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 : االداء االداري ، اخالقيات العمل االداري. الكلمات المفتاحية

 مستخلص البحث

كرة قدم الصاالت هدف البحث الى التعرف على درجة االداء وفق اخالقيات العمل االداري لمدربي       

في اندية الفرات االوسط ، مع تحديد مستويات معيارية لألداء وفق اخالقيات العمل االداري لمدربي كرة 

 باألسةلو  عمةدت الباثةةة الةى اسةت دام المةلوص الو ةفي   ، وقدم الصاالت في انديةة الفةرات االوسةط  

-اللجف  -محافظات الفرات االوسط  بابلالعبي اندية    على    ، واشتملالمسحي( لمالئمته لطبيعة المشكلة

 152المةلى( في كرة قدم الصاالت للدوري الممتاز والدرجة االولى والبالغ عةدده   –كربالء  –القادسية  

العبا( . وعيلة البحث تعد الوسيلة التي من خاللوا يمكن تعمي  اللتائص على مجتمةع البحةث وبلةغ عةدده  

بمسةتو  مقبةوم مةن االخالقيةات فةي يتمتعةون    مدربي االنديةة    بأن  واستلتجت الباثةة    ،  العبا(    120 

بمستو  مقبوم من االداء االداري مةن وجوةة و  العمل االداري من وجوة نظر العبي كرة قدم الصاالت  

يسعى مدربي اللادي الةى تحقيةق االهةداف الموةةوعة فةي الر يةا ، كما ونظر العبي كرة قدم الصاالت 

اعتمةاد   ، مةعان افراد عيلة البحث بحاجة الى رفع مسةتو  ادائوة  االداري      ، وأو ت والرسالة لللادي  

الستفادة من نتةائص الدراسةة ، واالمعايير والمستويات الواردة في البحث في تقيي  االداء االداري للمدربين

ي تلميةة وتعييةي التوافةق المولةي للعةاملين فة ، معاالداري  لألداءلغرض الوقوف على مستو  التطوير 

االداري وفق اخالقيات العمل االداري في ادارة االنديةة   األداءوتعييي اعتماد مقياس  ،  االندية الرياةية  

 .فردية وجماعية أللعا  تشجيع اجراء دراسات مشابوة على عيلات تض  مدربين  ، مع
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Abstract 

     The aim of the research is to identify the degree of performance according to 

the ethics of the administrative work of futsal coaches in the middle Euphrates 

clubs, with determining standard levels of performance according to the ethics of 

the administrative work of futsal coaches in the middle Euphrates clubs, and the 

researcher used the descriptive approach (in the survey method) for its suitability 

Because of the nature of the problem, it included the players of the clubs of the 

middle Euphrates provinces (Babylon - Najaf - Qadisiyah - Karbala - Muthanna) 

in futsal for the Premier League and the first degree, and they numbered (152 

players). And the research sample is the means by which the results can be 

generalized to the research community, and their number was (120 players), and 

the researcher concluded that the club coaches enjoy an acceptable level of ethics 

in administrative work from the point of view of futsal players and an acceptable 

level of administrative performance from the point of view of football players 

The halls are presented, and the club’s coaches seek to achieve the goals set in the 

club’s vision and mission, and recommended that the members of the research 

sample need to raise the level of their administrative performance, with the 

adoption of the standards and levels mentioned in the research in evaluating the 

coaches’ administrative performance, and benefiting from the results of the study 

for the purpose of standing on the level of development For administrative 

performance, with the development and enhancement of professional 

compatibility of workers in sports clubs, and the promotion of the adoption of the 

measure of administrative performance in accordance with the ethics of 

administrative work in the management of clubs, while encouraging the conduct 

of similar studies on samples that include coaches for individual and group 

games . 

