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دراسة مقارنة في القيادة الذكية بين اللجنة االولمبية والبارالمبية الوطنية العراقية من
وجهة نظر اعضاء اتحاداتها الرياضية
()2
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المستخلص
تكمن أهمية البحث في دراسة الجانب القيادي من خالل رؤية االتحادات المركزية لقيادات اللجنة االولمبية والبارالمبية ومقارنة النتائج التي تم التوصل اليها
من خالل مقياس القيادة الذكية والذي يشمل على المجاالت وهي (الذكاء الشخصية – ذكاء الشعوري – ذكاء العقالني – ذكاء الروحي) وما تواجهه اللجنة
االولمبية والبارالمبية من متغيرات متعددة على المستوى االداري مما يتطلب منها إيجاد قيادة فاعلة لتالفي االخطاء او االزمات التي من الممكن ان يتالفاها
القائد الذكي .لذا وضع الباحثان بعض األسئلة اآلتية :ما مدى امتالك اللجنةاالولمبية و البارالمبية لقيادات ذكية تحمل مؤهالت القيادة ,ما هي الذكاءات
القيادية التي يحملها قادة اللجنة االولمبية او البارالمبية ؟ هل قادة اللجنة االولمبية والبارالمبية لديهم القدرة على تحسين انفسهم بحيث يعملون على الجمع
بين انواع القيادة الذكية وبلورتها بشكل عملي يخدم االتحادات والموظفين لالرتقاء بالعمل االداري وصنع القرار الرياضي  .تم استخدام المنهج الوصفي
باالسلوب المسحي وبطريقة العالقات االرتباطية والمقارنة وتم اختيار عينة البحث من اعضاء االتحادات المركزية للجنة االولمبية والبارالمبية بواقع ()50
عضوا لكل لجنة  ,حيث تم توزيع ( )100استمارة اي بنسبة ( )50استمارة التحادات اللجنة االولمبية و( )50استمارة التحادات اللجنة البارالمبية  ,وقد
اعتمد الباحثان على استبانه جاهزة لقياس متغيرات القيادة الذكية التي تم الحصول عليها من دراسة (علي عبد اللطيف علي  ,)2019وتم عرض الوصف
األحصائي لبيانات مقياسي القيادة الذكية للجنة االولمبية والبارالمبية ومناقشتها فضال عن عرض نتائج الفروق بين االولمبية والبارلمبية في مقياس القيادة
الذكية ومناقشتها ,واستنتج الباحثان أن اعضاء االتحادات المركزية البارالمبية التي تمثل عينة البحث تتمتع ببعض الخصائص القيادية لتحقيق األهداف
المطلوبة منها إال أن السياسات التي تتبعها اللجنة البارالمبية قد أبعدتهم عن ممارسة دورهم القيادي أو مشاركتهم الفعلية في اتخاذ الق اررات واكتفت بدورها في
االتحادات مما انعكس ذلك على أن يكون دورهم سلبيا أكثر مما يكون ايجابيا في حدوث أزمة .واوصى الباحثان العمل على تطوير المهارات للقيادة العليا ,
وتعزيز ما تمتلكه من مهارات قيادية عن طريق تحسين قدراتهم ومهاراتهم في مجال الذكاء الشعوري والذكاء العقالني والذكاء الروحي .وأن تساهم
اللجنةاالولمبية والبارالمبية في زج اعضاء االتحادات الخاصين في دورات القيادة لتكون لديهم المعرفة بالقيادة اإلدارية ( وخاصة القيادة الذكية) ,إدارة
األزمات ,نظريات القيادة ,المسؤولية االجتماعية ,نظم التحفيز ,حيث لمس الباحثان أن القيادات اإلدارية التي شملها البحث لديهم خبرة فنية في مجال عملهم
دون الثقافة اإلدارية الكافية.
الكلمات المفتاحية :القيادة الذكية ,اللجنة االولمبية ,اللجنة البارالمبية ,االتحادات المركزية.

