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 امللخص
 :إلىهدف البحث 

قيادة التمكين لدى مدرسي التربية الكشفية في كمية وأقسام التربية الرياضية  بجامعة الموصل بناء مقياس ألبعاد  .1
 من وجهة نظر الطمبة. 

بعادها لدى مدرسي التربية الكشفية في كمية وأقسام التربية الرياضية  بجامعة أالتعرف عمى درجة قيادة التمكين و  .2
 الموصل من وجهة نظر الطمبة. 

 منهم ( طالب وطالبة286) من ، وتكونت العينةحاستخدم الباحثان المنهج الوصفي بطريقة المس البحث،اهداف  ولتحقيق
 قسم التربية الرياضية األساسيةمن كمية التربية طالبة ( طالب و 67من كمية التربية الرياضية و) ( طالب وطالبة193)
( 177م بناء مقياس قيادة التمكين عمى عينة مكونه من )من كمية التربية بنات قسم التربية الرياضية ، وتطالبة ( 26و)

طالب وطالبة ، وقد عولجت البيانات إحصائيًا من خالل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية واختبار )ت( 
 . لعينتين مستقمتين ومعامل ارتباط بيرسون 

 واستنتج الباحثان ما يأتي :
 لمدرسي التربية الكشفية في كمية وأقسام التربية الرياضية بجامعة الموصل.صالحية مقياس قيادة التمكين  .1
 بعادها.أيمتمك مدرسي التربية الكشفية في كمية وأقسام التربية الرياضية درجة مرتفعة في قيادة التمكين و  .2

 جامعة الموصل -مدرسي التربية الكشفية  -التمكين  قيادة الكممات المفتاحية:
Leadership Empowerment  for scouting education teachers in colleges and 

departments of physical education at the University of Mosul 

Assistant.Prof.Dr. Oday.G.Al-Kwaz   Mohammed Miqdad Salem 

Abstract 
Research aims to: 

1. constructing measure of  Leadership Empowerment  for scouting education teachers in 

colleges and departments of physical education at the University of Mosul, from the  students 

point of view . 

2. Identify the degree of Leadership Empowerment and  dimension for  the scouting education 

teachers in colleges and departments of physical education at the University of Mosul, from 

the point of view of the students. 

To achieve the goals of the research, the researchers used descriptive approach in  survey style 

, the sample consisted of (286) female and male students , (193) of them from the College of 

Physical Education and (67) female and male students from the College of Basic Education 

Department of Physical Education and (26) female student of College of Education Girls 

Department of Physical Education. 

Leadership Empowerment  Scale was constructed on a sample of (177) female and male 

students, data has been processed statistically significant by using the mean, standard 

deviation and percentage and t-test for two independent samples and Pearson's correlation 

coefficient. 

  3152 –( 21) –العدد  –( 31) –اجمللد  –ة(جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوي
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The researchers concluded the following: 

1. validity measure of Leadership Empowerment to scouting education teachers in colleges 

and departments of physical education of at the University of Mosul. 

2. the scouting education teachers in colleges and departments of physical education have a  

high degree in Leadership Empowerment and dimension. 

Keywords: Leadership Empowerment - Scouting Education Teachers - University of Mosul 

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1

في ظل  كالسّيماليا ،    يشكل عنصرًا أساسيًا كحاسماً مكيف في الجامعات التمما الشؾ فيو أف االىتماـ بمفيـك 
ح تطبيػق لنجااحػد المتطمبػات ااساسػية   العػامميفجاه نحك تبني كتطبيق المفاىيـ اإلدارية الحديثػة  إذ يمثػل تمكػيف تالا

داريػة حديثػة فػة تنظيميػة كممارسػات إإلػ  ثقا والمفاىيـ اإلدارية الحديثة ، كفقًا لذلؾ فأف المؤسسات التربكية بحاجة ماس
   (091، 2102الرقاد كأبك دية،كالتطكرات الحاصمة ) تتالءـ مع المتطمبات

يعمل عم  تمكيف طمبتو عف  إذكيعد المدرس الجامعي القائد التربكي المسؤكؿ عف تنظيـ العمل في كميتو 
بالمعرفة الالزمة كتكزيع اانشطة التدريبية كفقًا  طريق تكفير الثقة معيـ كتمكينيـ مف إبداء آرائيـ بحرية كتمكينيـ

مزيدًا مف المسؤكلية لمقياـ بعمميـ  مبةإعطاء الط فضاًل عفلقدراتيـ كاستعداداتيـ بما يحقق ليـ النمك عمميًا كمينيًا 
    (0، 2118)القاضي ، فعضك ىيئة التدريس الذي يحتؾ بطمبتو بشكل مباشر أقرب مف العميد لحل مشاكل الطمبة

الشخصػية كاالجتماعيػة   كميػا صف )اشكركفت( التمكيف كقكة الشخصية، التي يمكػف أف تكجػد فػي المجػاالتكك 
لمسػتقبميـ  بػةالتمكػيف  لمجامعػات لتكػكف ناجحػة فػي تمكػيف الطم إلػ يعتقد أشكركفت أف فمسفة التعميـ ينبغي اف تستند ك 

، الػذاتي التطػكيرك الػتعمـ، ك ف أغػراض التعمػيـ، كطبيعػة المعرفػة، كأنيا بحاجة إل  دراسة المعتقدات ااساسية السائدة بشػأ
 ( Ashcrof,l,1987,142-156) كالعالقات بيف المدرسيف كالطمبة
طبيعة السمطة كعالقتيا بالتمكيف، مع التركيز بشكل خاص عم  الفرؽ بيف  ,(0992كدرس )كريسبرج 

السيطرة عم  حياتيـ الخاصة  بأنوأك المجمكعات  مبةالطتمكيف  (كريسبرج) السمطة كتشارؾ السمطة  كعرؼباالنفراد 
، حيث كجد عالقة بتمكيف  مبةكالقرارات التي تؤثر عمييـ في الصف   كشدد عم  أىمية المدرس في تمكيف الط

في الصف  كاقترح  بة  كىكذا، يرتبط التمكيف الفردي لمطالب مف تمكيف جميع الطمسكالسمكؾ التشاركي لممدر  مبةالط
مف خالؿ منحيـ الثقة كمشاركتيـ في السمطة كالمسؤكلية  كيتـ عف طريق  بةأف يتـ التمكيف  لمطم  (سبرجكري)

، كىذا ىك مشاركة السمطة، مف خالؿ تطكير أنفسيـالسيطرة عم  مفردات المادة الدراسية كمنحيـ فرص لتطكير 
 (     Kreisberg,1992,44) الميارات االجتماعية، كالميارات الشخصية كخاصة لممجمكعة

فالقادة يعممكف أنيـ عندما يمنحكف مرؤكسييـ مزيدا مف التمكيف كحرية التصرؼ بمسؤكلية كاقتدار، اّف 
 (88، 2102)الكادي،  كانتماء في العمل مرتفعةنتيجة ذلؾ أداء متميز كجكدة 

جميػع اانشػطة  فػي فعػاؿالعنصػر المػؤثر ك الك القائػد ىػك  مػدرس التربيػة الكشػفية فأسػبق نجػد  كاتساقا مع ما
ىك الشخص المسؤكؿ عف تنميػة المرجكة مف خالؿ برامج مقننة، ك  مف أجل تحقيق ااىداؼ الصفالتي تمارس داخل 

 كتنمية التفاعل االجتماعي بينيـ  الطمبةالميارات الخاصة التي تساعد في بناء ك تككيف شخصية 
مف أىمية في عمميات تطكير درس التربية  المفيـك ايشكمو ىذكمما سبق طرحو تتضح أىمية دراسة قيادة التمكيف لما 

نجاحو  كعم  كفق ذلؾ فاف أىمية البحث الحالي تبرز مف خالؿ الحاجة إل  بناء مقياس  بعاد قيادة االكشفية كا 
سات مف المفاىيـ الحديثة كالميمة حسبما أشار الكتاب كالباحثكف فضاًل عف ندرة الدرا التمكيف  ككف ىذا المفيـك

المتعمقة بيذا المفيـك اامر الذي يسيـ في اإلثراء العممي لمباحثيف الميتميف بيذا المكضكع إذ يمكف أف يشكل ىذا 
البحث إطارًا مرجعيًا ليـ إلجراء أبحاث أخرى عم  عينات مختمفة إلحداث التراكـ المعرفي المطمكب في البحث 



 قيادة التمكني لذى مذرسي الرتبية الكشفية يف.............

205 

 

ج تسيـ في مساعدة القائميف عم  العممية التدريسية في تعديل سمكؾ ، إذ يمكف أف تفرز نتائج الدراسة عف نتائالعممي
  مدرسي مادة التربية الكشفية  في حاؿ كجكد ضعف في قيادة التمكيف 

 مشكمة البحث 1-2
مػف مشػاكل كصػعكبات عديػدة، لعػّل أبرزىػا كجػكد ىػّكة  في أنحاء العالـ المختمفة تعاني العممية التربكية التعميمية

، نجمػت عػف اسػتبعاد الطالػب مػف المشػاركة فػي  أتساعاً المعّمـ كالمتعّمـ  ىذه اليّكة، التي تزداد خطيرة بيف  يكمًا بعد يـك
العمميػػة التعميميػػة التربكيػػة، كحصػػره فػػي دكر المتمّقػػي  فمػػف الناحيػػة ااكاديميػػة، يلفػػرنض عمػػ  الطالػػب التمقػػيف بػػداًل مػػف 

التسيير بػداًل مػف التخييػر، كالتسػييس بػداًل مػف التفاعػل  كقػد أدى ىػذا لتفػاقـ  التعميـ؛ كمف الناحية التربكّية، يلفرنض عميو
الثقة كالشعكر باالضطياد كالمرارة كتفّشي ركح التمرد كما إل  ذلؾ مف  انعداـمشاعر سمبية متبادلة بيف الجانبيف، منيا 

عممػػي لػػدى المجتمػػع  لمعالجػػة تمػػؾ مسػػيرة التحصػػيل الدراسػػي لػػدى الطالػػب كالتقػػدـ ال إلػػ  تػػأخيرمعكقػػات فعميػػة تػػؤدي 
فرصػة فعميػة لممشػاركة فػي تسػيير الػدرس،  بة، الذي يعطي الطم“التمكيف الطالبي”برنامج  (C-Piالمشاكل، إبتكرت )

كػػّل منيمػػا فػػي االرتقػػاء بالعمميػػة  يؤديػػويػػدًا بيػػد مػػع ىيئتيػػا التعميميػػة  بيػػذه الطريقػػة، يػػدرؾ الجانبػػاف أىميػػة الػػدكر الػػذي 
    التقدـ الحضاري، كيمارسانو عم  أسس مف التفاىـ كاالحتراـ المتبادليفالتعميمية ك 
إل  المرؤكسيف كىذا ما ينطبق عم   كما ىك معمـك إف التمكيف ىك نقل المسؤكلية كالسمطة مف الرؤساءك 

شفية لتنمية فيما يتعمق بالميارات الك الطمبة جكىر العمل الكشفي فمدرس التربية الكشفية يقـك بتفكيض السمطة إل 
 الميارات القيادية لدييـ كالتعمـ الذاتي مف خالؿ الممارسة 

 :ف تمخيص مشكمة البحث في التساؤؿ اآلتيسبق يمك مع ما كاتساقاً 
أقساـ التربية الرياضية  ك كمية استخداـ أبعاد قيادة التمكيف مف قبل تدريسي مادة التربية الكشفية في درجةما   

 بجامعة المكصل ؟  
مر الذي يعزز مشكمة البحث عدـ كجكد دراسات سابقة في الكطف العربي كالعراؽ تناكلت قيادة التمكيف اا

اامر الذي تحتاج إليو مكتبات كمية التربية الرياضية في   االجتماعي بتفاعميـكعالقتيا  مدرسي التربية الكشفيةلدى 
 عممي كالمجاؿ الكشفي العراؽ لمكاكبة التطكر الحاصل في العالـ في مجاؿ البحث ال

 
أهداف البحث  3 -1  
 ييدؼ البحث إل  
أقساـ التربية الرياضية  بجامعة ك  كمية بناء مقياس ابعاد قيادة التمكيف لدى مدرسي التربية الكشفية في 0-1-0

   الطمبةالمكصل مف كجية نظر 
أقساـ التربية الرياضية  ك  كمية ية فيلدى مدرسي التربية الكشف بعادىاكأ قيادة التمكيف درجةالتعرؼ عم   0-1-2

   الطمبةمف كجية نظر  بجامعة المكصل
 
 
 
 
 

                                                 


 التي تعني الشركات النشر العالمية  ( corporate publishing international  ىك مختصر ؿ )  c-pi مصطلح 
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 البحث  فرضية 1-4
  التمكيف    في قيادة مرتفعةالتربية الكشفية درجة  كأقساـيمتمؾ مدرسي التربية الكشفية في كمية  4-0 -0
 مجاالت البحث  1-5
السنة طمبة في كمية التربية بنات قسـ التربية الرياضية ك   كلاا السنة الدراسية طالبات المجاؿ البشري : 0-5-0

 الرياضية    كمية التربية طمبة كمية التربية ااساسية قسـ التربية الرياضية ك الثالثة في  الدراسية
ضية كمية التربية الرياضية ككمية التربية بنات قسـ التربية الريا فيالمجاؿ المكاني : فرع العمـك النظرية  0-5-2

 ككمية التربية ااساسية قسـ التربية الرياضية   
    05/7/2101 كلغاية  25/0/2102ابتداًء مف المجاؿ ألزماني :  0-5-1
 
 تحديد المصطمحات  1-6
 قيادة التمكين -1-6

 (0998)كارلكس  ايعرفي
ترحات التي ستؤثر تحقيق الشعكر لممكظفيف بأنيـ يمتمككف كظائفيـ ، كيصبحكف قادريف عم  تقديـ المق ىي

   ( Carlos& Randolph , 1998, 28 )  المؤسسات التي يعممكف فييافي نجاحيـ الشخصي كنجاح 
 ( 2116كعرفيا  ) ممحـ ، 

قيادي ينسجـ مع قكة الخبرة كقكة المعرفة كقكة اإلعجاب بشخص القائد )الكاريزما(  فالقادة بأنيا أسمكب  
كالمسؤكلية كالصالحية لممرؤكسيف كالثقة بيـ في رؤكسييـ كبتكفير المعمكمات الفعالكف ىـ الذيف يقكمكف بتمكيف م
 (   245،  2116في مجاالت العمل التي يعممكف بيا ) ممحـ ،  اتخاذ القرار كالتصرؼ باستقاللية

