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 الممخص 
مؤثر في بيئتو ومتأثر فييا ، فيو يمثل  اجتماعيفيو كائف تـ التطرؽ إلى دور اإلنساف في المجتمع 

المبنة األولى التي تبنى عمييا المجتمعات اإلنسانية سواء كانت نامية أـ متطورة ، وطالما أف اإلنساف ىو 
جزٌء ال ينفصل عف المؤسسات التي تكوف المجتمع فيو يعتبر األساس في عممية النمو داخل ىذه 

السموؾ أحد أىـ العوامل المؤثرة عمى األفراد فكل شخص  وبما أف،  ة وبالتالي النمو لممجتمع ككلالمؤسس
شريحة مف شرائح  ف يمثموف الباحثو يتمتع بسموؾ جيد سوؼ يؤثر بالعامميف معو أو بمف حولو ، وكوف 

المجتمع األكاديمي والخاص بمدرسي التربية البدنية وعموـ الرياضة أثارت أنتباىيـ ىذه المشكمة وىي ما 
. مدرس مف سموؾ إيثارؼ ومدػ تأثيره عمى أداء عممو وواجباتو تجاه رؤسائو وزمالئو وطالبو  يمتمكو ال

لدػ ومستوػ إبداعيـ اإلدارؼ والوظيفي التعرؼ عمى مستوػ السموؾ اإليثارؼ لذا فقد ىدؼ البحث إلى 
 النجف .  مدرسي مادة التربية البدنية وعمـو الرياضة في المدارس التابعة لمديرية تربية محافظة

 
 لمدرسي التربية الرياضية،  مستوػ اإلبداع اإلدارؼ ،  السموؾ االيثارؼ الكممات المفتاحية : 
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Abstract 

The role of man in society  is influential in the environment and is influenced by it. It 

represents the first building on which human societies are based, whether developing or 

developed. As long as man is an inseparable part of institutions, thus, he is regarded as the 

basis in the growth process  of the society as a whole. Since behavior is one of the most 

important factors affecting individuals, every person who has good behavior will affect his 

staff or those around him. The fact that the researchers represent a part of the academic 

community of teachers of physical education and sports sciences, the research problem 

raised their attention , which is the teacher's moral behavior and the extent of his influence 

on the performance of his work and duties towards his chiefs , colleagues and students. 

Therefore, the research objective  was to identify the level of ethical behavior and the level 

of administrative and functional creativity among the teachers of physical education and 

sports sciences in the schools affiliated to the Department of Education of  Najaf province 

Keywords : Ethical behavior, level of administrative creativity, for teachers of physical education 
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   المقدمة :  -ٔ

مؤثر في بيئتو ومتأثر فييا ، فيو يمثل المبنة األولى التي تبنى عمييا المجتمعات  اجتماعياإلنساف كائف 

اإلنسانية سواء كانت نامية أـ متطورة ، وطالما أف اإلنساف ىو جزٌء ال ينفصل عف المؤسسات التي تكوف 

 .  المجتمع فيو يعتبر األساس في عممية النمو داخل ىذه المؤسسة وبالتالي النمو لممجتمع ككل

الجتماعي او السياسي ادؼ و سريعا عمى المستوػ االقتصعولػمة الت أحدثت تػطورا عميقا و لذا وفي ظل الػ

التكنولوجي في جميع المجتمعات، نرػ أف عممية التفاعل االجتماعي أصبحت ضئيمة وغير فعالة بل و 

التفكير األناني والمتعمق  ويحكميا التفكير المادؼ وأصبح الناس ال يعرفوف سوػ لغة المصالح وشاع بينيـ

 بالنفس دوف التفكير باآلخريف فغمبوا المصمحة الشخصية عمى الصالح العاـ . 

 االجتماعيةومجتمعنا العراقي مف المجتمعات التي غزتيا ىذه االفكار التي تعمل عمى تفكيؾ األواصر 

سات التي تمثل البالد وجعل أفراد المجتمع كل يفكر في نفسو وىذا ما ألقى ظاللو عمى عمل المؤس

فأصبح العامموف في ىذه المؤسسات تدفعيـ األنانية لمعمل ال حب اآلخريف والعطاء والتفاني مف أجل 

الكل ، لذا نرػ أف عممية اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي غابت عف عمل المؤسسات وذلؾ نتيجة لتغيير 

 ف إيثاريًا . السموؾ اإلنساني الذؼ أصبح سموكًا أنانيًا بداًل مف أف يكو 

وكوف المؤسسات التعميمية مف المؤسسات الغاية في األىمية والتي تأخذ عمى عاتقيا رفد البالد باألفراد 

 اإليجابييف ، لذا يجب أف يكوف السموؾ اإليثارؼ ىو أساس العمل في ىذه المؤسسات التعميمية الميمة . 

