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 السلوك التنظيمي . تدريسي كرة اليد الكلمات المفتاحية : 

 

 بحثمستخلص ال
 

تضمن البحث اربعة فصول احتوى على مقدمة البحثث أهمميتثب بثدأر الموتسثلت التربويثة أ التعليميثة        

الموتسثلت أ يعد التدريسي مثن هكرثر عنل ثر ااجتثلم همميثة فثي أالنمو  رات أتعيهل الثدؤأب لمواكبة التطو

فثن    الموتسثلت التربويثة أ التعليميثةهثه   أالتعليمية المختلفة  فمهمثل تثوافرت المسثتلتملت المل يثة ل  التربوية

التدريسي يبقى من هكرر العوامل حسمل في تحقيق كفلءة أفعللية األ اء التنظيمثي لهثه  الموتسثلت  امثل م ث لة 

السثلوك التنظيمثي لثدى تدريسثي كثرة اليثد فثي تتلخص فثي ااالبثة عثثن السثاال التثلليم مثل مسثتوى  البحث  

ث بلاراء المعلمالت العلمية لمقيلس السلوك التنظمثي أت ثو  بصثورتب ارةيثرة   قلم البلح  الجلمعلت العراقية

تدريسثي ب ثرة اليثد فثي الجلمعثلت   (74( فقرة أقلم بتطبيق المقيثلس علثى عينثة  مثن )32من اربع محلأر أ)

 العراقية أاتتنتج البلحث ا  تدريسي كرة اليد في الجلمعثلت العراقيثة  يمتل ثو  مسثتوى متوتثا مثن السثلوك

 .التنظيمي . أاأ ى بضرأرة تعتيت الهي ل التنظيمي أالبيئة التظيمية من اال رفع مستوى السلوك التنظيمي
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Studying the reality of organizational behavior among  

 

handball teachers in Iraqi universities   

ABSTARCT 

 

      The research included four sections that contained the first part on the 

introduction of the research and its importance in the role of educational and 

educational institutions, and its tireless efforts to keep up with developments and 

growth, and teaching is one of the most important elements of production in 

various educational and educational institutions, no matter how available the 

material requirements of these educational and educational institutions, teaching 

remains one of the most decisive factors in achieving the efficiency and 

effectiveness of the organizational performance of these institutions, but the 

problem of research boils down to answering the following question:  What is 

the level of organizational behavior in the teaching of handball in Iraqi 

universities, the researcher conducted scientific transactions to measure the 

organizational behavior and be in its last form of four axes and (32) paragraphs 

and applied the measure to a sample of (74) teaching handball in Iraqi 

universities and the researcher concluded that the teaching of handball in Iraqi 

universities have an average level of organizational behavior. It was 

recommended that the organizational structure and the regulatory environment 

should be strengthened in order to raise the level of organizational behavior . 

Keywords: organizational behavior. handball teache 
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 الفصل االول 
 التعريف بالحث-1

 : واهميته مقدمة البحث1-1
إ  التتايثثد المسثثتمر فثثي  أر الموتسثثلت التربويثثة أ التعليميثثة   أتثثعيهل الثثثدؤأب لمواكبثثة 

أالنمثثثو   ا  مثثثن مسثثثاأليلتهل  أامتململتهثثثل  أهيثثثل  إليهثثثل كليثثثلت أ امثثثدا  لثثث  ت ثثثن  رات التطثثثو

لمي الجديثثثد أ جظثثلم العولمثثة أالتطثثورات فثثي مجثثلل تثثلبقلض يثثمن هألويلتهثثل. ا  فثثرم  النظثثلم العثثل

ارتصثثلرت   أوثثثورة المعلومثثثلت   تحثثديلت كبيثثرة همثثلم مثثه  الموتسثثلت التعليميثثة للمنلفسثثة أالبقثثلء 

ي عليهثثل مثثن تثثرعة فثثي األ اء أااججثثل  أاتخثثل  القثثرارات. فثثللتـيير أالتطثثوير أمواكبثثثة  ممثثل ترتثثل

لسيلتثثثلت اا اريثثثة الحديرثثثة  مرثثثل الم ثثثلركة فثثثي  ثثثنع النظثثثلم العثثثللمي فثثثرم علقيهثثثل تطبيثثثق ا

ألعثثل أاحثثدة مثثن امثث  مثثه  العنل ثثر مثثو الهي ثثل التنظمثثي لهثثه  الموتسثثلت  .القثثرارات  أالالمركتيثثة

التعليميثثة ممثثل لثثب عالقثثة بلجتلايثثة مثثه  الموتسثثة أ يعثثد  راتثثة السثثلوك التنظيمثثي مثثن ابثثر  الموايثثيع 

ا  إ  يعثثد التدريسثثي مثثن هكرثثر عنل ثثر ااجتثثلم همميثثة فثثي التثثي حظيثثال بلرمتمثثلم أمثثن هكررمثثل تعقيثثد 

الموتسثثثلت أالتعليميثثثة المختلفثثثة  فمهمثثثل تثثثوافرت المسثثثتلتملت المل يثثثة لهثثثه   الموتسثثثلت التربويثثثة

فثثن  التدريسثثي يبقثثى مثثن هكرثثر العوامثثل حسثثمل فثثي تحقيثثق كفثثلءة أفعلليثثة األ اء  التربويثثة أ التعليميثثة

التدريسثثي يعثثد العنصثثر الوحيثثد الثثهل ر يم ثثن السثثيطرة علثثى التنظيمثثي لهثثه  الموتسثثلت  كمثثل ه  

تثثلوكب بصثثورة مطلقثثة أإجمثثل يم ثثن مراقبتثثب أتوايهثثب فقثثا أمثثها رااثثع إلثثى  تثثلوكب أ تبثثلين  بيعثثة 

األجمثثل  السثثلوكية لدفثثرا  هأ الجملعثثلت أفقثثل لمقتضثثيلت العمثثل  فثثي مثثه  الموتسثثلت أ تنظيملتهثثل 

ض منهثثثل أت ثثهد الجلمعثثلت  العراقيثثة محثثلأرت اثث ل ة لتطثثوير جظمهثثل ار اريثثة كلفثثة أتحثثديرهل تثثثعيل

لتعثثثت  م لجتهثثل التنلفسثثية  أمثثها مثثل فثثرم عليهثثل  أراض اديثثداض لت ثثو  قثثل رة علثثى تلبيثثة احتيلاثثثلت 

مجتمثثع عصثثر المعلومثثلت أالمعرفثثة  إ  ر تسثثتطيع هل موتسثثة تربويثثة أ تعليميثثة ه  تنظثثثر فثثثي 

 أ  ه  تعطثثي ألعضثثلء ميئثثة التثثدريت بمثثل يمتل ثثو  مثثن  تحسثثين الجثثو ة أال فثثلءة فثثي هجظمتهثثل