تشػجيعيـ العممية التي مف خالليا يػتـ إعطػاء الطمبػة الصػالحيات كالمسػؤكليات ، ك  كيمكف تعريفيا إجرائياً بأنيا : 
عم  المشاركة كالمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة ، كمنحيـ الحرية كالثقة اداء العمػل بطػريقتيـ دكف تػدخل مباشػر مػف 

 قبل مدرس التربية الكشفية مع تأىيميـ مينيًا كسمككيًا اداء العمل   
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة : -2
 اإلطار النظري  2-1
 قيادة مفهوم ال 2-1-1

مػػػة فػػػي مجػػػاؿ اإلدارة بصػػػفة عامػػػة ، كفػػػي مجػػػاؿ اإلدارة الرياضػػػية عمػػػ  كجػػػو تعػػػد القيػػػادة مػػػف المسػػػائل المي
الخصػػكص   حيػػػث تكجػػد القيػػػادة حيثمػػا كجػػػدت الجماعػػة أك ظيػػػرت الحاجػػة إلػػػ  العمػػل الجمػػػاعي ، كتتطػػكر القيػػػادة 

أف عمميػػة القيػػادة تعنػػي ذلػػؾ  ، إذحيػػاة كتعقػػدىا بتطػػكر المجتمػػع الػػذي نعػػيش فيػػو كتػػزداد مسػػؤكلياتيا بازديػػاد مطالػػب ال
ف ضػخامة حجػػـ  العنصػر اإلنسػاني الػػذي يجمػع مجمكعػػة العػامميف كيػػكجييـ كيحفػزىـ نحػك تحقيػػق أىػداؼ المنظمػػة، كا 
التنظيـ كتعدد المناصب اإلدارية يتطمب ضركرة تكافر ميارات قيادة لمرؤساء اإلدارييف حتػ  يسػتطيعكا بػث ركح العمػل 

عػف تحقيػق  االختياري في ذلؾ الجياز الضخـ ، كبدكف القيادة اإلدارية يصبح الييكل التنظيمي مفككػًا عػاجزاً كالتعاكف 
 (    015،  2114االىتماـ ) أبك حميمة ، عدـ تسكد ركح الكسل ك مف ثـ جميا ، ك ااىداؼ التي كجد مف أ
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 التمكينقيادة مفهوم  2-1-2
ادة بمنح جزء مف سػمطاتيـ إلػ  مرؤكسػييـ كا عطػائيـ حريػة التصػرؼ فيمػا ف يقـك القأإف قيادة التمكيف تعني ب

أف تنػازؿ القائػد عػف  Schemerhorn (2002)يتعمق بالعمل كتحقيق ااىػداؼ التنظيميػة،  كيػرى فػي ىػذا اإلطػار 
ـ عنػدما شيء مػف سػمطتو لصػالح المرؤكسػيف ال يعنػي فقدانػو لتمػؾ السػمطة، اف القػادة النػاجحيف ىػـ الػذيف تػزداد قػكتي

فػػي  (مػػاكس دبػػري )يشػػاركيـ اآلخػػركف بيػػا مػػف خػػالؿ تبنػػييـ كانتمػػائيـ لرؤيػػة القائػػد كالػػدفاع عنيػػا بشػػكل ذاتػػي  فمػػثال 
مػػة كالمصػػيرية فػػي المؤسسػػة كيتركػػكف ميشػػركة ىيرمػػاف ميمػػر يمتػػدح القػػادة الػػذيف يركػػزكف فػػي عمميػػـ عمػػ  اامػػكر ال

    (( Schemerhorn, 2002,5 لخاصة بدائرة مسؤكلياتيـلآلخريف حق التصرؼ في أعماليـ كاتخاذ القرارات ا
فيمكف التأكيد ىنا عم  منح المرؤكسػيف مزيػدا مػف التمكػيف بمعنػ  التمكػيف المتفػق عميػو فػي ىػذا الكتػاب يعػّد 

ة إلػ  أسمكبًا قياديًا ناجحًا كيمكف أف يعّد التمكيف مصدرا مػف مصػادر قػكة القيػادة المعاصػرة التػي ترتفػع بالكفػاءة القياديػ
 (    245،  2116أعم  مستكياتيا ) ممحـ ، 

فالقائد الممكػف يتبنػ  مجمكعػة مػف سػمككيات القائػد المتميػزة المكجيػة نحػك تطػكير قػدرات التػأثير الػذاتي، كتشػمل الػتحكـ 
لتػابعيف اخػذ زمػاـ المبػػادرة، اإلدارة الذاتيػػة، كالقيػادة الذاتيػة لمتػابعيفك فتركيػػز القائػد الممكػف عمػ  تشػػجيع اك التنظػيـ الػذاتي، ك الػذاتي، 

لمتػػابعيف تتصػػػل  ميمػػػةكالػػتحكـ فػػي السػػػمكؾ الػػذاتي، كيعنػػػ  ذلػػؾ، اسػػػتخداـ اسػػتراتيجيات القيػػادة الذاتيػػػة كىػػك يفػػػكض مسػػؤكليات 
ق التػابعيف بػداًل مػف إمػالء ااكامػر كالتعميمػات، كخمػ فػيبطبيعة كظائفيـ، كيعن  ذلؾ، أف القائد الممكف يركز عمػ  التػأثير الػذاتي 

منػػاخ يمكػػف لمتػػابعيف مػػف خػػالؿ إرضػػاء حاجػػاتيـ لمنمػػك كاالسػػتقاللية عػػف طريػػق ممارسػػة الػػتحكـ الػػذاتي الفعػػاؿ كالتكجيػػو الػػذاتي 
 نحك ااىداؼ التنظيمية   

كيسػػتمر الكاتػػب بقكلػػو إف القائػػد الممكػػف شػػخص يقػػكد اآلخػػريف لمتػػأثير عمػػ  أنفسػػيـ لتحقيػػق أداء عػػالي  كلػػدى القائػػد 
التػػابعيف أنفسػػيـ مصػػدر مػػؤثر لمحكمػػة كالتكجيػػو، لػػذلؾ يسػػع  لتطػػكير التػػابعيف الفػػاعميف فػػي قيػػادتيـ  الذاتيػػة )  اعتقػػاد راسػػ  أف

 (  05، 2101كردي ،
  تعريف القائد الكشفي 2-1-3

يستطيع الفرد    كلكنيا سمكؾ مكتسب آخرفر لدى فرد افر لدى فرد كال يتك ايتك  سحرياً  ليست القيادة شيئاً 
بأنو  ويعرف القائد الكشفيكاالجتياد في التثقيف  ىذا المجاؿ عف طريق الدراسة كالممارسة المالئمة تحسيف نفسو في

مسئكلية  المسؤكؿكىك الشخص ة، المربي الذي يقـك بتربية فئة مف الشباب كالفتية المنخرطكف في الحركة الكشفي
المدركسة كالمخطط ليا مسبقا كيقـك بإصدار  كيتخذ القرارات كاممة عف تسيير الفرقة الكشفية كىك الذي يخطط ليا

  .القرارات كالبرامج ااكامر لتنفيذ ىذه
 : تأثير القائد الكشفي عمى سموك الكشافة 2-1-1-3

ظاىرة القيػادة كفػي اكتشػاؼ القائػد النػاجح ، كيعتبػر القائػد  إل التأثير كالنفكذ أحد المحاكر الرئيسة في التعرؼ  عدي    
 فييـلتعرؼ عم  استخداـ نفكذه كتأثيره عم  ألكشافة ، كعميو يتكجب التعرؼ عم  كيفية تأثير القائد ناجحًا مف خالؿ ا

 المرؤكسيف : فيكمف تمؾ ااساليب التي تؤثر 
 استخدام الثواب والعقاب  .1
يػد كيقصد بيا منح أك سحب الحكافز اإليجابية كالسمبية حيث تمتع القائد بيذه الصالحيات فػي ىػذا المجػاؿ يز   

منحػو درجػات عمػا ك الكشافة   كمف المحفزات تثمػيف الكشػاؼ بصػكرة شخصػية عمػ  انفػراد،  فيمف قدرتو عم  التأثير 
التػػكبي  الشخصػػي أك العمنػػي أمػػاـ الطالئػػع أك حرمانػػو مػػف االشػػتراؾ بفعاليػػات أمػػا العقػػاب فيػػك قػػاـ بػػو مػػف انجػػازات، 

 المعسكر الكشفي، أك خصـ درجات مف الدرس 
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  هداف العمل. تحديد أ2
القائد الناجح ىك الذي يحدد أىداؼ العمل لمفرقة الكشفية كافراد الجماعة التي يعمػل بيػا، كيشػتري فػي تحديػد   

ااىداؼ أف تكػكف محػددة كمكضػكعية قابمػة  لمقيػاس، فيكػكف لديػو القػدرة عمػ  كضػع البػرامج الكشػفية كتنفيػذىا بفاعميػة 
 لبشرية كالمالية بكاقعية  مف خالؿ استثمار اإلمكانات المادية كا

 . جـمـع وتحميل المعمومات 3
لكي يمارس القائد نفكذًا عاليًا عميو أف يحصل عم  أكبر قدر ممكف مف المعمكمات التي تيػـ كتمػس الكشػافة   

تػو ثـ عميو أف يقـك بتحميميػا كانتقػاء النػافع منيػا كالمػؤثرة فػي دافعيػتيـ كأدائيػـ، فيتعػرؼ عمػ  صػفات كػل كشػاؼ كرغبا
 ليتمكف مف تنظيـ العمل كيكزع اادكار عمييـ بما يناسبيـ لتحقيق أقص  انجاز منيـ 

 . تحديد أساليب العمل 4
ق التنفيػذ كتػدريب الكشػافة كالعرفػاء كتػكجيييـ ائكيتـ ذلؾ مف خالؿ قياـ القائد بكصف مياـ العمل كتحديد طر   

 بالشكل الصحيح  
 . تهيئة ظروف العمل 5
الكشػافة  فػيئد بالتأثير في الظركؼ المحيطة بأفراد الجماعة يمكف أف يزيد مػف نفػكذ القائػد كتػأثيره أف قياـ القا  

كيتحقػػق ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػأثير القائػػد فػػي تشػػكيل جماعػػات العمػػل كاختيػػار القػػدكة الصػػالحة مػػف العرفػػاء كتييئػػة مكػػاف 
 مناسب الجتماعات الفرقة فضال عف اادكات الخاصة بالفرقة   

 م النصح والخبرة والمشورة . تقدي6
إف تكجيػػو القائػػد لمعرفػػاء كالكشػػافة مػػف فتػػرة اخػػرى كتقػػديـ  الخبػػرة كالمشػػكرة ليػػـ فػػي مجػػاؿ العمػػل ،  كقيامػػو   

 أفراد الكشافة   فيبتقديـ نصيحتو في الكقت المناسب تكسبو نفكذًا أك تأثيرًا 
 . إشراك  الكشافة في األمور التي تهمهم 7
النػػػاجح بإشػػػراؾ الكشػػػافة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات التػػػي تمسػػػيـ ، فالمشػػػاركة فػػػي الظػػػركؼ المناسػػػبة يتميػػػز القائػػػد   

تشعرىـ بالرضا كاالعتػزاز بأنفسػيـ كيعطػييـ الفرصػة لطػرح الحمػكؿ كالمناقشػة ، كيتخمػ  القائػد عػف دكره كقائػد كيجمػس 
 الذي يتخذه كال يفرضو عمييـ  بيف أفراد الفرقة كفرد منيـ كيشاركيـ البحث كأي فرد أخر كيقنعيـ بالقرار

 . تشجيع ورفع دافعية الكشافة 8
يكاجػػػو القائػػػد كشػػػافة ذكي دافعيػػػة كحمػػػاس مػػػنخفض اداء العمػػػل مػػػف كقػػػت آلخػػػر، حيػػػث إف اافػػػراد تختمػػػف   

منيػػػا أف يػػػدرس حاجػػػاتيـ أك أف  عػػػدة قائػػػطر بدافعيػػػتيـ مػػػف كقػػػت آلخػػػر  كعمػػػ  القائػػػد النػػػاجح أف يتغمػػػب عمػػػ  ذلػػػؾ 
  .(42-41، 2101تحديد أىدافيـ كأف يشعرىـ بالعدالة   ) الككاز،يساعدىـ في 

 دور قيادة التمكين في درس التربية الكشفية  2-1-4
ف فػي درس التربيػة الكشػفية بمػا إف القائػد ىنػا ىػك المػدرس فيجػب عميػو إف يضركرة  قيادة التمك افيرى الباحث

بالػػػدرس ، حيػػػث يعتبػػػر التمكػػػيف إسػػػتراتيجية لحػػػث الطمبػػػة يقػػػـك بتمكػػػيف الطمبػػػة لتحقيػػػق ااىػػػداؼ التربكيػػػة الخاصػػػة 
كتشجيعيـ لغػرض تكجيػو ميػاراتيـ نحػك اافضػل كذلػؾ عػف طريػق مػنحيـ حريػة التصػرؼ ، كيتضػح إف فكػرة التمكػيف 
تتطمب تغير اانماي القيادية التقميديػة الػذي يركػز عمػ  السػمطة كالتكجيػو إلػ  نمػط قيػادي يػؤمف بالمشػاركة كالتشػاكر   

بدكره يتطمب تغيير جذري في ادكار العمل كمف ثػـ العالقػة بػيف المػدرس كالطمبػة   بالنسػبة لػدكر المػدرس يتطمػب  كىذا
التحػػكؿ مػػف الػػتحكـ كالتكجيػػػو إلػػ  الثقػػة كالتفػػػكيض ، أمػػا بالنسػػبة لػػػدكر الطمبػػة فيتطمػػب التحػػػكؿ مػػف إتبػػاع التعميمػػػات 

القيادة بالتمكيف حيث يمثل تمكػيف الطمبػة احػد الخصػائص التػي  كالقكاعد إل  المشاركة في اتخاذ القرارات ، كيبرز دكر
 تميز القيادة التمكينية  
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حيػػث تتميػػز القيػػادة التمكينيػػة بإتبػػاع أسػػاليب كسػػمككيات تشػػجع عمػػ  تمكػػيف الطمبػػة كتفػػكيض المسػػؤكليات ،  
بداعيػػة )   Dvir et 744-735,تعزيػػز قػػدرات الطمبػػة عمػػ  التفكيػػر بمفػػردىـ ، كتشػػجيعيـ لطػػرح أفكػػار جديػػدة   كا 

