

 تدريسي إدارة المنظمة الموصؿ رة واالقتصاداإلدا حساف ثابت ـ.د 16
 تدريسي إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية بثينو حسيف عمي الطائي ـ.د 17
 تدريسي إدارة تربوية الموصؿ التربية أسماء عبد الرحيـ ـ.د 18
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 (0 )الممحؽ
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

قياساستبيان آراء الخبراء حول صالحية الم  
 جامعة الموصل / كمية التربية الرياضية

 الدراسات العميا / ماجستير
المحترم……………………………………….األستاذ الفاضل  

 تحية طيبة:
نمااط الثقافاة التنظيمياة لمادراء التربياة الرياضاية والفنياة أ يروـ الباحث القياـ بالبحث الموسػوـ"

" ولغػػرض تحقيػػؽ ىػػدؼ البحػػػث  لاادى منتساابيها فااي الجامعااات العراقيااة وعالقتهااا بااااالغتراب التنظيمااي
المتمثػػػؿ بػػػػالتعرؼ عمػػػى الثقافػػػػة التنظيميػػػػة السػػػائدة فػػػػي مػػػديريات التربيػػػػة الرياضػػػػية والفنيػػػة فػػػػي الجامعػػػػات 

(، 2008العراقيػة، وقػد حصػؿ الباحػث عمػػى مقيػاس الثقافػة التنظيميػة لمػػدير المدرسػة الػذي صػممو )ألميثػػي،
و بمػػا ينسػجـ مػػع بيئػػة العمػؿ فػػي مػديريات التربيػػة الرياضػية والفنيػػة فػػي وقػاـ الباحػػث بػإجراء التعػػديالت عميػ

 الجامعات العراقية.
ونظػػرا لمػػا تتمتعػػوف بػػو مػػػف خبػػرة وموضػػوعية، يرجػػى بيػػاف رأيكػػػـ فػػي الحكػػـ عمػػى مػػدى صػػػالحية 

مناسػػبة ( أمػػاـ العبػارة التػػي تراىػػا  √الفقػرات الخاصػػة باالسػػتبياف وذلػؾ بتقػػويـ عبػػارات االسػتبياف بعالمػػة  ) 
بداء المالحظات أماـ الفقرة التي ال تعتقد بأنيا صالحة في ضوء ما يأتي:  وا 

 . مدى وضوح الفقرة وصالحيتيا.1
 . اتفاؽ الفقرة في المجاؿ المخصص.2
 . أية مالحظات أخرى.3

أطار معرفي مكوف مف االتجاىات والقيـ ومعايير السموؾ والتوقعات وتعرف الثقافة التنظيمية بأنها " 
 التي يتقاسميا العامموف في المنظمة.

 صفة المزايا وليذه األخرى المنظمات باقي عف المنظمة تميز التي مف المزايا وتعرؼ بأنيا مجموعة
 المنظمة." في األفراد سموؾ عمى الكبير وليا  األثر النسبية االستمرارية

 مع التقدير 00شاكريف تعاونكـ معنا 
التي تقيس نمط مدير مديرية التربية الرياضية والفنية  في الجامعات مجموعة مف العبارات  يفيما يم

العراقية بالثقافة التنظيمية داخؿ نطاؽ العمؿ، يرجى تحديد كؿ نمط مف أنماط الثقافة التنظيمية مف 
 خالؿ اختيار اإلجابة التي تعبر عف حالتيـ .

 
 -أنماط الثقافة التنظيمية :

 -(:(Bureaucratic Cultureالثقافة البيروقراطية  -9
ويكػوف فييػا التركيػز عمػى تماسػؾ واسػتقرار البيئػة الداخميػػة، حيػث يكػوف ىنػاؾ مسػتوى مرتفػع مػف التماسػػؾ،  

واإلمتثػػػػاؿ، والتعػػػػاوف بػػػػيف األفراد.وىػػػػي الثقافػػػػة التػػػػي تتحػػػػدد فييػػػػا المسػػػػؤوليات والسػػػػمطات، فالعمػػػػؿ يكػػػػوف 
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ؿ ىرمػػػي، وتقػػػػوـ ىػػػذه الثقافػػػػة عمػػػى الػػػػتحكـ منظمػػػًا، ويػػػتـ التنسػػػػيؽ بػػػيف الوحػػػػدات، وتتسمسػػػؿ السػػػػمطة بشػػػك
 وااللتزاـ.