كفليثثلت أمثثامالت  أبمثثل يتميثثتأ  بثثب مثثن تثثمعة أكفثثلءة علميثثة أبمثثل يقدموجثثثب مثثثن ةثثدملت تعليميثثة  

أإجتثثلم علمثثي  أهج ثثطة ااتملعيثثة هألويثثثة ةل ثثثة أمثثها ري ثثو  ار ب ثثعور التدريسثثي بلرجتمثثلء 

جلم أالتعثثلأ  بثثين األفثثرا  مثثن اهثثة أبثثين األمثثدا  إ  ه  ةلثثق حثثلرت ارجسثثالثثى مثثه  الموتسثثلت 

المتثثثوةى تحقيقهثثثل مثثثن اهثثثة هةثثثرى مثثثن سثثثاجب ه  يعطثثثي للموتسثثثلت التعليميثثثة قثثثدر كبيثثثر مثثثن 

ارتثثتقرار أاتثثتمرارية األ اء الهثثل   فثثي إ ثثلر تحقيثثق األمثثدا  المبتـثثلة.أمن منثثل تبثثر  امميثثة 

ي أمعرفثثثة مثثثل يثثثاور علثثثى اجتلايثثثة البحثثثث مسثثثلعدة ار ارات العليثثثل علثثثى فهثثث  السثثثلوك التنظيمثثث

فثثي إعثثل ة النظثثر فثثي برامجهثثل أتيلتثثلتهل  أفثثي مثثثدى  ثثثالحية التنظثثي   التدريسثثي  كمثثل يسثثلم 

 اا ارل لهه  الموتسلت التعليمية هأ عدم  الحيتب .

 مشكلة البحث: 1-2
ا  األ اء الثثوفيفي للتدريسثثي فثثي الجلمعثثة مثثن المتـيثثرات المهمثثة التثثي تثثنع ت علثثى اثثو ة 

لتعلثثثي  الجثثلمعي  أمثثن منثثل فثثال بثثد  للقثثلتمين علثثى ار ارت العليثثل التعثثر  علثثى كثثل مللثثب عالقثثة ا

أمثثثلمي األجمثثثل  السثثثلوكية لدفثثثرا  التثثثي تاةثثثه الجبثثثل مهمثثثل  اةثثثل الجلمعثثثلت بتطثثثور مثثثها ار اء 

أةلراهثثل  أمثثن مثثها المنطلثثق فقثثد كثثرس العديثثد مثثن المف ثثرأ  أالبثثلحرو  امتمثثلمه  بدراتثثة السثثلوك 

تنظيمثثي لدفثثرا  أالجملعثثلت مسثثتهدفين مثثن  لثث  تحقيثثق  راثثة علليثثة مثثن ارجسثثجلم بثثين األمثثدا  ال

أ مثثثدى فثثلعليته  أتحديثثدمل فثثي ه اء مهثثلمه     التنظيميثثة المتثثوةى تحقيقهثثل أتثثلوك التدريسثثين فيهثثل

السثثلوك الوفيفيثثة. أعليثثب  فثثن  م ثث لة البحثثث تثثتلخص فثثي ااالبثثة عثثثن السثثاال التثثلليم مثثل مسثثتوى 

 ؟ التنظيمي لدى تدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقية

ا  تثثوفر ارالبثثة علثثى مثثها التسثثلأل اارسثثل ات للموتسثثلت التعليميثثة  لمسثثلعدتهل علثثى ت ثثوين وقلفثثة 

 اةليثثثة تتسثثث  بلايجلبيثثثة  بلايثثثلفة إلثثثى تحسثثثينهل أل اء التدريسثثثين أ يثثثل ة ريثثثلم  الثثثوفيفي  

 وتسلت التعليمية.أتعتيت اابداع أاربت لر  اةل الم
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 هدف البحث   1-3

 التعر  على السلوك التنظيمي لدى تدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقية

 فرضية البحث   1-4

 أاو  مستويلت مختلفة في السلوك التنظيمي لدى تدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقية

 مجاالت البحث   1-5

 الجلمعلت العراقيةالمجلل الب رلم عينة من تدريسي كرة اليد في  1-5-1

 (2022/ 25/4ألـلية   2022/ 1/ 12المجلل التملجيم للمدة من ) 1-5-2

 المجلل الم لجي م الجلمعلت العراقية 1-5-3 2

 الفصل الثاني 
 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -2

 منهج البحث:2-1

ليثل أالتفسثير العلمثي لو ث   اتتثخدم البلحث المنهج الو في بلرتلوب التحليلي أمثو  هحثد هسث لل التح

فلمرة هأ م  لة محد ة أتصوريهل بلألرقلم من ةالل امثع البيلجثلت أالمعلومثلت أتحليلهثل أتفسثيرمل 

 .(1)بطريقة علمية  قيقة  

 مجتمع البحث وعيناتِه: 2-2

 (  ت  تحديد مجتمع البحث بصورة قصدية أالمتمرل ) تدريسي في الجلمعلت العراقية تخصص كرة اليد      

 ( تدريسي في الجلمعلت الح ومية أارملية  108أالبللغ عد م  ) 

 عينة البحث 2-2-1

إ  هعتمثثد البلحثثث تقسثثي  مثثه  العينثثة بحسثثي هكثثرام تسثثتند ألتثثت علميثثة تنسثثج  مثثع م ثث لة       

البحثثثث ل ثثثي ت ثثثو  مالتمثثثة مثثثع الظثثثلمرة المدرأتثثثة أاا ثثثلر المراعثثثي لهثثثل أتالتثثث  إاثثثراءات 

أ عينثثثثة التحليثثثثل %(  3.7بنسثثثثبة ) تدريسثثثثي( 4نثثثثة ارتثثثثتطالعية  مثثثثن )ت وجال العيالدراتثثثثة 

أمثثث  يمرلثثثو   تدريسثثثي%(  57.4( بنسثثثبة )62أت وجثثثال عينثثثة البنثثثلء مثثثن ) ااحصثثثلتي للفقثثثرات 

ض أ عينثثة التطبيثثق مثثن ) المجتمثثع ال لثثي للبحثثث.  68.5بنسثثبة ) تدريسثثي (74تثث  اةتيثثلرم  ع ثثواتيل

 ث تحقيق امدا  البح %( من العينة من اال
 

 وسائل جمع المعلومات والبيانات واألجهزة و االدوات المستخدمة بالبحث: 2-3

 المصل ر العربية أاألانبية . .1

 سب ة المعلوملت الدألية )األجترجيال( . .2

 المقلبالت ال خصية. .3

 اتتملرة اتتبلجلت رتتطالع آراء المتخصصين. .4

 اتتملرات اتتبلجة لجمع البيلجلت أتفريـهل. .5

 

 
  علددال د ريإ راددلين ز   ددل  منااج ا بحث اا  لااو بحلتااوي بحالنوساا   بحن  اا  عبدد ف حددلم يزل وددنا  عدد  ال تومدد  يز  ددو     (1)

