
  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 

 دور الميم االدارية للمادة الكشفيين وعاللته بتحميك اهداف التنمية المستدامة في العراق  

 

481 
 

 دور المين االدارية للمادة الكشفيني وعاللته بتحميك اهذاف
   التنوية املستذاهة يف العراق 

dr.nigarkhild@gmail.com     نيكار خالد نجم الدين .م.د  

 جامعة صالح الدين / اربيل

 05/8/0202اريخ لبول النشر .............. ت55/6/0202تاريخ تسليم البحث 

                    امللخص
ييجف البحث الحالي الى ما يأتي:الى بشاء مكياس لمتشسية السدتجامة لمقادة الكذفيغ في مجيخيات الشذاط الخياضي 

شذاط التشسية السدتجامة والكيع االدارية لمقادة الكذفيغ في مجيخيات ال والكذفي في العخاق ، و التعخف عمى درجة
الخياضي والكذفي في العخاق ، وكحلظ التعخف عمى دور الكيع االدارية لمقاده الكذفييغ  في تحقيق اىجاف التشسية 

التعخف عمى العالقة بيغ الكيع االدارية لمقادة الكذفيغ وتحقيق اىجاف التشسية  السدتجامة ، واخيخ وليذ اخخا 
ييغ في ليكمية الذعبة الكذفية في مجيخيات الشذاط الخياضي السدتجامة. وتكػنت عيشة البحث مغ القادة الكذف

( مجيخية لمسحافطات 04( قائجا وقائجه والستسثمة بـ)041والكذفي في العخاق )عجا إقميع كػردستان( والبالغ عجدىع )
الباحثة  استخجمت  (  0101لمعام الجراسي )  ( قائج كذفي مثبت لجييع7( مجيخيات لمعاصسة بغجاد لكل مجيخية )6و)

واستخجمت الباحثو البخنامج  السشيج الػصفي بأسمػب السدحي واالرتباشي لمػصػل الى اىجاف البحث وحل مذكمتو،
القادة الكذفيػن في لسعالجتو البيانات احرائيا ، واستشتجت الباحثة أن   (  SPSS)  اإلحرائي االجتساعي 

ى التشسية السدتجامة بجسيع مجاالتيا مغ السجال االجتساعي السجيخيات الكذفية في العخاق يستمكػن قجرة عالية عم
والبيئي والرحي واالقترادؼ والػششي والتكشمػجي ، وايزا يتستعػن  القادة الكذفييغ بكيع إدارية وحذ ادارؼ عالي ، 

دة درجة الكيع وان العالقة بيغ درجة التشسية السدتجامة ودرجة الكيع االدارية ىي عالقة ايجابيو شخدية ، أؼ ان زيا
 اإلدارية لمقادة الكذفييغ تدداد امكانية التشسية السدتجامة لجييع.

 مة(التشسية السدتجاالقادة الكذفييغ،  ،الكيع االدارية) :الكلسات السفتاحية
The Role of Management Values for Leaders Scouts and Their Relationship 

Achieving Sustainable Development Goals in Iraq  
Lect. Dr. Nigar Kh. Najmaldeen        dr.nigarkhild@gmail.com 

 

Abstract 

The current research aims at building measure of sustainable development. The scout 

leaders in the directorates of sports and scouting activity in Iraq. A sustainable 

development identifying the degree of sustainable development and management values of 

the scout leaders in the directorates of sports and scouting activity in Iraq, as well as to 

identify the role of the administrative values of the scouted leaders in achieving 

sustainable development goals, but not last to identify the relationship between 

management values and achieving sustainable. The research sample consisted the leaders 

who scouted in the structure of the scout division in the sports and scout activity 

directorates in Iraq, the (140) leaders represented by (14) directorates and (6) directorates 

for the capital baghdad, each  directorate has (7) scout leaders installed for the academic 

year (2020) .the researcher used the descriptive approach in a survey and correlational 

manner to research objectives and solve it. 
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The researcher concluded that scout leaders possess a high capacity for sustainable 

development in all areas of the social environmental , heath , economic , nation and 

technological fields . They also enjoy the scout leaders with managerial values and high 

managerial sense and the relationship between sustain able development and the degree of 

administrative values is a positive direct relationship that is the increase in the degree of 

administrative values of the revealed leaders increases the possibility of sustainable 

development for them. 

Keywords: (Management Values, Scouts Leaders, Sustainable Development) 

 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث واهسيته  1-1

تشسية الذباب لتحقيق اقرى ارتقاء بقجراتيع البجنية والعقمية  الحخكة الكذفية قػة بارزه تديع في ان      
كسا تبخز  والعالسية،السحمية والػششية  مجتسعاتيعوجعميع افخاد ومػاششيغ مدؤوليغ في  والخوحية،والػججانية 

، وايزا  التشسيةجدء رئيدي في كافة مجالت  عما جعميدورىع السدتسخ في عسمية التشسية والتصػيخ وىػ 
خكة الكذفية تبشى عمى مبادغ راسخة حتى تكػن خارشة واضحة تعيشيع عمى التقجم واالرتقاء والتي تتسثل الح

في الػاجب نحػ هللا مغ خالل االلتدام بالسبادغ الجنية والتسدظ بالعقيجة، وكحلظ واجباتيع تجاه االخخيغ بالػالء 
، ومع التعديد والسذاركة في تشسية السجتسع، لمػشغ ومغ خالل محاولة االرتقاء بدبل العير الخغيج لألفخاد

) اوبخؼ ، والػاجب نحػ الحات مغ خالل مدؤولية كل شخز عغ تشسية ذاتو وبالتالي تشسية السجتسع ككل
0100  ،011. ) 
جسيع تمظ السبادغ تجعل مغ القادة الكذفيغ السشتدبيغ لمحخكة الكذفية واالرشادية اداة راسخة في بشاء        
االقترادية واالجتساعية والبيئية والرحية والجسالية وفي مجاالت استخجام  السدتجامةالتشسػية سجاالت كافة ال

  البذخية.التكشػلػجيا الحجيثة والتشسية 
ىػ االنتقال بالسجتسع نحػ األفزل وتحديغ شتى نػاحي الحياة  لمقادة الكذفييغوبيحا تعج التشسية السدتجامة 

 ػح إلى غج أفزل.أنيا تعشي الصس فييا اذ
االدارية وتكسغ اىسية البحث الحالي في بيان اىسية الحخكة الكذفية في العسمية التخبػية وغخس الكيع       
ميارات القادة مغ خالل مشاىجيا وسبل وشخق تحكيقيا والتي تداىع بذكل مباشخ في بتحقيق اىجاف  وتشسية

والتشسية السدتجامة بيغ دور القادة الكذفييغ في العخاق  التشسية السدتجامة ومعخفة ىل ىشاك عالقة وارتباط
، ىحا مغ ناحية وبشاء مكياس خاص لمقادة الكذفييغ يكيذ مجػ امتالكيع لمتشسية مقجرتيع في تصػيخىامجػ و 

 السدتجامة يعصى لمبحث أىسية كبيخة.
 مذكلة البحث  1-2

ا لمتصػر العالسي فقج بخز دور كبيخ يقع عمى في الحخكة الكذفية ومػاكبتي الحاصمةفي ضل التصػرات       
بخز امام الحخكة الكذفية عكبة حيث ذبابية ال اتسشطػمال أكبخ واحجة مغ يذكمػن  عكػنيعاتق القادة الكذفيغ 

مغ جية  السدتجامةالكذفيغ في تحقيق اىجاف التشسية  االدارية لمقادةالكيع  عجم وضػح دور اساسية تكسغ في
لقادة خاص با مكياس لمتشسية السدتجامة وكيفية تحكيقيا جحج عمع الباحثة ال يػج وعمىومغ جية اخخػ 

 .السدتجامةالتشسية  ىجافألالكذفيغ وكحلظ مجػ تفيع ووعي القادة الكذفييغ 
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 التالي: لفي التداؤ  ان نمخز مذكمة البحث ويسكغ
 ىل يػجج مكياس يكيذ التشسية السدتجامة؟ -
  ؟السدتجامةالكذفيغ في تحقيق اىجاف التشسية  لمقادةاالدارية اسيام الكيع  ما مجػ -

 اهداف البحث 1-3
 :يييجف البحث الحالي الى ما يأت

 في العخاق.  والكذفي الشذاط الخياضي تبشاء مكياس لمتشسية السدتجامة لمقادة الكذفيغ في مجيخيا 0-3-0
 الشذاط الخياضي تالكذفيغ في مجيخيالمقادة والكيع االدارية التشسية السدتجامة  درجةالتعخف عمى  0-3-0

 في العخاق. والكذفي
 .في تحقيق اىجاف التشسية السدتجامة التعخف عمى دور الكيع االدارية لمقادة الكذفيغ 0-3-3
 وتحقيق اىجاف التشسية السدتجامة. التعخف الى العالقة بيغ الكيع االدارية لمقادة الكذفيغ 0-3-4
 البحث  ضفر  1-4

الشذاط  تمجيخياالتشسية السدتجامة لمقادة الكذفيغ في  االدارية واىجافمعشػية بيغ الكيع  القةعتػجج       
 العخاق.في والكذفي الخياضي 

  البحث:مجاالت  1-5
والكذفي الخياضي الشذاط  تمجيخيافي الذعب الكذفية  ليكميةفي  يغيالكذف ةالقاد البذري:السجال  1-5-1

  .العخاق في
 3/6/2222ولغاية  3/3/2222لزماني :السجال ا 1-5-2
  في العخاقوالكذفي الشذاط الخياضي  تمجيخيا السكاني:السجال  1-5-3
 مرطلحات البحث 1-6

، 0107، )دمحم واإلصالح الخيخ أؼ الشساء ومغ زاد أؼ نسا الفعل مغ جاءت(  لغػيا  : )  التشسية -0
80). 