ABSTRACT
A Comparative Study of Intelligent Leadership between Iraqi National Olympic and
Paralympic Committees from Federation members’ Point Of View
The importance of the research lies in studying leadership from central federations of Paralympic and Olympics point
– of view as well as comparing the results using Intelligent leadership scale that include (personality intelligence
emotional intelligence – cognitive intelligence – and spiritual intelligence). The researchers designed questions like
does Paralympic and Olympic committees have intelligent leadership that have all leadership qualifications, what kind
of leadership intelligence does Olympic and Paralympic committees’ leaders possess? Do the leaders of Olympic and
Paralympic committees have the ability to improve themselves by obtaining all types of leadership to better serve
federations and their employees and to make athletic decision? The researchers used the descriptive method on a
subjects of (50) members from each national Olympic and Paralympic committees. They distributed the questionnaire
for measuring intelligent leadership from Ali Abdul Lateef dissertation 2019. The results showed that Paralympic
committee members have some leadership characteristics yet the policies followed by the committee does not allow
them to perform their leadership role which was negative thus created problems. The researchers recommended
developing higher leadership skills by improving their skills and abilities in emotional, cognitive and spiritual
intelligence as well as holding courses for intelligent leadership.
Keywords: intelligent leadership, Olympic and Paralympic committee, federations.
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المقدمة:
تُعد القيادة من المواضيع التي نالت اهتماما كبي ار من لدن الباحثين في مختلف حقول المعرفة  ,وقد تعاظمت أهمية
القيادة اإلدارية في الوقت الحاضر نتيجة للتغيرات التي يشهدها العالم اليوم في جميع الميادين  ,وان نجاح القيادة اإلدارية
في ظل هذه التغيرات يتطلب قادة إداريين ذوي كفاءة عالية للقيام بأدوارهم على أفضل وجه من أجل تحقيق األهداف
الموكلة إليهم.
إن المهمة األساسية لقادة اليوم تكمن في إحداث انطباع جيد لدى المرؤوسين  ,وذلك ال يحصل إالّ عندما يخلق

القائد نوعا من الصدى الطيب لدى مرؤوسيه  ,من خالل تحرير أفضل ما يمتلك من طاقات  ,لذلك تُعد القيادة في
األساس وظيفة عاطفية  ,انفعاليـة أو شعورية  ,األمر الذي يمكن أن يقود إلى صياغة نماذج جديدة في اإلدارة تدعو القادة
تأمل.
اإلداريين إلى وقفة ّ

فالعقد األخير من القرن الماضي َش ِه َد انطالقة دراسات علمية عن االنفعاالت تمثلت بإلقاء نظرات خاطفة على
الدماغ وهو يقوم بنشاطه  ,ومن خالل األساليب االبتكارية أصبح ألول مرة ظاه ار للعيان ما كان ُيعد لغ از كبي ار  ,هذه

االنفعاالت في جوهرها ه ي الدافع ألفعالنا  ,وهي بمثابة خطط فورية غرسها التطور في كياننا اإلنساني  ,إذ يؤدي كل
انفعال دو ار فريدا في السجل الشعوري للفرد.
لسنوات عديدة ظل االعتقاد السائد هو أن نجاح هؤالء القادة يتوقف على ذكائهم العادي (األكاديمي) ومهاراتهم التقنية

أو التخصصية فقط  ,وفي السنوات العشر األخيرة ظهرت العديد من الدراسات والبحوث التي أثبتت أن ذلك الذكاء وتلك
المهارات غير كافية لوحدها لنجاح القادة في مختلف المجاالت ومنهم القادة اإلداريون  ,بل أن هناك جوانب عديدة تتعلق
بالنواحي الشخصية والعقالنية والشعورية والروحية.
وتكمن أهمية البحث في دراسة الجانب القيادي من خالل رؤية االتحادات المركزية لقيادات اللجنة االولمبية والبارالمبية
ومقارنة النتائج التي تم التوصل اليها من خالل مقياس القيادة الذكية والذي يشمل على المجاالت وهي ( مجال ذكاء