 .269 د ص 2010 يز وزيع د
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 وسائل المستعملة بالبحث:األجهزة وال 2-3-1

 (.1(  ينية الصنع عد  )joinusحلتبة يدأية علمية جوع ) .1

 (.1(  ينية الصنع عد  )AXEYتلعة توقيال اال ترأجية جوع ) .2

 إجراءات البحث الميدانية: 2-4

 م  السلوك التنظيمي لتدريسي كرة اليد في الجامعات العراقية اجراءات تكيف مقايس  2-4-1

القيل     البحوث  ريقة  السلي ومترية في  الخصلتص  تستند  على قيلس  المستعملة  التي  الوتلتل  هم   س من 

العلمية  إ  يت  بوتل تب الحصول  على البيلجلت أالمعلوملت التي تسلعد البلحث على معللجة الم  لة القلتمة   

ية منهجية  إ  ر بد  من  أيستلتم من البلحث اةتيلر مقيلس هأ ت ييفب  هأ بنلتب بدقة  على أفق ةطوات علم 

عالء السلوك التنظيمي  المصم  من قبل ) ت ي  مقليت  اعتمل  الوتيلة المنلتبة   أ عمل البلحث  إلى بنلء  

 م   بمل يتالءم مع األتت العلميةفي محلفظة بـدا   على الم رفين الفنيين (1) (عمر عبدالعتيت

 اوال : تحديد مجاالت المقياس 

( من الخبراء أالمختصين  في مها المجلل من  7ديد مجلرت المقيلس. أارتتعلجة بآراء )قلم البلحث  بتح     

ةالل عرم اتتبيل   لتحد  مالتمة المحلأر اأ المجلرت المهمة التي تالت  العينة أبعد عريهمل على الخبراء 

  التو ل الى المجلرت لتحديد ام  المجلرت التي تنتمي للمقيلس ت   2022-1-12في يوم  ارربعلء المصل    

التنظيميأ  القيل ة ار ارية  جفسب  بعد موافقة الخبراء السبع أمي )  ارتصلل أالت نولوايل المستخدمةأ  الهي ل 

( من الخبراء عليهل أحه  محور ارتصلل أالت نولوايل  ا  7(  بعد موافقة ) املعلت العملأ  البيئة التنظيميةأ

 %  75%( حيث ت  اعتمل  جسبة قبول المجلل اأ اتتبعل   71.4ة ) ( ةبراء بنسب5حصلال على موافقة ) 

 ثانيا : اعداد الصيغة االولية للعبارات  

( لمقيلس  الخل ة  المجلرت  تحديد  التنظيميبعد  بمل  السلوك  أاعل ة  يلكتهل  الفقرات   البلحث  باعدا   قلم   )

( فقرة   على ا  ت و  كل  فقر   33لس من )يتالت  مع البيئة الخل ة بللتدريت الجلمعي للمحلأر أ ت و  المقي

الخبراء  على  أعريهل  المجلل,  لهل   النظرل  التعري   اتلس  فيب  على  أيعال  الهل  المجلل  تعبر  عن 

ألبداء اراءم  في  الحية كل فقرة  في قيلس الظلمرة    2022-1-18أالمختصين في يوم االرالولء المصل    

جلل الهل أيعال فيب مع  الحية البداتل, على اتلس اراء الخبراء المطلوب قيلتهل أكهل   الحيتهل في الم

( جسبة  اعتمد  التي  الصالحية  بمواي    75 أمعيلر  فقر   كل  على  للبقلء  الفقرة  لتقدير  الحية  فوق  فمل   )%

 موافقته  لتحديد الفقرات التي يتضمنهل المقيلس بصورتب ارألية 

 ( 1ادأل)

 السلوك التنظيمي مقيلس 

 المالحظلت  النسبة  كيرموافق  موافق ظيمي السلوك التن 

عمادة الكلية تستطيع ايجاد عدة حلول   1

 مقترحة لمشكلة واحدة في وقت واحد .
7 0 100%  

عمادة الكلية تختار طرائق العمل التي تجعل   2

 تصرفات العاملين في القسم اقتصادية . 
7 0 100%  

 
عالقتب بللت لمل أالتمليت ار ارل سلم الن ل  الريليي أالمدرتي ألمديرل اقعالء عمر عبدالعتيت؛ السلوك التنظيمي  - 1

جلمعة المستنصرية. كلية التربية البدجية أعلوم ال في محلفظة بـدا .رتللة ملاستير.  الم رفين الفنيينمن أاهة جظر 

 2020لية.ريال
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تستخدم عمادة الكلية األشكال  3

المخططات والرموز في  والصور والرسوم و

 تفكيرها فضالً عن اللفظي .

7 0 100% 
 

عمادة الكلية لديها تصور عن   4

 إمكانياتها واحتياجاتها . 
6 1 85.7%  

عمادة الكلية تأخذ بنظر االعتبار   5

 المنافع االجتماعية واالقتصادية .
7 0 100%  

عمادة الكلية تدرك المشكالت التي  6

 وأبعادها وأثارها . تواجهها من حيث حجمها 
6 1 85.7%  

عمادة الكلية تراقب الثغرات ونواحي  7

 القصور في أداء اآلخرين .
6 1 85.7%  

عمادة الكلية تعمل دائماً على تحقيق   8

 أهداف جديدة . 
7 0 100%  

عمادة الكلية تخصص ما يكفي من  9

االحتياجات لسد تكاليف البحث والتطوير في 

 القسم

7 0 100% 
 

     لهيكل التنظيمي ا 

1

0 
لم يشترك عميد الكلية والمدرسي في 

 دورات تدريبية وتطويرية ألداء واجباته بدقة . 
7 0 100% 

 

1

1 

يتوتر عميد الكلية  ورئيس القسم 

بسبب بعض االشخاص في الهيكل التنظيمي 

للقسم ال يمتلكون الخبرة االدارية الالزمة مما  

 قد يخل في سير العمل . 

7 0 100% 

 

1

2 
يتصف العمل داخل الجامعة 

 بالروتينية . 
6 1 85.7% 

 

1

3 
الهيكل التنظيمي الموجود في الكلية ال 

 يتسم بالوضوح والدقة. 
7 0 100% 

 

1

4 
النظام االداري في الكلية ضعيف وال 

 يعالج المشاكل . 
7 0 100% 

 

1

5 
يتصف النظام االداري في الكلية  

 بالتعقيد وعدم المرونة
6 1 85.7% 

 

1

6 

الهيكل التنظيمي في مالئم الحتياجات  

العمل ويساعد على سرعة أنجاز وجودة  

 العمل .