 والستكاممة، لة الستػازنة،اوالعج السدتسخ، لتصػيخاىػ  :) نطخيا (  السدتجامة التشسية الباحثةوتعخف  -0
والسحافطو  الحالّية الثسار لألجيال تجشي قج مذخوعاتيا، والتي جسيع في البيئي البعج تخاعي والتي
 القادمة.  التصػيخ والتػازن والعجالو لألجيال عمى

  :اإلدارية الكيع - 3
االجتسـاعي الفـخدؼ والجسـاعي الـحؼ يحـجده السجتسـع عسـا "نػعا مغ السعاييخ االجتساعية السحـجدة لمدـمػك  ىي

ىـػ مخغـػب هيــو مـغ الدـمػك هيســا ييـع الفــخد أو يفزـمو أو يرـجر حكســا عمـى شـيء أو نذــاط أو شـخز فــي 
 دمحم،)الحــاج  السعــاييخ التــي ارتزــاىا السجتســع لشفدــو برــػرة تعكــذ اىتسامــات ىــحا الفــخد ومثمــو العميــا" ءضــػ 

0113  ،34). 
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 البحث إجراءات -3 
 البحث: مشهج 3-1
 .لمػصػل الى اىجاف البحث وحل مذكمتوواالرتباشي  السدحي بأسمػب الػصفي السشيج الباحثة تستخجما

 مجتسع البحث  3-2
 الخياضي الشذاط مجيخيات في ليكمية الذعبة الكذفية في القادة الكذفيغ عمى البحث مجتسع اشتسل

 مجيخية( 04)بـ قائجا وقائجه والستسثمة( 041) عجدىع والبالغ )عجا إقميع كػردستان( العخاق في والكذفي
  .لجييع  ( قائج كذفي مثبت7( مجيخيات لمعاصسة بغجاد لكل مجيخية )6لمسحافطات و)

  عيشة البحث 3-3
 عيشة بشاء مقياس التشسية السدتدامة 3-3-1

بمغت الشدبة السئػية حيث  كذفيا،جا ( قائ55) بشاء مكياس التشسية السدتجامة لمقادة الكذفييغ عمىتع       
 . مغ السجتسع %(39.09ليع )
 عيشة التطبيق  3-3-2   
السدتحرمو  العيشة والكيع اإلدارية عمىقائجا كذفيا ( 51)عمى تع تصبيق مكياسي التشسية السدتجامة      

 .ذلظ   يبيغ( 0و)( 0%( والججول )75( قائجا  كذفيا  حيث بمغت الشدبة السئػية )015والبالغ عجدىع )

 يبين مجتسع البحث وعيشته (1جدول )

 انعَُة
عدد افراد 

 انًجتًع

 عدد افراد

 انعَُة 
 انًستبعدوٌ

انُسبة انًئوٍة 

 انًتبقَة

 %07.50 55 55 07 عَُة انبُبء نًقَبس انتًَُة انًستداية

 %05.34 07 57 07 عَُة انتطبَق نًقَبس انتًَُة انًستداية

 %05 45 575 537 س انقَى االدارٍةعَُة انتطبَق نًقَب

 يبين تفاصيل عيشة البشاء والتطبيق لسقياس التشسية السدتدامة (2الجدول ) 

 يجتًع انبحث

عدد افراد  عَُة بُبء انًقَبس

عَُة 

انبُبء 

 انكهٌ

عَُة 

 انتطبَق 

انًجًوع 

انكهٌ 

نهعَُة 

وانُسبة 

% 

عَُة انتجربة 

 االستطالعَة

 عَُة

 انثببت

 05 57 57 7 0 (1،2،3يسٚطٚبد انططبفخ )ثغساز يحبفظخ  انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙيسٚطٚخ 

 05 57 57 3 0 (1،2،3يسٚطٚبد انكطخ )ثغساز يحبفظخ  يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 0 3 4 5 5 زٚبنٗيحبفظخ  يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 0 3 4 5 0 االَجبضيحبفظخ  يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 0 4 3 0 - ثبثميحبفظخ  يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 0 0 5 5 5 انجظطحيحبفظخ  يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 0 5 0 5 - انقبزسٛخيحبفظخ  يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 0 4 6 3 5 طالػ انسٍٚيحبفظخ  يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 0 3 6 3 5 كركوكيحبفظخ  كشفٙيسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔان

 0 5 0 0 - ًثُيانيحبفظخ  يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 0 5 0 0 -  يَسبٌ يحبفظخ يسٚطٚخ انُشبط انطٚبضٙ ٔانكشفٙ

 575 57 55 47 57 انًجًوع انكهٌ   

 %577 %30.6 %50.3 %07.6 %2.50 انُسبة انًئوٍة يٍ انًجتًع انكهٌ
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 همات والبياناتوسائل جسع السعل 3-4
االستبيان  استخجام لمػصػل الى البيانات السصمػبة لتحقيق اىجاف البحث وجب عمى الباحثة 

ان الباحث قج يمتدم في " حيثلتحجيج السحاور وصالحية الفقخات والتعجيالت الزخورية عمييا  السقابمةو 
، ويسكغ ان يدتعيغ بسقابمة ذوؼ السشيج الػصفي باألسمػب السدحي الى االستبيان كأداة لجسع السعمػمات

 (.058، 0101)قشجيمجي،  "الخبخة واالختراص كػسيمة مكسمة وداعسة لالستبيان
 :أداة البحث 3-5
  بشاء مقياس التشسية السدتدامةاجراءات  3-5-1

لمقـادة الكذــفيغ فـي مــجيخيات الشذـاط الخياضــي نطـخا لعـجم وجــػد مكيـاس لكيــاس درجـة التشسيــة السدـتجامة  
قامــت الباحثــة ببشــاء ىــحا السكيــاس ليشاســب مجتســع البحــث الحــالي باتبــا  االجــخاءات العمسيــة  ذــفي فــي العــخاقوالك

 الدميسة في بشاء السقاييذ .
 :السقياسصياغة واعداد مجاالت  3-5-1-1

سة تبخز أىسية ىحه الخصػة كػنيا األساس الحؼ تحجد بو مجاالت السكياس اذ " يتع تحميل الرفة او الد      
( 010،  0116لمتعخف عمى جسيع العػامل التي تتزسشيا الرفة او الدسة وتؤثخ فييا " )باىي واالزىخؼ ، 

، والجراسات الدابقة ، فزال عغ االشال  عمى  االشخ الشطخية، فسغ خالل مخاجعة ادبيات البحػث ، و 
مجاالت لمسكياس تع  الخاصة بالسػضػ  قيج البحث الحطت الباحثة ان ىشاك بعس السقاييذ الدابقة

إلجخاء عسمية مدح لمسرادر والجراسات تع تحجيج ونتيجة ،  عسميات بشاء السكياس في وتػضيفيااالستعانة بيا 
تع ( مجاالت مقتخحة لمسكياس ، وتع وضع تعخيف لكل مجال عمى حجه لسعخفة كل مجال بجقة( حيث 6)

سمحق وال عمى الرجق الطاىخؼ  لمتعخف (،0ق )، ممحادراجيا في استبيان وعخضو عمى الخبخاء والسختريغ
( يبيغ ابعاد السكياس التي تع 3)والججول  ،يػضح استسارة استبيان اراء الخبخاء لتحجيج ابعاد السكياس (0)

 .اختيارىا والسػافقة عمييا مغ قبل الخبخاء
 يبين ابعاد مقياس التشسية السدتدامة (3)جدول 

 ًئوٍةانُسبة ان ال تصهح تصهح االبعبد ت

 %311 - √ انجؼس االقزظبز٘. 3

 %311 - √ انجؼس االعزًبػٙ. 2

 %311 - √ انجؼس انجٛئٙ. 1

 %311 - √ انجؼس انزكُٕنٕعٙ. 4

 %311 - √ انجؼس انٕطُٙ. 5

 %311 - √ انجؼس انظحٙ ٔانغًبنٛخ. 6
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  صياغة واعداد فقرات السقياس 3-5-1-2
 الدابقة،والجراسات  البحػث،االشال  عمى ادبيات غ خالل مو السكياس، بعج ان تع تحجيج ابعاد  

( 6مػزعة عمى ) لمسكياس،( فقخة بريغتيا االولية 41) تع اعجاد التخرز،والسخاجع العمسية في مجال 
 .(3ممحق ) في استبيان خاص مجاالت

 السعامالت العلسية لسقياس التشسية السدتدامة  3-6
 ية السدتدامةالردق الظاهري لسقياس التشس 3-6-1

عمى الخبخاء والسختريغ في الكياس والتقػيع واإلدارة والتشطيع السكياس برػرتو األولية  تع تػزيع     
التشسية  ندبةفزال عغ مقابمة عجد مغ السختريغ الختيار الفقخات التي ترمح لكياس   0 (0ممحق)

فقخة  (41السكياس برػرة أولية عمى )حلظ اشتسل بالسدتجامة التي يستمكيا القائج الكذفي في العخاق،  
 جسع، وبعج ان تع  (ال اتفق تساما،  قال اتف،  متأكج)اتفق تساما ، اتفق ، غيخ  وبخسذ بجائل ىي:

( لمتعخف عمى الفقخات الرالحة  0مغ الدادة الخبخاء وتفخيغا حيث استخجم اختبار) كا ياناالستب اتاستسار 
 .يبيغ ذلظ (4وقج تع رفس بعس الفقخات والججول )

 لسقياس التشسية السدتدامة 2يبين الردق الظاهري وقيسة اختبار كا (4جدول )

 ارقام فقرات السقياس ت
عدد 
 الفقرات

 2قيسة كا الخبراء
 الداللة

 Sig السحدػبة الشدبة السئػية مػافقػن 

0 
0-0-3-6-03-06-

07-00-08-31-
30-37 

 معشػؼ  1.111 00 011% 03 00

0 
4-7-8-00-05-
00-04-07-30-36 

01 00 90.30% 9.05 1.111 
 معشػؼ 

3 
01-04-01-06-

33--41 8 00 84.60 5 1.100 
 معشػؼ 

4 
5-08-09-03-05-

09-34-39 6 01 76.90% 4.05 1.130 
 معشػؼ 

5 9-00-35-38 4 5 38.46% 0.05 1.043 
غيخ 
 معشػؼ 

حققت  ألنياخؼ مغ قبل السحكسيغ ( يتبيغ ان جسيع الفقخات قج حققت الرجق الطاى4مغ الججول )      
ويحكخ ، تع تختيب فقخات السكياس في الججول حدب الشدب السئػية األعمى ، %( 75مغ ) أكبخندبة مئػية 

%( فأكثخ لقبػل الطاىخة )بمػم وآخخون، 75)بمػم وآخخون( انو عمى الباحث الحرػل عمى ندبة اتفاق )
( وىي ندبة الخصاء 1.15مفقخات ضيخت اقل مغ )لاللة وقيسة الج 0( وكحلظ قيسة اختبار كا006، 0983

                                                             
4
إلدارية معا على الخبراء والمختصين للحصول على صدق تم عرض مقياس التنمية المستدامة ومقياس القيم ا - 

 المحتوى ظاهرياً.
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لع تحقق الشدبة  والتي( 38-35-00-9الفقخات )وتع استبعاد ، لمعمػم الدمػكية مسا يؤكج عمى قبػل الفقخات
 ( فقخة.36السصمػبة لقبػليا وبحلظ تبقى مغ الفقخات )

 مةاالقدرة التسيزية لفقرات مقياس التشسية السدتد 3-6-2

مشو كان البج مغ استخجام نػ  ثاني مغ أنػا   والتأكجلمسحكسيغ  الطاىخؼ عج تع اجخاء الرجق ب       
اليجف مغ ىحه الصخيقة ىي تقجيخ صجق االختبار او الدسة عمى أساس  وانالرجق وىػ الرجق التسيدؼ 

لقجرة التي خفزة في الدسة أو اشقجرتو عمى التسييد بيغ أصحاب الجرجات السختفعة وأصحاب الجرجات الس
 (.044-000,  0116رضػان , )يكيديا االختبار او الدسة 

ا يودون مجسػعتيغ عمياثع تقديع العيشة الى  تختيب درجاتيع تختيبا تشازلياتع إيجاد الرجق التسيدؼ لمفقخات و  
جسػعتيغ )العميا ، والجنيا( لتسثال الس(( 07)) العجد الجرجات وكان%( مغ 51اختيار ندبة ) تعولتحقيق ذلظ 

  ( يبيغ ذلظ.5والججول ) ،وإيجاد الفخوق بيشيع بػاسصة اختبار ت لمعيشات السدتقمة الستزادتيغ

( tالعليا والدنيا ونتائج اختبار ) الستزادتينيبين الستهسط الحدابي واالنحراف السعياري للسجسهعتين  (5)جدول 
 التشسية السدتدامة لحداب التسييز لسقياس  sig قيسةو 

 ــــــــــراتانفق ت

 قًَة اندََبانًجًوعة  انًجًوعة انعهَب

 )ت(

 انًحسوبة

يستوى 

 االحتًبنَة

sig 

 اندالنة

 ع  س   ع  س  

 طؼٕثخ رحقٛق ثؼض يٍ ازاضح األْساف انزؼهًٛٛخ أعس 3

 انكشفٛخ.

