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 تقييم اداء لجنة الشباب والرياضة النيابية من وجهة نظر 
 ةيالمنظمات الرياضية العراق

 

 (2022/  2  / 16، قبل للنشر في    2021/ 12  /  15)قدم للنشر في  
 :ص البحثلخ م
تكمن اهمية الدراسة في  التعرف على مستوى اداء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي في الجوانب التشريعية والرقابية       

 والتمثيلية لما تمثله هذه اللجنة و من اهمية كبيرة تتمثل في مسؤوليتها عن قطاع الشباب والرياضة .
 يهدف البحث الى:  

 للتعرف على اداء لجنة الشباب والرياضة النيابية من الجانب التشريعي والرقابي والتمثيلياعداد استبيان   -1
 التعرف على مستوى االداء التشريعي والرقابي والتمثيلي للجنة الشباب والرياضة العراقية . -2

           
ة الشمممباب والرياضمممة العراقية ج واللجنة االولمبية وشممممل مجتمل البرؤ رءسممماء المناماؤ والمؤسمممسممماؤ الرياضمممية العراقية وهي     و ار      

ممممية االولمبية والتير اولمبية التاجعة لها ج واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية واالتراداؤ ا مم ممم مم مم لتاجعة لها ج الوطنية العراقية واالتراداؤ الرياضم
 واالندية الرياضية العراقية التير مؤسساتية (  .  

 
ممممتكما  الو       مممماح الدادليج والثباؤ( يداة للجانب النيابي و  راء َجعد اسم ممممدح المرسمينج واالتسم ممممدح المرتوىج وصم ُمعاِمالؤ العلمية  صم

(    1( فدرة الملرق 45التعديالؤ الال مة في ضممموء الترليالؤ التي نتجَ َعن المعامالؤ العلميةج اسمممتدرؤ ايداة ِج مممورتها النها ية على  
 ( قفراؤ لمرور التمثيلي . 15( فدراؤ لمرور الرقابيج و 15( فدرًة لمرور التشريعيج و 15 مو عة على ثالث مراور وبواقل  

)*( بحث مستلل م  اررحة  الدتلراا  الوروترم  ) رحا لةن  الشتبوا حالرةوات  النةوبة  بوروتلاراا ارراام حالوولي للوناووي الرةواتة   
 العراقة  (.

  :  وكانت اهم االستنتاجات 

 كان مستوى الدور النيابي للجنة الشباب والرياضة كسل متوسطا . -1
  .حا  الدور التشريعي على المرتبة االولى للجنة الشباب والرياضة النيابية وبمستوى  يد -2
  اء الدور الرقابي للجنة الشباب والرياضة النيابية ثانيا وبمستوى متوسط . -3
 حل الدور التمثيلي للجنة الشباب والرياضة النيابية ثالثا وبمستوى متوسط .   -4

 خولد محورر عزةز العبورم      اةود عنور جرجةس الصرفي 
  تلة  اللربة  البدنة  حعلرم الرةوا   /    جومع  الورصل
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 وكانت اهم التوصيات : 

الجوانب     -1 في  نرو االفضل  ادا ها  جمستوى  والرياضة لالرتداء  عمل لجنة الشباب  تو يه ومتاجعة  النواب  ر اسة مجلس  على 
 والتمثيلية ( .  ج والرقابية   ج  التشريعية

 و تعديل الدوانين الرياضية .أعن المناماؤ الرياضية العراقية في مناقشاؤ مراحل تشريل  ممثلين  مشاركة -2
ايالء اهمية كبيرة للدور التمثيلي يعضاء لجنة الشباب والرياضة من دال   ياراتهم وحضورهم الميداني في نشاطاؤ المناماؤ  -3

 الرياضية العراقية 

Evaluating the performance of the Parliamentary Youth and Sports 

Committee from the point of view of Iraqi sports organizations 
 
 

Ahmed Enad Gargees      Khalid Mahmoud Azziz 

University of Mosul / Faculty of Physical Education and Sports Sciences  
  

Abstract: 
Research Summary 

  The importance of the study lies in identifying the level of performance of the Youth and Sports 

Committee in the Iraqi Parliament in the legislative, supervisory and representative aspects of what they 

represent. 

 

The research aims to:  

 

1- Preparing a questionnaire to identify the performance of the Parliamentary Youth and Sports 

Committee from the legislative, supervisory and representative side. 

 2- Identifying the level of organizational performance. 

 

The research community included the heads of Iraqi sports organizations and institutions (the Iraqi 

Ministry of Youth and Sports, the Iraqi National Olympic Committee and its affiliated Olympic and Non-

Olympic Sports Federations, the Iraqi National Paralympic Committee and its affiliated federations, and 

non-institutional Iraqi sports clubs). 

The most important conclusions were: 

1 The level of the parliamentary role of the Youth and Sports Committee was an average. 

2. The legislative role has been ranked first of the Youth and Sports Committee and a good level.  
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3. The supervisory role of the Young Commission and Sport and average level came. 

4. Resolving the representative role of the Young Al Shabab and Sports Committee III and average level. 

 

The most important recommendations were: 

1. At the presidency of the House of Representatives to direct and follow up the work of the Youth and 

Sports Commission to promote its performance, better in the (legislative, supervisory, and representative). 

2. Representatives of Iraqi sports organizations participate in the discussions of legislation or amendment 

of sports laws. 

3. Pay great importance to the representative role of members of the Youth and Sports Committee through 

their visits and presence in the activities of Iraqi sports organizations 

 

 

 

 

 

 اللعرةف بولبحث :   -1
 الوادم  حاهوة  البحث :   1-1

اعلى        االترادي  العراح  النواب في  قبل يعد مجلس  من  ومباشر  جشسل حر  انتخابها  يتم  تشريعية ورقابية  سلطة 
البلد وتمثيل المواطنين من دال  تشريل الدوانين التي تنام عمل مؤسساؤ   النادبين كل اربل سنواؤ ، لترديق م لرة 

الجمهورية   ر يس  الدولية وانتخاب  االتفاقياؤ  على  السنوية والم ادقة  العامة  الموا نة  واقرار  السلطة  الدولة،  ومراقبة 
البلد العليا  .التنفيذية لضمان التزامها جالدوانين وترديق م الح 

لجنة دا مة ، ولجان ادرى مؤقتة ،    22نا با تم تو يعهم على   329ويتكون مجلس النواب في دورته االنتخابية من      
للنساء ال تدل عن ربل عدد أعضاء  ويشترط في المرشح للعضوية أن يسون عراقيا كامل ايهلية مل ترديق نسبة تمثيل 

 .المجلس

وان مجلس النواب العراقي واحدا يعد من ثالث سلطات رئيسية في العراق وهي ) السلطة التشريعية , السلطة          

حيث تكمن مهماته في التشريع والرقابة والتمثيل . وان دراسة هذه االختصاصات الدستورية   التنفيذية , السلطة القضائية (

الدولة الى  القائمة على توزيع وظائف  في النظام البرلماني تعتمد بشكل كبير واساسي على مبدأ الفصل بين السلطات 
تأثير السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان هو المساهمة في عملية التشريع  عدة هيئات مستقلة عليه فأن من اهم مظاهر 

 ( .  37,  2015ة وتشريعها .) سعيد ,  واصدار اللوائح واالنظمة القانونية المعتمد
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اللجان المو ودة في مجلس النواب العراقي هي لجنة الشمممباب والرياضمممة والتي  يتمرور دورها في تشمممريل           ومن 
الدوانين على  الرياضمممممممية في تطبيق هذه  الدوانين المتعلدة جدطاع الشمممممممباب والرياضمممممممة ومراقبة اداء الرسومة والمناماؤ 