 الفقرات ت

ت
 صمح

الت
 صمح

 المالحظات

    يمتـز مدير التربية الرياضية والفنية بتعاليـ وزارة التعميـ العالي.  .1
    يحدد الصالحيات والمسؤوليات بيف المنتسبيف عمى أساس موضوعي.  .2
    ي.يتـ نقؿ المعمومات داخؿ المديرية بشكؿ ىرم  .3
    يأخذ المدير بمبدأ الثواب والعقاب.  .4
    يؤكد المدير عمى االلتزاـ بالحضور اليومي.  .5
    يتابع أداء التدريسييف بواجباتيـ بشكؿ مستمر.  .6
    الرياضي. بالزييؤكد عمى االلتزاـ   .7
جراءات محددة سمفا.  .8     يعمد إلى أداء العمؿ وفؽ ضوابط وا 
واعػػػػد مطمقػػػػة تطبػػػػؽ بطريقػػػػة موحػػػػدة فػػػػي كػػػػؿ لق األنشػػػػطةيخضػػػع جميػػػػع   .9

 الحاالت.
   

 -:(Innovative culture)الثقافة اإلبداعية  -2
تتميػػػز بتػػػوفر بيئػػػػة لمعمػػػؿ مسػػػاعدة عمػػػػى اإلبػػػداع، ويتصػػػؼ أفرادىػػػػا بحػػػب المخػػػاطرة فػػػػي اتخػػػاذ القػػػػرارات  

 ومواجية التحديات.

 الفقرات ت

ت
 صمح

الت
 صمح

 المالحظات

    تحقيؽ األىداؼ.يشجع عمى مواجية التحديات ل  .1
    يسعى إلى المساعدة في تكويف فرؽ عمؿ مبدعة.  .2
    ييئو جو مف الرضا بيف المنتسبيف في المديرية.  .3
    يعمد إلى اتساـ منتسبيو بحب المخاطرة في اتخاذ القرارات.  .4
    يشجع المنتسبيف عمى التجديد واالبتكار في مجاالت أعماليـ.يشجع المنتسبيف عمى التجديد واالبتكار في مجاالت أعماليـ.  .5
    حوؿ موضوع معيف . األفكارمف يقدـ اكبر قدر ممكف   .6
    يعطي الفرصة لحؿ المشكالت بعيدا عف اإلجراءات الرسمية.  .7
     يتيح فرص القيادة ضمف المديرية لكؿ منتسب.  .8
يحػػرص عمػػى أف يكػػوف التحسػػيف المسػػػتمر مسػػؤولية مختمػػؼ المسػػتويات اإلداريػػػة يحػػرص عمػػى أف يكػػوف التحسػػيف المسػػػتمر مسػػؤولية مختمػػؼ المسػػتويات اإلداريػػػة   .9

 فييا.فييا.
   

 -:(Supportive culture)الثقافة المساندة  - 6
تتميز بيئة العمؿ بالصداقة والمساعدة بيف العامميف، فيسود جو األسرة المتعاونة، وتوفر   

 العمؿ بيئة تتسـ المنظمة الثقة والمساواة والتعاوف، ويكوف التركيز عمى الجانب اإلنساني في ىذه البيئة.
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 الثقة مف جو ؽخم المنظمة عمى وتعمؿ ومؤازرة انسجاـ في والعمؿ العامميف ومساعدة بالصداقة
 . العمؿ في اإلنساني الجانب عمى والتركيز الودية والروح والمساواة

 الفقرات ت

ت
 صمح

الت
 صمح

 المالحظات

    يزرع الثقة في نفوس منتسبي المديرية.  .1
    يؤكد عمى العدالة والمساواة بيف المنتسبيف في المديرية.  .2
    يركز عمى الجاني اإلنساني في العمؿ.  .3
    المنتسبيف عمى المشاركة في صنع القرار. يشجع  .4
    يتعامؿ مع المنتسبيف في المديرية كشركاء لو.  .5
    يسمح لممنتسبيف بحرية التعبير عف الرأي.  .6
    يمتمؾ روح التعاوف والمساعدة في العمؿ.  .7
    يسعى إلى إقامة مناخ ايجابي في العمؿ.  .8
    لمنتسبيف.يحث عمى إقامة عالقات اجتماعية بيف ا  .9

 -:(Process culture)ثقافة العمميات  - 4
يقتصر اإلىتماـ عمى طريقة إنجاز العمؿ، وليس عمى النتائج التي تتحقؽ، فتنتشر الحيطة   

