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  هطتخلص البحث 

 

فاعمية فريق العمل لدى مستوى و اإلثراء الميني عمى مستوى ىدف البحث الى التعرف  
اإلثراء الميني  ة، والتعرف عمى نسبة مساىمةعضاء الييئة اإلدارية لالتحادات الفرعية بكرة السمأ

 ، دات الفرعية بكرة السمةعضاء الييئة اإلدارية لالتحادى أزيادة فاعمية فريق العمل لفي 
وأستعمل الباحثون المنيج الوصفي بأسموب العالقات اإلرتباطية من نوع اإلنحدار عمى عينة من 

في أثنتى عشرة محافظة والبالغ عددىم  عضاء الييئة اإلدارية لالتحادات الفرعية بكرة السمةأ
ل، وتم تحديد متغيري %( من المجتمع األص100( عضوًا، تم أختيارىم عمديًا بنسبة )60)

جراء األسس العممية ليما، ومن ثم تطبيق التجربة اإلستطالعية والدراسة  الدراسة ومقياسييما وا 
( SPSS) االجتماعية اإلحصائية الحقيبة نظامالمسحية الرئيسة ، وبعد معالجة النتائج إحصائيًا ب

لم يكونا بالمستوى  ريق العملفاعمية فو  اإلثراء المينيأن  أستنتج الباحثون ، (V24) اإلصدار
ويسيم بيا ويؤثر بيا فاعمية فريق العمل يرتبط ب اإلثراء المينيأن المطموب لدى عينة البحث ، و 

 .لدى أعضاء الييئة اإلدارية لالتحادات الفرعية بكرة السمة
 

 
 
 

 

 

                       ضتبرة الذكتىر           األ

 انتصبر عىيذ علي

كليت التربيت البذنيت وعلىم 

 جبهعت بغذاد –الريبضت للبنبث 

                       ضتبرة الذكتىر           األ

 ق كبظن ضبهرة رزا
كليت التربيت البذنيت وعلىم 

 جبهعت بغذاد –الريبضت للبنبث 

 املطبعذ املذرش 

 شعببى أضيل طبهر ضليوبى

املذيريت العبهت لتربيت بغذاد 

 الرصبفت األوىل
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Abstract 

The aim of the study is to identify the level of the vocational 

enrichment, and the level of the  effectiveness of the work team among 

the members of the administrative body of the basketball subsidiary 

unions, and to identify the rate of the conribution of the vocational  

enrichment in increasing the effectiveness of the work team among the 

members of the administrative body of the basketball subsidiary unions. 

The researchers used the descriptive approach in the method of relational 

relations of the rgression type on a sample of the members of the 

administrative body of the basketball subsidiary unions in twelve 

governorate (60) members, who were selected intentionaliy by (100%) of 

the original community. The two variables of the study and their 

mesearments were determined and the scientific foundations were 

established for them, and then the application of the exploratory 

experience and the main study of survey. After the findings were 

statistically treated with the System of the  Social Statistical Pouch 

(SPSS) version (V24), the researchers concluded that the vocational 

enrichment and the effectiveness of the work team were not as high as the 

research sample, and that the vocational enrichment is related to the 

effectiveness of the work team and contributes to and affects it among the 

members of the administrative body of the basketball subsidiary unions. 
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  : التعريف ببلبحث -1

    : تههمذهت البحث وأمهي 1-1
في كل عمل يراد لو التحسن في آداء تشكيالتو البد من توافر أتساع دائرة الصالحيات 

عمى وفق محددات تتيح لمعاممين اإلبداع في تحقيق األىداف عمى أتم وجو، وُيعد لألفراد اإلدارية 
الواجبات، وأن فرض التقييدات  إتمامفي  الموارد البشرية الميمة أعضاء ىذِه التشكيالت بأنيم
تؤدي بالنتيجة إلى أن يمجئ  بعضينتيجيا الالتي مختمفة الدوافع اللمحفاظ عمى مركزية القرار ب

العاممين في ىذِه التشكيالت إلى التركيز عمى ذاتيم وأبراز تفوقيم عمى حساب تنفيذ التخطيط 
لينصب بذلك أىتماميم عمى التعزيز الشخصي بصورة أكثر ، ة الواحدةبروح الفريق أو الجماع
بكرة السمة اإلتحادات الفرعية  عد، وتُ لتظير بذلك الفردية في العمل القياديمن التعزيز لمجماعة 

نوع من أنواع ىذِه التشكيالت، ولبعدىا المكاني عن مركز القرار في تشكيالت اإلتحادات 
عمى رئيس االتحاد مع اإلتحاد المركزي ر في االجتماعات الدورية المركزية، وأقتصار الحضو 

بذلك تنفيذين أكثر من دورىم في المشاركة في صنع أو  أعضاء الييئات اإلدارية الفرعي، ليكون
األتحادات الييئات اإلدارية لبعض إتخاذ القرار، إذ تكمن أىمية الدراسة في حاجة أعضاء 

