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  امللخص
 اختالف على العلماء قبل من الكبري ماالهتما ذات املواضيع من القيادة موضوع إن 

 من وهناك خمتلفة مبناهج الباحثون وتناوهلا الفرد حياة من عديدة جوانب احتلت لذا ختصصاهتم،
 كانت سواء املؤسسات من مؤسسة أية حتقيق يف الفاعلة واألداة األساس احملرك مبثابة القيادة اعترب

 فاعلية اكثر اجلماعة أداء جعل يف لدورها كوذل رياضية أم سياسية أم اقتصادية أم عسكرية
 كما إمام إىل والبناء النهوض حركة ودفع معني هدف ولتحقيق األفراد سلوك توجيه يف ومسامهتها

 وجود عدم البحث مشكلة وكانت، مستقبلها وبناء سلوكهم وتنظيم اجلماعة متاسك يف دواًر هلا أن
 السلوك مستوى  على للتعرف، مقنن حملي عداهتنومسا الطالئع لعريفات القيادي للسلوك مقياس

 ومساعداهتن الطالئع لعريفات ومستواه القيادي السلوك درجة معرفة عدم عن فضال هلن، القيادي
 على وتأثري أمهية من الظاهرة هلذه ملا، العراق حملافظات والكشفي الرياضي النشاط مديريات يف

 القيادي السلوك مقياس وتقنني بناء إىل البحث وهدف، الكشفي املخيم أثناء االجتماعية العالقات
 الطالئع لعريفات القيادي السلوك مستوى  على والتعرف ومساعداهتن الطالئع لعريفات

 الدارسة وطبيعة ملالمته نظار، املسحي باألسلوب الوصفي املنهج الباحثون واستخدم ومساعداهتن
 على موزعة ومساعدة عريفة "091" عددهن الغوالب ومساعداهتن الطالئع عريفات على احلالية

 املخيم يف االشرتاك خالل العراق حمافظات من حمافظة "01" من كشفية تربية مديرية "09"
 احلايل املقياس أن الباحثون واستنتج  السنية خميم القادسية حمافظة تربية مديرية إقامته الذي الكشفي
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 عينة وتوزعت ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مستوى  عن للكشف أداة يعد
 تبني حيث، ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك ملقياس مستويات مخسة على البحث

  املستوى مث "متوسط"  املستوى مث "جيد"  املستوى يف ويليها "جدا جيد"  ىمستو  أعلى إن
 ملقياس جيد مستوى  حققت قد البحث عينة أن وظهرت "ضعيف"  املستوى واختيار "مقبول"

 الذي احلايل املقياس باعتماد الباحثون وأوصى ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك
 وإجراء  ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مستوى  عن للكشف الباحثون صممه

 باملعسكرات املشاركة الفرق ونتائج القيادي السلوك بني العالقة على للتعرف مشاهبة دارسات
 التماسك  مبستو وعالقته القيادي السلوك على للتعرف مشاهبة دارسات وإجراء  الكشفية

 . الكشفية املعسكراتب املشاركة للفرق االجتماعي

   الطالئع لعريفات، القيادي السلوك، مقياس وتقنني بناء :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

 The topic of leadership is one of the topics of great interest by 

scientists on different specialties, so it occupied many aspects of a 

person's life. The researchers studied it with different approaches and 

there are those who considered the leadership as a base engine and 

effective instrument in achieving any institution, whether military, 

economic or political, or sports and that for its role in making the 

performance of the group more effective and their contribution in 

guiding the behavior of individuals and to achieve a certain goal and 

push the movement of advancement and construction. It also has a 

role in the group cohesion and the organization of their behavior and 

building its future. The research problem was the absence of a scale to 

the behavior of the leadership of the Scouts Sergeants and their 

assistants locally codified in order to get to know the level of 

leadership behavior of theirs, as well as the lack of knowledge of the 

degree of leadership behavior and level of the Scouts Sergeants and 

their assistants in the departments of sport and Scout activity in the 

provinces of Iraq because of the importance of this phenomenon and 

its impact on social relations during Scout Camp. The research aims to 

build and codify the measurement of leadership behavior to the Scouts 

Sergeants and their assistants and to identify the level of leadership 

behavior to the Scouts Sergeants and their assistants. The researchers 

used the descriptive method with the survey method, due to suitability 

and the nature of the current study on the Scouts Sergeants and their 

assistants of (091) sergeants and assistants distributed in (09) 

detective Educational Directorate in (01) province of Iraq through the 
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participation in the Scout Camp that was held by Directorate of 

Qadisiyah province education. The researchers concluded that the 

current scale was considered a tool to detect the level of leadership 

behavior to the Scouts Sergeants and their assistants and distributed a 

sample search on five levels to gauge the leadership of the Scouts 

Sergeants and their assistants. It was found that the highest level was 

(very good), followed by the level (good ) and level (average) and 

level (acceptable), and finally level (weak) and appeared that the 

research sample had achieved a good level to measure leadership 

behavior to the Scouts Sergeants and their assistants. The researchers 

recommended to adopt the current scale designed by the researchers to 

detect the level of leadership behavior to the Scouts Sergeants and 

their assistants and conduct similar studies to identify the relationship 

between the leadership behavior and the results of the participating 

teams scout camps and conduct similar studies to identify the 

leadership behavior and its relationship to the level of social cohesion 

of the participating teams scout camps. 