Keywords: administrative performance, administrative work ethics . 
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 الفصل األول 
 التعريف بالبحث : -1

  المقدمة واهمية البحث: 1-1

ختبةار بوةدف االرتقةاء بالمسةتو  ظورت الحاجة الى اتباع االسة  العلميةة السةليمة فةي عمليةات اال

العلمي واالداري , وعليه ال بةد مةن اسةت دام االختبةارات والمقةايي  الموةةوعية الصةادقة لتحقيةق 

االختبار الجيد فوي االسلو  العلمةي المضةمون لتةوفير االمكانةات البشةرية التةي لةديوا االسةتعدادات 

ا مةا كانةت االختبةارات والقياسةات تةوفر للةا الملاسبة للو وم الةى التفةوف فةي العمةل االداري . وا  

فر ة الحصوم على المعلومات ال ا ة بظاهرة ما فأن التقوي  يمكللا من اسةت دام هة ا المعلومةات 

 في ات ا  القرارات , وه ا مايؤكد الترابط بين االختبار والقياس من جوة والتقوي  من جوة اخر  .

شياء او الموةوعات او االش اص ويمتد ايضا الى مفووم ويعلي التقوي  "ا دار اثكام على قيمة اال

 (23:1التحسين او التعديل او التطوير"  

وهلا ال بد ان يدرك الجميع انلا نعيش عصر يواجه التحديات من جميع اللواثي االدارية واالجتماعية 

ر العالمي من اجل واالقتصادية والرياةية وه ا التحديات ظورت نتيجة تقدم التقليات الحديةة والتطو

الو وم الى درجات االداء االداري ، و أن أدارة أي قس  أو مؤسسةة ال يمكةن أن تكةون متكاملةة اال 

بوجود علصر أساس وفعةام اال وهو علصراآلخالف في العمل. فقد شغل األهتمةام بةاألخالف مسةاثة 

الحكماء والعلماء مل  عود األغريق ، أ  أهتة  بوةا المفكةرون والفالسفةة و  اإلنسانيواسعةة فةي الفكةر  

 (69:2الى يوملا هة ا علةى الرغة  مةن تعةدد األتجاهةات والتغييةرات الفكرية في المفاهي  ال لقية.  

ومن هلا نسلط الضوء على اهمية االداء االداري والة ي ال يةيام يلقةي اهتمامةا مةن قبةل الم تصةين 

 ة .بو فوا اللاتص اللوائي لمحصلة جميع االنشط

ويمةل االداء االداري البو لة التي توجه المدربين وتحدد لو  االتجاا الصحيح ال ي يجب ان يسيروا 

فيه للو وم الى التميي في الجانب االداري وفق اخالقيات العمل  , ا  تلعب اخالقيات العمل االداري 

المور الحياتية المحيطةة دورا موما في بقاء المؤسسة وتطورها فوو اداتوا في التكيف مع الظروف وا

بوا , كما انه يساعد المدربين في مواجوة المشكالت المعا رة وتحديات المستقبل , والفرف الرياةية 

على اختالف مواموا وانواعوةا واثجاموةا تواجةه العديةد مةن القضةايا والمشةكالت التةي تتطلةب مةن 

 لملاسب .قياداتوا ومدربيوا ةرورة التميي في التفكير وات ا  القرار ا

االداري وفةق اخالقيةات لةألداء ومن ه ا الملطلق تبرز اهميةة البحةث بوةةع اداة تقةوي  موةةوعية 

العمل االداري تعك  الواقع الفعلي لمةدربي كةرة قةدم الصةاالت فةي انديةة الفةرات االوسةط الواجةب 

لةا ولمةا استةمارا من اجل اللووض بمستو  لعبةة كةرة الصةاالت فةي انديةة الفةرات االوسةط فةي فرق

من اثر في تطور اللعبة .من هلا جاءت مشكلة البحث فةي ظوةور بعةل المعوقةات فةي تلفية    لألندية

الةى ظوةور بعةل نقةاف ةةعف   باإلةةافةال طط التدريبية  اليومية والموسمية( من قبةل المةدربين  

ي  لة  الةى التلسيق االداري ال اص بمتطلبات فعالياتو  بفترات االعداد والملافسةة  ويعةود السةبب فة

فةةي ادارة أعمالوةةةةةة  ومةةةةةن هةةةة ا  اإلداريةةينالممارسةةات غيةةر االخالقيةةة التةةي يمارسةةوا  بعةةل 

الممارسات   المحسوبيةةة ، ةيةةاع المسؤوليةة ، استغةالم الصالثيةات والسلطةةةات التي يتمتةع بوةا 

كمةا تبةين قلةة اهتمةام ،  افرادها ، والرشوة ، والعلصرية ، ومحابةاة األقةار  واأل ةدقاء ( وغيرهةا  

الحديةةة والرةةوا الةى التعامةل بةاللمط الروتيلةي وعةدم التميةي فةي ادارة الموةام   باإلدارةالمدربين  

 والقرارات وفق اخالقيات العمل االداري .