5.11 1.11 4..4 1.54 
1.454 1.116 

 يعُوً

انٕاعت  أاعّ طؼٕثخ ازاضح األْساف انزؼهًٛٛخ انكشفٛخ 2

 كبيهخ.ثظٕضح  رحقٛقٓب

4.61 1.64 4..1 1.1. 
4.312 1.110 

 يعُوً

ػًهذ ػهٗ رًُٛخ يقسضاد االفطاز نعٚبزح انرجطح ػجط ػسح  1

 انُفسٙ. زٔضاد رسضٚجخ كشفٛخ ثبنزضبيٍ يغ اسزقطاض انشجبة

4.24 1.64 1.41 3.12 
2.544 1.131 

 يعُوً

يٍ  نهرطعٍٛاحبٔل ػًم ػسح زٔضاد فٙ انًٍٓ انزحٕٚهٛخ  4

 ذالل انسٔضاد انزسضٚجخ انكشفٛخ

4.64 1.66 1.41 3.44 
1.121 1.112 

 يعُوً

5 
 انضؼٛفخ ثٕسبئمػًهذ ػهٗ زػى االػضبء شٔ٘ االيكبَٛبد 

ثٛغ االػًبل انٛسٔٚخ انكشفٛخ انًُزغخ  )يضم اَزبط نعٚبزح انسذم

 قجهٓى(.يٍ 

1..4 3.21 2.01 3.11 
1.111 1.114 

 يعُوً

قزطاٌ ثًغًٕػّ يٍ انًٍٓ ٔانحطف انحٛبرٛخ ػًهذ ػهٗ اال 6

 انكشفٍٛ.نسٖ  ظاز انسذم

4.14 1.06 1.21 3.6. 
1.232 1.112 

 يعُوً

4 
 .ػًهذ ػهٗ يكبفحخ انؼبزاد انضبضح ثغًٛغ إَاػٓب

4.14 3.31 1.21 3.61 
1.255 1.112 

 يعُوً

يٍ ذالل  ػًهذ ػهٗ انًسبًْخ فٙ رقهٛم انفقط ٔزػى انفقطاء .

 ٙ انزطٕػٙ ٔعًغ انًسبػسادانؼًم انكشف

4.54 3.16 1.55 3.44 
2.4.4 1.134 

 يعُوً

0 
 انجطبنخ.رٕػٛخ انشجبة ثًشكالد انشجبة يٍ 

4.24 3.21 1..4 3.1. 
3.306 1.121 

 يعُوً

ٔفطد يكزت يزرظض ٚؼًم ػهٗ صقبفخ انسالو َٔجص  31

 .انحطٔة

1.21 3.60 1.34 3.61 
1.223 1.11. 

 يعُوً

يخ االطفبل انحطٔة ٔانًزضطضٍٚ يٍ زذهذ ثقٕح فٙ ذس 33

 كشفٙ.ثظفخ يزطٕع  انظطٔف انحطعخ

4.21 3.13 2.04 3.60 
1.24. 1.112 

 يعُوً

أعسد يسبحخ نصٔ٘ االحزٛبعبد انربطخ ٔػًهذ ػهٗ  32

 انكشفٙ.زيغٓى فٙ انًغزًغ ػجط انجطَبيظ 

4.51 3.1. 1.54 3.46 
2.4.4 1.136 

 يعُوً

31 
 كٍ انؼبيخشبضكذ فٙ حًالد رُظٛف االيب

5.11 1.11 4.44 3.2. 
2.2.1 1.126 

 يعُوً
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 ( . (1.15)*معشػؼ عشج مدتػػ معشػية )

رزحًم يسئٕنٛخ أذالقٛخ ػًٛقخ نعٚبزح قسضح انًغزًغ ػهٗ  34

 إٚغبز يسزقجم ػبزل ٔيسزساو.

4.44 1.01 4.61 1..6 
1.5.. 1.550 

 غَر يعُوً

35 
 ػًهذ ٔضشبد رسضثّٛ نعٚبزح انٕػٙ انجٛئٙ.

1.01 3.1. 1..4 3.13 
1.230 1.114 

 يعُوً

36 
 يٍ اعم ظٚبزح انٕػٙ انجٛئٙ طجؼذ يهظقبد

4.51 1.01 1.61 3.45 
2.4.3 1.114 

 يعُوً

ػًهذ زٔضاد ثرظٕص حًبٚخ انجٛئخ يٍ عًٛغ إَاع  34

 انزهٕس.

1.11 3.23 1.41 3.14 
2.365 1.111 

 يعُوً

3. 
 انجسٛظ.انزٕػٛخ ثبسزرساو انزكُٕنٕعٛب انُظٛفخ شاد االصط 

4.31 3.15 2.01 3.44 
1.205 1.112 

 يعُوً

رؼعٚع يشبضكخ انشجبة ثٕطفٓى اْى انؼُبطط فٙ حًبٚخ  30

 انجٛئخ.

4.61 1.44 2.51 3.51 
6.625 1.111 

 يعُوً

ركٌٕ انًرًٛبد انكشفٛخ فؼبنخ يٍ ذالل انزكبيم فٙ  21

 يٕضٕػبرٓب ٔثطايغٓب ٔيقطضارٓب شاد انظهخ.

1.11 3.45 1.61 3.52 
1.431 1.4.3 

 غَر يعُوً

23 
 سيذ انزكُهٕعٛب انُظٛفخ فٙ انظُبػخاسزر

4.34 3.44 1.41 3.12 
1.21 1.130 

 يعُوً

22 
 رجُٛذ انزكُٕنٕعٛب انًزطٕضح.

1.41 3.55 1.51 3.11 
2.516 1.110 

 يعُوً

اقٕو ثغطغ انطٔػ انٕطُٛخ فٙ َفٕغ االذطٍٚ يٍ ذالل  21

 اْساف انحطكخ انكشفٛخ

4.51 1.01 1.21 3.51 
1.061 1.111 

 يعُوً

أز انحضٕض نهًحبضطاد ٔانُسٔاد انؼهًٛخ ٔانفكطٚخ  24

 انًطٕضح نهحطكخ انكشفٛخ.

4..1 1.55 1.11 3.64 
5.600 1.111 

 يعُوً

ػًهذ ٔضشبد رسضثّٛ نعٚبزح انٕػٙ نطسد حت االضرجبط  25

 ثبنٕطٍ.

1.54 3.22 1.61 3.4. 
4.061 1.111 

 يعُوً

26 
 احبفظ ػهٗ يُزعْبد ثهسرٙ

5.11 1.11 4.44 3.24 
2.2.1 1.136 

 يعُوً

رزحًم يسئٕنٛخ أذالقٛخ ػًٛقخ نعٚبزح قسضح انًغزًغ ػهٗ  24

 إٚغبز يسزقجم ػبزل ٔيسزساو.

1.41 3.44 1.41 3.61 
1..41 1.414 

 غَر يعُوً

رٕػٛخ انشجبة ثًًبضسخ انؼبزاد انظحٛخ انظحٛحخ يٍ ذالل  .2

 االكم انظحٙ

4.41 3.25 1.31 3.41 
1.204 1.112 

 يعُوً

20 
 ػٛخ ثبنًشكالد انظحٛخ انزٙ رٕاعّ انشجبةانزٕ

4.61 3.14 1..1 3.46 
2.141 1.121 

 يعُوً

أؤيٍ ثأٌ انجٛئخ انُظٛفخ ْٕ انططٚق األفضم نزحقٛق ضفبْٛخ  11

 انحٛبح

1.21 3.1. 1.34 3.40 
4.143 1.13. 

 يعُوً

13 
 إٚغبز قبػسح ثحضٛخ نغٕٓز انزًُٛخ انًسزسايخ.

4.61 1..0 1.11 3.61 
1.410 1.113 

 يعُوً

12 
 رحسٍٛ َٕػٛخ ٔعٕزح ٔكفبءح انزؼهٛى ٔانجحش.

1.51 3.41 1.31 3.11 
6.220 1.131 

 يعُوً

ٚزؼهى انكشفٍٛٛ انقٛى ٔانسهٕك ٔأسبنٛت انحٛبح انًطهٕثخ  11

 نًسزقجم يسزساو ٔنهزحٕل االعزًبػٙ انحضبض٘ االٚغبثٙ.

5.44 3.44 1.41 2.61 
1..21 1.614 

 غَر يعُوً

14 
 طحزٙ يٍ ذالل يًبضسخ انطٚبضخ. احبفظ ػهٗ

5.11 1.11 4.44 3.2. 
2.2.1 1.126 

 يعُوً

ػًهذ زٔضاد فٙ كٛفٛخ اػبزح رسٔٚط انُفبٚبد ٔاسزرسايٓب  15

 يطِ صبَٛخ.