 Key words: building and rationing a scale, leadership behavior, 

the Scouts Sergeants 

   املقدمة  -1
 اختالف على العلماء قبل من الكبري االهتمام ذات املواضيع من القيادة موضوع إن 

 من وهناك خمتلفة ناهجمب الباحثون وتناوهلا الفرد حياة من عديدة جوانب احتلت لذا ختصصاهتم،
 كانت سواء املؤسسات من مؤسسة أية حتقيق يف الفاعلة واألداة األساس احملرك مبثابة القيادة اعترب

 فاعلية اكثر اجلماعة أداء جعل يف لدورها وذلك رياضية أم سياسية أم اقتصادية أم عسكرية
 كما إمام إىل والبناء النهوض حركة ودفع معني هدف ولتحقيق األفراد سلوك توجيه يف ومسامهتها

  "0991، النعمة خالد وليد" مستقبلها وبناء سلوكهم وتنظيم اجلماعة متاسك يف دواًر هلا أن

 وان القرارات اختاذ على قادرا ويكون الناس معاملة يف املهارة ميتلك أن جيب املنفذ والقائد 
 اجملال يف وتقدمه العمل يف القائد جناحو  يقبلوهنا اآلخرين جيعل أي أفكاره تقبل على القدرة ميتلك
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 وعلى اجلماعة نوع على القيادة تتوقف  أخر وبعبارة اآلخرين قيادة يف مقدرته على يعتمد اإلداري
 اذا اال قائدا يصبح أن شخص يستطيع فال قيادية ومهارات توقدرا أساليب من قائدها  لد ما

 هذه توفري إىل يقودها وان وأهدافهم حاجاهتم عن يعرب وان مبشكالهتم مجاعته يشارك أن استطاع
 احلياة يف فعال دور له وموجه ومريب قائد مبثابة الكشفية القائدة وتعد.  األهداف وبلوغ احلاجات
 طبيعة على تنعكس قيادي وأسلوب شخصية من به متيز ما ضوء يف العملية تلك وتكمن، الكشفية
 وجود عدم يف البحث مشكلة وتكمن، معهم لعملوا جمموعتها أفراد مع االجتماعية العالقات

 السلوك مستوى  على للتعرف، مقنن حملي ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي للسلوك مقياس
 ومساعداهتن الطالئع لعريفات ومستواه القيادي السلوك درجة معرفة عدم عن فضال هلن، القيادي

 على وتأثري أمهية من الظاهرة هلذه ملا، عراقال حملافظات والكشفي الرياضي النشاط مديريات يف
 :  إىل البحث ويهدف.  الكشفي املخيم أثناء االجتماعية العالقات

 . ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مقياس وتقنني  بناء .0

 .  ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مستوى  على التعرف .2
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 :  البحث إجراءات -5

 وطبيعة ملالمته نظار، املسحي باألسلوب الوصفي املنهج الباحثون استخدم: البحث منهج 2-0
  احلالية الدارسة

 والبالغ ومساعداهتن الطالئع بعريفات البحث جمتمع حتديد مت: وعيناته البحث جمتمع 2-2
 من حمافظة "01" من كشفية تربية مديرية "09" على موزعة ومساعدة عريفـة "091" عـددهن

 خميم القادسية حمافظة تربية مديرية إقامته الذي الكشفي املخـيم فـي االشرتاك خـالل العراق فظاتحما
 . "0" جدول يف مبني كما السنية

 وعيناته البحث مجتمع يبين "1" الجدول

  التطبيق عينة
 البناء عينة

  والتقنين

 عينة
  االستطالع

  القيادي السلوك مقياس
  ت  المحافظة

                 المساعدة   ت العريفا

 0  0/ الكرخ بغداد 1 1 01  

 2 2/ الكرخ بغداد 1 1 01  

 3  3/  الكرخ بغداد 1 1 01  

 1  0/ الرصافة بغداد 1 1 01  

 1 2/ الرصافة بغداد 1 1  01 

 6  3/ الرصافة بغداد 1 1  01 

 7  بابل 1 1  01 

 8  النجف 1 1   01

 9  القادسية 1 1   01

 01  كربالء 1 1   01

 00  الكوت 1 1  01 

 02  قار ذي 1 1   01

 03  ميسان 1 1   01

 01  البصرة 1 1  01 
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 01  املثىن 1 1   01

 06  دياىل 1 1  01 

 07  كركوك 1 1  01 

 08  االنبار 1 1  01 

 09  الدين صالح 1 1  01 

  اجملموع 091 11 91 61

 : على عينةال وشملت

 عـدد بلـغ وقد العشوائية بالطريقة االستطالع عينة حتديد مت:  االستطالعية التجربة عينة 2-2-0
 . "0" باجلدول مبني وكما ومساعدة عريفة "11" العينـة أفراد

 بالطريقة اختيارهم مت البحث جمتمع من ومساعدة عريفة "91" على اشتملت: البناء عينة 2-2-2
 . العشوائية

 . العشوائية بالطريقة اختيارهم مت ومساعدة عريفة "61" على اشتملت: التطبيق عينة 2-2-3

 : البحث في المستخدمة واألجهزة األدوات 5-5

 األجنبية والدارسات والبحوث العلمية واملراجع املصادر من كبري عدد على الباحثون اطلع 
 النتقاء العلمي والبحث واالختبارات املقاييس اءوبن النفس وعلم الكشفية الرتبية جماالت يف والعربية

 األدوات الباحثون استعمل البحث هدفا حتقيق اجل من احلايل البحث واستكمال املعلومات
 : اآلتية واألجهزة

 الشخصية املقابالت . 

 الكرتونية حاسبة  . 

 صغريه شخصية حاسبة . 

 الكرتونية توقيت ساعة . 
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 أقالم - الوارق" مكتبية أدوات".  

 : البحث إجراء خطوات 5-5

 : ومساعداتهن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مقياس وتقنين بناء إجراءات 5-5-1

 الطالئع لعريفات القيادي السلوك مقياس وتقنني بناء وهو البحث من األول اهلدف لتحقيق
  -: اآلتية العلمية اخلطوات بأتباع البـاحثون قام ومساعداهتن

 : ومساعداتهن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مقياس من الهدف تحديد 5-5-1-1

 هو وما واضحا حتديدا املقياس من اهلدف حتديد هو املقياس لبناء األوىل اخلطوة إن 
 السـلوك مقيـاس بنـاء إىل يهـدفون املرحلـة هـذه فـي الباحثون وان املقياس هلذا املنشود االستعمال

 مستوى  معرفة لغرض العراق يف الكشفية املخيمات فـي ومسـاعداهتن ـعالطالئ لعريفـات القيـادي
 . هلن القيادي السلوك

 الطالئع  لعريفات القيادي السلوك لمقياس النظري اإلطار تحديد 5-5-1-5
 : ومساعداتهن

 واضحني وحدودها مفهومها يكون وان قياسها املطلوب الصفة أو الظاهرة حتديد ينبغي 
 تناوال وقد ومساعدهتا للعريفة القيادي السلوك هي لقياسها الباحثون يهدف اليت هرةالظا وان متاما
 . النظرية الدارسات يف ذلك

 :  ومساعداتهن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مقياس مجاالت تحديد 5-5-1-5