في  لتسيم ىذِه الفاعميةدورىم في تشكيالتيم زيادة فاعمية لوظيفي لالفرعية إلى الدعم باألثراء ا
أدارة وتنظيم البطوالت الداخمية أو المشاركة في الدوري في مجمل األعمال المناطة بأتحادىم 

 .بدءًا من التخطيط ومن ثم التنفيذ وتحقيق األىداف المرسومة
   : البحث تهشكل 1-2

في اإلدارة  الدراسات األكاديمية المتاحة ليم ديد منعمى الع من خالل إطالع الباحثون
حادات الت والمقاءات مع أعضاء الييئات اإلدارية لبعض األت، ومن التساؤ والتنظيم الرياضي

حاجتيم إلى اإلثراء الوظيفي ليس بزيادة الصالحيات فحسب وأنما  الفرعية بكرة السمة، الحظوا
توجيات أتحاداتيم بما يخدم المعبة التخصيية عمى زيادة فاعمية مشاركتيم في رسم سياسة و ل

تحقيق فاعمية فريق و صعيد النواحي اإلدارية والفنية، والحاجة إلى زيادة  تنمية روح العمل الواحد 
، لما يعود بو ذلك وخدمة التشكيل اإلداري المتمثل باإلتحاد الفرعيتوضيح األدوار لالعمل الواحد 

لإلجابة عن التساؤول  ينون مشكمة البحث بذلك محاولة من الباحثإلى تقدم وتحسين اآلداء، لتك
عضاء الييئة اإلدارية لالتحادات اإلثراء الميني بزيادة فاعمية فريق العمل ألالتالي ىل يسيم 
 ؟ الفرعية بكرة السمة
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  : ف البحثاهذأ 1-3

الفرعية بكرة التعرف عمى مستوى اإلثراء الميني لدى أعضاء الييئة اإلدارية لالتحادات  .1
 السمة.

التعرف عمى مستوى فاعمية فريق العمل لدى أعضاء الييئة اإلدارية لالتحادات الفرعية بكرة  .2
 السمة.

التعرف عمى نسبة مساىمة اإلثراء الميني في زيادة فاعمية فريق العمل لدى أعضاء الييئة  .3
 اإلدارية لالتحادات الفرعية بكرة السمة .

   : البحث يتفرض 1-4

د عالقة أرتباط معنوية ومساىمة وأثر لإلثراء الميني بفاعمية فريق العمل لدى أعضاء توج
 الييئة اإلدارية لالتحادات الفرعية بكرة السمة .

 : جمبالث البحث  1-5

  .في العراق اإلدارية لالتحادات الفرعية بكرة السمة اتعضاء الييئأالمجال البشري:  1-5-1
 . 26/1/2017 إلى 2/1/2017دة من لمم المجال الزماني: 1-5-2
عادا أقمايم  المحافظااتفي  الفرعية بكرة السمة مقرات اإلتحادات الفرعية المجال المكاني: 1-5-3

 . كردستان العراق
 

 : هنهجيت البحث وإجراءاته امليذانيت – 2

   : هنهج البحث 2-1

 تباطي من نوع اإلنحدار.باألسموب اإلر  منيج البحث الوصفي  أستعمل الباحثون
 جمتوع البحث وعينته:  2-2 

بكرة السمة في بأعضاء الييئات اإلدارية لألتحادات الفرعية  بحثيتحدد مجتمع ال
، بالء، النجف، القادسية، ميسانمحافظات العراق )بغداد، ديالى، التأميم، بابل، واسط، كر 
العراق وبعض المحافظات األخرى، البصرة، ذي قار، المثنى( عدا محافظات أقميم كردستان 

( أعضاء بضمنيم األمين المالي وأمين السر ما عدا رئيس 5والبالغ عددىم في كل إتحاد )
( عضوًا، تم إختيارىم جميعيم بالطريقة العمدية 60اإلتحاد الفرعي، ليكون بذلك عددىم الكمي )

( عضوًا إلجراءات 20يار )%( من المجتمع األصل، إذ تم أخت100ليكونوا عينة البحث بنسبة )
( عضوًا 40األسس والمعامالت العممية لمقياسي الدراسة والتجربة اإلستطالعية، والمتبقي منيم )

ىم عينة لمتطبيق، أختيروا لكونيم يمثمون مجتمع مشكمة البحث نفسو ليكون قياس الظاىرتين 
 ( يبين تفاصيميم.1بذلك قياسًا مباشرًا والجدول )
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 ونسبتيهما من المجتمع الكمي البحثنتي ن توزيع أفراد عييبي (1جدول )ال
المجتمع 