4.41 3.25 1.31 3.41 
1.105 1.324 

 يعُوً

اشطاك انشجبة شٔ٘ االحزٛبعبد انربطخ فٙ يشبضٚغ ررض  16

 انزًُٛخ انًسزسايخ

1.34 3.21 2.11 3.14 
1.211 1.134 

 يعُوً

 3.06 576.40 انًقَبس ككم
505.3

4 
0.70 

55.006 7.777 
 يعُوً
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، وقيسـة (   1.588 – 6.605 بـيغ ) تقاربـت( لفقـخات السكيـاس t( ان قـيع اختبـار )5الجـجول ) تبيغ مـغي     
ان الفقخات ليا القجرة عمى التسيد تبيغ ، وفي ضػء ذلظ (   1.559 – 1.111بيغ ) مدتػػ االحتسالية تقاربت

( 1.15والدـمػكية وىـي ) ةاقل مغ قيسة الجاللة لمعمػم اإلنداني ، إذا ان ليا قيسة داللةالستزادةبيغ السجسػعات 
لعيشـة وبالتـالي ضيػر عجد مغ الفقخات التي ليذ ليا قجرة تسيدية بيغ افخاد ا، وتبيغ عمى قجرتيا التسيدية لمسا يج

 ( فقخة.30السكياس يتألف مغ ) أصبحوبحلظ  (،33 – 07 – 01 -04تع رفزيا وىي الفقخات )
 :معامل االتداق الداخليثبات السقياس بطريقة  3-6-3

"درجة االتداق أو التجانذ بيغ نتائج قياسيغ في تقجيخ صفة أو سـمػك  بأنو االتداق الجاخميويعخف 
ى إعصـاء نتـائج مذـابية تحـت ضـخوف قيـاس قميمـة االخـتالف، إذا مـا أعيـج عمـى نفــذ مـا أو قـجرة االختبـار عمـ

تصبيــق االرتبــاط  ةالباحثــ تارتــأ السكيــاس وثباتــو تجــانذ مــغ التأكــجلغــخ  و (. 009، 0114األفخاد")الشبيــان، 
 عيشــة ىوعمـ لمسكيـاسالجرجـة الكميـة  مـع الفقـخةارتبـاط  وىــػمجسـػ  الـجرجات لمسكيـاس، مـع  فقـخةبـيغ درجـة كـل 

 .البشاء
بين درجة الفقرات والدرجة الكلية لسقياس التشسية السدتدامة  sigيبين معامل االرتباط وقيسة   (6جدول )

 باستخدام اسلهب معامل االتداق الداخلي 

 انعببرات
االرتببط بًجًوع انكهٌ 

 نهًقَبس

يستوى 

 االحتًبنَة

sig 

 انعببرات اندالنة
االرتببط بًجًوع انكهٌ 

 نهًقَبس

يستوى 

 االحتًبنَة

sig 

 اندالنة

 1.111 1.141 34 يؼُٕ٘ 1.130 4...1 3
 يؼُٕ٘

2 1.243 1.331 
 يؼُٕ٘

 يؼُٕ٘ 1.121 1.565 .3

1 1.205 1.123 
 يؼُٕ٘

30 1.44. 1.111 
 يؼُٕ٘

4 1.441 1.111 
 يؼُٕ٘

21 1.651 1.111 
 يؼُٕ٘

5 1.4.1 1.111 
 يؼُٕ٘

23 1.240 1.151 
 يؼُٕ٘

6 1.544 1.111 
 ُٕ٘يؼ

22 1.511 1.111 
 يؼُٕ٘

4 1.461 1.111 
 يؼُٕ٘

21 1.413 1.111 
 يؼُٕ٘

. 1.654 1.115 
 يؼُٕ٘

24 1.434 1.145 
 يؼُٕ٘

0 1.562 1.116 
 يؼُٕ٘

25 1.256 1.146 
 يؼُٕ٘

31 1.136 1.131 
 يؼُٕ٘

26 1.116 1.136 
 يؼُٕ٘

33 1.462 1.116 
 يؼُٕ٘

24 1.115 1.11. 
 يؼُٕ٘

32 1.431 1.113 
 ٕ٘يؼُ

2. 1.433 1.113 
 يؼُٕ٘

31 1.150 1.114 
 يؼُٕ٘

20 1.444 1.111 
 يؼُٕ٘



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 

 دور الميم االدارية للمادة الكشفيين وعاللته بتحميك اهداف التنمية المستدامة في العراق  

 

411 
 

 انعببرات
االرتببط بًجًوع انكهٌ 

 نهًقَبس

يستوى 

 االحتًبنَة

sig 

 انعببرات اندالنة
االرتببط بًجًوع انكهٌ 

 نهًقَبس

يستوى 

 االحتًبنَة

sig 

 اندالنة

34 1.145 1.34 
 يؼُٕ٘

11 1.461 1.111 
 يؼُٕ٘

35 1.1.1 1.110 
 يؼُٕ٘

13 1.114 1.1404 
 غٛط يؼُٕ٘

36 1.... 1.114 
 يؼُٕ٘

12 1.131 1.043 
 غٛط يؼُٕ٘

 .0..1 انًقَبس ككم
1.111 

     يؼُٕ٘

 ( . (1.15)ػ معشػية *معشػؼ عشج مدتػ )
بيغ  تقاربتان قيع معامل االرتباط بيغ فقخات السكياس والجرجة الكمية لمسكياس  (:6يبيغ الججول )     

 تبيغوفي ضػء ذلظ ( ،  1.940 – 1.111بيغ ) وقيسة مدتػػ االحتسالية تقاربت (،1.101 - 1.888)
قيسة الجاللة أصغخ  ذاتالعبارات الستدقة ان تبيغ  حيثاتداق داخمي وثبات جيج  ذاتان فقخات السكياس 

 رفزيا( وبالتالي تع 1.15مغ ) أكبخ( حيث بمغت قيسة الجاللة ليا 30-30)العبارات  ( ماعجا1.15مغ )
 .(31العجد الشيائي لفقخات السكياس ) وأصبح

 برهرته الشهائية مقياس التشسية السدتدامةوصف  3-7
( 31ات بشاء مكياس التشسية السدتجامة والحرػل عمى مكياس مكػن مغ )بعج ان تع االنتياء مغ إجخاء      

فقخة بسعامالت عمسية جيجة مغ صجق وثبات وقجرة تسيدية، وبحلظ أصبح جاىدا لمتصبيق برػرتو الشيائية، 
 ذلظ. غ( يبي6)والججول برػرة عذػائية عمى السجاالت الدتة  حيث تع تػزيع الفقخات (،4) ممحق

 )البعجابعاد ىي  ستة( فقخة مػزعة عمى 31بريغتو الشيائية عمى )لتشسية السدتجامة ااستقخ مكياس 
وبػاقع  والجسالي(البعج الرحي  الػششي، التكشمػجي، البعجالبعج  البيئي،البعج  االجتساعي،البعج  االقترادؼ،

 )الجابة فكانت ( اما بجائل ا4   فقخات لكل بعج كسا ىػ مػضح بالسمحق )(   4، 5،  4،  6،  8، 3 )
( وعمى 0،0،3،4،5وىي تحسل االوزان ) ( تساما  قال اتف،   قاتفق تساما، اتفق، غيخ متأكج ، ال اتف
تػزيع الفقخات برػرة  وتع( درجة . 31( درجة والكيسة الجنيا )051التػالي، وتبمغ الكيسة العميا لمسكياس )
 ذلظ غ( يبي7)عذػائية عمى السجاالت الدتة والججول 

 يبين نهع السجاالت وعدد فقراتها وترتيبها واتجاهها (7ول )جد

 عدد انفقرات انًجبل ت
 ارقبو انفقرات

 انسهبَة االٍجببَة

 - .-6-5 1 انجؼس االقزظبز٘. 3

 23-4-2-3 21-32-33-1 . انجؼس االعزًبػٙ. 2

 26-31 34-36-35-34 6 انجؼس انجٛئٙ. 1

 - 22-30-.3-4 4 انجؼس انزكُٕنٕعٙ. 4

 24 25-21-31-0 5 انجؼس انٕطُٙ. 5

 - 11-20-.2-24 4 انجؼس انظحٙ ٔانغًبنٛخ. 6
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( اما الفقخات الدمبية تكػن مفاتيح ترحيحيا 0-0-3-4-5ان الفقخات اإليجابية تكػن مفاتيحيا بالتدمدل )
 ( وعمى التػالي.0-0-3-4-5)
 التجربة االستطالعية  3-4-5

 مغ خارجقادة كذفييغ  (01)مغ عمى عيشة مكػنة  0101-3-7بتاريخ  تع اجخاء تجخبة استصالعية     
 التي قج تػاجو الباحثة. والرعػباتالفتخة الدمشية الالزمة لمتصبيق  وتحجيجمجتسع البحث وذلظ لغخ  معخفة 

 الرئيدية تجربة البحث 3-4-6
عمى عيشة التصبيق حيث و  0101-5-05ولغاية  0101-3-9تع تصبيق التجخبة الخئيدية مغ الفتخة        

اإلدارية ممحق  ومكياس الكيع( 4مكياس التشسية السدتجامة الرػرة الشيائية، ممحق ) معا  تع تػزيع السكياسيغ 
عمسا ان  (،0115)اعتسجتو الباحثة في بحثيا والسعج مغ قبل االستاذ الجكتػر عجؼ غانع محسػد  ( والحؼ5)

لتػاصل مع بعس القادة الكذفييغ وبعج ذلظ تع جسع االستبيانات السقاييذ تع تػزيعيا الكتخونيا لرعػبة ا
 واستخالص الشتائج. السشاسبة،وتفخيغيا وتصبيق الػسائل اإلحرائية 

 الهسائل اإلحرائية السدتخدمة بالبحث 3-4-7
الػسط الفخضي اإلحرائية التالية: لػسائل الستخخاج ا SPSSالحقيبة اإلحرائية استخجمت الباحثة      

الػسط الحدابي، االنحخاف السعيارؼ، الػسيط، التبايغ، معامل االلتػاء، اعمى واقل الشدبة السئػية،  سكياس،لم
 .، ومعامل االرتباط البديط، واختبار ت لعيشة واحجة0قيسة، واختبار ك

 ومشاقذتها:عرض وتحليل الشتائج  -4
 االدارية:التشسية السدتدامة والقيم مقياس  تطبيقعرض وتحليل نتائج  4-1
وان التػزيـع شبيعـي عـغ شخيـق معادلـة معامـل االلتـػاء  لمعيشة، التشسية السدتجامة تع التأكج مغ مالءمة مكياس      

 .( يبيغ ذلظ8والججول ) (،لـ)كارل بيخسػن 
 سمقيا علىيبين الهسط الحدابي واالنحراف السعياري والسشهال ومعامل االلتهاء إلجابات عيشة البحث  (8الجدول )

 التشسية السدتديسة والقيم االدارية
 السؤشرات االحرائية                  

هسط ستال العيشة السقياس  
 الحدابي

االنحراف 
معامل  السشهال السعياري 

 االلتهاء
 3910- 611 66912 66.931 05 التشسية السدتديسة

 1.073 000 09.58 013.10 015 القيم االدارية
 

والكيع  التشسية السدتجامة يعغ مكياس البحثػسط الحدابي الجابات عيشة ست( : ان ال8يتبيغ مغ الججول )
( درجة ، اما    09،58 – 00،85( درجة ، وبانحخاف معيارؼ مقجاره )  013،10 -009،64 )االدارية 

جة در ( 1،073 – 1،43)درجة ، وعميو بمغت قيسة معامل االلتػاء ( 000 - 000) قيسة السشػال فقج بمغت 
لمعيشة ، وان التػزيع اقخب الى الصبيعي ، اذ يذيخ  السكياسيغ، مسا سبق تذيخ الشتائج الى مالءمة 

( الى انوُ " يعج االلتػاء شبيعيا ، واالختبارات مالئسة لمعيشة اذا وقع معامل االلتػاء بيغ 0981)االشخقجي ، 
(0 ، 016-014،  0981( " )االشخقجي. ) 
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لدى عيشة  القيم االدارية للقادةالتعرف على درجة التشسية السدتديسة و نتائج  وتحليل عرض 4-2    
 .البحث ومشاقذتها