الشخصية – ذكاء الشعوري – ذكاء العقالني – ذكاء الروحي ) وما تواجهه اللجنة االولمبية والبارالمبية من متغيرات متعددة

على المستوى االداري مما يتطلب منها إيجاد قيادة فاعلة لتالفي االخطاء او االزمات التي من الممكن ان يتالفاها القائد
الذكي.
من هذا يستدل ان القيادة جزء مهما وأساسيا من حياة المنظمات الرياضية ومنها اللجنة االولمبية والبارالمبية فإذا لم

تكن المنظمة قادرة على اخراج قيادات ذكية تعمل بشكل يتالئم مع متطلبات العصر الحديث فاالجدر بنا االستفادة من
العالم الخارجي وكيف تعمل المنظمات العالمية خصوصا على الجانب الرياضي واالنجاز العالي  ,لذا البد أن تتوفر
قيادات واعية ذات سمات شخصية قادرة على تبني استراتيجيات تحمي المنظمة وتهيئ المنظمه بالشكل الذي يؤدي بالوصول
الرياضة العراقية الى مستويات متقدمة  ,لذا يمكن وضع بعض األسئلة اآلتية:


ما مدى امتالك اللجنةاالولمبية والبارالمبية لقيادات ذكية تحمل مؤهالت القيادة ؟



ما هي الذكاءات القيادية التي يحملها قادة اللجنة االولمبية او البارالمبية ؟



هل قادة اللجنة االولمبية والبارالمبية لديهم القدرة على تحسين انفسهم بحيث يعملون على الجمع بين انواع القيادة الذكية
وبلورتها بشكل عملي يخدم االتحادات والموظفين لالرتقاء بالعمل االداري وصنع القرار الرياضي ؟
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الطريقة واألدوات:
تم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب المسحي وبطريقة العالقات االرتباطية والمقارنة وتم اختيار عينة البحث من اعضاء
االتحادات المركزية للجنة االولمبية والبارالمبية بواقع ( )50عضوا لكل لجنة ,إذ تم توزيع ( )100استمارة اي بنسبة ()50
استمارة التحادات اللجنة االولمبية و( )50استمارة التحادات اللجنة البارالمبية.
متغيرات البحث:


أوال القيادة الذكية :القيادة التي تبث الحيوية والنشاط في عمليات المنظمة الرياضية من خالل إمتالكها قدرات ذکائية
تمكنها من إيجاد أو تكوين ثقاقة منظمية قوية مشجعة على التعلم واإلبداع والمشاركة الفعلية للتابعين
)( (Sydänmaanlakka, 2003, p. 46الموظفين – االتحادات الرياضية) في العملية القيادية والعمل كفريق واحد
نحو بناء منظومة رياضية قادرة على تحقيق التميز والتكيف السريع مع تغيرت البيئة الرياضية .اما المجاالت التي تم

استخراجها من القيادة الذكية وهي:


ذكاء الشخصية :هو القدرة على متابعة وتنمية التفوق االخالقي للقائد بالشكل الذي يؤدي الى التمكن الذاتي للظروف
المحيطة من خالل االصرار على التغيير والتصحيح الذاتي ,وهو الشخص الذي يبدأ التغيير من نفسه بغض النظر

عن االخرين ).(Garcia, 2012, p. 5


الذكاء الشعوري  :القدرة على التصور بدقة للحالة  ,والتقييم الشامل  ,والقدرة على الوصول إلى تولد المشاعر عندما
تكون األفكار سهلة  ,والقدرة على فهم االنفعال والمعرفة العاطفية ,والقدرة على تنظيم بالطريقة التي تخدم المؤسسه
( ,2013 ,Dadermanصفحة )65



الذكاء العقالني :إن العقالنية تعني تحديد أهداف مناسبة من قبل القائد ,والتحرك المناسب في ضوء أهداف المخطط

لها ,واالهداف تبنى على اساس االمكانات المتوفره ,وهذا يعني تحقيق المؤسسة ألهدافها باالستعانة بأفضل السبل
الممكنة .