 الكمي 
 عينة التطبيق العينة االستطالعية

 نسبتهم من مجتمع البحث )ن( نسبتهم من  مجتمع البحث )ن(
60 20 33.333 % 40 66.333 % 

 
 : البحث يف واألدواث واألجهسة املطتعولت الىضبئل 2-3

 جنبية .المصادر العربية واأل -1
 إستبانة إستطالع آراء الخبراء لصالحية المقياسين . -2
 مقياس اإلثراء الميني . -3
 مقياس فاعمية فريق العمل . -4
 استمارات لتفريغ بيانات نتائج المقياسين . -5
 . الزيارات الميدانية لجمع المعمومات -6
 (.1عدد ) (Sony)حاسبة الكترونية حسابية نوع  -7

 .(1)عدد (HP)جياز حاسوب شخصي )البتوب( نوع  -8

  إجراءاث البحث امليذانيت: 2-4

  حتذيذ هتغريي الذراضت )الظبهرتني املبحىثت(: 2-4-1
بغية عزل المتغيرات الدخيمة والتشخيص الادقيق عماد البااحثون إلاى أعتمااد طريقاة تحميال 
المحتاااوى لااابعض الدراساااات األكاديمياااة المتاحاااة لااادعم مالحظتياااا فاااي مشاااكمة البحاااث وتااام تحدياااد 

( لتكونا الظاىرتين المبحوثتان لدى أعضاء الييئاات اإلدارياة فاعمية فريق العمل، و راء المينياإلث)
 . لألتحادات الفرعية بكرة السمة

  اختيبر هميبضي البحث : 2-4-2

إلى مراجعة الدراسات األكاديمية  ليضمن الباحثون دقة النتائج وموضوعيتيا عمدوا 
قيد البحث واختاروا مقياسين يختص كل مقياس بكل  ين التخصصية لقياس الظاىرتين المبحوثت

كل فقرة ثالثين فقرة  عمى اإلثراء الميني مقياس( ( إذ يحوي 2( و)1منيما، )أنظر ممحق )
 ( بدرجة كمية لممقياس تتراوح من 5-1بخمسة بدائل متدرجو في مفتاح تصحيحيا من )

بخمسة بدائل متدرجو ( فقرة 12وي )فأنو يح فاعمية فريق العمل( درجة، أما مقياس 30-150)
 ( درجة .60-12بدرجة كمية تتراوح من )( 5-1في مفتاح تصحيحيا من )
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  األضص واملعبهالث العلويت ملميبضي البحث : 2-4-3

تم التحقق من ىذا اإلجراء بإعتماد الصدق الظاىري لكل مقياس وذلك  أواًل : صدق المقياسين:
إلستحصال ( 10البالغ عددىم )ستطالع رأي المتخصصين إبتضمينيما بإستمارة أستبانة 

ما  الدمج أو التعديل ، وأخذ الباحثونا في الحذف أو ممني موافقتيم عن صالحية فقرات كلٍ 
 %( فأكثر من أتفاقيم ولم يجِر أي تعديل أو حذف دمج أو تعديل عمييا. 80نسبتو )

مقياس بتطبيق صورتييما الُمتفق عمييا من ثبات كل  تحقق الباحثون  ثانيًا: ثبات المقياسين:
معامل معادلة  ( عضوًا ، وأستخدموا20ية البالغة )في اإلجراء السابق عمى العينة اإلستطالع

 اإلثراء الميني( لمقياس 0.905، إذ بمغت قيمتو )(Al –phacronbach) كرونباخ  –لفا أ
( بتباين 0.917بمغت قيمتو )فقد العمل فاعمية فريق ( ، أما لمقياس 0.819بتباين ُمفسر )

%( مما يدل عمى ثبات  50( ، وقد فسرت كمتا النتيجتين مانسبتو أكبر من )0.841ُمفسر )
 المقياسين .

  اإلضتطالعيت:التجربت  2-4-4

في المحافظات الجنوبية  ( عضواً 20عمى العينة اإلستطالعية البالغة )ىا تم إجراء
( ولغاية الخميس 2017/1/2المدة الممتدة من األثنين ) )ميسان ، البصرة، ذي قار، المثنى( في

العمل ألعضاء  فاعمية فريقو  اإلثراء الميني (، وذلك بتطبيق صورتي مقياسي2017/1/5)
الييئة اإلدارية في األتحادات الفرعية بكرة السمة كان الغرض منيا التعرف عمى مدى وضوح 

 ة عمييا ، ولم يواجو الباحثون أية معوقات ُتذكر.فقرات المقياسين، وأستجابات العينة اإلستطالعي
  التجربت الرئيطت :  2-4-5

المحددة لمتطبيق في أثنتي  ( عضواً 40البالغة ) عينة الدراسة الرئيسةعمى  إجراءىاتم 
( ولغاية الخميس 2017/1/9قيد البحث في المدة الممتدة من األثنين )عشرة محافظة 

