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 ىجؼ البحث الى:

 في قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل مغ وجية نطخ مختادييا._ بشاء مكياس التػجو الخيادي 1
_ التعخؼ عمى مدتػى التػجو الخيادي في قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل مغ وجية نطخ 2

 مختادييا.
البحث عمى مختادي  السشيج الػصفي بأسمػبو السدحي لسالئستو شبيعة البحث، وأشتسل مجتسع افوقج استخجـ الباحث

( قاعة تتػزع عمى جانبي السجيشة األيسغ بعجد 77قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل والبالغ عجدىا )
( قاعة لمخشاقة وبشاء االجداـ في 27عمى ) مجتسع البحث( قاعة، حيث شسمت 67( قاعات، واأليدخ بعجد )17)

( قاعات في الجانب 9مجتسع البحث، وتتػزع ىحه القاعات عمى ) %( مغ38,57مجيشة السػصل وىي تسثل ندبة )
( قاعة في الجانب األيدخ لسجيشة السػصل، وبمغ عجد األشخاص السختاديغ ليحه القاعات عمى وفق 18األيسغ و)

وعيشة البشاء  ،( شخراً 18( شخرًا مػزعيغ عمى عيشة التجخبة االستصالعية بعجد)378الذخوط العمسية لمثبات )
( شخز لعيشة التصبيق وبشدبة 177%( مغ عيشة البحث فزاًل عغ )68,78وبشدبة ) ،( شخراً 267جد )بع
ببشاء مكياس التػجو الخيادي لقاعات الخشاقة  افقاـ الباحث ،%( مغ عيشة البحث، وبخرػص أدوات البحث26,45)

لسخاشخة، واالستباقية، والتشافدية(، وفق أربعة ابعاد ىي)اإلبجاعية، وتبشي ا عمى وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل
فخ الذػط العمسية فيو مغ حيث الرجؽ والثبات تع اوبعج االشالع عمى السرادر العمسية والجراسات الدابقة، وبعج تػ 

تصبيقو عمى عيشة البحث الشيائية مغ أجل الحرػؿ عمى البيانات والتي عػلجت احرائيًا مغ خالؿ الشدبة السئػية، 
 ي، ومعامل االرتباط البديط، واختبار )ت( لعيشتيغ مدتقمتيغ.والػسط الحداب

 تية:وقج خمرت الجراسة الى االستشتاجات اآل
ما بيغ الستػسط  قة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل تخكد_ اف مدتػى التػجو الخيادي في قاعات الخشا

 والزعيف.
 تػصيات مشيا: افحيث أوصى الباحث

 قة وبشاء االجداـ تبشي أسمػب التػجو الخيادي لشجاح عسل ىحه القاعات._ عمى إدارات قاعات الخشا1
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 ABSTRACT 

The current research aims  to: 

1- Build an entrepreneurial trend in the halls of fitness and bodybuilding in the city of 

Mosul from the viewpoint of its visitors. 
2- Investigate the level of leadership in the halls of fitness and body building in the city of 

Mosul from the viewpoint of its Visitors. 

     The researchers used the descriptive approach in its survey to suit the nature of the 

research, and the research community included (378) people who went to the halls of 

fitness and body building in the city of Mosul, which were numbered (70) halls distributed 

on the right sides of the city with (10) halls, and the left with (60) Halls, thus, the research 

sample included (27) halls for fitness and body building in the city of Mosul, which 

represented (38.57%) of the research community, and these halls are divided into (9) halls 

on the right side and (18) halls on the left side of the city of Mosul. The number of people 

returning to these halls according to the scientific conditions of stability was (378) people 

distributed over the pilot sample with (18) people and the building sample with (260) 

people and (68.78%) from the research sample in addition to (100) people for the sample 

application. And by (26.45%) of the research sample, With regard to the research tools, the 

researcher built a scale of pioneering orientation for fitness halls and bodybuilding in the 

city of Mosul according to four dimensions (creativity, risk-taking, proactive, and 

competitive). On the final research sample in order to obtain data that were statistically 

treated through the percentage, the arithmetic mean, the simple correlation coefficient, and 

(T) test for two independent samples. 

The study concluded the following conclusions: 
- the level of entrepreneurship in the halls of fitness and bodybuilding in the city of 

Mosul ranged from medium to weak. 

The researchers recommended the following: 
1- The departments of the halls of fitness and bodybuilding must adopt the pioneering 

approach in order to achieve the success for these halls. 

2- The necessity for hall administrations to develop them by updating the devices and tools 

used as well as the other aspects in the hall. 

Keywords: (The Pioneering Role, Arithmetic Mean, Creativity). 
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 التعريف بالبحث -1
 البحثالمقدمة واهمية  1-1

ومع ازدياد التقجـ زادت الحاجة إلى عمػـ  ،يتدع العرخ الحجيث بالتقجـ الدخيع في مجاالت الحياة كافة  
اإلدارة لتحقيق أىجاؼ ىحا التقجـ بغخض الػصػؿ إلى التشسية االقترادية واالجتساعية، إذ أصبحت اإلدارة الحجيثة 
جانبا أساسيًا مغ جػانب الشطاـ اإلنتاجي في أي مجتسع وىي تؤدي دوراً  حيػياً  في تػجيو السشطسات عمى اختالؼ 

ا وتخرراتيا، ولقج أعصت الجوؿ الستقجمة أىسية عطسى لإلدارة لتأثيخىا في رفع معجالت الشسػ االقترادي مجاالتي
 .(7،1993واالجتساعي والتخبػي. )دروير وآخخوف،

وليحا يعج التػجو الخيادي مػضػعا غاية في األىسية في مجاؿ االعساؿ الخيادية، وذلظ اف التغيخات 
االعساؿ، فزاًل عغ الطػاىخ العالسية الججيجة وتصػرات التكشػلػجيا التي دفعت اإلدارات الستدارعة في إدارة 

السختمفة الى تبشي السجخل الخيادي لديادة قجرتيا عمى التكيف الدخيع مع تمظ البيئة واستغالؿ الفخص االستثسارية 
 التي تػفخىا االدارة قبل غيخىا مغ اإلدارات األخخى.

خيادي بكل ابعاده وخرائرو ومزاميشو مشيجًا معاصخًا تتبعو إدارات األعساؿ بسجاالتيا لحلظ يعج التػجو ال
في الجوؿ الستقجمة والشامية مدتيجفة تصػيخ أنذصتيا وبشاء رأس ماليا البذخي بكل انػاعو  ،وتخرراتيا كافة

دتجاـ، األمخ الحي يتصمب ومدتػياتو وصػاًل الى تحقيق الغايات واالىجاؼ السشذػدة وبشجاحات متتالية وبذكل م
االخح بالتػجو الخيادي بكل ابعاده وصػال الى بشاء رأس الساؿ البذخي مغ حيث قجراتو ومياراتو وبسا يجعمو قادرا 

 (.15، 2718السختار،فزاًل عغ تشفيح مجسل الشذاشات بكل كفاءة وفعالية. ) ،عمى االستسخار والتشافذ
ات الخشاقة وبشاء األجداـ التػجو الخيادي وتعديده ومحاولة وتكسغ أىسية البحث في ضخورة تبشي قاع

االستفادة مشو في رفع مدتػى جػدة الخجمات بكافة أنػاعيا التي تقجميا لمسختاديغ، ومحاولة جحب أكبخ عجد مشيع 
  .وتسيدىا عغ بكية القاعات ورفع القجرة التشافدية ما بيغ ىحه القاعات

 مذكلة البحث: 1-0
التجريب ومتابعة السختاديغ وبالحات السختاديغ  ائقالقاعات في مجيشتشا ال تداؿ محجودة مغ حيث شخ أف ثقافة 