الذكاء الروحي :بأنه القدرة على استخدام نهج متعدد الحواس بما في ذلك الحدس والتأمل ,والتصور للوصول إلى
المعرفة المرء الداخلية من أجل حل المشاكل )(Garcia, 2012, p. 5

وتمثلت أدوات البحث بجانبيه النظري والتطبيقي بالمصادر والمراجع التي وظفت من الكتب والدراسات والبحوث والمقاالت
والرسائل الجامعية واالنترنيت ,إما الجانب التطبيقي الميداني فقد اعتمد الباحث على )الزيارات الميدانية واجراء المقابالت
الشخصية) مع الخبراء والمشاهدات الميدانية إما األداة الرئيسية في هذا الجانب هي مقياس القيادة الذكية (استمارة استبيان)
التي اعتمدها الباحث في جمع البيانات األساسية وقد اعتمدت استبانه جاهزة لقياس متغيرات القيادة الذكية (الملحق  )1الذي

تم الحصول عليها من دراسة (علي عبد اللطيف علي  2019اطروحة دكتوراه قيد الدراسة).
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النتائج:

الجدول ( )1يبين الوصف األحصائي لعينة البحث اللجنة االولمبية لمقياس القيادة الذكية

المتغيرات
اللجنة
األولمبية

الوسط

الوسط

األنحراف

الفرضي

الحسابي

المعياري

192

187.4

22.685

األلتواء
0.365-

اعلى

اقل

درجة

درجة

242

132

مستوى

قيمة T

الخطأ
0.158

1.434-

قيمة الداللة تكون معنوية اذا كانت < من 0.05

يتبين من الجدول ( )1الوصف االحصائي الجابات اعضاء االتحادات المركزية للقيادة الذكية للجنة االولمبية الوطنية

العراقية حيث بلغ الوسط الفرضي ( )192بينماالوسط الحسابي ( )187.4بينما بلغ االنحراف المعياري ( )22.68507وعند
حساب قيمة  tاليجاد الفروق بلغت ( )1.434-ولهذا تبين ان قيمة الداللة ( )0.158هي اصغر من ( )0.05اي الفرق غير
معنوي.

جدول ( )2يبين الوصف األحصائي لعينة البحث اللجنة البارالمبية لمقياس القيادة الذكية
الوسط

المتغيرات
اللجنة

البارلمبية

األنحراف

الوسط

األلتواء

الفرضي

الحسابي

المعياري

192

191.88

14.61707

0.441-

اعلى

اقل

214

166

درجة

درجة

قيمة T
0.058-

مستوى
الخطأ

0.954

قيمة الداللة تكون معنوية اذا كانت < من 0.05

يتبين من الجدول ( )2الوصف االحصائي الجابات اعضاء االتحادات المركزية للقيادة الذكية للجنة البارالمبية الوطنية
العراقية حيث بلغ الوسط الفرضي ( )192بينماالوسط الحسابي ( )191.88بينما بلغ االنحراف المعياري ()14.61707

وعند حساب قيمة  tاليجاد الفروق بلغت ( )0.058-ولهذا تبين ان قيمة الداللة ( )0.954هي اصغر من ( )0.05اي
الفرق غير معنوي .
الجدول ( )3يبين نتائج الفروق بين االولمبية والبارالمبية في مقياس القيادة الذكية
األنحراف

العينة

الوسط الحسابي

االولمبية

187.4

22.68507

البارلمبية

191.88

14.61707

المعياري

قيمة T

مستوى الخطأ

-1.174-

0.244

ومن خالل ما تقدم نالحظ بأننا قد حصلنا على نتائج ال تشير إلى معنوية الفروق بين االولمبية والبارالمبية بمقياس
القيادة الذكية ويعـزو الباحثـان سـبب عـدم ظهـور فـروق معنويـة بـين االولمبية والبارالمبية الـى فقدان االتحادات الى الرؤية
الواضحة والشاملة الختيار القيادات العليا التي تسير عمل اللجنة االولمبية والبارالمبية خاصة على المستوى الشخصي