العمل ألعضاء  فاعمية فريقو  اإلثراء الميني تي مقياسي(، وذلك بتطبيق صور 2017/1/26)
بمساعدة الزميالت في المحافظات الُمشار إلييا الييئة اإلدارية في األتحادات الفرعية بكرة السمة 

ويب بيانات نتائج ىذا التطبيق لكل مقياس من المقياسين قيد البحث كفريق عمل مساعد، وتم تب
 تحقيق أىداف البحث.تمييدًا لمعالجتيا إحصائيًا ل

 

  الىضبئل اإلحصبئيت : 2-5

  .  (V24) اإلصدار( SPSS) االجتماعية اإلحصائية الحقيبة نظام تم استعمال      
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  عرض النتبئج وحتليلهب وهنبلشتهب : -3

اث الفرعيت ألعضبء اهليئت اإلداريت لإلحتبد اإلثراء املهينعرض املعبمل اإلحصبئيت لنتبئج هميبش  3-1

  وحتليلهب . بكرة الطلت

ألعضاء الهيئة اإلدارية لإلتحادات الفرعية بكرة  ( يبين المعالم اإلحصائية لمستوى اإلثراء المهني2جدول )ال
 بالمقارنة مع الوسط الفرضي لمقياسه السمة

 المقياس
عدد 
الفقرا

 ت

الدرجة الكمية 
 لممقياس

وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الوسط  االلتواء الوسيط عياريالم

 الفرضي

 90 1.12 70 10.438 72.63 الدرجة 150 30 اإلثراء المهني

 40=ن       
ألعضاء الييئة  اإلثراء الميني( ان الوسط الحسابي لنتائج مقياس 2يتبين من الجدول )

( ، والوسيط 10.438( واالنحراف المعياري )72.63كان ) اإلدارية لإلتحادات الفرعية بكرة السمة
( ، وبمقارنة الوسط الحسابي لممقياس مع الوسط الفرضي لممقياس البالغ 1.12( ، وااللتواء )70)
 .تبين أن العينة لم تتعدى مستوى الوسط الفرضي. )وبذلك يتحقق ىدف البحث األول( (90)

ريت لإلحتبداث عرض املعبمل اإلحصبئيت لنتبئج هميبش فبعليت فريك العول ألعضبء اهليئت اإلدا3-2

  بكرة الطلت وحتليلهب .الفرعيت 

ألعضاء الهيئة اإلدارية لإلتحادات الفرعية العمل  يبين المعالم اإلحصائية لمستوى فاعمية فريق ( 3جدول )ال
 بالمقارنة مع الوسط الفرضي لمقياسه بكرة السمة

عدد  المقياس
 الفقرات

الدرجة الكمية 
 لممقياس

وحدة 
 القياس

الوسط 
 بيالحسا

اإلنحراف 
الوسط  األلتواء الوسيط المعياري

 الفرضي

فاعمية 
 العمل فريق

 36 0.599 27.5 8.608 30.5 الدرجة 60 12

 40=ن       

ألعضاااء العماال  فاعميااة فريااق( أن الوسااط الحسااابي لنتااائج مقياااس 3يتبااين ماان الجاادول )
، (8.608حااااراف المعياااااري )( واالن30.5كااااان ) الييئااااة اإلداريااااة لإلتحااااادات الفرعيااااة بكاااارة الساااامة

( ، وبمقارناة الوساط الحسااابي لممقيااس ماع الوساط الفرضااي 0.599( ، وااللتاواء )27.5والوسايط )
)وبااذلك يتحقااق ىاادف  تبااين ان العينااة لاام تتعاادى مسااتوى الوسااط الفرضااي. (36)لممقياااس البااالغ 

 . (ثانيالبحث ال
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هميبش اإلثراء املهين بنتبئج هميبش لنتبئج طي عرض نتبئج االرتببط ونطبت املطبمهت واالحنذار اخل 3-3 

  وحتليلهب .ألعضبء اهليئت اإلداريت لإلحتبداث الفرعيت بكرة الطلت العول  فبعليت فريك

  لنتائج مقياس تقديرمل المعياري والخطأ مساهمةونسبة ال بسيط واالنحدارال االرتباط معاملقيم  بيني   (4)جدولال
 الفرعية بكرة السمة ألعضاء الهيئة اإلدارية لإلتحاداتالعمل  فاعمية فريقاس مقياإلثراء المهني بنتائج 

معامل االرتباط  المقياس
 (R)البسيط 

معامل االنحدار االرتباط 
الخطأ المعياري  مساهمةنسبة ال (R)2 المتعدد

 لمتقدير
اإلثراء 
 2.773 0.896 0.899 0.948 المهني

 (Sig( ≤ )0.05) درجت المين دالت إذا كاًج          ( 0.05اللت )سخوى الده                40ى =    
اإلثراء الميني مقياس لنتائج  البسيط االرتباط معامل قيمة أن (4) الجدول من ُيالحظ

