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المناخ التنظيمي وعالقته باالداء المهني لمنتدبي قهة أمن وسالمة المالعب العراقية
تحدين علي حاتم

حيدر علي مهسى
وزارة التربية  /مديرية تربية بغداد الرصافة الثانية

ملخص البحث:

(قدم للنذر في  ، 0202/7 /6قبل للنذر في )0202/ 8/2

عرج الباحثاف في هذا البحث على التعرؼ على السشاخ التشغيسي واالداء السهشي لػى نشتدػ ي ةػؾم انػؽ و ػلنال السلعػ

خلؿ تعىيل نقيا ضؽ ةى تؼ بشائهسا وتقشضشهسا في بحث ابق بسا يشا

نػؽ

عضشال واهىاؼ البحث الحالي وةى كاف اهىاؼ البحث كاالتي :

عضشال البحث الحالي .

-1

تكضيف نقياس السشاخ التشغيسي بسا يشا

-2

تكضيف نقياس االداء التشغيسي وبسا يتشا

-3

التعرؼ على العلةال االرتباطيال بضؽ السشاخ التشغيسي واالداء السهشي لى نجتسع البحث

نع عروؼ العضشال ونجتسع البحث الحالي .

وتػػؼ التظػػرؽ الػػى الش ػؾاحي الشغرمػػال التػػي تخػػك نتتض ػراب البحػػث ه كػػذلػ ا ػػتخىـ الباحثػػاف السػػشه الؾ ػ ي باال ػػلؾ

السدػػحي لسلئسػػال اهػػىاؼ البحػػث ه وةػػى كػػاف نجتسػػع البحػػث هػػؾ نشتد ػ ي ةػػؾم انػػؽ و ػػلنال السلع ػ

اه اذ تػػؼ اختيػػار العضشػػال بالظرمقػػال

العذ ػؾائيال وكػػاف عػػىدها  )88فػػردا ا ػػتخىـ نػػشهؼ  )189اف ػراد كعضشػػال للتجربػػال اال ػػتظل(يال انػػا  )78االخ ػرمؽ فقػػى كػػاةؾ عضشػػال البحػػث
الرئيدػػال وبعػػى ا سػػاؿ ا ػراءاب البحػػث السضىاةيػػال نػػؽ خػػلؿ تؾزمػػع السقػػاييس علػػى عضشػػال البحػػث لل ابػػال علضهػػا وبعػػى اف تسػػب اال ابػػال وةػػاـ
الباحثاف وفرمق العسل السداعى بجسع اال تباةاب وا راء العسلياب االحرائيال على ا اباب الس حؾ ضؽ تؾ ل الى الشتائ التاليال :
-1

نػؽ خػلؿ ةتػائ البحػث الحػالي ا ػتشت الباحثػاف اف ندػتؾ السشػػاخ التشغيسػي لػىم ةػؾم انػؽ و ػلنال السلعػ

هػؾ ضػػى

نسا يشعكس لبا على االداء السهشي ألفراد القؾم
-2

هشاؾ علةال بضؽ السشاخ التشغيسػي واالداء السهشػي للعػانلضؽ فػي ةػؾم انػؽ و ػلنال السلعػ

بػىلضل نعشؾمػال الشتػائ

وفػي

ضؾء ناتؾ ل اليه الباحثاف نؽ ةتائ للى ار ال الحاليال او ى باالتي
-1

تظ ضق السقاييس على عضشاب ونؤ داب اخر .

-2

االفادم نؽ هذه الى ار ال نؽ ة ل العانلضؽ في ةؾم انؽ و لنال السلع

-4

نؽ خلؿ تعزمز الجؾاة

ا راء د ار اب نذابهال تختك باالداء الؾعي ي والسهشي واالداري نؽ و هال ةغر السؾع ضؽ .
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The organizational climate and its relationship to the professional
performance of the members of the security force and the safety of Iraqi
stadiums
.Hayder Ali Mousa

Tahseen Ali Hateem

Ministry of Education / Baghdad Directorate of Education rusafa second
Abstract:
The two researchers in this research came to know the organizational climate and professional
performance of the employees of the security force and safety of stadiums by modifying two scales that
had been built and codified in a previous research to suit the sample and objectives of the current
:research. The objectives of the research were as follows
1-Adapting the organizational climate scale to suit the current research sample .
2-Adapting the organizational performance measure to suit the conditions of the sample and the
current research community.
3-To identify the correlation between the organizational climate and professional performance in the
research community.
The theoretical aspects related to the research variables were also addressed, the researchers also used
the descriptive approach in the survey method to suit the research objectives. Individuals as a sample for
the exploratory experiment. As for (70) the others, they were the main research sample. After
completing the field research procedures, by distributing scales to the research sample to answer them,
and after the answer was completed, the researchers and the assistant work team collected questionnaires
and performed statistical operations on the examinees’ answers, reaching the following results:
1-Through the results of the current research, the researchers concluded that the level of the
organizational climate for the security force and safety of stadiums is good, which negatively affects the
professional performance of the force members
2-There is a relationship between the organizational climate and the professional performance of the
workers in the security force and safety of stadiums, as evidenced by the morality of the results.
1- Applying standards to samples and other institutions.
2-Benefiting from this study by the workers in the security and safety forces in stadiums by enhancing
their positive aspects.
3- Conducting similar studies related to functional, professional and administrative performance from
the point of view of employees .
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التعريف بالبحث :

 2-2مقدمة البحث واهميته :
االدارم الحىيثال نرب بتظؾراب ك ضرم ةتيجال التقىـ العلسي والتكشلؾ ي الحا ل في نجاالب الحيام كافال ه

وبسا اف االدارم هي عشرر وركضزم نهسال في هذه الحيام اذا كاف لها الىور اال ر في هذا التظؾر ه فا بح نؽ السهؼ

والزروري نؾا بال السؤ داب والهضئاب االدارمال لهذه التظؾراب ه ونؽ ا ل تحقضق ذلػ ا بح لزاناً على كل نؤ دال

