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 يف العراق لكرة السلةالفرعية  الرضا الوظيفي لذى العاملني يف االحتادات الرياضية

 صفد مظفر محمد الدباغ   *العباديأ.م.د. خالد محمود عزيز 
 alsefoo@yahoo.com/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق  فرع االلعاب الفرقية*

 ( 2172  آب 21......... القبول  2172 حزيران 71)االستالم  

 امللخص
 انواستخدم الباحثي االتحادات الرياضية لكرة السمة، الرضا الوظيفي لدى العاممين ف درجة إلىالتعرف هدف البحث      

 عاملً  اً ( حكم45فرعي و )التحاد ًا في اال ( عضو 44) إلى( فردا موزعين 841المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من )
والمعد من قبل  ولتحقيق هدف البحث تم استخدام مقياس الرضا الوظيفي، ينفني ين( مراقب1و ) اً معتمد اً ( مدرب63و )

جراء( بعد التأكد من صدقه وثباته 6553)القاروط، لتحميل  وا  تم استخدام  إحصائيالفقراته، وفي معالجة البيانات  اإلحصائيا
، ، ومعادلة جتمانآلفاالنسبة المئوية، والوسط الحسابي، والمتوسط الفرضي، واالنحراف المعياري، واختبار )ت(، ومعامل 

 .، ومعامل ارتباط بيرسونمانومعامل ارتباط سبير 
 يأتي: ما انواستنتج الباحث

بشكل عام ونسبة  وجود درجة رضا جيدة لدى العاممين في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراق -8
الثانية بة حيث احتل محور العلقة مع الزملء المرتبة األولى بالترتيب و محور الدورات والتدريب بالمرت %(،78,44)

العمل بالمرتبة الثالثة محور العلقة مع االتحاد العراقي المركزي لكرة السمة بالمرتبة الرابعة ومحور ومحور طبيعة الوظيفة و 
 المكافآت والحوافز بالمرتبة الخامسة ومحور المخصصات بالمرتبة السادسة.

 هناك تدني في محور المخصصات حيث حصل عمى اقل درجة. -6
 :الباحثان بما يأتيوأوصى 
العمل عمى زيادة المخصصات المالية لمعاممين في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراق بحيث تتلءم  .8

 مع الجهود التي يبذلونها.

العمل عمى تسميم المخصصات المالية لمعاميمن في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراق وفي أوقاتها  .6
 منتظمة وعدم تأخير صرفها.ال

تشجيعية  لسمة في العراق وذلك بتقديم مكافآتتحفيز المتميزين من العاممين في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة ا .6
 لهم.

 العمل عمى زيادة أجور التدريب والتحكيم لمعاممين في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراق. .4

 ممين في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراق.وضع مخصصات خطورة لمعا .4

إجراء بحوث ودراسات أخرى حول درجة الرضا الوظيفي لدى العاممين في االتحادات الرياضية ولبقية األلعاب  .3
 الرياضية.

 .االتحادات الرياضية -وظيفيالمفتاحية: الرضا ال اتالكمم
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Job satisfaction for the employees in the branch of sport federation of 
basketball in Iraq 

Assist. Prof. Khalid Mahmood Aziz Al-Ubadi     Safad Muthaffar Mohammed AlDabbag 

Abstract 
This research aimed at identifying the degree of job satisfaction for the employees in 

the branch sport federation of basketball. The research used the descriptive methodology and 

the sample of the research consisted of (148) individual distributed as (54) members in branch 

federation, (50) referees, (36) approved couches and (8) technical observers. To accomplish 

the objective of the research, job satisfaction scale was used, which was prepared by 

(ALQaroot, 2006) after insuring its validity and reliabity, conducting the statistical analysis 

was done on its items, then the data were treated statistically by using the percentage, 

mathematical means, assumption mean, standard deviation, t Test, Alfa coefficient, Gutmann, 

coefficient Spearman correlation coefficient and Pearson correlation coefficient.  

The researcher concluded the following:  

1. There is a degree of job satisfaction for the employees in the branch sport federation of 

basketball in Iraq and with a percentage of (71.54%), as the axis of the relationship with 

partners was in the first order in the sequence and axis of the training courses in the 

second place, the axis of the job nature or the work was in the third place, the axis of the 

relationship with the Iraqi central federation of basket ball in the fourth place, the axis 

of rewards and incentives in came in the fifth place and the axis of allowances in the 

sixth and the last place.  

2. There is a decrease in the axis of allowances as this axis came in the final place and 

final order.  

The researchers recommended the following: 

1. Work to increase financial allocations for workers in the branch sports federations of 

basketball in Iraq in order to fit with their efforts. 

2. Work on the delivery of financial allocations to workers in branch of sports federations in 

of basketball in Iraq, on time and do not delay its disbursement. 

3. Motivate talented staff in the branch of sports federations of basketball in Iraq by providing 

them with incentive bonuses. 

4. Work to increase wages and arbitration training for workers in the branch of sports 

federations of basketball in Iraq. 

5. Set dangerous allocation for workers in branch of sports federations of basketball in Iraq. 

6.Doivf  Researches and other studies on the degree of job satisfaction among workers in the 

rest of the sports federations and sports.  

Keywords: Job Satisfaction- Sport Federations. 

 اهمية البحث -8
 مقدمة البحث وأهميته 8-8

لقد حظي موضوع الرضا الوظيفي لمعامميف في التنظيمات الرسمية وغير الرسمية باىتماـ الباحثيف والدارسيف في      
الروح المعنوية  بأىمية اإلنسانيةمجاؿ عمـ النفس والسموؾ التنظيمي في العديد مف الدوؿ عندما نادت حركة العالقات 

    ،(9،  9002اليزايمة، ) الحوافز المادية أىميةوالمرتكزة عمى  اإلنتاجوتحسيف ظروؼ العمؿ لمعامميف وفي زيادة 
ببحث الجوانب المختمفة لوسائؿ الرضا ، وذلؾ واإلدارييفموضوع الرضا الوظيفي يحظى باىتماـ السموكييف  أصبحو 

، ونوع العمؿ، وفرص التقدـ في العمؿ، األجر: الرضا مف مصادر متعددة مثؿيتحقؽ ومصادره لدى الموظؼ، و 
دراؾونمط العالقة مع الرئيس،   اإلجراءاتعف  األفرادرضا الفرد لعدالة العوائد المحققة، واالىـ مف كؿ ذلؾ  وا 

الرضا الوظيفي يتحقؽ مف عوامؿ متعددة، منيا عوامؿ خارجية، كبيئة العمؿ، وعوامؿ  أفالخاصة بالعمؿ. كما 
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تعزز مف عدـ  أنيا أوفي شعور الفرد بالرضا عف عممو،  أساسياداخمية، تتعمؽ بالعمؿ ذاتو، وتؤدي تمؾ العوامؿ دورا 
 أوردهوطبقا لما  األداءمستويات  أعمىالقوة الالزمة لمشخص لمقياـ بعممو عمى  بأنورضاه، ويعرؼ الرضا الوظيفي 

(Dubrin, 1988 ،فاف الرضا الوظيفي ليس مشابيا لمدافع )وىو لإلنسافالرضا الوظيفي ىو حالة داخمية  إنما ،
و العمؿ مقدار القناعة المصاحبة لمعمؿ. والفرد الذي يكوف لديو ذلؾ الرضا يكوف لديو مشاعر وتصرفات ايجابية نح

كما يعتبر الكثيروف الرضا الوظيفي مف أىـ االتجاىات (، Dubrin, 1988, 50) توبما يسمح بتحقيؽ طموحا
ي مختمؼ ولذا قاـ العديد مف الباحثيف والكتاب بدراستو باستمرار، وال يزاؿ يحظى باىتماـ المديريف ف ،المتعمقة بالعمؿ

لدراسة الرضا الوظيفي ىو تزويد المديريف باآلراء واألفكار التي تساعد عمى تحسيف  المنظمات، والسبب الرئيس
اتجاىات العامميف نحو العمؿ أو المنظمة أو المخصصات أو اإلشراؼ أو التدريب وغيرىا. وكثير مف المنظمات 

عالقة بالعمؿ والمنظمة لتستخدـ المسوحات واستطالعات الرأي لتعرؼ اتجاىات العامميف وقياسيا نحو األمور ذات ا
العمؿ وفي معظـ مجاالت  وانتشر مصطمح الرضا الوظيفي داخؿ المنظمات، (701، 7221، حريـ) وسياستيا

ووفائيـ لتعيداتيـ نحوىا  بمؤسساتيـالعمؿ وتطوره ويسيـ في التزاـ العامميف  إنتاجية والوظائؼ، ولو اثر فاعؿ في
الحياة داخؿ بيئة في يسيـ في تحسيف صحة العامؿ الجسمية والنفسية ونوعية الرضا الوظي أفوارتباطيـ بعمميـ، كما 

ية لكرة السمة في العراؽ ىي ، وتعد االتحادات الرياضية الفرع(922-922،  9070، السميح)العمؿ وخارجيا.
المستويات العالية ولما ليذه العممية مف  إلىلة عف لعبة لكرة السمة وكيفية تطويرىا ابتدءا مف القاعدة وصوال المسؤو 
تتوافر لدى العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في  أفجيود كبيرة فال بد  إلىكبيرة تحتاج  أىمية

عمى  اإلشراؼااللتزاـ بيا مما يسيؿ عممية كافة المؤسسات الرياضية تمزمات والصالحيات التي تمـز العراؽ كؿ المس
وىي التي تنظـ البرامج المناسبة وتتابع تنفيذىا تعطي لكرة السمة كافة االتحادات الرياضية الفرعية بة في المع