السموؾ اإليثارؼ واإلبداع اإلدارؼ لدػ مدرسي ومف ىنا تبرز أىمية البحث في دراسة مدػ عالقة وتأثير 

التربية البدنية وعموـ الرياضة وخصصنا ىذه الشريحة كونيا الشريحة األقرب لمنفوس )طالبًا ومدرسيف( 

كوف الدراسة الخاصة بيـ قد شممت العديد مف العموـ الخاصة برقي المجتمعات كعمـ )النفس واالجتماع 

 التي ليا التأثير الكبير عمى المجتمع . واإلدارة ( وغيرىا مف العموـ
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يتأثر العامميف بسموؾ مف يعمموف معو فالطالب يتأثر بالمدرس والمدرس يتأثر بالمدير والعكس صحيح ، و 

ف شريحة مف شرائح يمثمو  ف الباحثو ، وكوف  إذا فالسموؾ ُيعد مف الدوافع التي تحفز عمى العمل الجيد

إف  التربية البدنية وعموـ الرياضة أثارت أنتباىيـ ىذه المشكمة وىي  المجتمع األكاديمي والخاص بمدرسي

معظـ مدرسي التربية الرياضية لدييـ سموؾ ايثارؼ اال انيـ لـ يستطيعوا مف خاللو التأثير عمى أداء 

  وييدؼ البحث الى  .  عمميـ وواجباتيـ تجاه رؤسائيـ وزمالئيـ وطمبتيـ

التعرؼ عمى مستوػ السموؾ اإليثارؼ لدػ مدرسي مادة التربية البدنية وعموـ الرياضة في المدارس  -ٔ

 التابعة لمديرية تربية محافظة النجف . 

التعرؼ عمى مستوػ اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي لدػ مدرسي مادة التربية البدنية وعموـ الرياضة في  -ٕ

 النجف.  المدارس التابعة لمديرية تربية محافظة

التعرؼ عمى عالقة مستوػ السموؾ اإليثارؼ بمستوػ اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي لدػ مدرسي مادة  -ٖ

 التربية البدنية وعمـو الرياضة في المدارس التابعة لمديرية تربية محافظة النجف. 
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 : اجراءات البحث -ٕ

 منيج البحث :  ٔ-ٕ

 .المشكمةالعالقات االرتباطية لمالءمتو طبيعة  وبأسموبالمنيج الوصفي  ف الباحثو استخدـ 

 عينة البحث :  ٕ-ٕ

( مدرس ٓٛمدرسي مادة التربية البدنية وعموـ الرياضة والبالغ عددىـ الكمي ) مفمجتمع البحث تكوف 

( ٓٚ( مدير التي مثمت عينة البحث ، وكانت عينة التجربة الرئيسية )ٓٗ( مدرس و )ٓٗومدير وبواقع )

( فردًا ٓٔ%( وكانت عينة التجربة االستطالعية )ٖٛ,ٖٖوبنسبة ) ( مدرسا ٖ٘( مديرا و )ٖ٘يف )مقسم

المشمولة  المدارس%( موزعة أعدادىا عمى وفق ٜٜ,ٜٜ%( فيصبح مجموع العينات )ٙٔ,ٙٙوبنسبة )

 بالبحث . 

 أدوات البحث ووسائمو واألجيزة المستخدمة : ٖ-ٕ

 االستبياف  -

 المقابالت الشخصية  -

 المصادر العربية واألجنبية. -

 شبكة المعمومات الدولية االلكترونية )االنترنت(. -

 الزيارات الميدانية . -

 السجالت والوثائق التاريخية . -

 استمارة جمع البيانات . -

 استمارة تفريغ البيانات . -

 ( .  LAP Top Acerالحاسبة االلكترونية الشخصية نوع )  -



 

    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜٔٗ 

 

 التجربة االستطالعية :  ٗ-ٕ

كذلؾ  ف الباحثو بإجراء التجربة االستطالعية لمعرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجو  ف الباحثو قاـ  

التأكد مف مدػ صالحية العينة ، ومدػ إمكانية تغرؽ في ممئ استمارة االستبانة و التعرؼ عمى الوقت المس

 القياـ بالدراسة . 

مف إعداد استمارة االستبياف الخاصة بالسموؾ اإليثارؼ واإلبداع اإلدارؼ والوظيفي  ف الباحثو  انتياءوبعد 

آراء الخبراء ومقترحاتيـ ومدػ مالءمة االستبياف لمتطبيق عمى عينة البحث ، قاـ  ف الباحثو والتي اخذ 

( مف ٔ)( بنسبة ٓٔاالستطالعية عمى عينة مف مجتمع البحث البالغ عددىـ ) ـبإجراء تجربتي ف الباحثو 

مدراء وُطمب مف أفراد العينة أف يدونوا مالحظاتيـ تحريريًا عمى  (٘)( مدرسيف و٘كل مدرسة  ، وبواقع )

الفقرات التي ال يتـ فيميا ، وبعد مناقشة الفقرات والتعميمات مع أفراد عينة التجربة االستطالعية أتضح 