لعيشة البحث  ( السحتدبةtوقيسة اختبار) يبين الستهسط الحدابي واالنحراف السعياري والستهسط الفرضي (9الجدول )
 االدارية والقيمالتشسية السدتديسة  في مقياس

   (1.15)*معشػؼ عشج مدتػػ معشػية  
مســا يــجل عمــى  (1.15)ليــا ندــبة خصــاء اقــل مــغ  العيشــة كانــتيتبــيغ ان اجابــات  (9الجــجول )مــغ  

( وكـحلظ مـغ الػسـط 91والػسـط الفخضـي )التشسية السدتجامة وجػد الفخوق بيغ اجابات العيشة بالشدبة لسكياس 
 حــػليجــابي مــغ الػســط الفخضــي وبالتــالي اتجــاه العيشــة اال أكبــخىــػ  ( والــحؼ119.64) ىــػ الحدــابي الــحؼ

وبكافــة  القــجرة عمــى وضــع بــخامج واولػيــات التشسيــة عمــى الســجػ الصػيــل والــجائع السدــتجامة وامــتالكيعالتشسيــة 
إذ ، ( 1.15، وكــحلظ تبــيغ ان اجابــات العيشــة كانــت ليــا ندــبة خصــاء اقــل مــغ )السجــاالت التــي حــجدت مدــبقا  

ندـــبة الخصـــأ  إذا كانـــت أكبـــخ أو تدـــاوؼ  (significance)( إلـــى أن " قيســـة 0101يذـــيخ )دمحم خيـــخ ســـميع ، 
ندـبة الخصـأ  غاصـغخ مـ (significance)فيحا دليل عمى عجم معشػية الفخوق ، أما إذا كانت قيسـة  (1.15)
 (304، 0101فيحا دليل عمى معشػية الفخوق". )ابػ زيج،  (1.15)

كيع االدارية والػسط الفخضي عمى وجػد الفخوق بيغ اجابات العيشة بالشدبة لسكياس الالججول يجل و       
( والحؼ ىػ أكبخ مغ الػسط الفخضي وبالتالي اتجاه 013،10( وكحلظ مغ الػسط الحدابي الحؼ ىػ )051)

 وضخوريتيا وامتالك القادة الكذفييغ لتمظ الكيع. العيشة االيجابي حػل الكيع االدارية

لدى  التشسية السدتدامة ودرجة القيم االداريةنتائج التعرف الى العالقة بين درجة وتحليل عرض  4-3
 :ومشاقذتهاعيشة البحث 

التشسية السدتدامة ودرجة بين درجة بين درجة ( sigومدتهى )معامل االرتباط البديط قيسة يبين  (12جدول )
 القيم اإلدارية

 انًعُوٍة اندالنة قًَة يعبيم االرتببط انًقبٍَس

 انتًَُة انًستداية
 ُوًيع 7.770 7.000

 انقَى اإلدارٍة

  (1.15)* معشػؼ عشج مدتػػ معشػية )

 االحرائية السعالم             
هسط ستال العيشة السقياس     

 الحدابي
االنحراف 
 السعياري 

الستهسط 
 الفرضي

اختبار قيسة 
(tالسحتدبة ) 

قيسة 
(Sig) 

 1.11 07.510 91 00.85 009.64 51 السدتدامة   التشسية

 1.11 07.75 051 09.58 013.10 015 القيم االدارية
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الكيع  ادتكمسا ازد السكياسيغ أؼ انوُ يتبيغ وجػد عالقة ارتباط قػية وشخدية بيغ  (01مغ الججول )    
امكانيتيع بالتشسية السدتجامة وشخق الحرػل عمى ىحه التشسية وتصػيخىا  تاإلدارية عشج القادة الكذفييغ ازداد

حيث لمكيع اإلدارية دور كبيخ  والتكشمػجية والػششية،والرحية  االقترادية والبيئية واالجتساعيةوزيادة مجاخميا 
ية شالتخابط بيغ البأؼ "والتشسية  اإلدارية.التشسية بديادة الكيع  خاق وتددادفي التشسية السدتجامة في الع

البشية بسا يدسح بحجوث تحديشات مدتسخة في مدتػػ االقترادية والدياسية واالجتساعية وكيفية تغييخ ىحه 
 (0104،9بجارن، )السعيذة وتصػيخ نػاحي الحياة برػرة عامة" 

 والتهصيات:االستشتاجات  -5
 االستشتاجات: 5-1

 :ياستشتجت الباحثة ما يم

جسيع السدتجامة ب قجرة عالية عمى التشسية قاخ يستمظ القادة الكذفيػن في السجيخيات الكذفية في الع -0
 . واالقترادؼ والػششي والتكشمػجيمجاالتيا مغ السجال االجتساعي والبيئي والرحي 

 ادارؼ عالي.   إدارية وحذيتستع القادة الكذفييغ بكيع  - 0

شخدية ، أؼ ان زيادة ىي عالقة ايجابيو  ودرجة الكيع االدارية التشسية السدتجامةدرجة العالقة بيغ ان  – 3
 . لجييع التشسية السدتجامة اد امكانيةددمقادة الكذفييغ تل الكيع اإلدارية درجة

 التهصيات: 5-2
كذفية خاصة بالتشسية السدتجامة لترب في مرمحة تحقيق اىجاف التشسية  تجريب_ تػفيخ مخاكد  0

 السدتجامة.
ئة والبي بالرحةفي نذخ بخامج التػعية  الجػال وبخامجاالستفادة مغ الستصػعيغ والخخيجيغ الججد  – 0

 وغيخىا.
 الكذفي.ذات الصابع  السدتجامةاالىتسام بالبحػث الستعمقة بأىجاف التشسية  – 3
 عبخ العسل الجساعي  وتصػيخهغخز الخوح الػششية في الفتية والذباب وحثيع عمى قيسة الػشغ  – 4

 
  السرادر

-دهاابعا-التشسية السدتدامة مفههمها( "0107أبػ الشرخ، مجحت ودمحم، ياسسيغ مجحت ) .1
 " السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ، القاىخة. مؤشراتها

دار  ، SPSS( : التحميــل اإلحرــائي لمبيانــات باســتخجام بخمجيــة 0101أبــػ زيــج، دمحم خيــخ ســميع ) .0
 جخيخ لمشذخ ،عسان

 ، دار السشاىج لمشذخ والتػزيع ، عسان.  0ط : أصهل التربية ،( 0113الحاج دمحم، احسج عمي ) .3
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مقاومة التغيير التشظيسي في ضهء القيم االدارية في  ( :0115ؼ غانع الكػاز )الكػاز ، عج .4
أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة،جامعة السػصل،كمية التخبية ،  االندية الرياضية للسشطقة الذسالية في العراق

 الخياضية.
ربحي بجامعة للقطاع الغير ، السشتجػ الثالث  ، قياس التأثير االجتساعي( 0100اوبخؼ ، ريظ ، ) .5

 السلك فهد للبترول والسعادن .
 -لمصباعة  ةالعجػز دار التشسية االقترادية والتشسية السدتدامة"" (:0104بجران، احسج جابخ ) .6

 القاىخة.   –الجيدة 
، تخجسـة: دمحم أمـيغ السفتـي (: تقييم تعلم الطالب التجسيعيي والتكيهيشي0983بمػم، بشياميغ وآخخون ) .7

 ىيل، القاىخة.وآخخون، دار ماكخو 
، مخكد الكتـاب السدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية(: 0116رضػان، دمحم نرخالجيغ ) .8

 لمشذخ، القاىخة.
، دار 0" طمدخل الى مشاهج البحث في التربية وعلم الشفس( "0119عباس، دمحم خميل واخخون ) .9

 السديخة لمشذخ والتػزيع والصبع، األردن.
"البحث العلسي واستخدام مرادر السعلهمات التقليدية و االلكترونية، ( 0101قشجيمجي، عامخ ) .01

 ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة، عسان، األردن. 0ط "اسده، اساليبه، مفاهيسه، ادواته
، دار الذــخوق لمشذــخ والتػزيــع، أساسيييات القييياس فييي العلييهم الدييلهكية(: 0114الشبيــان، مػســى ) .00

 عسان، األردن.
12. Ebel, Robert L. (1972): Essentials of educational   measurement, 

Englewood Cliffs Prentice Hall, New Jersey. Thorndike. Robert. M (1982): Data 

Collection and Analysis Basic Statistic, Gardner Press, Inc, New York. 
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 (1ملحق )

 براء والسخترينيهضح أسساء الدادة الخ

 ت
أسماء الخبراء 

 والمختصين
 االختصاص

اللمب 

 العلمي

ممياس 

التنمية 

 المستدامة

ممياس 

الميم 

 االدارية

 والجامعة الكلية

 ادارة وتنظيم خالد محمود عزيزأ.د. 5
 أستاذ

 مساعد 
  

التربية البدنية وعلوم 

 الموصلالرياضة / جامعة 

 ادارة وتنظيم أ.د وعد عبد الرحيم 0
 أستاذ

 مساعد
  

/ / جامعة الرياضية التربية

 االنبارجامعة 

 إدارة وتنظيم أ.د وليد خالد النعمه 3
استاذ 

 مساعد
  

التربية البدنية وعلوم 

 جامعة الموصلالرياضة 

 إدارة وتنظيم  أ.د خالد اسود اليخ 4
استاذ 

 مساعد
   

التربية البدنية وعلوم 

 ديالىالرياضة / جامعة 

 ادارة وتنظيم عثمان محمود شحاذه أ.د 5
استاذ 

 مساعد
  

التربية البدنية وعلوم 

 ديالىالرياضة / جامعة 

 لياس وتمويم أ.د عثمان مصطفى 6
استاذ 

 مساعد
  

التربية البدنية وعلوم 

صالح الرياضة / جامعة 

 الدين اربيل

 ادارة وتنظيم أ.د سرتيب عمر عوال 7
استاذ 

 مساعد
  

دنية وعلوم التربية الب

صالح جامعة الرياضة / 

 الدين اربيل

   مدرس اداره وتنظيم م.د بسمان محمود ايوب  8
التربية البدنية وعلوم 

 الموصلالرياضة / جامعة 

   مدرس لياس وتمويم م.د. جميل احمد حسين 9
التربية البدنية وعلوم 

 دهونالرياضة / جامعة 
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 ( 2السلحق ) 
 صالح الدين /اربيلجامعة     

 كلية التربية البدنية وعلهم الرياضية 

 

  استبيان الدادة الخبراء والسخترين
 م/ استبيان تحديد صالحية االبعاد السقترحة

 األستاذ ......................................................  السحترم

 

 تحية طيبة:
ة الكذفين في تحقيق اهداف يم اإلدارية للقاددور الق) أجخاء البحث السػسػم ةخوم الباحثت

ومغ أجل  ةعمع الباحث بحدب للتشسية السدتدامةمكياس  ونطخا  لعجم وجػد .السدتدامة( التشسيه
ولقج قامت الباحثة بسخاجعة  مقياس للتشسية السدتدامة بشاء تصمب األمختحقيق أىجاف البحث 

االدارة والتشطيع في اختراص لتشسية السدتجامة األدبيات والجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػ  ا
الباحثة إلى ستة ابعاد أساسية مذتخكة بيغ الكتاب والباحثيغ بشدبة  والتخبية الكذفية، وتػصمت

% فسا فػق وىي )االقترادية، الرحية والجسالية، االجتساعية، الػششية والتكشػلػجية، 55
خيف كل محػر مغ محاور التشسية السدتجامة لحا وإلحاشتكع بسػضػ  البحث فقج تع تع والبيئية(.