 واملقابالت املرتبطة ات والدارس ات والنظري ادر واملص ع املارج ى عل االطالع بعد 
 والرتبية واالختبارات والرياضـي الرتبوي الـنفس علـم جمال فـي واملختصـني اخلرباء أراء ومع لشخصيةا

 صالحية  مد على التعرف اجل ومن القيادي السلوك ملقياس جمـاالت ثالثـة حتديد تـم الكشـفية
 النفس علم يف صواالختصا اخلربة ذوي مـن جمموعـة علـى عرضـها إلـى البـاحثون جلأ اجملاالت تلك

 من جمموعة هو" االستبيان إذ، االستبانة ضمن، الكشفية والرتبية الرياضي النفس وعلم الرتبوي،
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 موقف أو ظـاهرة حول املبحوثني أراء أو معلومات على احلصول بقصد تعد اليت املكتوبة األسئلة
  "13 ص ،0999، وآخرون عبيدات حممد" "معني

 أو صالحية يف واملختصني اخلرباء السادة أبداها اليت املهمة اتباملالحظ الباحثون أخذ وقد 
 الباحثون استعمل إحصائيا واملختصني اخلرباء السادة أراء ولتحليل اجملاالت تلك صالحية عدم

 . "3" اجلدول يف مبني هو وكما املقياس جماالت حول املطابقة حسن اتفاقهم لبيان "2كا " اختيار

 مقياس مجاالت حول الخبراء السادة التفاق المحسوبة "5كا " قيم يبين "5" الجدول
 القيادي السلوك

 ت المجاالت تصلح تصلح ال المحسوبة 5كا قيمة الداللة

 1 .الدميقراطي  القيادي السلوك 19 1 16،1 معنوية

 1 .التسلطي  القيادي السلوك 19 1 16،1 معنوية

 1 .الفوضوي  القيادي السلوك 10 0 0 معنوية

 3081 تساوي "1011" داللة  ىومستو  "0" حرية درجة عند اجلدولية "2كا" قيمة

 مـن اكبـر جـاءت  القيـادي السـلوك جملـاالت احملسـوبة "2كـا" قـيم نأ ظهرت "3" اجلدول خالل من
 أن تبني "1011" داللة مستوى  وعند "0" احلرية درجة عند "3081" البالغة اجلدوليـة قيمتهـا
 .معنوية داللة ذات  القيادي السلوك جماالت

   للمقياس األولية الصيغة إعداد 5-5-1-5

 مبا تلخصت واليت عدة علمية خطوات إجراءب الباحثون قام املقياس هلذا األولية الصيغة لوضع
 -:يأيت
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 :  المقياس تافقر  وإعداد جمع 5-5-1-5-1

 مجـع هـي  األخـر اخلطـوة كانـت اجملـاالت وحتديـد املقيـاس ـنم اهلـدف حتديـد تـم أن بعـد 
 ذوي مع الشخصية واملقابالت واملراجع املصادر مبراجعة الباحثون قـام إذ وإعدادها  ارت الفقـ

 . الثالث اجملاالت على موزعة فقرة "17"كانت اليت الفقرات إعداد مت حيث  االختصاص

  -: المقياس فقرات اغةصي وأسس أسلوب تحديد 5-5-1-5-5

 مـن البـاحثون متكـن املقيـاس فقرات وصـياغة جلمـع طرائق عـدة اسـتعمال خـالل من 
 الفقرات مع املتشاهبة الفقرات استبعاد مت وحتليلها الفقرات دارسة وبعـد فقـرة "17" علـى احلصـول

 جمـال هـي جماالت ثالثة على موزعة صياغتها يف والضـعيفة الواضحة غري الفقرات عن فضال  األخر
 الفوضوي السلوك وجمال فقرة "02" التسـلطي السـلوك وجمـال فقـرة  "03" الدميقراطي السـلوك

  فقرة "02"

  -:القيادي السلوك مقياس فقرات صالحية تحديد 5-5-1-5-5

 خلرباءا السـادة علـى ارت الفقـ هـذه بعـرض ارت الفقـ وإعداد  مجـع بعـد البـاحثون قـام 
 أو تعديلها إمكانية وتأثري منها والسلبية اإلجيابية وحتديد الفقرات صـالحية  مـد لتحديـد واملختصـني

 السلوك جماالت على توزعت اليت الفقرات عدد بلـغ إذ أخر جمال إىل جمال من الفقرات بعض نقل
 .  "1" اجلدول يف مبني هو وكما فقرة "37" القيادي

  "5" الجدول

  توزيعها عند لها التابعة الفقرات وعدد المقترحة القيادي السلوك جاالتم يبين
 والمختصين الخبراء السادة على

 ت المجاالت اإليجابية الفقرات عدد السلبية الفقرات عدد الكلي العدد

 0 .الدميقراطي القيادي السلوك 03 - 03

 2 .التسلطي القيادي السلوك 7 1 02

 3 .الفوضوي القيادي السلوك 7 1 02
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 الكلي اجملموع 27 01 37

 بعض تعديل مت آرائهم إلـى واسـتناداً  واملختصـني اخلرباء السـادة علـى تاالفقـر  عـرض وبعـد 
 قيمـة أن ،علمـا املقيـاس فقرات لقبـول 2"كا" اختبار استعمال ومت مالئمة أكثر لتصبح الفقرات

 . الفقرات مجيع قبول ذلـك عـن ـتج،لين "3081" هـي اجلدوليـة 2"كـا"

   -: المقياس تعليمات إعداد 5-5-1-5-5

 أعداد مت واملختصـني اخلرباء السـادة قبـل مـن ارت الفقـ صـالحية علـى املوافقـة متـت أمن بعـد 
 هذه إعداد يف روعي وقد، عن فقراته اإلجابة كيفية للمخترب توضح اليت باملقياس اخلاصة التعليمات

 خاصا أمنوذجا التعليمات تضمنت فقد الوضوح ولزيادة الفهم وسهلة واضحة تكون أن عليماتالت
  صـحيحة إجابـة هنـاك لـيس انـه إىل التعليمـات يف وأشري  املقياس، فقرات عن اإلجابة كيفية عن