7 0 100% 
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1

7 
وجود حرص من ادارة قسم على 

 العمل بروح الفريق . 
7 0 100% 

 

     البيئة التنظيمية  

1

8 
جمود التنظيم في الكلية لدرجة ال يسمح  

 باستيعاب المستجدات والمتغيرات.
7 0 100% 

 

1

9 
اإلجراءات التأديبية في الكلية مجحفة بحق  

 العاملين في القسم .
6 1 85.7% 

 

2

0 
تتاح الفرصة لكل فرد في الكلية أن يعبر عن  

 رأيه .
6 1 85.7% 

 

2

1 

تمتلك الكلية توجهاً حديثاً فيما يخص عمليات  

تخطيط وتطوير العمليات االدارية وبما يحقق  

 أهداف القسم .

7 0 100% 

 

2

2 
 %100 0 7 ائماً هناك ضوضاء في الكلية د

 

2

3 
اإلمكانات المادية والبشرية المطلوبة إلنجاز  

 األعمال بالكلية غير متوفرة . 
6 1 85.7% 

 

2

4 
ال يتوافر في مكان العمل اجراءات السالمة  

 والصحة المهنية .
7 0 100% 

 

2

5 
ضعف التوازن بين بيئة العمل والتطلعات  

 . الخاصة بإدارة القسم 
7 0 100% 

 

  %90.9 1 10 اتجاهات جماعات العمل 

2

6 
عمادة الكلية راضية عن أداء العاملين في  

 القسم .
7 0 100% 

 

2

7 

تعمل عمادة الكلية بكفاءة عالية ضمن 

 الجماعة في الكلية
6 1 85.7%  
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2

8 

الجوانب المادية والترقية  تحفز التدريسي  

 العمل .  على
7 0 100%  

2

9 

ريسين في الكلية  تبين أنهم في يتصرف التد

 موقع المسؤولية .
7 0 100%  

3

0 

عدم توافر المنافسة البناءة بين التدريسين  

 لرفع كفاءة االداء .
7 0 100%  

3

1 

عمادة الكلية ال تتصرف بطريقة حازمة 

 لمعالجة القضايا واالحداث السلبية .
6 1 85.7%  

3

2 

س المهام الموكلة للتدريسي تتم على اسا

التفضيل الشخصي للعاملين وحاجاتهم للنمو  

 والتطور . 

7 0 100%  

3

3 

عمادة الكلية ليس لديها جدية في تطوير  

 الموارد البشرية والعمل الجماعي .
7 0 100%  

 

 وصـــــــف السلوك التنظيمي لتدريسي كرة اليد في الجامعات العراقية: وطريقــــــة تصحيحــــــه:  2-5

أارتتبلجلت اع           البحث  أ بيعة  أإاراءات  مع  بيعة  تتنلتي  ل وجهل  )لي رت(  قيلس  البلحث  ريقة  تمد 

( هعطيال الو   ابداض ( على أفق البداتل   أميمعبلرة )5-1المعتمدة   أكل  احتسلب األأ ا  بلتجل  ايجلبي من ) 

(1( الو  )جل راض (  راة  أعبلرة  )2(  هعطيال  أعبلرة  ) ( هعاحيلجل  (  راة   الو    (  رالت   3طيال 

ض أعبلرة)  ض (  رالت  أعبلرة )4(  هعطيال الو   )كللبل (  رالت. أع سب بلرتجل  السلبي 5( هعطيال الو   ) اتمل

 و  امع مه  الدرالت ايجل  الدراة ال لية ل ل اتتملرة

 التجربة االستطالعية االولى: 3-6

( تدريسثي ا  تث  اةتيلرمثل   4ة ارتثتطالعية مثن )ت وجثال العينثقلم البلحث بلاراء تجربة اتثتطالعية األيثة  

ض مثن المجتمثع ال لثي حيثث قثلم البلحثث بتجريثي المقيلتثي السثلوك التنظيمثي ا  قثلم بتو يثع اتثتملرات  ع واتيل

على عينة اتثتطالعية   2021/   1/   24في  يوم   ارونين المصل     لتدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقيةم  

التعر  على الصعوبلت أالمعوقلت أكهل  أيوح أفه  فقثرات المقيثلس أ ريقثة   مه  التجربة  أكل  الهد  من

 ااالبة أعلى التمن ال لي لتطبيق المقيلتين 

 ( الكفاءة الذاتيةتجربة البناء لمقياس ) 7 -2

-2 - 29 ألـليثة يثوم ارحثد   2022-1 -30قلم البلحث  بلاراء تجربة لبنلء المقليت للفترة مثن يثوم  ارحثد  

( اتثتملرة أقثلم 64ا  قلم البلحث بتو يع اتتملرات المقيلتي  المبينة في أامعهل على عينة البنلء  مثن )   2022

 بتجربة ه أات القيلس في الدراتة ارتتطالعية أهاراء المعلمالت العلمية للمقيلتين .

 : الكفاءة الذاتية(:المعامالت العلمية لمقياس )2-8

 صدق المقياس.  -1

 (. Content Validity: صدق المحتوى )أ 
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 الصدق الظاهري :-1

مو مدى  لة فقرات المقيلس بللصفة المرا  قيلتب. أيتحقق الصدق   حين يقرر سخص لب عالقة بللمويوع ه    

أقد تحقق الصدق الظلمرل للمقيلس عندمل ( 1)  المقيلس منلتي للخل ية المرا  قيلتهل   أقد ي و   ل  ةبيراض  

ال فلءة  م المقيلس بصيـتب األألية على مجموعة من الخبراء للح   على مدى  الحية فقراتب في قيلس )ت  عر

 %( فمل فوق لتقدير  الحية الفقرة للدراتة هأ رفضهل هأ تعديلهل.  75(   أقد اعتمد جسبة )الهاتية

 الصدق المنطقي :  -2

( ال فلءة الهاتية ا  المقيلس من ةالل التعري  لمفهوم )أقد توافر مها الماسر للصدق في المقيلتي عند بداية إعد   

 عل   ار ارة  أارةتبلرات أالقيلس.  أتحديد مجلرتب أفقراتب بلرتتعلجة بمجموعة من الخبراء في مجلل 

 . ب : صدق البناء

 أوال: القوة التمييزية للفقرات. 