 للتشسية السدتدامةتخجػا الباحثة في ضػء التعخيفات بيان رأيكع مغ حيث مالئسة السحاور لسكياس 
الشذاط الخياضي والكذفي في العخاق وبإمكانكع إضافة وححف ما  تمجيخيالمقادة الكذفيغ في 

 مبحث العمسي وهللا السػفق.شاكخيغ تعاونكع معشا خجمة ل تخونو مشاسبا ،
 هذا ولكم الذكر الجزيل                                     

 
 

 االسم الثالثي :
 الدرجة العلسية :

 تاريخ الحرهل على أخر لقب علسي :
 االختراص الدقيق ومكان العسل :

   التاريخ :
 الباحثة                                                                التهقيع :

 
                                                                                       



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 

 دور الميم االدارية للمادة الكشفيين وعاللته بتحميك اهداف التنمية المستدامة في العراق  

 

111 
 

 ترلح بعد التعديل حال ترل ترلح االبعاد ت

    .البعج االقترادؼ 0
    البعج االجتساعي. 0
    البعج البيئي. 3

    البعج التكشػلػجي. 4

    البعج الػششي. 5

    .البعج الرحي والجسالية 6

 ابعاد أخخػ تػدون إضافتيا لمبحث...............................     
ىي التشسية التي تمبي احتياجات الحاضخ دون أن يعخ  لمخصخ قجرة االجيال  ويقرد بالتشسية السدتدامة:

 القادمة عمى اشبا  حاجاتيا. 
لسشطسة بيغ رغبة القائج الكذفي ومحيصو الخارجي في الحفاظ الجانب وىي العالقة ااوال: البعد االقترادي: 

االقترادؼ باعتساد الشذاط الكذفي كػسيمة لمػصػل لتحقيق تمظ السكاسب مغ خالل االحتخاف والتدػيق 
 واألمغ االقترادؼ.

مالئو والييئة ىي حكع نابع مغ مدتػػ العالقة االجتساعية بيغ القائج الكذفي وز  االجتساعية: البعدثانيا: 
واإلدارية التي تشسي الجػانب اإلندانية وعشاصخ السحبة والتعاون ضسغ الشطام الكذفي والحؼ يخزع لثقافة 

 السجتسع.

ويقرج بو السجال الحؼ يعير هيو القائج الكذفي ويحرل مشو عل كل السػارد االزمو  ثالثا : البعد البيئي :
 إلشبا  حاجاتو فيؤثخ هيو ويتأثخ بو  .

ىي السػروث الجيشي والسعارف والسعتقجات الخوحية التي تمدم القائج الكذفي بسبادغ ابعا : البعد الديشي : ر 
الدمػك داخل الحخكة الكذفية  وخارجيا والتي تسثل العالقة بيغ هللا والكذاف والتي تتجدج في السبادغ 

  الجيشية والخوحية مغ خالل الفخائس والشػاىي التي تخز الكذاف 

: الحؼ يسكغ تفريمو بػاجب القائج الكذفي  تجاه أسختو ثع واجبة نحػ حيو وجيخانو  القيم الهطشية: مدا خا
 ثع واجبو نحػ وششو.

وىي درجة اىتسام الصالب بجسالية الحخكة واألداء والتػافق مع متصمبات  والجسالية:القيم الرحية  سادسا:
 .ة في الحخكة والشذاطالفعالية مغ خالل التشطيع والتختيب واالنديابي
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 (4)يهحق 

 التشسية السدتدامة برهرته اوليةاستبيان 
 جامعة صالح الدين /اربيل    

 كلية التربية البدنية وعلهم الرياضية 

 

 
 استبيان م/ 

 
 األستاذ ......................................................  السحترم

 

 

 تحية طيبة:
ن وعالقتها في ي)دور القيم اإلدارية للقادة الكذفيب  ء البحث السػسػمتخوم الباحثة أجخا     

مكياس ببشاء  ةالباحث قامت ولغخ  تحقيق أىجاف البحث . تحقيق اهداف التشسية السدتدامة(
اتفق تساما، اتفق، بجائل ىي ) الخسذذات  فقخة( 42)حيث يتكػن السكياس مغ  التشسية السدتجامة

 تساما(. ق اتفالغيخ متأكج، ال اتفق، 

 لمسكياس. متحجيج مجػ صالحية الفقخات وتعجيل او إضافة ما يمد راجيغ تفزمكع في           

 هذا ولكم الذكر الجزيل         
 االسم الثالثي :

 الدرجة العلسية :
 تاريخ الحرهل على أخر لقب علسي :

 االختراص الدقيق ومكان العسل :
   التاريخ :
 التهقيع :

 
 لباحثةا                                             
 م. د نيكار خالد نجم الدين                                                            
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 ت
 ٍصهح انفقــــــــــرات

ال 

 ٍصهح

ٍصهح 

بعد 

 انتعدٍم

 الكذفية. أجج صعػبة تحقيق بعس مغ ادارة األىجاف التعميسية 4
   

 ثظٕضح كبيهخ. ة ادارة األىجاف التعميسية الكذفية الػاجب تحكيقيااواجو صعػب 1
   

عسمت عمى تشسية مقجرات االفخاد لديـادة الخبـخة عبـخ عـجة دورات تجريبـة كذـفية  1
 انُفسٙ. بالتزامغ مع استقخار الذباب

 
 

 

يننٍ ذننالل اننننسٔضاد  احــاول عســل عــجة دورات فــي السيــغ التحػيميـــة لمخــخجيغ 1

 فٛخانزسضٚجخ انكش

   

عسمـــت عمـــى دعـــع االعزـــاء ذوؼ االمكانيـــات الزـــعيفة بػســـائل انتـــاج لديـــادة  1
 )يضم ثٛغ االػًبل انٛسٔٚخ انكشفٛخ انًُزغخ يٍ قجهٓى(. الجخل

 
 

 

ننننسٖ  عسمــت عمــى االقتــخان بسجسػعــو مــغ السيـــغ والحــخف الحياتيــة زاد الــجخل 1

 انكشفٍٛ.

   

 .نػاعياعسمت عمى مكافحة العادات الزارة بجسيع ا 1
   

يننٍ ذنالل انؼًننم انكشننفٙ  عسمـت عمـى السدــاىسة فـي تقميـل الفقــخ ودعـع الفقـخاء 8

 انزطٕػٙ ٔعًغ انًسبػساد

   

 تػعية الذباب بسذكالت الذباب مغ البصالة. 1
   

 .وفخت مكتب متخرز يعسل عمى ثقافة الدالم ونبح الحخوب 41
   

 يغ مـــغ الطـــخوف الحخجـــةدخمـــت بقـــػة فـــي خجمـــة االشفـــال الحـــخوب والستزـــخر  44

 ثظفخ يزطٕع كشفٙ.

   

اوجـجت مدــاحة لـحوؼ االحتياجــات الخاصــة وعسمـت عمــى دمجيـع فــي السجتســع  41
 عبخ البخنامج الكذفي.

 
 

 

 شاركت في حسالت تشطيف االماكغ العامة 41
   

 ليسنزقجم ػنبز إٚغنبزرزحًم يسئٕنٛخ أذالقٛخ ػًٛقخ نعٚبزح قنسضح انًغزًنغ ػهنٗ  41

 ٔيسزساو.
   

 عسمت ورشات تجربيو لديادة الػعي البيئي. 41
   

 شبعت ممرقات مغ اجل زيادة الػعي البيئي 41
   

    عسمت دورات بخرػص حساية البيئة مغ جسيع انػا  التمػث. 41

    التػعية باستخجام التكشػلػجيا الشطيفة ذات االثخ البديط. 48

    خ في حساية البيئة.تعديد مذاركة الذباب بػصفيع اىع العشاص 41
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 ت
 ٍصهح انفقــــــــــرات

ال 

 ٍصهح

ٍصهح 

بعد 

 انتعدٍم

فؼبننخ ينٍ ذنالل انزكبينم فنٙ يٕضنٕػبرٓب ٔثطايغٓنب  انًرًٛنبد انكشنفٛخركٌٕ  11

 ٔيقطضارٓب شاد انظهخ.
   

    استخجمت التكشمػجيا الشطيفة في الرشاعة 14

    تبشيت التكشػلػجيا الستصػرة. 11

حخكــــة اقـــػم بغـــخس الـــخوح الػششيـــة فـــي نفـــػس االخـــخيغ مـــغ خـــالل اىـــجاف ال 11
 الكذفية

 
 

 

    لمسحاضخات والشجوات العمسية والفكخية السصػرة لمحخكة الكذفية. راود الحزػ  11

    عسمت ورشات تجربيو لديادة الػعي لخسخ حب االرتباط بالػشغ. 11

      أراعى اختيار األنذصة السدمية في الػحجة التجريبية 11

 ليسنزقجم ػنبز إٚغنبزح انًغزًنغ ػهنٗ رزحًم يسئٕنٛخ أذالقٛخ ػًٛقخ نعٚبزح قنسض 11

 ٔيسزساو.
   

    تػعية الذباب بسسارسة العادات الرحية الرحيحة مغ خالل االكل الرحي 18

    التػعية بالسذكالت الرحية التي تػاجو الذباب 11

    أؤيٍ ثأٌ انجٛئخ انُظٛفخ ْٕ انططٚق األفضم نزحقٛق ضفبْٛخ انحٛبح 11

    نغٕٓز انزًُٛخ انًسزسايخ.قبػسح ثحضٛخ  إٚغبز 14

    رحسٍٛ َٕػٛخ ٔعٕزح ٔكفبءح انزؼهٛى ٔانجحش. 11

 يسنننزساوانقنننٛى ٔانسنننهٕك ٔأسنننبنٛت انحٛنننبح انًطهٕثنننخ نًسنننزقجم  انكشنننفٍٛٛٚنننزؼهى  11

 ٔنهزحٕل االعزًبػٙ انحضبض٘ االٚغبثٙ.
   

    احافع عمى صحتي مغ خالل مسارسة الخياضة. 11

    الءم مع الطخوفاعجل األىجاف بسا يت 11

      استفيج مغ األبحاث العمسية الحجيثة الخياضية 11

    عسمت دورات في كيفية اعادة تجويخ الشفايات واستخجاميا مخه ثانية. 11

    احافع عمى مشتدىات بمجتي 18

 اشخاك الذباب ذوؼ االحتياجات الخاصة في مذاريع تخز التشسية السدتجامة 11
   

    الخاصة بالتشسية والتصػيخ الخياضية البخامجعبيغ عمى مذاىجة أحث الال 11
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 (3)يهحق 

 جامعة صالح الدين /اربيل    
 كلية التربية البدنية وعلهم الرياضية 

 

 برهرته الشهائية السدتدامةالتشسية استبيان 
 نيالقادة الكذفي الدادة

 
 اجابة استبيان م/ 

 
 ............................  السحترماألستاذ ..........................