Al.2002    ) 
 الدراسات السابقة   2-2
 ( 2212دراسة )كاثرين  2-2-1
 "الربط بيف قيادة التمكيف كابداع المكظفيف"

 ىدفت الدراسة إل  التعرؼ عم  
 تأثير قيادة التمكيف عم  آليات اإلبداع عم  مكظفي شركة المعمكمات     -0

جميكرية الصيف  في مقرىا الرئيس  (IT) ة التكنكلكجياالرئيس عمكماتالم عم  شركة  ىذه الدراسة كقد أجريت
( عبارة متكزعة بالتساكي عم  اربعة ابعاد ىي )التشجيع، 02استبياف قيادة التمكيف المتككف )  تـ استخداـ .الشعبية

( 09داـ اداة متككنة مف )المشاركة في اتخاذ القرار، الثقة في االداء، دعـ التحكـ الذاتي( ، كلقياس االبداع تـ استخ
كفق تدرج ليكرت الخماسي  عف  عم  (  كتككف االجابة عميو(Zhou and George,2001التي طكرىا   عبارة

  .طريق شبكة االنترنيت
 ،الجديدةمطكري المنتجات ك  ميندسي البرمجيات مثل ،المستكى الميني في المكظفيف كتككنت العينة مف 

 ( مكظفا 174كالبالغ عددىـ )  كالمشرفيف
 : مايأتي مكذج متكامل ككانت اىـ النتائجنأكفي تحميل البيانات تـ استخداـ معادلة النمذجة لقياس االثر عم  شكل 

 اليات االبداع )النفسية، الدكافع الذاتية، المشاركة العممية(  فيىناؾ تأثير محتمل  لمقيادة التمكينية  -0
 ((Kathryn, 2010, 107-128كدعـ التحكـ الذاتي دكر قيادة التمكيف يككف ظاىرا في التشجيع -2

 
 إجراءات البحث    -3
 منهج البحث  1 -3

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي بطريقة المسح لمالئمة كطبيعة البحث   
 
 مجتمع البحث  3-2

 راسػػيةكطالبػػات السػػنة الداالكلػػ  فػػي كميػػة التربيػػة الرياضػػية  السػػنة الدراسػػيةأشػػتمل مجتمػػع البحػػث عمػػ  طمبػػة 
الثالثػػة فػػي كميػػة التربيػػة ااساسػػية قسػػـ التربيػػة كطمبػػة السػػنة الدراسػػية ااكلػػ  لكميػػة التربيػػة بنػػات قسػػـ التربيػػة الرياضػػية 

( طالبًا كطالبة، ككمية التربية االساسية  091اآلتي كمية التربية الرياضية ) (عم  النحك286حيث بمغ مجتمع البحث )
( يبػيف 0( طالبػة كالجػدكؿ ) 26بًا كطالبة ، كميػة التربيػة بنػات قسػـ التربيػة الرياضػية )( طال67قسـ التربية الرياضية )

 ذلؾ 
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 يبين مجتمع البحث (1) رقم الجدول
 كمية التربية بنات كمية التربية األساسية كمية التربية الرياضية الشعب
 26 14 20 أ
  11 21 ب
   20 ج
   20 د
   21 ق
   22 ك
   24 ز
   25 ح
   01 ي

 26 67 091 المجمكع
 286 الكمي

 عينة البناء  3-2-1
لطمبػة كميػة مػف السػنة الدراسػية االكلػ  طالبػة ( طالػب ك  089تـ اختيار العينة بطريقة الحصػر الشػامل التػي ضػمت ) 

الثالثػة بػة السػنة الدراسػية كطمااكل  لكمية التربية بنػات قسػـ التربيػة الرياضػية طالبات السنة الدراسية التربية الرياضية ك 
( طالبػًا بمغػت عينػة صػدؽ 02لكمية التربية ااساسية قسـ التربية الرياضية كبعد استبعاد التجربة االستطالعية البالغة )

 يبػػيف(  2كالجػػدكؿ ) طالبػة ( طالػػب ك 286( مػػف مجتمػػع البحػث البػػالغ )%88 60( كىػػـ يشػػكمكف نسػبة )077البنػاء )
 عينة البناء

 
 ( يبين عينة البناء 2) مرق الجدول

تربية  الشعب ت
 رياضية

النسبة 
 المئوية

تربية 
 أساسية

النسبة 
 المئوية

تربية 
 بنات

النسبة 
 المئوية

التجربة 
 االستطالعية

 60،91 01 أ 0
% 

09 55،88 
% 

08 69،21 
% 

1 
 61،86 04 ب 2

% 
08 54،54 

% 
     

 60،91 01 ج 1
% 

         
 56،52 01 د 4

% 
        1 

 65،20 05 ق 5
% 

         
 61،61 04 ك 6

% 
        1 

 1         % 62،5 05 ز 7
          %64 06 ح 8
 69،21 9 ي 9

% 
         

 61،20 022   المجمكع
% 

17 55،22 
% 

08 69،21 
% 

02 
   %88 60 077 الكمي 
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 عينة التطبيق   3-2-2

السػنة  طالبػاتااكلػ  لطمبػة كميػة التربيػة الرياضػية ك السػنة الدراسػية  مػفبة طال( طالب ك  72بمغ إفراد عينة التطبيق ) 
الثالثة لكمية التربية ااساسػية قسػـ التربيػة  السنة الدراسيةكطمبة ااكل  لكية التربية بنات قسـ التربية الرياضية  الدراسية

أظيػرت خالصػة  " حيػثطالبػة لػب ك ( طا 286%( مف مجتمع البحث البػالغ )  25،07الرياضية كىـ يشكمكف نسبة )
%( مػػف حجػػـ المجتمػػع ااصػػمي يبػػدك مالئمػػا فػػي معظػػـ 05% إلػػ  01الخبػػرات كالتجػػارب أف حجػػـ عينػػة فػػي حػػدكد)

 ( يكضح عينة التطبيق    1كالجدكؿ )  (014، 2117)القصاص،  (014، 2110)ميخائيل،   "الدراسات كالبحكث
 يبين عينة التطبيق  (3) رقم الجدول

تربية  الشعب ت
 رياضية

تربية  النسبة المئوية
 أساسية

النسبة 
 المئوية

تربية 
 بنات

النسبة 
 المئوية

 11،76 8 % 21،52 8 % 21،81 5 أ 0
   % 20،20 7 % 26،18 6 ب 2 %

     % 21،81 5 ج 1
     % 20،71 5 د 4
     % 26،18 6 ق 5
     % 22،72 5 ك 6
     % 25 6 ز 7
     % 28 7 ح 8
     % 11،76 4 ي 9

 11،76 8 % 22،18 05 % 25،18 49  المجمكع
 %  25،07 72 الكمي  %

 أداتي البحث  3-3
 مقياس قيادة التمكين  3-3-1

ببنػػاء المقيػػاس  افنظػػرًا لعػػدـ كجػػكد أداة قيػػاس مناسػػبة لقيػػاس قيػػادة التمكػػيف لتدريسػػي التربيػػة الكشػػفية ، قػػاـ الباحثػػ
 عم  كفق الخطكات اآلتية:

 تحديد أبعاد المقياس  3-3-1-1
مف خالؿ مراجعة البحكث كااطر النظرية كاإلطالع عم  المصادر العممية الخاصة بالمكضكع قيد البحث، 

لقياس قيادة التمكيف  ككجد عدـ إمكانية تبني دراسة  لقياس ابعاد قيادة التمكيف  ككف  عدة ابعاد اف استجمع الباحث
ابعاد مختمفة كلكل بعد محاسف كعيكب، كال شؾ باف اابعاد التي يتـ اعتمادىا ىذه االبعاد كل منيا يركز عم  

كمؤشر عم  قيادة التمكيف  تعتمد عم  الشخص أك الجية التي تقـك بالتصنيف، كتختمف باختالؼ المجتمعات كنكع 
 المنظمات 

اادبيات اإلدارية كالدراسات ىذا كقد جمع الباحث ااطر النظرية الخاصة بإبعاد قيادة التمكيف  اعتمادا عم  
 ، بعد تحديد مفاىيميا، ككما في الجدكؿ ااتي:ذات العالقة
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 (4)رقم جدول 
 االدبياتيبين إبعاد قيادة التمكين  كما وردت في 

 ت
 اإلبعاد  

 
 
 

 المؤلف

ات
موم

لمع
ا

 

رفة
لمع

ا
 

قوة
ال

  

مة 
مه
ال

 

تي
الذا

ور 
لتط

ص ا
فر

اذ  
اتخ

ي 
ة ف

ارك
مش

ال
رار
الق

 

طة
سم
ض ال

فوي
ت

كاة 
محا

 وال
ميد
التق

ية  
تنم
ب و

دري
الت

عي
بدا
 اإل

وك
سم
ال

ي  
ظيم

التن
الء 

الو
الة 

لفع
ت ا

صاال
االت

 

فة 
لثقا

ا
وافز 

الح
 

ئد 
القا

ن 
 بي
ثقة

ال
وس

رؤ
والم

عي 
جما

ل ال
لعم

ا
اف 

ألهد
د ا
حدي

ت
 

افع
لدو

ا
 

دير
لتق
 وا
راف

العت
ا

 

1 (Down   ،1992) / / /                
2  (Bowen& Lawler  ،1992)       /        /    
3 Gregorey) ،1996)       /        /    
4 Ivancevich)  ،1997) /              /    
5  (Ersted  ،1999 )      /             
6 (Daft   ،2001 ) /  /                
              /   / / ( 2112) الممكؾ ، 7
8 (Daft   ،2003 ) / / /                
                / / / ( 2114) مصطف  ،  9
       /  /      / /   ( 2115) العتيبي ،  12
     / /  /         /  ( 2116) ممحـ ،  11
      /      / / /    / (2116)القريكتي كالعنزي ،  12
         /          / / / ( 2117) المغربي ،  13
    /  /    / / /       ( 2118)القاضي،  14
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 ت
 اإلبعاد  

 
 
 

 المؤلف

ات
موم

لمع
ا

 

رفة
لمع

ا
 

قوة
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مة 
مه
ال

 

تي
الذا

ور 
لتط

ص ا
فر

اذ  
اتخ

ي 
ة ف

ارك
مش

ال
رار
الق

 

طة
سم
ض ال

فوي
ت

كاة 
محا

 وال
ميد
التق

ية  
تنم
ب و

دري
الت

عي
بدا
 اإل

وك
سم
ال

ي  
ظيم

التن
الء 

الو
الة 

لفع
ت ا

صاال
االت

 

فة 
لثقا

ا
وافز 

الح
 

ئد 
القا

ن 
 بي
ثقة

ال
وس

رؤ
والم

عي 
جما

ل ال
لعم

ا
اف 

ألهد
د ا
حدي

ت
 

افع
لدو

ا
 

دير
لتق
 وا
راف

العت
ا

 

      /          / / / ( 2118) عمي كآخركف ،  15
     / /  /         /  ( 2118 )الجميمي، 16

      /          / /  (2119) العدكاني كآخركف،  17
          /  /       ( 2119) العتيبي ،  18
 /  / /  /  /  /  /  / /     / ( 2101) الجعبري ،  19

          /  /       ( 2101كردي ،  ) 22
       /  /      / /   ( 2101) السكارنة ،  21
     / /  /         /  ( 2102) الكادي ،  22
 1 1 1 5 3 9 2 4 2 4 1 7 3 2 2 9 12 12 المجموع 
  

 النسبة المئوية

45
,4
5

% 

45
,4
5

% 

42
,9
2

 % 

9,
29

 % 

9,
29

 % 

13
,6
4

 % 

31
,8
2

 % 

4,
54

 % 

18
,1
8

 % 

9,
29

 % 

18
,1
8

 % 

9,
29

 % 

42
,9
2

 % 

13
,6
4

 % 

22
,7
3

 % 

4,
54

 % 

4,
54

 % 

4,
54

 % 
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حصػػكؿ اتفػػاؽ حػػكؿ ابعػػاد التمكػػيف لػػذلؾ تػػـ عػػرض االبعػػاد عمػػ   ( نمحػػع عػػدـ4مػػف الجػػدكؿ )
بعػاد التػي اعتمػدىا فػي الدراسػة ابتحميػل اراء الخبػراء كبالتػالي حصػل عمػ  ا افالسػادة الخبػراء كقػاـ الباحثػ

 اابعػػػادعمػػػ   افحصػػػل الباحثػػػ كمػػػف ثػػػـالتػػػي عرضػػػت عمػػػ  الخبػػػراء  بعػػػاداايبػػػيف (0ممحػػػق )الحاليػػػة كال
الذاتي،الثقػػة بػػيف  التطػػكرفرص المناسػػبة كىػػي )العمػػـ كالمعرفة،المشػػاركة فػػي السػػمطة المسػػؤكلية،الحكافز،

حيػث راء ( يبيف اإلبعاد التػي دمجػت كاالبعػاد المحذكفػة مػف خػالؿ اراء الخبػ2القائد كالمرؤكس( كالممحق )
%( فأكثر مف تقديرات الخبػراء" )بمػـك 75ف يحصال عم  نسبة اتفاؽ )أبشير بمـك إل  انو "عم  الباحثاف 

   (  026،  0981كآخركف ، 
 صياغة عبارات المقياس  3-3-1-2

بعد تحديد أبعاد المقياس تطمب إعداد الصيغة ااكلية لو، إذ تمت صياغة عدد مف الفقرات 
لمحددة كبما يتالءـ كطبيعة عمل مجتمع البحث، كاسترشادا بااسس الكاردة في عم  كفق االبعاد ا

إذ اشتمل المقياس بصيغتو ااكلية  المذككرة آنفاً البحكث كالدراسات العممية ذات العالقة بمجاالت البحث 
تحديد  ( فقرة مكزعة عم  ابعاد المقياس الخمسة السابق تحديدىا في قيادة التمكيف ، كما تـ 57عم  ) 

البدائل المقترحة كىي خمسة بدائل )بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة ،بدرجة متكسطة،بدرجة قميمة،بدرجة 
 صياغة الفقرات منيا :(كقد تـ مراعاة جكانب أساسية في قميمة جداً 

أف ال تكػػكف العبػػارة طكيمػػة تػػؤدي إلػػ  الممػػل، أف ال تكػػكف العبػػارة بصػػيغة المػػتكمـ، أف تكػػكف قابمػػة 
، 0989عالـ كشػػػػريف،)أبك ة أحػػػػد أبعػػػػاد المقيػػػػاس كمرتبطػػػػة معػػػػواس متغيػػػػر كاحػػػػد، أف تقػػػػيس الفقػػػػر لقيػػػػ
فػػػي حمقػػػة النقػػػاش التػػػي اسػػػتمرت فصػػػال دراسػػػيا كػػػامال  فضػػػال عػػػف اعتمػػػاد مالحظػػػات السػػػادة (،014