 اهداف البحث : 1-2

التعرف على درجةة االداء وفةق اخالقيةات العمةل االداري لمةدربي كةرة قةدم الصةاالت فةي انديةة -1

 رات االوسط .الف

تحديد مستويات معيارية لالداء وفق اخالقيات العمل االداري لمدربي كرة قدم الصاالت فةي انديةة -2

 الفرات االوسط .
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 مجاالت البحث : 1-3

:  العبو الدرجة االولى والدوري الممتاز( الندية محافظات الفرات االوسةط المجال البشري-  1-3-1

 لمةلى ( في كرة قدم  االت.ا-القادسية-كربالء-اللجف- بابل

 (.2022-2-10(  الى   2021-10-17: للمدة من   المجال الزماني 1-3-2

-القادسةية-كةربالء-اللجةف-:  االت اندية محافظةات الفةرات االوسةط  بابةلالمجال المكاني  1-3-3

 المةلى ( في كرة قدم الصاالت.

 تحديد المصطلحات :1-4

والتةةةةةقاليد التةةةي يتفةةةةةق أو  واألعةةرافمجةةةةموعة القةةةةي   ي وهةة :  اإلداريأخالقيااات العماال   -1

ثةوم ما هو خير وثةةق وعدم فةةي تلظي  أمةوره  في ه ا المجتمع   يتعةةارف عليوا أفراد مجتمةع ما

 (222:3أو  اك.  

 الفصل الثاني 
 منهج البحث واجراءاته الميدانية :-2

 منهج البحث : 2-1

حث واهدافه الموةوعة فضةال عةن المشةكلة المطروثةة عمةدت الباثةةة الةى نظرا لما تتطلبه فبيعة الب

المسةحي( لمالئمتةه لطبيعةة المشةكلة. فمةلوص البحةث هةو "ال طةوات   باألسلو  است دام الملوص الو في  

العلمية الفكرية التي يتبعوةا الباثةث لحةل مشةكلة معيلةة وان يةتالئ  مةلوص البحةث مةع االهةداف والمشةكلة 

 (81:4لمعالجتوا"  

 مجتمع البحث وعينته : 2-2

مجتمع البحث هو جميع االفراد او االش اص ال ين يكونون موةةوع مشةكلة البحةث وهة  العبةي انديةة 

المةلةى( فةي كةرة قةدم الصةاالت للةدوري –كةربالء –القادسةية -اللجةف  -محافظات الفرات االوسةط  بابةل

عيلة البحث تعةد الوسةيلة التةي مةن خاللوةا يمكةن العبا( . و  152الممتاز والدرجة االولى والبالغ عدده   

  العبا( فقد شملت عيلة البحث على : 120تعمي  اللتائص على مجتمع البحث وبلغ عدده   

 العينة االستطالعية : 2-2-1

 15ت  تحديد العيلة االستطالعية بالطريقة العمدية من االندية المشمولة بالبحث وقد بلغ عدد افراد العيلة  

 %( من ا ل المجتمع .9,868( ويشكل نسبة  العبا

  : عينة التقنين 2-2-2

 %( من ا ل مجتمع البحث .69,07العبا( ويشكل نسبة   105اشتملت عيلة التقلين على     

  وسائل جمع البيانات واالجهزة المستخدمة : 2-3

 است دمت الباثةة الوسائل البحةية االتية:

 المالثظة

 المقابلة

 راجعالمصادر والم

 مقياس لقياس االداء االداري وفق اخالقيات العمل

 استبيان استطالع اراء ال براء والم تصين

 استمارة تسجيل البيانات 

 : االجهزة المستخدمة

 ثاسبة اليكترونية

 خطوات اجراء البحث الميدانية : 2-4

 :مقياس االداء االداري وفق اخالقيات العمل االداري 2-4-1

مقيةاس اخالقيةات العمةل االداري  باعتمةاد لمصادر والمراجةع العلميةة قامةت الباثةةة بعد االفالع على ا

 10فقةرة موزعةة علةى    54( ثيث يتكةون المقيةاس مةن  153:5م  2009 أرشد  يا  خلف الالمي( سلة  
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محةةاور  اللياهةةة. تحمةةل المسةةؤولية. االمانةةة. الصةةدف. الصةةبر والحكمةةة. المةةودة والرثمةةة . الشةةجاعة . 

العدالة. اللصيحة( وكانت بدائل المقياس خمسة بدائل  تلطبق تماما. تلطبق بشةكل كبيةر. تلطبةق التضحية .

(على التةوالي وكانةت درجةة 1,2,3,4,5اثيانا. تلطبق بشكل قليل. ال تلطبق تماما(وتعطي اوزان البدائل  

 . 123( وبوسط فرةي 270-54المقياس الكلية تتراوح  

 :التجربة االستطالعية 2-4-2

-12-5ن اجل الحصوم على نتائص موثوف بوا استليم على الباثةةة القيةام بتجربةة اسةتطالعية بتةأري   م

( العبا وكان الودف 15م الموافق يوم االثد على عيلة من العبي كرة قدم الصاالت والبالغ عدده   2021

  :اآلتي  من اجراء التجربة االستطالعية

 . التحقق من سوولة فقرات المقياس للعيلة

 الصعوبات التي تواجه الباثث وفريق العمل المساعد.

 التأكد من كفاية فريق العمل المساعد .

 ثسا  الوقت ال ي يستغرقه اجراء التجربة الرئيسة.

 :االسس العلمية لالختبارات 2-4-3

: است دم الصدف الظاهري و ل  بعرض المقياس على مجموعة من ال براء والم تصةين فةي   الصدق

ختبةارات وعلة  الةلف  الرياةةي البةداء ارائوة  ثةوم  ةالثية مقيةاس االداء االداري وفةق مجام اال

 %( .90اخالقيات العمل االداري وقد اسفرت اللتائص عن االتفاف ثوم المقياس بلسبة  

: للتحقق من ثبات المقياس اسةت دمت الباثةةة فريقةة التجيئةة اللصةفية لمقيةاس االداء االداري   الثبات

 (1قيات العمل االداري . كما موةح في الجدوم  وفق اخال
 ( 1جدول )

 يبين قيم معامل الثبات لمقياس االداء االداري وفق اخالقيات العمل االداري

 قيمة  المتغير 

معامل الةبات بعد  

التصحيح بمعادلة  

 براوان  -سبيرمان

مقياس االداء  

 االداري
0.846 0.916 

 

 التجربة الرئيسة :  2-4-3

فقةرة علةى افةراد   54مقياس االداء االداري وفق اخالقيات العمةل االداري المكةون مةن    ت  تطبيق  

العبا وال ين يمةلون ةمن االندية المشاركة بالبحث خالم يومي االثةد  105عيلة التقلين البالغ عدده  

رد م( الساعة العاشرة  باثا وبلف  الشروف والتعليمةات التةي و10/1/2022-9واالثلين المصادفين  

 كرها . وبعد االنتواء من تلفي  التجربة الرئيسةية قامةت الباثةةة بجمةع البيانةات ال ا ةة بةأفراد عيلةة 

 SPSSاست دمت الباثةةة الحقيبةة االثصةائية  ، والبحث وترتيبوا في جداوم من اجل تحليلوا اثصائيا  

 لمعالجة البيانات .