 من طلب ماك. واملساعدة العريفة علـى تنطبـق التـي اإلجابـة اختيـار هـو املهـم بـل خاطئـة وإجابة
 بسـرية ستحظى إجـابتهم وان ودقـة صراحة بكل املقياس فقرات مجيع عن اإلجابة ضرورة املختربات

 وضـعت وقـد. أسـمائهن كتابـة عـدم علـى والتأكيـد فقـط، العلمـي البحـث ألغراض وهـي تامـة
 إىل ونبـاخ كر شـريي إذ ،صراحة املقياس اسم إىل اإلشارة دون من املقياس على اإلجابة تعليمـات

 عن االمتناع أو اإلجابة تزييف إىل املستجيب تدفع قد املقاييس هذه ملثـل الصـرحية التسـمية أن"
  "Cranach , 0971. P.11"." الدقيقة اإلجابة

  -:للمقياس  اإلجابة بدائل اختيار 5-5-1-5-2

 وذلـك اخلماسـي االختيـار نتتضـم والتـي للمقيـاس اإلجابـة بـدائل باختيـار البـاحثون قـام 
 . "نادرا – قليال – أحيانا – غالبا – دائما" اإلجابة عن للتعبري حرية أكثـر وإعطاء  البحـث ملالئمـة

  -: االستطالعية التجربة 5-5-1-2

 علـى والتعـرف للمختربات ـهفقرات ووضـوح املقيـاس تعليمات وضوح من التأكد اجل من 
 من ذلك يرافق وما املقياس تطبيق ظروف على التعرف وكذلك، ابـاهتنإلج املسـتغرق الوقـت

 عريفه "11" من مؤلفة استطالعية عينة على املقياس بتطبيق الباحثون قام، معوقات أو صعوبات
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 حمافظه يف للمرشدات خميم يف.  01/00/2102  خبتاري وذلك عشوائيا اختيارهم مت ومساعده
 استغرقته الذي الوقت وان واضحة ـهفقراتو  املقياس تعليمات أن بةالتجر  هذه من اتضح وقد كربالء
 وبذلك. دقيقة "07" مقـداره مبتوسـط دقيقـة، "21-01" بني تراوح املقياس فقرات عن اإلجابة
 . البناء عينة على للتطبيق جاهزا هفقراتو  بتعليماته املقياس أصبح

    -: الرئيسية التجربة 5-5-1-5

 حتليـل عمليـة إجراء هبـدف البنـاء عينـة علـى املقياس تطبيق خالل من ئيسيةالر  التجربة متت 
 قوهتا إىل استنادا الصاحلة غري الفقرات واستبعاد الصاحلة الفقرات الختيار وذلـك ـهفقراتل إحصـائي
 البناء عينة على املقياس طبق وقد للمقياس، والثبات الصدق مؤشرات  الستخار وكذلك، التمييزية

  السنية خميم يف "م 08/00/2102" خبتاري وذلك ومساعده عريفه "91" عددها لبالغا
  البناء عينة على التجربة متت صباحا العاشرة الساعة  يف وذلك القادسية حمافظة يف للمرشدات

  -: المقياس تصحيح 5-5-1-5

 يحالتصح مفتاح باستعمال  القيادي السلوك مقياس على املختربات إجابات صححت 
 فقرات علـى اإلجابات أوازن جممـوع أسـاس على الكليـة الدرجـة حسـبت فقد. الغرض هلذا املعد

 البدائل وحسب فقرة لكل درجات "1-0" من األوزان حـددت وقد، فقـرة "37" البالغـة املقياس
 . "1" اجلدول حسب والسلبية اإلجيابية الدرجات إعطاء مت كما،  القائدة ختتارها اليت

 "2" دولالج

 والسلبية اإليجابية القيادي السلوك مقياس فقرات على اإلجابات أوازن يبين

  اإلجابة بدائل  اإليجابية الفقرات درجات  السلبية الفقرات درجات

  دائما 1 0

  غالبا 1 2

  أحيانا 3 3

  قليال 2 1

  نادرا 0 1
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    -:القيادي السلوك مقياس فقراتل اإلحصائي التحليل 5-5-1-8

 فقراتل الداخلي واالتساق التمييزية القدرة حساب إىل اإلحصائي التحليل يهدف 
 علـى حيصـلون الـذين األفراد بـني التمييـز أو التفريـق على القدرة إىل التمييزية القدرة تشري إذ. املقياس
 يشـري حني فـي ،نفسـه املقياس فـي منخفضـة درجـات علـى حيصـلون الـذين األفرادو  عاليـة درجـات
 اإلبقاء يعين الفقرات حتليل أن أي للصفة، قياسـها يف الفقرات جتـانس  مد إىل الـداخلي االتساق

  "98 ص ،0997 ميخائيل، مطانيوس"  " االختبار يف اجليدة الفقرات على

  -:مها إحصائيا املقياس فقرات حتليل يف أسلوبني الباحثون اتبع وقد

   -:" التمييزية القوة" رفيتانالط المجموعتان: أوال

 حتصـل التـي الصـفات بني التمييز على املقياس صفات قدرة هي التمييزية بالقدرة ويقصد" 
 ،0981، روديف دوارت"    "االختبار يف منخفضة درجات على حتصل والتـي عاليـة درجـات علـى
  "021 ص

 أسـلوب اسـتعمال تـم  لقيـاديا السـلوك مقيـاس فقراتل التمييزيـة القدرة عن للكشف 
 رتبت فقد. الفقرات لتمييز املناسبة األساليب من األسلوب هـذا يعـد إذ الطرفيتـان، اجملموعتـان
 مث تنازليا، املقياس تصحيح بعد واملسـاعدات العريفـات عليهـا حصـلت التـي الكلية الدرجات
 "%27" بنسـبة متثلت الدنيا لمجموعةل "21" و العليا للمجموعة ومساعدة عريفة "21" اختريت

 إذ" الوسطى، "%16" نسبة واسـتبعاد الطرفيتني اجملموعتني لتمثال الـدرجات من والدنيا العليا
 تعطي "%27 نسبة اعتماد أن على "0973" وليهمان وميهرنز "0939" كيلي أحباث أكدت

  "019 ص ،0981، فر صفوت" ." ومتايز حجم اكرب

 متييـز معامـل حسـاب ،ولغـرض "%27" طرفيـة جمموعة كل ضمت األساس هذا وعلى 
 لعينتني "t-test" التائي االختبار استعمال فقرة "37" البالغة املقيـاس فقرات مـن فقـرة كـل