عمى المباريات الرياضية التي تقيميا  واإلشراؼالمؤشرات الخاصة في كؿ مؤسسة فيما يخص التدريب والمالؾ 
لدى العامميف في ىذه االتحادات الرياضية  يففاف معرفة مستوى الرضا الوظي (،922، 7292الخطيب والمشيداني، )

لكشؼ الجوانب االيجابية والسمبية وتشخيص نقاط القوة  أساسو يعد وسيمة في معالجة ظروؼ العمؿ المختمفة  الفرعية
وتنمية الروح المعنوية لدى العامميف وتحفيزىـ لبذؿ اكبر  أفضؿنحو  إلىوالضعؼ وتحسيف طرائؽ العمؿ وتطويرىا 

 .جيد ممكف مف العمؿ
 االتحادات الرياضيةالصورة الحقيقية عف واقع الرضا الوظيفي لمعامميف في  إعطاءفي البحث  أىميةوىنا تكمف      

نتائج البحث  إف إذوظيفتيـ الفرعية لكرة السمة في العراؽ والتعرؼ عمى المشاكؿ والعقبات المتعمقة برضاىـ عف 
مف خالؿ  االتحادات الفرعية أداءفي االتحاد العراقي المركزي لكرة السمة في تطوير  ليفالمسؤو تساعد  أفيمكف 

الذي يعمؿ عمى رفع مستوى الكفاية  األمروجدت والعمؿ عمى معالجتيا  إفاالىتماـ بمعالجة جوانب عدـ الرضا 
 الوظيفية ليـ.

 مشكمة البحث 8-6
التي تتعمؽ بصورة وثيقة لمدوافع النفسية  ، التحقيؽ المنطقي والعمميبالتأكيدالتقدـ الميني  إلىيتطمب الوصوؿ      

دات الرياضية الفرعية لكرة ومشتركة في تقويـ الرضا عف العمؿ واف دراسة مستوى الرضا لدى العامميف في االتحا
وانجازىـ لممسؤوليات التي يتوجب عمييـ انجازىا الف الصفات الشخصية التي  أدائيـ، يعد مؤشرا لتحديد مستوى السمة

يتحموف بيا مف رضا عف العمؿ واستقرار وحماس ينعكس عمى نجاح مياـ االتحادات الرياضية مف ناحية ومدى 
الؿ اإلطالع ومف خ، (127،  7211)مينى،  أخرىبمتطمبات المينة مف ناحية  اإليفاءوقدراتيـ عمى  ألنفسيـتقبميـ 

عمى الدراسات السابقة التي تناولت الجوانب النفسية وبضمنيا الرضا الوظيفي لـ يجد الباحثاف دراسة تطرقت إلى 
تحددت مشكمة البحث في دراسة مستوى الرضا  ، لذاالجوانب النفسية لمعامميف باالتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة
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ياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ كوف الرضا يعد المحرؾ األساس لقدرات الفرد الوظيفي لمعامميف في االتحادات الر 
 نحو العطاء المميز واالنجاز األفضؿ. 

 البحث هدف 8-6
 .في العراؽ لكرة السمةالفرعية لعامميف في االتحادات الرياضية الرضا الوظيفي لدى االتعرؼ إلى      

 مجاالت البحث 8-4
)رئيس ة لكرة السمة وىـ يتمثؿ بأعضاء الييئات اإلدارية لالتحادات الرياضية الفرعي البشري:المجال  8-4-8

ـ العامميف والمدربيف المعتمديف والمراقبيف الفنييف (األميف المالياالتحاد وأميف السر و   .والحكا
 الفرعية لكرة السمة. مقر االتحاد العراقي لكرة السمة ومقرات االتحادات الرياضية المجال المكاني: 8-4-6
ػة    9077/  79/  91مف   ابتداءً  المجال الزماني: 8-4-6 ػػػػ  . 9079/  1/   72ولغػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مصطمحات البحث 8-4
 الرضا الوظيفي: 8-4-8

شباع حاجاتو ورغباتو التي يتطمبيا وذلؾ       يتكوف مف الحالة النفسية أو الشعورية التي تصاحب بموغ الفرد غايتو وا 
مف خالؿ التفاعؿ بيف العوامؿ الشخصية لمفرد نفسو والعوامؿ الخاصة بطبيعة الوظيفة التي يشغميا والعوامؿ المرتبطة 

 (19،  7220، كامؿ والبكري)                                                             بمحيط العمؿ وبيئتو. 
 العاممين في االتحادات الرياضية الفرعية: 8-4-6
 أعضاء الهيئة اإلدارية للتحاد الفرعي: 8-4-6-8

( ينتخبوف مف قبؿ الييئة العامة األميف الماليو  أميف السرو  مجموعة مف األشخاص عددىـ ثالثة )رئيس االتحاد     
سبؿ ممارستيا ورفع  وتسيؿلذلؾ االتحاد لمعمؿ عمى نشر المعبة التي يختص بيا االتحاد في أنحاء المحافظة كافة 

دارتيا وتنظيـ نشاطاتيا وحمايتيا في حدود السيا )قانوف االتحادات  االولمبية سة العامة التي تصنعيا المجنةمستواىا وا 
 .(922،  7292)الخطيب والمشيداني، و (1،  7291الرياضية، 

 الحكم 7-1-9-9
لكرة السمة ويقوـ بممارسة  المركزي االتحاد العراقي ى شيادة تحكيمية معترؼ بيا مفشخص حاصؿ عم         

 مية التي ينظميا االتحاد المذكور آنفا.التحكيـ في المسابقات الرس
 المدرب 8-4-6-6

االتحاد العراقي المركزي لكرة السمة ويقوـ بتدريب احد  ى شيادة تدريبية معترؼ بيا مفشخص حاصؿ عم       
 الفرؽ الرياضية المشاركة في المسابقات الرسمية التي ينظميا االتحاد المذكور.

 المراقب الفني 8-4-6-4
االتحاد العراقي المركزي لكرة السمة ويقوـ باإلشراؼ  مف شخص حاصؿ عمى شيادة تحكيمية دولية معترؼ بيا     

 عمى أداء الحكاـ في المباراة مف الجانب الفني.
 
 
 
 
 
 



 ........لكرةالفرعية  الرضا الوظيفي لذى العاملني يف االحتادات الرياضية

183 
 

 :والدراسات المشابهة اإلطار النظري -6
 :اإلطار النظري 6-8
 الرضا الوظيفي: 6-8-8

 متسارعة نحو التعرؼ إلىبدأت الدراسات اإلدارية منذ القرف العشريف في االىتماـ بدرجات أكبر وبخطوات 
وجيات نظر األفراد تجاه عمميـ، وتنمية الوسائؿ واألساليب المؤدية إلى اكتشاؼ وتفسير مشاعر وأحاسيس وعواطؼ 
ورغبات األفراد، والمحافظة عمى الروح المعنوية العالية لدييـ، وذلؾ لمحصوؿ عمى والء األفراد لمنظماتيـ لضماف 

رضاىـ بغرض زيادة كفاءتيـ في العمؿ، وفي الوقت نفسو معالجة حاالت عدـ تجاوبيـ وتعاونيـ،  وتحسيف 
 االستقرار أو عدـ الرضا بيف العامميف .

 مفهوم الرضا الوظيفي: 6-8-8-8
عمى الرغـ مف المحاوالت المتعددة التي بذليا الباحثوف في تحديد مفيوـ شامؿ ودقيؽ لمرضا الوظيفي إال أف 

ومف خالؿ ، (777، 9002)العالونة،  أما الشكؿ فما زالت تختمؼ فيو اآلراء واألفكارىناؾ اتفاقًا بالمضموف، 
مراجعة األدبيات في ىذا الشأف يتضح أنو ال يوجد اتفاؽ حوؿ تعريؼ محدد لمعنى الرضا الوظيفي، فالرضا ُيعّد 

دوافعو ف ناحية تعدد قد مرضي شخصًا آخر. ألف اإلنساف مخموؽ معرضي شخصًا ما قد ال يُ موضوعًا نسبيًا، فما يُ 
فيو شعور داخمي يحس بو الفرد تجاه ما يقوـ ، (10، 9009)األحمدي،ومف شخص آلخر  وتغيرىا مف وقت آلخر

 أيضاوىو ، (9002،27)الفقياء والعبدالت، بو مف عمؿ وذلؾ إلشباع احتياجاتو ورغباتو وتوقعاتو في بيئة عممو
رد لبيئة العمؿ مقارنة بتوقعاتو، وىي تمثؿ مدركات وتوقعات ومعتقدات حالة مف المشاعر التي تنتج عف تقييـ الف

داخمية مخفية أو ضمنية، وقد تظؿ ىذه المشاعر واألحاسيس مستترة داخؿ الفرد، وقد تظير في سموكو الخارجي 
إف مفيوـ الرضا الوظيفي ىو  افيرى الباحث المفاىيـ السابقةوتأسيسًا عمى ، (77، 9001)ممحـ، وتبدو مف تصرفاتو

شعور داخمي انفعالي تسببو عوامؿ متعددة منيا ما يتعمؽ ببيئة العمؿ وبعضيا يتعمؽ بالوظيفة التي يشغميا الفرد، 
المنظمة في التعامؿ مع  إدارة، فضاًل عف العدالة التي تتبعيا بحالة مف االرتياح النفسي والتي تؤدي إلى شعور الفرد

 العامميف .
 :خصائص الرضا الوظيفي 9-7-7-9
 :. تعدد مفاىيـ طرائؽ القياس7

الرضا الوظيفي وذلؾ ى تعدد التعريفات وتباينيا حوؿ أشار الكثير مف الباحثيف في ميداف الرضا الوظيفي إل
ـ وأرضياتيـ التي يقفوف عمييا .  الختالؼ وجيات النظر بيف العمماء الذيف تختمؼ مداخمي