 تبمغ ألعضاء الييئة اإلدارية لإلتحادات الفرعية بكرة السمةالعمل  فاعمية فريقمقياس بنتائج 
 لمتقدير معياري وبخطأ (0.896) مساىمة بنسبة (0.899) يالخط االنحدار وبمغ ،(0.948)
 (F)اختبار ونأستخدم الباحث الخطي االنحدار أنموذج توفيق جودة فحص لغرضو  ،(2.773)

  .( 5االنحدار وكما ُمبين في الجدول ) بجودة توفيق مطابقة الخاص
اإلثراء مقياس لنتائج  الخطي االنحدار أنموذجمطابقة  بجودة توفيق الخاص (F) اختبارنتائج  يبين( 5الجدول )

 ألعضاء الهيئة اإلدارية لإلتحادات الفرعية بكرة السمةالعمل  فاعمية فريقمقياس تائج المهني بن

 (Sig( ≤ )0.05) إذا كاًج ليوت درجت دال                      ( 0.05سخوى الداللت )ه             40ى = 

 توفيق جودة لفحص خطيال باالنحدار الخاص (F) اختبار قيمة ( أن5الجدول )ُيبين 
ألعضاء الييئة العمل  فاعمية فريقمقياس اإلثراء الميني بنتائج مقياس لنتائج ر االنحدا نموذجأ

 امم( 0.000( <)0.05) (sig)درجة( ب337.832قد بمغت) اإلدارية لإلتحادات الفرعية بكرة السمة
 أدناه عرٌض  فيو  ،(38و 1)حرية رجتيود (0.05)الداللة مستوى عند التوفيق جودة عمى يدل
  .(6) الجدول في ُمبين وكما داللتياو  ةالمعياري ائياخطأو ( األثر)والميل الثابت الحد تقديرات يملق

 
 
 
 

مجموع  التباين المقياسان
 المربعات

 تيدرج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  (F)ةقيم
 المحسوبة

درجة 
(Sig) الداللة 

فاعمية 
 فريق العمل

اإلثراء 
 المهني

 2597.795 1 2597.795 االنحدار
 دال 0.000 337.832

 7.69 38 292.205 األخطاء
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اإلثراء المهني مقياس لنتائج اختبار   واألخطاء المعيارية (األثر) والميل الثابت الحد تقديراتي بين ( 6الجدول )
 ألعضاء الهيئة اإلدارية لإلتحادات الفرعية بكرة السمةالعمل  فاعمية فريقمقياس بنتائج 

الخطأ  بيتا  المتغيرات  
 المعياري

 (t)قيمة 
 المحسوبة

درجة 
(Sig) معنويةال 

 معنوي 0.000 8.423 3.12 26.284- الحد الثابت
 معنوي 0.000 18.38 0.043 0.782 اإلثراء المهني

 

 (Sig( ≤ )0.05) دال إذا كاًج ليوت درجت                       40ى =       ( 0.05سخوى الداللت )ه     

 معياري بخطأ( 26.284-) األثر مقدار كان الثابت الحد في أن (6) الجدولُيبين 
 مستوى عند وىي معنوية (sig(< )0.05) بدرجة( 8.423) المحسوبة( ت) قيمةو  ، (3.12)

ألعضاء الييئة اإلدارية لإلتحادات الفرعية يني اإلثراء الممقياس نتائج  في أما ، (0.05) الداللة
( ت) قيمةوبمغت  ، (0.043) مقداره معياري بخطأ( 0.782) األثر مقدار بمغفقد  بكرة السمة
 . (0.05) الداللة مستوى عند وىي معنوية (sig(< )0.05) بدرجة( 18.38) المحسوبة

 .(ثالث ، وفرض الدراسة)وبذلك يتحقق ىدف البحث ال
  بلشت النتبئج :هن 3-5

( يتبين أن عينة البحث يتصفون بقمة اإلثراء الميني 3( و)2من مراجعة الجدولين )
عمى ال توجد قيم متطرفو في معالميم اإلحصائية عمى الرغم من أختالفيم وفاعمية فريق العمل 

لية، ويعزو في الخبرات والقدرات واإلمكانيات القيادية في أتحادتيم مما يؤكد مشكمة الدراسة الحا
الباحثون ظيور ىذِه النتائج إلى حاجتيم إلى تعزيز دورىم ومكانتيم، وأن فرض التقييدات عمييم 
في تنفيذ المقررات البيروقراطية ساعدت عمى ظيور ىذِه النتيجة، إذ أن كما ىو معروف يحتاج 

ح األدوار العاممين إلى زيادة في فاعمية فريق العمل الواحد أو الجماعي الذي يتسم بوضو 
والتعاون فيما بين الجماعة لزيادة تمكينيم من التقدم في تنظيم اآلداء الفني إلتحاداتيم الفرعية 