   .افضل و ه  
التعرف على مسممتوى اداء للجنة الشممباب والرياضممة في مجلس النواب العراقي في  وتكمن اهمية الدراسممة في            

اللجنة وحسممممب رأي الباحث من اهمية كبيرة تتمثل في مسممممؤوليتها    انالجوانب التشممممريعية والرقابية والتمثيلية لما تمثله هذه 
بناء الشمعب العراقي ج حيؤ تتعامل عن قطاع الشمباب والرياضمة هذا الدطاع الواسمل الذي يمثل نسمبة كبيرة ومهمة من ا

تشممممممممممممممريعية  رؤ في العراح جعد تتيير الناا  عا      اللجنة ومنذ انبثاقها مل او  انتخاجاؤ  ( وحتى يومنا    2003هذه 
الشبابية والرياضية .  هذا مل المؤسساؤ والهيئاؤ والمناماؤ 

 :    مشكل  البحث  1-2
الشممممباب والرياضممممة وادا ها على مدى اربعة دوراؤ انتخابية  ير واضممممح  تتمثل مشممممسلة البرؤ جمن عمل لجنة        

ت مممممب في  المعالم ويستنفه جعض الضمممممعء سمممممواء كان تشمممممريعيا من حيؤ تشمممممريل قوانين  ديدة او تعديل قوانين نافذة 
ؤ  م مممممممملرة وددمة هذا الدطاع الرياضممممممممي الواسممممممممل ج او رقابيا من دال  مراقبة اداء المؤسممممممممسمممممممماؤ والهيئاؤ والمناما

الضمممعء او الخلل او الفسممماد جمشمممساله المختلفة من ا ل تدويم مسممميرة هذا   الرياضمممية على كافة اشمممسالها وترديد مسامن 
الدطاع واالتجاه جه نرو االفضمممل ج او تمثيليا من دال  قيا  النا ب تمثيل  مهوره ونادبيه دير التمثيل في النشممماطاؤ  

 .   وحسب رأي الباحثان   والفعالياؤ التي يدو  جه
الباحث  تساءلين هما         ويطرح انوبالتالي فمن 

 ما هو الدور التشريعي والرقابي والتمثيلي للجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي ؟ -1
 ما هو مستوى اداء لجنة الشباب والرياضة في  الجوانب التشريعية والرقابية والتمثيلية؟   -2

 
 
 اهداف البحث :   1-3  

 :  يهدف البحث الى
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 اعداد استبيان للتعرف على اداء لجنة الشباب والرياضة النيابية من الجانب التشريعي والرقابي والتمثيلي .   -3
 التعرف على مستوى االداء التشريعي والرقابي والتمثيلي للجنة الشباب والرياضة العراقية   -4

 مةوري البحث :    1-4
البشرم    1-4-1 العراقية واتراداتها   رءساء    الوةول  اللجنة االولمبية الوطنية  العراقية وهي    الرياضية  المناماؤ 

 المركزية ج اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية واتراداتها المركزية ج االندية الرياضية االهلية    ير المؤسساتية ( .   
 المبية واالتراداؤ الرياضية واالندية الرياضية  .  مدراؤ اللجنة االولمبية واللجنة البار الوةول الوكوني :    1-4-2
 ( .  2021/   11/    8( الى      2021/   7/    8من      الوةول الزموني: 1-4-3
 
 تحديد الوصطلحوي :    1-5
 لةن  الشبوا حالرةوا   :  1-5-1

البوةث         جانها احد لجان مجلس النواب العراقي وتعني جدطاع الشباب والرياضة وتكون مسؤولة    اجرائةو  ونحةعرفهو 
الرياضة فضال عن   والهيئاؤ والمناماؤ  الدوانين المرتبطة بهذا الدطاع فضال عن مراقبة اداء المؤسساؤ  تشريل  عن 

 تمثيل  مهورها ونادبيها افضل تمثيل .  
 مةلس النراا :  2  -1-5

السلطتين التنفيذية والدضا ية ويتكون من  ويمثل الس         عدد من االعضاء    لطة التشريعية في العراح الى  انب 
االقتراع  العراقي جمكمله ج يتم انتخابهم جطريق  نفوس العراح يمثلون الشعب  بنسبة مدعد واحد لكل ما ة الء نسمة من 

الشعب فيه .    ( .    2ج   2018قانون مجلس النواب وتشسيلته ج    العا  السري المباشر ج ويراعى تمثيل سا ر مسوناؤ 
 
 اللشرةع :  1-5-3

هو قيا  السلطة المخت ة في الدولة بوضل الدواعد الدانونية في صورة مستوبة ، حيؤ تدو  هذه السلطة بوضل          
الذي يعتبر م درًا   المدررة لذلك والتشريل بهذا المعنى هو  قواعد ملزمة لتنايم العالقاؤ في المجتمل طبداً لإل راءاؤ 

 ( .  17ج   2017.   ابو العال ج   للدانون 
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 الرقوب  :  1-5-4
الفعلي ومدارنته           ايداء  لقياس  الال ممة  المعلومماؤ  يتم  ممل  داللها  المشروع ومن  إدارة  وظا ء  إحدى  هي 

له .   ديرالدين ج  أو المخطط   ( .255ج  2012جايداء المر وب 
 اللوثيل :   5  -1-5

للدفا         الر يسية لألمة وبذ  الجهد  الوطنية والدولية، وهو ما ال وهو االنشتا  جالدضايا  ع عنها في كافة المرافل 
لم الره.   واالنريا   الشعب  انشتاالؤ  عن  التعبير  في  المسؤولية  وترمل  البرلمان  أشتا   في  جالرضور  إال  يتم 

 infos.com-http://www.dades    )  
 
 منهج البحث حإجراءاته      –  2
 منهج البحث  2-1

في دراسة مشسلة ما"  المرموديج التي يتبعها الباحؤ  جمنه "الطريدة    ان (ج واستخد  الباحث35ج  2019ُيَعرَّف 
المسري لمالءمته مل طبيعة الدراسة الرالية.  المنهج الوصفي ِجايسلوب 

  ُمةَلوع البحث  2-2
الرياضية   والمؤسساؤ  المناماؤ  البرؤ على رءساء  اللجنة ايولمبية الوطنية   وهي  العراقية  اشتمل ُمجتمل 

واالتراداؤ  العراقية   البارالمبية الوطنية  ج واللجنة  لها  التاجعة  اولمبية   االولمبية و ير  الرياضية  العراقية واالتراداؤ 
العراقية التير مؤسساتية  ( ايندية الرياضية  و  لها ،  التاجعة  البرؤ    الرياضية  بلغ مجتمل  فردا  358حيؤ  ج وتم ( 

(  15( فردا . مو عين على   314( نادي ج حيؤ بلغ مجتمل البرؤ    44استبعاد االندية المؤسساتية والبالغ عددهم   
ِبو ارة الشباب والرياضةج وكما مبين في   الجدو    مرتبطة ادارياً  البرؤ ِجطريدة  1(   1مرافاة  ج إذ تم ادتيار ُمجتمل 

لتي تعني " َ مل البياناؤ ِمن  ميل أفراد الُمجتمل دون استثناء"   الكافج  وا  Complete Census)الر ر الشامل  
النتا ج" 42ج  2014 أدعى ِل دح  َيُكون  أفراد الُمجتمل  العلمي على  ميل  البرؤ  إلى "أنَّ تطبيق  وُيشير  العساف(   )