 الدالة التائية القيمة وعدت "spss" االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلقيبة بواسطة مستقلتني
 . "6" اجلدول يف مبني هو وكما.  اتالفقر  لتمييز مؤشرا إحصائيا
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   والدنيا العليا للمجموعتين المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط يبين "5" الجدول
 التمييزية القوة حساب في وداللتها المحسوبة التائية والقيمة

 الفقرة قوة
  التمييزية

 "t"قيمة
  المحسوبة

 رقم  %55 العليا المجموعة  %55 الدنيا المجموعة
     ع     ع  الفقرة

 0 3009  1039  1071  1067  02091   مميزة

 2 3028  1011  1060  1069  01067   مميزة

 3 3033  1017  1019  1069  9091   مميزة

 1 3031  1061  1036  1078  6091   مميزة

 1 3028  1011  1031  1078  7078   مميزة

 6 3002  1032  1.77  1017  01080   مميزة

 7 2077  1097  1011  1096  6007   مميزة

 8 3033  1017  1011  1073  9021   مميزة

 9 2017  1090  3066  1078  6061   مميزة

 01 2080  1090  1010  1082  8061   مميزة

 00 3028  1011  1019  1069  01011   مميزة

 02 3.31  1016  1012  1076  9010   مميزة

 03 2012  1093  3077  1089  6096   مميزة

 01 3006  1039  1070  1067  02090   مميزة

 01 2011  1091  3066  1078  8071   مميزة

 06 3028  1011  1066  1061  00016   مميزة

 07 3026  1011  1068  1061  02063   مميزة

 08 3011  1081  1039  1078  7091   مميزة

 09 3031  1016  1060  1069  01010   مميزة

 21 3031  1018  1011  1076  8019   مميزة

 20 3011  1019  1013  1076  7011   مميزة
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 22 3031  1016  1012  1076  9010   مميزة

 23 2080  1090  1008  1091  7019   مميزة

 21 2086  1090  3098  1098  1010   مميزة

 21 2090  1081  1010  1079  8.63   مميزة

 26 3020  1010  1011  1076  01008   مميزة

 27 2010  1098  3090  1096  6070   مميزة

 28 3017  1077  1008  1091  6020   مميزة

 29 2018  1088  3071  1087  6021   مميزة

 31 3001  1081  1008  1091  1070   مميزة

 30 3011  1082  1011  1076  8060   مميزة

 32 2079  1070  1071  1010  01011   مميزة

 33 2093  1081  1023  1070  8012   مميزة

 31 2063  1076  1011  1096  7063   مميزة

 31 2093  1077  1011  1076  9088   مميزة

 36 3011  1091  1008  1087  6016   مميزة

 37 3011  1.81  1039  1078  7091   مميزة

 1011= الداللة مستوى  16= احلرية درجة 20103 = اجلدولية t"" قيمة

 وعند "0601- 1091" بني تراوحت احملسـوبة التائية القيم أن لنا يتبني "6" اجلدول مالحظة من
 اإلبقاء مت "1011" داللة  ومستو "16" حرية درجة عند "20103"ولية اجلد "t"قيمة مع مقارنتها

 . متييزية داللة هلا الن فقرة "37" عددها والبالغ الفقرات يعمج على

   :الداخلي االتساق معامل: ثانيا
 " املقاسة السلوكية للظاهرة قياسها يف الفقرات جتانس  مد لتحديد الداخلي االتساق معامل يعد"

 "Lindquist, 0910, p286"      
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   "18 ،ص 2110، مرقس حنا ةأمري ""   بااليت لتميزها الطريقة هذه الباحثون استخدم وقد

 يقيس الذي نفسه السلوكي البعد فقره كل تقيس حبيث هفقرات يف متجانسا مقياسا لنا تقدم 
 . ككل املقياس

 التمييزية املقياس لقوة مشاهبة تكون للفقرة التميزية القوة  . 

 املقياس فقرات بني الرتابط إبراز على القدرة . 

 فقـرة كل درجة بني بريسون ارتباط معامل باستخدام املؤشر هذا قيمة  استخار مت وقد 
 احلقيبة بواسطة ومساعدة عريفة "91" عددهم البالغ العينة افرد جلميـع للمقيـاس الكليـة والدرجـة

 . "7" اجلدول يف مبني هو وكما. "spss" االجتماعية للعلوم اإلحصائية

  "5" جدول

 االتساق" القيادي السلوك لمقياس الكلية والدرجة لفقرةا درجة بين االرتباط معامل يبين
 "الداخلي

  الفقرة رقم  االرتباط معامل  الفقرة رقم  االرتباط معامل

10331 21 10300 0 

10311 20 10166 2 

10161 22 10131 3 

10319 23 10139 1 

10621 21 10192 1 

10391 21 10318 6 

10320 26 10261 7 

10110 27 10139 8 

10218 28 10198 9 

10196 29 10161 01 

10197 31 10319 00 
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10336 30 10107 02 

10362 32 10310 03 

10173 33 10139 01 

10111 31 10313 01 

10331 31 10128 06 

10131 36 10179 07 

10110 37 10198 08 

  10367 09 

   1011= داللةال مستوى   88= احلرية درجة  1021= اجلدولية القيمة

-10218" بني وحتاتر  االرتباط معامل ان لنا يتبني "7" اجلدول مالحظة خالل من
 تاالفقر  مجيع على اإلبقاء مت االرتباط ملعامل العظمى العشوائية القيمة مع مقارنتها وعند "10621

 . اإلحصائية لداللتهما فقرة "37" عددها البالغ

  -:اسللمقي السيكومترية الخصائص 5-5-1-5

 ومن. املقياس بناء وعلمية سالمة لضمان ومهمة اساسية شروط توفر املقياس بناء يتطلب
 ان جيب انه" اىل تشري اذ ،"دافيدوف" تؤكده ما وهذا. والثبات بالصدق امتيـازه الشـروط تلـك أهم
 ص، 0988، دافيدوف ليندال""  أدواهتم وصدق ثبـات علـى الـدليل االختبارات مصـممو يقيم

138"  