اف تهضئ نشاخاً نلئساً لإلفراد العسلضؽ فضها كي تحقق اعلى ةدبال نؽ التقىـ في عسلها وأهىافها السر ؾم والسخظط لها ه
ولترض ايجاد هذا السشاخ السشذؾد تؾ

ايجاد عىم عؾانل تاثضر داخل هذه السؤ داب ه اذ برز حىيثا نرظلح

السشاخ التشغيسي والذي يعرؼ "بأةه تع ضر نجازي يدتخىـ في االدارم للىاللال على نجسؾعال العؾانل التي تؤثر في
لؾؾ العانلضؽ داخل التشغيؼ ه كشسط القيادم وط يعال الهيكل التشغيسي والتذرمعاب والحؾافز وخرائك ال ضئال الىاخليال

والخار يال " القرمؾتي ه 169ه .)2889وأف هذه العؾانل لها التأثضر الك ضر على االداء والدلؾؾ الؾعي ي لسشتد ي اي

نؤ دال او نشغسال اذا نا ا تسعب وهذا التأثضر يكؾف باالتجاه االيجابي والسباشر علضهؼ والذي يىفع بالتالي ةحؾ زمادم
العظاء ورفع ندتؾ االةجاز والعسل في هذه السؤ داب .ونشها السؤ داب التي لها اتراؿ وتعانل نباشر نع
السؤ داب الرماضيال فالسشاخ التشغيسي االيجابي عانل نهؼ في ارت اع نشا ض

ووتائر العسل .

في هذه االحؾاؿ والغروؼ اليسكؽ اف ةتجاهل تأثضر هذه العؾانل والسقرؾد بها السكؾةال للسشاخ التشغيسي على

االداء السهشي للعانلضؽ في ةؾم حسايال وأنؽ السلع

الرماضيال و ضر عسلها .

العراقيال وبسا لهذه القؾم نؽ تأثضر واتراؿ نباشر بالسؤ داب

وبسا اف الرماضال العراقيال كبقيال السؤ داب العانلال لها عىم اةذظال وفعالياب تجري في نؾا ؼ وبظؾالب نختل ال

شؾمال وفرليال واف هذه القؾم هي السدؤولال عؽ الجاة

االنشي والحسايال لهذه االةذظال والتي تعى نهسته هي نؽ

السهاـ الزرورمال واال ا يال في ضر هذه االةذظال لذا تؾ

على على كل العانلضؽ والسدؤلضؽ االهتساـ بىورها

وتدليط الزؾء على ط يعال اداء العانلضؽ فضها هونؽ ا ل الحرؾؿ على ةتائ وندتؾماب ك ضرم هشاؾ ؾاة

يج

نتعىدم

نراعاتها نشها االداء السهشي للعانلضؽ في هذه القؾم واليحىث هذه التظؾر واالرتقاء بالسدتؾ في االداء اال نؽ

خلؿ تؾفضر انؾر عىم تهتؼ ب ضئال العسل الىاخليال والتي ةظلق علضها بالسشاخ التشغيسي .

فالسشاخ التشغيسي له دور بارز في نؾضؾع االداء السهشي كؾةه يسثل بضئال العسل والتي تؤثر بذكل نباشر على

اءم األداء للعانلضؽ فهؾ نؤشر حقيقي للؾاةع الذي تعيذه هذه ال ئال .
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وتكسؽ اهسيال البحث هذا االرتقاء بسدتؾ االداء السهشي نؽ خلؿ تؾفضر السشاخ الؾعي ي لسشتد ي ةؾم انؽ

وحسايال السلع

بعضىا عؽ الس از يال واالرتجاؿ ه فهؾ يسشح السدؤولضؽ في هذه القؾم رؤما ندتق ليال واضحال لسدتؾماب

االداء السهشي لسشد ضهؼ نع تذجيع وتح ضز العانلضؽ وكذلػ تجاوز االخ اةاب والسذا ل االدارمال والتشغيسيال ه واف
تشا ق االداء الؾعي ي العالي نع نشاخ تشغيسي ضى ؾؼ يشعكس على تحقضق ةتائ عسليال نتسضزم وبالتالي يشعكس

هذا االيجا

السرحلال .

على ضر وتشغيؼ الشذاطاب الرماضيال السقانال وبلؾغ االهىاؼ الرئيدال للعسل االداري والرماضي في هذه

 0-2مذكلة البحث :
كل نؤ دال ونشغسال تهتؼ بسدتؾ اداء عانلضها اذ اف تحقضق اي هىؼ يتظل

وبسا اف ةؾم حسايال هانؽ السلع

اداء وعي ي نتسضز ه

نؽ الؾحىاب العدكرمال السشغسال التي لها دور نباشر في تدضضر العسلياب واالةذظال

الرماضيال السقانال وهذا االرتباط له تأثضر انا اف يكؾف ل ي أو ايجابي اذا نا ادير برؾرم
اةه يعتسى على الغروؼ والعؾانل السحيظال بالعسل والعانلضؽ فضها لذ

ارتأ

حيحال او العكس ه اذ

الباحثاف اةه نؽ الزروري د ار ال هذه

الغروؼ والسدسام السشاخ التشغيسي ونعرفال اثره على االداء السهشي لسشتد ي هذه القؾم نؽ خلؿ تعىيل نقيا ي تؼ

بشائهؼ وتظ يقهؼ على عضشال اخر بسا يشا

عضشال البحث الحالي ه للتعرؼ على نؾاطؽ القؾم والزعف في اداء هذه

السشغسال ونؽ و هال ةغر العانلضؽ فضها اة دهؼ وكذلػ نعرفال السشاخ التشغيسي السشا

لهؼ للرتقاء باالداء السهشي

لزساف تش ضذ نا يؾكل لهؼ نؽ نهاـ تداعى على تدضضر االةذظال وال عالياب الرماضيال السقانال وتعزمز االنؽ خلؿ
ادائها او اةانتها لتحقضق أفزل الشتائ
 3-2اهداف البحث :

والسداهسال في رفع ندتؾ وشأف الرماضال العراقيال .