ج  (.93ج  1995 العساف 
 

(, حتم اولثنوء    3)الولحق تسهيل الوهو   ببورجب تل  ارتحوراي حارندي  الرةواة   على الوعلرموي م  مدااء اقسوم   ونةصل البوةث1
 .   محوفاوي إقلةم ترارولون, ترن ان هذ  الوحوفاوي غير مرتبط  ارااةوً برزااة الشبوا حالرةوا  العراقة 

http://www.dades-infos.com/
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 عينوي البحث  2-3
في ادتياره    انالمهمة في  مل المعلوماؤ والبياناؤ، وذلك ين الباحث  عد عملية ادتيار عينة البرؤ من الخطواؤت     

البرؤ، وقد اشتملَ عينة البرؤ   تعميم النتا ج على مجتمل  ( فرداً من مجتمل  314للعينة جشسل دقيق وصريح يضمن 
اآلتية.  ملرم،%100البرؤ وبنسبة مئوية قدرها   الر يسة على العيناؤ  وتم تو يل عينة البرؤ   ،)148،2000. وَكَما  ( 

 (.  1ُمبين في الجمممممدو     

 ( بةونوي عينوي البحث  1  الةدحل )

 النسب  % العدر اروووء ي
 8,28 26 اللجنة االولمبية الوطنية العراقية / االتراداؤ االولمبية 1
 6,68 21 اللجنة االولمبية الوطنية العراقية / االتراداؤ التير  اولمبية   2
 4,45 14 اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية   3
 80,57 253 االندية الرياضية العراقية التير مؤسساتية      4
   100 314 المجموع  5
  44 االندية الرياضية العراقية المؤسساتية / مستبعدة   6
   
 ارعدار    عين   2-3-1

( فرداً ادتيروا 160( فردا، اذ ضمَ  314( من مجتمل البرؤ والبالغ  %50‚95  اعداد االستبياناشتملَ عينة      
المناماؤجطريدة عشوا ية من   استمارة صالرة  160الرياضية العراقية ، وقد استطاع الباحؤ الر و  على    رءساء   )

رليل االح ا ي وهي ( استمارة  ير صالرة للت  14( من مجتمل الدراسة ج   %50‚95للترليل اإلح ا ي وهي تشسل  
 ( من مجتمل الدراسة .  4,45تشسل    

 عين  اللطبيق    2-3-2
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الرياضمممممممممممية العراقية ج          فيما يخص عينة التطبيق حيؤ شمممممممممممملَ على ما تبدى من مجتمل البرؤ من المناماؤ 
الدراسمممممة جعد اسمممممتبعاد عينة الدراسمممممة %31‚84( فرداً وهم يمثلون  100حيؤ بلغ عددهم   االسمممممتطال ية ( من مجتمل 

استمارة صالرة للمعالجة اإلح ا ية وهي تمثل  100وح ل الباحؤ على  ( من مجتمل البرؤ. وتفاصيل  31%‚84( 
 (   2مجتمل البرؤ وعيناته مبينا في الجدو      

 

 ( يبي  مةلوع البحث حعينوته2الةدحل )
 
 ي 

الوناووي  
 الرةواة   

عدر  
 افرار

 الوةلوع

عين   
 الدااو 

 ارولطالعة 

عين   
 البنوء

ارندي    اللطبيق عين  حارعدار
الرةواة   
 الوسلبعدة

عين   
 الثبوي  

 غير الورزع
 الوسللم

 غير الورزع
 الوسللم

 1   10  15  26 ارتحوراي ارحلوبة   1
ارتحوراي غير   2

 ارحلوبة   
21  10  10   1 

 1   5  8  14 ارتحوراي البواالوبة   3
 2 7  5 2 14 1 31 اندية الب رة   4
 1   3  3  7 اندية المثنى 5
 2 1  6 1 8  18 اندية ذي قار 6
 2 2  4 1 5 1 15 اندية ميسان   7
 1   4 1 5 1 12 اندية كربالء  8
 2 1  5 1 9 1 19 اندية ديالى  9
 1 1  2  3 1 8 اندية النجء   10
 2 1  4 2 9 1 19 اندية واسط   11
 2 1  6 2 10  21 اندية االنبار 12
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 1   6 1 7 1 16 اندية الديوانية 13
 1   4  8  13 اندية جابل 14
 5 28  10 3 21 1 68 اندية جتداد 15
 2 1  6  9 1 19 اندية كركوك 16
 1 1  5  8  15 اندية صالح  الدين 17
 2   5  8 1 16 اندية نينوى  18
 30 44  100 14 160 10 358 الكلي 

النةوبي   الةونب   اجراءاي اعدار اولبةون 
 أراة البحث 4  -2 

النيابي واالستدرار االداري والمالي ج وبهذا ال دد   للجانب  قياس مناسبة  أداة  الدراسة الرالية استخدا   َتطلَبَ 
لإل اجة على أسئلة البرؤ   العساف( الى أن ايداة "هي وسيلة يستخدمها الباحؤ للر و  على المعلوماؤ الال مة  ُيشير

ِمن هذا الُمنطلق  (ج و 100ج  1995أو ادتبار فروضهج مثل االستبانة والمدابلة والمالحاة واالدتباراؤ المدننة"  العساف،
قياس مناسبة للجانب النيابي واالستدرار وِلعد  توافر أداة    اعتمد الباحؤ االستبانة كوسيلة ِلجمل البياناؤ ِمن أفراد الُمجتملج

قياس موضوعي  الداري والماليا ترديق  أ ل  النيابي واالستدرار االداري والماليج وِمن  إلى   للجانب  الوصو   ِجترض 
إلى إعداد أداة   لجم الباحؤ  تساءالتهاج  الدراسة الرالية واإل اجة عن  النيابيأهداف  تم إعداد قياس مناسبة للجانب  ج وقد 

 وفق الخطواؤ اآلتيممة   ىايداة عل
 الوحوحايد  تحد  2-4-1

على   انَجعد االطالع على الجوانب النارية والدراساؤ العلمية الخاصة ِجموضوع الدراسة الراليةج اعتمد الباحث 
االترادية  اذ تكونَ ج والُمدد  ِمن ِقَبل الرسومة  الرياضية  الجانب النيابي واالستدرار االداري   مراور  قوانين المناماؤ 

% (  وهي " التشريعي   100% ( الى    75مراور كانَ نسبة اتفاح الم ادر العلمية عليها من      ثالثة  والمالي ِمن
ج والتمثيلي ج واعتمد كل   ج والرقابي "  يناسب  جما  الفدراؤ  البرؤ وصيا ة  أداة  إعداد  في  المراور  على هذه  الباحؤ 

 مرور.

 صةوغ  الفاراي  2-4-2
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أداة الجانب النيابيج قا  الباحث         ِجاالطالع على الم ادر والمرا ل العلمية الخاصة جمدبياؤ   انجعد ترديد مراور 
  بلو  ج السعيد   واالطروحاؤ الجامعيةج وشبسة االنترنَ الدولية    الموضوع والتي شملَ على الُكتبج والبروث والرسا ل

ج ندادي ج    2019ج   ( ج   ال واف ج   2019( ج راضي ج ذر ج   2017( ج   االحمدي ج وليد ج    2018( ج   حفيظ 
ج    (   2016( ج   اما  ج بوسفط ج   2018( ج   الخفا ي ج احمد ج   2015( ج   الشمري ج اسماعيل ج   2018اكرا ج

  2012( ج     الزعانين ج ر ح ج    2021( ج د  دللي ج معتمد ج   2011( ج عبود ج اميرج    2016عبدالكريمج سهاد ج  
(  45ِمن صيا ة فدراؤ أداة البرؤج والباِلغ عددها    انج وبناًء على ما قا  جه أستطاع الباحثان( فضالً عن دبرة الباحث
ال( مراورج   3فدرةج مو عة على    على المراور كاآلتي ( فارة مرزع  45وقةوس األحلي م  )حقد تكرن 