   -: المقياس صدق

 ويعـرف. القيـاس ادوات تقـومي يف املهمة األساسية واملفاهيم املؤشرات من الصدق يعد
 حممد زكريا" "اجله من وضع الذي الغرض االختبار فيها يقيس التـي الدقـة" انـه علـى الصـدق

   "033 ص ،0999، "اخرون"و

 1 -:ومها مقياسه صدق من للتأكد الصدق من نوعان الباحثون اعتمد وقد
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  -:الظاهري الصدق 5-5-1-5-1-1

 او السـمة جلوانب املقياس او االختبار متثيل  مد معرفة اىل الصدق من النوع هذا يهدف
 ام الظاهرة هذه من حمدودا جانبا يقيس املقياس او االختبار كان اذا ،وعما قياسـها املطلـوب الصـفة
 يف املختصني اخلرباء أراء حتديده يف ويستخدم. قياسه يريد ملـا تـواهحم مطابقة  مد اي. كلها يقيسها
  "218 ص، 2111، الدين نصر وحممد  عالوي حسن حممد"" قياسه االختبار حياول الذي اجملال

  اخلرباء مـن جمموعـة علـى  القيـادي السلوك مقياس عرض عندما الصدق هذا حتقق وقد
 مكوناتـه صالحية إلقرار الكشفية والرتبية الرياضي النفس وعلم النفس علـم جمـال فـي واملختصـني
 . تقيسها اليت للمكونات الفقرات هذه متثيـل  ومـد ـهفقرات صـالحية وكـذلك األساسـية

  -:الفرضي التكوين صدق 5-5-1-5-1-5

 اتافرتاض علـى يعتمـد كونـه تعقيدا الصدق انواع اكثر وهو" البناء، صدق أيضا ويسمى
 ضوء يف االختبار على االداء تفسري به ميكن الذي  املد"  بانة ويعرف" جتريبيـا منهـا يتحقـق نظريـة
  "268 ،ص2111، :الدين نصر وحممد  عالوي حسن حممد"   " املعينة الفرضية التكوينات بعض

 : االتية الطرق الباحثون استخدم الفرضي التكوين صدق ولتحقيق

   -:الطرفيتان اجملموعتان:  اوال
 ميتلكوهنـا ال والـذين السـمة ميتلكـون الـذين القائـدات بـني التمييـز علـى الفقرات قـدرة ان

 عنـدما ذلـك مـن التحقـق تـم احلـايل املقياس ويف.  البناء صدق علـى الدالـة املؤشرات مـن تعـد
-t" التائي االختبار وباستعمال تانالطرفي اجملموعتـان بأسـلوب فقراتلل التمييزيـة القـدرة حسـبت

test" 6" جدول" . 

  -:الداخلي االتساق:  ثانيا
 اختبارات علـى تشـتمل املقاسـة الصـفة او السـمة تكـون عنـدما الـداخلي االتساق يتحقق

. ككـل االختبار درجـة عـن صـورة تعطـي الفرعيـة االختبارات هـذه مجـع وحاصـل متعـددة، فرعيـة
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 على ذلك دل عاليا لالختبار الكلية بالدرجة الفرعية االختبـار درجـات ارتبـاط معامـل كـان وكلمـا
 نصر وحممد عالوي حسن حممد"" الفرضي التكوين صدق على وبالتايل لالختبار الداخلي التناسق

  "270 ص ،2111، الدين

 بالدرجة فقرة كل درجة ارتباط معامالتج استخر  عندما املؤشر هذا الباحثون استعمل وقد
 . "7" جدول للمقياس الكلية

  -:المقياس ثبات 5-5-1-5-5

 يكـون لكـي املقيـاس فـي تـوفره ويتعـني املقيـاس فـي األساسية املفاهيم من الثبات مفهوم يعد
 أي ان القول ميكن لذلك منه امشل الصدق يكون الصدق مبفهوم مقارنته وعنـد لالسـتعمال صـاحلاً 
 الثابت االختبار ان ذلك بعكس القول ميكن ال ولكن ثابتاً  اً ر اختبا يكون صادق "ياسمق" اختبار

 . دائماً  صادقاً  يكون ان هو

  -: يأيت كما الثبات حساب ومت

  -:النصفية التجزئة 5-5-1-5-5-1

 تتطلب كوهنا والوقت، باجلهد باالقتصاد متتاز اليت الطرائق من النصفية التجزئة طريقة تعد
 والنفسية الرتبوية الدارسات يف املستعملة الطرائق أكثر من وهي فقط، واحد مرة االختبار تطبيق
 فردية فقرات إىل املقياس فقرات جتزئة مت الطريقة هذه من التحقـق ولغـرض، الثبـات معامـل إلجيـاد
 للنصف رةاألخيـ الفقـرة قيمـة إضـافة تـم فقد فردي املقياس فقرات عدد ان ولكون، زوجية  وأخر
 حساب مت بعدها، نصف لكـل "09" وهـو متسـاوي العـدد يكون كـي الثـاين النصـف الـى األول
 القيمة من اكرب وهي "1081" احملسوبة قيمتها وكانت املقياس نصفي بني بريسون االرتباط معامل

 االرتباط معامل  استخار مت.  "88" حرية ودرجة "1011" داللة مستوى  عند "10211" اجلدولية
 الباحثون قام االختبار كامل ثبات على احلصول وألجل "1081" بلغ اذ االختبار نصف لثبات
 عالية قيمة وهي "1090" بلغ قد بارون سبريمان مقدار بأن ظهر بارون سبريمان معادلة بتطبيق

 . املقياس ثبات على تدل



 5112     1 العدد             8المجلد           مجلة علوم التربية الرياضية 

51 

   "016 ،ص2111، عالم حممود  الدين صالح"    .......... 