-1تكضيف نقياس السشاخ التشغيسي وبسا يشا
-2تكضيف نقياس االداء السهشي وبسا يتشا

عضشال البحث الحالي .

نع عضشال البحث .

-3التعرؼ على العلةال بضؽ السشاخ التشغيسي واالداء السهشي لسشتد ي ةؾم انؽ و لنال السلع

.

 4-2فرضية البحث :
-1و ؾد علةال ذاب داللال نعشؾمال بضؽ السشاخ التشغيسي واالداء السهشي لسشتد ي ةؾم انؽ و لنال السلع
 5-2مجاالت البحث :
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 2-5-1السجاؿ البذري :نشتد ي ةؾم أنؽ و لنال السلع

العراقيال .

 2-5-1السجاؿ الزناةي  2821/2/ 24 :الى . 2821 /4 /12
 3-5-1السجاؿ السكاةي  :نقر ةؾم أنؽ و لنال السلع
 6-2تعريف المرطلحات :

في بتىاد ةاعال الذع

الرماضيال الستلقال .

 1-6-1السشاخ التشغيسي ( :بارم عؽ خرائك نعضشال لها سال اال تقرار الشد ي في بضئال العسل وتتكؾف هذه
الخرائك ةتيجال ل لد ال االدارم العليا ونسار تها باالضافال الى ةغؼ و يا اب العسل في السشغسال ه كسا تدتخىـ
أ اس لت دضر الق ارراب بجاة

تؾ يه االداء وتحىيى نعىالته الرضرفي ه 2885ه. )337

سا يعرؼ باةه " بضئال العسل بكل الستتضراب الىاخليال والخار يال التي تؤثر بذكل نباشر في لؾؾ العانلضؽ

وقيسهؼ وعاداتهؼ ه اي اف السشاخ التشغيسي يسثل شخريال السشغسال بكل ابعادها " ع ى هللا ه 68ه .)2814

 2-6-1االداء السهشي  :يعرؼ باةه ”قياـ ال رد باالةذظال والسهاـ السختل ال التي يتكؾف نشها عسله ه وهؾ ايزا

ةذاط يسكؽ ال رد نؽ اةجاز السهسال او الهىؼ السخرك له بشجاح " السضر ه 1995ه.)35
وكسا عرؼ باةه " الشتائ واالةجازاب التي يحققها العانلؾف حد

ه42ه .)2818

 3-6-1ةؾم انؽ و لنال السلع

ضباط برت

 :وهي ةؾم تابعال لؾ ازرم الىاخليال العراقيال ونتكؾةه نؽ عىم رايا يىيرها

نت اوته نهسال هذه القؾم الح اظ على انؽ و لنال السلع

او سهؾر اثشاء اةانال االلعا

السهاـ والؾا باب السكل ضؽ بها "

البقسي

بسا تحتؾمه او نانتؾا ى علضها نؽ الع ضؽ

او السهر اةاب واالةذظال الرماضيال السختل ال .

-0منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
 2-0منهجية البحث :

ا تخىـ الباحثاف السشه

الحالي وت ا ضله " اذ يعى اال لؾ

الؾ

ي باال لؾ

السدحي هؾ اال لؾ

السدحي والعلةاب االرتباطيال لسلئسته ا راءاب البحث

االنثل الذي يتؼ نؽ خلله الحرؾؿ على السعلؾناب

وال ياةاب نؽ افراد السجتسع السظلؾ د ار ته لستتضر او نجسؾعال نتتضراب" علوي وكانل ه 139ه .)1999
 0-0مجتمع وعينة البحث :

نجتسع البحث هؾ ضباط وافراد ةؾم انؽ و لنال السلع

والبالغ عىدهؼ نا يقار

 )688نشتد

انا

عضشال البحث فقى تؼ اختيارها عذؾائيا نؽ ضسؽ السجتسع السدتهىؼ فكاف عىدهؼ  )88فردا تقدسؾا الى نا يلي )6
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ضباط و  )74نؽ االفراد اختضر نشهؼ  )18افراد كعضشال ا تظل(يال لتعىيل السقياس انا العضشال الرئيدال ال راءاب
البحث الشهائيال فكاف عىدهؼ الشهائي  )78فردا .

 3-0الهسائل واالدوات المدتخدمة في البحث .

 1-3-2و ائل سع السعلؾناب :

-1السرادر والس ار ع العربيال واال ش يال .
-2السقابلب الذخريال .

-3شبكال السعلؾناب الىوليال االةترةب )
 4-2ا راءاب البحث السضىاةيال :

 1-4-2اوال  /عرض السقاييس على الخ راء والستخررضؽ .

عشى ال ىء ب كرم البحث ونؽ خلؿ اطلع الباحثاف على ادبياب والسرادر التي تذضر الى نتتضراب

البحث السشذؾد و ىا اف هشاؾ نقاييس نقششال لستتضراب البحث الحالي وهؽ نقياس السشاخ التشغيسي ونقياس االداء

السهشي ه لكشها نظبقال على عضشال نختل ال اذ تؼ تظ يقهسا على العانلضؽ نشتىياب الذبا

والجشؾبيال

ابر  .)98-76 :2818 :لذا ارتأ الباحثاف بتعىيل هذه السقاييس بسا يشا

يتؼ ذلػ الى نؽ خلؿ عرض السقاييس على السخترضؽ والخ راء لكي يرو نا يشا

تعىيل البعض نشها لكي تشا

عضشال البحث والؾ ؾؿ الى االهىاؼ السر ؾم نشه .