الججد مشيع وتػفيخ الخجمات، وبيحا التحجي الحي يجب مػاجيتو اليـػ في القاعات ىػ كيفية تصبيق استخاتيجية 
ي بستصمبات الخيادة والتػجو الخيادي لمقاعات، التػجو الخيادي حيث أف التشسية والخيادة العالسية عامالف ميساف لمػع

لحلظ يبقى االىتساـ بقاعات الخشاقة وبشاء االجداـ وتصػيخىا ىجفًا أساسيًا لتحقيق مدتػى أداء رياضي عالي مغ 
 لخيادية لجى ىحه القاعات.خالؿ تػفخ الخرائز ا

 اهداف البحث: 1-1
 بشاء مكياس التػجو الخيادي في قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل. =1
 التعخؼ عمى مدتػى التػجو الخيادي في قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل. -2
 مجاالت البحث:  1-2
 السػصل.السجاؿ البذخي: االفخاد السختاديغ في قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في  1-4-1
 السجاؿ السكاني: مقخات قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل. 1-4-2
 .27/3/2727ولغاية  27/2/2727 ابتجاًء مغ السجاؿ الدماني: 1-4-3
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 المرطلحات: 1-3
 التهجه الريادي: 1-3-1
عسمية يتسكغ مغ خالليا الفخد او مجسػعة مغ االفخاد مغ خمق إدارة ججيجة او التججيج او االبجاع ضسغ االدارة  -

 (.2713جالب ,الحالية. )
اجخائيًا: ىػ الجيج السبحوؿ مغ قبل ادارة قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في تقجيع أفزل الخجمات  افيعخفو الباحث -

 لمسختاديغ مغ اجل جحب أكبخ عجد مشيع.
 المرتاد: 1-3-0
بسا لجى االدارة مغ خجمات ىػ الذخز الحي يستمظ الخغبة والقجرة عمى مبادلة ما لجيو مغ نقػد  

 (. 54،2776عمي،)محسػد
اجخائيًا: بانو الذخز السدتفيج مغ الخجمات التي تقجميا القاعات بيجؼ مسارسة تسخيشات بشاء  افو الباحث_يعخف

 االجداـ والخشاقة مقابل ثسغ معيغ متفق عميو مدبقًا.
 قاعات الرشاقة وبناء االجدام: -_1-3

مجسػعة مغ  يحتػي عمى أدوات وأجيدة ويزع التعخيف االجخائي لقاعات الخشاقة وبشاء االجداـ ىػ السكاف الحي
 رياضة بشاء االجداـ.األشخاص يسارسػف فييا 

 الدابقة: الدراسات-0
 (0216دراسة )المختار  0-1
 )ابعاد التهجه الريادي في بناء رأس المال البذري( 

حيث س الساؿ البذخي, أر  بيغ عسمية بشاءىجفت الجراسة الى تحجيج وتذخيز العالقة التأثيخية بيغ التػجو الخيادي و 
وتع اختيار العيشة بأسمػب العسجية وتسثمت بالكيادات اإلدارية في  ،استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي

في جسع البيانات عمى تػزيع بخرػص أداة البحث اعتسج الباحث مؤسدات التعميع التقشي بجامعة السػصل، و 
رئيذ و معاوف عسيج، و والتي شسمت جسيع الكيادات اإلدارية )عسيج،  ،استسارة( 45استسارة االستبياف والبالغ عجدىا )

وقج استخجاـ الباحث في تحميل البيانات الػسائل اإلحرائية معامل االرتباط وتحميل االنحجار وقج تػصل  ،قدع(
 الباحث الى مجسػعة مغ االستشتاجات أىسيا:

اداري متكامل يقـػ عمى تفعيل اإلمكانات والسيارات نحػ تحقيق  اف التػجو الخيادي بأبعاده ىػ فمدفة او أسمػب -1
س الساؿ البذخي أمغ خالؿ دعع وتحفيد أفكار وسمػكيات ر  ،التسيد واالبجاعية في اداء االعساؿ والشذاشات السختمفة

 في السشطسات وصػال الى بشائيا وتشسيتيا.
التجني الػاضح في كفاءة راس الساؿ البذخي بكل تػاجو مشطسات االعساؿ السعاصخة تحجيات كبيخة تتسثل ب -2

اذ أصبح مغ الرعب بإمكاف إدارة وتدييخ السػارد  ،فزال عغ الزعف في القجرات والسيارات ،انػاعو ومدتػياتو
 البذخية في اية مشطسة دوف تبشي التػجو الخيادي بكل ابعاده وخرائرو.
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 (0211دراسة )جالب  1-0
 الريادي والريادة المدتدامة()العالقة بين التهجه 

( مذخوعا متػسط 178ىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى شبيعة العالقة بيغ التػجو الخيادي والخيادة السدتجامة في )
حيث استخجـ الباحث السشيج الػصفي بأسمػبو السدحي وتسثمت العيشة مغ معامل  ،وصغيخ في مخكد مجيشة الجيػانية

واستخجـ  أداة البحث اعتسج الباحث عمى االستبياف في جسع البيانات كأداة رئيدة،، وبخرػص الحجادة والشجارة
واالنحخاؼ  ،والػسط الحدابي ،الباحث الػسائل اإلحرائية االتية في تحميل البيانات وىي معامل االرتباط البديط

 وكانت أىع االستشتاجات: ،السعياري 
ولعل الدبب  ،ارتفاع مدتػى اإلبجاعية في السذاريع الستػسصة والرغيخة الحجع مسثمة بسعامل الحجادة والشجارة -1

 ذلظ يعػد الى غياب البيخوقخاشية في اإلدارة التي يسكغ اف يتع االعتساد عمييا في حالة السشطسات الكبيخة الحجع.
إذا غالبا ما يقـػ العامميغ  ،ريع الستػسصة والرغيخة الحجعزيادة مدتػى السخاشخة التي يتحسميا أصحاب السذا -2

في ىحه السذاريع بترشيع مشتجات بسػاصفات خاصة او غيخ مألػفة وعخضيا في الػجيات امال في بيعيا بأسعار 
 عادة ما تكػف مكمفة.

 :إجراءات البحث -1
 :منهج البحث 1-1

 ستو شبيعة البحث.ئالسشيج الػصفي بأسمػبو السدحي لسال افاستخجـ الباحث
 مجتمع البحث وعينته: 1-0
 مجتمع البحث: 1-0-1

و مجسػعة أيعخؼ مجتسع البحث بأنو "مجسػعة العشاصخ واألفخاد الحيغ يشرب عمييع االىتساـ في دراسة معيشة 
 وأشتسل مجتسع البحث(, 249، 2777العشاصخ" )ابػ صالح،  و الكياسات التي تع جسعيا مغ تمظأالسذاىجات 

تتػزع عمى جانبي  ،( قاعة77قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل والبالغ عجدىا ) مختادي  عمى
مغ خالؿ  اف( قاعة، وىحه البيانات قج حرل عمييا الباحث67يدخ بعجد )( قاعات واأل17السجيشة األيسغ بعجد )

ي كتاب تدييل السيسة السػجو مغ عسادة كمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة _ جامعة السػصل الى االتحاد العخاق
 لبشاء االجداـ في محافطة نيشػى.