ال          على  اابقلء  مو  المقيلس  فقرات  تحليل  من  الهد   الخليعين إ   األفرا   بين  تميت  التي  الجيدة  فقرات 

للقيلس   إ  ه  من ال رأ  المهمة لفقرات المقلييت مو ه  تتص  بقوة تمييتية بين األفرا  من  أل الدرالت 

تقدير  الطريقة  مه   تستهد   قيلتهل    المرا   السمة  هأ  الصفة  في  الوا ئة  الدرالت  من  أل  أاألفرا   العللية 

لى هتلس قدرتب على التمييت بين ه حلب الدرالت المرتفعة أه حلب الدرالت المنخفضة في  دق ارةتبلر ع

ارةتبلر    يقيسهل  التي  القدرة  هأ  البللـة (  2) السمة  اميعهل  البنلء  تجربة  عينة  إالبلت  بتفريغ  البلحث  قلم  إ  

نل ليل من هعلى  راة إلى ه جى (اتتملرة حد ت الدراة ال لية ل ل اتتبلجة من ارتتبلجلت  أرتبال النتلتج ت 62)

تدريسي كرة اليد في الجلمعلت (  17%( من جتلتج المجموعة العليل أالهين بلـوا ) 27 راة  و  اةتيرت جسبة ) 

بعد    تدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقيةم    ( 17%( من جتلتج المجموعة الدجيل الهين بلـوا)27  أ)  العراقيةم  

( اةتبلر  اتتخدام  مقيلس)مقيلس    (t,test ل   فقرات  من  فقرة  ل ل  التمييت  معلمل  احتسلب  لـرم  ال فلءة أ 

( فقرة هفهرت النتلتج ه  مستوى الدرلة المحسوب مي ا ـر من قيمة مستوى الدرلة 39( المت و  من )الهاتية

ت  (  27) الفقرة    ( األمر الهل يعني معنوية الفرأق أا  الفقرات  ات قوة تميتية اميعهل بلتترنلء0,05المعتمد )

( أبهل  ه بحال الفقرات 0,05حهفهل ر  مستوى الدرلة المحسوب مي اكبر من قيمة مستوى الدرلة المعتمد ) 

   (2( فقرة أكمل يبين في الجدأل)32(  )السلوك التنظيميلمقيلس  )
 ( 2الجدول)

رة 
فق
ال

 المجموعة  
 المعالم اإلحصائية 

 قيمة )ت(
 مستوى 

 الخطأ 
 الداللة

 ع س  

1 
 1.124591 3.470588 المجموعة العليا

5.02703  

0.000 

 معنوي
 0.555719 1.941176 المجموعة الدنيا

2 
 1.00367 3.588235 المجموعة العليا

2.904816  

0.007 

 معنوي
 1.00367 2.588235 المجموعة الدنيا

3 
 0.795206 3.411765 المجموعة العليا

4.489989  

0.000 

 معنوي
 0.808957 2.176471 المجموعة الدنيا

  3.265986 1.007326 3.470588 المجموعة العليا 4
 معنوي 0.003

 
1 --ew York , 1962 , P , N Theory and Praction of Psychological TestingFreeman , F . S . ,  

90 
  القلمرة   مركثثت ال تثثلب للن ثثر   1    المدخل الى القياس في التربية الرياضية والبدنيةمحمد جصر الدين ريوا  م    -  2

 .244م   ص2006
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 1.286239 2.176471 المجموعة الدنيا

5 
 0.752447 3.764706 المجموعة العليا

5.64525  

0.000 

 معنوي
 0.882843 2.176471 المجموعة الدنيا

6 
 0.712287 3.411765 المجموعة العليا

2.556039  

0.016 

 معنوي
 1.121318 2.588235 المجموعة الدنيا

7 
 0.785905 3.647059 المجموعة العليا

5.129892  

0.000 

 معنوي
 0.882843 2.176471 المجموعة الدنيا

8 
 0.795206 3.411765 المجموعة العليا

3.37962  

0.002 

 معنوي
 1.363926 2.117647 المجموعة الدنيا

8 
 1.028992 3.941176 المجموعة العليا

6.034024  

0.000 

 معنوي
 0.899346 1.941176 المجموعة الدنيا

9 
 1.374666 3.470588 المجموعة العليا

3.123003  

0.004 

 معنوي
 1.014599 2.176471 المجموعة الدنيا

10 
 0.939336 3.588235 المجموعة العليا

6.38406  

0.000 

 معنوي
 0.771744 1.705882 المجموعة الدنيا

11 
 1.325652 3.411765 المجموعة العليا

3.197825  

0.003 

 معنوي
 0.882843 2.176471 المجموعة الدنيا

12 
 1.424574 3.176471 المجموعة العليا

2.713495  

0.011 

 معنوي
 0.528594 2.176471 المجموعة الدنيا

13 
 0.874475 3.470588 مجموعة العلياال

4.690416  

0.000 

 معنوي
 0.727607 2.176471 المجموعة الدنيا

14 
 0.606339 3.352941 المجموعة العليا

6.657918  

0.000 

 معنوي
 0.727607 1.823529 المجموعة الدنيا

15 
 0.848875 3.705882 المجموعة العليا

5.362102  

0.000 

 معنوي
 1 2 مجموعة الدنياال

16 
 0.848875 3.294118 المجموعة العليا

3.258473  

0.003 

 معنوي
 1.131111 2.176471 المجموعة الدنيا
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17 
 0.696631 3.882353 المجموعة العليا

2.73252  

0.010 

 معنوي
 1.028992 3.058824 المجموعة الدنيا

18 
 0.785905 3.647059 المجموعة العليا

5.064433  

0.000 

 معنوي
 0.771744 2.294118 المجموعة الدنيا

19 
 0.752447 3.764706 المجموعة العليا

4.05084  

0.000 

 معنوي
 1.007326 2.529412 المجموعة الدنيا

20 
 0.874475 3.529412 المجموعة العليا

4.924543  

0.000 

 معنوي
 0.935414 2 المجموعة الدنيا

21 
 0.966345 4.058824 لمجموعة العلياا

3.293548  

0.002 

 معنوي
 1.111438 2.882353 المجموعة الدنيا

22 
 1.178858 3.470588 المجموعة العليا

2.474874  

0.019 

 معنوي
 0.701888 2.647059 المجموعة الدنيا

23 
 0.919559 3.705882 المجموعة العليا

4.177864  

0.000 

 معنوي
 1.046704 2.294118 لمجموعة الدنياا

24 
 1.374666 3.470588 المجموعة العليا

3.094295  

0.004 

 معنوي
 1.166316 2.117647 المجموعة الدنيا

25 
 0.685994 3.705882 المجموعة العليا

6.298688  

0.000 

 معنوي
 0.781213 2.117647 المجموعة الدنيا

26 
 0.701888 3.647059 المجموعة العليا

4.204803  

0.000 

 معنوي 
 1.057188 2.352941 المجموعة الدنيا

27 
 0.951006 3.176471 المجموعة العليا

1.209416  

0.235 

 عشوائي
 1.032558 2.764706 المجموعة الدنيا

28 
 0.857493 3.117647 المجموعة العليا

2.286648  

0.029 

 معنوي
 0.624264 2.529412 المجموعة الدنيا

29 
 0.919559 3.705882 المجموعة العليا

4.946776  

0.000 

 معنوي
 0.882843 2.176471 المجموعة الدنيا

  5.730419 0.771744 3.705882 المجموعة العليا 30
 معنوي 0.000



 

 

 

 
 

 
 

404 

 P- ISSN:2074 – 9465  (410)  لىإ( 393) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (6/2022/ 30)  الرابع والعشرين العدد  – خامسالمجلد ال  –ياضية رمجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 0.899346 2.058824 المجموعة الدنيا