قة ، وأجريت ( دقيٓ٘-ٓٗإلجابة يتراوح بيف )أنيا مفيومة وال تحتاج إلى تعديل ، وكاف الوقت المستغرؽ ل

( ولغاية يـو الخميس المصادؼ ٕٙٔٓ/ٕ/ٖٕ) المصادؼ يـو الثالثاء التجربة االستطالعية

(ٕ٘/ٕ/ٕٓٔٙ. ) 

 التجربة الرئيسية : ٘-ٕ

السموؾ اإليثارؼ واإلبداع اإلدارؼ مف إجراء التجربة الرئيسية إلى تطبيق استبانتي  ف الباحثو ييدؼ 

وبعد جمع االستمارات تفرغ البيانات لتخضع لمتحميل  صيغتيما النيائية عمى عينة البحثب والوظيفي

الرئيسية لمفترة مف  ـبإجراء تجربتي ف الباحثو  ، وقاـ ف الباحثو النتائج التي توصل إلييا  اإلحصائي لمعرفة

 . المصادؼ يـو الثالثاء ٕٙٔٓ/ٖ/٘ٔالمصادؼ يـو األثنيف ولغاية  ٕٙٔٓ/ٕ/ٜٕ
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 الوسائل اإلحصائية :  ٙ-ٕ

( SPSS) االجتماعيةتـ معالجة البيانات اإلحصائية بواسطة استخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعموـ 

 (ٜٔٔص ،ٕٓٓٓ، دمحم بالؿ الزعبي وعباس الطالفحة )                                     -يأتي : واستخراج ما

  Arithmetic Menالوسط الحسابي  -ٔ

n

xi
X






 


x تقدير الوسط الحسابي =n  عدد أفراد العينة =xiاستجابات أفراد العينة =    

  

 Standard Deviationاالنحراؼ المعيارؼ  -ٕ
2

n

xxi

S















 

xi  استجابات أفراد العينة =

x تقدير الوسط الحسابي لالستجابات = 
n            عدد أفراد العينة=S  تقدير االنحراؼ المعيارؼ =    

Spearman-Brown براوف  -معامل ارتباط سبيرماف -ٖ
r

r




1

2
R  

 وداعما لمعمل اإلدارؼ والوظيفي داخل المؤسسات التعميمية. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜٔٙ 

 

 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :  –ٖ

 عرض وتحميل النتائج :  ٔ-ٖ

 يبيف الوصف والتحميل اإلحصائي لمتغيرات البحث (ٔالجدوؿ )

  ٘ٓ,ٓعند مستوػ الداللة  ٛٚ( = ٕ-درجة الحرية )ف

( والخاص بمتغيرات البحث موضوعة الدراسة إْذ جاء قيمة الوسط الحسابي لمتغير ٔيتبيف مف الجدوؿ )

أما متغير مستوػ اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي فقد جاء  ٚ,ٜوبانحراؼ معيارؼ  ٘ٛ,ٜٖالسموؾ اإليثارؼ 

أما بالنسبة إلى قيمة معامل االرتباط بيف  ٙ,ٕٛوبانحراؼ معيارؼ  ٔ,ٕٗٔقيمة وسطو الحسابي 

وبداللة معنوية ألنيا جاءت أكبر مف القيمة  ٔالمتغيريف فقد جاء قيمة معامل االرتباط المحسوبة ليما 

  ٘ٓ,ٓ( وبمستوػ داللة ٛٚعند درجة حرية ) ٕٔ,ٓلجدولية البالغة ا

 (ٕٔٔص ،  ٕٔٔٓسمماف عكاب الجنابي وحيدر ناجي الشاوؼ ، )                                                     
 

 

 الوسائل     اإلحصائية

 متغيرات البحث 

 الداللة معامل االرتباط الجدولية معامل االرتباط المحسوبة المعيارؼ  االنحراؼ الوسط الحسابي

  ٚ,ٜ ٘ٛ,ٜٖ السموؾ اإليثارؼ 

ٔ 

 

ٓ,ٕٔ 

 

 معنوؼ 
مستوػ اإلبداع اإلدارؼ 

 والوظيفي 

ٕٔٗ,ٔ ٕٛ,ٙ 
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ٜٔٚ 

 

 مناقشة النتائج :  ٕ-ٖ

( والخاصة بمتغيرات البحث موضوعة الدراسة التي تـ عرضيا ٔمف خالؿ ما جاء في نتائج الجدوؿ )

 العالقة المعنوية بيف متغيرؼ  الباحثوف وتحميميا والتي أظيرت عالقة االرتباط المعنوية بينيما حيث يعزو 

 مستوػ اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي السموؾ اإليثارؼ و 

سيف ومف يحيط بيـ وخصوصًا السموؾ لمسموؾ في التعامل بيف المدر  الستخداـىو األىمية البالغة 

اإليثارؼ مما ينعكس عمى مستوػ أدائيـ اإلدارؼ والوظيفي ، حيث تعتبر ىذه العالقة بيف المتغيريف المبنة 