والرماضال للسشظقال الؾ ظى
وعضشال البحث الحالي ه وال

نؽ فقراب والقياـ بتتضر او

وةى تسب الخظؾم االولى نؽ العسل بعرض السقاييس على بعض الخ راء والسخترضؽ لسعرفال

ونشا تهؽ للبحث وللعضشال الحاليال تكضيف نا هؾ نسكؽ نشها .

لحيال ال قراب

ثاةيا  /تحىيى وتكضيف (باراب السقاييس :

بعى عرض السقاييس على الخ راء والسخترضؽ في هذا السجاؿ للتعرؼ على ارائهؼ والحرؾؿ على ا ر

ةىر نسكؽ نؽ السعلؾناب التي تداعى الباحثاف على ايجاد افزل

ياغال ل قراب السقاييس وبسا يتشا

وعضشال البحث الحالي نلحق  . )1وةى ةاـ الخ راء بتكضيف بعض ال قراب وبسا يشا

السقاييس برؾرم ةهائيال ونتكانلال تحقق الهىؼ نؽ البحث ه ونؽ ا ل التعرؼ على نى
ونى

نع اهىاؼ

عضشال البحث الحالي واخراج

لحيال (باراب السقاييس

نشا تها لقياس ناوضعب له زمادم على تقؾمؼ وتكضي العباراب والحكؼ علصضها نؽ حضث الرياغال والىةال في

السزسؾف اذ طل

نؽ الدادم الخ راء ابىاء نلحغاتهؼ حؾؿ بياف نى
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ونزسؾةها وارتباط كل نؾةف في السجاؿ الذي يتبعه وكذلػ واةعيال السؾةف وتسثضله للر ال التي يسثلها ه واةتراحاتهؼ
حؾؿ السقاييس بذكل عاـ وحؾ ا تخىاـ السضزاف الخسا ي

السحكسضؽ بؾضع علنال

لسا لتقىير در اب افراد العضشال اذ تتؼ عسليال ا ابال

ح )على يدار العبارم ليحىد بسؾ ها

وبعى سع ال ياةاب وت رمتها ا تعسل الباحثاف اختبار

لحيال العبارم نؽ عىنها .

ا )2للتعرؼ على العبااب السظلؾبال وةى اعهرب

ةتائ التكضيف على اف نقياس السشاخ التشغيسي يتكؾف نؽ  )35فقرم ونقياس االداء السهشي يتكؾف نؽ  28فقرم )

اغشب نتتضراب البحث باغل

السعلؾناب السظلؾبال لها والتي تداهؼ في تحقضق اهىاؼ البحث .

 0-4-0التجربة االستطالعية :

بعى اتساـ السقاييس وتعىيلها نؽ ة ل الخ راء والسخترضؽ وة ل تظ يقه على عضشال البحث ةاـ الباحثاف
بإ راء التجربال اال تظل(يال على نجسؾعال نؽ افراد العضشال السشتسضؽ الى السجتسع اال لي للبحث للتعرؼ على نى

وضؾح التعليساب وال قراب ووةب اال ابال وكذلػ للتعرؼ على الرعؾباب التي يسكؽ اف يلةضها الباحثاف بإ راءاب

البحث الرئيدال كذلػ يسكشهؼ نؽ التعرؼ على ةىرم فرمق العسل في السداعىم واةجاز السهاـ السؾكلال بهؼ وةى تؼ

ا راء التجربال اال تظل(يال على  )18افراد نؽ نجسؾع العضشال السختارم .
 3-4-0وصف المقاييس :

بعى اعىاد السقاييس وتكضي ها ا بحب نا ضتؼ تؾضيحها الحقا اذ اف نقياس السشاخ التشغيسي ا بح يتكؾف نؽ

 ) 35فقرم تتؾزع على نجاالب السقياس والتي هي

ا الض

نجاؿ ةسط القيادم ه التكشلؾ يا ه الحؾافز ه العلةاب االةداةيال ه

االتراؿ ه تقؾمؼ االداء ه االةتساء ه ط يعال العسل ) ه انا نقياس االداء السهشي فقى تكؾف نؽ  )28فقرم ه اذ

اعتسى الباحثاف طرمقال ليكرب ) الستىرج في القياس كس تاح لترحيح العباراب ه اذ كاف حدا

اوزاف العباراب نؽ

 )5-1على وفق بىائله ا الخسدال وبذلػ ا بحب الىر ال الكليال لسقياس السشاخ التشغيسي تتراوح نؽ )175-35

در ال أنا الىر ال الكليال لسقاي االداء السهشي ا بحب تتراوح بضؽ  )188-28در ال .
 4-4-2التجربال الرئيدال للبحث :

بعى اف ا بح السقاييس نعىم برؾرم نتكانلال للتظ ضق وعى تهضئال الغروؼ السشا بال ةاـ الباحثاف وبسداعىم

فرمق العسل نلحق  )2بتؾزمع اال تباةاب على عضشال البحث البالغ عىدها  )78فرداً وبعى االةتهاء نؽ تش ضذ خظؾاب
البحث بتؾزمع السقاييس وبعى اال ابال علضها نؽ ة ل عضشال البحث والقياـ بجسعها نؽ ة ل الباحثاف وال رمق السداعى
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جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)3لسنة 0207
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021

ةاـ الباحثاف ب جسع ال ياةاب الخا ال بكل نقياس نظ ق على عضشال التظ ضق سيعهؼ وترتض ها في ىاوؿ تسهضىا أل راء
السعالجاب االحرائيال علضها ال تكساؿ تحقضق اهىاؼ البحث .
 5-4-0الهسائل االحرائية المدتخدمة :

ةاـ الباحثاف با تخىاـ الحقضبال االحرائيال  SPSSوالتي نؽ خللها تؼ ا راء العسلياب االحرائيال التاليال :

-1الؾ ط الحدابي .

-2االةحراؼ السعياري .
-3الشدبال السئؾمال .

-4نعانل االرتباط البديط .
-5نعانل االرتباط

ضرناف .