 عينة البحث: 1-0-0
 وىي: عفي اختيار عيشتي عجة شخوط افحيث وضع الباحثار عيشة البحث بالصخيقة العسجية، اختيب افالباحث قاـ
 اف يكػف افخاد العيشة مسغ يجيجوف القخاءة والكتابة. -1
 .ة( سش18أف يكػف أفخاد العيشة مسغ ال تقل أعسارىع عغ ) -2
 ( شيػر.4أف يكػف أفخاد العيشة مسغ ال تقل مجة تجريبيع عغ ) -3
 .نفدوبالحي ستبعاد القاعات األخخى تشاوؿ قاعة واحجة في كل حي سكشي في مجيشة السػصل وا -4

( قاعة 27) مغ السختاديغ في ،( شخراً 378) وبشاء عمى الذخوط أعاله فقج شسمت عيشة البحث عمى
%( مغ مجتسع البحث، وتتػزع ىحه القاعات 38,57لمخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل، وىي تسثل ندبة )

( قاعة في الجانب األيدخ لسجيشة السػصل، وبمغ عجد األشخاص 18( قاعات في الجانب األيسغ و)9عمى )



 

  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلىم الرياضية 
 من وجهة نظر مرتاديهادور التهجه الريادي لقاعات الرشاقة وبناء االجدام في مدينة المهصل 

19 
 

مػزعيغ عمى عيشة التجخبة االستصالعية  ،( شخراً 378السختاديغ ليحه القاعات عمى وفق الذخوط أعاله )
( 177%( مغ عيشة البحث, فزاًل عغ )68,78( شخرًا، وبشدبة )267( شخرًا، وعيشة البشاء بعجد )18بعجد)

 ( يبيغ ذلظ.1%( مغ عيشة البحث والججوؿ )26,45شخز لعيشة التصبيق وبشدبة )
 يبين عينات البحث (1الجدول )  

 أداة البحث 1-1
( مغ الصخائق 2719االستبياف كػسيمة لجسع البيانات حيث يعج االستبياف كسا يحكخ )القراب,  افاستخجـ الباحث

السيسة التي تسكغ الباحث في الحرػؿ عمى البيانات والسعمػمات التي يتصمبيا البحث، كسا تذكل أداة بحثية رئيدة 
(، وانصالقًا مغ أىجاؼ ىحه الجراسة تع الذخوع ببشاء مكياس 37،2719،البحػث الػصفية )القراب ئدوركيدة مغ ركا

 التػجو الخيادي لقاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل. 

 اسم الماعة ت
عٌنة 
 ٌةاالستطالع

 عٌنة البناء
عٌنة 
 التطبٌك

 المجموع
 عٌنة الصدق

عٌنة 
 الثبات

 9 - - - 9 األلصىلاعة  9

 9 - - - 9 لاعة الحدباء 9

 9 - - - 9 لاعة الربٌع 9

 91 - - 99 9 لاعة االصدلاء 9

 99 - - 92 9 لاعة دٌست فورس 9

 1 - - 1 - لاعة الكرامة 9

 91 - - 99 9 لاعة الجسم االنٌك 7

 99 - 92 99 - لاعة هاشم الصفار 1

 99 - - 99 - لاعة عمر جٌم 1

 92 - - 92 - لاعة المٌصر 92

 99 - - 99 - لاعة الماجد 99

 99 - 92 99 - لاعة مؤمن 99

 99 - - 99 - لاعة النبً شٌت 99

 1 - - 1 - لاعة التأمٌم 99

 99 - - 99 - لاعة العمالق 99

 91 - - 91 - لاعة النجم الذهبً 99

 99 - - 99 - لاعة العالمٌة 97

 99 - - 99 - لاعة فتنس سبورت 91

 por - 91 - - 91لاعة  91

 92 92 - - - لاعة مركز فلسطٌن 92

 92 92 - - - لاعة المركز الذهبً 99

 92 92 - - - لاعة بور جٌم 99

 99 99 - - - لاعة بور هوس 99

 Vo2 max - - - 99 99لاعة 99

 92 92 - - - لاعة االنتصار 99

 99 99 - - - لاعة الملون 99

 األبراجلاعة  97
 

- - 92 99 99 

 971 922 92 992 91 المجموع
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 إجراءات بناء مقياس التهجه الريادي في قاعات الرشاقة وبناء االجدام في مدينة المهصل: 1-1-1
ادي لقاعات الخشاقة وبشاء االجداـ ولعجـ العثػر عمى مكياس لغخض الحرػؿ عمى البيانات الستعمقة بالتػجو الخي

 اتباع الخصػات العمسية في بشاءه. ثيغالتػجو الخيادي تتصمب مغ الباح
 تحديد ابعاد مقياس التهجه الريادي في قاعات الرشاقة وبناء االجدام في مدينة المهصل: 1-1-1-1

تذكل أولى الخصػات الالزمة لبشائو كػنيا تسثل نقصة تبجء عسمية ترسيع أي مكياس بتحجيج ابعاده والتي 
االنصالؽ الرحيحة التي تجؿ عمى شسػؿ وحرخ جسيع السكػنات األساسية لمسػضػع السخاد بحثو واإلحاشة بكافة 
جػانبو السصمػب دراستو, فسغ خالؿ تػضيح مفيـػ كل بعج مغ أبعاد التػجو, واالشالع عمى األدبيات الخاصة 

اف ىشاؾ العجيج مغ وجيات الشطخ بيغ آراء الباحثيغ في تحجيج شبيعة األبعاد، فزاًل عغ  افالباحث بالسػضػع وجج
تحجيج عجدىا وذلظ تبعًا لسػضػع وشبيعة كل دراسة، فسشيع مغ حجد ثالثة أبعاد، ومشيع مغ ذكخ خسدة أبعاد ىي 

األخح بيحه األبعاد الخسدة  افواقتشاص الفخص(, ارتأى الباحث ،والتشافدية ،واالستباقية ،وتبشي السخاشخة ،)اإلبجاعية
بعخضيا عمى  الباحثاف بعج اف رأى انيا استخجمت مغ قبل الكثيخ مغ الباحثيغ في قياس التػجو الخيادي ثع قاـ

ئػية (, وبعج االشالع عمى اراء السحكسيغ تع استخخاج الشدبة الس1الدادة الخبخاء والسبيشة أسسائيع في السمحق)
وتبشي  ،كػسيمة لمحرػؿ عمى اتفاقيع حػؿ صالحية االبعاد, حيث اتفق الخبخاء عمى أربعة ابعاد ىي )اإلبجاعية

 (.2والتشافدية( وكسا مػضح في الججوؿ ) ،واالستباقية ،السخاشخة
 يبين ندب اتفاق الخبراء حهل ابعاد التهجه الريادي (0الجدول)

 الحكم نسبة االتفاق االبعاد

 ٌصلح %922 اإلبداعٌة

 ٌصلح %922 االستبالٌة

 ٌصلح %19,99 تبنً المخاطرة

 ٌصلح %79 التنافسٌة

 ال ٌصلح %92 التناص الفرص

ة وبناء االجدام في مدينةة صياغة الفقرات الخاصة بأبعاد مقياس التهجه الريادي في قاعات الرشاق 1-1-1-0
 المهصل

مغ صياغة الفقخات الخاصة بأبعاد  افوالسرادر استصاع الباحثبعج االشالع عمى الجراسات الدابقة 
( 16مػزعة عمى االبعاد األربعة وىي اإلبجاعية ) ،( فقخة61مكياس التػجو الخيادي بذكل اولي، اذ بمغ عجدىا )

بجائل ال اف( فقخة، حيث استخجـ الباحث18( فقخة، والتشافدية )16( فقخة، واالستباقية )11فقخة، وتبشي السخاشخة )
االوزاف الخساسية لبجائل اإلجابة ىي )اتفق تساما، اتفق، اتفق الى حج ما، التفق، التفق اشالقا( التي تحسل 

 ( عمى التػالي.1،2،3،4،5)
 الردق الظاهري للمقياس 1-1-1-1

التػافق ( ويسكغ تقييع درجتو مغ خالؿ 687، 1985يقرج بو " مشاسبة االداة لميجؼ الحي اعجت لكياسو" )الغخيب، 
وبسا اف ىحه التقجيخات تترف بجرجة عالية مغ الحاتية لحا تعصى االداة ألكثخ مغ خبيخ  ،بيغ تقجيخات الخبخاء