 :الوظيفي عمى أنو موضوع فردي. النظر إلى الرضا 9
غالبًا ما ينظر إلى أف الرضا الوظيفي عمى أنو موضوع فردي فاف ما يمكف أف يكوف رضا لشخص قد يكوف عدـ 

مفة مف وقت آلخر وقد أنعكس ىذا كمو  رضا لشخص آخر فاإلنساف مخموؽ معقد لديو حاجات ودوافع متعددة ومخت
 .القياس عمى تنوع طرائؽ

 :جوانب المتداخمة لمسموؾ اإلنسانييفي يتعمؽ بالعديد مف الالرضا الوظ .2
 دراسة ألخرى، ومف ثـتبايف أنماطو مف موقؼ آلخر ومف نظرًا لتعدد وتعقيد وتداخؿ جوانب السموؾ اإلنساني ت

 التي أجريتتظير نتائج متناقضة ومتضاربة لمدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي ألنيا تصور الظروؼ المتباينة 
 .في ظميا تمؾ الدراسات

 :الوظيفي حالة مف القناعة والقبوؿ. الرضا 2
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شباع بأنو حالة مف القناعة والقبوؿ ناشئة عف تفاعؿ الفرد مع العمؿ نفسو ومع بيئة العمؿ وعف إ يتميز الرضا
لفاعمية في األداء ، ويؤدي ىذا الشعور بالثقة في العمؿ والوالء واالنتماء لو وزيادة االحاجات والرغبات والطموحات

 واإلنتاج لتحقيؽ أىداؼ العمؿ وغاياتو.
ـ االجتماعي. لمرضا عف العمؿ ارتباط بسيا1  :ؽ تنظيـ العمؿ والنظا

إذ يعد الرضا الوظيفي محصمة لمعديد مف الخبرات المرتبطة بالعمؿ فيكشؼ عف نفسو في تقدير الفرد لمعمؿ      
دارتو ويستند ىذا التقدير بدرجة كبيرة إلى النجاح الشخصي أو الفشؿ في تحقيؽ األىداؼ الشخصية والى األسموب  وا 

دارة العمؿ  .في سبيؿ الوصوؿ إلى ىذه الغايات الذي يقدمو لمعمؿ وا 
 :ياًل عمى رضاه عف العناصر األخرى. رضا الفرد عف عنصر معيف ليس دل1

عمى رضاه عف العناصر األخرى كما أف ما قد يؤدي عف عنصر معيف ال يمثؿ ذلؾ دلياًل كافيًا ا العمؿ إف رض     
لرضا فرد معيف ليس بالضرورة أف يكوف لو قوة التأثير نفسيا عمى الرضا لفرد آخر وذلؾ نتيجة الختالؼ حاجات 

 . (22-22، 9002)الفقياء والعبدالت، ـاألفراد وتوقعاتي
 العوامل المؤثرة عمى الرضا الوظيفي : 6-8-8-6

الباحثيف وجيات النظر المحددة لمعوامؿ المؤثرة عمى الرضا الوظيفي ألنيا كثيرة ومتنوعة مف تعددت عند 
 ناحية ولعدـ ثباتيا مف ناحية أخرى لتعمقيا بمتغيريف ميميف ىما الفرد والبيئة المذاف يتسماف بالحركة واالستمرار

 لمجموعات اآلتية: اويمكف تصنيؼ العوامؿ المؤثرة عمى الرضا إلى  .(71، 9009)الصيادي،
 . مجموعة العوامؿ الشخصية :7

دى  تأثير دوافع العمؿ لدى وىذه العوامؿ تتعمؽ بقدرات العامميف ومياراتيـ، وبمستوى الدافعية لدى الفرد، وم
 .الفرد

 . العوامؿ المرتبطة بظروؼ العمؿ :9
داخؿ المنظمة التي يعمؿ بيا الفرد، مثاؿ ذلؾ الضوء والتيوية  ة العمؿوىذه العوامؿ تتعمؽ بظروؼ وبيئ

 والرطوبة واألتربة ونظاـ فترات العمؿ والراحة. 
 . العوامؿ المتعمقة بالوظيفة أو العمؿ :2

مكانات  ـ اإلدارةوقد تكوف ىذه العوامؿ مرتبطة بتصمي ومدى تناسب المسؤوليات الخاصة بالوظيفة مع قدرات وا 
 وترتبط بمدى إشباع الوظيفة لحاجات الفرد.  الشخص وميولو

 . العوامؿ المتعمقة بنمط اإلشراؼ أو اإلدارة :2
 مدى توافر العالقات اإلنسانية  بيف الرؤساء والمرؤوسيف .عمؽ ىذه العوامؿ بطرائؽ اإلشراؼ و وتت

 . العوامؿ المرتبطة بتنظيـ العمؿ داخؿ المنظمة :1
تطبقيا المنظمة، ونظـ االتصاؿ داخؿ المنظمة واإلجراءات المتبعة في العمؿ، والنظـ التي  ؿ البيئيةوىذه تشم

 والتسييالت والتجييزات التي توفرىا المنظمة .
 . العوامؿ البيئية :1

وىذه العوامؿ تتعمؽ بالبيئة التي نشأ فييا الفرد، فيو عضو في أسرة معينة، ويرتبط بجماعات مع زمالء العمؿ، 
 .ب الثقافية كافة في المجتمعلجوانوتشمؿ أيضًا ا

 :ماف الوظيفي واألجر وفرص التطور الوظيفي. العوامؿ المتعمقة باأل1

6 
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وىذه العوامؿ تشمؿ العناصر المتعمقة بتأميف مستقبؿ الموظؼ واالستقرار الوظيفي ومقدار الراتب الذي يحصؿ 
مدى توافر الموظؼ وتشمؿ أيضًا ؿ الذي يؤديو عميو ومدى تمبيتو لمحاجات الشخصية وتناسبو مع حجـ العم

 (971-972، 9007)عبد الباقي،                                                 الفرص لمتطور الوظيفي. 
 :الدراسات المشابهة 6-6
(: "الجدية في العمل وعلقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية 6553) القاروط دراسة 6-6-8

 في محافظات شمال الضفة الغربية"
معرفة درجة الجدية في العمؿ وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في  إلىىدفت الدراسة      
كؿ مف متغيرات معرفة تأثير  إلى، كما وىدفت أنفسيـالمدارس مف وجية نظر مدراء افظات شماؿ الصفة الغربية مح

مستوى المدرسة( عمى مستوى الجدية في والراتب وموقع المدرسة و  اإلداريةالخبرة )النوع االجتماعي والمؤىؿ العممي و 
 العمؿ لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية.

الدراسة قاـ الباحث بتطوير  أىداؼ( مديرا ومديرة، ولتحقيؽ 997نة قواميا )الدراسة عمى عي أجريتوقد      
التربوي الذي لو عالقة بموضوع الدراسة وىما: استبانة الجدية في  واألدببعض الدراسات  إلىاستبانتيف استنادا 

 العمؿ واستبانة لقياس الرضا الوظيفي.
 :اآلتيةالنتائج  إلىوتوصمت الدراسة 

درجة الجدية في العمؿ لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية كانت كبيرة،  إف -7
 %(.1169حيث وصمت النسبة المئوية لالستجابة لمدرجة الكمية )

درجة الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية كانت متوسطة  إف -9
 %(.1969) إلىلمئوية لالستجابة لمدرجة الكمية حيث وصمت النسبة ا

بيف الجدية في العمؿ والرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية  إحصائياوجود عالقة ايجابية ودالة  -2
 (.0621) إلىفي محافظات شماؿ الضفة الغربية، حيث وصمت قيمة معامؿ االرتباط 

في الجامعات  اإلداريينالتدريسية والموظفين  الهيئة ألعضاءالرضا الوظيفي (: "6552الهزايمة ) دراسة 6-6-6
 (: دراسة ميدانية"األردنالخاصة )

 :إلىىدفت الدراسة      
 في الجامعات الخاصة. واإلدارييفىيئتي التدريس  ألعضاءتحديد مستوى الرضا الوظيفي  -7
 ألعضاءومتغير التدريب  جورواألوالنفسية  اإلداريةاختيار العالقة بيف ىذا المستوى وبعض المتغيرات  -9

 في الجامعات الخاصة. واإلدارييفىيئتي التدريس 
وتأثير ىذه  واإلداريةالييئة التدريسية  ألعضاءالعناصر التي تحقؽ الرضا الوظيفي  أىـالتعرؼ إلى  -2

 إدارية أو( مفردة سواء كانت تدريسية 700وتكونت عينة الدراسة مف ) ي،العناصر عمى الرضا الوظيف
البيانات الخاصة لجمع  يعمموف في ثالث جامعات خاصة. واستخدـ في ىذه الدراسة استبانة والمالحظة

 بالرضا الوظيفي.
 :اآلتيةالنتائج  إلىوتوصمت الدراسة 

 إلىالتي ليا عالقة مباشرة بالرضا الوظيفي لدى الموظؼ تحتاج في الجامعات الخاصة  اإلدارية اإلجراءات إف -7
لدى ىذه المؤسسات  واألكاديمي اإلداريعدـ تحقيؽ الرضا عند الجياز  أسبابمراجعة موضوعية وواعية لمكشؼ عف 

 .األكاديمية

7 
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تييئ لمموظفيف في الجامعات الخاصة غير كافي وليست بالمستوى المطموب الذي العوامؿ النفسية التي  إف -9
 يجعؿ مف الموظؼ مقبال عمى عممو ومتمسكا بو.