 اآلتية:تـ التحقق مف أنكاع صدؽ المقياس  كساعدت في تحديد المالمح ااكلية لممقياس، كقد
 ق المحتوى صد 3-3-1-3

تحقػػق ىػػذا الصػػدؽ فػػي أداة البحػػث مػػف خػػالؿ تكضػػيح مفيػػـك كػػل محػػكر مػػف محػػاكر المقيػػاس، 
( إلػ  أف "صػػدؽ المحتػكى لالختبػار يعتمػػد 2114،ككػذلؾ تصػنيف عبػػارات كػل محػكر، إذ يشػػير )الحكػيـ

تػػي كالجكانػػب ال بصػػكرة أساسػػية عمػػ  مػػدى إمكانيػػة تمثيػػل االختبػػار لمحتكيػػات عناصػػره، ككػػذلؾ المكاقػػف
يقيسيا تمثياًل صادقًا كمتجانسًا كذا معنكية عالية لتحقيق اليدؼ الذي كضػع مػف اجمػو االختبػار" )الحكػيـ 

 ،2114 ،21  ) 
 الصدق الظاهري  3-3-1-4

( فقػرة ابعػاد قيػادة التمكػيف  كصػياغتيا بصػكرتيا  57بعد إعداد فقرات المقياس البػالغ عػددىا ) 
بعرضػػيا عمػػ  السػػادة الخبػػراء المختصػػيف  فػػي العمػػـك اإلداريػػة  ىري ااكليػػة، تػػـ التحقػػق مػػف صػػدقيا الظػػا

( ، حيث طمب منيـ  )دمج، حذؼ، إضافة، تعديل( ما يركنو مناسػبا مػف 1كالتربكية كالرياضية الممحق )
                                                 

 أسماء أعضاء حمقة مناقشة البحث: *
 لرياضية / جامعة المكصل / كمية التربية ا أ ـ د عدي غانـ الككاز   0

 / كمية التربية الرياضية / جامعة المكصل  سعد باسـ جميل أ ـ د   2

 / كمية التربية الرياضية / جامعة المكصل بثينو حسيف الطائي أ ـ د   1
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(  ، كبعػػد تحميػػل أراء الخبػػراء نػػتج عػػف ذلػػؾ تعػػديل بعػػض الفقػػرات ، كحػػذؼ  بعػػض 4الفقػػرات  الممحػػق )
( فقػػرة تناسػػب عمػػل مدرسػػي التربيػػة 44( ،  ليصػػبح عػػدد فقػػرات المقيػػاس )5محػػق )الفقػػرات كمػػا فػػي الم

 الكشفية  لقياس ابعاد قيادة التمكيف  لمدرسي التربية الكشفية بجامعة المكصل 
( ليػا 2كقد تـ إجراء التغييرات عم  كفق تطابق آراء الخبراء فقػد تػـ اإلبقػاء عمػ  العبػارات التػي داللػة )كػا

 ( 5لصالح تكرار اإلجابة )تصمح( كحذؼ كما في جدكؿ ) (15 1اصغر مف )
 (5) رقم الجدول

 بعاد قيادة التمكين ونسب اتفاق الخبراء عميهاأيبين 
النسبة  الرافضون  الموافقون  الفقرات المحاور

 المئوية
 الداللة  2كا

ول
 األ

ور
مح
ال

 
  

 111 1 21 %011 صفر 21 6،  1، 0
5  ،7  ،9 22 0 95 65 % 09 074 1 111 
2  ،4 20 2 90 11 % 05 696 1 111 
8  ،01 9 04 19 01 % 0 187 1 297 

ني
الثا

ور 
مح
ال

 
 

 111 1 21 %011 صفر 21 9،  1
0  ،2  ،04 22 0 95 65 % 09 074 1 111 
5 ،6 ،01،7 21 1 86 95 % 02 565 1 111 
4 ،01 ،00 8 05 14 78 % 2 011 1 044 
8  ،02 6 07 26 18 % 5 260 1 122 

لث
الثا

ور 
مح
ال

 
        

 111 1 21 %011 صفر 21 1،  2
0  ،5  ،8 22 0 95 65 % 09 074 1 111 
7  ،01 20 2 90 11 % 05 696 1 111 
4  ،9  ،00 21 1 86 95 % 02 565 1 111 

6 7 06 11 41 % 1 522 1 160 

رابع
ر ال

حو
الم

 
 

 111 1 21 %011 صفر 21 4
1 ،5،8،00 22 0 95 65 % 09 074 1 111 

0 20 2 90 11 % 05 696 1 111 
2  ،01 21 1 86 95 % 02 565 1 111 
6  ،9  01 01 41 48 % 1 190 1 512 
7  ،02  5 08 20 74 % 7 148 1 117* 

س
خام

ر ال
حو

الم
 

 

0،1،5،6،9 22 0 95 65 % 09 074 1 111 
8 20 2 90 11 % 05 696 1 111 
4  ،01 21 1 86 95 % 02 565 1 111 
2  ،7  8 05 14 78 % 2 011 1 044 
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لكػػي يػػتـ تقػػكيـ الفقػػرات مػػف الناحيػػة المغكيػػة ليكػػكف   كبعػػد ذلػػؾ تػػـ عػػرض االسػػتبياف عمػػ  مقػػـك لغػػكي  
المسػاس بمضػمكف دكف مف جاىز كمفيـك لدى العينة مما اسفر عف تعديالت طفيفة عم  بعض الفقرات 

 ، كبالتالي اصبح المقياس جاىز لمتطبيق عم  العينة  ( 6الفقرة، كما في ممحق )
 توزيع عبارات المقياس 3-3-1-5

( فقػػرة بكاقػع خمػػس مجػاالت بشػكل عشػػكائي منػتظـ لكػػي 44تػـ تكزيػع عبػػارات المقيػاس البالغػة )
 يبيف ذلؾ  اآلتيتككف االجابة مف المجيب أكثر دقة كال يتأثر بنمطية الفقرة  كالجدكؿ 

 (6) رقم الجدول
  يبين التوزيع العشوائي غير المنتظم إلبعاد مقياس قيادة التمكين

 تسمسل أرقام الفقرات االبعاد ت
  19، 26،10، 21، 04، 7، 6، 0 العمـ كالمعرفة  0
     41، 18، 11، 25، 09، 9،01،06، 8، 2 المشاركة في السمطة كالمسؤكلية  2
  40، 17، 12، 24، 21، 20، 05، 02، 01، 1 الحكافز  1
 44، 42، 15، 11، 29، 27، 00، 4 فرص التطكر الذاتي  4
  41، 16، 14، 28، 22، 08، 07، 5 الثقة بيف القائد كالمرؤكس  5
 التطبيق االستطالعي األولي لممقياس  1-3-1-6

( فقرة عم  عينة مف طمبة كميػة التربيػة الرياضػية كالبػالغ عػددىـ 44طبق المقياس المتككف مف )
لغايػة  2101/ 1/  07لبا مكزعيف عم  الشعب ) أ ، د ، ك، ز ( ، كامتػدت فتػرة التطبيػق مػف ( طا02)
، كتػػـ اسػػتخداـ ىػػذا اإلجػػراء لمتحقػػق مػػف كضػػكح التعميمػػات كالفقػػرات كمػػدى مالئمػػة بػػدائل 1/2101/ 27

االسػػػػتجابة كتحديػػػػد متكسػػػػط الػػػػزمف الػػػػذي يسػػػػتغرقو تطبيػػػػق المقيػػػػاس، حيػػػػث طمػػػػب مػػػػنيـ اإلجابػػػػة بدقػػػػة 
بػػداء آرائيػػـ كمالحظػػاتيـ إف كجػد غمػػكض فػػي الفقػػرات أك صػعكبة فػػي فيميػػا لغكيػػا أك مػػف كمك  ضػكعية كا 

ناحيػػة معناىػػػا أك صػػػياغتيا، كقػػػد تبػػيف أف التعميمػػػات كاضػػػحة كمفيكمػػػة لػػدى عينػػػة البحػػػث، فضػػػال عػػػف 
 ( دقيقة  02مالئمة بدائل االستجابة لممقياس، كبمغ معدؿ زمف االستجابة لممقياس )

 ق بناء المقياسصد 3-3-1-7
بإيجاد صدؽ المفردة عف طريق  -تـ الكشف عف صدؽ البناء باستخداـ طريقتيف : ااكل 

(، إذ يتـ إيجاد خاصية التمييز لكل discrimination power for itemsحساب قكة التمييز لمفقرات )
عف طريق –ية (، كالطريقة الثانExtreme Groupsفقرة باستخداـ أسمكب المجمكعتيف المتضادتيف )

، (Internal consistencyإيجاد قكة االرتباي بيف الفقرات لقياس السمة التي تدع  باالتساؽ الداخمي )
(، كفي أدناه كصف 188-186، 0999إذ تعد ىذه الطرائق مؤشرات إحصائية لصدؽ البناء )عكدة، 

 اساليب التحميل اإلحصائي المستخدمة 
 
 
 

                                                 
  قسـ المغة العربية  التربيةأ ـ  د ابي إبراىيـ حسيف   / كمية / 
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 لمتطرفتين أسموب المجموعتين ا 3-3-1-7-1
تـ استخداـ معامل التمييز بيف المجمكعتيف  المتطرفتيف إذ " يفيد عامل التمييز في تكضيح الفركؽ 

(، كبذلؾ تـ إجراء 004، 0991بيف اافراد في أيجاد صدؽ االختبار الداخمي كالخارجي")ااماـ كآخراف، 
 الخطكات اآلتية :

 تحديد عينة التمييز -ا
أنيا تجتمع حكؿ زيادة عدد أفراد  افنظرية المتعمقة بعينة التمييز كجد الباحثأثناء مراجعة ااطر ال

لعالقة ذلؾ بتقميل فرص الصدفة في  عينة التمييز إل  أقص  ما يمكف لمحصكؿ عم  مصداقية لمفقرات
( فردا 077باختيار عينة بمغت ) اف، قاـ الباحث فقرة( 44عممية التحميل  كبما أف المقياس يتككف مف )

جراء اآلتي :  كا 
 ( طالبا كطالبًو 077إيجاد المجمكع الكمي لكل استمارة كلجميع أفراد عينة التمييز البالغ عددىـ ) -
 ترتيب االستمارات تنازليا عم  كفق المجمكع الكمي لالستمارات  -
نيا، %( مجمكعة د27%( مف عينة التمييز كمجمكعة عميا ك)27تحديد العينتيف المتطرفتيف باختيار ) -

 ( استمارة لممجمكعة الدنيا 48( استمارة لممجمكعة العميا، ك)48بحيث شممت )
( فقػػره 44كتػػـ اسػػتخراج قيمػػة )ت( بػػيف المجمػػكعتيف العميػػا كالػػدنيا لقيػػادة التمكػػيف ، كتبػػيف أف )

كبمػغ  (، 1،251 -9،622) تميز بيف المجمكعتيف المتطرفتيف إذ تقاربػت قيميػا التائيػة المحتسػبة مػابيف 
(،  15 1كىي اصغر مف مستكى الداللة المعتمػد ) ( 111 1-112 1مابيف  )( sigمستكى الداللة ليا )

 يبيف ذلؾ ااتيكالجدكؿ 
 (7) رقم الجدول

 يبين قيم )ت( المحتسبة بين المجموعتين المتطرفتين لعينة البحث إلبعاد قيادة التمكين 

 المعياري  الوسط الحسابي النحراف المعياري  الوسط الحسابي Sig)داللة )ال ت المحسوبة المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
1.  4 542 1 681 1 770 0 225 1 819 1 111 
2.  4 688 1 589 1 520 1 851 7 804 1 111 
3.  4 667 1 595 1 581 1 895 6 980 1 111 
4.  4 511 1 684 2 958 1 874 9 622 1 111 
5.  4 120 0 1 292 0 084 1 261 1 112 
6.  1 907 1 909 2 811 0 055 5 187 1 111 
7.  4 111 1 859 2 896 0 196 7 052 1 111 
8.  4 067 1 881 1 181 0 148 5 475 1 111 
9.  4 218 1 849 1 025 1 917 5 915 1 111 

12.  4 067 0 159 1 154 0 019 1 621 1 111 
11.  4 511 1 705 1 154 0 140 6 285 1 111 
12.  4 561 1 606 1 218 0 150 7 711 1 111 
13.  4 625 1 616 1 142 0 066 8 147 1 111 
14.  4 667 1 595 1 292 0 101 8 027 1 111 
15.  4 667 1 724 1 542 0 101 6 272 1 111 
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 المعياري  الوسط الحسابي النحراف المعياري  الوسط الحسابي Sig)داللة )ال ت المحسوبة المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
16.  4 120 0 094 1 270 1 907 1 451 1 110 
17.  4 181 0 117 1 181 0 188 4 671 1 111 
18.  4 407 1 870 2 729 0 251 7 672 1 111 
19.  4 292 1 741 1 142 1 967 7 015 1 111 
22.  4 196 1 808 1 111 1 917 6 126 1 111 
21.  4 251 1 914 1 646 1 887 1 251 1 112 
22.  4 101 1 949 1 520 0 011 1 708 1 111 
23.  4 175 1 760 1 142 0 212 6 492 1 111 
24.  4 581 1 647 1 292 1 988 7 576 1 111 
25.  4 458 1 824 1 088 1 982 6 869 1 111 
26.  4 154 1 729 1 067 0 118 6 485 1 111 
27.  4 418 1 606 1 292 1 874 7 425 1 111 
28.  4 751 1 484 1 218 0 150 9 212 1 111 
29.  4 101 1 776 1 067 0 055 5 716 1 111 
32.  4 154 1 785 1 229 0 014 5 651 1 111 
31.  4 229 1 994 2 958 0 048 5 798 1 111 
32.  4 407 1 577 1 542 0 170 4 982 1 111 
33.  4 646 1 565 1 196 1 962 7 765 1 111 
34.  4 479 1 684 1 014 0 116 7 672 1 111 
35.  4 407 1 846 1 088 1 890 6 911 1 111 
36.  4 101 1 854 1 196 0 126 4 756 1 111 
37. 4 542 1 701 1 161 1 912 8 712 1 111 
38. 4 479 1 684 1 014 1 994 7 891 1 111 
39. 4 196 1 676 1 251 0 6 577 1 111 
42. 4 511 1 875 2 907 0 188 7 855 1 111 
41. 1 958 0 254 2 907 0 188 4 146 1 111 
42. 4 014 1 880 1 111 0 100 5 716 1 111 
43. 4 292 1 849 1 161 1 976 6 581 1 111 
44. 4 025 1 866 1 154 1 956 4 019 1 111 