( فبعج تحجيج األبعاد السدتخجمة لكياس التػجو الخيادي وتحميل مزاميشو ومحتػاه تع صياغة 377، 1999)عػدة، 
( فقخة مػزعة عمى أربعة ابعاد كريغة اولية وذلظ لغخض بشاء مكياس التػجو 61اذ بمغت ) ،عجد مغ الفقخات

الخيادي في قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل مغ وجية نطخ السختاديغ الييا، ومغ ثع تع عخضيا 
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مجاؿ  اء الستخرريغ فيعمى الخبخاء السحكسيغ الستخرريغ في العمـػ اإلدارية والخياضية، فزاًل عغ الخبخ 
وذلظ إلخزاعو لمرجؽ  ًا،بيخ ( خ15الكياس والتقػيع في كمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة والبالغ عجدىع )

، اذ شمب مشيع الحكع عمى مجى صالحية األبعاد وصالحية كل فقخة مغ فقخات الريغة االولية لمسكياس الطاىخي 
مع إضافة أي فقخة مشاسبة وححؼ او نقل او دمج او تعجيل ما ىػ غيخ ومجى مالءمتيا لألبعاد السشدػبة الييا 

مشاسب مشيا، وبعج اخح آرائيع تع تحميل استجاباتيع باستخجاـ الشدب السئػية كػسيمة احرائية إليجاد ندبة اتفاؽ 
كياس، ويعج ( يبيغ ندب االتفاؽ والخفس لمتػزيع االولي لمس3السحكسيغ لكل فقخة مغ فقخات السكياس، والججوؿ )
وقج اسفخ التحميل عغ  (Stanly& Kennth, 1987, 109)اتفاؽ السحكسيغ نػعًا مغ انػاع الرجؽ الطاىخي 

وقج تع اجخاء التغيخات التي اتفق عمييا الدادة الخبخاء ، حيث  ،خخآححؼ وتعجيل ونقل بعس الفقخات مغ بعج الى 
%( فأكثخ مغ تقجيخات الخبخاء" )بمـػ وآخخوف، 75تفاؽ )اف يحرل عمى ندبة ا افيذيخ بمـػ الى انو "عمى الباحث

 األربعة.فقخة مػزعو عمى االبعاد  (46( وبحلظ اصبح عجد الفقخات بعج الححؼ والتعجيل )126، 1983
 في التهزيع االول للمقياس يبين ندب اتفاق المحكمين على فقرات مقياس التهجه الريادي  (1الجدول )

 صدق المحتهى  1-1-1-2
اف صجؽ السحتػى يتحقق مغ خالؿ الحكع عمى مجى تسثيل السكياس لمسيجاف الحي يكيدو، ويتع ذلظ مغ خالؿ 
اختيار أسئمة االختبار التي تسثل ميجاف السكياس تسثياًل احرائيًا صحيحًا، وكحلظ تحميل الشاحية التي يخاد قياسيا 

 المحكمٌن الفمرةرلم  أبعاد الممٌاس

 النسبة% الرافضون النسبة% الموافمون

 اإلبداعٌة

9/9/7/1/92/99/99 99 19.99% 9 99.99% 

9/9/99/99 99 922% - - 

9/99 99 12% 9 92% 

1 99 19.99% 9 9.99% 

9/99 9 99.99% 99 19.99% 

 
تبنً 

 المخاطرة

9/9//9/7 99 922% - - 

9/9 99 12% 9 92% 

1/1/92/99 99 19.99% 9 99.99% 

9 9 92% 99 12% 

 
 

 االستبالٌة

1/99 99 922% - - 

9/9/9/9/9/9/7/1/ 
99/99/99/99 

99 19.99% 9 99.99% 

92 99 12% 9 92% 

99 9 92% 99 12% 

 التنافسٌة

99/99 99 922% - - 

99 99 19.99% 9 9.99% 

9/9/9/7/1/92/99 99 19.99% 9 99.99% 

1 99 12% 9 92% 

99/91 99 12% 9 92% 

9/9 9 99.99% 99 19.99% 

9/99/97 9 92% 99 12% 
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يفرل كل قدع الى اجدائو وتػضع أسئمة عغ ىحه تحمياًل يكذف عغ عشاصخىا السختمفة واقداميا الخئيدة، ثع 
الى صجؽ السحتػى مغ خالؿ االشالع عمى  اف(، مغ ىحا السشصمق تػصل الباحث117،2717األجداء )كػافحة،

لسحتػى تمظ  افالسرادر الستعمقة بالسكياس وتحجيج االبعاد السكػنة لو وفقًا لإلجخاءات العمسية مع تحميل الباحث
ض تذكيل صػرة واضحة وشاممة ومتكاممة عشيا والتػصل الى تعخيف مشاسب لكل مشيا، مع االبعاد، وذلظ بغخ 

لكل ما ذكخ مغ أجل صياغة الفقخات وبسا يتالءـ مع شبيعة اىجاؼ البحث وعيشتو، وقج تحقق ذلظ  افتػضيف الباحث
 مغ خالؿ اتفق السحكسيغ عشج استخخاج الرجؽ الطاىخي لمسكياس.   

 االستطالعيةالتجربة  1-1-1-3
 في عسمية االختيار لعيشة التجخبة االستصالعية اسمػب التػزيع الستداوي  افاتبع الباحث

(Equal Allocation)  ،(، وألجل استكساؿ السعامالت 87، 1997القائع عمى اخح عجد متداٍو )داؤد وعبج الخحسغ
في المغة العخبية، وذلظ لتشطيع السكياس المغػي لسكياس اواًل عمى الخبيخ بعخض ا افالعمسية لمسكياس, فقج قاـ الباحث

إذ  ،وبسداعجة فخيق العسل 04/0/0202بأجخاء التجخبة االستصالعية بتاريخ  افمغ الشاحية المغػي، ثع قاـ الباحث
 عمى عيشة مغ السختاديغ لقاعات الخشاقة وبشاء األجداـ في مجيشة السػصل وقػامياشبق السكياس بريغتو األولية 

تعسل عمى تقجيع الخجمة في  ،قاعة (05)قاعات مغ مجسػع  (4)مختاديغ مػزعيغ عمى  (1)ختادًا بػاقع م( 16)
مجيشة السػصل، واستخجـ ىحا اإلجخاء لمتحقق مغ وضػح التعميسات والفقخات ومجى مالءمة السكياس وتحجيج متػسط 

جاء آرائيع ومالحطاتيع اف وجج غسػض الدمغ الحي يدتغخؽ تصبيقو، حيث شمب مشيع االجابة بجقة ومػضػعية وإب
في الفقخات أو صعػبة في فيسيا لغػيًا أو مغ ناحية معشاىا أو صياغتيا، وقج تبيغ أف التعميسات واضحة ومفيػمة 

 .دقيقة (13)لجى عيشة البحث, فزاًل عغ مالءمة بجائل االستجابة لمسكياس وبمغ متػسط زمغ االستجابة لمسكياس 
 تدلدل تهزيع الفقرات على أبعاد مقياس جهدة الخدماتيبين  (2الجدول)

عدد  اسم البعد ت
 الفمرات

 تسلسل الفمرات

 9/9/9/9/9/9/7/1 1 اإلبداعٌة 9

 1/92/99/99/99/99/99/99/97 1 تبنً المخاطرة 9

 91/91/92/99/99/99/99/99/99/97/91/91/92/99/99 99 االستبالٌة 9

 99/99/99/99/97/91/91/92/99/99/99/99/99/99 99 التنافسٌة 9

 صدق البناء 1-1-1-4
( الى 1985اذ يذيخ )دوراف،  ،تع ايجاد صجؽ البشاء باعتساد أسمػبيغ وىسا اسمػب تسييد الفقخات واالتداؽ الجاخمي