-6اختبار  Tللعضشاب السدتقلال .
 -3عرض الشتائ وتحلضلها ونشاةذتها :

 2-3عرض نتائج االوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية وداللة الفروق وتحليلها لمقياس

المناخ التنظيمي :

ىوؿ  )1ي ضؽ الؾ ط الحدابي واالةحراؼ السعياري والقيسال التائيال بالسقارةال نع الؾ ط ال رضي لسقياس

السشاخ التشغيسي
العدد
07

الوسط
الحسابً
34.69

االنحراف
المعٌاري
3.99

الوسط
الفرضً
03.44

 Tلٌمة لداللة
لٌمة
المحسوبة sig
7.777
3..3

داللة
الفروق
معنوي

نعشؾي<  )8.85بىر ال حرمال ف69 = )1-

نؽ خلؿ ىوؿ  )19والذي يتزح فيه االو اط الحدابيال واالةحراؼ السعياري وقيسال الؾ ط ال رضي

والقيسال التائيال لسقياس السشاخ التشغيسي اذ ت ضؽ اف الؾ ط الحدابي بلغ  )69.43وباةحراؼ ةىره  )8.33وبلغ

الؾ ط ال رضي للسقياس  )78.66وبلتب قيسال  Tالسحدؾبال  )9.18اذ ت ضؽ نؽ خلؿ ذلػ اف قيسال الىاللال )sig
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بلتب  )8.888اي اةها ا تر نؽ ندتؾ الىاللال  )8.85ولسا كاةب قيسال الىاللال ا تر نؽ ندتؾ الىاللال اذا

اف ال روؽ كاةب نعشؾمال في ا اباب العضشال السدتهىفال نؽ البحث .

 1-1-3نشاةذال ةتائ ا ابال عضشال البحث في نقياس السشاخ التشغيسي :

نؽ خلؿ االطلع على ىوؿ  )1لؾحع نعشؾمال اال اباب لى العضشال السدتهىفال السدتجض ضؽ على نقياس

السشػػاخ التشغيسػػي اذا اف هػػذه السعشؾمػػال تػػىؿ علػػى اف السشتد ػ ضؽ الػػذيؽ يعسلػػؾف بقػػؾم أنػػؽ و ػػلنال السلع ػ
بسشاخ وعروؼ تتشا

يعيذػػؾف

والسهاـ السؾكلال بهػؼ وتل ػي االحتيا ػاب والستظلبػاب التػي يحتا ؾهػا ومعػزو الباحثػاف ذلػػ الػى

اف الؾ ازرم برؾرم عانال وقيادم هذه القؾم الستسثلال بزباطها السدؤولضؽ السباشرمؽ عشها عسلؾا على تػؾفضر هػذه الغػروؼ

والسشاخ السشا

لسحػيط العسػل وت ا ػضله نػؽ خػلؿ تػؾفضر كػل السدػتلزناب واالحتيا ػاب السظلؾبػال كػذلػ التعانػل نػع

السشدػؾبضؽ برػؾرم ضػػىم وتقرم يػال لهػؼ والعسػػل كخليػال واحػػىم فػي تش ضػذ السهػػاـ والؾا بػاب السظلؾبػال نػػشهؼ "اذ يجػ

علػػى

الرئيس والسرؤ ضؽ اف يتحسلؾ ندؤوليال تؾفضر نشاخ تشغيسي ضى وذلػ بؾضع خظط العسل ونشاةذال االهىاؼ ه والشػ

اف هػػذا االتجػػاه فػػي العسػػل يزمػػى نػػؽ ةػػىرم السرؤو ػػضؽ علػػى الحسػػاس واالداء السهشػػي الس ػػىع" الع ػزاوي )18: 2885 :

.وهذا نا اث تته ةتائ السقياس .

 2-3عرض ةتائ االو اط الحدابيال واالةحرافاب السعيارمال والقيسال التائيال والىاللال لسقياس االداء السهشي .

ىوؿ  )2ي ضؽ فيه قيسال الؾ ط الحدابي واالةحراؼ السعياري والقيسال التائيال بالسقارةال نع الؾ ط ال رضي

لسقياس االداء السهشي .

العدد
07

الوسط
الحسابً
3..66

االنحراف
المعٌاري
3.9

الوسط الفرضً لٌمة  Tلٌمة
المحسوبة sig
7.777
...6
44

الداللة داللة الفرق
معنوي

نعشؾي <  )8.85ودر ال حرمال ف.69= )1-

يؾضح ىوؿ  )2االو اط الحدابيال واالةحراؼ السعياري وقيسال الؾ ط ال رضي والقيسال التائيال لسقياس

االداء السهشي اذ بلغ الؾ ط الحدابي  )81.44وباةحراؼ ةىره  )9.3وبلغ الؾ ط ال رضي للسقياس  )66وبلتب
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قيسال  )T) (11.4وكاةب قيسال الىاللال  )sigبلتب  )8.888وهي ا تر نؽ ندتؾ الىاللال  )8.85ولسا تكؾف
قيسال الىاللال ا تر نؽ ندتؾ الىاللال فاف ذلػ يىؿ على اإل اباب ذاب داللال نعشؾمال لى عضشال البحث .
 1-2-3نشاةذال ةتائ االداء السهشي :

نؽ خلؿ االطلع على ىوؿ

العانلضؽ في ةؾم أنؽ و لنال السلع

 )2لؾحع نعشؾمال نقياس االداء السهشي والذي ي ضؽ نى

ةىرم

على االداء السهشي لسا نؾكل بهؼ نؽ نهاـ ووا باب ه ومعزو الباحثاف ذلػ

الى نا تقىنه السؤ دال السدؤولال بسدؤولضها للعانلضؽ نؽ نشاخ تشغيسي وعسلي نشا

االوؿ واالهتساـ بالغروؼ السشا بال والسحيظال بالعسل والعانلضؽ كذلػ تؾفضر كل

والذي اشضر اليه في السقياس

ل التذجيع والتح ضز السسكشال

لزساف ا تس اررمال االداء بروح ال رمق الؾاحى للتؾ ل الى الشتائ السر ؾم

 3-3عرض ةتائ العلةال بضؽ نقياس السشاخ التشغيسي واالداء السهشي لعضشال البحث وتحلضلها .
ىوؿ  )3بض ؽ ةتائ قيؼ االرتباط وندتؾ الىاللال للعلةال بضؽ نقياس السشاخ التشغيسي واالداء السهشي