الحد الذي يعطي لمموظؼ انعكاسا  إلىلـ تصؿ بعد  والمكافآت واألجورالعوامؿ المالية المتعمقة بالرواتب  فإ -2
 الذي يقوـ بو. األجرنحو حجـ العمؿ ومقدار داخميا بالرضا 

عدـ  إلى أدىتأىيؿ الموظفيف مف النواحي التدريبية لـ يعد اىتماـ كافي في الجامعات الخاصة ولعؿ ذلؾ  إف -2
  ثبات الموظؼ في وظيفتو.

 البحث إجراءات -6
 المنيج الوصفي بأسموب المسح لمالئمتو وطبيعة البحث. افاستخداـ الباحثمنهج البحث:  6-8
 وعينته البحث مجتمع 6-6

 والدرجة األولىمف حاممي الشيادات الدولية والدرجة  والحكاـ اإلداريةالييئات  أعضاءتكوف مجتمع البحث مف      
ف الفنييف في االتحادات المراقبيكذلؾ و المدربيف المعتمديف وغير المعتمديف الثانية العامميف وغير العامميف فضاًل عف 

العمدية المقيدة بالطريقة  فقد تـ اختيارىا عينة البحث أما، فردا (929الفرعية لكرة السمة في العراؽ والبالغ عددىـ )
 أسباباف و  (27،  7222" )التكريتي والعبيدي، بعا لمبحثيتقيد الباحث باستخداميا تتمؾ العينة التي التي يقصد بيا "

تماسا وتواصال مع مناىج وقرارات االتحاد العراقي  أكثراف ىذه العينة ىي  -7فيي:التقييد في اختيار عينة البحث 
مف االتحاد المركزي وكذلؾ  شراؼواإلالتحكيـ  وأجوراف ىذه العينة تستمـ مخصصات النقؿ  -9 ،المركزي لكرة السمة

والحكاـ العامميف  ،فردا( 12) والبالغ عددىـ التحادات الفرعيةا أعضاءو  رؤساء مبالغ االيفادات، وضمت عينة البحث
 المعتمديف والبالغ عددىـ المدربيفو ، ( حكما10)والبالغ عددىـ حصرًا  واألولىمف حاممي الشيادات التحكيمية الدولية 

( فردا وىي 729عينة البحث ) أفراد، وبذلؾ يكوف عدد ( مراقبيف9يف والبالغ عددىـ )فنيال يفمراقب، وال( مدرباً 21)
بتقسيـ عينة البحث إلى عينة بناء وعينة تطبيؽ  افوقد قاـ الباحث%( مف مجتمع البحث، 12612) تشكؿ نسبة
 ذلؾ. ( يبيف7والجدوؿ )

 (7الجدوؿ )
 مجتمع البحث وعيناتويبيف 
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 البحث  أداة  6-6
بإجراء بعض التعديالت  افبعد أف قاـ الباحث (9001، القاروط)مقياس الرضا الوظيفي المعد مف  تـ استخداـ     

 ،مدارؾ العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمةناسب مع البيئة العراقية ويتالءـ مع عميو وتكييفو ليت
احد البدائؿ الخمسة )كبيرة جدا، كبيرة،  وتتـ اإلجابة باختيار ستة محاور، ( فقرة موزعة عمى29ويتكوف المقياس مف )

وألجؿ استخداـ المقياس في  ،وعمى التوالي (7،9،2،2،1)( وتأخذ ىذه البدائؿ الدرجات قميمة، قميمة جدا ،متوسطة
ف اإلجراءات بعدد م افقياس درجة الرضا الوظيفي لمعامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة قاـ الباحث

 وكاالتي: المقياسالعممية لمتأكد مف إمكانية االعتماد عمى 
 :(صدق المقياس )الصدق الظاهري 6-6-8

( ويقصد 917،  9002، عباس وآخروففرىا في أداة جمع البيانات )ايعد الصدؽ مف الشروط الميمة الواجب تو      
عداد 27،  9070، وسالمة بصدؽ االختبار أف يقيس االختبار ما وضع ألجمو )أبو مغمي ( وبعد صياغة الفقرات وا 

عمى مجموعة مف  (7)الممحؽ بعرض المقياس بصورتو األولية افالتعميمات الخاصة بيا بصورتيا األولية قاـ الباحث
لمحكـ عمى صالحيتيا ومدى  (9)الممحؽ ذوي االختصاص في العموـ الرياضية واإلدارية ومجاؿ القياس والتقويـ

عادة صياغة ودمج وحذؼ  مالئمة الفقرات مع العينة المدروسة، فضال عف إجراء ما يرونو مناسبا مف تعديالت وا 
ضافة عمى الفقرات، عمى مالحظاتيـ تـ التعديؿ في لغة وأسموب بعض  بعد تحميؿ إجابات الخبراء وبناءً  وىكذا وا 

أو أنيا لـ تحصؿ  (27،91،91،2وىي ) ات لتشابييا في الفكرة مع فقرات أخرى( فقر 2الفقرات فضال عف استبعاد )
داللة عمى الصدؽ %( فما فوؽ مف اتفاؽ آراء الخبراء معيارا لم11عمى نسبة ) اف%( إذ اعتمد الباحث11عمى نسبة )

يمكف عد المقياس قد  %( فأكثر فانو11إف نسبة اتفاؽ الخبراء عندما يكوف )إذ يشير بموـ إلى "الظاىري لممقياس، 
(، وىكذا تحقؽ الصدؽ الظاىري لممقياس الذي يعد 791،  7291، )بموـ وآخروف "رط الصدؽ الظاىريحقؽ ش

الوسيمة المفضمة لمتأكد مف الصدؽ ( إلى أف "Ebelمؤشرا مف مؤشرات الصدؽ المطموبة في بناء المقاييس إذ يشير )
لقياس الصفة التي وضعت الظاىري ألداة القياس ىي قياـ مجموعة مف الخبراء المختصيف بتقدير صالحية الفقرات 

لحساب الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب مف خالؿ إجابتو عمى فقرات ، و (Ebel, 1972 , 69) مف اجميا"
، التي تـ تحديدىا في ضوء موزعة عمى بدائؿ المقياس الخمسة بة لكؿ الفقراتالمقياس فقد وضعت الدرجات المناس

%( مف آراء السادة الخبراء 700اإلطالع عمى الدراسات السابقة فضال عف الحصوؿ عمى نسبة اتفاؽ بمغت )
كوف أوزانيا وي (جداً  قميمة، قميمة، متوسطة، كبيرة، كبيرة جداً ىي ) افاستخدميا الباحثالمختصيف، وبدائؿ اإلجابة التي و 
 .عمى التواليو ( 7،9،2،2،1)
 التجربة االستطلعية: 6-6-6 

إف اليدؼ مف إجراء التجربة االستطالعية لممقياس ىو التأكد مف مدى وضوح التعميمات وفقرات المقياس      
جابة ومعرفة ما إذا كانت ىناؾ بعض الصعوبات التي تتطمب إجراء تعديالت فضال عف معرفة الوقت المستغرؽ لإل

ضرورة تطبيؽ االختبار في ( إلى "9009 ،ر )باىي وآخروف، وفي ىذا الصدد يشيفقرات المقياس بشكؿ عاـعف 
مدى مناسبة االختبار مف حيث الصياغة والمضموف عمى عينة مجتمع البحث لمتعرؼ إلى دراسة استطالعية 

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ، (722،  9009)باىي وآخروف،  "لالـز لإلجراءلمتطبيؽ عمى عينة البحث وكذلؾ تحديد الوقت ا
مف أعضاء الييئات اإلدارية لالتحادات الفرعية والحكاـ العامميف  أفراد( 9كونة مف )فقد طبؽ المقياس عمى عينة م

وقد أظيرت (، 7وكما مبيف في الجدوؿ )وقد تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية  والمراقبيف الفنييف والمدربيف المعتمديف
 :تيجة التجربة االستطالعية اآلتين
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 .وضوح الفقرات وعدـ وجود أي غموض حوؿ فقرات المقياس مدى -7
 دقيقة. 90-71بيف  بطو عمى فقرات المقياس الذي تقارباحتساب الزمف المستغرؽ لإلجابة وض -9
  االعتماد عمى صيغة ىذا المقياس في التوزيع عمى عينة البناء. -2

 :توزيع استمارات المقياس عمى عينة البناء 6-6-6
  9079/ 92/7مف المقياس عمى عينة البناء لممدة  بتوزيع استمارات افبعد إتماـ التجربة االستطالعية قاـ الباحث     

جراء بقية األسس العممية لصالحية المقياس. 9079/ 92/2ولغاية   وبعد ذلؾ تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي لمفقرات وا 
 التحميل اإلحصائي  لمفقرات: 6-6-4

تعد عممية تحميؿ فقرات أدوات القياس عمى درجة عالية مف األىمية لما تؤديو مف فوائد تساعد بالخروج بأدوات      
مف اجؿ ذلؾ تـ و  ،(799،  9002، )النبياف دقيقاً  والصفات اإلنسانية قياساً  قياس فعالة تعمؿ عمى قياس السمات

مف مواصفات ( إلى انو "7291، لداخمي إذ يشير )دورافااعتماد أسموبيف ىما أسموب تمييز الفقرات واالتساؽ 
، مف الذيف يحصموف اد الذيف يحصموف عمى درجات عاليةالمقياس الجيد إجراء التحميؿ اإلحصائي لفقراتو لتميز األفر 

واألسموب الثاني عف طريؽ إيجاد معامؿ ، (791،  7291، )دوراف "درجات منخفضة في المقياس نفسوعمى 
لكمية لممقياس مف جية جة ايف درجة الفقرة وبيف درجة البعد الذي تقع فيو مف جية وبيف درجة الفقرة والدر االرتباط ب