بيد أف السموؾ اإليثارؼ يعتبر مف الميـ ألداء األدوار اإلدارية والوظيفية الة والبناءة لممؤسسة التعميمية الفع

التغيير والتأثير في توجيات واستراتيجيات العمل اإلدارؼ في المدارس ، مما لو التي تعمل عمى إحداث 

بالغ األثر عمى  الطمبة مف النواحي التربوية والتعميمية وانعكاساتيا التأىيمية ليـ ،كونيـ مشروع مستقبمي 

الوظيفي  يتطور في إعدادىـ كقادة تربوييف ، ومف خالؿ بحثنا ىذا استنتجنا أف مستوػ اإلبداع اإلدارؼ و 

كمما كاف ىنالؾ أجواء التعاوف واإليثار بيف العامميف فتصبح الوحدة اإلدارية بنياف مرصوص ال يمكف 

 تفكيكو أو اختراقو بل يكوف مف اإليثار العمل مف أجل الكل فيكوف اإليثار حافزًا 
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ٜٔٛ 

 

 :االستنتاجات والتوصيات  -ٗ

  -عف طريق النتائج التي حققاىا مف بحثيما إلى استنتاج ما يأتي : الباحثوف توصل االستنتاجات :  ٔ-ٗ

ىنالؾ ضعف في التوجو نحو السموؾ اإليثارؼ لدػ مدرسي مادة التربية البدنية وعموـ الرياضة في  -ٔ

 المدارس التابعة لمديرية تربية النجف . 

 مستوػ اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي . و لسموؾ اإليثارؼ ة بيف  امعنوي عالقةأظيرت الدراسة أف ىنالؾ  -ٕ

أظيرت الدراسة أف الضعف في التوجو نحو السموؾ اإليثارؼ نتيجة لألنظمة والقوانيف المتبعة في  -ٖ

 الفرصة لمدرس التربية البدنية ليمارس درسو بحرية وتكميفو بمياـ إدارية أخرػ .  إعطاءالمدارس وعدـ 

  -فقد أوصى بما يأتي : الباحثوف في ضوء االستنتاجات التي ذكرىا التوصيات :  ٕ-ٗ

ضرورة تدعيـ التوجو نحو اإليثار لدػ مدرسي مادة التربية البدنية وعمـو الرياضة في المدارس التابعة  -ٔ

 لمديرية تربية النجف .

العمل عمى ترسيخ مبادغ السموؾ اإليثارؼ لدػ مدرسي مادة التربية البدنية وعموـ الرياضة في  -ٕ

 المدارس التابعة لمديرية تربية النجف . 

األمثل لتطبيق مبادغ  االستخداـدرسو  الستخداـمدرس التربية البدنية الفرصة الكاممة  إعطاءضرورة  -ٖ

 وخضوع المصمحة الفردية لمصالح العاـ .  واالنسجاـتعاوف التربية البدنية التي دأبت عمى روح ال

 المصادر 
)العراؽ ، النجف  مبادغ االحصاء في التربية الرياضيةحيدر ناجي الشاوؼ ؛ سمماف عكاب الجنابي و  -

 .  ٕٔٔٓاألشرؼ ، دار الضياء لمطباعة والتصميـ ، 

 : فيـ وتحميل البيانات اإلحصائية  spssالنظاـ اإلحصائي دمحم بالؿ الزعبي وعباس الطالفحة ؛  -

  . ٕٓٓٓاألردف ، عّماف ، دار وائل لمطباعة والنشر ، )
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ٜٜٔ 

 

 (ٔالممحق )
 

 يوضح استمارة االستبياف بصورتيا النيائية التي تـ عرضيا عمى عينة البحث 
 

 جامعة الكوفة       

 كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة   

 الدراسات األولية     

 ـ/استبياف 

 عزيزؼ المستجيب  ....................................................................المحتـر 

 تحية طيبة... 

إجراء بحثو الموسـو )السموؾ اإليثارؼ لدػ مدرسي التربية البدنية وعمـو الرياضة وعالقتو بمستوػ  الباحثوف يرـو     

عينة مف مدرسي مديرية تربية محافظة النجف( ، وكونكـ أحد المدرسيف ضمف ىذه الشريحة اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي لدػ 

منكـ إبداء رأيكـ عف طريق اإلجابة عمى فقرات االستبياف المرفق خدمة لمبحث العممي ولمسيرة العمـ  الباحثوف ، لذا يرجو 

  -عيًا ما يأتي :وسعيًا في تطوير الجانب التربوؼ واإلدارؼ والوظيفي في المدارس ، مرا 

 عدـ كتابة االسـ.  -ٔ

 إف إجابتكـ ستحظى بسرية تامة ولف يطمع عمييا احد سوػ المختصيف.  -ٕ

 ضرورة اإلجابة بدقة وصدؽ عف الفقرات.  -ٖ

 عدـ ترؾ أؼ فقرة مف الفقرات دوف إجابة ألنيا ستيمل .  -ٗ

 ( في الحقل الذؼ تراه مناسبا لإلجابة.   ضع عالمة )  -٘

 مع فائق الشكر والتقدير.. ..