انو "مغ مػاصفات السكياس الجيج اجخاء التحميل االحرائي لفقخاتو لتسييد االفخاد الحيغ يحرمػف عمى درجات 
 (. 125، 1985عالية، مغ الحيغ يحرمػف عمى درجات مشخفزة في السكياس نفدو" )دوراف، 

الفقخة وبيغ درجة البعج الحي تقع فيو مغ جية وبيغ درجة  عغ شخيق ايجاد قػة االرتباط بيغ درجة –واألسمػب الثاني
الفقخة والجرجة الكمية لمسكياس مغ جية اخخى، "اذ اف تقجيخات االتداؽ الجاخمي لالختبار ىي فعاًل معامالت تجانذ 

، 2774اف، فقخات االختبار، او انيا تعكذ مجى تخابط االستجابات لمفقخة الػاحجة مع درجة االختبار الكمية" )الشبي
(، وفيسا يأتي وصف ألساليب التحميل االحرائي السدتخجمة في التحقق مغ صجؽ بشاء مكياس التػجو 243

 الخيادي في قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل.
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 أسلهب المجمهعات المتطرفة )تمييز فقرات المقياس( 1-1-1-4-1
 الخطهات االتية:تم ايجاد تمييز الفقرات وذلك باتباع 

 ( استسارة.237ايجاد السجسػع الكمي لكل استسارة مغ استسارات عيشة البشاء والبالغة ) -1
 تختيب االستسارات عمى أساس السجسػع الكمي تشازليًا. -2
تحجيج حجع السجسػعتيغ الستصخفتيغ العميا والجنيا وذلظ بقدسة العيشة الى نرفيغ وبحلظ بمغ الشرف العمػي  -3
( الى "اف ندبة عجد افخاد العيشة الى عجد الفقخات 1978استسارة وكحلظ الشرف الدفمي، اذ يذيخ )نانمي، ( 115)

 ( لعالقة ذلظ بتقميل فخص الرجفة في عسمية التحميل" 1:  5يجب اف ال تقل عغ ندبة )
(Nannly, 1978, 262) 

 ( يبيغ ذلظ.5والججوؿ )ايجاد الكيع التائية بيغ السجسػعتيغ الستصخفتيغ العميا والجنيا،  -4

يبين قيمة الهسط الحدابي واالنحراف المعياري للمجمهعتين العليا والدنيا والقيمة التائية المحدهبة لفقرات  (3جدول )ال
 مقياس التهجه الريادي

رلم 
 فمرةال

 المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا
لٌمة )ت( 
 المحتسبة

 لٌمة
sig 

المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً المعٌارياالنحراف 

9 9.9222 .99291  9.9999 .99177  7.999 .222 

9 9.9222 .91999  9.9991 .97999  9.999 .921 

9 9.2129 .19999  9.1299 .79922  1.911 .222 

9 9.7129 .19919  .1191  .71199  9.999 .222 

9 9.9222 .19119  9.9199 .79191  9.997 .222 

9 9.9999 .19929  9.1179 .77299  9.919 .222 

7 9.1999 .19227  9.9991 .99991  9.999 .222 

1 9.1917 .77999  9.2919 .79999  9.197 .222 

1 9.222 .12171  9.2919 .71192  9.912 .222 

92 9.9999 .11921  9.9912 9.29919 9.197 .222 

99 9.1179 .19999  9.9919 .79979  9.999 .222 

99 9.1191 .19999  9.9199 .19999  9.717 .222 

99 9.9917 .19111  9.9222 2.29919 9.919 .222 

99 9.9779 .12991  9.9999 .19111  9.999 .222 

99 9.1919 .79992  9.1299 .92911  7.999 .222 

99 9.9991 2.21977 9.9779 9.29999 9.191 .222 

97 9.2919 .19799  9.2999 .11997  9.917 .222 

91 9.9977 .79717  9.9919 .77119  7.711 .222 

91 9.9217 .91219  9.9799 .79199  7.911 .222 

92 9.9917 .71192  9.9919 .19929  9.919 .222 

99 9.2129 .19971  9.9991 .19999  9.999 .222 

99 9.9999 .71192  9.1792 .19191  9.929 .222 

99 9.9199 .79929  9.9919 .79919  7.929 .222 

99 9.9129 .11991  9.7919 9.29199 9.979 .222 

99 9.9912 .79799  9.9919 .79919  9.999 .222 
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حيث بمغت ( 253. – 6.176الكيسة التائية لجسيع الفقخات مآبيغ ) اذا اقتخبت( ما يأتي: 3يتبين من الجدول )

( وبحلظ تبيغ اف الفقخات ليا قجرة تسيدية بيشسا سقصت الفقخات التي 777.( االحتسالية ألغمب الفقخات )sigقيسة )
 026.( وىي )7.75ليع أكبخ مغ ندبة الخصأ ) (sig)( والتي بمغت قيسة42, 38, 37, 2تحسل التدمدل )

 .( عمى التػالي وبحلظ تع استبعادىع الف ليذ ليع قجرة تسيدية414./ 061./ 102./
 :اسلهب معامل االتداق الداخلي للمقياس 1-1-1-4-0

لعيشة التسييد البالغة بعج استبعاد الفقخات غيخ السسيدة تع إيجاد معامل ارتباط درجات الفقخة مع الجرجات الكمية لمسكياس 
 (،43، 1981( فخدًا. اذ يسكغ ايجاد االتداؽ الجاخمي عغ شخيق العالقة بيغ فقخات االختبار )الدوبعي والغشاـ، 237)

 ( يبيغ ذلظ.6وقج تع حداب معامالت االرتباط البديط باستخجاـ ارتباط بيخسػف. والججوؿ )
درجة الفقرات والدرجة الكلية لمقياس التهجه الريادي باستخدام أسلهب بين ( (sigيبين معامل االرتباط وقيمة  (4جدول )

 معامل االتداق الداخلي
رلم 
 الفمرة

لٌمة  معامل االرتباط
sig 

رلم  داللة الفروق
 الفمرة

لٌمة  معامل االرتباط
sig 

 داللة الفروق

 معنوي 222. 999. 22 معنوي 222. 999. 1

 معنوي 222. 999. 23 معنوي 222. 919. 3

 معنوي 222. 999. 24 معنوي 222. 991. 4

 معنوي 222. 971. 25 معنوي 222. 979. 5

 معنوي 222. 912. 26 معنوي 222. 927. 6

 معنوي 222. 999. 27 معنوي 222. 912. 7

99 9.2191 .79297  9.9179 .79999  9.911 .222 

97 9.7991 9.99919 9.7799 9.92799 9.999 .222 

91 9.1999 .71919  9.9977 .97299  9.999 .229 

91 9.2999 .71991  9.9912 .19199  9.919 .222 

92 9.2999 .79999  9.9999 .77999  9.999 .222 

99 9.9991 .19999  9.9191 .19191  9.711 .222 

99 9.9912 .17971  9.9779 .19199  9.129 .229 

99 9.9999 9.92297 9.2919 .11999  9.979 .229 

99 9.2999 .19211  9.9222 .79917  9.797 .222 

99 9.2999 .19197  9.9129 .79922  9.917 .222 

99 9.1977 .12199  9.9991 .19199  9.277 .222 

97 9.9799 .17991  9.9912 .79799  .112 .999 

91 9.9129 .11991  9.9912 .79799  9.219 .919 

91 9.9917 9.29991 9.1999 .71192  9.991 2.292 

92 9.9999 .19199  9.2191 .79791  9.999 .299 

99 9.9299 .11711  9.1999 .77199  9.929 .229 

99 9.9792 9.29919 9.2129 .19791  .979 .999 

99 9.9919 .19199  9.2919 .71192  9.999 .229 

99 9.9999 .97999  9.9999 .19991  9.799 .222 

99 9.9999 .99999  9.9999 .71991  9.222 .229 

99 9.1999 .19919  9.9999 .19999  9.999 .229 
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رلم 
 الفمرة