ىي فعال معامالت تجانس فقرات االختبار أو أنيا تعكس مدى ف تقديرات االتساؽ الداخمي لالختبار أخرى، "إذ ا
ومف اجؿ ذلؾ تـ إتباع ، (922،  9002، لنبياف)ا "واحدة مع درجة االختبار الكميترابط االستجابات لمفقرة ال

 لفقرات المقياس الحالي: اإلحصائيالتحميؿ األسموبيف اآلتييف في 
 القوة التمييزية  لمفقرات: 6-6-4-8

فعة مف السمة أو القدرة مف يقصد بصدؽ التمييز قدرة االختبار عمى التفريؽ بيف األفراد الذيف يتمتعوف بدرجة مرت     
،  9001، )رضواف ة أو القدرة مف ناحية أخرىوبيف األفراد الذيف يتمتعوف بدرجة منخفضة مف نفس السم، ناحية
ومف مواصفات المقياس الجيد قدرة فقراتو عمى أف تمييز األفراد الذيف سيحصموف عمى درجات عالية مف ، (922

( 709(، لذا فقد تـ اختيار )919،  7212، )جابر وكاظـ الذيف سيحصموف عمى درجات واطئة في المقياس نفسو
مف أعضاء الييئات اإلدارية لالتحادات الفرعية والحكاـ العامميف والمدربيف المعتمديف مف مجتمع البحث وبالطريقة 

يجاد الدرجة الكمية  افالعمدية وقد رتب الباحث و "  وترتيبيا تنازلياالدرجات الكمية التي حصؿ عمييا بعد التصحيح وا 
%( وأطمؽ عمييا المجموعة الدنيا ألنيا 10%( مف الدرجات وأطمؽ عمييا المجموعة العميا وأدنى )10اختيرت أعمى )

( استمارة خاضعة 709، وفي حدود البحث الحالي تـ اعتماد )وتمايز توفر مجموعتيف عمى أفضؿ ما يمكف مف حجـ
وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة ( استمارة 12مجموعة )حميؿ قسمت إلى مجموعتيف لكؿ لمت

الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة ونتيجة لمتحميؿ اإلحصائي تبيف أف فقرات المقياس مميزة عند مستوى 
س النيائي كما التي تـ استبعادىا مف المقيا( 29،29،90،9ناء الفقرات )( باستث701( وأما درجة حرية )0601داللة )

                                                (.9موضح في الجدوؿ )
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 (6الجدول )
 قيم )ت( المحتسبة بين المجموعتين المتطرفتين لعينة البحث

 ت
 

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
ت 

 المحسوبة
 الداللة
sig  الوسط

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الوسط
 االنحراؼ المعياري الحسابي

7)  2.129 0.102 2.902 7.019 9.119 0.000 
9)  2.222 0.911 2.011 0.929 2.919 0.000 
2)  2.999 0.221 2.212 7.019 2.227 0.000 
2)  2.972 7.799 2.011 0.229 2.101 0.002 
1)  2.021 0.992 2.079 7.079 1.171 0.079 
1)  2.299 0.922 2.21 7.022 9.121 0.090 
1)  2.011 0.912 2.272 0.299 2.222 0.000 
9)  2.792 0.912 2.921 7.011 1.212 0.799 
2)  2.129 0.221 2.297 0.911 2.122 0.092 

70) 2.111 0.107 2.291 0.129 2.721 0.000 
77) 2.111 0.102 2.079 0.172 9.999 0.079 
79) 2.199 0.219 2.011 0.121 1.112 0.091 
72) 2.129 0.221 2.017 0.129 2.922 0.099 
72) 2.291 0.129 2.222 0.929 2.972 0.079 
71) 2.192 0.291 2.191 0.299 2.197 0.002 
71) 2.129 0.111 2.112 0.111 1.211 0.002 
71) 2.1 0.121 2.112 0.122 1.291 0.000 
79) 2.199 0.219 2.792 0.991 2.199 0.007 
72) 2.297 0.112 2.121 0.191 1.717 0.072 
90) 2.272 0.111 2.111 0.921 1.129 0.702 
97) 2.217 0.12 2.102 0.119 1.999 0.000 
99) 2.217 0.111 2.102 0.12 2.291 0.001 
92) 2.179 0.12 2.177 7.021 1.102 0.000 
92) 2.297 0.12 2.199 7.071 2.922 0.000 
91) 2.192 0.112 2.191 0.99 1.220 0.021 
91) 2.111 0.117 2.177 7.711 1.297 0.000 
91) 2.21 0.129 2.291 0.991 2.019 0.002 
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 ت
 

ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

 الداللة
sig  الوسط

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الوسط
 االنحراؼ المعياري الحسابي

99) 2.999 0.202 2.222 0.227 2.721 0.092 
92) 2.711 0.11 2.999 0.221 1.127 0.029 
20) 2.92 0.11 2.297 0.221 2.179 0.022 
27) 2.902 0.902 2 7.771 1.271 0.072 
29) 2.777 0.117 9.297 0.29 1.279 0.109 
22) 2.212 7.099 9.179 0.221 2.297 06000 
22) 2.012 7.991 9.201 7.711 2.201 06000 
21) 2.711 7.211 9.297 7.092 2.212 0.007 
21) 2.92 7.991 9.179 7.902 2.090 06000 
21) 2.272 7.779 9.921 7.702 2.119 0.029 
29) 9.112 7.277 7.91 7.07 2.792 0.709 
22) 9.111 7.722 7.222 0.272 2.101 0.091 
20) 9.217 7.707 7.12 0.197 2.291 0.029 
27) 9.079 7.792 7.111 0.122 7.212 0.077 
29) 9.711 7.992 7.102 0.119 9.222 0.000 
22) 7.917 7.902 7.212 0.012 9.720 0.000 
22) 7.129 7.792 7.792 0.222 9.921 0.000 

 معامل االتساق الداخمي: 6-6-4-6
تـ استخراج معامؿ االتساؽ الداخمي لموصوؿ إلى قوة تجانس فقرات المقياس إذ " تقدـ ىذه الطريقة مقياسا      

راز متجانسا في فقراتو بحيث تقيس كؿ فقرة البعد السموكي نفسو الذي يقيسو المقياس ككؿ فضال عف قدرتيا عمى إب
معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج  الباحثاف واستخدـ"، (21،  7291، السامرائي والبمداويالترابط بيف فقرات المقياس")

العالقة بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لو ومف المعروؼ انو كمما زاد معامؿ ارتباط درجة الفقرة 
جميعيا ذات ( وتبيف أف الفقرات 192، 7227، احتماؿ تضمينيا في المقياس اكبر" )فيركسوف بالدرجة الكمية كاف

( فيي ذات ارتباط غير داؿ معنويا 22،70) ( باستثناء الفقرتيف0601معامؿ ارتباط داؿ معنويا عند مستوى داللة )
 :(2)باستبعادىـ مف المقياس النيائي وكما موضح في الجدوؿ  افوعميو فقد قاـ الباحث
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  (6الجدول )
 معاملت االرتباط لعبارات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس يبين قيم

 الداللة معامؿ االرتباط ت الداللة معامؿ االرتباط ت الداللة معامؿ االرتباط ت

7  0.291 0.000 71 *0.121 0.000 27 0.120* 0.000 
9 0.221* 0.000 71 0.111* 0.000 29 0.171* 0.000 
2 0.177* 0.000 79 0.119* 0.000 22 0.190* 0.000 
2 0.291* 0.000 72 0.221 0.000 22 0.229 0.011 
1 0.197* 0.000 90 0.291* 0.000 21 0.290* 0.000 
1 0.122* 0.000 97 0.211* 0.000 21 0.229* 0.000 
1 0.212* 0.000 99 0.121* 0.000 21 0.102* 0.000 
9 0.217* 0.000 92 0.199* 0.000 29 0.101* 0.000 
2 0.172* 0.000 92 0.119* 0.000 22 0.117* 0.000 
70 0.227 0.010 91 0.192* 0.000 20 0.191* 0.000 
77 0.299* 0.000 91 0.191* 0.000    
79 0.121* 0.000 91 0.222* 0.000    
72 0.292* 0.000 99 0.221* 0.000    
72 0.202* 0.000 92 0.121* 0.000    
71 0.172* 0.000 20 0.110* 0.000    

 ثبات المقياس:  6-6-4
"عنػد حسػاب معامػؿ الثبػات نحصػؿ عمػػى درجػة األفػراد فػي المقيػاس بإجرائػػو أكثػر مػف مػرة أو بالحصػوؿ عمػػى  

( ،"حيػث كممػػا تذبػػذبت النتػػائج انخفػػض 212، 9001،مػػف إجػػراء" )أبػػو عػػالـ درجػات متكافئػػة فػػي نفػػس اإلجػػراء أو أكثػر
المقياس ولػـ يعػد ميزانػاً  حساسػا وقػادرًا عمػى الكشػؼ عػف الفػروؽ الحقيقيػة بػيف األفػراد فػي السػمة أو الخاصػية التػي ثبات 

و تعتمػػػػد طرائػػػػؽ تقػػػػدير ثبػػػػات المقيػػػػاس عمػػػػى مفيػػػػػوـ (. "919، 9007،مخائيػػػػؿتوضػػػػع موضػػػػع القيػػػػاس بدرجػػػػة كافيػػػػة" )
الطرائػػػػؽ  صػػػػوؿ عمػػػػى الثبػػػػات اسػػػػتخدـ الباحثػػػػافولغػػػػرض الح (.11،  7291معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف متغيػػػػريف" )عػػػػالـ ، 