المناخ التنظٌمً

الوسط
الحسابً
34.69

االنحراف
المعٌاري
3.99

المتغٌرات

االداء المهنً

3..66

3.9

معدل
االرتباط
7.049

لٌمة الداللة
sig
7.777

الداللة
معنوي

نعشؾي <  )8.85بىر ال حرمال ف138 =)2-
نؽ خلؿ ىوؿ  ) 3ت ضؽ ةتائ العلةال بضؽ االداء السهشي والسشاخ التشغيسي ونؽ خلؿ ا تخىاـ نعانل االرتباط

البديط بضر ؾف ت ضؽ و ؾد علةال نعشؾمال اذ بلتب قيسال نعانل االرتباط  )8.763وبلغ الؾ ط الحدابي )96.43
واالةحراؼ السعياري  )8.33لسقياس السشاخ التشغيسي وبلغ الؾ ط الحدابي  )81.44واالةحراؼ السعياري )9.3
للداء السهشي وكاةب قيسال الىاللال  )sigتداوي  )8.888وهي ا تر نؽ ندتؾ الىاللال  )8.85ولسا كاةب قيسال

الىاللال ا تر نؽ ندتؾ الىاللال اةسا ذلػ يىؿ على نعشؾمال االرتباط بضؽ السقيا ضؽ .

 1-3-3نشاةذال ةتائ العلةال االرتباطيال بضؽ نقياس السشاخ التشغيسي واالداء السهشي :

نؽ خلؿ االطلع على الجىوؿ  )3ونلحغال نعشؾمال العاةال االرتباطيال بضؽ السقيا ضؽ لى

عضشال

البحث وهذا نايىؿ على اف لعانلي السشاخ التشغيسي واالداء السهشي علةال ةؾمال بضشهسا وهذه العلةال لها اةعكا ها
0111

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)3لسنة 0207
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021

االيجابي على اداء العانلضؽ في ةؾم أنؽ و لنال السلع

وتش ضذ السهاـ والؾا باب السشاطال بهؼ ومعزو الباحثاف ذلػ

الى اف السشاخ التشغيسي الستؾفر نؽ ة ل السؤ دال على ةىر ايجابضته هؾ نايىفع العانلضؽ الى القياـ باالداء السهشي
السظلؾ وا لسر ؾ نشهؼ "فاالهتساـ بالعؾانل السداعىم وتؾفضر السدتلزناب السظلؾبال والجؾ االيجابي في بضئال العسل هؾ
نؽ اهؼ نا يداعى العانلضؽ على اعظاء كل نايتسكشؾف نشه نؽ هى ونهشيال في العسل" الجسضلي  )2881:68:ه كسا
يذكر اف نؽ اهؼ نعؾةاب العسل هي في عىـ تق ل العانل نكاف عسله او الؾا باب السشاطال به او السحيظضؽ به او

الق ارراب الرادرم نؽ ندؤوليه وهذا نايىفعه الى االعتراض وشحؽ الظاةال الدل يال التي تخرج على شكل ة ارراب غضر

ائبال او ردود افعاؿ غضر نرضيال او نشزبظال تؤثر على ضر العسل برؾرم نتشا قال ه وبسا اف االداء السهشي هؾ

(بارم عؽ حا ل ةتيجال العسل اف كاف ضىا او ضئا فهؾ ةتيجال لسجسؾع تلػ االعساؿ الستكررم والسدتسرم لذا و

االةتباه على تؾفضر اال ؾاء السشا بال والغروؼ السداعىم على تؾفضر ؾ عسل ايجابي يشعكس ايجابا على تقىيؼ كل

ناهؾ نسكؽ نؽ اداء نهشي يعسل على تحقضق االهىاؼ السر ؾ نؽ السشتد ضؽ والسؤ دال السدؤولال عشهؼ .
-2االستنتاجات والتهصيات :
 2-4االستنتاجات :

-1نؽ خلؿ ةتائ البحث الحالي ا تشت الباحثاف اف ندتؾ السشاخ التشغيسي لى ةؾم انؽ و لنال السلع

هؾ ضى نسا يشعكس لبا على االداء السهشي ألفراد القؾم

-2هشاؾ علةال بضؽ السشاخ التشغ يسي واالداء السهشي للعانلضؽ في ةؾم انؽ و لنال السلع

الشتائ .

بىلضل نعشؾمال

 0-4التهصيات :
في ضؾء ناتؾ ل اليه الباحثاف نؽ ةتائ للى ار ال الحاليال او ى باالتي :

-1تظ ضق السقاييس على عضشاب ونؤ داب اخر .

-2االفادم نؽ هذه الى ار ال نؽ ة ل العانلضؽ في ةؾم انؽ و لنال السلع
لىيهؼ .