 أسموب االتساق الداخمي -2
يعني االتسػاؽ أف عالمػة المفحػكص عمػ  جػزء مػف االختبػار تكػكف مرتبطػة ارتباطػًا عاليػًا بعالمتػو 

( كمػا انػو عبػارة عػف معػامالت تجػانس  41،  2101عم  االختبار بشكل كامل ) أبػك مغمػي كسػالمة ، 
كاحػػدة مػػع درجػػة االختبػػار الكميػػة ال لفقػػرات االختبػػار أك أنيػػا تعكػػس مػػدى تػػرابط االسػػتجابات عمػػ  ألفقػػره

( كلتحرير درجة صدؽ الفقرات كانسجاميا الػداخمي كيصػار إلػ  إيجػاد معامػل  241،  2114النبياف ، )
التكصػػل  ( إذ تػـ 076،  2115االرتبػاي بػيف درجػػة الفقػرة كالدرجػة الكميػػة لممقيػاس ) التميمػي كالطػػائي ، 

لفقػره ككػل مػف مجمػكع البعػد كالمجمػكع الكمػي لممقيػاس، كذلػؾ اإليو مف خالؿ  أيجاد عالقػة االرتبػاي بػيف 
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لمكشف عما إذا كاف االرتباي القائـ بيف المتغيريف حقيقيػا أـ ال، كبيػذا تػـ إيجػاد معامػل االتسػاؽ الػداخمي 
( فقره متسقة داخميا، إذ تقاربت قيـ ارتباطاتيا 44( فقره  بعد التمييز ، كتبيف أف )44( استمارة ك)077لػ)
( كىي اصػغر مػف مسػتكى الداللػة المعتمػد 1،111كبمغ مستكى الداللة ليا ) (1،696 – 1،291)يف ماب
   اآلتي(، ككما في الجدكؿ 15 1)

(8) رقم الجدول  
 يبين قيم االتساق الداخمي لمفقرات مع المحور والكمي لعينة البحث إلبعاد قيادة التمكين 

ارتباط  ت
الفقرة 
 بالمحور

قرة ارتباط الف الداللة
 بالكمي

ارتباط  ت الداللة
الفقرة 
 بالمحور

ارتباط  الداللة
الفقرة 
 بالكمي

 الداللة

0   1 460* 1 11
1 

1 119* 1 111 21
  

1 191* 1 11
1 

1 291* 1 111 
2  1 566* 1 11

1 
1 426* 1 111 24

  
1 558* 1 11

1 
1 474* 1 111 

1  1 696* 1 11
1 

1 557* 1 111 25
  

1 545* 1 11
1 

1 488* 1 111 
4  1 620* 1 11

1 
1 559* 1 111 26

  
1 464* 1 11

1 
1 465* 1 111 

5  1 518* 1 11
1 

1 485* 1 111 27
  

1 620* 1 11
1 

1 547* 1 111 
6  1 587* 1 11

1 
1 515* 1 111 28

  
1 517* 1 11

1 
1 146* 1 111 

7  1 506* 1 11
1 

1 406* 1 111 29
  

1 619* 1 11
1 

1 602* 1 111 
8  1 526* 1 11

1 
1 491* 1 111 11

  
1 591* 1 11

1 
1 541* 1 111 

9  1 497* 1 11
1 

1 509* 1 111 10
  

1 610* 1 11
1 

1 590* 1 111 
01
  

1 511* 1 11
1 

1 417* 1 111 12
  

1 547* 1 11
1 

1 497* 1 111 
00
  

1 550* 1 11
1 

1 496* 1 111 11
  

1 601* 1 11
1 

1 524* 1 111 
02
  

1 658* 1 11
1 

1 624* 1 111 14
  

1 556* 1 11
1 

1 479* 1 111 
01
  

1 411* 1 11
1 

1 144* 1 111 15
  

1 581* 1 11
1 

1 545* 1 111 
04
  

1 585* 1 11
1 

1 571* 1 111 16
  

1 508* 1 11
1 

1 419* 1 111 
05
  

1 501* 1 11
1 

1 496* 1 111 17
  

1 465* 1 11
1 

1 118* 1 111 
06
  

1 510* 1 11
1 

1 192* 1 111 18
  

1 567* 1 11
1 

1 196* 1 111 
07
  

1 557* 1 11
1 

1 541 * 1 111 19
  

1 572* 1 11
1 

1 518* 1 111 
08
  

1 598* 1 11
1 

1 516* 1 111 41
  

1 451* 1 11
1 

1 401* 1 111 
09
  

1 508* 1 11
1 

1 494* 1 111 40
  

1 610* 1 11
1 

1 621* 1 111 
21
  

1 416* 1 11
1 

1 117* 1 111 42
  

1 511* 1 11
1 

1 447* 1 111 
20
  

1 581* 1 11
1 

1 551* 1 111 41
  

1 545* 1 11
1 

1 195* 1 111 
22
  

1 562* 1 11
1 

1 497* 1 111 44
  

1 589* 1 11
1 

1 517* 1 111 
 ثبات المقياس  3-3-1-8

مػػرة أك "عنػػد حسػػاب معامػػل الثبػػات نحصػػل عمػػ  درجػػة اافػػراد فػػي المقيػػاس بإجرائػػو أكثػػر مػػف 
(ك "حيػث 174ك 2115بالحصكؿ عم  درجات متكافئة في نفس اإلجراء أك أكثر مف إجراء " )أبك عػالـك 

كممػػا تذبػػػذبت النتػػػائج انخفػػض ثبػػػات المقيػػػاس كلػػـ يعػػػد ميزانػػػاً حساسػػا كقػػػادرًا عمػػػ  الكشػػف عػػػف الفػػػركؽ 
ك 2110يػة" )ميخائيػل ك الحقيقية بيف اافراد في السمة أك الخاصية التي تكضع مكضع القياس بدرجػة كاف
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 0986(ك " كتعتمد طرائق تقدير ثبات المقياس عم  مفيـك معامل االرتبػاي بػيف متغيػريف" )عػالـ ، 268
 (ك كلغرض الحصكؿ عم  الثبات استخدمت الطرائق اآلتية:67، 
 طريقة التجزئة النصفية 3-3-1-8-1

(، تػـ 044، 2112ي )زكريػا كآخػراف، كيسم  بمعامل الثبات بطريقػة اانصػاؼ أك معامػل الثبػات الػداخم
بمػغ الثبػات  ( جتمػاف)لمقيػاس قيػادة التمكػيف  كباسػتخداـ معادلػة  فقػره ( 44( اسػتمارة كؿ)077تصحيح )
 .(71 1( لقيادة التمكيف  كباستخداـ معادلة سبيرماف براكف بمغ الثبات )74 1الكمي )

 طريقة معامل ألفا 3-3-1-8-2
تستخدـ في حساب معامػل ثبػات االختبػارات المقاليػة كالمكضػكعية " تتمتع بأىمية خاصة ككنيا 

(، كفقػرات االسػتبيانات التػي تتطمػب إجابتيػا االختيػار مػف بػيف بػدائل متعػددة، 248، 2114" ) النبيػاف، 
 (  1،91(، اذ بمغ معامل ألفا ) 011، 2116( مثاًل " )عالـ ، 5إل   0كتككف درجاتيا متدرجة مف )

 ياس بصيغته النهائية وتصحيحهوصف المق 3-3-1-9
تـ تحديد الكزف المناسب لكل استجابة ( عبارة، 44استقر المقياس بصيغتو النيائية عم  )

( درجة مرتبة تنازليا عم  مقياس ليكرت الخماسي )بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة 0-5بيف ) يقربكالذي 
تحسب الدرجة الكمية لممستجيب كفقا كبيرة ، بدرجة متكسطة ، بدرجة قميمة ، بدرجة قميمة جدًا (، ك 

( درجة مرتبة تنازليا عم  كفق البدائل، كتبمغ 0-5لمبدائل المختارة عف كل عبارة كالتي تتراكح ما بيف )
(  يبيف المقياس بصيغتو 7( درجة ، كالممحق )96( درجة، كالقيمة الدنيا )208القيمة العميا لالستجابة )

 النيائية   
 قيادة التمكين  ئي لمقياسق النهاالتطبي  3-4

حػكؿ  ( فػردًا، بعػد تزكيػد العينػة بالتعميمػات72البحث عم  عينة التطبيق البالغة ) تـ تطبيق أداة
التػي  لممقيػاساسترشادًا بالمالحظات الكاردة في التطبيػق االسػتطالعي ااكلػي كيفية اإلجابة عف المقياس 

  4/2101/ 21لغاية  2101/ 4/  1تطبيق مابيف أجريت في مراحل إعداد ااداةك كقد امتدت فترة ال
 الوسائل اإلحصائية  3-5

 تـ معالجة البيانات باستخداـ الكسائل اإلحصائية اآلتية :
 الكسط الحسابي لحساب النسبة المئكية مستكى اإلجابة  -0
 مربع كأي لحساب حسف مطابقة اإلجابة بيف الخبراء حكؿ فقرات مقياس البحث  -2
 ف مستقمتيف الستخراج القكة التميزية لعبارات المقياسيف اختبار )ت( لعينتي -1
 معامل ارتباي بيرسكف  إليجاد االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس   -4
 (  019، 0991معامل الفا  لحساب ثبات المقياس )اإلماـ كآخراف،  -5

 ( excelك  (spssكقد تـ معالجة البيانات باستخداـ برنامجي 
 عرض النتائج ومناقشتها  -4

يتضمف الفصل الرابع اختبار فرضيات البحث كقبل الكلكج في ذلؾ يتطمب اامر اختبار التكزيع 
 :الطبيعي إلجابات عينة البحث قي قيادة التمكيف كالتفاعل االجتماعي  ككما في الجدكؿ ااتي 
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 ( 11) رقم الجدول
 التوزيع الطبيعي لعينة البحث يبين 

نحراف اال  لحسابياالوسط  قيادة التمكين
 المعياري 

      فاختبار كولموجرو 
 سمير نوف -

 الداللة

 081 1 197 0 179 5 875 10 العمم والمعرفة
 478 1 842 1 817 6 278 19 المشاركة في السمطة والمسؤولية

 285 1 986 1 011 7 958 18 الحوافز
 444 1 865 1 609 5 875 11 فرص التطور الذاتي
 582 1 777 1 546 5 716 29 وسالثقة بين القائد والمرؤ 
 661 1 710 1 562 25 722 071 قيادة التمكين

سػػػػػمير نػػػػػكؼ( تراكحػػػػػت مػػػػػابيف         –( إف قػػػػػيـ اختبػػػػػار ) ككلمػػػػػكجركؼ 00نمحػػػػػع مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )
( كىي اكبر مف مستكى الداللػة  081 1 - 661 1( بمستكى داللو تتراكح مابيف )710 1  - 197 0)

يػػدؿ عمػػ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف التكزيػػع الطبيعػػي كتكزيػػع العينػػة أي أف إجابػػات ( ممػػا  1،15المعتمػػدة )
 العينة تتكزع تكزيعا طبيعيًا   

 عرض نتائج الهدف األول  4-1
بناء مقياس إبعاد قيادة التمكين لدى مدرسي التربية الكشفية في كمية وأقسام التربية الرياضية 

  بجامعة الموصل .
ؿ مػػف خػػالؿ إجػراءات البحػػث فػػي الفصػػل الثالػػث المتعمػػق بػػالخطكات تػـ التحقػػق مػػف اليػػدؼ ااك 

 العممية لبنائو 
 الفرضية المتعمقة بالهدف الثاني 

 يمتمؾ مدرسي التربية الكشفية في كمية كأقساـ التربية الرياضية درجة مرتفعة في قيادة التمكيف 
 ( 12) رقم الجدول

بعادها  درجة يبين  قيادة التمكين وا 

الوسط  كينقيادة التم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة النسبة المئوية المعياري 

 مرتفعة %688 79 179 5 875 10 العمم والمعرفة
المشاركة في السمطة 

 مرتفعة %556 78 817 6 278 19 والمسؤولية

 مرتفعة %907 77 011 7 958 18 الحوافز
 مرتفعة %088 77 609 5 875 11 فرص التطور الذاتي

 مرتفعة %141 74 546 5 716 29 القائد والمرؤوسالثقة بين 
 مرتفعة %610 77 562 25 722 071 قيادة التمكين الكمية

، المشاركة في العمـ كالمعرفة ( بمغت ااكساي الحسابية إلبعاد قيادة التمكيف )02مف الجدكؿ )
كس( عم  التكالي السمطة كالمسؤكلية، الحكافز، فرص التطكر الذاتي ، الثقة بيف القائد كالمرؤ 
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( كبدرجة )مرتفعة(  كبنسب مئكية عم  716 29، 875 11، ،958 18، 278 19، 875 10)
( ككانت درجة قيادة التمكيف %141 74، %088 77،%907 77، %556 78،%688 79التكالي )

كىذه النتيجة  ( %610 77( كبنسبة مئكية بمغت )722 071بشكل عاـ )مرتفعة( بكسط حسابي قدره )
 طابق مع فرضية البحث تت

كلعل السبب في ذلؾ ىك طبيعة التربية الكشفية التي تيدؼ إل  تربية الفرد عم  االعتماد عم  
النفس كعم  القيادة المبكرة كىذا ما يدركو مدرسي التربية الكشفية مف خالؿ عمميـ الطكيل في المجاؿ 

لتي ترمي إل  تمكيف الطمبة مف متطمبات الكشفي الذي يحكي العديد مف الممارسات العممية المتنكعة ا
المادة الدراسية باالعتماد عم  أنفسيـ كالتعاكف فيما بينيـ لتحقيق متطمبات المادة الدراسية كىنا يشير 

( إل " أف ااىداؼ ااساسية التي تسع  الحركة الكشفية لتحقيقيا ىي مساعدة 2100)يكسف كجكاد 
يد مف االستقاللية كالتعاكف كالمسؤكلية كااللتزاـ كإفراد الغني عنيا الشباب عم  الحياة كالنمك لتحقيق مز 

 ( 059، 2100في تنمية المجتمع عم  المدى الطكيل ) يكسف كجكاد، 
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 1 -5
 التربيػػػة الرياضػػػية بجامعػػػة كأقسػػػاـفػػػي كميػػػة  ةصػػػالحية مقيػػػاس قيػػػادة التمكػػػيف لمدرسػػػي التربيػػػة الكشػػػفي -0