 اآلتية:
 طريقة التجزئة النصفية:  6-6-4-8

(، إذ 722،  9009، آخػػػػػرافويسػػػػمى بمعامػػػػؿ الثبػػػػات بطريقػػػػة األنصػػػػاؼ أو معامػػػػؿ الثبػػػػات الػػػػداخمي )زكريػػػػا و 
عمػػى نصػػفيف : النصػػؼ األوؿ يمثػػؿ العبػارات ذات التسمسػػالت الفرديػػة والنصػػؼ الثػػاني يمثػػؿ العبػػارات  العبػػارات قسػمت

ذات التسمسػػالت الزوجيػػػة بحيػػث أصػػػبح لكػػػؿ فػػرد درجتػػػاف فرديػػػة وزوجيػػة، وتػػػـ إيجػػاد معامػػػؿ الثبػػػات مػػف خػػػالؿ معامػػػؿ 
ويشػػػػير )أبػػػػػو  (،06972االختبػػػػار) ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف بػػػػيف درجػػػػات نصػػػػفي االختبػػػػار، إذ بمغػػػػػت قيمػػػػة االرتبػػػػاط بػػػػيف نصػػػػفي

( إلػػػى "أف االرتبػػاط بػػػيف درجػػػات كػػػؿ مػػف نصػػػفي االختبػػػار يعػػػّد بمثابػػة االتسػػػاؽ الػػػداخمي لنصػػػؼ 7222،حطػػب وآخػػػراف
اس (. ولكػػي نحصػػؿ عمػػى معامػػؿ ثبػػات المقيػػ771،  7222االختبػار فقػػط ولػػيس لالختبػػار ككػػؿ" )أبػػو حطػػب وآخػراف ، 
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( و باسػػػتخداـ معادلػػػة سػػػبيرماف بػػػراوف بمػػػغ الثبػػػػات 06912بمػػػغ الثبػػػات الكمػػػي )حيػػػث ككػػػؿ تػػػـ اسػػػتخداـ معادلػػػة جتمػػػاف 
(06279.) 
 طريقة معامل ألفا: 6-6-4-6

، 9002،" )النبيافختبارات المقالية والموضوعيةتتمتع بأىمية خاصة كونيا تستخدـ في حساب معامؿ ثبات اال"     
، وتكوف درجاتيا متدرجة مف االختيار مف بيف بدائؿ متعددة، وعبارات االستبيانات التي تتطمب إجابتيا (929

تعد معامالت الثبات جيدة، وبيذا ، (06222، إذ بمغت قيمة معامؿ ثبات ألفا )(700، 9001( مثاًل" )عالـ، 1إلى7)
، ويج" )أبو ح0.20إلى  0.10إذ يشير )أبو حويج وآخراف( إلى انو "يتراوح معامؿ االرتباط لثبات االختبار مابيف 

وبذلؾ  ،(721،  9000( و)عودة والخميمي، 790، 7292،ا أشار إليو كؿ مف )سماره وآخريف(، وحسبم19، 9009
األداة الصادقة ثابتة  جيد اعتمادا عمى مؤشر الصدؽ، إذ إفعف أف األداة تمتاز بمعامؿ ثبات تعد األداة ثابتة فضال 

 . (770، 7292)مقبؿ،وليس العكس
 وصف المقياس بصورته النهائية: 6-6-3
( فقرة 29لكرة السمة مف ) ات الرياضية الفرعيةاالتحادالعامميف في  دىرضا الوظيفي لمتكوف المقياس النيائي ل     

( ويكوف أوزانيا كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جداوفؽ خمسة بدائؿ ىي ) ىذه الفقراتوتكوف اإلجابة عف 
( درجة وبذلؾ 720، وأعمى درجة لو )( درجة29عمى التوالي وبذلؾ تكوف اقؿ درجة ممكنة لممقياس )( 7،9،2،2،1)

 (.2أصبح المقياس بصورتو النيائية جاىزا لمتطبيؽ عمى عينة البحث ) الممحؽ
 (4الجدول )

 حسب محاور الرضا الوظيفيعبارات المقياس يبين توزيع  
 تتسمسل العبارا المحاور ت
مع االتحاد العراقي العالقة  7

 المركزي
29 ،22 ،22 ،21 ،21 ،21 ،29 

 1، 1، 1، 2، 2، 9، 7 العالقة مع الزمالء 9

 72، 72، 79، 77، 70، 2، 9 طبيعة الوظيفة والعمؿ 2
 72، 79، 71، 71، 71 الدورات والتدريب 2
 92، 92، 99، 97، 90 والحوافز المكافآت 1
 27، 20، 92، 99، 91، 91، 91 لمخصصاتا 1

 التطبيق النهائي لممقياس: 6-6-7
ات االتحادالعامميف في لدى  الرضا الوظيفيبعد استكماؿ جميع المستمزمات واإلجراءات المطموبة لبناء مقياس      

وتـ بعد ذلؾ جمعيا مارات المقياس عمى عينة التطبيؽ النيائي، بتوزيع است افقاـ الباحث ،لكرة السمة الرياضية الفرعية
جراء المعالجات اإلحصائية ليا.  وا 

 الوسائل اإلحصائية : 6-4
 .(Alphaواالنحراؼ المعياري ومعامؿ ) الوسط الحسابيالنسبة المئوية و  -
 (.721، 7229عدد الفقرات/عدد البدائؿ )عالوي، ×البدائؿ أوزافمجموع  المتوسط الفرضي= -
 .(29-20، 9000، وآخرافاختبار )ت( )عمر  -
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 وبرنامج( SPSS) اإلحصائيالبرنامج وتـ استخراج العمميات اإلحصائية كافة بوساطة الحاسوب اآللي وباستخداـ 
(Excel) 
 عرض النتائج ومناقشتها -4

عرض لتمؾ النتائج المتعمقة بيدؼ البحث وفيما يأتي  إلييايتضمف ىذا المبحث عرضا لمنتائج التي توصؿ      
 البحث:

 الوظيفي لدى العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽما درجة الرضا 
 ( يبيف1ولمدرجة الكمية والجدوؿ ) خدـ الباحثاف المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية لكؿ محورولتحديد ذلؾ است

 ذلؾ:
 (:9001دراسة )القاروط،  إلىبالرجوع  اآلتيةومف اجؿ تفسير النتائج اعتمد الباحثاف النسب المئوية 

 90  %          درجة رضا عف الوظيفة كبيرة جدا. فأكثر 
 10 – 1262 درجة رضا كبيرة %. 
 10 – 1262 درجة رضا متوسطة %. 
 10 – 1262 درجة رضا قميمة %. 
  درجة رضا قميمة جداً   10اقؿ مف %. 

 (1الجدوؿ )
لممحاور والدرجة الكمية لمرضا الوظيفي لدى العامميف في االتحادات الترتيب، والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 

 (20الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ )ف=

متوسط  محاور الرضا الوظيفي الترتيب
 االستجابة*

النسبة 
 المئوية

درجة 
الرضا 
 الوظيفي

 كبيرة %1261 26121 العالقة مع االتحاد العراقي المركزي لكرة السمة الرابع
 كبيرة جداً  %99619 26722 العالقة مع الزمالء األوؿ
 كبيرة جداً  %9761 26011 طبيعة الوظيفة والعمؿ الثالث
 كبيرة جداً  %9962 26771 الدورات والتدريب الثاني
 كبيرة %1261 26111 والحوافز المكافآت الخامس
 قميمة جداً  %22611 76199 المخصصات السادس
 كبيرة %17612 26111 لمرضا الوظيفي الدرجة الكمية 

 ( درجات1درجة لالستجابة ) أقصى*                 
 ما يمي: (1)يتبيف مف الجدوؿ      
درجة الرضا الوظيفي لدى العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ كانت كبيرة  إف -

 %(.17612حيث وصمت النسبة المئوية لالستجابة لمدرجة الكمية الى )
ترتيب محاور الرضا الوظيفي لدى العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ جاء  إف -

 :اآلتيى النحو عم
 %(.99619: محور العالقة مع الزمالء )األولىالمرتبة 
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 %(.9962المرتبة الثانية: محور الدورات والتدريب )
 %(.9761المرتبة الثالثة: محور طبيعة الوظيفة والعمؿ )

 %(.12،1المرتبة الرابعة: محور العالقة مع االتحاد العراقي المركزي لكرة السمة )
 %(.1261الخامسة: محور المكافئات والحوافز )المرتبة 

 %(.22611المرتبة السادسة: محور المخصصات )
وحصوؿ )محور العالقة مع الزمالء( عمى أعمى درجات الرضا إلى كوف  ظيور ىذه النتائج افويعزو الباحث     

يف فنييف ىـ جميعيـ رياضييف جميع العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية مف إدارييف وحكاـ ومدربيف ومراقب
وممارسيف لمعبة كرة السمة وىناؾ عالقات متبادلة واحتراـ الرأي ومراعاة مشاعر الزمالء وىذا التفاعؿ مع اآلخريف 

حور العالقة مع الزمالء يولد عالقات جيدة وتفاعؿ اجتماعي فعاؿ كؿ ذلؾ أدى إلى ظيور رضا بدرجة جيدة عف م
 عف العمؿ لدى العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ.يولد الرضا الجيد ومف ثـ 

 :إلى أسباب عديدة أىميا فيعزو الباحثاف ذلؾ فيما يتعمؽ بتدني درجات المحور السادس )المخصصات( أما      
 :وثانيا ،ومراقبيف فنييفقمة المخصصات المالية لمعامميف في االتحادات الفرعية مف إدارييف وحكاـ ومدربيف : أوال

تأخير مواعيد تسميـ المخصصات إلى العامميف ولفترات طويمة جدا، ىذه األسباب بالتأكيد سوؼ تؤدي إلى عدـ رضا 
 وعدـ الرضا عف الوظيفة بشكؿ عاـ. عف ىذا المحور )المخصصات( بشكؿ خاص

 االستنتاجات والتوصيات -4
 :يأتيما االستنتاجات: استنتج الباحثان  4-8

في العراؽ بشكؿ عاـ ونسبة لدى العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة  ةرضا جيد درجة وجود .7
محور الدورات والتدريب  بالترتيب و األولىالمرتبة  حيث احتؿ محور العالقة مع الزمالء%(، 17612)
محور العالقة مع االتحاد العراقي المركزي بالمرتبة الثالثة محور طبيعة الوظيفة أو العمؿ لمرتبة الثانية و با

بالمرتبة بالمرتبة الرابعة ومحور المكافآت والحوافز بالمرتبة الخامسة ومحور المخصصات  لكرة السمة
 السادسة.