 . لالختبار الكلي الثبات معامل قيمة= 00ر

 . االختبار نصف درجات ثبات معامل قيمة= 20ر

    -: كرونباخ الفا معامل 5-5-1-5-5-5

 اذ - جاملتدر  ناامليز  ذات للمقاييس مالئمة وأكثر شيوعاً  الثبات مقاييس أكثر من تعد"
 كـل ارتبـاط وكـذلك املقيـاس داخـل عضالـب بعضـها مـع الفقرات ارتباط  مـد علـى الطريقة هذه تعتمد
"  الفا معامل حيدد الذي هو الفقرات بني الداخلي االرتبـاط معـدل ان اذ.  ككـل املقيـاس مـع فقـرة

  "08 ص ،0999، باهي مصطفى"

 البالغـة املقيـاس بنـاء عينـة أفراد على طبق كرونباخ الفا مبعامل املقياس ثبات وحلساب
 الثبات معامل قيمة بان وظهر "spss" االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلقيبـة تعمالاسـ قائـدة "91"

 القيادي السلوك مقياس أصبح وهبذا املقياس لثبات عال مؤشر وهي "1081" تساوي للمقياس
 . التطبيق عينة على للتطبيق اجاهز  النهائية بصورته

 عينـة علـى للتطبيق جـاهز املقيـاس بحأصـ القيادي السـلوك مقيـاس بناء مـن االنتهـاء بعـد
 من املتكونة التطبيق عينة على القيادي السلوك مقياس بتطبيق الباحثون قام حيـث النهائيـة التطبيق

 العاشرة الساعة "م 08/02/2102"يف وذلك النجف مبحافظه خميم يف ومساعده عريفه "61"
 . دقيقة "01 – 01" بني جتاوز وبوقت صباحا

 : ومساعداتهن الطالئع لعريفات القيادي السلوك لمقياس المعايير اشتقاق 5-5-1-11

 االختبارات تطبيق حماولة إىل فقط يهدف ال الرياضية الرتبية جمال يف العلمي البحث إن
 اجملال يف لتطبيقها املعايري فيها تتوافر اليت اجلديدة املقاييس من العديد بناء إىل يسعى بل واملقاييس
      املتعددة بنواحيه يتميز الذي الرياضي
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  "38 ص ،2111رضوان، لدينا نصر وحممد عالوي حسن حممد"

 ومن. املعايري إىل الوصول بغية معيارية درجات إىل اخلام الدرجات حتويل جيب فإنَّه ولذلك
 حيـث تاالختبارا تقنـني عمليـة إليهـا ترمـي التـي األساسية األهداف  أحد هي املعايري أن املعروف

 األصلية النتيجة هي اخلام والدرجة املدروس، البحث جمتمع متثل التـي التقنـني عينـة مـن املعـايري تشـتق
 حسانني، صبحي حممد" املعايري مصدر وهي إحصائًيا تعاجل ان قبل االختبار تطبيق من املشتقة
  "29 ص ،2110

 إلـى تصلح أهنـا إذ التقنـني عينة لـدرجات تائيـةال املعيارية الـدرجات  جا باسـتخر  الباحثون قـام وقـد
 اخلـام للدرجـة فهمنـا يف أمهيتها وتبدو مقياس أي يف األفراد ومعايري مستويات حتديد فـي كبري حـد
  إىل تنسب عندما واضًحا معىن تكتسب الدرجات هذه بـأن وذلـك األفراد عليهـا حيصـل التـي

   "017 ،ص0979 البهي، السيد فؤاد"     املقياس اعليه أجري اليت اجلماعة مستويات

 واحنرافها "11" يساوي متوسطها معيارية درجة عن عبارة فهي التائية الدرجة عن اما
 لغـرض مجعهـا، ميكـن درجـات إلـى اخلـام الـدرجات حتويـل يف عادة وتستخدم "01" يساوي املعياري
ا الدرجة هـذه ومتتـاز تفسـريها، وتسـهيل مقارنتهـا  . سالبة قيما تتضمن ال بأهنَّ

 على الفرد أداء مقارنة يف تساعدنا وسيلة إال هو ما التائية الدرجة استعمال فان وهكذا
 إىل بالنسبة الفرد ميثلها اليت املئوية املنزلة على وتدل معينة معيارية جمموعة أداء مع املهمات بعض

 احلسايب الوسط ان ،علما املدروسة الظاهرة إىل بالنسبة حالته متاثل وهي األشخاص من جمموعة
 الدرجات وضع ولغرض "08021" املعياري رافواالحن "01909" كان اخلام  للدرجات

  . ذلك يبني "8" واجلدول املعيارية، اتاملستويو 
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  "8" جدول
 السلوك لمقياس "التطبيق" عينة فرادأل المعيارية والدرجات الخام الدرجات يبين

 القيادي

 الدرجة
 المعيارية

 الدرجة
 الخام

  ت
 الدرجة
 المعيارية

 الدرجة
 الخام

  ت
 الدرجة
 المعيارية

 الدرجة
 الخام

 ت

12 018 37  10 028 09  20 91 0 

13 011 38  10 029 21  23 97 2 

11 010 39  12 031 20  28 016 3 

11 013 11  13 032 22  29 018 1 

16 011 10  13 033 23  31 019 1 

17 016 12  11 031 21  30 000 6 

17 017 13  11 031 21  32 001 7 

18 018 11  11 036 26  33 001 8 

19 019 11  16 037 27  31 006 9 

62 061 16  17 039 28  31 007 01 

63 066 17  18 011 29  31 009 00 

61 068 18  18 010 31  36 021 02 

66 070 19  19 012 30  37 022 03 

67 073 11  19 013 32  38 023 01 

68 076 10  11 011 33  38 021 01 

69 077 12  11 011 31  39 021 06 

70 080 13  10 016 31  39 026 07 

    12 017 36  11 027 08 

 وأعلى "91" كانت العينة فرادأل حتققت خام درجة اقل ان هو "8" اجلدول به جاء مما
 املعياري واالحنراف "01102" اخلام للدرجات احلسايب الوسط وكان "080" كانت قيمة
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 "081" هي املخترب عليها حيصل ان املمكن من اليت للمقياس القصوة الدرجة ان علما "07020"
 . جالتدر  مخاسي املقياس كون "37" هي املقياس على قيمة واقل

 الطالئع يفاتلعر  القيادي السلوك لمقياس المعيارية المستويات 5-5-1-11
 : ومساعداتهن

 يتم ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك ملقياس املعيارية اتاملستوي حتديد إن
 أو اهلدف متثل قياسية معايري عن عبارة" هي اليت اتاملستويو  للمقياس املعيارية الدرجات خالل من

 الضرورية اتاملستوي تبني درجات تتضمن ألهنا خاصية أو صفة ألي بالنسبة حتقيقه املطلوب الغرض
 وحممد احلميد عبد كمال"" العالية اتاملستوي ذوي من مدربني أفراد على اتاملستوي إعداد يتم هلذا
  "081 ص ،0991 رضوان، الدين نصر