لٌمة  معامل االرتباط
sig 

رلم  داللة الفروق
 الفمرة

لٌمة  معامل االرتباط
sig 

 داللة الفروق

 معنوي 222. 921. 28 معنوي 222. 912. 8

 معنوي 222. 919. 29 معنوي 222. 919. 9

 معنوي 222. 927. 31 معنوي 222. 997. 11

 معنوي 999. 999. 31 معنوي 222. 999. 11

 معنوي 222. 917. 32 معنوي 222. 919. 12

 معنوي 222. 919. 33 معنوي 222. 929. 13

 معنوي 222. 997. 34 معنوي 222. 979. 14

 معنوي 222. 999. 35 معنوي 222. 979. 15

 معنوي 222. 992. 36 معنوي 222. 997. 16

 معنوي 222. 999. 39 معنوي 222. 999. 17

 معنوي 229. 929. 41 معنوي 222. 999. 18

 معنوي 229. 927. 41 معنوي 222. 999. 19

 معنوي 229. 929. 43 معنوي 222. 999. 21

 معنوي 222. 991. 44 معنوي 222. 917. 21

 معنوي 229. 919. 45 

 معنوي 229. 997. 46

قج حرمت عمى معامالت ارتباط معشػية بيغ قيستيا  كافة فقخات مكياس التػجو الخيادي( اف 6يتزح مغ الججوؿ)
( وبمغ مدتػى 7.553_ 7.193والجرجة الكمية لمسكياس، اذ اقتخب قيع ارتباشيا مع الجرجة الكمية لسكياس ما بيغ )

 ( مسا يتػجب إبقاء جسيع ىحه الفقخات.sig( )7.777_7.73الجاللة )
 :ثبات المقياسمعامل  1-1-1-5

( 149، 1997يعج الثبات مغ متصمبات اعجاد أي مكياس ألنو يؤشخ استقخار القخار في الكياس )االماـ وآخخوف، 
ويعج معامل الثبات بانو  ،وىػ يعشي اتداؽ الجرجات التي يحرل عمييا االفخاد أنفديع في مخات االجخاء السختمفة

، 199معامل االرتباط بيغ درجات االفخاد وىػ ندبة التبايغ الحكيقي الجاخل في تبايغ الجرجات التجخيبية )باىي، 
بصخيقة االنراؼ  (012)مختادا ماعج عيشة البشاء والبالغة (12)(. وتع ايجاد معامل الثبات عمى 5

والحي بمغ  (Apha) تع إيجاد الثبات بالصخيقة الفا وكحلظ ،(2,61حيث بمغ الثبات )( split_halfالسشذقة)
(2,65). 
 الرهرة النهائية لمقياس التهجه الريادي في قاعات الرشاقة وبناء االجدام في مدينة المهصل. 1-1-1-6

فقخات ( 9( فقخات وتبشي السخاشخة )7( فقخة مػزعة عمى االبعاد األربعة وىي اإلبجاعية )42يتكػف السكياس مغ )
 ( يبيغ ذلظ.3( فقخة والسمحق رقع )11( فقخة والتشافدية )15واالستباقية)

 التطبيق النهائي لمقياس التهجه الريادي في قاعات الرشاقة وبناء االجدام في مدينة المهصل: 1-1-1-7
( مختادًا بعج تدويجىع بالتعميسات حػؿ كيفية االجابة 177تع تصبيق اداة البحث عمى عيشة البحث االساسية البالغة )

 .27/3/2727ولغاية  27/2/2727وقج امتجت مجة التصبيق مغ  األداة،عغ 
 الهسائل اإلحرائية: 1-4

 ئية اآلتية:في احتداب المعامالت اإلحرا SPSSتم استخدام الحاسهب اآللي بنظام 
 الشدبة السئػية.و معامل االرتباط البديط، و اختبار )ت( لعيشتيغ مدتقميغ، و االنحخاؼ السعياري، و الػسط الحدابي، 



 

  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلىم الرياضية 
 من وجهة نظر مرتاديهادور التهجه الريادي لقاعات الرشاقة وبناء االجدام في مدينة المهصل 

929 
 

 _ عرض النتائج ومناقذتها:2
 سيتم عرض النتائج ومناقذتها وفقًا ألهداف البحث وكما يأتي:

الهدف األول: بناء مقياس التهجه الريادي في قاعات الرشاقة وبناء االجدام في مدينة المهصل من وجهة  2-1
 اإلجراءات العلمية في الباب الثالث.نظر مرتاديها، وقد تم التهصل اليه من خالل 

ػصل لمعيشة عغ شخيق تع التأكج مغ مالئسة مكياس التػجو الخيادي في قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة الس
 ( يبيغ ذلظ .7والججوؿ ) عامل االلتػاء لػ)كارؿ بيخسػف( ،معادلة م

 يبين المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري والمنهال ومعامل االلتهاء إلجابات عينة البحث (5الجدول )
 التهجه الريادي مقياس على

الهسط  العينة المتغيرات
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 النتيجة االلتهاء المنهال

 شبيعي 7,31- 157 9 153 177 التػجو الخيادي
على مدتهى التهجه الريادي في قاعات الرشاقة وبناء االجدام في مدينة المهصل  الثاني: التعرفالهدف  2-0

 .من وجهة نظر مرتاديها وكما في الجداول
ونتيجة لعجـ  ،الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصلمكياس التػجو الخيادي في قاعات لغخض تقييع مدتػى 

التصبيق ، وكسا مبيغ في  بػضع مدتػيات معيارية لعيشة افوضػح التقييع مغ خالؿ الجرجات الخاـ قاـ الباحث
 (.8الججوؿ )

 التهجه الريادي يبين المدتهيات المعيارية والندبة المئهية لعينة التطبيق في مقياس (6الجدول )          
 النسبة المئوٌة عدد المرتادٌن المستوى المعٌاري الدرجة خام

 _ _ جٌد جدا   912_ 979

 %99 99 جٌد 979_ 999

 %99 99 متوسط 999_ 999

 %99 99 ممبول 999_ 999

 %97 97 ضعٌف 999_ 999

 %9 9 ضعٌف جدا   999_ 999

 %922 922 1ع =  999َس= 

حيث جاءت إجابات افخاد عيشة التصبيق عمى مكياس التػجو الخيادي بشدب مئػية بمغت عمى التػالي 
( وبسدتػى معياري عمى التػالي )ضعيف ججا، ضعيف، مقبػؿ، متػسط، جيج،( حيث نالحظ 16,31,34,17,2)

داـ في مجيشة السػصل مغ خالؿ الججوؿ أعاله باف اغمب مدتػى التػجو الخيادي في قاعات الخشاقة وبشاء االج
سبب ذلظ الى ضعف اىتساـ اغمب إدارات قاعات الخشاقة  افالستػسط الى الزعيف ويعدو الباحث تخكد ما بيغ 

فزال عغ اف الطخوؼ التي مخت بيا مجيشة السػصل  ،وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل بالتػجو الخيادي وتبشيو
اإلرىابي لسجيشة السػصل والعسميات العدكخية لتحخيخىا جعمت مغ إدارات اغمب القاعات  خالؿ احتالؿ تشطيع داعر

في السجاؿ الخياضي ومشيا قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ  السيسابعيجة عغ مػاكبة التصػرات التي حجثت في العالع و 
بة سبب يسشع القائسيغ يزاؼ الى ذلظ اف ضعف السدتػى السعيذي في بعس مشاشق مجيشة السػصل يكػف بسثا