 المكصل 
 يمتمؾ مدرسي التربية الكشفية في كمية كاقساـ التربية الرياضية درجة مرتفعة في قيادة التمكيف كابعادىا  -2

 التوصيات 5-2
 في الجامعات العراقية االخرى  الطمبةاعتماد مقياس قيادة التمكيف  كتطبيقو عم   -0
ية بجامعػة المكصػل ، كمحاكلػة تعميمػو تدعيـ اسمكب قيادة التمكيف المتبع مػف قبػل مدرسػي التربيػة الكشػف -2

 عم  مدرسي الدركس العممية في كمية التربية الرياضية 
المقترحات 5-3  
 الطمبة  بإبداعاجراء دراسات عف قيادة التمكيف لمدرسي التربية الكشفية كدكرىا   -0
  اجراء دراسات عف قيادة التمكيف لدى مدرسي المكاد العممية في كمية التربية الرياضية   -2

 المصادر
 ، دار كائل لمنشر كالتكزيع ، عماف ، ااردف   الحديث في اإلدارة الرياضية( :  2114أبك حميمة ، فائق حسني )  .1
 ك دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  كالطباعةك عمافك ااردف تقويم التعمم( : 2115أبك عالـك رجاء محمكدك ) .2
 ، دار القمـ، الككيت 2ي لفردية وتطبيقاتها التربوية،الفروق ا :( 0989أبك عالـ، رجاء محمكد كشريف، ) .3
دار اليػػػازكري ، القيـــاس والتشـــخيص فـــي التربيـــة الخاصـــة :  (2101أبػػك مغمػػػي ، سػػػمير كسػػػالمو ، عبػػػد الحػػػافع )  .4

 العممية لمنشر كالتكزيع ، عماف ، ااردف   
 شر، بغداد ، دار الحكمة لمطباعة كالنالتقويم والقياس :( 0991اإلماـ، حسف كآخراف ) .5
، ترجمػة   أمػيف المفتػي كآخركف،مطػابع : تقييم تعمم الطالب التجميعـي والتكـويني ( 0981بمـك ، بنياميف كآخركف ) .6

 المكتب المصري الحديث،القاىرة 
ـــوم ( : جػػػكده اتخػػػاذ القػػػرار لػػػدى التدريسػػػي الجػػػامعي ، 2115التميمػػػي ،   كػػػاظـ كالطػػػائي ، حػػػريـ   ) .7 ـــه العم مجم

 ( ، جامعة بغداد   9، العدد) والتربوية النفسية
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، جامعػػة القادسػػية، دار الرياضــي االختبــارات والقيــاس واإلحصــاء فــي المجــال :( 2114الحكػػيـ، عمػػي سػػمـك جػػراد، ) .8
 الطيف لمطباعة، العراؽ 

ااردنيػة الرسػمية ( : القيػادة التحكيميػة لػدى القػادة االكػاديميف فػي الجامعػات  2102الرقاد ، ىناء ك أبك ديػة ، عزيػزة )  .9
ــة النجــاا ل بحــاثكعالقتيػػا بتمكػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ،  ) العمػػـك اإلنسػػانية (  مجمــة جامع

 (5( ، العدد )26مجمد )
القيم المتضمنة في سموكيات قادة النشـاط الكشـفي فـي مـدارس محافظـات غـزة (: 2114ضحيؾ،   سمماف مسػمـ ) .12

 جستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية ، غزة   ، رسالة ماوعالقتها باالتزان االنفعالي
، دار الفكػر العربػي، القػاىرة، تطورات معاصـرة فـي القيـاس النفسـي والتربـوي ( : 0986عالـ، صالح الديف محمكد، ) .11

 مصر 
ك ك دار الفكػر لمنشػر كالتكزيػػع0ك ياالختبـارات والمقــاييس التربويـة  والنفسـية ( :2116عػالـ، صػالح الػديف محمػكدك ) .12

 عماف، ااردف 
  ااردف، جامعة اليرمكؾ، عماف، القياس  والتقويم في العممية التدريسية( : 0999عكدة، احمد سميماف، ) .13
إبعاد التمكين اإلداري لدى القادة التربويين في الجامعـات الحكوميـة فـي إقمـيم الشـمال ( :  2118القاضي ، نجاح )  .14

 اه ، جامعة اليرمكؾ ، ااردف  ، أطركحة دكتكر  وعالقته بالتدريب اإلداري 
 ، عامر لمطباعة كالنشر، المنصكرة، مصر  مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي( : 2117القصاص، ميدي  ، ) .15
، دار صػػفاء لمنشػػػر كالتكزيػػػع ،  دور الـــدعم القيــادي والتنظيمـــي فـــي تمكـــين العـــاممين( : 2101كػػردي ، احمػػػد السػػيد طػػػو )  .16

 عماف ، ااردف     
 ، مطبعة الشيباء ، مكصل ،العراؽ    التقاليد الكشفية ومهاراتها( : 2101از ، عدي غانـ ) الكك  .17
 كمطبعة نفحة  إخكافك دمشقك سكريا القياس والتقويم في التربية الحديثة: ( 2110امطانيكسك ) ،ميخائيل .18
 كالتكزيع، عماف، ااردف ، دار الشركؽ لمنشر أساسيات القياس في العموم السموكية( : 2114النبياف، مكس ، ) .19
، دار الحامػػد لمنشػػر كالتكزيػػع ، عمػػاف ، التمكــين اإلداري فــي العصــر الحــديث  ( : 2102الػػكادي ، محمػػكد حسػػيف )  .22

 ااردف   
 دار الكتب كالكثائق ، بغداد   ،  تطبيقات في التربية الكشفية( :  2100يكسف ،عمي كجكاد ، ضياء الديف برع ) .21

22. Ashcroft, L. (1987):  Defusing "empowering": The what and the why. Language 
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23. Carlos,J.P. &Randolph ,A.(1998): Empowerment Takes More Than a.Minute. San 
Francisco: Berrett-Koehler. 

24. Dvir, T, Eden , D. , Avolio, B.J.,Shamir, B (2002) : Impact of transformational 
leadership on fllower development and performance a field 
experiment " , A cademy of management , Journal Vol , 45 , pp. 
735- 744 .  

25. Kathryn.M.B(2010):Linking empowering leadership andemployee, creativlty, 
Academy of management journal ,Vol(53), No(1) . 

26. Kreisberg, S. (1992): Transforming power: Domination, empowerment, and 
education. Albany, NY: State University of New York Press. 

27. Schermerhorn, J (2002): Management, 7th ed. John Wiley & Sons, Inc. 
28. http:// www.cpieducation.com/arabic/astudentempowerment.htm.  

 
 

http://www.cpieducation.com/arabic/astudentempowerment.htm


 قيادة التمكني لذى مذرسي الرتبية الكشفية يف.............

224 

 

 (1)رقم ممحق 
 استبياف أراء الخبراء حكؿ مقياس أبعاد قيادة التمكيف  

 السيد الدكتكر                                                                  المحتـر
قيادة التمكين لدى مدرسي التربية الكشفية في كمية وأقسام التربية  بحث بعنكاف " في النية إجراء      

 "    الرياضية بجامعة الموصل
كقػد قػػاـ الباحػػث بتحميػػل محتػكى أاطػػر النظريػػة كالدراسػػات السػابقة التػػي تناكلػػت ىػػذا المكضػػكع    

فػي تحديػد المحػاكر مػف قبػل الدراسػات  بغية تحديد المحاكر الرئيسة لقيادة التمكيف   فتبيف أف ىناؾ تبايناً 
 ككلٌ  حسب طبيعة منظمتوِ  كأىداؼ دراستوِ     

كنظػػرا لخبػػرتكـ العمميػػة كالعمميػػة فػػي مجػػاؿ اإلدارة كالبحػػث العممػػي   يرجػػ  مػػف سػػيادتكـ اختيػػار    
ة ﴾ أمػاـ المحػكر المالئػـ مػف كجيػة نظػركـ لمدراسػة الحاليػ √المحكر المناسب مػف خػالؿ كضػع إشػارة   

ضػػافة كحػػذؼ كدمػػج  مػػا تركنػػو ل مناسػػبا كإلحػػاطتكـ بمكضػػكع الدراسػػة تػػـ  بػػداء المالحظػػات السػػديدة كا  كا 
 حسبما كردت في الدراسات التي أشارت إلييا: اابعادتعريف 
 

 ال يصمح   يصمح    المحاور     ت
: نقل المدير اإلداري بعض صالحياتو إل  بعض مرؤكسيو ليمارسكىا  تفويض السمطة   0

 ف الرجكع إليو ، مع بقاء مسؤكليتو عم  تمؾ الصالحيات ألمفكضو  دك 
  

ىي بيانات ترتبط ضمنيًا بسػياؽ كىػدؼ أك ىػي التمييػز الػذي يعطػي تمػايزًا  :المعمومات    2
فػي نقػل المعرفػة لكػل  تسػيـأك يعطي أدراكػًا كتعػد مػف مصػادر القػكة فػي المنظمػة بحيػث 

 العامميف في المنظمة  

  

إف المعرفػػػة كػػػل شػػػي ضػػػمني أك ظػػػاىري يستحضػػػره اافػػػراد اداء أعمػػػاليـ  : المعرفـــة    1
 بإتقاف أك التخاذ قرارات صائبة   

  

تكسػػيع الػػدكر الػػذي يقػػـك بػػو المرؤكسػػيف فػػي عمميػػة اتخػػاذ  : المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار   4
القػػػرار حيػػػث يػػػتـ ااخػػػذ باالقتراحػػػات كالتكصػػػيات كاآلراء الفرديػػػة كالجماعيػػػة التػػػي يبػػػدييا 

   المرؤكسيف مما يمكف الكصكؿ لمقرارات ااكثر فعالية كضماف سيكلة تنفيذىا 

  

ىك تمؾ العممية المنظمة المستمرة التي تكسػب الفػرد  : التدريب وتنمية السموك اإلبداعي   5
 معرفة أك ميارة أك قدرة أك أفكار أك أراء الزمة اداء عمل معيف أك بمكغ ىدؼ محدد    

  

ىػي ميػل العامػل إلػ  تقميػد كمحاكػاة سػمكؾ ااشػخاص كالػذيف يكنػكف  :اكاة التقميد والمح   6
 المحاكاة أكثر الكسائل في تطكير الميارات كتغير  السمكؾ   كتعدليـ االحتراـ 

  

ىػػك تجمػع أك مجمكعػة مػف اافػراد الػػذيف يتفػاعمكف مػع بعضػيـ لدرجػػة  :العمـل الجمـاعي   7
جماعات فػي أداء المنظمػة كفػي السػمكؾ ممحكظة لتحقيق ىدؼ مشترؾ ، كيؤثر سمكؾ ال

 الفردي كفييا ايضًا   

  

ــدوافع    8 ىػػي أشػػياء كامنػػة فػػي الػػنفس البشػػرية ، أك قػػكة داخميػػة تنبػػع مػػف داخػػل الفػػرد   :ال
كتقضػي إلػ  تصػػرؼ أك سػمكؾ يتجػو نحػػك تحقيػق ىػدؼ أك أىػػداؼ تمثػل حاجػات يطمػػح 

 اإلنساف إل  إشباعيا  

  

   عػػػة الظػػركؼ التػػػي تتػػػكفر فػػي جػػػك العمػػل كتشػػػبع رغبػػػات : ىػػي مجمك معنويـــا :الحـــوافز    9
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 ال يصمح   يصمح    المحاور     ت
 اافراد التي يسعكف إل  إشباعيا عف طريق العمل  

ماديػًا :  مجمكعػػة الحػكافز التػػي تشػبع احتياجػػات العػامميف الماديػػة فقػط دكف غيرىػػا كمػػف 
ىذه الحكافز ااجكر العادلة ، ديمكمة العمل التي تحفز الفرد عم  بذؿ المزيد مػف الجيػد 

 فاظ عميو   لمح
ايػػػة خطػػة ىػػػك قائمػػػة مػػف ااىػػػداؼ التػػػي يجػػػب  : ىػػػك الجػػزء ااسػػػاس تحديـــد األهـــداف   01

تحقيقيػا فمػف الضػػركري تحديػد ىػػذه القائمػة بدقػػة انيػا تػػؤثر عمػ  كػػل الخطػكات ااخػػرى 
 يمكف أف تبدأ بالتنبؤ ثـ تحديد ااىداؼ أك بالعكس  

  

ـــدير   00 كااقػػػل تكمفػػػة لتمكػػػيف العػػػامميف كتعزيػػػزىـ  قائػػػ: ىػػػك احػػػد أقػػػكى الطر  االعتـــراف والتق
كمكافأتيـ إذ انػو عنػدما يػتـ االعتػراؼ بجيػكد العػامميف فػاف ذلػؾ يعػزز مػف احتػراـ الػذات 

 لدييـ   

  

02  
 

بأنو تمرير بيف فرديف أك أكثر مف اجل زيػادة الفيػـ كتبػادؿ كجيػات  : االتصاالت الفعالة
فػػػاف كػػػل كظيفػػػة مػػػف كظػػػائف  مػػػف ثػػػـية ، ك النظػػػر أك لتنسػػػيق المكاقػػػف الفكريػػػة كالسػػػمكك

مركػػػز لالتصػػػاؿ ، كمػػػا أف الييكػػػل التنظيمػػػي نفسػػػو يعتبػػػر نظامػػػًا  تعػػػدالييكػػػل التنظيمػػػي 
لمراكػز االتصػػاؿ كبالتػالي فػػأف عمميػة االتصػػاؿ ىػي أسػػاس ترتكػز عميػػو عناصػر العمميػػة 

   كافو اإلدارية

  

     العامل مع المنظمة التي يعمل بيا: بأنو مدى قكة اندماج المكظف أك  الوالء التنظيمي  01
   أنيا نظاـ ذك معاف مشتركة يمسؾ بإفراد المنظمة كيميزىا عف غيرىا    : الثقافة 04
إف الثقػة ىػي اسػتعداد الفػرد لمتعامػل مػع اآلخػريف معتقػدًا   : الثقة بين القائـد والمـرؤوس  05

، كعدـ تكقع إسػاءتيـ ، كىػي  بكفاءتيـ أك أمانتيـ ، أك صدقيـ ، أك اىتماميـ بمصمحتو
 شعكر متبادؿ بيف القائد كالمرؤكسيف     

  