                                                                 

     الباحثوف                                                                                          
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ٕٓٓ 

 

           لمدرسي التربية الرياضية  مقياس السموؾ اإليثارؼ 

 المواقػػػػػػػػػػػػف  ت

 قبل االمتحاف بأسبوع عممت أف احد الطمبة قد فقد كتابو فيل : -ٔ

 تبادر بإعارتو كتابؾ ليوميف أو اكثر -أ

 إذا طمب منؾ المساعدة ستعطيو كتابؾ ليـو واحد فقط  -ب

 تتركو يحل مشكمتو بنفسو -ج

كنػػت فػػي انتظػػار حافمػػة ركػػاب وكػػاف فػػي الموقػػف شػػخص يبػػدو عمػػى وجيػػو التعػػب والمػػرض فجػػاءت الحافمػػة وىػػي ال تتسػػع إال لشػػخص واحػػد  -ٕ

  -فيل:

 ستوافق أف طمب الصعود قبمؾ  -أ

 تتجاىمو وتصعد قبمو -ب

 تطمب منو أف يصعد الحافمة قبمؾ   -ج

 -وجدت احد المرضى الجالسيف قد تدىورت صحتو بشكل ممحوظ فيل : عند مراجعتؾ ألحد األطباء وعندما جاء دورؾ لمدخوؿ -ٖ

 تأخذ دورؾ وتدخل لمطبيب  -أ

 ستوافق إذا طمب الدخوؿ قبمؾ  -ب

 تطمب منو أف يدخل قبمؾ  -ج

 لدؼ جياز تمفاز إضافي ال تحتاجو في الوقت الحاضر وعممت أف احد الطمبة ال يممؾ تمفاز فيل : -ٗ

 ب منؾ ذلؾ تعيره تمفازؾ إذا طم -أ

 تقترح عميو أف يأخذ تمفازؾ إلى أف يشترؼ واحداً  -ب

 تفضل عدـ إخباره باف لديؾ تمفازًا زائدًا عف حاجتؾ  -ج

 كنت تسير في الشارع وشاىدت شخصًا أمامؾ تعرض إلى صعقة مف عمود كيرباء فيل :  -٘

 تمتنع مف التدخل لخطورة الموقف  -أ

 تقـو بسحبو إذا توفرت وسيمة أمينة لإلنقاذ  -ب

 تتدخل لمساعدتو دوف التفكير بالعواقب  -ج
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ٕٓٔ 

 

 وكاف ىناؾ شخص يقف بصعوبة داخل الحافمة فيل :  ٓكنت جالسًا في حافمة ركاب -ٙ

 تطمب منو أف يجمس في مكانؾ  -أ

 ستنيض ليجمس في مكانؾ أف طمب منؾ ذلؾ -ب

 تنتظر ليقـو لو شخص اخر -ج

 كنت مصابًا بمرض وبعد حصولؾ عمى الدواء بصعوبة صادفؾ شخص مريض يحتاج لنفس الدواء فيل :  -ٚ

 تعتذر وال تعطيو ألنؾ بحاجة لمدواء  -أ

 تحاوؿ أف تحصل لو عمى الدواء  -ب

 تعطيو دواءؾ وتحاوؿ أف تحصل عمى دواء لنفسؾ مرة أخرػ  -ج

 تسير فيو أنت وىو يحمل الحاجيات وبدأ عميو التعب فيل :  كاف أمامؾ شخص يسير في نفس االتجاه الذؼ -ٛ

 تقترح عميو أف تساعده في حمل الحاجيات  -أ

 تساعده إذا طمب منؾ ذلؾ -ب

 تسير في طريقؾ وتفضل عدـ التدخل -ج

لكنػػو ال يممػػؾ  السػػفرةكنػػت تممػػؾ تكػػاليف ذىابػػؾ لسػػفرة مدرسػػية وقػػررت الػػذىاب لكنػػؾ عممػػت أف احػػد الطمبػػة يتمنػػى الػػذىاب لتمػػؾ  -ٜ

 فيل : السفرةتكاليف 

 تقرر عدـ الذىاب لمسفرة وتتبرع لو بما لديؾ مف الماؿ ليذىب ىو لمسفرة -أ

 تحاوؿ أف تجمع لو التبرعات مف الطمبة -ب

 لكنؾ تفضل عدـ التدخل  ٓتأسف لحالو  -ج

تدفع ثمنيا دخل شخص أخػر المحػل وأراد شػراء في محل لمساعات أعجبتؾ ساعة يدوية فريدة مف نوعيا وأردت شراءىا وقبل أف   -ٓٔ

 الساعة نفسيا ، وكانت تمؾ الساعة الوحيدة الباقية مف نوعيا فيل:

 تنسحب كي يتسنى لو شراء الساعة  -أ

 رؼ الساعة ألنؾ دخمت المحل قبمو تشت -ب

 ستوافق أف طمب منؾ االنسحاب مف الشراء  -ج
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ٕٕٓ 