نؽ خلؿ تعزمز الجؾاة

-3ا راء د ار اب نذابهال تختك باالداء الؾعي ي والسهشي واالداري نؽ و هال ةغر السؾع ضؽ .
المرادر

0101

االيجابيال
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-1با سال رفضق الشؾري :السشاخ التشغيسي في اطار االةتشاء التكشلؾ ي ه د ار ال تظ يقيال على السشذأم الرشاعاب

الدعؾديال في نىيشال ىم ه ر الال نا دتضر غضر نشذؾرم ه ىم ه انعال السلػ ع ى العزمز ه .1994

-2حسى علي ع ى هللا  :تأثضر السشاخ التشغيسي على االداء الؾعي ي للعانلضؽ د ار ال نضىاةيال على ادارم شؤوف

الجشديال والجؾازاب في و ازرم الىاخليال البحرمشيال ه ر الال نا دتضر نشذؾرم ه كليال العلؼ االدارمال ه انعال العلؾـ التظ يقيال
ه نسلكال البحرمؽ ه .2814

 -3ع ى الرحيؼ السضر  :العلةال بضؽ ضتؾط العسل وبضؽ االداء والرضا الؾعي ي ه نجلال االدارم العانال ه العىد

35ه .1995

-4عىةاف علي الجسضلي ه وداد نهىي الج ؾري :دور السشاخ التشغيسي في االداء ه السجلال العراقيال للعلؾـ

التربؾمال والش ديال وعلؼ اال تساع هنجلال فرليال علسيال نتخررال نحكسال هالسجلى االوؿ ه العىد. 4

-5نشتهى ع ى الزهرم نحدؽ العزاوي  :السشاخ التشغيسي الدائى في كليال التربيال اال ا يال الجانعال السدتشررمال

نؽ و هال ةغر اعزاء الهضئال التىرمديال .ر الال نا دتضر غضر نشذؾرم ه الجانعال السدتشررمال ه كليال التربيال ه .2885
-6دمحم الرضرفي  :الدلؾؾ التشغيسي ه ط1ه حؾرس للشذر والظباعال والتؾزمع ه اال كشىرمال ه .2885

-7دمحم حدؽ علوي وأ انال كانل  :البحث العلسي في التربيال الرماضيال وعلؼ الش س الرماضي ه القاهرم ه دار

ال كر العربي ه.1999
-8وهض

السلحق

نجضى الك يدي  :القياس الش دي بضؽ التشغضر والتظ ضق ه ل شاف ه العالسيال الستحىم ه .2818

ملحق ()1
اسماء السادة الخبراء والمختصين
ت

االسم

.

عبد هللا هزاع علً الشافعً

اللمب
العلمً
استاذ

2

علً ٌوسف حسٌن

استاذ

االختصاص

مكان العمل

علم النفس
الرٌاضً

كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة /
جامعة بغداد
كٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة /

علم النفس
الرٌاضً
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9

نصٌر لاسم خلف

استاذ

االدارة
الرٌاضٌة

6

خالد اسود الٌخ

استاذ

االدارة
الرٌاضٌة

5

سالم حنتوش رشٌد

استاذ

االدارة
الرٌاضٌة

4

صالح وهاب شاكر

استاذ
مساعد

االدارة
الرٌاضٌة

0

رائد مهوس زغٌر

استاذ
مساعد

علم النفس
الرٌاضً

جامعة بغداد
كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة /
جامعة دٌالى
كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة /
جامعة المادسٌة
كلٌة التربٌة االساسٌة
 /الجامعة
المستنصرٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة /
جامعة بغداد
كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة /
جامعة بغداد

ملحك ()2
فرٌك العمل المساعد
ت
.

االسم
فؤاد كاظم خلف

2

سٌف كرٌم نعمة

9

عالء خلف

6
5

لٌصر خٌر هللا دمحم
عالء حسٌن عبد الحسن

التخصص ومكان العمل
دكتوراه تربٌة بدنٌة وعلوم رٌاضة /
وزارة التربٌة
دكتوراه تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة /
وزارة التربٌة
ماجستٌر تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة /
جامعة الكرخ للعلوم
بكلورٌوس  /وزارة التربٌة
بكلورٌوس  /وزارة التربٌة
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ملحك ()9
ممٌاس المناخ التنظٌمً
الموضوع  /استبانة
السيد ..................................................................المحترم .
تحية طيبة ....
ٌروم الباحثان أجراء البحث الموسوم ب ( المناخ التنظيمي وعالقته باإلداء المهني لمنتسبي قوة أمن وسالمة
المالعب الرياضية العراقية ) ولكونكم تمثلون عٌنة البحث ٌرحوا الباحثان من حضراتكم االجابة عن فمرات
المماٌٌس المرفمة طٌا ً وأختٌار بدٌل واحد لكل فمرة من الفمرات االتٌة ومراعاة عدم تكرار او الشطب فً الممٌاس
ولفعل ذللن ٌرجوا وضع عالمة (صح ) فً داخل المربع الذي ٌوازي الفمرة وتحت البدٌل المناسب لكم .

مع الشكر واالمتنان
الباحثان
م.د .تحسين علي حاتم

م.د .حيدر علي موسى
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ت

موافك موافك محاٌد غٌر غٌر
موافك موافك
بشدة
بشدة

الفمرات

تهتم المٌادة بتوفٌر وسائل العمل والراحة
.
الضرورٌة لفراد الموة مثل ( وسائل النمل –
اماكن الراحة بعد الواجب – المستلزمات
الضرورٌة )
اتلمى دعم وتشجٌع المحٌطٌن بً لتنفٌذ واجباتً
2
ٌشارن افراد الموة فً عملٌة تمٌٌم ادائهم
9
ٌتالئم حجم الواجبات مع لدراتً الشخصٌة .
6
ساعات العمل ومواعٌد الدوام مناسبة ألفراد الموة .
5
تتفك إجراءات العمل المتعلمة بمسؤولٌاتً مع لدراتً
4
ومهارات .
ٌتفمد مدٌر الموة افرادها حتى خارج اولات الدوام
0
ٌحاول معظم افراد الموة تطوٌر لدراتهم البدنٌة والمهارٌة
3
خارج اولات الدوام .
ٌساعد اسلوب الضباط على تمدم الموة والرلً بها
3
ٌ .7ؤدي جمٌع افراد الموة مهامهم بكل حماس وجدٌة .
 ..تساعد التكنلوجٌا الحدٌثة ووسائل االتصال افراد الموة فً
التواصل مع لٌاداتهم واالستعالم عن الواجبات الطارئة
ٌ .2تٌح الضابط المباشر المجال لفراد الموة فً اتخاذ
المرارات
0103
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.9
.6