31 
 1.124591 3.470588 المجموعة العليا

4.042329  

0.000 

 معنوي
 0.899346 2.058824 المجموعة الدنيا

32 
 0.92752 3.117647 المجموعة العليا

3.63142 

0.001 

 معنوي
 0.866025 2 المجموعة الدنيا

33 
 1.124591 70188 .3 المجموعة العليا

5.22703 

0.000 

 معنوي
 0.555719 1.941176 المجموعة الدنيا

 ( 0.05( ومستوى خطا)44ة حرية )عند درج

   ثانياً: معامل االتساق الداخلي )عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية(

(اتتملرة اتتخدم البلحث معلمل اررتبل  البسيا 62قلم البلحث بتفريغ إالبلت عينة تجربة البنلء اميعهل البللـة ) 

 ( من  المت و   أالفقرة   المقيلس  ا32بين  راة  قلم  إ   فقرة  اميعهل  (  البنلء  تجربة  عينة  إالبلت  بتفريغ  لبلحث 

( ت  قبول 62البللـة  للفقرات أقد  أالفقرة   المقيلس  بين  راة  البسيا  البلحث معلمل اررتبل   (اتتملرة اتتخدم 

( فقرة لقيلس فقد ت  اعتمل     32(, أبهل  تبقى )0,05اميع فقراتب ر  معلمل اررتبل  عللي عند مستوى الدرلة )

 ( يبين معلمل ارتسلق الداةلي 34 فقراتب أ الجدأل )اميع 
 ( 3جدول )

 االتساق الداخلي ما بين استجابات كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط البسيط لـ)بيرسون( 

 (السلوك التنظيميلفحص صالحية فقرات مقياس ) 

 رقم 

 الفقرة  

 معامل 

 ارتباطها 

 مستوى

 الخطأ  

 رقم 

 الفقرة  

  معامل

 ارتباطها 

 مستوى

 الخطأ  

1 0.416 
0,000 

17 0.416 
0,000 

2 0.477 0,000 18 0.402 0,000 

3 0.585 0,000 19 0.399 0,000 

4 0.603 
0,000 

20 0.544 
0,000 

5 0.610 0,000 21 0.352 0,001 

6 0.403 
0,000 

22 0.402 
0,000 

7 0.614 0,000 23 0.495 0,000 

8 0.661 0,000 24 0.445 0,000 

9 0.504 0,000 25 0.373 0,000 

10 0564 0,000 26 0.521 0,000 

11 0.402 0,000 27 0.502 0,000 

12 0.645 0,000 28 0.425 0,000 

13 0.521 0,000 29 0.398 0,002 

14 0.804 0,000 30 0.353 0,001 

15 0.616 0,000 31 0.563 0,000 

16 0.364 0,001 32 0.470 0,000 
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 ثبات المقياس :     -2

 .  أوال : طريقة التجزئة النصفية
اعتمد البلحث  ريقة التجتتة النصفية تعد هكرر  رق الربلت اتتخدامل   أتعتمد الطريقة  على تقسي  فقرات     

الفقرات  ات  على  يحتول   أاآلةر  الفر ية   األرقلم  الفقرات  ات  على  يحتول   األأل  جصفين  إلى  ارةتبلر  

الفقرات      األرقلم البنلء .(1)التأاية   أبهل  تـطي مه  الطريقة  رالت مت لفئة لنصفي    أعلى عينة تجربة 

. أقد بلـال قيمة لحسلب معلمل الربلت   بهه  الطريقة  أقس    الفقرات فر ية  أ أاية    أ( اتتملرة   62البللـة )

ه  مه  (   0.000(  عند مستوى ةطا بلغ )0.819( بين النصفين )السلوك التنظيميمعلمل اررتبل  في مقيلس ) 

لهل  ت  تعديل قيمة معلمل وبلت     براأ (  -القيمة تويح الربلت لنص  ارةتبلر لها ت  اتتخدام )معل لة تبيرمل   

( أقد بلـال قيمة معلمل الربلت بلغ Spearman – Brawnجص  ارةتبلر بمعل لة  رلة وبلت تبيرمل  براأ  )

 أمو معلمل وبلت علل  يم ن ارعتمل   عليب لتقدير وبلت ارةتبلر , اسر ايد ( أمها م  0.900) 

    ثانيا : طريقة )معامل الفاـ كرونباخ(

اررتبل لت    قوة  الى  أي ير  الداةلي  التجلجت  يسمى  الربلت  من  النوع  مها  ارةتبلر       في  الفقرات   ( 2) بين 

 أمو معلمل وبلت يم ن ارعتمل  عليب.  (    0.789ية( بلغ ) )ال فلءة الهاتألحسلب الربلت بمعلمل الفل كرأجبلخ 

 موضوعية المقياسين: -3

بعد ه  ت  تفريغ البيلجلت من المقلييت الرالث اتضح بل  اميع العبلرات كلجال أايحة للعينة كمل هجهل تتميت ب و  

فيهل عبل تواد  بديل أر  هكرر من  ااالبة عن  تقبل  متعد  أر  اةتيلر من  تعد  البداتل  المفتوحة حيث  رة لإلالبة 

 ارتتبلجة  ات مويوعية عللية أر يم ن ارةتال  على الدرالت التي يحصل عليهل هفرا  العينة 

 (  السلوك التنظيمي)مقياس   2-9

( التنظيميمقيلس  )(  السلوك  من  النهلتية  )32بصورتهل  في  مو عة  فقرة  ا4(  أ  للمقيلس  مجلرت  مو (  لمقيلس 

الخ التقدير  )  ملتيمقيلس  أاقل  راة مي   ) ابداض  أ  جل راض  أ  احيلجل   أ  ض  أ كللبل ض  أاكبر  راة )32) اتمل  )160   )

  ( مي  الحيل   لي رت    (96أ راة  مقيلس  في  الخلية  تحديد  ول  ت   الدراتة  في  المعتمد  المستويلت  ألتحديد 

 (  4ل يبين الجدأل ) الخملتي , من عن  ريق حسلب المدى بين  رالت المقيلس أاتتخرام والث مستويلت كم
 ( 4جدول )

 المستويات المعتمد في الدراسة

 التقدير  الوسط المرجح  المستوى

 منخفض  2,33أقل من   – 1من  االول

 متوسط 3,66أقل من   – 2,331من  الثاني 

 مرتفع 5أقل من   – 3,661من  الثالث 

 . )التجربة الرئيسة(  السلوك التنظيمي تطبيق المقياسي2-10

( على عينة من مجتمع البحث بللطريقة الع واتية أقثد أ ع السلوك التنظيميلحث بتطبيق مقيلس)قلم الب

( تدرتيل عينة البحث التطبيقية أم  من كليلت التربية البدجية أعلوم الريلية 74البلحث على عينة ت وجال من )

 22/3وم الرالوثلء المصثل    إ  ت  تو يع المقليت للفترة من يتحقيق امدا  البحث    تخصص كرة يد من اال  –

أبعد فر  ارتتملرات لعمليثة التحليثل عولجثال احصثلتيل رتثتخرام   2022/  4/  25لـلية  يوم ارونين    2022/

 النتلتج.