 ( فدرة.15مرور التشريل    .1
 ( فدرة.15مرور الرقاجة   .2
 ( فدرة .  15مرور التمثيل     .3
الضواجط اآلتية التي اشار إليممها   باس وآدرونج   ( وهي   2014مرا ياً في صيا تها 

ج  .1  ( .    34ج    1989صيا ة الفدراؤ ِجعباراؤ واضرة.   ابو عال  وشرف 
 احتواء الفدَرة الواحدة على فكرة واحدة.   .2
ِجالمعنى. .3  الُجمل المستخدمة في صيا ة الفدراؤ ق يرة ومرتبطة 
ايداة   باس وآدرونج  .4  (.244ج  2014أن تعمل الفدرة على قياس أحد مراور 
 (    52ج   2009يجب ان يراعى المستوى الثدافي والفكري للعينة .   الطويل ج   .5
ج  .6  ( .    97ج   1990ان ال تكون الفدرة كاشفة عن نفسها .   كاظم 
الملرق     .7 ج كما مبين في  الخبراء  ترليل اراء السادة  الفدراؤ ج وبعد  ( واستخراج   2ولتردق من صالحية هذه 

% ( والجدو    63,2  -  %100النسبة المئوية للفدراؤ التي اتفق عليها الخبراء ج وبنسبة مئوية تتراوح ما بين    
 ( يبين ذلك .  3   

 
 (  3الةدحل )  
النةوبييبي  نسب اتفوق الخبراء ع  لى فاراي الةونب 
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 فاراي اللشرةع
نسب  اتفوق   الرافضرن  الورافارن  ي

 الخبراء %
نسب  اتفوق   الرافضرن  الورافارن  ي

 الخبراء %
1 16 5 68.4 11 21 0 100 
2 21 0 100 12 20 1 94.7 
3 21 0 100 13 16 5 68.4 
4 20 1 94.7 14 20 1 94.7 
5 19 2 89.5 15 19 2 89.5 
6 20 1 94.7 16 16 5 68.4 
7 15 6 63.1 17 14 7 59.3 
8 20 1 94.7 18 19 2 89.5 
9 19 2 89.5 19 20 1 94.7 
10 21 0 100 20 20 1 94.7 

 فاراي الرقوب 
نسب  اتفوق   الرافضرن  الورافارن  ي

 الخبراء %
نسب  اتفوق   الرافضرن  الورافارن  ي

 الخبراء %
1 19 2 89.5 11 20 1 94.7 
2 20 1 94.7 12 19 2 89.5 
3 21 0 100 13 21 0 100 
4 19 2 89.5 14 21 0 100 
5 15 6 63.1 15 20 1 94.7 
6 19 2 89.5 16 21 0 100 
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7 16 5 68.4 17 16 5 68.4 
8 16 5 68.4 18 19 2 89.5 
9 20 1 94.7 19 14 7 59.4 
10 20 1 94.7 20 21 0 100 

 اللوثيلي    فاراي
نسب  اتفوق   الرافضرن  الورافارن  ي

 الخبراء %
نسب  اتفوق   الرافضرن  الورافارن  ي

 الخبراء %
1 19 2 89.5 9 19 2 89.5 
2 21 0 100 10 20 1 94.7 
3 21 0 100 11 21 0 100 
4 19 2 89.5 12 21 0 100 
5 20 1 94.7 13 20 1 94.7 
6 19 2 89.5 14 19 2 89.5 
7 21 0 100 15 21 0 100 
8 20 1 94.7 

  
 تحديد بدائل ارولةوب   2-4-3

التشريعي ج والرقابي ج للمراور الخمسة والمتمثلة بم   (Likert Scale)ليسرؤ الخماسي   مقياس  اناعتمد الباحث
- 5الدر اؤ  ابدا (، وتم إعطاء   -نادرا   -احيانا  – البا  -(ج إذ تم وضل دمسة بدا ل استجاجة هي   دا ما  والتمثيلي

 ( حسب الترتيب ابتداًء ِمن دا ماج ِلجميل الفدراؤ .1-5( للفدراؤ ج وتو عَ االو ان  1
 .( يبي  ذلك  4حالةدحل )  

 (   4جدحل )   
 يبي  ولم اللصحةح على فاراي الوقةوس
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 رائووً  غولبوً  أةةونو نورااً  أبداً  اتةو  الفارة
 5 4 3 2 1 إيةوبي

 

 الوحلرى صدق    2-4-4
  ان "هو مدى تمثيل أجعاد وفدراؤ أداة  مل البياناؤ تمثيالً  يداً للموضوع المراد قياسهج وهذا يتطلب ِمن الباحث

ثم ترديد أجعاده "    ابو الن رج المراد قياسه ترديداً  يداً وِمن  أو المجا   (ج وِمن أ ل 183ج  2004ترديد الموضوع 
ُيشير  عال ِلألداة  المرتوى  صدح  الباحث2008ويج رضوانجترديق  يلجم  قد  "ِجمنه  البروث    ان(  ومرا عة  الى ح ر 

   الباحثان (  وَيرى  261ج  2008والدراساؤ ِمن ا ل ترديد المسوناؤ االساسية التي تقيس الموضوع" عالويج رضوانج  
ن المناماؤ الرياضية  ِجمن صدح المرتوى يداة البرؤ قد تردق ِمن ِدال  ترديد مراور أداة البرؤج استنادا على  قواني

 ج فضالً عن توضيح مفهو  ُكل مرور.

 صدق الوحكوي   3-4-5
( "على الباحؤ أن يدو  ِجعرض أداة َ مل البياناؤ على مجموعة ِمن ُدبراء االدت اص  2004يرى  أبو الن رج

الشسل   حيؤ  ايداة ِمن  بيان رأيهم في  ا ل  وذلك ِمن  داصةج  ِج فة  الدراسة  َمَجا   وسالمة  في  والترتيب وال يا ة 
الن رج  (.183ج  2004االسئلة ومدى مناسبتها للمجا  المراد قياسهج والعمل ِجالتعديالؤ التي يدترحها المرسمين" ابو 

الباحث  هذا الُمنطلق قا   اإلدارة العامة واإلدارة   انوِمن  في َمَجا   البرؤ على ُدبراء االدت اص  أداة  ِجعرض 
( دبيراًج  21السياسيةج فضالً عن ُدبراء االدت اص في َمجا  القياس والتدويم والباِلغ عددهم  علو  الرياضية والدانون وال

وِلتاية    2021/ 8  /  1لِلمدة ِمن     وكما مبين في  الملرق  2021/  8  /  15(   دار الرسم(ج إذ ُطلَب ِمنهم إص   2( 
للُبعد المنسوبة اليهج   ومدى مالءمتها  أو من حيؤ  صالحية كل فدرة  ندل أو دمج  او  مناسبةج حذف  أي فدرة  إضافة 

 (.  1(  الملرق  تعديل ما هو مناسب للفدراؤج مدى مال مة بدا ل االستجاجة
استخد  الباحث الُخبراء  لِلتعرف على   انوبعد االطالع على آراء السادة  النسبة المئوية كوسيلة إح ا ية  قانون 

ايداة   الُخبراء حو  فدراؤ  السادة  اتفاح  الجدو وكما  نسب  أن َير ل    5     مبين في  َيِجب  (ج وُيشير بلو   وادرون(" 
( وِمن هذا المنطلق تم 126ج  1983( ِمن تدديراؤ الُخبراء"  بلو  وآدرونج%75َعن  الباحممممؤ على نسبة اتفاح ال تدل  
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نتا ج التر%76إ راء التتييراؤ التي اتفق عليها الُخبراء ِبنسبة   ( فدراؤج    10    ليل َعن حذف  ( فما فوحج وقد أسفرؤ 
ى ثالث مراور هي  التشريعي ج والرقابي ( فدرة مو عة عل45وِبهذا أصبح عدد فدراؤ أداة البرؤ جعد الرذف والتعديل  
 ج والتمثيلي ( فضالً َعن ُمال مة بدا ل االستجاجة المرددة.