 الفصل الثالث 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3

 رض النتائج وتحليلها ومناقشتها: ع 3-1

االوساف الحسابية واالنحرافةات المعياريةة للقياسةات   باست راجتمت معالجة البيانات االثصائية و ل   

التي ترشحت للتحليل , فضال عن ثسا  معامل االلتةواء وال طةأ المعيةاري لوةا و لة  لتسةويل عمليةة 

 تمةل المجتمع المدروس :التحليل والتحقق من ان ثج  العيلة ملاسبة وانوا 
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 ( 2جدول )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االلتواء لمقياس االداء 

 االداري وفق اخالقيات العمل االداري لدى عينة البحث 

 

 معامل االلتواء  االنحراف المعياري  الوسيط الوسط الحسابي المتغير 

 0.083- 6.852 130 129.81 مقياس االداء االداري

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس االداء االداري وفق اخالقيات العمل 2يبين الجدول )

وهذا يشير الى توزيع   1االداري لعينة البحث , اذ يبين الجدول ان قيمة معامل االلتواء لم تتجاوز ±  

 البيانات بشكل طبيعي. 

 
 ( 3جدول )

المعياري وقيمة ت المحسوبة بين الوسط  يبين الوسط الحسابي واالنحراف 

 الحسابي والوسط الفرضي لمقياس االداء االداري وفق اخالقيات العمل االداري

 SIG  ≤0.05معنوي اذا كانت 

 

 

ونسبة  10.194( الفروف بين الوسط الحسابي والوسط الفرةي , ا  بلغت قيمة ت المحسوبة 3يبين جدوم  

وهة ا يعلةي وجةود معلويةة بةين الوسةط الفرةةي والوسةط  0.05وهي اقل من مستو  ال طأ   0.000خطأ

تمتع افراد عيلةة البحةث بدرجةة مةن االداء االداري الحسابي للعيلة ولصالح الوسط الحسابي وه ا يدم على  

وفق اخالقيات العمل االداري وتعيو الباثةة  ل  الى فموثات المدربين ورغباتو  وخبراتو  من خةالم مةا 

التي تقوم على االخالف وهي  اللياهةة ،  األساسية بالمبادئظورت ما هي اال دليل واةح على مد  تحليو  

صيحة ، الشجاعة ، التضحية ، الصبر والحكمة، تحمل المسؤولية ، المةودة والرثمةة( االمانة ، الصدف ، الل

الى تبليو  االفكار الجديدة في مواجوة المشكالت ومعرفة اوجه القصور لةديو  لمعالجتوةا وتالفةي   باإلةافة

ين فةي التعامةل ثدوثوا مستقبال وتعييي نقاف القوة وك ل  تعيو الباثةة سبب تل  اللتائص مد  مرونة المدرب

من اجل تحقيةق اهةدافو  . وكة ل  مةد  تةأثير   وآرائو    ال فكارهمع المواقف الم تلفة ثتى لو كانت ملافية  

بةه مةن   ممةا يقةواخالقيات المدر  ومد  قدرته وكفاءته و مته في العمل الجاد على تحمل المسؤولية تجةاا  

( ثيةث أكةدت الدراسةة أن 2007:6الولةداوي    تدريبات لالعبين. وان ه ا اللتيجة جاءت متفقة مةع دراسةة

( 1978: 7وك ل  دراسة   ، األخالقيةفي جميع الكليات تجاا القي   األقساملد  ر ساء  ايجابيةهلاك مواقف 

 . األخالقيةباللواثي  اهتماماثيث أظورت اللتائص أن المديرين كانوا أكةر 

 :يات العمل االداريبناء المعايير لمتغير االداء االداري وفق اخالق 3-2

يوفر االختبار او المقياس للباثث الدرجات ال ام ثوم المتغيرات المبحوثة , وا ا ما كان " الحصوم على  

ه ا الدرجات من االمور اليسيرة اال ان الصعوبة تكمن في كيفية تفسيرها ووةع معان ودالالت لوا"  

 193:8 ) 

جربة الرئيسة قامت بمعالجة نتائص المقيةاس اثصةائيا وبعد ان ثاولت الباثةة اشتقاف درجات عيلة الت

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومن ث  عملت علةى اسةت دام فريقةة التتةابع بغةرض   باست الص 

 الدرجة المعيارية : بإيجاد اعتمدت الباثةة العالقة ال ا ة  ، ووةع الجداوم المعيارية 