إلى ارتباط  (6و) (5( و)4)من جية وتحفيزىم لألفضل من جية أخرى، وتشير نتتائج الجداول 
دارية لإلتحادات ألعضاء الييئة اإلمعنويًا بفاعمية فريق العمل  اإلثراء الميني ومساىمة وأثر

، ويعزو الباحثون ظيور ىذِه النتيجة إلى أنو كمما زاد مستوى اإلثراء الميني الفرعية بكرة السمة
تحديد المسؤوليات أو الواجبات بوضوح كمما زادت فاعمية فريق العمل بشكٍل إيجابي، والذي يوفر 

يق التفاني والوالء لممجموعة لمتعزيز اإليجابي داخل الجماعة وعدم ضياع أو أندثار الجيود لتحق
المتمثمة بتشكيالت أتحاداتيم الفرعية، عمى وفق محددات توزيع الميام بحسب الكفاءة وتكافؤ 
الفرص لكل األدوار في ضوء عدة معايير يحددىا اإلتحاد الفرعي لدعم حاجتيم إلى اإلنتماء 

يؤدي إلى الشعور بالذات ، إذ  وممارستيم لمسمطة التي تتيحيا ليم مكانتيم لتعزيز اإلنجاز، مما
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يسيم ويؤثر بزيادتو طرديًا بالعامل الثاني الذي  اإلثراء المينيدلت النتائج عمى أن العامل األول 
، وىذا ما أظيرتو  فاعمية فريق العمل ألعضاء الييئة اإلدارية لالتحادات الفرعية بكرة السمةىو 

ىتمام باألول لتحقيق المسعى في العامل الثاني عالقة االرتباط المعنوية الطردية مما يمزم األ
  .نوي بجودة التوفيق ليذِه النتيجةوبذلك يتحقق أكثر من ىدف بعمل واحد بحسب اإلنحدار المع

مكن يُ  الفاعمية الشخصيةأن طبيعة التحديات التي تواجو "  (Bandura,1997) رىيإذ 
اإلتقان، ومستوى بذل الجيد، ومستوى الحكم  عمييا من خالل مختمف الوسائل، وأىميا: مستوى 

نو من خالل إالدقة، ومستوى اإلنتاجية،ومستوى التيديد، ومستوى التنظيم الذاتي المطموب حيث 
الصدفة ، ولكن فاعمية الفرد ىي التي تدفعو  بوساطةالتنظيم الذاتي لم يعد الفرد ينجز أي عمل 

 .(1)العمل" دول عن أداء لينجز عممو بطريقة منظمة من خالل مواجية حاالت الع
السمات الجسمية والعقمية محصمة تفاعل كما تذكر نغم ىادي " أن الشعور بالذات ىو  

راتو نتيجة وعيو واالنفعالية واالجتماعية لمفرد وتنعكس من خالل سموكو وتحكمو بذاتو واتخاذ قرا
 .(2)ومعرفتو بذاتو"

 وجودة الحديثة اإلدارة بادئوم أسس استخدام مدى إلى حماد إبراىيم مفتيويشير 
 .(3)واألولمبية العالمية إلى لالنطالق نجاحيا في ويسيم لمرياضة يخطط الذي البشري العنصر
 أن االجتماعية الحياة ظل م عاشوري أنو " فينقاًل عن أبتسا  كروزيو( )ميشالويرى  
 التي القضايا معالجة عمى فقط ليس يعمل وان يشكل أن لمفريق تسمح التي ىي الثقافية األدوات
 والكفاءات والمعارف المواد تعبئة لكيفية الحمول يجد أن كذلك ولكن واالنسجام باالندماج تتعمق
 لمتفكير أخرى طريقة تشكل ،فالثقافة والبقاء االستمرار اجل من المختمفة المصالح وتوحيد

  .(4) لممنظمات
 
 

                                                 

)1 (Bandura , A:  self-efficacy . Toward a unifying theory of behavioral change 

psychological review, 84 , 1997,p.44. 

 ،( لذوي قدرات اإلدراك فوق الحسي: رسالة ماجستيرB( و)Aدي حسين الخفاجي ؛ نمطا الشخصية )نغم ىا( 2)
 .10، ص 2002بغداد ، كمية اآلداب, جامعة 

، منشأة المعارف، اإلسكندرية: التدريب الرياضي الحديث )تخطيط وتطبيق وقيادة(حماد؛  إبراىيم مفتي (3)
 . 15، ص 1111

 ديوان بمؤسسة ميدانية التنظيمية دراسة بالثقافة وعالقتو المؤسسة داخل التنظيمي لتزاماال؛  ابتسام عاشوري (4)
الجمفة : رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر ، كمية العموم اإلنسانية  بمدينة العقاري والتسيير الترقية
 . 33، ص 2015،  االجتماعيةوالعموم 
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 فيم عمى األفراد مساعدة خالل من السموك بأنو " يتشكل ( 2003، محسين حري(ويؤكد 
  تحدث لماذا تفسر التي المشتركة لممعاني مصدرا توفر المنظمة فثقافة حوليم، يدور ما