 

 الى السوؽ في الحاؿ فيل :  المفضمة لديؾ وجاءؾ صديقؾ طالبًا أف ترافقوكنت تشاىد احد البرامج التمفازية   -ٔٔ

 تترؾ مشاىدة البرنامج وتذىب معو -أ

 تذىب معو بعد انتياء البرنامج  -ب

 تعتذر ولف تذىب ألنؾ ال تحتاج شيئًا مف السوؽ  -ج

احد الزمالء طمػب منػؾ أف تػذىب معػو لمكػاف أخػر لثناء مشاركتؾ في سفرة مدرسية كنت ترغب جدًا بالذىاب إلى المتحف ولكف   -ٕٔ

 فيل :

 ستذىب معو ولكف بعد أف تذىبا إلى المتحف  -أ

 ستوافق وتذىب معو وتترؾ أمر المتحف  -ب

 ستذىب إلى المتحف وتتركو يذىب لوحده -ج

كنػػت فػػي عجمػػة مػػف أمػػرؾ وتحػػاوؿ الػػذىاب لمشػػاىدة إحػػدػ المسػػرحيات المسػػمية فصػػادفؾ احػػد األصػػدقاء وبػػدأ يتحػػدث لػػؾ عػػف   -ٖٔ

 مشاكمو وىمومو فيل : 

 تعتذر منو وتتركو لكونؾ مستعجالً  -أ

 تطمب منو أف تراه ال حقًا لمساعدتو في حل مشاكمو  -ب

 ل مشاكمولف تذىب لمشاىدة المسرحية وتحاوؿ مساعدتو في ح -ج

 تـ إجراء تصويت في الصف إلعادة االمتحاف رسب فيو معظـ الطمبة ، بينما كنت مف الناجحيف وبامتياز فيل : -ٗٔ

 تصوت إلعادة االمتحاف  -أ

 تصوت لعدـ إعادة االمتحاف  -ب

 تنسحب مف التصويت  -ج

 عف إعجابو الشديد بو فيل : كاف لديؾ احد األقالـ  غالية الثمف ، عندما رآه احد الطمبة عبر لؾ  -٘ٔ

 فيل تتجاىل الموقف  -أ

 تمنحو القمـ ىدية لو -ب

 تأخذه إلى المحل الذؼ اشتريت منو القمـ كي يشترؼ لنفسو قممًا مثمو -ج
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ٕٖٓ 

 

 أثناء زيارتؾ ألحد األشخاص الراقديف في المستشفى وجدت مريضًا حالتو خطرة وىوة بحاجة لقنينة مف الدـ فيل: -ٙٔ

 عدـ التدخلتفضل  -أ

 تتبرع لو بػ ) قنينة ( دـ -ب

 تحاوؿ إيجاد مف يتبرع لو بػ ) قنينة ( دـ  -ج

 عند مرورؾ بأحد األزقة شاىدت حريقًا في احد البيوت وسمعت صوت صراخ مف داخل البيت فيل:  -ٚٔ

 ي الداخل رغـ الخطورة فتدخل البيت إلنقاذ مف  -أ

 تطمب مف اآلخريف أف يساعدوىـ  -ب

 تمضي لطريقؾ وال تتدخل لخطورة الموقف -ج

 في إحدػ أياـ االمتحانات وبينما كنت ذاىبًا ألداء االمتحاف في المدرسة وجدت شخصًا قد فقد وعيو أمامؾ فيل :  -ٛٔ

 عف االمتحاف  رال تتأخال تتدخل في الموقف كي  -أ

 تحاوؿ إيجاد مساعدة  -ب

 تحاوؿ مساعدتو بنفسؾ حتى لو تأخرت عف االمتحاف  -ج

عممػػػت أف احػػػد الطمبػػػة قػػػد أصػػػيب بمػػػرض ويسػػػتوجب حالتػػػو أف يرقػػػد فػػػي المستشػػػفى لعػػػدة أيػػػاـ لكنػػػو لػػػيس لديػػػو مػػػف يبقػػػى معػػػو فػػػي  -ٜٔ

 المستشفى فيل : 

 طوع لترافقو وتساعده في المستشفىتت -أ

 تفضل عدـ التدخل في مشكمتو -ب

 مف يستطيع مساعدتوتحاوؿ إيجاد  -ج

 لـ يكف لديؾ سوػ كمية قميمة مف الطعاـ وقبل أف تتناولو جاءؾ احد المتسوليف يطمب منؾ طعامًا فيل:  -ٕٓ

 تعطيو جزءًا مف طعامؾ -أ

 تعطيو ما تممؾ مف الطعاـ  -ب

 تعتذر لو ألنؾ بحاجة إلى الطعاـ  -ج
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ٕٓٗ 

 