 

 

 
 24( ص1996م ) بيرأت    ار الف ر العربي    1    االختبارات النفسية ـ  تقنياتها وإجراءاتهافيصل عبلس ؛  - 1
  عمل    م تبة المنلر   أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية مد تليمل  عو ة أفتحي حسن مل لأل ؛ اح - 2

 . 161  ص 1987للطبلعة   
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 الوسائل اإلحصائية :   -2-11
  -(* واستخرج ما يلي:SPSSتم معالجة البيانات اإلحصائية بواسطة استخدام البرنامج الجاهز ) 

 حسلبيالوتا ال-  

 ارجحرا  المعيلرل- 

 ةطا ارجحرافلت - 

 اررتبل  البسيا لبيرتن - 

 ارتبل  تبيرمل  - 

 تيبرمل  براأ  - 

 ( للعينة أاحدةtاةتبلر ) - 

 ( للعينلت كير المتنلفرtاةتبلر )  - 

 معلمل الفلكرأجبلخ - 

 الفصل الثالث 
 : السلوك التنظيميعرض نتائج  3-1

حرافلت المعيلرية لدرالت اتتجلبلت هفرا  عينة الدراتة على كثل عبثلرات ت  حسلب المتوتطلت الحسلبية أارج

ض للمحلأرارربعة )  (   لعملا  املعلت     أ  البيئة التنظيمية     الهي ل التنظيمي   لقيل ة ار اريةالسلوك التنظيمي أفقل

( 5لق أالفثرع  أالجثدأل )أقد ت  ترتيبهل تنل ليل أفقل للمتوتطلت الحسلبية أارجحرافلت المعيلرية بطريقتثي السث

 يبين  ل  م

 

 ( 5جدول) 

 السلوك التنظيميعرض استجابات أفراد عينة الدراسة مجاالت   

  الرتبة 

 المجال 

 

 درجة 

 الكلية  

 

 المتوسط 

 الحسابي 

 

 

 الوسيط 

االنحراف  

 المعياري 

 الوسط 

 الفرضي  

 مستوى   (Tقيمة ) 

 الخطا 

 االهمية   الداللة 

 النسبية 

 

 المستوى 

 القيادة  2

 داريةاال

 متوسط  % 25.1 عشوائي  0.885 0.145 27 4.007 26 2.992 26.932

 الهيكل  4

 التنظيمي

 متوسط % 23.1 معنوي  0.001 3.354 27 5.686 25.5 3.098 24.783

 البيئة  3

 لتنظيمية

 متوسط %   23.4  معنوي  0.028 2.244 24 4.247 25 3.138 25.108

 جماعات 1

 العمل

 مرتفع % 28.2  معنوي  0.000 16.907 24 3.204 30 3.787 30.297

 متوسط  معنوي  0.000 12.402 96 7.713 107 3.347 107.121  

الجدأل ) التنظيمي    مقيلس  ه(    5يتضح من  العراقيةالسلوك  الجلمعلت  اليد في  تدريسي كرة    كل    لدى 

( ال لية  للدراة  حسلبي  )107.121بمتوتا  للدراة  حسلبي  أبمتوتا  أاجحرا3.347(    )  

(  0.000( املم مستوى ةطل بلغ ) 12.402( المحسوبة )tمتوتا أبلـال قيمة ) ( أبمستوى  7.713معيلرل) 

ه  أ  المتوقع  من  اعلى  مستوى  يمتل و   العينة  افرا   ا   على  يدل  محور  ممل  العمل   تصدر    املعلت  قد 
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(  أبمتوتا  30.297)الء بللمرتبة األألى   أبمتوتا حسلبي للدراة ال لية       ا السلوك التنظيمي  مجلرت  

( للدراة  معيلرل)3.787حسلبي  أاجحرا    )3.204( ه   تبين  إ   مرتفع    أبمستوى  من  28.2(   )%

لدى تدريت كرة اليد .أيليب محور القيل ة ار ارية  السلوك التنظيمي   راة    علمل على ت وين  املعلت العمل

( أاجحرا   2.992توتا حسلبي للدراة )(  أبم 26.932بللمرتبة الرلجية   أبمتوتا حسلبي للدراة ال لية )

( ) 4.007معيلرل  ه   تبين  متوتا إ   أبمستوى  من  25.1(  ار ارية  علمل  %(  ت وين  راة  القيل ة  على 

(   25.108بللمرتبة الرللرة   أبمتوتا حسلبي للدراة ال لية )  البيئة لتنظيمية.أيليب محور  السلوك التنظيمي  

%(   23.4( أبمستوى متوتا إ  تبين ه  )4.247را  معيلرل )( أاجح3.138أبمتوتا حسلبي للدراة )

.أيليب محور .أيليب محور الهي ل التنظيمي   على ت وين  راة السلوك التنظيمي    البيئة لتنظيميةعلمل  من  

 ( ال لية  للدراة  حسلبي  أبمتوتا  ارةيرة    ) 24.783بللمرتبة  للدراة  حسلبي  أبمتوتا    )3.098 )

( معيلرل  )5.686أاجحرا   ه   تبين  متوتا إ   أبمستوى  من    23.1(  التنظيمي  علمل  %(  على الهي ل 

  ت وين  راة السلوك التنظيمي 

 مناقشة النتائج:3-2

اةتبلر) بلتتخدام  عليهل  الحصول  ت   التي  ااحصلتية  البيلجلت  تحليل  جتلتج  الواحدة Tافهرت  للمجموعة   )

 املعلت لتنظيمي مع الوتا الفريي في ألمحور معنوية الفرأق بين المجموعتين الوتا الفريي للسلوك ا

. امل  أ راة المقيلس  لصللح الوتا الحسلبي أبمستوى اعلى من المستوى المتوقع  لتنظيمية  البيئة  أ    العمل

معنوية الفرأق بين المجموعتين الوتا الفريي لصللح الوتا الفريي امل كلجال    الهي ل التنظيمي  محور

ف لج  ار ارية  القيل ية  متوقع  محور  كل   مل  مرل  ال  ع واتية  النتلتج  التنظيمي    ال  بسلوك للسلوك  عالقة 

بتمالء    عالقة  اأ  القس   رتلتة  اأ  بللعمل ة  عالقتب  ةالل  من  التعليمية  الموتسة  أتفلعلب  اةل  التدريسي 

ض لتفلعل  بمعنى ه ق إ  السلوك التنظيمي ي و  جتلا التدريسين اأ بللمعلملين  اةل الجلمعة أكهل  ببيئة العمل ل

المتـيرات ااجسلجية تلوك ااجسلجمع المتـيرات التنظيمية تلوك المنظمة هأ م ل  العمل أالعوامل الماورة  