 .  (1)األشياء "
 جميع معينين بأفراد ممثمة العميا اإلدارة بأنو " تمتمك( 2006، جمال الدين محمد)ويرى 
 التي الطريقة وفق عمى األشياء يروتفس التنفيذ األخرى سوى الجيات عمى وما الصالحيات،

 ىذا إن سيما ال الثقافة من النوع ىذا الريادية المنظمات تعتمد ما ،وغالبا العميا اإلدارة بيا ترغب
 ىي القوة ثقافة في الرئيسية والمشكمة ، لممنظم األول المؤسس بسيطرة يتميز المنظمات من النوع
 صعوبة بالصالحيات تحتفظ التي الجية تواجو حتى كبيرا المنظمة حجم يصبح أن ،فما الحجم
 التي الصعبة والظروف الكثيرة،والمعقدة التفاصيل بسبب المركزية عمى المحافظة في كبيرة

 .(2)" تواجييا
 

 : اإلضتنتبجبث والتىصيبث  -4

 اإلضتنتبجبث: 4-1

عية بكرة السمة بالمستوى أعضاء الييئة اإلداري في اإلتحادات الفر لدى  مينيلم يكن األثراء ال .1
 المطموب .

أعضاء الييئة اإلداري في اإلتحادات الفرعية بكرة السمة لدى لم تكن فاعمية فريق العمل  .2
 بالمستوى المطموب .

أعضاء الييئة اإلداري في اإلتحادات الفرعية لدى  بفاعمية فريق العمل مينييرتبط األثراء ال .3
 بكرة السمة .

أعضاء الييئة اإلداري في اإلتحادات لدى  ويوثر بفاعمية فريق العمل يسيم مينين األثراء الإ .4
 الفرعية بكرة السمة .

 التىصيبث: 4-2

أعضاء الييئة اإلداري في اإلتحادات لدى  مينيمن الضروري اإلىتمام بدعم وتنمية األثراء ال .1
 الفرعية بكرة السمة .

ية بكرة السمة بزيادة فاعمية فريق البد من أن ييتم أعضاء الييئة اإلداري في اإلتحادات الفرع .2
 العمل فيما بينيم .

                                                 

 .246ص ، 2003، والتوزيع لمنشر الحامد دار عمان ،:  كمي منظور المنظمات إدارة؛  حريم حسين (1)
 .30، ص 2006 الجامعية، الدار، اإلسكندرية ،والتغيير التنظيمية الثقافة إدارة :المرسي محمد الدين جمال (2)
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من الضروري أن يأخذ األتحاد المركزي بكرة السمة بنتائج ىذِه الدراسة لتوسيع صالحيات  .3
 أعضاء الييئة اإلداري في اإلتحادات الفرعية . 

إجراء دراسات مشابية عمى عينات من أعضاء الييئات اإلدارية في اإلتحادات الفرعية  .4
 األلعاب والفعاليات اآلخرى .ب

   
 ميدانية دراسة التنظيمية بالثقافة تووعالق المؤسسة داخل التنظيمي ؛ االلتزام ابتسام عاشوري 

الجمفة : رسالة ماجستير ، جامعة محمد  بمدينة العقاري والتسيير الترقية ديوان بمؤسسة
 .2015، خيضر ، كمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية 

 الجامعية،  : اإلسكندرية ، الدار والتغيير التنظيمية الثقافة إدارةالمرسي:  محمد الدين جمال
2006 . 

 2003والتوزيع ، لمنشر الحامد : عمان ، دار كمي منظور المنظمات إدارةحريم؛  حسين  . 
  3، ط مدخل إلى مناىج البحث في التربية وعمم النفس محمد خميل عباس وآخرون ؛  :

 .2011عمان ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، 
 اإلسكندرية، التدريب الرياضي الحديث )تخطيط وتطبيق وقيادة (؛  حماد إبراىيم مفتي :

 .1111منشأة المعارف ، 
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اإلثراء المهني مقياسيبين ( 1المحمق )  

 العباراث  ث

ال أوافك 

علي 

 اإلطالق

 غير

 هوافك
 هوافك هحايد

 هوافك

 بشدة

مكاناتو تودراق كافة ممارسة لشاغميا نةالمي تتيح 1 ا        مياميا. ألداء و 

      .بمياميا القيام عند الكاممة المسؤولية تحمل لشاغميا المينة تتيح 2

      .المتنوعة مياميا ألداء التحديات لمواجية الفرصة لشاغميا المينة تتيح 3

      العمل. ميارات في التنوع من الكثير لشاغميا المينة توفر 4

5 
 اإلبداعية األفكار لتوليد الذىني العصف بممارسة المينة تتمتع

 .وتطبيقيا
     

      . مياميا لممارسة واالبتكار لإلبداع فرصة لشاغميا المينة تتيح 6

7 
 إلى البداية من متكاممة بصورة بأدائيا يسمح مترابط بشكل المينة تصمم
 .النياية

     