الباحث  ثم قا   المدو  اللتوي    انوِمن  البرؤ على  أداة  الناحية اللتوية حتى ِبهد  2ِجعرض  الفدراؤ ِمن  ف تدويم 
االولية  االداة كاملة ِج ورتها  تكون  البرؤ وبهذا  َلدى أفراد ُمجَتمل  ومفهومة  للدراسة   (1  الملرقتكون  اهزة  و اهزة 

 االستطال ية االولميمة.
 
 
 

 ( ترليل اراء السادة الخبراء ونسب اتفاقهم على فدراؤ ايداة   5الجدو   
عدد  المرور

 الكلي الفدراؤ
 الفدرة 

 
 النسبة % اال راء 

 الموافدون 
 النسبة %
 التير موافدون 

 25 75 حذف   17ج   16ج   13ج   7ج   1 20 التشريل

 28.58 71.42 حذف     19ج   17ج   8ج   7ج   5 21 الرقاجة

 صفر 100 بال بال   15 التمثيل  
 
 اللةرب  ارولطالعة   2-4-6

االولية لألداةج على عينة مردودة  2014وآدرونجُيشير  باس   ال ورة  تجريب  الباحؤ  الى أنه "َيِجب على   )
ِمن الُمجَتمل االصلي للبرؤج ِجترض التمكد ِمن وضوح ايداة وابتعادها عن التموضج وهذا ما ُيشار اليه احياناً ِجال دح  

ق  وي راض َتخص ِحساب  من اإل اجةج ووضوح  (ج وِمن هذا المنطل  246ج  2014التجريبي ِلألداة   باس وآدرونج  
أفاح  ديدة َلدى الباحث التموضج وفتح  الُمِهمج وبغية   انايسئلة وابتعادها َعن  المهمة وحذف  ير  االفكار  في اضافة 

وِلتاية  17/8/2021ايداة ج ورتها ايولية لِلفترة   اناسِتكما  الُمعاِمالؤ العلمية لألداةج َطِبق الباحث  )20/8/2021  )

 
بسوم خلف ولةوون 2 العربة اخلصوص  ,أ.م. ر  اللربة  البدنة  حعلرم   /اللغ   الورص/الرةوا كلة    ل.جومع  
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االتراداؤ واالندية الرياضية ج وِبنسبة   ِمن مجتمل البرؤج ِمَمن لم يسونوا ضمن عينة %3.18على عينة ِمن رءساء   )
الدادلي الثباؤ وعينة التطبيقج والباِلغ قوامها   افرادج مو عين على  10االتساح  اتر10(  ج هي  (  اداؤ واندية رياضية 

اسلوب   الباحؤ  الديوانية( واتبل  وديالىج  وميسانج  وكربالءج  والنجءج وواسطج  وكركوكج  من  جتدادج ونينوىج والب رةج 
  ان ( وتبين للباحث80ج 1990التو يل المتساوي الدا م على " أدذ عدد متساٍو في عملية ادتيار العينة"  داودج عبدالرحمنج 

أدا  َلدى أفراد العينة ويمسن اإل اجة عليها ِجمدة متوسط  منها  أنَّ فدراؤ  البرؤ واضرة ومفهومة  دقيدةج فضاًل  15ة   )
 عن ُمال مة بدا ل االستجاجة لألسئلة.

 
 ُمعوِمل ارتسوق الداخلي  2-4-7

ارتباط كل فدرة مل البعد المنسوبة اليه  دادل االدتبار وكذلك  الفدراؤ مل  ارتباط  ِجمنه "مدى  االدتبار   ُيعرف 
الرحمنج   االتساح الدادلي لالدتبار الى تددير صدقه  184ج  2008َكُكل  عبد  (ج وُيشير  جاهي( "يؤدي فرص ُمعاِمل 
على عينة 35ج  1999التكويني"  جاهيج ايداة  الباحؤ  َطَبق  البرؤج  أداة  فدراؤ  تجانس  على  االطمئنان  وِبترض  (ج 

ِبنسبة   االتراداؤ واالندية الرياضية  وقوامها  %50.95رءساء  البرؤ  ُمجَتمل  ِمن  للفترة من    160(  فردج   )1  /  9  
لتاية     2021/ ايجاد العالقة بين الفدرة والبعد    2021/  10  /  1(  (ج وتم ايجاد معامل االتساح الدادلي عن طريق 

كوسيل بيرسون  االرتباط  ُمعاِمل  ِجاستخدا   َكُكل  جالمرور  الفدرة  عالقة  وكذلك  اليهج  تنتمي  اح ا ية  الذي  ة 
ج والرقابي ج والتمثيلي ج واالستدرار االداري ج واالستدرار المالي( وكما مبين في الجدو       ( .   6للمراور التشريعي 

الفارة مع الوحرا حقةم ااتبوط الفارة مع الداج  الكلة  6جدحل )     ( قةم ااتبوط 

 الفارة الُبعد
الفارة بداج  البعد الفارة   ااتبوط  الكلة ااتبوط   بولداج  

 نسب  اةلوولة  الخطأ اراتبوط نسب  اةلوولة  الخطأ اراتبوط
   
   
   
   
   
   
   

ةع  
شر
الل

 
1 0.577* 0.000 0.394* 0.000 
2 0.589* 0.000 0.419* 0.000 
3 0.389* 0.000 0.245* 0.002 
4 0.686* 0.000 0.594* 0.000 
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 الفارة الُبعد
الفارة بداج  البعد الفارة   ااتبوط  الكلة ااتبوط   بولداج  

 نسب  اةلوولة  الخطأ اراتبوط نسب  اةلوولة  الخطأ اراتبوط
5 0.664* 0.000 0.507* 0.000 
6 0.822* 0.000 0.677* 0.000 
7 0.726* 0.000 0.639* 0.000 
8 0.526* 0.000 0.510* 0.000 
9 0.666* 0.000 0.629* 0.000 

10 0.780* 0.000 0.708* 0.000 
11 0.568* 0.000 0.542* 0.000 
12 0.800* 0.000 0.765* 0.000 
13 0.786* 0.000 0.793* 0.000 
14 0.818* 0.000 0.794* 0.000 
15 0.854* 0.000 0.756* 0.000 

وبي
الرق

 

1 0.876* 0.000 0.835* 0.000 
2 0.900* 0.000 0.840* 0.000 
3 0.743* 0.000 0.676* 0.000 
4 0.822* 0.000 0.764* 0.000 
5 0.737* 0.000 0.673* 0.000 
6 0.812* 0.000 0.713* 0.000 
7 0.812* 0.000 0.817* 0.000 
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 الفارة الُبعد
الفارة بداج  البعد الفارة   ااتبوط  الكلة ااتبوط   بولداج  

 نسب  اةلوولة  الخطأ اراتبوط نسب  اةلوولة  الخطأ اراتبوط
8 0.847* 0.000 0.798* 0.000 
9 0.765* 0.000 0.706* 0.000 

10 0.885* 0.000 0.839* 0.000 
11 0.853* 0.000 0.836* 0.000 
12 0.864* 0.000 0.837* 0.000 
13 0.816* 0.000 0.833* 0.000 

14 0.799* 0.000 0.790* 0.000 
15 0.780* 0.000 0.818* 0.000 

يلي
لوث
ال

 