(الذاتي) الذي البد ان يتسم به كقائد من صفات قيادية (شخصية ,شعورية ,عقالنية ,وروحية) يقوم بتسيير عجلة الرياضة
االولمبية او البارالمبية ,فضال عن تـشابه طبيعـة ظـروف العمـل االداري ضمن المنظمات الرياضية الغير حكومية  ,فاللجنة
االولمبيةاو البارالمبية يـسعون دائمـا الـى فرض لغة التكتالت االنتخابية على حساب الكفائه االدارية وهذا ماينتج عن
االتحادات المركزية بأعطاء ترشيحات انتخابية الى اشخاص هم لم يستطيعوا ادارة اتحاداتهم  ,والن التوجه الصحيح للقيادة

الذكية تنبع من تحقيـق التـآلف واالنسجام بين (االتحادات واللجان االولمبية) و (الموظفين واللجان البارالمبية) والذي يـؤدي
الـى وحـدة الهـدف للوصـول بالمنظمة الـى أعلـى مـستوى مـن اإلنجـاز ,حيـث يـذكر (حسن احمد وابراهيم  (82 ,2003 ,إن
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األهـداف الجماعيـة ضـمن المنظمة الرياضية لهـا قيمتهـا عنـدما تتطلب رؤية واضحة واهداف واقعية ومـستوى مرتفعـا مـن
التعـاون والتوافـق عندئذ تمثل قيمة في تنظيم وزيـادة الدافعيـة نحـو انجـاز العمـل.
كما يمكن مالحظة من خالل الجدول الى الفروق بين اللجنة االولمبية والبارالمبية عن طريق الوسط الحسابي حيث
ان الوسط الحسابي لمتغير القيادة الذكية للجنة االولمبية فكان ( )187.4بينما متغير القيادة الذكية للجنة البارالمبية
( ) 191.88وهذا يعطي مؤشر ولو ضئيل على ان اللجنة البارالمبية هي افضل ولو بجزء بسيط من خالل اراء االتحادات
المركزية بقدرتهاعلى تكثيف الجهود نحو اقامة البطوالت واعداد الالعبين والتركيز على المتميزين من الالعبين وباعداد

واعمار مناسبة من اجل تحقيق االنجاز المطلوب في الدورات البارالمبية.
بينما على الضفة الثانية وهي اللجنة االولمبية وما هو معلوم للجميع وكيفية اختيار القيادات من المكتب التنفيذي
وكيفية تعامل المكتب التنفيذي مع جميع المعوقات التي تمر على االتحادات الرياضية واخرها ازمة االموال واللجنة 140

وكل ماآ لت اليه من تدني في المستوى العام للرياضة االولمبية وهذا يمكن اعطاء اسباب منها عدم قدرة القيادة العليا
المشرفة على اللجنة االولمبية من توطيد العالقة بينها وبين و ازرة الشباب الرياضة وعدم االنصات الى االراء المختلفة وعدم
االعتماد على الخبراء المختصين باالدارة الرياضية من هذا كله تبلور فكر لدى االتحادات المركزية على ان الذي يقود
عجلة القيادة ليس لديه فكر عقالني يمكن من وضع حلول بديلة ومستقبلية للنهوض بالواقع الرياضي .

االستنتاجات:
االستنتاجات الخاصة بزيارات الباحثان ومشاهداته الميدانية:


أن اللجنة البارالمبية التي شملها البحث والتي تمثل الجزء المهم اليتضمن هيكلها التنظيمي على أي وحدة إدارية إلدارة
األزمة على الرغم من حدوث األزمات .