      .االنجاز أساس عمى المينة ىذه ميامل األداء يقيم 8

      اآلخرين. أعمال في الجودة مستوى عمى المينة ىذه ممارسة نتائج تؤثر 9

      .فييا الجودة مستوى عمى الحكم في المينة أعمال نتائج تساعد 01

      .األداء لتطوير ايجابيا حافزاً  المثراه المينة تعد 00

02 
 تفيد العمل مجال في وأفكار معمومات إعطاء حرية يالشاغم المينة تتيح

      .اآلخرين

      .مياميا النجاز الالزمة الصالحيات تفويض فرص لشاغميا المينة تتيح 13

      .مياميا تأدية أثناء لمتصرف الكافية بالمرونة لشاغميا المينة تتمتع 14

      .أعمى إشرافية وسمطات كثيرة ميام ممارسة لشاغميا المينة تتيح 15

16 
 الالزمة القرارات اتخاذ من لشاغميا المينة ىذه في العمل يمكن

 .باستقاللية
     

17 
 بالطريقة مياميا ألداء االستقاللية من كبيرة فرصة لشاغميا المينة تتيح

      .أعمى لطرف الرجوع دون ليا لمالئمة

      .لألداء المستمر قويموالت الدورية المتابعة لشاغميا المينة تتيح 18

      .أعماليا لنتائج الذاتي النقد بثقافة المينة تتمتع 19

      .لألداء الذاتية لمرقابة الفرصة لشاغميا المينة تتيح 20

      .مياميا ألداء وتقويم الذاتية المساءلة لشاغميا المينة تتيح 21

      اإلشراف. ونظام العمل ظروف وتحسين دعم اإلثراء يتطمب 22

جراءاتو  والمكافأت األجور نظام تحسين اإلثراء يتطمب 23       .الترقية ا 
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      .الرياضية  اإلدارة في التنظيمية اليياكل تصميم إعادة اإلثراء يتطمب 24

25 
 ومناقشتيا األفكار وطرح لتعاون متاحة فرص العمل مناخ يسود
      .العمل فريق بروح

      المياري. المعرفي وتقدم النمو فرص لشاغميا المينة تتيح 26

      .الممارسة أثناء المستمر لمتعمم كبيرة فرصو شاغميا المينة تكسب 27

      .الشخصي لمتقدير فرصا أدائيا طريقة في المينة تتيح 28

      العمل. زمالء مع حميمية صداقات تكوين فرصة لشاغميا المينة تتيح 29

      المسؤوليات. كافة لتحمل لشاغميا طموح تعزيز مينةال تتيح 30

 

  فريق العملفاعمية  يبين مقياس (2ممحق )
 

 العباراث  ث
 أحفك ال

 إطاللاً   
 ال أحفك

غير 

 هخأكد
 أحفك حواهاً  أحفك

      .المناسب الوقت في بالتزاماتو الوفاء الفريق يستطيع 0

2 
األخرى  لية وأنشطة األطراف الخارجيةتنسجم فعاليات الفريق وأنشطتو مع فعا

      في المنظمة .

      . العالقة ذا لمموازنات المحددة بالسقوف االلتزام الفريق يستطيع 3

4 
لعمل مستقبمي معين نستطيع التنبوء بالمتطمبات غير المالية  األعداد عند 

      .النجازه الالزمة العاممة،العدد،التجييزات( )األيدي

      . األخرى  الفريق ونشاطات موالتعم التدريب بين تنسيق لكىنا 5

6 
 بيا التي تمر الظروف متطمبات وفق عمى الفريق أعضاء في التبدالت تحدث

      .المنظمة

7 
تغيير الرؤيا  االىداف، الخارجية ) تغيير البيئة في التغيرات مع الفريق يتكيف

      ( . المعايير ،

      .من األحيان كثير في مبتكرة بكونيا الفريق قبل من المقدمة األفكار تتميز 8

9 
)العصف الذىني وغيرىا   الحمول إلثارة المناسبة األساليب الفريق يستعمل
      المطروحة . لممشاكل

01 
 مسؤوليات من عمييم ما النجاز الالزمة يساىم أعضاء الفريق الصالحية

      . وواجبات

00 
 مسؤولياتمن  عمييم ما النجاز الالزمة لفريق الصالحيةيمتمك أعضاء ا

      . وواجبات

      أخرى .  مستقبمية لمدة الفريق عضوية في بالبقاء ارغب 02

 