 كاف لدؾ عدد مف الكتب الميمة وعممت أف زمالءؾ يحتاجوف الى تمؾ الكتب فيل:  -ٕٔ

 تعيرىـ الكتب ليستفيدوا منيا  -أ

 ستعيرىـ قسمًا مف كتبؾ إذا طمبوا منؾ مساعدتيـ -ب

 تفضل عدـ إخبارىـ بما لديؾ مف الكتب -ج

 ف جاءؾ احد الجيراف يطمب منؾ أف تقرضو مالؾ فيل:لديؾ مبمغ مف الماؿ قررت أف تشترؼ بو بعض الحاجيات الضرورية ولك -ٕٕ

 تعتذر لحاجتؾ لممبمغ كمو  -أ

 نصف ما تممؾ تقرضو -ب

 تقرضو المبمغ كمو  -ج

 كمما يطمب منؾ التطوع لمساعدة اآلخريف والعمل في سبيل إسعادىـ فيل: -ٖٕ

 توافق عمى ذلؾ دوف تردد حتى لو كاف عمى حساب مصمحتؾ الخاصة -أ

 عمى ذلؾ إذا لـ تخسر شيئاً توافق  -ب

 توافق عمى مساعدة مف يساعدؾ فقط  -ج

 أقرضت احد الطمبة مبمغ مف الماؿ عمى أف يسدده لؾ خالؿ أسبوع لكنو تأخر عف تسديده بسبب مشاكمو المالية فيل :  -ٕٗ

 تتنازؿ لو عف الماؿ  -أ

 تمنحو أسبوعا أخر فقط ليعيد الماؿ -ب

 تمنحو ما يكفيو مف الوقت إلعادة الماؿ  -ج

 كنت تممؾ دارًا ال تسكنيا وعممت أف احد الطمبة ستطرد عائمتو مف الدار التي يسكنوىا ألنيـ غير قادريف عمى دفع اإليجار فيل :  -ٕ٘

 تسكنيـ في دارؾ دوف مقابل كونؾ ال تحتاج الدار في الوقت الحاضر  -أ

 المشكمةتفضل أف ال تتدخل في  -ب

 تسكنيـ في دارؾ مقابل ضئيل  -ج
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ٕٓ٘ 

 

 جرت حممة تبرع بالماؿ أو الكتب ألعمار مكتبة المدرسة دوف أف يكوف ىناؾ تسجيل ألسماء المتبرعيف فيل :  -ٕٙ

 تتبرع بمبمغ مف الماؿ وعدد مف كتبؾ الخارجية القيمة  -أ

 تكتفي بتبرع مبمغ ضئيل مف الماؿ  -ب

 تفضل عدـ التبرع بشيء -ج

 في احد األياـ الممطرة كنت تحمل مظمتؾ المطرية عائدًا لمبيت فوجدت احد الطمبة يسير أمامؾ ويرتجف مف البرد فيل :   -ٕٚ

 تنصحو بشراء مظمة مطرية  -أ

 تعيره مظمتؾ ليصل إلى البيت  -ب

 تسمح لو أف يشاركؾ في مظمتؾ إذا كنتما تسيراف في نفس االتجاه  -ج

 النيائية ، أعطاؾ مدرسؾ ألخصوصي مالـز ميمة جدًا فيل :  قبل االمتحانات  -ٕٛ

 تقترح أف يشاركؾ زمالؤؾ ليستفيدوا منيا -أ

 ستعطييـ المالـز ليستنسخوىا ليـ إذا طمبوا ذلؾ -ب

 تفضل أف ال تخبرىـ بما لديؾ مف المالـز -ج
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ٕٓٙ 

 

 (ٕممحق )
 

 عينة البحث يوضح استمارة االستبياف بصورتيا النيائية التي تـ عرضيا عمى مدراء المدارس 
 

 جامعة الكوفة       

 كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة   

 الدراسات األولية     

 ـ/استبياف 

 عزيزؼ المستجيب  ....................................................................المحتـر 

 تحية طيبة... 

إجراء بحثو الموسـو )السموؾ اإليثارؼ لدػ مدرسي التربية البدنية وعمـو الرياضة وعالقتو بمستوػ  الباحثوف يرـو      

رسي مديرية تربية محافظة النجف( ، وكونكـ أحد مدراء المدارس، لذا يرجو اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي لدػ عينة مف مد

منكـ إبداء رأيكـ حوؿ تقويـ أداء السادة مدرسي التربية الرياضية عف طريق اإلجابة عمى فقرات االستبياف المرفق  الباحثوف 

  -لوظيفي في المدارس ، مراعيًا ما يأتي :خدمة لمبحث العممي ولمسيرة العمـ وسعيًا في تطوير الجانب التربوؼ واإلدارؼ وا

 عدـ كتابة االسـ.  -ٔ

 إف إجابتكـ ستحظى بسرية تامة ولف يطمع عمييا احد سوػ المختصيف.  -ٕ

 ضرورة اإلجابة بدقة وصدؽ عف الفقرات.  -ٖ

 عدـ ترؾ أؼ فقرة مف الفقرات دوف إجابة ألنيا ستيمل .  -ٗ

 ( في الحقل الذؼ تراه مناسبا لإلجابة.   ضع عالمة )  -٘

 مع فائق الشكر والتقدير..  ..