 

 

 طيبة:تحية 
الكذفين وعالقتها في تحقيق  للقادة اإلداريةالقيم  )دورب  تخوم الباحثة أجخاء البحث السػسػم     

التشسية مكياس ببشاء  ةالباحث قامت ولغخ  تحقيق أىجاف البحث . السدتدامة(اهداف التشسية 
غيخ  اتفق، تساما،اتفق بجائل ىي ) الخسذذات فقرة( 32)مغ حيث يتكػن السكياس  السدتجامة

 االجابة عمى فقخات السكياس .راجيغ تفزمكع في  (تساما  قال اتف اتفق،ال  متأكج،

 هذا ولكم الذكر الجزيل         
 

 االسم الثالثي :
 الدرجة العلسية :

 تاريخ الحرهل على أخر لقب علسي :
 االختراص الدقيق ومكان العسل :

   التاريخ :
 التهقيع :

 
 الباحثة                                                                 

 م . د نيكار خالد نجم الدين                                                       
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 ت
 انفقــــــــــرات

اتفق 

 تًبيب
 اتفق

غَر 

 يتأكد

ال 

 قاتف

 قال اتف

 تًبيب

      الكذفية. ػبة تحقيق بعس مغ ادارة األىجاف التعميسيةأجج صع 4

 اواجـــو صــــعػبة ادارة األىــــجاف التعميسيـــة الكذــــفية الػاجــــب تحكيقيــــا 1

 ثظٕضح كبيهخ.

     

عسمـــت عمـــى تشسيـــة مقـــجرات االفـــخاد لديـــادة الخبـــخة عبـــخ عـــجة دورات  1
 انُفسٙ. تجريبة كذفية بالتزامغ مع استقخار الذباب

   
 

 

يننٍ ذننالل  ول عســل عــجة دورات فــي السيــغ التحػيميــة لمخــخجيغاحــا  1

 انسٔضاد انزسضٚجخ انكشفٛخ 

     

انتـاج  الزـعيفة بػسـائلعسمت عمى دعع االعزاء ذوؼ االمكانيـات  1
 . قجهٓى(ثٛغ االػًبل انٛسٔٚخ انكشفٛخ انًُزغخ يٍ  )يضم لديادة الجخل

   
 

 

خف الحياتيــــة زاد عسمـــت عمــــى االقتــــخان بسجسػعــــو مــــغ السيــــغ والحــــ 1
 انكشفٍٛ.نسٖ  الجخل

   
 

 

      .لع عسمت عمى مكافحة العادات الزارة بجسيع انػاعيا 1

ينٍ ذنالل انؼًنم  عسمت عمى السداىسة في تقميل الفقخ ودعع الفقخاء 8

 انكشفٙ انزطٕػٙ ٔعًغ انًسبػساد 

     

 البصالة.تػعية الذباب بسذكالت الذباب مغ  1
     

      .ب متخرز يعسل عمى ثقافة الدالم ونبح الحخوبوفخت مكت 41

دخمــت بقــػة فــي خجمــة االشفــال الحــخوب والستزــخريغ مــغ الطــخوف  44
 كشفٙ.ثظفخ يزطٕع  الحخجة

   
 

 

اوججت مداحة لحوؼ االحتياجات الخاصة وعسمـت عمـى دمجيـع فـي  41
 الكذفي.السجتسع عبخ البخنامج 

   
 

 

      الماكغ العامة  لع شاركت في حسالت تشطيف ا 41

ثانيـة عسمت دورات في كيفية اعـادة تـجويخ الشفايـات واسـتخجاميا مـخه  41
. 

   
 

 

      عسمت ورشات تجربيو لديادة الػعي البيئي. 41

 شبعت ممرقات مغ اجل زيادة الػعي البيئي 41

 

     

      التمػث.عسمت دورات بخرػص حساية البيئة مغ جسيع انػا   41
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 ت
 انفقــــــــــرات

اتفق 

 تًبيب
 اتفق

غَر 

 يتأكد

ال 

 قاتف

 قال اتف

 تًبيب

                                                    البديط.لتػعية باستخجام التكشػلػجيا الشطيفة ذات االثخ ا 48

      البيئة.تعديد مذاركة الذباب بػصفيع اىع العشاصخ في حساية  41

مذـاريع تخـز التشسيـة  الخاصة فياشخاك الذباب ذوؼ االحتياجات  11
 .السدتجامة

   
 

 

      مت التكشمػجيا الشطيفة في الرشاعة  استخج 14

      الستصػرة.تبشيت التكشػلػجيا  11

اقــػم بغـــخس الـــخوح الػششيـــة فـــي نفـــػس االخـــخيغ مـــغ خـــالل اىـــجاف  11
 .الحخكة الكذفية

   
 

 

لمسحاضــــخات والشــــجوات العمسيــــة والفكخيــــة السصــــػرة  راود الحزــــػ  ال 11
 الكذفية.لمحخكة 

   
 

 

      بالػشغ.ربيو لديادة الػعي لخسخ حب االرتباط عسمت ورشات تج 11

      احافع عمى مشتدىات بمجتي ال 11

      الخياضة.احافع عمى صحتي مغ خالل مسارسة  11

تػعيـــة الذــــباب بسسارســـة العــــادات الرــــحية الرـــحيحة مــــغ خــــالل  18
 االكل الرحي

   
 

 

      التػعية بالسذكالت الرحية التي تػاجو الذباب 11

      أؤيٍ ثأٌ انجٛئخ انُظٛفخ ْٕ انططٚق األفضم نزحقٛق ضفبْٛخ انحٛبح  11
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 (5ملحق )

 جامعة صالح الدين /اربيل

 كلية التربية البدنية وعلهم الرياضية 
 

  استبيان الدادة الخبراء والسخترين

 م/ نسهذج استفتاء أراء الدادة الخبراء
 .............................  السحترماألستاذ .........................

 

 

 طيبة:تحية 

الكذفين وعالقتها في تحقيق اهداف  للقادة اإلداريةالقيم  دور) السػسػمتخوم الباحثة أجخاء البحث 
كياس الكيع سولغخ  تحقيق أىجاف البحث حرمت الباحثة عمى مكياس مقشغ ل .السدتدامة(التشسية 
ذات الخسذ بجائل ىي فقرة( 52)حيث يتكػن السكياس مغ  (2225، )عديمغ قبل  والسعجاالدارية 

في مجػ صالحية  الخأؼتفزمكع في بيان  يةراج ارفس( ال اتفق، متأكج،غيخ  اتفق، تساما،)اتفق 
 فقخات السكياس السبيشة أدناه ضسغ السجاالت السؤشخة إزائيا.

 

 هذا ولكم الذكر الجزي 
 
 

 االسم الثالثي :
 الدرجة العلسية :

 تاريخ الحرهل على أخر لقب علسي :
 االختراص الدقيق ومكان العسل :

   التاريخ :
 الباحثة                                                                        التهقيع :

 
 لدينخالد نجم ا نيكار .دم.                                                                      
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 ت
 ٍصهح بعد انتعدٍم  التصهح تصهح انفقــــــــــرات

 امتمظ الجافعية والخغبة في تصػيخ إمكانياتي في العسل. 0
   

 عغ ميػل أعزاء الشادؼ واتجاىاتيع. أؤمغ ان أىجاف الشادؼ يجب أن تعبخ 0
   

 ارغب في ان يكػن لي دور أساسي في مشاقذة أىجاف الشادؼ. 3
   

 ي مغ خالل عسمي في الشادؼ.أحقق ذات 4
   

أعصـــي لكــــل العــــامميغ فـــي الشــــادؼ فخصــــة متدـــاوية لمتعبيــــخ عــــغ مذــــكالتيع  5
 ومعاناتيع التي قج يتعخضػن ليا.

   

مسارستي األنذصة التخويحية في الشادؼ أو خارجو تشسي قجراتي وميـاراتي فـي  6
 العسل.

   

 ة لي.اشعخ بالدعادة والخضا عشج إتسام السيام السػكم 7
   

 أسعى إلى جعل تػقيتات العسل وبخامج التجريب عمى درجة عالية مغ الجقة. 8
   

 ارغب في السداىسة بفعالية في تػجيو ميدانية الشادؼ لخيخ الخياضة. 9
   

 أؤمغ بان أىع أىجاف الشادؼ ىي تصػيخ العالقات اإلندانية. 01
   

 ما يقجم مغ إنجاز.اتفق مع مبجأ تػزيع الحػافد استشادا إلى  00
   

 اشعخ بالستعة عشجما اقزي إجازتي ووقت فخاغي مع أفخاد عائمتي. 00
   

مـــغ واجبـــي التـــجخل لحـــل السذـــاكل والشداعـــات التـــي قـــج تحـــجث بـــيغ أعزـــاء  03
 الشادؼ.

   

أعزــاء  مدــؤوليات واجبــاتمــغ األمــػر التــي التــدم بيــا واحتخميــا ىــي تحجيــج  04
 الشادؼ.

   

 الفعالة في صشع القخارات في الشادؼ.\ذاركة اىتع بالس 05
   

 أفزل العير في مجتسع الشادؼ الحؼ يدػده االحتخام الستبادل. 06
   

أقــاوم ضــغػط الرــجاقة والدمالــة فــي أؼ قــخار يتخــح وأفزــل مرــمحة الخياضــة  07
 والشادؼ.

   

    ضغػط العسل في الشادؼ تتصمب فتخات راحة مشاسبة لمتخمز مغ اإلجياد. 08
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 ت
 ٍصهح بعد انتعدٍم  التصهح تصهح انفقــــــــــرات

    أضع االعتبارات األخالقية فػق مرمحة الشادؼ عشج اتخاذ أية قخار. 09

أعزــاء  وواجبــاتمـغ األمــػر التــي التــدم بيــا واحتخميــا ىــي تحجيــج مدــؤوليات  01
 الشادؼ.

   

اشـــعخ عشـــجما أقـــجم أفكـــارا ججيـــجة لمشــــادؼ وكـــأنشي أقـــجم خجمـــة كبيـــخة وجميمــــة  00
 لمخياضة والشادؼ.