 ط الحسابي ± المقدار الةابت بالتتابع.( = الوسT.scaleالدرجة المعيارية المعدلة  

الوسط   المتغير 

 الفرضي 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

 قيمة ت* 

 المحسوبة 

SIG  الداللة

 االحصائية 

 مقياس االداء 

 ااالداري

 معنوي  0.000 10.194 6.852 129.81 123
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( فةي جةداوم الةدرجات المعياريةة الن الدرجةة 50ا  يمةل الوسط الحسابي في ه ا القةانون الدرجةة  

 -المعيارية المعدلة هي :

( . "ويمةل المقدار الةابت الرق  المطروح او 10( وانحرافوا المعياري  50درجة معيارية متوسطوا  

 (274:9الحسابي لكل اختبار"  المضاف الى الوسط 

وتعد ه ا الطريقة من اثسن الطرائق المعتمةدة فةي ايجةاد الةدرجات المعياريةة والتةي تعطةي امتةدادا 

 الكةر الدرجات .
 ( 4جدول )

يبين الدرجات المعيارية المقابلة للدرجات الخام لمقياس االداء االداري  

 لدى عينة البحث اخالقيات العمل االداري

الدرجات 

 لمعيارية ا

الدرجات 

 الخام 

الدرجات 

 المعيارية 

الدرجات 

 الخام 

الدرجات 

 المعيارية 

الدرجات 

 الخام 
80 150.21 59 135.93 38 121.65 

79 149.53 58 135.25 37 120.97 

78 148.85 57 134.57 36 120.29 

77 148.85 56 133.89 35 119.61 

76 147.49 55 133.21 34 118.93 

75 146.81 54 132.53 33 118.25 

74 146.13 53 131.85 32 117.57 

73 145.45 52 131.17 31 116.89 

72 144.77 51 130.49 30 116.21 

71 143.09 50 129.81 29 115.53 

70 143.41 49 129.13 28 114.17 

69 142.73 48 128.45 27 114.17 

68 142.05 47 127.77 26 113.49 

67 141.37 46 127.09 25 112.81 

66 140.69 45 126.41 24 112.13 

65 140.01 44 125.73 23 111.45 

64 139.33 43 125.05 22 110.77 

63 138.65 42 124.37 21 110.09 

62 137.97 41 123.69 20 109.41 

61 137.29 40 123.01   

60 136.61 39 122.33   

 

 

 بناء المستويات المعيارية :3-3

المستو  المعياري والمديات المعلية بالدرجة ال ام لمقياس االداء االداري وفق اخالقيات العمةل ثددت الباثةة  

االداري وقامت بتفريغ البيانات المست لصة من مقياس االداء االداري وفق اخالقيات العمل االداري لد  افةراد 

سةب المةاليةة فةي التوزيةع الطبيعةي عيلة البحث لغرض مقارنة اللسب المتحققة في التوزيعات الطبيعيةة مةع الل

 وكما مبين في العرض التالي :
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 ( 5جدول )

يبن الدرجات المعيارية حدودها ونسبها المقابلة للمستويات المعيارية لمقياس  

 االداء االداري وفق اخالقيات العمل االداري

 

افراد عيلة البحث نجةد ان المسةتو  مقبةوم قةد ثقةق اعلةى   إلنجازبمقارنة اللسب المئوية المتحققة  

داري , وجاء المستو  متوسط بالمرتبةة الةانيةة ا  ثقةق نسةبة % لمقياس االداء اال35.23نسبة ا  بلغت  

% بمعلى ان اعلى نسب انحصرت بالمسةتو   مقبةوم ومتوسةط( اي ان افةراد عيلةة البحةث كةان 33.3

% وهي نسبة قليلة جدا 9.52وكانت نسبة المستو  جيد ،  مستواه   مقبوم ومتوسط( في االداء االداري

% وكانت نسةبة المسةتويين  جيةد 14.28, والمستو  ةعيف ثقق نسبة  مقارنة مع المستويات االخر   

 جدا وةعيف جدا( قليلة جدا مقارنة بالمستويات االخر  .