ــذاتي 06 ىػػك كسػػيمة تمكػػف الفػػرد مػػف ممارسػػة العمػػل كاسػػتغالؿ حصػػيمة  : فــرص التطــور ال
التعمػػيـ مػػف اجػػل الحيػػػاة العمميػػة فػػي حػػػيف اىػػتـ التعمػػيـ بالمعػػػارؼ ككسػػيمة التأىيػػل الفػػػرد 

 لمدخكؿ في الحياة العممية    

  

ىػػي مسػػؤكلية كاضػػحة المعػالـ تفػػرض عمػػ  الشػػخص مػػف طػػرؼ أخػػر كيجػػب  :  المهمــة 07
 عميو انجازىا ليحصل عم  أجرىا    

  

ىػػي قػػدرة القائػػػد اإلداري عمػػ  التػػأثير فػػي ااشػػػخاص كيمكػػف إف يسػػتمدىا مػػػف  : القــوة  08
 مركزة الكظيفي أك خبرتو أك صفاتو الشخصية    
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 (2) رقم ممحق
 يادة التمكين  المدموجة والمحذوفة.يبين أبعاد ق

 
 أكاًل : اابعاد المدمكجة

 األبعاد بعد الدمج األبعاد قبل الدمج 
  المعمكمات      0

 المعرفة      2 العمـ كالمعرفة   
 تفكيض السمطة     1

 المشاركة في اتخاذ القرار    4 المشاركة في السمطة كالمسؤكلية   
 االتصاالت الفعالة            5
  الدكافع     6

 الحكافز  
 

 الحكافز     7
 االعتراؼ كالتقدير     8
 فرص التطكر الذاتي     01 فرص التطكر الذاتي   التدريب كتنمية السمكؾ اإلبداعي     9

 
 (2) رقم يتبع الممحق
 

 بعاد المحذوفة األثانيًا: 
 الثقافة 05 التقميد والمحاكاة 02
 المهمة 06 تحديد األهداف 01
 العمل الجماعي 07 ء التنظيميالوال 04
 القوة  08
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 ( 3)  رقم الممحق
 بعاد وفقرات مقياس قيادة التمكين أالمحكمين حول صالحية  أسماء السادة الخبراء

 االختصاص الجامعة الكمية االسـ المقب ت

 إدارة كتنظيـ المكصل التربية الرياضية راشد حمدكف ذنكف  أ   د 0
 إدارة كتنظيـ المكصل التربية الرياضية الد ىماـكليد خ أ  د 2
 إدارة أعماؿ المكصل اإلدارة كاالقتصاد ميسر إبراىيـ احمد أ   د 1
 قياس كتقكيـ  المكصل التربية الرياضية مكي محمكد حسيف  أ   د 4
 قياس كتقكيـ المكصل التربية الرياضية عبد الكريـ قاسـ غزاؿ أ   د 5
 إدارة كتنظيـ  المكصل التربية الرياضية مد إسماعيلرياض اح أ   ـ د 6
 قياس كتقكيـ المكصل التربية الرياضية سبياف محمكد احمد أ   ـ د 7
 إدارة كتنظيـ المكصل التربية الرياضية  بثينو حسيف الطائي أ   ـ د 8
 إدارة كتنظيـ المكصل التربية الرياضية خالد محمكد عزيز أ   ـ د 9
 قياس كتقكيـ المكصل التربية الرياضية سعد باسـ جميل أ   ـ د 01
 بايكميكانيؾ المكصل التربية ااساسية   ثائر غانـ مال عمك  أ   ـ د 00
 طرائق تدريس المكصل التربية ااساسية  نشكاف محمكد الصفار*  أ   ـ د 02
 إدارة تربكية المكصل التربية   عمي عباس أ   ـ د 01
 اعماؿإدارة  المكصل اإلدارة كاالقتصاد سرمد غانـ صالح أ   ـ د 04
 إدارة صناعية  المكصل اإلدارة كاالقتصاد أكـر احمد الطكيل   أ   ـ د 05
 إدارة إستراتيجية المكصل اإلدارة كاالقتصاد نجمو يكنس أؿ مراد أ   ـ د 06
 ارة أعماؿإد المكصل اإلدارة كاالقتصاد معف كعد هللا المعاضيدي أ   ـ د 07
 إدارة إستراتيجية المكصل اإلدارة كاالقتصاد عالء احمد حسف  أ   ـ د 08
 إدارة منظمة المكصل اإلدارة كاالقتصاد   مصطف  القصيمي أ   ـ د 09
 إدارة مالية  المكصل اإلدارة كاالقتصاد   عصاـ المعاضيدي ـ د 21
 إدارة تسكيق مكصلال اإلدارة كاالقتصاد ندى عبد الباسط ـ د 20
 إدارة كتنظيـ المكصل التربية الرياضية   ذاكر سالـ ـ د 22
 إدارة تربكية المكصل التربية احمد عزيز فندي ـ د 21

 
 
 
 
 

                                                 


 بية ااساسية قسـ التربية الرياضية   مدرسي مادة التربية الكشفية في كمية التر   
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 (4) رقم رقم ممحق
 جامعة الموصل    

  كمية التربية الرياضية
 الدراسات العميا    

 يادة التمكين قم/استبيان أراء السادة الخبراء حول صدق مقياس 
 المحترم-------------------------األستاذ الفاضل 

ــة الرياضــية  " يػػرـك الباحػػث إجػػراء البحػػث المكسػػـك ــة الكشــفية فــي كميــة وأقســام التربي ــدى مدرســي التربي ــادة التمكــين ل قي
ريػة كمجػاؿ التربيػة الرياضػية  كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبرة كدراية عممية في مجػاؿ العمػـك التربكيػة كاإلدا"  بجامعة الموصل

( أمػاـ كػل لذا يرج  بياف مدى صدؽ مقياس قيادة التمكيف كتػدكيف مالحظػاتكـ العمميػة بمػا تركنػو مناسػبا بكضػع عالمػة )
 فقرة كتحت البديل المالئـ )تصمحك ال تصمحك تصمح بعد التعديل( عم  المقياس المرفق طيا، في ضكء ما يأتي: 

 كضكح العبارات  0
 ا في البعد المخصص مالئمتي  2
 ( بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة ، بدرجة قميمة، بدرجة قميمة جداً  مالئمة بدائل اإلجابة )  1
 أية مالحظات أخرى    4

  شاكرين تعاونكم معنا خدمة لمبحث العممي.
 مالحظة : يتضمن مقياس قيادة التمكين توجيه السؤال االتي لممجيبين :

بين يديك هو لمعرفة تصرفات مدرس التربية الكشفية مع الطمبة وتصرفات الطمبة بدرس  المقياس الذي
 التربية الكشفية 

 البعد األول : العمم والمعرفة . 

 الفقرات ت
 يصمح ال يصمح يصمح 

 بعد التعديل

ييػػػتـ باافكػػػار كالحمػػػكؿ التػػػي يقترحيػػػا الطمبػػػة لمعالجػػػة كحػػػل المشػػػكالت التػػػي   0
 الكشفي    تكاجييـ في العمل

   

    يحدد لنا مكاطف الضعف لكل طالب     2
    يحث عم  التبادؿ المعرفي بيف االرىاي     1
    يؤكد عم  المشاركة في أداء ااعماؿ الريادية مف قبل الطمبة لزيادة المعرفة     4

يكجػػو الطمبػػة عمػػ  المصػػادر ) المكتبػػة أك االنترنيػػت ( لتسػػاعدىـ فػػي اكتسػػاب   5
 معرفة كالخبرة عف العمل الكشفي   ال

   

يحػث الطمبػػة عمػ  إقامػػة الحمقػػات النقاشػيو بيػػنيـ السػػتثمار طاقػاتيـ الفكريػػة فػػي   6
 المجاالت المعرفية    

   

يعتمػػػػػد عمػػػػػ  الطمبػػػػػة مػػػػػف ذكي الميػػػػػارات الفنيػػػػػة الكشػػػػػفية فػػػػػي انجػػػػػاز أعمػػػػػاؿ   7
 كنشاطات مجمكعتو    

   

مبػة الػذي يسػبق البػدء بالعمػل فرصػة جيػدة لمحصػكؿ يعد الحكار اليكمي بػيف الط  8
 عم  المعمكمات المفيدة النجاز ااعماؿ المكمفيف بيا   

   

    يشرؾ الطمبة بالمعرفة التي يمتمكيا    9
    ييتـ بالتعميـ الفردي حسب القدرات الذاتية لكل طالب     01
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 البعد الثاني : المشاركة في السمطة والمسؤولية . 
 

 الفقرات ت
 يصمح ال يصمح يصمح 

 بعد التعديل
    يشارؾ الطمبة في تنمية كتطكير العمل الكشفي     0
    يشاركنا في اتخاذ القرارات الخاصة باختيار اانشطة الكشفية      2
    حرية اختيار ااعماؿ الريادية في العمل الكشفي   يترؾ لنا    1
    قة مقبكلة اجتماعيًا   لمطمبة بالتعبير عف حاجاتيـ بطرييسمح    4
    بمشاركة الطمبة في اانشطة الصفية   يقـك    5
    يشارؾ الطمبة الذيف يعبركف عف المشاكل التي تكاجييـ أثناء العمل الكشفي      6
    إف يتعرؼ عم  ميكؿ كاتجاىات الطمبة مف خالؿ الحكار كالمناقشة   يحاكؿ    7
    كير كاقع العمل الكشفي   عم  احتراـ دكر الطمبة في تطيعمل    8
    يعطي الطمبة فرصة لمتعبير عف أرائيـ حكؿ سير الدرس     9
بداء الرأي حكؿيشارؾ    01      نكع اانشطة التي يراد ممارستيا الطمبة بالمناقشة كا 

      تميز في رفعة العمـ ضمف مجمكعتنايعطي الفرصة في اختيار الطالب الم   00

    مف يمقي قصيدة العمـ   يترؾ الحرية في اختيار    02
    تقع مسؤكلية تشكيل االرىاي عم  الطمبة    01
    يعطي الحرية في اختيار قائد لمجمكعتنا دكف تدخل     04

  لبعد الثالث : الحوافز  ا
 

 الفقرات ت
 يصمح ال يصمح يصمح 

 بعد التعديل
    يقدر السمكؾ الحسف في العمل     0
    المتميز   يمنح درجات إضافية لمعمل   2
    يخصـ درجات تجاه السمكؾ الغير منضبط   1
    يقـك بتكبي  الطمبة المقصريف    4
    يثني عم  ااداء المتميز أماـ الطمبة    5
    يعطي الفرصة لكل طالب لممارسة دكر قيادة المجمكعة    6
    ري أماـ الجميع يعمف أسماء الطمبة الحاصميف عم  درجة عالية باالمتحاف النظ  7
    يختار الطالب المتميز في الجانب العممي ليككف قدكة لآلخريف    8
    ينادي الطمبة بأسمائيـ عند تكميفيـ بعمل معيف    9
    يعطي الطمبة فرصة ثانية إلعادة االمتحاف لرفع مستكاىـ    01
    يمنح الدرجات لمطمبة المكاظبيف عم  الدكاـ     00
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 البعد الرابع : فرص التطور الذاتي . 
 

 الفقرات ت
 يصمح ال يصمح يصمح 

 بعد التعديل
    يستخدـ الطمبة ميارة حل المشكالت بطريقة إبداعية     0
    يشارؾ الطمبة في المعارض المتنكعة باإلعماؿ الريادية     2
    يتيح فرصة تقديـ المقترحات لتطكير العمل الكشفي      1
    ة االستقاللية الالزمة لمعمل كالتصرؼ في المكاقف اآلنية  يمنح الطمب   4
    يتيح الفرصة أماـ الطمبة لمتدريب كاكتساب ميارات جديدة     5
    يشجع الطمبة عم  تحمل المسؤكلية في العمل الكشفي     6
    يدفعنا الستخداـ أساليب تكنكلكجيا حديثة لتطكير العمل      7
    فكار جديدة في الدرس   يحث الطمبة عم  تبني أ   8
    يسمح بتطبيق أفكار جديدة في الدرس     9

لمطػػػالب القػػػدرة عمػػػ  التكسػػػع فػػػي اافكػػػار التػػػي تخػػػص عمميػػػـ كابتكػػػار أفكػػػار    01
 جديدة   

   

    يشجع مدرس التربية الكشفية الطمبة لتطكير القدرات الذاتية لدييـ     00
    يشجع الطمبة عم  التجديد كاالبتكار     02

 
 البعد الخامس : الثقة بين القائد والمرؤوس . 