أن اعضاء االتحادات المركزية البارالمبية التي تمثل عينة البحث تتمتع ببعض الخصائص القيادية لتحقيق األهداف

المطلوبة منها إال أن السياسات التي تتبعها اللجنة البارالمبية قد أبعدتهم عن ممارسة دورهم القيادي أو مشاركتهم الفعلية

في اتخاذ الق اررات واكتفت بدورها في االتحادات مما انعكس ذلك على أن يكون دورهم سلبيا أكثر مما يكون ايجابيا في
حدوث أزمة.
التوصيات:


العمل على تطوير المهارات للقيادة العليا  ,وتعزيز ما تمتلكه من مهارات قيادية عن



طريق تحسين قدراتهم ومهاراتهم في مجال الذكاء الشعوري والذكاء العقالني والذكاء الروحي.



أن تساهم اللجنةاالولمبية و البارالمبية في زج اعضاء االتحادات الخاصين في دورات القيادة لتكون لديهم المعرفة

بالقيادة اإلدارية( وخاصة القيادة الذكية)  ,إدارة األزمات ,نظريات القيادة ,المسؤولية االجتماعية ,نظم التحفيز ,حيث
لمس الباحثان أن القيادات اإلدارية التي شملها البحث لديهم خبرة فنية في مجال عملهم دون الثقافة اإلدارية الكافية.


ضرورة اهتمام المنظمات الرياضية (اللجنة االولمبية – البارالمبية ) بغرس وتطوير القيم القيادية لدى جميع العاملين في
المنظمة وخلق االنتماء واالحساس بان مصيرهم يرتبط بنجاح منظمتهم وبقائها واستمرارها في العمل

.
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المالحق
الملحق ( )1استبانة مقياس القيادة الذكية
ت

الفقرات

1

تتميز اللجنة باالستقاللية في اتخاذ الق اررات

2

تعمل اللجنه بمستوى جيد اذا تركت بدون تدخل

3

لدى اللجنه ادراك واقعي لقدراتها وما تعجز عن عمله

4

ال تهتم اللجنه بالعمل المبني على اسس علمية

5

تستند اللجنه على توجيه االتحادات ونفسها باستمرار

6

دائما

تصرح اللجنه بشكل واضح عن كل ما تشعر به ازاء الظروف المحيطه بها وبدون
تكتم

7

اللجنه قادره على االستفادة من النجاح والفشل خالل العمل

8

لدى اللجنه القدره على التأمل والتفكير العميق فيما تتوصل اليه من المعلومات

9

تعمل اللجنة على استقبال المعلومات وتحليلها ومعالجتها وربطها وفقا للقانون
والمنطق

10

مجمل االنشطه والق اررات المهمة تربطها اللجنه بالجوانب العلمية والعملية

11

تغيير اللجنه ردود افعالها حسب المواقف المختلفه

12

لدى اللجنة القدره على وضع االهداف الواقعيه

13

اعداد البدائل وفق التفكير العميق يمكن اللجنة من اتخاذ الق اررات

14

تهتم اللجنه باالراء من خالل االجتماعات التي تساعدها للتوصل الى القرار الجيد

15

تبتعد اللجنة عن االنطوائية واالنفراد بالق اررات كونها تهتم باالراء والمقترحات

16

لدى اللجة تراكم للخبرات االدارية يمكنها من توليد افكار متجددة باستمرار

17

لدى اللجنة سجالت خاصة للجوانب المالية واالدارية التي تمكنها من اتخاذ ق اررات
صعبة وضرورية

18

تتفاعل اللجنه مع رؤساء االقسام والموظفين و اعضاء االتحاد بسهوله

19

تظهر اللجنه تفهما للحاجات الماديه والمعنويه لالتحادات

20

يستند عمل اللجنه على معلومات شاملة لالقسام والموظفين
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21