الف ذلظ سيتختب عميو أجػر إضافية عمى السختاديغ الحيغ ليذ  ،عمى قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ مغ تصػيخىا
أىسية التػجو الخيادي كػنو عسمية اإلحداس  Hill,2003)حيث يرف )قجرة السالية عمى دفع مبالغ كبيخ,ليا ال
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عغ انو يحفد االبجاع لسجسػعة االفخاد الحيغ يقجمػف  فزالً  ،خ مفقػدةبػجػد مذاكل وفجػات في السعخفة او عشاص
( باف التػجو الخيادي لو أىسية في دفع Belousova & Gailly,2008اقتخاحات ومداىسات ججيجة. بيشسا يػضح )

مات االدارة لتقبل التغييخ الكامل مغ خالؿ خمق وتعجيل أفكار ججيجة وعسميات خمق تشتج مغ خالليا سمع وخج
 .وعسميات تكشػلػجية ججيجة مع إيجاد حمػؿ خالقة لالحتياجات والسذاكل السػجػدة

 االستنتاجات والتهصيات والمقترحات: -3
 االستنتاجات: 3-1
 اغمب قاعات الخشاقة وبشاء االجداـ في مجيشة السػصل ال تستمظ تػجو ريادي في ادارتيا.اف  -
 التهصيات: 3-0
وكحلظ الجػانب األخخى  ،ضخورة قياـ إدارات القاعات بتصػيخىا مغ خالؿ تحجيث األجيدة واألدوات السدتخجمة -

 في القاعة.
 المقترحات: 3-1
عمى االتحاد العخاقي السخكدي لبشاء االجداـ متابعة عسل ىحه القاعات وذلظ لػجػد مخالفات في شخوط مشح  -1

 اجازات فتح ىحه القاعات.
التشديق ما بيغ دائخة صحة نيشػى ومجيخية شخشة محافطة نيشػى واالتحاد العخاقي لبشاء االجداـ فخع نيشػى  -2

 لستابعة عسل ىحه القاعات لسكافحة ضاىخة تعاشي السشذصات.
 المرادر

 ، دار السعارؼ لمتػزيع والشذخ، عساف، االردف.1(: "الصخؽ االحرائية"، ط2777أبػ صالح، دمحم صبحي ) .1
 (: "التقػيع والكياس"، دار الحكسة لمصباعة والشذخ، بغجاد.1997االماـ، حدغ وآخخاف ) .2
، مصبعة جامعة 1(: "مشاىج البحث في التخبية"، ج1981الدوبعي، عبج الجميل ابخاليع والغشاـ، دمحم احسج ) .3

 بغجاد، العخاؽ.
 النجمػ السرخية، القاىخة.(: "التقػيع والكياس الشفدي والتخبػي"، مكتبة ا1985الغخيب، رمدية ) .4
(: تقييع مياـ رؤساء لجاف الحكاـ في االتحادات الفخعية لكخة 2719القراب، راكاف عبج القادر دمحم عمي ) .5

القجـ عمى وؼ بعس متغيخاتيع الذخرية مغ وجية نطخ حكاـ الجرجة األولى، رسالة ماجدتيخ، كمية 
 التخبية البجنية وعمـػ الخياضة، جامعة السػصل.

(: "اساسيات الكياس في العػالع الدمػكية"، دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع، عساف، 2774شبياف، مػسى )ال .6
 االردف.

( العالقة بيغ التػجو الخيادي والخيادة السدتجامة، كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة 2713احداف دىر جالب) .7
  .القادسية، العخاؽ

، بشياميغ وآخخوف، تخجسة دمحم اميغ  .8 (: "تقييع الصالب التجسيعي والتكػيشي"، 1983السفتي وآخخوف )بمـػ
 مصابع الكتب السرخي الحجيث، القاىخة.
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( أبعاد التػجو الخيادي في بشاء رأس الساؿ البذخي _ دراسة 2718جساؿ عبج هللا مخمف السختار) .9
ي نيشػى، جامعة التقشية استصالعية آلراء عيشة مغ الكيادات اإلدارية في مؤسدات جامعة التقشية الذسالية ف

 . 2718الذسالية، نيشػى , 
(: "مشاىج البحث التخبػي"، دار الحكسة لمصباعة 1997داؤد، عديد حشا وعبج الخحسغ، أنػر حديغ ) .17

 والشذخ، جامعة بغجاد.
 (: "االدارة الخياضية"، االسذ والتصبيقات، القاىخة.1993دروير، كساؿ الجيغ عبج الخحسغ وآخخاف ) .11
"، تخجسة دمحم سعيج صباغ وآخخوف، 1985ودني )دوراف، ر  .12 (: "اساسيات الكياس والتقػيع في تجريذ العمـػ

 دار االمل، االردف.
 (: "الكياس والتقػيع في العسمية التجريدية"، جامعة اليخمػؾ، عساف.1999عػدة، احسج سميساف ) .13
ز في التخبية الخاصة، دار (: الكياس والتقييع وأساليب الكياس والتذخي2717كػافحة، تيديخ مفمح ) .14

 السيدخة لمشذخ والتػزيع، عساف.
(: "خصة مقتخحة إلدارة السؤسدات الخياضية وفقًا لألىجاؼ 2776محسػد عمي، دمحم عبج العطيع ) .15

 التدػيكية"، اشخوحة دكتػراه، جامعة اسيػط، كمية التخبية الخياضية.
16. Belousova, Olga and Gaily mbenoitim, (2008), the in flounece of organization, on 

a conceptual frame work, international conference Rent xxi-research in 

entrepreneurship and small business, Gradiff, November 22-23. 

17. Hill Marguerite Elizabeth, 2003, the Development of an instrument to measure 

entrepreneurship: entreneurship with in the corporate setting the degree master of 

arts (MA) in industrial psychology, Department of psychology, Raodes 

University, Grahamstown.   

18. Stanly, J. & Kenneth D. Nopkins (1987): "Educational and Psychological 

Measurement and evaluation", 5th Ed. , Prentice-Hall, New York. 
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 (1ملحق)
أسماء الدادة الخبراء الذين عرض عليهم مقياسي التهجه الريادي وجهدة الخدمات للحكم على صالحية االبعاد 

 .والفقرات والمرتبين حدب القابهم العلمية
                   

التخصص  االسماء ت
 العلمً

 مكان العمل اللمب

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة الموصل أ.د لٌاس وتموٌم مكً محمود حسٌن 9

 / جامعة الموصلكلٌة التربٌة األساسٌة أ.د إدارة وتنظٌم ولٌد خالد همام 9

 الموصلكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  أ.د إدارة وتنظٌم رٌاض احمد إسماعٌل 9

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة الموصل أ.د لٌاس وتموٌم غٌداء سالم عزٌز 9

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة الموصل أ.د إدارة وتنظٌم عدي غانم الكواز 9

 الموصل كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة أ.د لٌاس وتموٌم سبهان محمود احمد 9

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة الموصل أ.م. د إدارة وتنظٌم دمحم ذاكر سالم 7

 كلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة الموصل أ.م. د إدارة وتنظٌم احمد رعد إبراهٌم 1

 الموصلكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  أ.م. د إدارة وتنظٌم بثٌنة حسٌن علً 1

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة الموصل أ.م. د لٌاس وتموٌم علً حسٌن دمحم 92

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة صالح الدٌن أ.م. د إدارة وتنظٌم تحسٌن علً إسماعٌل 99

 وعلوم الرٌاضة / جامعة صالح الدٌنكلٌة التربٌة البدنٌة  أ.م. د إدارة وتنظٌم عوزٌر سعدي إسماعٌل 99

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة كركون أ.م. د إدارة وتنظٌم شاهٌن رمزي رفٌك 99

 كلٌة التربٌة للبنات / جامعة الموصل أ.م. د إدارة وتنظٌم ثابت احسان احمد 99

 وعلوم الرٌاضة / جامعة صالح الدٌنكلٌة التربٌة البدنٌة  أ.م. د إدارة وتنظٌم سرتٌب عمر 99

 

 

 ( الصورة النهائٌة لممٌاس التوجه الرٌادي2ملحك )
 جامعة الموصل

                        كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة                                                                                           
     

 المحترمون السادة
 

 نهدٌكم أجمل التحٌات ......
 