1 0.703* 0.000 0.689* 0.000 
2 0.831* 0.000 0.747* 0.000 
3 0.871* 0.000 0.750* 0.000 
4 0.855* 0.000 0.790* 0.000 
5 0.808* 0.000 0.711* 0.000 
6 0.903* 0.000 0.803* 0.000 
7 0.842* 0.000 0.823* 0.000 
8 0.844* 0.000 0.814* 0.000 
9 0.878* 0.000 0.786* 0.000 
10 0.878* 0.000 0.814* 0.000 
11 0.887* 0.000 0.837* 0.000 
12 0.832* 0.000 0.802* 0.000 
13 0.822* 0.000 0.782* 0.000 
14 0.928* 0.000 0.837* 0.000 
15 0.892* 0.000 0.793* 0.000 

* 
** 
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( ونسبة 0,928  -0.389( قيم ارتباط الفدرة جالُبعد المنسوبة اليه التي اقتربَ ما بين   6يتبين لنا ِمن الجدو   
بين  0,000احتمالية الخطم   جالدر ة الكلية قد اقتربَ ما  الفدرة  قيم ارتباط  أما  ونسبة احتمالية 0,840  -0,245(ج   )

للمراور  التشريعي ج والرقابي ج والتمثيلي (ج والتي من داللها تم 45(ج  وِبهذا جدَ مجموع الفدراؤ   0,000الخطم    )
 ايجاد معامل ثباؤ ايداة وعلى العينة نفسمممها  عينة االتساح الدادلي(.

 ُمعوِمل الثبوي 4-8  -2
ادتبار م جه كم تكون در ة  الجيدةج ويُد د  القياس  أداة  ِبها  تت ء  أن  التي َيِجب  ال فاؤ  الثباؤ ِمن  اج ُمتسدة "ُيعد 

أن در ته ال تتتير  وهرياً بتكرار إ راء   (ج يعني الثباؤ217ج  2015و ير ُمختلفة ِمن وقَ آلدر"  الفرطوسي وآدرونج
االدتبار، جمعنى أن يسون االدتبار قادراً على أن يردق دا ماً النتا ج نفسها في حالة تطبيده مرتين على المجموعة نفسها  

نفسها الاروف  الرقيقية للفرد على السمة التي يقيسها االدتبار ويعبر عنه كذلك يعن  وترَ  ي الدقة في تددير العالمة 
يعني أن   ثباؤ االدتبار  المختلفة، أي أن  ايفراد وبين مراؤ ا راء االدتبار  بين عالماؤ  ارتباط  جمنه معامل  اح ا ياً 

وملكاوي ، جه ويعتمد عليه،  عودة  و 194،1992االدتبار موثوح  التردق من    (.140،2002ادرون ،(،  الااهر  وتم 
 ثباؤ المقياس من دال  طريدتين وهما 

تت إعورة ارخلبوا    2-4-8-1  ارخلبوا 
وقد استخدمَ طريدة  االدتبار مم إعادة االدتبار( في ايجاد الثباؤ للمقياس وتستخد  هذه الطريدة لتدويم الخطم المرتبط     

( فيما تمَ    2021/   10/   3لنسبة لوقَ التطبيق وقد تم االدتبار في يو    بتطبيق االدتبار في كل مرتين مختلفتين جا
بتاريخ اسبوعين وذلك  جعد  االدتبار  عينة قوامها    2021/    10/    17     إعادة  جطريدة  30( على  ادتيارهم  تم  فرد   )

 عشوا ية.
انَ قيمة معامل الثباؤ لجانب االستدرار وبعد تفريغ البياناؤ تم استخدا  معامل االرتباط البسيط بين كال التطبيدين وقد ك

 (.  7. كما مبين في الجدو       (0.836 االداري والمالي  
 

 (   7الةدحل )    
 يبي  ثبوي الوقةوس بطرةا  اعورة ارخلبوا  

 در ة ثباؤ الجانب النيابي الطريدة المستخدمة  ؤ



 2022(، لسنة  3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 

767 

 

 0.836 إعادة االدتبار 1
 ررةا  الفو ترحنبوخ  2-4-8-2
الفدراؤ جشسل  هي الطريدة التي اقترحها الفا كرونباخ      الدادلي لالدتبار عندما ال يتم ت ريح  لتددير ثباؤ االتساح 

ثنا ي، ومن الجدير جالذكر أن طريدة  الفا( تتمتل جمهمية داصة كونها تستخد  في حساب معامل ثباؤ االدتباراؤ المدالية 
 (.                248،2004ة.  النبهان،والموضو ي

الفا كرونباخ للجانب االستدرار االداري والمالي   .  كما مبين   (0.963 وبعد استخدا  هذه الطريدة بلتَ قيمة معامل 
 (  8في الجدو     

 (  8الةدحل )  
 يبي  ثبوي الوقةوس بطرةا  الفو ترحنبوخ  

 در ة ثباؤ الجانب النيابي الطريدة المستخدمة  ؤ
 0.963 الفا كرونباخ 1

 
النهوئة   2-5-8  أراة البحث بصةغلهو 
للجانب  استكما  الُمعاِمالؤ العلمية  صدح المرتوىج وصدح المرسمينج واالتساح الدادليج والثباؤ( يداة  َبعدو 
ِج ورتها  النيابي   ايداة  استدرؤ  العلميةج  المعامالؤ  َعن  نتجَ  التي  الترليالؤ  ضوء  في  الال مة  التعديالؤ  و  راء 

التشريعيج و 15دمسة مراور وبواقل  مو عة على  (     1   الملرق  فدرة (  45النها ية على   فدرةً لمرور  ( فدراؤ  15( 
البدا ل  15لمرور الرقابيج و    - نادرا  -احيانا   – البا    -دا ما  ( قفراؤ لمرور التمثيليج اذ تتم االستجاجة على وفق 

 .    (1ج  2ج 3ج  4ج  5( وهي ترمل االو ان على التوالي  ابدا
 

النهوئي  2-6  اللطبيق 
بت الباحؤ  من     قا   للمدة  البرؤ  أداة  ولتاية     2021/  10  /  18طبيق  على عينة 2021  /  11  /8(   )

البرؤ والبالغ قوامها  %31.84الدراسة الر يسة  عينة التطبيق( وبنسبة   ِمن مجتمل  فرد واعتمد الباحؤ  100(   )      
 قابلة للتطبيق االح ا ي .   ( استبانة  100
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 الرووئل ارةصوئة   2-7
الرديبة االح ا ية  تم   جاستخدا   البياناؤ  وبرنامج  SPSSمعالجة   )(Excel) ترليل في  الباحؤ  واستخد   ج 

 البياناؤ الوسا ل االح ا ية اآلتية 
   percentage                      النسبة المئوية         -
  Arithmetic mean                           وسمط الرسابي  -
 Standard deviation               المعياري انرراف  -
 Rang                           المدى                  -
 Class Length                           طو  الفئة           -
 
 
 
 
 
 
 
 
 االستنتا اؤ     1 –  3
 الجوانب التشريعية والرقابية والتمثيلية .اعداد استبيان للتعرف على اداء لجنة الشباب والرياضة النيابية في  -1
2- .  كان مستوى الدور النيابي للجنة الشباب والرياضة كسل متوسطا 
الدور التشريعي على المرتبة االولى للجنة الشباب والرياضة النيابية وبمستوى  يد -3    .حا  
الدور الرقابي للجنة الشباب والرياضة النيابية ثانيا وبمستوى متوسط . -4   اء 
 الدور التمثيلي للجنة الشباب والرياضة النيابية ثالثا وبمستوى متوسط .    حل -5
 التوصياؤ   2 –  3
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على ر اسة مجلس النواب تو يه ومتاجعة عمل لجنة الشباب والرياضة لالرتداء جمستوى ادا ها نرو االفضل في  -1
 والتمثيلية ( .  ج والرقابية  ج الجوانب   التشريعية