     الباحثوف                                                                     

 

 



 

    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٓٚ 

 

 الخاص بمدراء المدارس  مقياس اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي

 
 ت

 
 تحديد اليدؼ

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أعارض  أعارض أوافق
 بدرجة كبيرة

      يقوـ بالتمييد لمدرس بمقدمة تثير تفكير الطمبة ٔ
يشجع الطمبة عمى تطبيق أفكارىـ اإلبداعية وتجريبيا  ٕ

 دوف الخوؼ مف الخطأ
     

      لديو رؤية واضحة لمتطمبات عممي ٖ
      يؤمف برسالتي كمعمـ ٗ
بمبادغ سامية ونبيمة بجودة يسعى لتحقيق رسالتي  ٘

 عالية
     

يعمل عمى التغيير اإليجابي لصالح المدرسة مف خالؿ  ٙ
 األفكار المبدعة التي أقدميا

     

      ييتـ باألنشطة دوف االىتماـ بنوعيتيا ونتائجيا ٚ
لديو القدرة عمى تحديد نقاط القوة والضعف بالنسبة  ٛ

 لمتطمبات عممي
     

      التمكيف 
      يعتقد بأف الجميع يثق بقدراتي وقيادتي ٔ
يساىـ في حفع النظاـ في المدرسة مف خالؿ توزيع  ٕ

 األدوار
     

يقوـ بتدريب فرؽ المدرسة التي تشترؾ في مختمف  ٖ
 الفعاليات الداخمية والخارجية

     

يعمل عمى اإلعداد لمبطوالت التي تنظميا مديرية  ٗ
 التربية

     

      لديو القدرة عمى ضبط انفعاالتي في أغمب المواقف ٘
      يعتقد أف المدير يثق بقدراتي دوف الحاجة إلى مراقبتي ٙ
يستطيع أف أرد عمى التساؤالت حوؿ فكرة ما بمباقة  ٚ

 وقدرة
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ٕٓٛ 

 

      االتصاؿ والمشاركة 
يسيـ في خدمة المدرسة والبيئة المحيطة بإقامة لقاءات  ٔ

 ومشتركةودية 
     

رشاديةيضع برامج توعوية  ٕ لمطمبة وأولياء األمور  وا 
 وأىالي المنطقة

     

يشارؾ في المعسكرات الكشفية التي تنمي التفكير  ٖ
 اإلبداعي لدػ الطمبة

     

يحاوؿ أف أشجع عمى التواصل االجتماعي بيف الزمالء  ٗ
 بطرؽ مختمفة

     

المدير والزمالء ال يجد صعوبة في االتصاؿ مع  ٘
 والطمبة والمجتمع المحمي

     

      يعتقد أني متعاوف مع الجميع في كافة األشكاؿ والطرؽ  ٙ
يكمف الطمبة المبدعيف لمقياـ ببعض األعماؿ داخل  ٚ

 المدرسة الستغالؿ ابداعاتيـ
     

 يستطيع أف أنافس الزمالء في أيجاد وطرح  ٛ
 أفكار تطويرية مبدعة وخالقة

     

      الحوافز والمكافأة 
      يشجع الطمبة عمى األداء وبذؿ الجيد دوف حثيـ ٔ
      يعزز األفكار الجديدة التي يطرحيا الطالب ٕ
يحاوؿ تحفيز الطمبة عمى تقديـ عدد متنوع مف  ٖ

 المحاوالت لموصوؿ إلى إنتاجات جديدة
     

المبدعيف عمى يقدـ الحوافز المادية والمعنوية لمطمبة  ٗ
 أفكارىـ وأدائيـ

     

يشرؾ الطمبة المبدعيف في البرامج التربوية التي تنظميا  ٘
 مديرية التربية والتعميـ

     

يستمر في دعـ جيود الطمبة المختمفة والتي تتطمب  ٙ
تفكيرًا إبداعيًا عمى الرغـ مف عدـ تقدير األخريف 

 لجيودؼ .
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ٕٜٓ 

 

      صنع القرار 
االىتماـ بالميارات القيادية لمطمبة المبدعيف  يحاوؿ ٔ

 ويوظفيا لخدمة المدرسة
     

يعتقد أني أمتمؾ القدرة عمى حل المشكالت التي قد  ٕ
 تواجو الطمبة

     

بإمكانو مشاركة الجميع في أفكارىـ التخاذ القرار  ٖ
 المناسب

     

يساعد الطمبة المبدعيف عمى تجمل المسؤولية في أتخاذ  ٗ
 القرار وحل المشكالت

     

يستطيع أتخاذ القرار بنفسي دوف التأثر بما يقولو  ٘
 األخروف 

     

يختار القرار األنسب في المواقف المختمفة مف بيف عدة  ٙ
 بدائل

     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