ىتمامًا بتفاصيؿ عممو.  يتـ والحذر بيف األفراد لحماية أنفسيـ، فالفرد الناجح ىو األكثر دقة، وتنظيمًا، وا 
 في الرغبة التنظيـ وتقؿ أعضاء بيف الحذر فيسود يحققيا التي النتائج وليس لعمؿا إنجاز عمى التركيز

 . العمؿ في ودقة تنظيما أكثر يكوف الذي ىو الناجح والفرد المخاطرة

 الفقرات ت

ت
 صمح

الت
صم  المالحظات ح

    تقيمو يعتمد عمى الدقة في العمؿ.  .1
    يركز عمى الخبرة في صنع القرار.  .2
    يو مف ارتكاب األخطاء.يحذر منتسب  .3
    يؤكد عمى الحذر في العمؿ تجنبا لموقوع بالخطأ.  .4
    اليرغب في المخاطرة في العمؿ.  .5
    يتابع تفاصيؿ العمؿ.  .6
    يقوـ بربط خطة تنفيذ النشاط باألىداؼ المرجّوة منو.يقوـ بربط خطة تنفيذ النشاط باألىداؼ المرجّوة منو.  .7
    يتابع مالعب المديرية وادواتيا وصيانتيا.  .8
 -:(Task culture)ثقافة المهمة  - .
نجاز العمؿ، وتيتـ بالنتائج، أو تحاوؿ إستخداـ الموارد بطرؽ   تركز ىذه الثقافة عمى تحقيؽ األىداؼ وا 

نجاز اليدؼ تحقيؽ نحو موجية وتكوف مثالية، مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ النتائج بأقؿ التكاليؼ.  العمؿ وا 
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 النتائج أفضؿ لتحقيؽ مثالية بطريقة الموارد الستخداـ أىمية خاصة تعطي كما النتائج عمى والتركيز
 . القرار صناعة في بارزا تمعب دورا التي الخبرة عمى تركز فيي

 الفقرات ت

ت
 صمح

تال 
 صمح

 المالحظات

    ييتـ بانجاز العمؿ في الوقت المطموب.  .1
    ييتـ بالنتائج دوف النظر إلى طريقة العمؿ.  .2
    يقدـ االنجاز عمى العالقات.  .3
    ممتمكات الدولة والتجييزات الرياضية.يحرص عمى   .4
    يستفد مف الحد األدنى مف طاقة منتسبيو.  .5
    يحث منتسبيو عمى استخداـ الموارد بطرؽ مثمى.  .6
    يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ مف خالؿ اآلخريف.  .7
    ييتـ بتجييزات الفرؽ أثناء المعب في المباريات.  .8
 
 -:  Role Cultureثقافة الدور  - 3

وتتصؼ المنظمات التي تتبنى ىذا النمط بأف القوة موزعة بتوازف بيف القادة والسمطة في الييكؿ 
البيروقراطي وتعد قيـ االعتمادية، والتفويض، ورشد القرارات أىـ القيـ األساسية في المنظمة، وتتميز ىذه 

ي البيئات المستقرة، ويعد المنظمات بتفضيؿ وجود مستويات إشرافية محدودة، وتعمؿ ىذه الثقافة ف
شعار األفراد بعدـ الثقة أىـ عيوب ىذه المنظمات.و  ىي التي تركز عمى نوع تعطيؿ التطوير والتغيير وا 

التخصص الوظيفي، وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر مف الفرد، وتيتـ باألنظمة والقواعد، كما أنيا توفر 
 األمف الوظيفي واإلستمرارية وثبات األداء.

 الفقرات ت

ت
 صمح

الت
 صمح

 المالحظات

    يفوض المنتسبيف لممياـ حسب التخصصات.  .1
    يعطي أىمية بالغة لمقواعد واألنظمة.  .2
    لممنتسبيف.  األداءيسعى لتحقيؽ ثبات   .3
التربيػػػػة الرياضػػػػػية  يعتمػػػػد عمػػػػى األداء الػػػػػوظيفي فػػػػي تقيػػػػػيـ المنتسػػػػبيف التػػػػابعيف لمديريػػػػػة  .4

 والفنية.
   