تنفذ النشاطات والواجبات بمستوى عالً من االداء .
ٌساعد تمسٌم العمل وتوزٌع الواجبات فً الموة على
تنفٌذها بصورة جٌدة .
تتناسب طبٌعة ومهام االفراد مع مؤهالتهم وتخصصاتهم .
هنان توافك وتناسك للمهام مع طبٌعة الهٌكل التنظٌمً
للمسم .
التطور التكنلوجً وسرعة االتصاالت تسهم فً تنفٌذ
الواجبات .
تسهم االتصاالت غٌر الرسمٌة بٌن افراد الوة فً تحسٌن
عاللاتهم االنسانٌة .
تتالئم تولٌتات النشاطات والفعالٌات الرٌاضٌة مع اعداد
افراد الموة .
ٌموم مدٌر الموة باالتصال المباشر بافرادها عندما ٌتطلب
ذلن .
تتحدد سرعة انجاز المهام فً الهٌكل التنظٌمً للموة .
ٌتمٌز الهٌكل التنظٌمً للموة بالمرونة .
مستوى التعاون بٌن جمٌع افراد الموة جٌد .
تحرص االدارة وعلى اشران الجمٌع باتخاذ المرارات .
ٌتٌح لً العمل الكثٌر من فرص التجدٌد واالبتكار .
ٌشارن افراد الموة فً تطوٌر معاٌٌر االداء المتعلمة
بوظائفهم وتحمٌك االهداف .
الظروف والعمبات لتمكننً فً االبداع بعملً .
ٌتم حل المشكالت التً تواجه وحدات العمل بشكل
جماعً .
ٌمتلن ارفاد الموة المدرة والصالحٌة فً اتخاذ المرارات
الطارئة والمهمة وتحمل مسؤولٌتها لتنفٌذ الواجبات ..

97
9.

توفر المٌادة وسائل نمل للتنمل فً اماكن الواجبات جٌدة .
ٌساهم نظام االتصال بٌن افراد الموة على توفٌر
المعلومات الالزمة لتخاذ المرارات المهمة .
ٌبدي المسؤول المباشر اهتمام كبٌرا برغبات االفراد .
تتمٌز االتصاالت االدارٌة بالسهولة والمرونة التامة .
تهتم المٌادة بدورات الصمل والتدرٌب المستمرة ألفراد
الموة وضباطها .

.5
.4
.0
.3
.3
27
2.
22
29
26
25
24
20
23
23

92
99
96
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 95وجود لٌود لانونٌة فً العمل لكنها لانونٌة ومنطمٌة .

ملحق ()4
مقياس االداء المهني
الموضوع  /استبانة
السٌد ..................................................................المحترم .
تحٌة طٌبة ....
ٌروم الباحثان أجراء البحث الموسوم ب ( المناخ التنظٌمً وعاللته باإلداء المهنً لمنتسبً لوة أمن وسالمة
المالعب الرٌاضٌة العرالٌة ) ولكونكم تمثلون عٌنة البحث ٌرحوا الباحثان من حضراتكم االجابة عن فمرات
المماٌٌس المرفمة طٌا ً وأختٌار بدٌل واحد لكل فمرة من الفمرات االتٌة ومراعاة عدم تكرار او الشطب فً الممٌاس
ولفعل ذللن ٌرجوا وضع عالمة (صح ) فً داخل المربع الذي ٌوازي الفمرة وتحت البدٌل المناسب لكم .
مع الشكر واالمتنان

الباحثان
م.د .حيدر علي موسى
ت
1

الفقرات

م.د .تحسين علي حاتم
موافق موافق محايد غير غير
موافق موافق
بشدة
بشدة

ٌحرص افراد الموة على تحمٌك االهداف العامة
للموة
0105
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2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ٌتم انجاز المهام المطلوبة فً الولت المحدد لها
لدى االفراد المدرة على تحمل االعباء الٌومٌة
للعمل
هنان مستوى التزام عالً باألنظمة الداخلٌة
للعلم .
ٌتمتع افراد الموة بالمدرة على التكٌف عند
حدوث حاالت طارئة اثناء اداء المهام
ٌتم التنسٌك والتعاون بٌن كافة المراتب
الموجودٌن داخل الموة
همة افراد الموة فً تنفٌذ المهام والواجبات
المناطة بهم عالٌة
لٌادة وادارة الموة توفر التدرٌب المناسب
لالفراد لتمكنهم من اداء واجباتهم بكفاءة
لالفراد المدرة على االبداع والتجدٌد والتطوٌر
التزام ادارة الموة بجودة اداء المهام والتزام
االفراد بالموانٌن العامة ٌساعد فً تحسٌن االداء
لدى افراد الموة المدرة على تصحٌح االخطاء
الناتجة من المٌام بواجباتهم .
االشراف المباشر والمتابعة المستمرة من لبل
ضباط ومسؤولً الموة بؤدي الى تحسٌن اداء
المهام من لبل االفراد
الٌتردد االفرادعن تنفٌذ الواجبات عند الطلب
منهم واثمناء تمتعهم باالجازة الدورٌة
لدى االفراد شعور اٌجابً نحو عملهم
االمانة واالخالص وااللدام صفات ٌتسم بها
افراد الموة
ٌبذل افراد الموة الجهد والولت ألنجاز االعمال
بطرٌمة صحٌحة ومرضٌة
ألفراد الموة المعرفة الكاملة بمتطلبات الوظٌفة
التً ٌؤدونها
للحوافز والمكافئات وكتب الشكر اثر اٌجابً
على اداء المهنً لالفراد
ٌتنافس افراد الموة على تحمٌك افضل اداء
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للواجبات المناطة بهم
ٌحرص االفراد على اداء الخطط
واالستراتٌجٌات الموضوعة من لبل المٌادة
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