( السلوك التنظيمي مو    راتة تلوك أه اء العلملين في المنظمة أ ل  1992)المـربي   أمنل يبين   األةرى

تاوير كبير على تلوك أتص بيئة المنظمة لهل  إجتلايته .   بلعتبلر ه   و   العلملين أمن  ال السلوك    (1) رفلت 

سلملة   كوحدة  كريرين  هكلجواض  تواء  التعليمية  الموتسة  في  التدريسين  تلوك  التدريسي  ا راك  مو  التنظيمي 

محور  يتصدر  ا   المنطقي  من  ا   جرى  ألهل   الجلمعية  بيئتهل   مع ض  ال لية  هفرا   تفلعل  أكهل     أمت لملة  

ألهل  كلجال النتيجة    مرل الطبقة الواعية أالمتعل  من المجتمع كوجه  اتلتهة المعيو   املعلت العمل كوجب ي

كب  اةل   ل  تلو  أياور  التنظي   في  أعنصر  حلقة  هم   ااجسل   يعد  حري (    )حسين  ي ير  أمنل  منطقية 

لهي ل التنظيمي   امل محور الهي ل التنظيمي ف ل  في المرتبة ارةيرة  أا  (2)المنظمة على كفلءة التنظي  ك ل   

على   الحصول  املعة  هأ  فر   كل  محلألة  أ  العليل  المراكت  على  أالصراع  التدريسين  بين  المنلفسة  يظهر 

النل ر هأ المحدأ ة أاألمدا  أقد ت تد المنلفسة حتى تنقلي الي  راع    راع  جصيي هكبر من األسيلء 

بين المصللح بللمرتبة ارةيرة   يحدث حينمل يدرك المنلفسو  ه  ر مجلل للتوفيق  ألهل  فهر مها المحور 

 أكلجال النتلتج منطقية..

 الفصل الرابع 
 االستنتاجات والتوصيات-4

 االستنتاجات 4-1

 ا  تدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقية  يمتل و  مستوى متوتا من السلوك التنظيمي . -1

فثي السثلوك   املعثلت العمثلمحور  يمتل  تدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقية  مستوى مرتفع من   -2

 التنظيمي .

 
م )عمثثل    ار الف ثثر للطبلعثثة السلوك التنظيمي  مفلمي  أهتت تلوك الفر  أالجملعة فثثي التنظثثي كلمل محمد المـربي؛  -  1

 .108ص )1992أالن ر  
 72( ص2005م )عمل    ار  مرا  للن ر أالتو يع  السلوك التنظيمي لسلوك األفرا  في المنظملتحسين حري ؛  - 2
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فثي  القيثل ة ار اريثةيمتل  تدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقية  مستوى متوتا مثن محثور  -3

 السلوك التنظيمي.

فثي  البيئثة التنظميثةيمتل  تدريسي كرة اليد في الجلمعلت العراقية  مستوى متوتثا مثن محثور  -4

 السلوك التنظيمي.

فثي  الهي ثل التنظيمثياليد في الجلمعلت العراقية  مستوى متوتا من محور  يمتل  تدريسي كرة -5

 السلوك التنظيمي.

 التوصيات: 4-2

 يرأرة اعتمل  المقيلس الخلص بقيلس السلوك التنظيمي . -1

 تعمي  النتلتج على الجلمعلت العراقية -2

 تنظيمييرأرة تعتيت الهي ل التنظيمي أالبيئة التظيمية من اال رفع مستوى السلوك ال -3

 ااراء  راتلت م لبهة على تدريسي كرة القدم أالعلب اةرى. -4

 المصادر:
احمد تليمل  عو ة أفتحي حسن مل ثلأل ؛ هتلتثيلت البحثث العلمثي فثي التربيثة أالعلثوم ااجسثلجية     -1

 .161  ص  1987عمل    م تبة المنلر للطبلعة   

مثلتم )عمثل    ار  مثرا  للن ثر أالتو يثع  حسين حري ؛ السلوك التنظيمي لسلوك األفرا  فثي المنظ  -2

 72( ص 2005

عبدهللا فالح المنيتل أعدجل  يوت  العتوم م منلمج البحث في العلوم التربوية أالنفسثية م عمثل     ار   -3

 .269م  ص 2010إوراء للن ر أالتو يع  

عالقتثب بللت لمثل تي ألمديرل اقسلم الن ل  الريليي أالمدرعالء عمر عبدالعتيت؛ السلوك التنظيمي   -4

جلمعثثة ال فثثي محلفظثثة بـدا .رتثثللة ملاسثثتير. الم ثثرفين الفنيثثينأالتمثثليت ار ارل مثثن أاهثثة جظثثر 

 2020لية.ريالمستنصرية. كلية التربية البدجية أعلوم ال

م ) بيثثرأت    ار الف ثثر العربثثي    1فيصثثل عبثثلس ؛ ارةتبثثلرات النفسثثية ث  تقنيلتهثثل أإاراءاتهثثل     -5

1996 ) 

كلمل محمد المـربي؛ السلوك التنظيمي  مفلمي  أهتت تلوك الفر  أالجملعة في التنظي م )عمل    ار   -6

  )1992الف ر للطبلعة أالن ر  

  القلمرة   مركثت   1محمد جصر الدين ريوا  م المدةل الى القيلس في التربية الريليية أالبدجية      -7

 م   2006ال تلب للن ر  

8-- Freeman , F . S . , Theory and Praction of Psychological Testing , New York 

, 1962 ,  

 (  1ملحق )

 اسماء الخبراء والمختصين 

 ت
 اللقب 

 العلمي

 اسم الخبير 

 او المحكم
 مكان العمل االختصاص 

 إدارة عامة غسان قاسم داود الالمي ا.د 1
جامعة بغداد/ كلية اإلدارة 

 عمال واالقتصاد/ قسم أدارة األ

 علي حسون الطائي ا.د 2
إدارة موارد 

 بشرية

جامعة بغداد/ كلية اإلدارة 

 واالقتصاد/ قسم اإلدارة العامة

 سالم حنتوش  ا.د 3
 إدارة

 رياضية 

الجامعة المستنصرية / كلية 

 التربية االساسية 

 إدارة عامة عبد الرحمن المشهداني ا.د 4
الجامعة العراقية/ كلية اإلدارة 

 واالقتصاد 
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 إدارة إستراتيجية صالح الدين عواد الكبيسي  ا.م.د 5
جامعة بغداد / كلية اإلدارة 

 واالقتصاد / قسم إدارة األعمال 

 رياضية  إدارة ثامر حمادي  ا.م.د 6
جامعة بغداد / كلية التربية  

 البدنية وعلوم الرياضة 

 إدارة موارد بشرية ناظم جواد عبد  ا.م.د 7
 جامعة بغداد / كلية اإلدارة

 واالقتصاد / قسم إدارة األعمال 
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