الرياضية العراقية في مناقشاؤ مراحل تشريل  ممثلين عن المن  مشاركة -2  و تعديل الدوانين الرياضيةأاماؤ 
الميداني في  -3 لجنة الشباب والرياضة من دال   ياراتهم وحضورهم  التمثيلي يعضاء  اهمية كبيرة للدور  ايالء 

الرياضية العراقية . المناماؤ   نشاطاؤ 
 والتي تعد حجر االساس في الرياضة العراقية  ج العراقية    االسراع في تعديل او تشريل قانون االندية الرياضية  -4

 
 
 
 
 
 
 
 

 قوئو  الوصورا
  

واهميته ج االنجلو الم رية للنشر ج الداهرة م ر .  2017ابو العال ج مروة    -1  (   التشريل ود ا  ه 
مدحَ   -2 الن رج مرمد  حإعدار    ( 2004ابو  البحرث  في تلوبه  إاشورم  رليل  العلوي  البحث  حمراةل  قراعد 

 ج مجموعة النيل العربيةج م ر.1ج طاووئل الووجسلير حالدتلراا 
نادية مرمود   -3 اللربرة (   1989أبو عال ، ر اء مرمد وشمممرف،  الفرري  حتطبةاوتهو  ، دار الدلم، 3، طالفرحق 

 الكويَ.
الوعوم1999جاهيج م طفى حسين  -4 العلوة  بي  النارة  حاللطبيق(:  ال دح  الي  الموضو ية   -الثباؤ   -ج 

الكتاب للنشرج الداهرة.  -  المعاييرج مركز 
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المعاصرة ج دار وا ل للنشر ج عمان .  2012دير الدين ج موسى احمد     -5  (   ادارة المشاريل 
لؤي   -6 ترا ل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان   دراسة  2015سعيد ،فاطمة  مدارنة في االنامة   –ترليلية (  

 البرلمانية ( ، اطروحة دكتوراه منشورة ج السليمانية .
مدين  الورصتتتل م  حجه   ( "  2009الطويل، ياسمممممر عبد التني شمممممري ،   -7 تايةم جررة الخدموي في مستتتوبح 

رسالة ما ستير  ير منشورة، كلية التربية الرياضية،  امعة الموصلنار الورتوري "  ، 
ابو عوادج فريا  مرمد   -8 العبسيج مرمد م طفىج  جسرج  مدخل الى  (   2014 باسج مرمد دليلج نوفلج مرمد 

 ج دار المسيرةج االردن.5ج طمنوهج البحث العلوي في اللربة  حعلم النفس
النفسي( 2008عبد الرحمنج سعد   -9 النارية والتطبيقج طالقةوس   ج هبة النيل العربيةج الجيزةج م ر.5ج 
بن حمد  العساف -10  ج مستبة العبيسانج السعودية. 1ج طالودخل الى البحث في العلرم السلرتة (   1995ج صالح 
القةوس في اللربة  الرةواة  حعلم النفس الرةواي,  (  2008عالويج مرمد حسنج رضوانج مرمد ن ر الدين  -11

 ج دار الفكر العربيج الداهرة 1ط
الك -12 الرسينيج صادح  عفرج  علي سمو ج  حاللارةم  (   2015ريزيج علي مطر  الفرطوسيج  حارخلبوا  القةوس 

 ج المستبة الوطنيةج جتداد.1ج طفي الوةول الرةواي
 .2018قانون مجلس النواب وتشسيالته ج   -13
عمر  ين  -14 عبدهللا  اولخدام  (   2014الكافج  مع  العلوة   البحرث  في  ارةصوئة   العولةوي  تطبيق 

 واالقت ادج الرياض.ج مستبة الدانون  1ج طSPSSبرنومج
 ج دار الكتبج اليمن.3ج طمنوهج البحث العلوي(   2019المرموديج مرمد سرحان علي  -15
دار المسمممممممممممممميرة للنشممممممممممممممر والتو يل القةوس حاللارةم في اللربة  حعلم النفس(   2000ملرم، سممممممممممممممامي مرمد   -16  ،

 والطباعة، عمان ،ايردن.
17-   infos.com-://www.dadeshttp    . ) 

 

 
 

http://www.dades-infos.com/
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 (  1الوحلق ) 

جومع  الورصل الاونرن  لكلة    يبي  اوووء الخبراء الاونرني  
 اللاب العلوي  الكلة  / الةومع    ارخلصوص   اروم   ي
 اولوذ كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص اكرم محورر ةسي  البدح 1
 اولوذ كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص ولطون عبدهللا محورر   2
عبدالرةو   3  اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن عوم نكلل ابراهةم 
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن عوم اةود محورر الربةعي   4
 اولوذ مسوعد الحارق / جومع  الورصلكلة    قونرن خوص نشران زتي ولةوون   5
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص صدام خزعل يحيى   6
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن عوم ةس  البنون   7
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص لاوون عثوون اةود   8
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص محود عزي  9

 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص اائدة محود محورر   10
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن عوم مصطفى نورق صولح   11
 اولوذ مسوعد الورصلكلة  الحارق / جومع    قونرن خوص ةبيب اراةس عةسى   12
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن عوم رالل عبد ةسي  البدااني 13
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 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص علي محود ااو يرنس   14
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن عوم عبدهللا ذنون ال واف 15
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص اةو وومي الصفوا   16
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن عوم فلحي محود فلحي   17
 اولوذ مسوعد كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص زةن  ةوزم الةبرام   18
 اولوذ مسوعد جومع  الورصلكلة  الحارق /  قونرن عوم ليث ذنرن ةسي    19
 مداس رتلرا كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن خوص اؤى خليل ابراهةم   20
 مداس كلة  الحارق / جومع  الورصل قونرن عوم شةووء جعفر محود   21

 

 
 (  ( 3الملحق 

العراقية المهمة من وزارة الشباب والرياضة   كتاب تسهيل 
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 (    3الولحق ) 

  ) حالرقوبي حاللوثيلي  ) اللشرةعي  لدحا النةوبي  بصراته النهوئة    يبي  ارولبةون 



 2022(، لسنة  3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 

774 

  

 
 المرتر  .                                                                االستاذالفاضل /  
 تحة  ريب  ....