 

 الفقرات ت
 يصمح ال يصمح يصمح 

 بعد التعديل
    يترؾ لمطمبة حرية جمب اادكات التي يحتاجيا الدرس دكف مراقبتيـ   0
    لديو ثقة كبيرة في الطمبة    2

ف يمتمػػؾ الطمبػػة داخػػل المجػػاميع صػػالحيات تصػػحيح ااخطػػاء عنػػد كقكعيػػا دك   1
 الرجكع إل  المدرس   

   

    ال يشكؾ في تصرفات الطمبة   4
    ال اشعر بالقمق عندما يكمفني المدرس بكاجب ما   5
    ال اشعر بالحرج عندما اخطأ في أداء متطمبات مادة الكشافة   6
    استطيع إف أصارح مدرس الكشافة بمشاكمي الخاصة   7
    يستمع إل  مشاكل الطمبة    8
    يصدؽ أعذار الطمبة حيف يتأخركا عف المحاضرة   9
    ىناؾ ثقة متبادلة بيف الطمبة كبيف مدرس الكشافة   01
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 (5)رقم ممحق 
 الفقرات المعدلة حسب أراء الخبراء

 والفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديل اإلبعاد ت 
0 

رفة
لمع

 وا
عمم

ال
 

قترحيا الطمبة ييتـ باافكار كالحمكؿ التي ي
لمعالجة كحل المشكالت التي تكاجييـ في 

 العمل الكشفي  

ييتـ باافكار كالحمكؿ التي يقترحيا الطمبة لحل 
 المشكالت التي تكاجييـ في العمل الكشفي  

 يعالج مكاطف الضعف الكشفي لكل طالب   يحدد لنا مكاطف الضعف لكل طالب   2
 يحث عم  التبادؿ المعرفي بيف المجاميع   االرىاي يحث عم  التبادؿ المعرفي بيف  1
يكجو الطمبة عم  المصادر ) المكتبة أك  5

االنترنيت ( لتساعدىـ في اكتساب المعرفة 
 كالخبرة عف العمل الكشفي  

يكجو الطمبة عم  المصادر ) المكتبة أك 
االنترنيت ( لتساعدىـ في اكتساب المعرفة 

 حكؿ العمل الكشفي  
الطمبة عم  إقامة الحمقات النقاشيو  يحث 6

بينيـ الستثمار طاقاتيـ الفكرية في 
 المجاالت المعرفية    

يحث الطمبة عم  المشاركة في حفالت السمر 
يـ الفكرية في المجاالت الستثمار طاقات

    المعرفية
يعتمد عم  الطمبة مف ذكي الميارات الفنية  7

في انجاز أعماؿ كنشاطات  الكشفية
    مكعتومج

يشجع الطمبة عم  االقتداء بالطالب مف ذكي 
الميارات الفنية الكشفية في انجاز أعماؿ 

 كنشاطات مجمكعتو    
5 

ية 
ؤول

مس
 وال

طة
سم
ي ال

ة ف
ارك
مش

ال
 

 بمشاركة الطمبة في اانشطة الكشفية  يقـك  بمشاركة الطمبة في اانشطة الصفية يقـك 
لمشاكل يشارؾ الطمبة الذيف يعبركف عف ا 6

 التي تكاجييـ أثناء العمل الكشفي  
يساعد الطمبة الذيف يعبركف عف المشكالت 

 التي تكاجييـ أثناء العمل الكشفي  
إف يتعرؼ عم  ميكؿ كاتجاىات يحاكؿ  7

 الطمبة مف خالؿ الحكار كالمناقشة  
إف يتعرؼ عم  ميكؿ الطمبة عبر  يحاكؿ 

 خالؿ الحكار كالمناقشة  
كلية تشكيل االرىاي عم  تقع مسؤ  01

 الطالب 
يحكؿ مسؤكلية تشكيل المجاميع مف قبل الطمبة 

 أنفسيـ   
0 

وافز
الح

 

 يقدر السمكؾ الحسف في العمل الكشفي    يقدر السمكؾ الحسف في العمل  

يعطي الطمبة فرصة ثانية إلعادة االمتحاف  01
 لرفع مستكاىـ  

حاف يعطي الطمبة أكثر مف فرصة إلعادة االمت
 لرفع مستكاىـ  

يمنح الدرجات لمطمبة المكاظبيف عم   00
 الدكاـ  

 يراعي دكاـ الطمبة المكاظبيف عند تقييميـ  

0 

ي 
لذات

ر ا
طو

 الت
ص
فر

 

يسػػػػػػتخدـ الطمبػػػػػػة ميػػػػػػارة حػػػػػػل المشػػػػػػكالت 
 بطريقة إبداعية  

يسمح لمطمبة استخداـ حل المشكالت بطريقة 
 إبداعية   

ة الالزمة لمعمل يمنح الطمبة االستقاللي 4
 كالتصرؼ في المكاقف اآلنية  

يشجع الطمبة عم  االستقاللية الالزمة لمعمل 
 كالتصرؼ في المكاقف اآلنية  
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 والفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديل اإلبعاد ت 
يتيح الفرصة أماـ الطمبة لمتدريب كاكتساب  5

 ميارات جديدة  
يتيح الفرصة أماـ الطمبة لمتدريب عم  اكتساب 

 ميارات جديدة  
تكسع في اافكار لمطالب القدرة عم  ال 01

 التي تخص عمميـ كابتكار أفكار جديدة
يدعـ قدرة الطمبة عم  التكسع في اافكار التي 

 تخص عمميـ  
يشجع مدرس التربية الكشفية الطمبة  00

 لتطكير القدرات الذاتية لدييـ  
 

يشجع الطمبة عم  تطكير القدرات الذاتية لدييـ 
  

0 

وس
رؤ
والم

ئد 
القا

ن 
 بي
ثقة

 ال

لمطالب حرية جمب اادكات التي  يترؾ
 يحتاجيا الدرس دكف مراقبتيـ 

يترؾ لمطمبة حرية جمب اادكات التي يحتاجيا 
 الدرس  

يمتمؾ الطمبة داخل المجاميع صالحيات  1
تصحيح ااخطاء عند كقكعيا دكف الرجكع 

 إل  المدرس  

يمتمؾ الطمبة داخل المجاميع صالحيات 
دكف الرجكع إل  تصحيح ااخطاء عند كقكعيا 

 المدرس  
 يتجنب التشكيؾ في تصرفات الطمبة   ال يشكؾ في تصرفات الطالب  4
القمق عندما يكمفني المدرس ال اشعر ب 5

 بكاجب 
 أشعر بالثقة عندما يكمفني المدرس بكاجب ما   

ال اشعر بالحرج عندما اخطأ في أداء  6
 متطمبات مادة الكشافة 

أخطاء الطمبة في أداء يتقبل بركح ايجابية 
 متطمبات الدرس 

لالستماع لمشكالت الطمبة  يخصص كقتاً  يستمع إل  مشاكل الطمبة  8
   الخاصة

يصػػػدؽ أعػػػػذار الطمبػػػػة حػػػػيف يتػػػػأخركا عػػػػف  9
 المحاضرة 

يتفيـ أعذار الطمبة حيف يتأخركا عف المحاضرة 
   

ىنػاؾ ثقػة متبادلػػة بػيف الطمبػػة كبػيف مػػدرس  01
 الكشافة 

 ز الثقة المتبادلة بينو كبيف الطمبة   يعز 

 يتبع الفقرات المحذكفة 
 ثانيًا : الفقرات المحذوفة

 01،  8فقره  البعد ااكؿ          
  02،  00،  01،  8،  4فقره  البعد الثاني  

  6فقره  البعد الثالث 
  02،  9،  7فقره  البعد الرابع  
  7،  2فقره  البعد الخامس  
 ( 6كتـ إضافة فقره إل  البعد الثاني مف البعد الرابع  )كما  
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 (6)رقم ممحق 
 الفقرات المعدلة حسب رأي المقوم المغوي بعد تصفية الفقرات واألخذ بآراء الخبراء

  
 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل اإلبعاد ت 
5 

رفة
لمع

 وا
عمم

ال
 

 

يكجو الطمبة عم  المصادر ) المكتبة أك 
نترنيت ( لتساعدىـ في اكتساب المعرفة اال

 كالخبرة عف العمل الكشفي  

المصادر ) المكتبة أك  يكجو الطمبة إل 
( لتساعدىـ في اكتساب المعرفة االنترنيت

 كالخبرة عف العمل الكشفي  
 يشارؾ الطمبة بالمعرفة التي يمتمكيا    يشرؾ الطمبة بالمعرفة التي يمتمكيا    8
1 

في
كة 

شار
الم

 
طة 

سم
ال لية
ؤو
مس

وال
 

حرية اختيار ااعماؿ الريادية في يترؾ لنا  
 العمل الكشفي  

حرية اختيار ااعماؿ الريادية في يترؾ لمطمبة 
 العمل الكشفي  

يحكؿ مسؤكلية تشكيل المجاميع مف قبل  9
 الطمبة أنفسيـ  

يحكؿ مسؤكلية تشكيل المجاميع إل   الطمبة 
 أنفسيـ  

في اختيار قائد لمجمكعتنا يعطي الحرية  01
 دكف تدخل 

يعطي الحرية في اختيار قادة المجمكعات دكف 
 تدخل 

4 

وافز
الح

 
 

 يكب  الطمبة المقصريف   يقـك بتكبي  الطمبة المقصريف  
يراعي دوام الطمبة المواظبين عند   01

 تقييمهم .
يراعي في تقويم الطمبة مستوى االنضباط في 

 الدوام . 
0 

لتط
ص ا

فر
ور 

ي 
لذات

 ا
 

يسمح لمطمبة استخداـ ميارة حل 
 المشكالت بطريقة إبداعية  

يسمح لمطمبة باستخداـ ميارة حل المشكالت 
 بطريقة إبداعية  

يشارؾ الطمبة في المعارض المتنكعة  2
 باإلعماؿ الريادية  

يشرؾ الطمبة في المعارض المتنكعة باإلعماؿ 
 الريادية  

 
22 

قائد
ن ال

 بي
ثقة

ال
 

وا
وس

رؤ
لم

 

اشعر بالثقة عندما يكمفني المدرس 
 بواجب ما.

يحرص عمى منحي الثقة بنفسي من خالل 
 تكميفي بواجب ما . 
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 (7)رقم ممحق 
 الصيغة النهائية لمقياس قيادة التمكين 

 عزيزي الطالب ...................................

 عزيزتي الطالبة ..................................
ع بيف أيديكـ مجمكعة مف العبارات لمعرفة رأيكـ فييا خدمة لمبحث العممي كنظرًا لما نعيػده فػيكـ مػف نض

(  لمبػديل مكضكعية كصراحة نرجك تعاكنكـ معنا في إجابتكـ عف جميع ىػذه العبػارات بكضػع عالمػة )
مػػًا بػػاف إجػػابتكـ الػذي يعبػػر عػػف رأيكػػـ بشػػكل صػػريح ككمػػا تػػركه أنػػتـ كلػػيس كمػػا يريػػده مػػنكـ المجتمػػع ،عم

 ستستخدـ إلغراض البحث العممي فقط كاف إجابتكـ محاطة بسرية تامة   
 ال داعي لذكر اسمؾ 
 الشعبة ااكؿ )     (  

                                                                                                                             مع خالص تقديري وشكري 

 ت
 

 
بدرجة  يمارس مدرس التربية الكشفية السموكيات اآلتية 

 كبيرة جدًا  
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 الفقرات جدًا 

ييتـ باافكار التي يقترحيا الطمبة لحل المشػكالت التػي تػكاجييـ  0
 في العمل الكشفي  

     

      مية كتطكير العمل الكشفي  يشارؾ الطمبة في تن 2
      يقدر السمكؾ الحسف في العمل الكشفي   1
      يسمح لمطمبة باستخداـ ميارة حل المشكالت بطريقة إبداعية   4
      يترؾ لمطمبة حرية جمب اادكات التي يحتاجيا لمدرس   5
      يعالج مكاطف الضعف الكشفي لكل طالب  6
  المشػػػػاركة فػػػػي حفػػػػالت السػػػػتثمار طاقػػػػاتيـ يحػػػػث الطمبػػػػة عمػػػػ 7

 الفكرية في المجاالت المعرفية  
     

      حرية اختيار ااعماؿ الريادية في العمل الكشفي  يترؾ لمطمبة  8
يساعد الطمبػة الػذيف يعبػركف عػف المشػكالت التػي تػكاجييـ أثنػاء  9

 العمل الكشفي  
     

      بط  يخصـ درجات تجاه السمكؾ غير المنض 01
يتيح الفرصة أماـ الطمبة لمتػدريب عمػ  اكتسػاب ميػارات  جديػدة  00

  
     

      يراعي في تقكيـ الطمبة مستكى االنضباي في الدكاـ   02
       درسيعطي الطمبة فرصة لمتعبير عف أرائيـ حكؿ سير ال 01
يشػػجع الطمبػػػة عمػػ  االقتػػػداء بالطالػػػب مػػف ذكي الميػػػارات الفنيػػػة  04

 لكشفية في انجاز أعماؿ كنشاطات مجمكعتو    ا
     

      يمنح درجات إضافية لمعمل الكشفي المتميز   05
      يحكؿ مسؤكلية تشكيل المجاميع إل  الطمبة أنفسيـ   06
يمػنح الطمبػػة داخػػل المجػػاميع صػػالحيات تصػػحيح ااخطػػاء عنػػد  07

 كقكعيا دكف الرجكع إليو  
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بدرجة  يمارس مدرس التربية الكشفية السموكيات اآلتية 

 كبيرة جدًا  
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 الفقرات جدًا 

      الطمبة حيف يتأخركا عف المحاضرة يتفيـ أعذار  08
      الحكار كالمناقشة  إف يتعرؼ عم  ميكؿ الطمبة عبريحاكؿ  09
      يشارؾ الطمبة بالمعرفة التي يمتمكيا   21
      ينادي الطمبة بأسمائيـ عند تكميفيـ بعمل معيف   20
      يحرص عم  منحي الثقة بنفسي مف خالؿ تكميفي بكاجب ما   22
يعطي الطمبة أكثر مف فرصػة إلعػادة االمتحػاف لرفػع   مسػتكاىـ  21

  
     

      يثني عم  ااداء الكشفي المتميز أماـ الطمبة   24
      بمشاركة الطمبة في اانشطة الكشفية  يقـك  25
      يحث عم  التبادؿ المعرفي بيف المجاميع   26
      في اافكار التي تخص عمميـ يدعـ قدرة الطمبة عم  التكسع  27
      يعزز الثقة المتبادلة بينو كبيف الطمبة   28
      يشرؾ الطمبة في المعارض المتنكعة باإلعماؿ الريادية   29
      يعطي الحرية في اختيار قادة المجمكعات دكف تدخل  11
ـ فػي يكجو الطمبة إل  المصادر)المكتبة أك االنترنيػت ( لتسػاعدى 10

 اكتساب المعرفة حكؿ العمل الكشفي  
     

يختػار الطالػب المتميػز فػي الجانػػب العممػي ليكػكف قػدكة لآلخػػريف  12
  

     

      يشجع الطمبة عم  تطكير القدرات الذاتية لدييـ   11
      يخصص كقتًا لالستماع لمشكالت الطمبة  الخاصة   14
      ت لتطكير العمل الكشفي يتيح لمطمبة فرصة تقديـ المقترحا 15
      يتقبل بركح ايجابية أخطاء الطمبة في أداء متطمبات الدرس  16
يعمػػػػف أسػػػػماء الطمبػػػػة الحاصػػػػميف عمػػػػ  درجػػػػة عاليػػػػة باالمتحػػػػاف  17

 النظري أماـ الجميع  
     

يشػػػػػارؾ الطمبػػػػػة  فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات الخاصػػػػػة باختيػػػػػار اانشػػػػػطة  18
 الكشفية  

     

عمػػ  المشػػاركة فػػي أداء ااعمػػاؿ الرياديػػة مػػف قبػػل الطمبػػة  يؤكػػد 19
 لزيادة المعرفة  

     

      يشجع الطمبة عم  تحمل المسؤكلية في العمل الكشفي    41
      يكب  الطمبة المقصريف   40
      يحث الطمبة عم  تبني أفكار جديدة في الدرس   42
      يتجنب التشكيؾ في تصرفات الطمبة  41
يشػػػجع الطمبػػػة عمػػػ  االسػػػتقاللية الالزمػػػة لمعمػػػل كالتصػػػرؼ فػػػي  44

 المكاقف اآلنية  
     

 