 الفصل الرابع  
 االستنتاجات والتوصيات:-4

 االستنتاجات:4-1

يتمتع مدربي االندية بمستو  مقبوم من االخالقيات في العمل االداري من وجوة نظر العبي كةرة    -1

 دم الصاالت .ق

 يتمتع مدربي االندية بمستو  مقبوم من االداء االداري من وجوة نظر العبي كرة قدم الصاالت.  -2

 يسعى مدربي اللادي الى تحقيق االهداف الموةوعة في الر يا والرسالة لللادي .

 التوصيات :4-2

د عيلة البحث بحاجة الى  ان عيلة البحث انحصر مستواها بين المقبوم والمتوسط وه ا يعلي ان افرا -1

 رفع مستو  ادائو  االداري .

 اعتماد المعايير والمستويات الواردة في البحث في تقيي  االداء االداري للمدربين. -2

 االداري . لألداءاالستفادة من نتائص الدراسة لغرض الوقوف على مستو  التطوير  -3

 ية .تلمية وتعييي التوافق المولي للعاملين في االندية الرياة -4

 االداري وفق اخالقيات العمل االداري في ادارة االندية . األداءتلمية وتعييي اعتماد مقياس  -5

 فردية وجماعية . أللعا  تشجيع اجراء دراسات مشابوة على عيلات تض  مدربين  -6

 المصادر
م, 1977,, القاهرة ,دار الفكةر العربةي 1محمد  بحي ثسانين : التقوي  والقياس في التربية البدنية , ج •

 23ص 

م  1988اللوري ، قي   ، نمو ش صية الفرد وال بةرة األجتمةةةاعية ، بةةةغداد ، دار الشةؤون الةقافيةة،  •

 69,ص 

 المستويات المعيارية حدودها ونسبها  

 عيف جداض ضعيف مقبول متوسط جيد  جيد جدا 

 80-71 70-61 60-51 50-41 40-31 30-21 

2.145% 13.585% 34.135% 34.135% 13.585% 2.145% 

0.2574 1.6302 4.0962 4.0962 1.6302 0.2574 

 الدرجات الخام حدودها ونسبها  المتغير

 مقياس

 االداء 

 االداري

144.09-

150.21 

137.29-

143.41 

130.49-

136.61 

123.69-129.81 116.89-123.01 110.09-

116.21 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

3 2.85% 10 9.52% 35 33.3% 37 35.23% 15 14.28% 5 4.76% 
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 222م , ص  1999ال هبي ،جاس  محةةمد ، أخةالف وأخالقةةيات الوظيفة العةةامة أهمةةيتوا ،  •

ر الكتةةب للطباعةةة واللشةةر , وجيةةه محجةةو  : البحةةث العلمةةي وملاهجةةه , العةةراف , بغةةداد , مديريةةة دا •

 81, ص  م2002

,أخالقيات العمل اآلداري الجامعي وعالقتوا باآلداء الوظيفي لر سةاء   2009أرشد  يا  خلف الالمي,   •

اآلقسام في الجامعة المستلصةرية مةةن وجةةوة نظةر التدريسةيين,  رسةةةالة ماجسةةتير غيةر ملشةورة ( 

 .135سية,ص الجامعة المستلةةصرية ، كلية التربية اآلسا

الولداوي ، زيلب عبد الرزاف عبود ، أثر اللغة التلظيمية والقي  اآلخالقية في السةلوك المةدني ، دراسةة  •

 م.2007جامعة بغداد ،  –أستطالعية في عيلة من كليات جامعة القادسةةية، كلية اآلدارة واآلقتصاد 

• Publicadmin  is  tration , Balancing  power and Accountability ( New York..  

Public  Policy  Press , 1978  . 

محمد ثسن عةالوي ومحمةد نصةر الةدين رةةوان : اختبةارات االداء الحركةي , القةاهرة , دار الفكةر  •

 193م ,ص 1994العربي , 

, بغةداد ,   1قي  ناجي وبسطويسةي اثمةد : االختبةارات ومبةادئ االثصةاء فةي المجةام الرياةةي ,ف •

 274م,ص 1984, مطبعة جامعة بغداد 
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