   

    االجتساعية تتفق مع مشاخ العسل.قابميتي  00

    أنفح واجباتي تجاه أعزاء الشادؼ بذكل رسسي 03

    احتاج إلى فتخات راحة أشػل كي استعيج قجراتي ونذاشي. 04

    أتسدظ بأخالقيات العسل التي يسمييا عمي ديشي. 05

    واضحة في العسل الخياضي. ةإستخاتيجيارغب في وضع  06

    أشارك في جسيع األنذصة الستاحة في الشادؼ. أفزل أن 07

    يتيح لي العسل في الشادؼ الفخصة لتكػيغ عالقات اجتساعية ججيجة. 08

 أؤيج تػزيع األدوار بسػضػعية وعمى وفق معاييخ دقيقة. 09
   

 اىتع بالتخويح خالل العسل إلشبا  ميػلي ورغباتي. 31
   

 ا أخالقيا في تعاممي مع اآلخخيغ.التدامي بعسمي يفخ  عمي سمػك 30
   

30 
احتــخم األنطســة والقــػانيغ التــي يمتــدم بيــا الشــادؼ والتــي أجــجىا قيســا عميــا فــي 

 نفدي.

   

 أفزل إتبا  سياسة الباب السفتػح لسعالجة السذكالت ومعػقات العسل. 33
   

 اشعخ بالقشاعة والخضا عشج رسع البدسة عمى وجػه بكية األعزاء. 34
   

 العذائخية. الػالءاتأتجخد عشجما تكػن ىشاك ضغػط مغ ناحية  35
   

 حخصي عمى عسمي بالشادؼ ال يسشعشي مغ االىتسام بأوقات الخاحة. 36
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 ت
 ٍصهح بعد انتعدٍم  التصهح تصهح انفقــــــــــرات

 أتجشب تدخيخ اآلخخيغ واستغالليع في إنجاز عسمي. 37
   

 أجج أنى في السكان السشاسب في الشادؼ الخياضي. 38
   

 دارؼ عشجما يكػن عمى وفق مبجأ السذاركة الجساعية.اشعخ بكيسة العسل اإل 39
   

 أسعى إلى تقجيع السداعجة لدمالئي دون تكمف. 41
   

 أتعامل بعجالة مع كل العامميغ في الشادؼ. 40
   

 اشعخ بالستعة والخاحة عشج الحىاب مع وفػد رياضية خارج السحافطة. 40
   

 ؼ بااللتدام العالي بو.ال ييسشي الخقابة في العسل بقجر شعػر  43
   

44 
أجــج فــي نفدــي إيسانــا قػيــا يــجفعشي إلــى تحقيــق أىــجاف الشــادؼ عشــجما تكــػن 

 محجدة مدبقا.

   

 أشجع تقجيع السقتخحات البشاءة مغ األعزاء لتصػيخ الشادؼ. 45
   

 أكغ مػدة احتخام كبيخ لجسيع أعزاء الشادؼ. 46
   

 جو.أعامل أعزاء الشادؼ كال حدب نتائ 47
   

 اىتع بإشبا  ىػاياتي األخخػ عمى الخغع مغ كثافة العسل الحؼ أقػم بو. 48
   

 إمكانياتي وقجراتي في العسل. أبخزيتيح لي العسل الفخصة لكي  49
   

    مغ الزخورؼ تػزيع األدوار عمى وفق االختراصات والسدؤوليات 51
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 (6ملحق )

 جامعة صالح الدين /اربيل

 تربية البدنية وعلهم الرياضيةكلية ال 
 

 القييم االدارية برهرته الشهائيةاستبيان 
 القادة الكذفيين الدادة

 
 اجابة استبيانم/ 

 األستاذ ......................................................  السحترم
 

 طيبة:تحية 

لكذفين وعالقتها في تحقيق اهداف ا للقادة اإلداريةالقيم  دور) السػسػمتخوم الباحثة أجخاء البحث 
كياس الكيع سولغخ  تحقيق أىجاف البحث حرمت الباحثة عمى مكياس مقشغ ل .السدتدامة(التشسية 
ذات الخسذ بجائل ىي فقرة( 52)حيث يتكػن السكياس مغ  (2225)عدي ،مغ قبل  والسعجاالدارية 

في مجػ صالحية  الخأؼع في بيان تفزمك يةراج ارفس( ال اتفق، متأكج،غيخ  اتفق، تساما،)اتفق 
 اه ضسغ السجاالت السؤشخة إزائيا.فقخات السكياس السبيشة أدن

 هذا ولكم الذكر الجزي 
 

 االسم الثالثي :
 الدرجة العلسية :

 تاريخ الحرهل على أخر لقب علسي :
 االختراص الدقيق ومكان العسل :

   التاريخ :
 الباحثة                                                                     التهقيع :

  
 خالد نجم الدين م . د نيكار                                                                     
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 ت
 انفقــــــــــرات

اتفق 

 تًبيب
 اتفق

غَر 

 يتأكد

ال 

 قاتف
 ارفض

 ل.امتمظ الجافعية والخغبة في تصػيخ إمكانياتي في العس 0
     

 عغ ميػل أعزاء الشادؼ واتجاىاتيع. أؤمغ ان أىجاف الشادؼ يجب أن تعبخ 0
     

 ارغب في ان يكػن لي دور أساسي في مشاقذة أىجاف الشادؼ. 3
     

 أحقق ذاتي مغ خالل عسمي في الشادؼ. 4
     

أعصــــي لكــــل العــــامميغ فــــي الشــــادؼ فخصــــة متدــــاوية لمتعبيــــخ عــــغ مذــــكالتيع  5
 يع التي قج يتعخضػن ليا.ومعانات

   
 

 

مسارستي األنذصة التخويحية في الشادؼ أو خارجو تشسـي قـجراتي وميـاراتي فـي  6
 العسل.

   
 

 

 اشعخ بالدعادة والخضا عشج إتسام السيام السػكمة لي. 7
     

 أسعى إلى جعل تػقيتات العسل وبخامج التجريب عمى درجة عالية مغ الجقة. 8
     

 السداىسة بفعالية في تػجيو ميدانية الشادؼ لخيخ الخياضة. ارغب في 9
     

 أؤمغ بان أىع أىجاف الشادؼ ىي تصػيخ العالقات اإلندانية. 01
     

 اتفق مع مبجأ تػزيع الحػافد استشادا إلى ما يقجم مغ إنجاز. 00
     

 اشعخ بالستعة عشجما اقزي إجازتي ووقت فخاغي مع أفخاد عائمتي. 00
     

مـــغ واجبـــي التـــجخل لحـــل السذـــاكل والشداعـــات التـــي قـــج تحـــجث بـــيغ أعزـــاء  03
 الشادؼ.

   
 

 

أعزــاء  مدــؤوليات واجبــاتمــغ األمــػر التــي التــدم بيــا واحتخميــا ىــي تحجيــج  04
 الشادؼ.

   
 

 

 الفعالة في صشع القخارات في الشادؼ.\اىتع بالسذاركة  05
     

 حؼ يدػده االحتخام الستبادل.أفزل العير في مجتسع الشادؼ ال 06
     

أقــاوم ضــغػط الرــجاقة والدمالــة فــي أؼ قــخار يتخــح وأفزــل مرــمحة الخياضــة  07
 والشادؼ.

   
 

 

      ضغػط العسل في الشادؼ تتصمب فتخات راحة مشاسبة لمتخمز مغ اإلجياد. 08
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 ت
 انفقــــــــــرات

اتفق 

 تًبيب
 اتفق

غَر 

 يتأكد

ال 

 قاتف
 ارفض

      أضع االعتبارات األخالقية فػق مرمحة الشادؼ عشج اتخاذ أية قخار. 09

أعزــاء  وواجبــاتمــغ األمــػر التــي التــدم بيــا واحتخميــا ىــي تحجيــج مدــؤوليات  01
 الشادؼ.

   
 

 

اشعخ عشجما أقجم أفكارا ججيجة لمشادؼ وكأنشي أقجم خجمة كبيخة وجميمة لمخياضة  00
 والشادؼ.

   
 

 

      قابميتي االجتساعية تتفق مع مشاخ العسل. 00

      شادؼ بذكل رسسيأنفح واجباتي تجاه أعزاء ال 03

      احتاج إلى فتخات راحة أشػل كي استعيج قجراتي ونذاشي. 04

      أتسدظ بأخالقيات العسل التي يسمييا عمي ديشي. 05

      واضحة في العسل الخياضي. ةإستخاتيجيارغب في وضع  06

      أفزل أن أشارك في جسيع األنذصة الستاحة في الشادؼ. 07

      لي العسل في الشادؼ الفخصة لتكػيغ عالقات اجتساعية ججيجة.يتيح  08

 أؤيج تػزيع األدوار بسػضػعية وعمى وفق معاييخ دقيقة. 09
     

 اىتع بالتخويح خالل العسل إلشبا  ميػلي ورغباتي. 31
     

 التدامي بعسمي يفخ  عمي سمػكا أخالقيا في تعاممي مع اآلخخيغ. 30
     

30 
ألنطســـة والقـــػانيغ التـــي يمتـــدم بيـــا الشــادؼ والتـــي أجـــجىا قيســـا عميـــا فـــي احتــخم ا
 نفدي.

   
 

 

 أفزل إتبا  سياسة الباب السفتػح لسعالجة السذكالت ومعػقات العسل. 33
     

 اشعخ بالقشاعة والخضا عشج رسع البدسة عمى وجػه بكية األعزاء. 34
     

 العذائخية. لػالءاتاأتجخد عشجما تكػن ىشاك ضغػط مغ ناحية  35
     

 حخصي عمى عسمي بالشادؼ ال يسشعشي مغ االىتسام بأوقات الخاحة. 36
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 ت
 انفقــــــــــرات

اتفق 

 تًبيب
 اتفق

غَر 

 يتأكد

ال 

 قاتف
 ارفض

 أتجشب تدخيخ اآلخخيغ واستغالليع في إنجاز عسمي. 37
     

 أجج أنى في السكان السشاسب في الشادؼ الخياضي. 38
     

 سذاركة الجساعية.اشعخ بكيسة العسل اإلدارؼ عشجما يكػن عمى وفق مبجأ ال 39
     

 أسعى إلى تقجيع السداعجة لدمالئي دون تكمف. 41
     

 أتعامل بعجالة مع كل العامميغ في الشادؼ. 40
     

 اشعخ بالستعة والخاحة عشج الحىاب مع وفػد رياضية خارج السحافطة. 40
     

 ال ييسشي الخقابة في العسل بقجر شعػرؼ بااللتدام العالي بو. 43
     

44 
أجـــج فـــي نفدـــي إيسانـــا قػيـــا يـــجفعشي إلـــى تحقيـــق أىـــجاف الشـــادؼ عشـــجما تكـــػن 

 محجدة مدبقا.

   
 

 

 أشجع تقجيع السقتخحات البشاءة مغ األعزاء لتصػيخ الشادؼ. 45
     

 أكغ مػدة احتخام كبيخ لجسيع أعزاء الشادؼ. 46
     

 أعامل أعزاء الشادؼ كال حدب نتائجو. 47
     

 ع بإشبا  ىػاياتي األخخػ عمى الخغع مغ كثافة العسل الحؼ أقػم بو.اىت 48
     

 إمكانياتي وقجراتي في العسل. أبخزيتيح لي العسل الفخصة لكي  49
     

      مغ الزخورؼ تػزيع األدوار عمى وفق االختراصات والسدؤوليات 51

  

 

 

 

 


