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 (المنطقتين الوسطى والجنوبية يف
 المستخمص

مشكمة البحث كانت ان لكون وجود تفاوت بين االداريين في اقامة المخيمات الكشفية وفي كيفية تنظيم 
اعماليم قبل اقامة المخيم الكشفي او اثناءه او بعده ويتجمى ىذا التفاوت في قدرتيم عمى التحكم في مجريات 

ا يراه الباحث يعود الى السموك التنظيمي لإلداريين و الذي يمثل مشكمة غير ظاىرة االمور التي يكون مردىا كم
وحاًل ليذه المشكمة ارتأى الباحث دراستيا من  لكنيا ميمة و حساسة لموصول الى تحقيق األىداف المرسومة.

مل التي تساىم في اجل قياس مستوى السموك التنظيمي في ادارة وتنظيم ىذه المخيمات والعمل عمى تحديد العوا
اما اىداف البحث فكانت. بناء وتطبيق مقياس لمسموك  تطوير ىذه المخيمات بجميع نواحييا االدارية والتنظيمية.

التنظيمي في ادارة وتنظيم المخيمات الكشفية لمديريات النشاط الرياضي والمدرسي في المنطقتين الوسطى 
استعمل الباحث المنيج الوصفي بأسموب  ل لجميع فقرات المقياس.والجنوبية. والتعرف عمى معدل تكرارات البدائ

المسح وذلك لمالءمتو لطبيعة المشكمة و تألف مجتمع البحث من العاممين في مديريات النشاط الرياضي 
والمدرسي في المنطقتين الوسطى والجنوبية )بغداد، بابل، واسط، المثنى، القادسية، النجف، كربالء، ميسان، ذي 

ويشكل  311، وقد بمغ عدد افراد العينة التي تم اختيارىم باألسموب العمدي 381البصرة( والبالغ عددىم  قار،
( لمتجربة االستطالعية وما يشكل 31%( من المجتمع االصمي لمبحث. وتم اخذ )8..8ىذا العدد مانسبتو )

%( والى عينة التطبيق 53.1و )( وىذا ما يشكل نسبت51%( ومن ثم تقسيميا الى عينة البناء )1..5نسبتو )
يعد  ومنيا توصل الباحث الى اىم االستنتاجات. %( من المجتمع االصمي.13.3( وىذا ما يشكل نسبتو )11)

المقياس الحالي اداة لكشف مستوى السموك التنظيمي في مديريات النشاط الرياضي والمدرسي. بينما كانت اىم 
السموك التنظيمي في ادارة وتنظيم المخيمات الكشفية في مديريات النشاط اعتماد المقياس لقياس  التوصيات.

 الرياضي والمدرسي في المنطقتين الوسطى والجنوبية.
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Abstract 

The research problem was that the fact that there is no discrepancy between the 

administrators to establish Scout camps and in how to organize their work before the 

establishment of Scout Camp, during or after Nowhere is this disparity in their ability to 

control the course of events that will be due as seen by the researcher returns to the 

organizational behavior of the administrators, which is a problem not shown but important 

and sensitive to get to achieve the set objectives. The solution to this problem felt 

researcher studied in order to measure the level of organizational behavior in the 

management and organization of these camps and work to identify the factors that 

contribute to the development of these camps all administrative and organizational aspects. 

The objectives of the research were. Construction and application of a measure of 

organizational behavior in the management and organization of Scout camps to districts and 

school sports activity in the central and southern regions. And to identify alternatives for all 

occurrences of the paragraphs of the meter rate. Use researcher descriptive manner survey 

as it suits the nature of the problem and consisted of the research community workers in the 

departments of sports and school activities in the central and southern regions (Baghdad, 

Babil, Wasit, Muthanna, Qadisiyah, Najaf, Karbala, Maysan, Dhi Qar, Basra) totaling 183 , the 

number of respondents who were selected deliberate manner has reached 155 members 

and this number is a gain of (84.7%) of the original research community. It was taken (10) for 

the experience of the exploratory and what constitutes a rate of (6.45%) and then divided 

into the construction sample (95) and this is what constitutes a rate (61.3%) and a sample 

application (50) and this is what constitutes a rate (32.2%) of the original community. The 

researcher found them into the most important conclusions. The current scale tool to detect 

the level of organizational behavior in the departments of sports and school activities. While 

the most important recommendations. Adoption of the scale for measuring organizational 

behavior in the management and organization of Scout camps in the districts of sports and 

school activities in the central and southern regions. 