تقود اللجنه االقسام والموظفين لتحقيق االبداع في العمل االداري

22

ق اررات اللجنه تستمدها من رؤساء االقسام واالتحادات ذو الخبره والمعرفه

23

تهتم اللجنه بمصالحها الشخصيه عند تحديد اهداف المؤسسه

24

تسمح اللجنة بتدخل مؤسسات خارجيه في العمل وتحديد االهداف

25

تضع اللجنه استراتيجية بعيدة المدى لدقائق االمور في العمل

26

توفر اللجنه للموظفين جوا مريحا للعمل

27

تتقبل اللجنة اراء الموظفين باستمرار كي تجعل العمل محببا لهم

28

تسعى اللجنة باستمرار لجعل الموظفين يراقبون انفسهم بأنفسهم بشكل طبيعي

29

تفسح اللجنة المجال ليتصل بها الموظفين في اطار تبادلي لمنفعة المؤسسة

30

تشجع اللجنة موضفيها على تقييم انفسهم على اساس مبدأ تحقيق اعلى مستوى
رضا لديهم

31

تعتمد اللجنة مبدأ الثواب والعقاب مع الموظفين

32

تعمل اللجنة على التعرف على اسباب حدوث اخطاء العمل مع االتحادات

33

تعالج اللجنة الصدامات والنزاعات التي تحدث بين الموظفين عن طريق معاقبتهم

34

تتفهم اللجنة نزاعات االتحادات وتحاول معالجتها من خالل تقريب وجهات النظر

35

تضع اللجنة اهداف مستقبلية قابلة للتحقيق

36

تتابع اللجنه كيفية تحقيق االهداف المخطط لها بشكل مستمر

37

تعتمد اللجنة استراتيجية خاصة لتحقيق االهداف الموضوعة

38

اللجنه تكون شديدة في متابعة الق اررات التي وضعت في برنامجها األنتخابي

39

تتميز اللجنة باالستعانة بالخبرات العلمية الخارجية

40

تجارب االخرين في النجاح هي محل دراسة اهتمام اللجنة

41
42
43

يرتكز عمل اللجنة باالعتماد على اصحاب الشهادات العليا لرسم استراتيجيات
المستقبل
ال تتمتع اللجنة بالعالقات مع المؤسسات الرياضية األخرى
هناك توجة عميق وتفكير واضح من قبل اللجنة نحو الترابط والتفاعل مع
المؤسسات الساندة

44

عدم وضع الحواجز من قبل اللجنة لمشاركة الكفاءات في اتخاذ القرار

45

باب اللجنة مفتوح لالكاديمين المبدعين والمتميزين

46

اللجنة تعطي اهتمام اكثر لالتحادات صاحبة االنجاز

47

تهتم اللجنة باتحادات االلعاب ذات الشعبية الواسعة في المجتمع العراقي

48

تعتبر اللجنه اخفاقها في عمل معين هو ذو فائدة لتصحيح المسارات المستقبلية
التي يمكن االستفادة منها

49

ان اكثر الق اررات التي يتم اتخاذها بشكل علمي بعيدا عن العاطفة

50

تعتمد اللجنة في حل المشاكل على الدراسة والتحليل والتدقيق وليس التسرع في حلها

51

تتحمل اللجنة المسؤولية الكاملة عن االعمال في حال االخفاق

52

لدى اللجنه االستعداد التام للتعلم من اخطائها

53

ال تهتم اللجنة بالنظر في افكارها التخاذ الق اررات

54

تؤكد اللجنه على المدخل االخالقي في العمل

55

تتصرف اللجنة وفقا للقيم التي تؤمن بها

56

تتحكم اللجنة في افكارها حسب المواقف المختلفة
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57

لدى اللجنة فهم عميق لدور االبداع واالبتكار

58

من اهداف اللجنة التضامن مع االتحادات وما تحتاجه في انشطتها اليومية

59

تنوع اللجنة اساليب العمل اليومي لغرض االبتعاد عن الروتين

60

لدى اللجنة القناعة بان المنصب هو واجب ومسؤولية

61

اللجنة على مستوى من الوعي للضمير والحكمة التي بداخلها بحيث يجعلها نبراسا
مرشدا لعملها

62

اعمال اللجنة تتفق مع اهدافها العليا

63

تتخذ اللجنة الدروس والعبر من المحن التي تواجهها

64

تسترشد اللجنة بألهامها وحدسها عند اتخاذ الق اررات الهامة
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