نشكر سلفا اهتمامكم وتعاونكم فً ملى االستمارة المرفمة والخاصة بالدراسة الموسومة ب )دور التوجه الرٌادي لمدراء 
 لاعات الرشالة وبناء االجسام فً جودة الخدمات من وجهة نظر مرتادٌها(.

فً المكان المناسب ألجابتن )√( كل فمرة من الفمرات من خالل وضع عالمة نرجو تأشٌر خٌار من الخٌارات المتاحة امام 
 بما ٌنسجم مع الوالع الفعلً فً لاعات الرشالة وبناء األجسام.

اجابتكم الدلٌمة والمتأنٌة أساس فً صدق النتائج التً سنحصل علٌها، لذا نتطلع شاكرٌن الى تعاونكم معنا فً اإلجابة على 
وموضوعٌة، وسٌعكس هذا تفهما ووعٌا رفٌعا للسعً نحو تعزٌز األطر المعرفٌة والفلسفٌة للبحث  جمٌع األسئلة بصدق

 العلمً بأبعاده التطبٌمٌة والعلمٌة، وسٌتعامل الباحث مع اإلجابات بأمانة علمٌة وموضوعٌة مطلمة.
 التحصٌل الدراسً:                         اسم المرتاد:                                             العمر:              

 فترة التدرٌب:
 

 مع وافر التمدٌر واالحترام
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اتفك  الفمرات ت
 تماما

اتفك الى  اتفك
 حد ما

التفك  التفك
 إطاللا

      تعتمد إدارة الماعة أحدث طرائك التدرٌب. 1

تعمل إدارة الماعة على متابعة المرتادٌن المستمرٌن  2
 التدرٌب ومكافئتهم.فً 

     

تستخدم إدارة الماعة أسالٌب مبتكر فً تمٌٌم أداء  3
 التمارٌن.

     

تستخدم إدارة الماعة أسالٌب تروٌج حدٌثة لإلعالن  4
 عن خدماتها.

     

تستثمر إدارة الماعة عاللاتها مع المرتادٌن فً  5
 الحصول على أفكار جدٌدة.

     

 ربتطوٌر الخدمات المائمة وابتكاتهتم إدارة الماعة  6
 خدمات جدٌدة بشكل مستمر.

     

تنظر إدارة الماعة الى االبتكار واالبداع مصدرا  7
 لتحمٌك التمٌز فً اعمالها ونشاطاتها المختلفة.

     

تفضل إدارة الماعة االعمال التً تحتاج الى  8
 مؤهالت رٌاضٌة عالٌة.

     

المخاطر بغض النظر عن تواجه إدارة الماعة  9
 الخسائر المادٌة.

     

إدارة الماعة لدٌها المابلٌة للتعامل مع الظروف  11
 المتغٌرة التً تعٌك أداء العمل فً الماعة.

     

ٌشكل الربح المادي إلدارة الماعة دافعا نحو توسٌع  11
 خدماتها.

     

تحرص إدارة الماعة على تطبٌك األفكار الجرٌئة  12
 كانت نتاجها غٌر مضمونة العوائد. وان

     

تبنً المخاطرة ٌشكل عنصرا جوهرٌا فً  13
 استراتٌجٌة اإلدارة لتحمٌك النجاح.

     

تعمل إدارة الماعة على اجراء تغٌٌرات جوهرٌة فً  14
 برامجها وخططها الخدمٌة بٌن الحٌن واألخر.

     

 تمٌل إدارة الماعة الى تفضٌل المشارٌع ذات 15
 المخاطر الكبٌر والعائد المادي المرتفع.

     

تتبنى إدارة الماعة الموالف التً تكتشف منها  16
 الفرص.

     

تسعى إدارة الماعة الى ان تكون األولى فً تطوٌر  17
 خدماتها.

     

تستثمر إدارة الماعة الفرص المتاحة لتلبٌة  18
 احتٌاجات المرتادٌن.

     

الماعة ان تكون السبالة فً أدخال تحرص إدارة  19
 أجهزة حدٌثة فً عملها.

     

      تؤكد إدارة الماعة على اسبمٌة التطوٌر المستمر. 21

تعمل إدارة الماعة على رصد المعلومات البٌئٌة  21
والخارجٌة بشكل مستمر بهدف استغالل الفرص 

 وتجنب المفاجئات.

     

زمام المبادرة فً مجال تسعى إدارة الماعة الى اخذ  22
 استحداث األجهزة واألدوات.

     

     تضع إدارة الماعة برامج رٌاضٌة جماعٌة وفك  23
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 أسالٌب التدرٌب الحدٌثة.

تسعى إدارة الماعة دائما الى تحسٌن خدماتها لبل  24
 غٌرها من الماعات.

     

تعمل إدارة الماعة على تلبٌة احتٌاجات ومتطلبات  25
 المرتادٌن.

     

تبادر إدارة الماعة الى إلامة البطوالت المشتركة مع  26
 الماعات األخرى.

     

تسعى إدارة الماعة للتأثٌر على بٌئة عملها لتعزٌز  27
 وجودها فٌها.

     

تحاول إدارة الماعة ان تكون رٌادٌة فً تمدٌم  28
 مختلف الخدمات.

     

شدٌد الن تكون فً الطلٌعة إدارة الماعة لدٌها مٌل  29
 بمدر تعلك االمر بالمرتادٌن.

     

استطاعت إدارة الماعة خالل الفترة الماضٌة ادخال  31
 أجهزة وأدوات تدرٌبٌة حدٌثة.

     

تسعى إدارة الماعة الى استهداف مرتادٌن معٌنٌن  31
 لتحمٌك مٌزة استبالٌة لها.

     

العدٌد من المرتادٌن استطاعت إدارة الماعة تمدٌم  32
 للبطوالت خالل الفترة الماضٌة.

     

تسعى ادارة الماعة بمدرتها على تحمٌك التمٌز فً  33
 مجال عملها.

     

االستجابة لحاجات  ةتتمٌز ادارة الماعة بسرع 34
 المرتادٌن.

     

تعمل إدارة الماعة على تلبٌة احتٌاجات المرتادٌن  35
 باستمرار.

     

تستثمر إدارة الماعة مالحظات واراء المرتادٌن  36
 خدماتها. نلتحسٌ

     

تبحث إدارة الماعة دائما عن األسالٌب الجدٌدة  37
والمبتكرة لزٌادة مستوى رضا المرتادٌن وضمان 

 والئهم لها.

     

تعمل إدارة الماعة على اشران أصحاب الخبرة من  38
 علٌها. المرتادٌن فً اعداد البرامج واالشراف

     

تعمل إدارة الماعة على منافسة الماعات األخرى  39
 وتوفر الطرق والوسائل الكفٌلة لذلن.

     

الثمة المتبادلة هً السمة الممٌزة لعاللة إدارة الماعة  41
 مع المرتادٌن.

     

تضم إدارة الماعة ملكات إدارٌة وخدمٌة  41
 متخصصة.

     

اشران العدٌد من المرتادٌن  تسعى إدارة الماعة الى 42
 فً بطوالت محلٌة ولطرٌة.

     