 حيث حصؿ عمى اقؿ درجة.ىناؾ تدني في محور المخصصات  .9
 :ما يأتين التوصيات: أوصى الباحثا 4-6

العمؿ عمى زيادة المخصصات المالية لمعامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ  .7
 مع الجيود التي يبذلونيا. تتالءـبحيث 

 العمؿ عمى تسميـ المخصصات المالية لمعاميمف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ .9
 رفيا.المنتظمة وعدـ تأخير ص أوقاتياوفي 

تحفيز المتميزيف مف العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في العراؽ وذلؾ بتقديـ  .2
 مكافئات تشجيعية ليـ.

لمعامميف في االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السمة في زيادة أجور التدريب والتحكيـ العمؿ عمى  .2
 العراؽ.

 .في العراؽ الرياضية الفرعية لكرة السمةوضع مخصصات خطورة لمعامميف في االتحادات  .1
 ولبقيةحوؿ درجة الرضا الوظيفي لدى العامميف في االتحادات الرياضية  أخرىبحوث ودراسات  إجراء .1

 . لرياضيةا األلعاب
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 المصادر
 ( التقويـ النفسي، ط7222أبو حطب، وآخراف :)مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، مصر.2 ، 
  (: القيػػاس والتقػػويـ فػػػي التربيػػة وعمػػـ الػػػنفس، الػػدار العمميػػة األوليػػػة لمنشػػر والتوزيػػػع، 9009)أبػػو حػػويج، وآخػػػراف

 عماف، األردف.
 ( تقويـ التعمـ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع  والطباعة، عماف، األردف.9001أبو عالـ، رجاء محمود :) 
 ا الصحية األولية في المممكة رضا مقدمي الخدمة عف خدمات الرعاي :(9009) مدي، طالؿ بف عايداألح

 ، مسقط، ُعماف.772العربية السعودية، مجمة اإلداري، العدد 
 (: القيػػػػاس والتشػػػػخيص فػػػػي التربيػػػػة الخاصػػػػة، دار اليػػػػازوري 9070مغمػػػػي، سػػػػمير وسػػػػالمة، عبػػػػد الحػػػػافظ ) أبػػػو

 .األردفلمطباعة والنشر، عماف، 
  ،مكتبػػػة  تطبيقػػػات،-(: الصػػػحة النفسػػػية فػػي المجػػػاؿ الرياضػػػي نظريػػات9009) وآخػػروفبػػاىي، مصػػػطفى حسػػػيف

 االنجمو المصرية، القاىرة، مصر.
  وآخروفالمفتي  أميف(: تقييـ الطالب التجميعي والتكويني، ترجمة محمد 7291) وآخروفبموـ، بنياميف ،

 الحديث، القاىرة، مصر.مطابع المكتب المصري 
 (: التطبيقات االحصائية في بحوث التربية 7222دي، حسف محمد عبد )التكريتي، وديع ياسيف والعبي

 الرياضية، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ.
 ( منػاىج البحػث فػي التربيػة وعمػـ الػنفس، دار النيضػة العربيػة، 7212جػابر، عبػد الحميػد وكػاظـ، احمػد خيػري :)

 القاىرة، مصر.
 ( السموؾ 7221حريـ، حسيف :) ،التنظيمي: سموؾ األفراد في المنظمات، دار زىراف لمنشر والتوزيع، عماف

 األردف.
  (: التنظيمات الرياضية، مطبعة التعميـ العالي، 7292) إبراىيـالخطيب، منذر ىاشـ والمشيداني، عبد اهلل

 الموصؿ.
 ( 7291دوراف، رودنػػػي :)وآخػػػػروفيد صػػػباغ القيػػػاس والتقػػػويـ فػػػي تػػػػدريس العمػػػوـ، ترجمػػػة محمػػػد سػػػع أساسػػػيات ،

 .األردف، األمؿدار 
 ( المػدخؿ 9001رضػواف، محمػد نصػر الػديف :)القيػػاس فػي التربيػة البدنيػة والرياضػية، مركػز الكتػاب لمنشػػر،  إلػى

 القاىرة، مصر.
  دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف: مبادئ القياس والتقويـ في التربية(9009)وآخراف زكريا ، محمد الظاىر ،. 
 ( بنػػاء مقيػػاس االتجاىػات نحػػو مينػػة التػػدريس، المجمػػة 7291السػامرائي، باسػػـ نزىػػت والبمػػداوي، طػارؽ حميػػد :)

 .9، العدد1العربية لمبحوث التربوية، المجمد
 دار الفكػػػػػر لمنشػػػػػر والتوزيػػػػػع، عمػػػػػاف، : مبػػػػػادئ القيػػػػػاس والتقػػػػػويـ فػػػػػي التربيػػػػػة(7292) ، عزيػػػػػز وآخػػػػػروفسػػػػػماره ،

 األردف.
 األولػػى، دار الحامػػد لمنشػػػر المدرسػػية، الطبعػػة  اإلدارة(: دراسػػات فػػي 9070ف بػػف محمػػد )السػػميح، عبػػد المحسػػ

 .األردف، عماف، والتوزيع
 أثر متطمبات الرضا الوظيفي في األداء االستراتيجي، دراسة  :(9009) الصيادي، عامر سالـ مصطفى

الدبموـ العالي ، رسالة رة صحة نينوىعينة مف المدراء في قسـ الرعاية الصحية األولية في دائ ألراءتحميمية 
 في إدارة المستشفيات غير منشورة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ.

  دار الميسػػػرة 9منػػاىج البحػػث فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس، ط إلػػى(: مػػدخؿ 9002) وآخػػروفعبػػاس، محمػػد خميػػؿ ،
 .األردفلمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، 

 السموؾ التنظيمي، الدار الجامعية، اإلسكندرية. :(9007الديف محمد ) عبد الباقي، صالح 

19 



 ........لكرةالفرعية  الرضا الوظيفي لذى العاملني يف االحتادات الرياضية

138 
 

 دار الفكػػػػػػػػػر (: تطػػػػػػػػورات معاصػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي القيػػػػػػػػاس النفسػػػػػػػػي والتربػػػػػػػػوي7291صػػػػػػػػالح الػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػود ) ،عػػػػػػػػالـ ،
 .،القاىرةالعربي

 دار الفكػػػػػػر لمنشػػػػػػر  ،7،ط: االختبػػػػػػارات والمقػػػػػػاييس التربويػػػػػػة  والنفسػػػػػػية(9001)صػػػػػػالح الػػػػػػديف محمػػػػػػود  ،عػػػػػػالـ
 .األردفلتوزيع، عماف، وا

  ،أثر الرضا الوظيفي لدى العامميف في شركة مناجـ الفوسفات األردنية عمى : (9002) عمي سميـالعالونة
 ، مسقط، ُعماف.29إنتاجية الشركة، دراسة ميدانية، مجمة اإلداري، العدد

 دار التربيػػة والعمػػوـ اإلنسػػانية: اإلحصػػاء لمباحػػث فػي  (9000)  ، خميػؿ يوسػػؼوالخميمػػي ، احمػػد سػػميمافعػودة ،
 ، األردف.، عمافالفكر

 ( 9002الفقياء، ىيثـ والعبدالت، غادة):  أثر الحوافز في تعزيز القيـ الجوىريةwww.Shatharat.net    
 ( التحميػؿ 7227فيركسػوف، جػورج أي :)فػي التربيػة وعمػـ الػػنفس، ترجمػة ىنػاء محسػف العكيمػػي، وزارة  اإلحصػػائي

 ي والبحث العممي، الجامعة المستنصرية، بغداد.التعميـ العال
 ( الجديػػة فػػي العمػػػؿ وعالقتيػػا بالرضػػا الػػوظيفي لػػدي مػػديري المػػػدارس 9001القػػاروط، صػػادؽ سػػميح صػػادؽ :)

الحكوميػػة فػػػي محافظػػات شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػة، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػر منشػػػورة، كميػػػة الدراسػػات العميػػػا، جامعػػػة 
 ف.النجاح الوطنية، نابمس، فمسطي

 ( دراسة تحميمية لمرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس لجامعة 7220كامؿ، مصطفى والبكري، سونيا :)
 ، معيد اإلدارة العامة، الرياض.7، عدد2القاىرة، مجمة اإلدارة العامة، مجمد

 ( قانوف االتحادات الرياضية.7291المجنة االولمبية الوطنية العراقية :) 
 (: القياس والتقويـ في التوالمينية"،ة، مطبعة نفحة إخواف، دمشؽ، سورية.9007) مخائيؿ، امطانيوس 
 ( بناء االختبارات األكاديمية والمينية" ، رسالة المعمـ، عدد " :)(.  2مقبؿ، محمد )ب ت 
 أثر المناخ التنظيمي عمى الرضا الوظيفي، دراسة حالة: شركة االتصاؿ األردنية  :(9001) ممحـ، يحيى سميـ