م  حجه  نار الوناووي الرةواة  العراقة   يرو  الباحؤ القيا  جالبرؤ الموسو  "   لةن  الشبوا حالرةوا  النةوبة   اراء   تايةم 
والرقابي  العراقي   التشريعي  الدور النيابي لعضو مجلس النواب  ترديق هدف البرؤ والمتمثل جمعداد استبيان يتضمن فدراؤ  ولترض   "

ا تتمتعون جه من دبرة علمية تخ  ية في هذا المجا  فمن الباحؤ يطلب من والتمثيلي ( بو ارة الشباب والرياضة العراقية  ج وناراً لم
العون والمساعدة ببيان رأيسم في صالحية الفدراؤ المدترحة من عدمها ج وهل تر ب جرذف او اضافة فدرة  ادر   لذا   .شخ سم الكريم 

 يرجى تدحة  مالةاوتكم عوو يأتي:
 ه .مدى مالءمة الفدرة للبعد الذي وضعَ من ا ل.1
 ( اما  كل فدرة وترَ البديل الذي تراه مناسبا  ت لح ،ال ت لح، البديل المدترح (.وضل عالمة   .2
 ا راء ما ترونه مناسبا من تعديالؤ على الفدرة مباشرة. .3
 اضافة ما ترونه مناسبا من الفدراؤ في حالة عد  ذكرها . .4
 

 اللرقةع :
 اوم الخبير :
 ارخلصوص : 
 اللاب العلوي :  

 تواةخ الحصرل على اللاب :  
 مكون العول :  

 اللواةخ :  

 
 البوةث                                                                 البوةث                 

خولد محورر عزةز العبورم                              اةود عنور جرجةس الصرفتي                  أ.م.ر 
 

    الدحا  اللشرةعي  
بين الناس في              وهي السلطة التي يناط بها سن الدوانين في الدولة ج تلك الدوانين التي تدو  بتنايم العالقاؤ 

يريا االفراد حياة امنة مستدرة   ( .    الو يز  ج   (     2007المجتمل وبمو بها 
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 البديل الوالرح ر تصلح   تصلح الوحوحا  ي

    .واقرارهااقتراح الدوانين وسنها  1
مممتها   2 مم مم ممملة من الرسومة لمناقشم مم مم مممممروعاؤ الدوانين المرسم مم الموافدة على مشم

 . واقرارها
   

    . العمل على اقرار قوانين مجردة ترسم عمل المناماؤ الرياضية 3
ممما ل عديدة لمراقبة اداء  4 مم مم مممريعية وامتالكه وسم مم مم ممملطة تشم مم مم تمتل النا ب جسم

 . السلطة التنفيذية جفاعلية وحيوية
   

مميمة وترمد من   5 مم مم ممم مم مم ممممريل الدوانين التي تنام عممل المنامماؤ الريماضم مم ممم مم مم تشم
 .  التدادل بين صالحياتها

   

دراسمممة مشممماريل الدوانين بدقة واالسمممتعانة جرراء الخبراء وعد  تعارضمممها   6
 . مل الدستور والدوانين االدرى

   

سمرعة اسمتكما  دراسمة مشماريل الدوانين وتردق شمروطها وارسمالها الى  7
 .  ر اسة المجلس للت ويَ

   

التنسيق مل اعضاء البرلمان في اللجان االدرى ي ل الر و  على   8
 . تمييدهم في الت ويَ عليها

   

    . يمتلك قاعدة معلوماؤ مطلوبة ومتكاملة عن التشريعاؤ العراقية 9
جالعملية   10 العالقة  ذاؤ  كافة  النافذة  الدوانين  على  التشريعية  اطالعه 

 للوقوف على احسامها .
   

    .   مدى تعاونه مل اللجان االدرى في البرلمان 11
    . اهمية االرتداء جايداء التشريعي لمسافرة الفساد 12
مممتعينا جرراء ودبراؤ  13 مم مم مممريل قوانين تلبي طموحاؤ المجتمل مسم مم مم يهتم بتشم

 .  ذوي االدت اص
   

ممممنها ان  14 مم مم مممية المتطورة التي من شم مم مم مممريل الدوانين الرياضم مم مم يعمل على تشم
  تردق االستدرار االداري في المناماؤ الرياضية

   

ممممسل   15 ممممويق وبالشم ممممتثمار والتسم ممممريل الدوانين المتعلدة جاالسم يعمل على تشم
 الذي يعمل على تعايم و يادة وارداؤ المناماؤ الرياضية .
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 الدحا الرقوبي  :
  وهي وظيفة من وظا ء االدارة ج وهي عملية متاجعة االداء وتعديل االنشطة التنايمية جما يتفق مل انجا  االهداف      
 (    2003  الشري  ج     ( .

 البديل الوالرح ر تصلح   تصلح الوحوحا  ي

    .يمارس دوره الرقابي جسل شفافية ومنفتح على الجميل 1
    .ايجاد حلو   ذريا في معالجة المشاكل وال عوباؤ التي توا ه 2
    . مدى تعاونه مل اللجان االدرى في البرلمان 3
    . الرسومي ومدى االلتزا  بن وص الدستور والدوانينرقاجة االداء   4
    .  اعتماد مشروع الميزانية العامة 5
  تفعيل الدور الرقابي من دال   سمممور التعاون بين المجتمل والبرلمان 6

. 
   

ممممتور   7 ممممة دوره بتطبيق الدسم ممممانة جما يتيح ممارسم الريادية والنزاهة والر م
 .  جشسل صريح

   

مممتور الدوانين اذا تطلب ذلكتمسين   8 مم  االفراد والمناماؤ من الطعن بدسم
. 

   

    عرض مشاريل الدوانين والمراسيم قبل اصدارها . 9
  مراعاة الردوح والررياؤ لألفراد من دال  استداللية السلطة الدضا ية 10

. 
   

ممممعبي والرأي العمما  جعيممدا عن حسر النامما    11 مم ممم مم مم تفعيممل الممدور الرقممابي الشم
 . الرسومي الدا م

   

مممرة واتخاذ التدابير  12 ممما لة الجهاؤ المد م بيان نداط الدوة والضممممعء ومسم
 . الال مة

   

اسمتخدا  الوسما ل المختلفة والمتاحة في تمثير السملطة التشمريعية على   13
 السلطة التنفيذية بواسطة الرقاجة البرلمانية
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مممممتدرار المالي  14 مم مم ممممميص موا نة ماليا كافية لترديق االسم مم مم يعمل على تخ م
 . للمناماؤ الرياضية عند مناقشة قانون الموا نة العامة للدولة

   

مممادر التمويمل المتعمددة التي تمددمل الى المنامماؤ  15 مم مم ممم مم مم الرقماجمة على م م
 الرياضية كإيراداؤ ومتاجعة الية ال رف.

   

 الدحا اللوثيلي  :
السلطة قوة           يترمل ممثل  ج وعادة ما  نادب  ممثل واالدر  ج احدهما  او طرفين  بين شخ ين  العالقة  وهو    

 (  2011موسى ج          وصالحية القيا  جعدة اعما  استنادا الى اتفاح مل النادب  ( .

 البديل الوالرح ر تصلح   تصلح الوحوحا  ي

    .  استداللية التمثيل   النا ب ( 1
    .  تلبية مطالب ورغباؤ النادبين 2
    . تطابق اراء النادبين مل ممثلهم 3
    . حرية ممارسة دورهم التمثيلي دون االرتباط وااللتزا  جدضايا مختلفة 4
    .  ر بته في احداث التتيير والتطور في مجاله 5
    .  التواصل المستمر بين الممثلين والنادبين 6
ممالتعليمممماؤ او االلتزامممماؤ ويعممممل من  حريمممة   7 ابمممداء الرأي دون التديمممد جم

 .  ا ل الم لرة العامة للمجتمل جعيدا عن الم الح الشخ ية
   

    . تدبل االنتداد دال  فترة عمله من قبل االدرين 8
    .  مدى التزامه جالمسؤولية الشخ ية اتجاه نادبيه 9
مما بةالمسمممؤولية الفنية له عن طريق  10   العمل جسفاءة واتخاذ الدراراؤ ال م

. 
   

    مدى االتفاح بين اراء النادبين والسلوك التشريعي للممثل 11
    مدى االتفاح بين اراء النادبين والسلوك الرقابي للممثل. 12
ممممرية جعدالنيته 13 مم ممممالرهم دون التضم مم ووا به    احترا  اراء نادبيه ورفل م م

 .  تجاه الشعب كسل
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ممممتدالليمممة والثدمممة الممنوحمممة لمممه من قبمممل نمممادبيمممه ورءيتممه   14 مم ممم مم مم العممممل جممماالسم
 .  لل واب والخطم

   

    .  تعدد وسا ل االت ا  مل نادبيه 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