    يـ أداء الموظفيف ويحرص عمى إعالميـ بنتائجو كال حسب دوره.يـ أداء الموظفيف ويحرص عمى إعالميـ بنتائجو كال حسب دوره.يراعي تقو يراعي تقو   .5
ييػػػػتـ بوضػػػػػع السياسػػػػػات التفصػػػػػيمية بحيػػػػػث تخػػػػدـ اإلسػػػػػتراتيجية التػػػػػي تتبناىػػػػػا األنشػػػػػطة ييػػػػتـ بوضػػػػػع السياسػػػػػات التفصػػػػػيمية بحيػػػػػث تخػػػػدـ اإلسػػػػػتراتيجية التػػػػػي تتبناىػػػػػا األنشػػػػػطة   .6

 الرياضية.الرياضية.
   

    اليتجاوز الموازنة المخصصة لمنشاط الرياضي.اليتجاوز الموازنة المخصصة لمنشاط الرياضي.  .7
     الوظيفي لممنتسبيف.الوظيفي لممنتسبيف.  األمفاألمفيوفر يوفر   .8
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 (6الممحق )
 التنظيمية بصيغته النهائية مقياس الثقافة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 م / استبيان مقياس الثقافة التنظيمية

 تحية طيبة:
 -السيد منتسب مديرية التربية الرياضية المحترم : 

بيف يديؾ مقياس عف الثقافة التنظيمية لمدير مديرية التربية الرياضية والفنية الذي تعمؿ معو، 
مى فقراتوِ كاممةً  ُيمكف لمباحث معرفة الثقافة التنظيمية لمدير مديرية التربية والذي مف خالؿ أجابتؾ ع

 الرياضية والفنية.
( في المجاؿ المخصص خدمةً  لمبحث  √لذا يرجى اإلجابة بدقة وموضوعية بوضع عالمة ) 

 العممي فقط ، وال داعي لذكر االسـ .
 -الكمية( : –اسم الوحدة )المديرية 

 -: المنصب اإلداري
 -مدة الخدمة :

 -الشهادة الدراسية :
 -العمر :

 مع الشكر الجزيل من وقتك الثمين
استبياف أنماط الثقافة التنظيمية لمدراء مديريات التربية الرياضية والفنية  في الجامعات العراقية المعد مف 

 قبؿ الباحث

 
 الفقرات  

اما
 تم

فق
 ات

فق
 ات

 ما
وعا

ق ن
اتف

 

فق
 ات
 ال

طمقا
ق م

اتف
 ال

متـز مدير التربية الرياضية والفنية بتعاليـ الجيات العميا.ي  .1       
      يحدد الصالحيات والمسؤوليات بيف المنتسبيف عمى أساس موضوعي.  .2
      يتـ نقؿ المعمومات داخؿ المديرية بشكؿ تدريجي.  .3
      يعمؿ المدير بمبدأ الثواب والعقاب.  .4
.اليومييؤكد المدير عمى االلتزاـ بالحضور   .5       
      يتابع أداء التدريسييف بواجباتيـ بشكؿ مستمر.  .6
      يؤكد عمى االلتزاـ بالزي الرياضي.  .7
 يعمد إلى أداء العمؿ وفؽ الضوابط والتعميمات.  .8

 
     

      يشجع عمى مواجية التحديات لتحقيؽ األىداؼ.  .9
      يساعد عمى تكويف فرؽ عمؿ مبدعة. .10
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 الفقرات  

اما
 تم

فق
 ات

فق
 ات

 ما
وعا

ق ن
اتف

 

فق
 ات
 ال

طمقا
ق م

اتف
 ال

يف عمى التجديد واالبتكار في مجاالت أعماليـ.يف عمى التجديد واالبتكار في مجاالت أعماليـ.يشجع المنتسبيشجع المنتسب .11       
      يقدـ عدة أفكار لمعالجة المشكالت القائمة. .12
      يعطي الفرصة لحؿ المشكالت بعيدا عف اإلجراءات الرسمية. .13
صفة القيادة لدى العامميف في المديرية.ينمي  .14       
      يزرع الثقة في نفوس منتسبي المديرية. .15
عمى العدالة والمساواة بيف المنتسبيف في المديرية. يؤكد .16       
      يركز عمى الجانب اإلنساني في العمؿ. .17
      يسمح لممنتسبيف بحرية التعبير عف الرأي. .18
      يمتمؾ روح التعاوف والمساعدة في العمؿ. .19
      تقيمو يعتمد عمى الدقة في العمؿ. .20
ار.يركز عمى الخبرة في صنع القر  .21       
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