 ، القاىرة، مصر.9، العدد91الحديثة، المجمة العربية لإلدارة، المجمد
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 (8الممحق )
 األوليةمقياس الرضا الوظيفي بصورته 

 جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية

 الخبراء أراءاستبانة 
 الفاضل.................................................. المحترم األستاذ

العامميف في  الرضا الوظيفي لدىبعنواف ) بإعداده نقـو البحث الذيلحضرتكـ ىذه االستبانة والتي تخص  قدـن أف يسرنا      
مف حضرتكـ  يفآمملما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ  (، ونظراً لكرة السمة في العراؽ االتحادات الرياضية الفرعية

( راجيف قراءتو بدقة 9001)القاروط، انة لقياس الرضا الوظيفي استب إلىباالستناد  افالباحث أعدهالتكـر بتحكيـ االختبار الذي 
يتحقؽ القياس الموضوعي لفقراتو فقرة لكي  أي إضافة أوتعديؿ  أوحذؼ  وبإمكانكـوبياف مدى صالحيتو وصالحية فقراتو 

 التي سوؼ يتـ استخداميا وىي: في البدائؿ رأيكـ إبداءفضال عف 
 

الباحثان/ صفد مظفر محمد  أ.م.د. خالد محمود عزيز 
 : العالقة مع االحتاد العراقي ادلركزي لكرة السلةاألولاحملور 

مماظصالحوةمعدى الفقراتمت ممأوادلالحظات مإسادةمأواظؿعدؼالت

ماظصواشة مشريمصاحلة صاحلة

ماظيتمأضوممبهام1    متقدؼرمادللؽوظنيمظلمهام

معواصقةمعنمضؾلمادللًوعالضام1     ظنيةماضرتاحاتي

    ظنيوضوحمأدلوبمتعاعلمادللًوم3

   ميفماظعملمحرصمادللؽوظنيمسلىمعلاسدتيميفمحلمادلشكالتماظيتمتواجهينم4

ماظعراضيمادلرطزيمسلىمإرالسيمسلىماظرباعجمواخلططماظؿطوؼرؼةم5    محرصماالهاد

مبصورةمعوضوسوةمعنمضؾلمادللًوتقوؼممأم6    ملمسيندائي

ماظعراضيمادلرطزيماحلوارم7    متقؾلماالهاد

ماظعراضيمادلرطزيم8 ماظصادرةمسنماالهاد    موضوحماظؿعلومات

مم9 مععونةمينقينماالهاد    ماظعراضيمادلرطزيمتفوؼضامظللطات

ماظفرسيم11    ماألخذمبرأؼيمسندمتلموةمعدربنيمجددميفماالهاد

 احملور الثاني: العالقة مع الزمالء

   مغظرةماظزعالءمإىلمسمليم11

مسالضاتماجؿماسوةمععماظزعالءم11     إتاحةموزوفيتمإضاعة

    عناخمعنماالحرتاممبوينموبنيمزعالئيميفمبوؽةماظعملمدوادةم13

    سالضيتمععماظزعالءمتؿلممباظؿفاػمم14

    اظعملمبروحماظفرؼقماظواحدمععماظزعالءم15

مععماظزعالءم16 ماإلغلاغوة     تنموةماظعالضات

ميفمصنعماظقرارم17    مإتاحةماظفرصةمظيمظلمشارطة

 العمل أواحملور الثالث: طبيعة الوظيفة 

    حفمماألسمالماظيتمأضوممبهام18

مأثناءمتيدؼةمسمليم19     اظشعورمباظلعادة

    أسؾاءماظعملموهدؼهامظقدراتيم11

مادلنورةمبيم11     وضوحمادلهامموادللًوظوات

موضدراتيم11     توصرمظيموزوفيتمصرصةمالدؿـمارمراضاتي

مسمليمإتاحةم13 مألداء مواظصالحوةماظكاصوة     وزوفيتماظللطة

ميفمسمليم14     إتاحةموزوفيتمصرصةماإلبداع

 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
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مواالنازميفمسمليم15     إتاحةموزوفيتماظشعورمبفاسلوةماألداء

ماالجؿماسوةماجلودةم16     إتاحةموزوفيتمادلكاغة

    إتاحةموزوفيتماظشعورمباغيمذكصمذومضومةمواحققمذاتيميفمسمليم17

 ع: الدورات والتدريباحملور الراب

ماخلدعةميفمسمليميفمتعلممأداظوبمجدؼدةم18 مأثناء    مؼفودغيماظؿدرؼب

    ؼوصرمظيمسمليمصرصماطؿلابمخرباتموعهاراتمجدؼدةم19

    ارلعمسلىماألحباثماحلدؼـةماظيتمتنشرميفمعودانمسمليم31

مؼؿواصقمورموحاتيم31     حيققمسمليمظيممنوًامعهنوًا

معنماظؿدرؼبم31 مإىلمادلزؼد     اذعرمباحلاجة

مبعمليم33     تؿوحمظيموزوفيتمصرصمادلشارطةميفماظدوراتمادلؿصلة

ماظفرسيمطاصوام34 ماإلدارةميفماالهاد     إسداديمدلهنة

 واحلوافز احملور اخلامس: ادلكافآت

    توصرماظوزوفةمصرصماظؿقدممواظؿطورميفماظعملم35

مم36     واحلواصزموعوضوسوةمادلكاصىتاظشعورمبعداظة

مظلطرؼقةماظيتممتنحمبهامم37     واحلواصزمادلكاصىتموضوحمادلعاؼري

مواحلواصزم38     اظودارةمواحمللوبوةميفمعنحممادلكاصؽات

ماألداءم39 موصعاظوة مواحلواصزمباظكفاؼة     ارتؾاطممادلكاصؽات

ماخل(توصرمظيموزوفيتمصرصماحلصولمسلىماحلواصزمادلعنوؼةمم41     )طؿبمذكر،مذهادةمتقدؼرؼة،...

مواحلواصزم41 ميفممادلكاصؽات مواحلزبوةمواظدؼنوة     دورماالسؿؾاراتماظلوادوة

 احملور السادس: ادلخصصات

مابذظهم41 ممععمحفمماظعملماظذي     تؿنادبمخمصصاتي

معقارغةمباظوزائفماألخرىم43     خمصصاتي

ماظلنوؼةمدلكصصاتيم44     اظزؼادة

    تلؾوةمعلؿوىماظدخلماظذيمؼعودمسليمعنمسمليمظطموحاتيم45

مععمتكاظوفمادلعوشةم46     تنادبمخمصصاتي

    توصرمادلكصصاتمظألسضاءمحواةمطرميةم47

    توصرموزوفيتمصرصامظؿاعنيمعلؿقؾليمعنمخاللمصندوقماظؿكاصلماالجؿماسيم48

 (9الممحؽ )
 أسماء السادة الخبراء والمختصيف

 االختصاص الجامعة الكمية االسـ المقب ت

 إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية راشد حمدوف ذنوف أ.د 7
 إدارة أعماؿ الموصؿ اإلدارة واالقتصاد محفوظ الصواؼ أ.د 9
 إدارة أعماؿ الموصؿ اإلدارة واالقتصاد ميسر إبراىيـ احمد  أ.د 2
 إدارة أعماؿ الموصؿ اإلدارة واالقتصاد سرمد غانـ صالح أ.ـ.د 2
 إدارة أعماؿ الموصؿ اإلدارة واالقتصاد نجمو يونس محمد أؿ مراد أ.ـ.د 1
 إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية رياض احمد إسماعيؿ أ.ـ.د 1
 إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية األساسية وليد خالد ىماـ النعمة أ.ـ.د 1
 إدارة وتنظيـ الموصؿ الرياضية التربية عدي غانـ الكواز أ.ـ.د 9
 إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية محمد ذاكر سالـ عبد اهلل ـ.د 2
 إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية بثينة حسيف الطائي ـ.د 70
 إدارة وتنظيـ الموصؿ التربية الرياضية ثابت إحساف احمد حمودات ـ.ـ 77
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 (2الممحؽ )

 الوظيفي بصورتو النيائيةمقياس الرضا 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 جامعة الموصؿ 
 الدراسات العميا / الماجستير كمية التربية الرياضية

 
.الفرعي التحاد الرياضي السيد عضو الييئة اإلدارية/ الحكـ العامؿ/ المدرب المعتمد/ المراقب الفني في ا  المحتـر

 تحية طيبة ...
ػ ) افيقوـ الباحث       ػػػػ لكرة  العامميف في االتحادات الرياضية الفرعية الرضا الوظيفي لدىبإجراء البحث الموسوـ بػػػ

 (.السمة في العراؽ
أضع بيف يديؾ مقياس الرضا الوظيفي لمعامميف في  الفرعي االتحاد الرياضياحد العامميف في ونظرا لكونؾ       

لجاد مف خالؿ إجابتؾ الموضوعية الدقيقة والصريحة وذلؾ بوضع عالمة االتحادات الرياضية الفرعية راجيا تعاونؾ ا
 ألغراض إال تستخدـ وال بالسرية تحاط سوؼ إجابتؾ باف عمما مناسبا، تراه الذي البديؿ وتحت فقرة كؿ أماـ( √) 

 .االسـ لذكر داعي وال العممي البحث
 

 شاكريف تعاونؾ العممي مع التقدير
 

 صفد مظفر محمد الدباغاف/ الباحث                                                  
 أ.ـ.د. خالد محمود عزيز العبادي                                                          
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