 ملقياس مستويات مخس هناك تكون أن الباحثون اختار فقد اتاملستوي هذه حتديد ولغرض
 .القيادي السلوك

 : يأيت كما ئيةاالز  الدرجة الباحثون  استخر معيارية درجات إىل اخلام درجةال ولتحويل

 
  11+ 01 × ئيةاالز  الدرجة=  "ت" التائية الدرجة أما

  3- إىل 3+ من ئيةاالز  الدرجة

  21 إىل 81+ من التائية الدرجة
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  المتحققة الخام والدرجات المعيارية المستوياتو  الدرجات يبين "5" جدول
 ومساعداتهن الطالئع لعريفات  القيادي السلوك مقياس على البحث لعينة

  ت  المستويات  الخام اتللدرج الفئات  المعيارية للدرجات الفئات  التكرارات

 0  ضعيف 91-002 26-31 03

 2  مقبول 003-031 36-11 23

 3  متوسط 003-018 16-11 21

 1  جيد 019-066 16-61 09

 1  جدا جيد 067-081 66-71 00

 : ومناقشتها وحتليلها النتائج ضعر -5

 . ومساعداتهن الطالئع لعريفات القيادي السلوك  لمستو االحصائية التقديرات 5-1

 لعريفات القيادي السلوك مستوى  قياس بعد عليها احلصول مت اليت النتائج عرض اجل من
  حتليلها لسهوله جداول شكل على عرضها مت فقد البحث عينة أفراد  لد ومساعداهتن الطالئع

 مت إذ ثالبح أهداف حتقيق إىل هتدف اليت الالحقة اإلحصائي التحليل عمليات وإلمتام. ومناقشتها
 السلوك يف ومساعدة عريفة "61" البالغة التطبيق عينة أفراد لنتائج اإلحصائي التقدير عرض

 . القيادي

 القيادي السلوك في البحث عينة أفراد لنتائج االحصائي الوصف يبين "11" جدول

  المتغيرات  بيالحسا الوسط  المعياري االنحراف  االلتواء معامل  التفرطح معامل  قيمة اقل  قيمة اعلى

  القيادي السلوك 01909 08021 -10313 -10616 019 080

 املعياري واالحنراف "01909" كان القيادي السلوك ملقياس احلسايب الوسط ان "01" اجلدول يبني
 متوزعة كانت البحث عينة أفراد ان على يدل مما "-10313" االلتواء معامل وكان "08021"

 كان ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك ملقياس الداخلي البناء نا مبعىن طبيعيا توزيعا
 . صحيحا
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 . ومساعداتهن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مستوى  ومناقشة وتحليل عرض 5-5

 والذي  ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مقياس تطبيق استكمال بعد
 عريفـة "61" عـددها البالغ الرئيسة التجربة عينة أفراد على النهائية بصيغته فقرة "37" تضمن

 احلسايب الوسط قيم استخار اىل الباحثون سـعا البيانـات وتفريـغ االستمارات مجـع وبعـد ومسـاعدة
. للمقياس النظري الوسط حبساب قاما مث ومن املقياس على القائدات لدرجات املعياري واالحنراف

 كوسيلة واحدة لعينة "t" قيمة حبساب قاما الوسطني بني الفروق نويةمع عن االستدالل وبعد
 البحث عينة أفراد  لد القيادي السلوك مستوى  واقع على والتعرف الغرض هذا لتحقيق احصائية
 عريفات لدرجات احلسايب املتوسط ان البيانات بتحليل املتعلقة النتائج أوضحت وقد، الرئيسة
 بني املقارنات إجراء وعند درجة "08021" قدرة معياري وباحنراف جةدر  "01909" بلغ  الطالئع
 داال فرقا هنالك ان تبني "000" البالغ للمقياس النظري واملتوسط املتحقق احلسايب املتوسط
 اجلدولية قيمتها من اكرب قيمة وهي "03099" احملسوبة "t" قيمت بلغت اذ الوسطني بني احصائيا

 . ذلك يبني "02" واجلدول "18" حريـة ودرجـة "1011" داللة مستوى  عند "2" البالغة

 "15" جدول

  الفرضي والوسط المتحقق الحسابي الوسط بين الفروق داللة يبين

 ومساعداتهن الطالئع لعريفات القيادي السلوك لمقياس

  ىمستو 
  الداللة

 المتوسط  التائية القيمة
  النظري

 االنحراف
  المعياري

 المتوسط
  الحسابي

  المتغيرات
  المحسوبة  الجدولية

  القيادي السلوك مقياس 01909 08021 000 03099 2  معنوي

 ومساعداهتن الطالئع لعريفات املتحقق احلسايب الوسط لصاحل الفرق يتبني "02" اجلدول خالل من
 الن عـايل  مستوى هو البحث عينة أفراد  لد مستواها ان" يعين وهذا القيادي السلوك متغري يف

 ميونا دوار غا جور" "للمقياس النظري الوسط قيمة من اعلى املتحقـق احلسـايب الوسـط قيمـة
  "230 ص، 0986، هنا حممود "وأخرون"



 5112     1 العدد             8المجلد           مجلة علوم التربية الرياضية 

55 

 "15" جدول

  وقيمة العينة أفراد وتكرارات ومدياتها القيادي السلوك مستوى  يبين

 المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط

 االنحراف
  معياريال

  المستويات   المد  التكرار  الحسابي الوسط

08021 01909 
  ضعيف 91-002 2

  مقبول 003-031 3

  

  متوسط 030-018 07

  جيد 019-066 08

  جدا جيد 067-081 3

 أفراد وتكرارات ومـدياهتا القيـادي السـلوك مسـتويات علـى التعرف اىل الباحثون سعا اذ
 بان "03" اجلدول يبني اذ واقعها على التعرف بغية فيه تقع الذي  واملـد  املستوى ضـمن العينـة

 كان الضعيف  ىاملستو  ان وتبني "08021" املعياري واحنرافه "01909" كان احلسايب الوسط
  املستوى شغل بينما العينة من ومساعداهتن عريفات "3" املقبول ىاملستو  شغل بينما "2" رهاتكر 

 وشغل ومساعده عريفة "08" اجليـد  املستوى وشـغل العينـة مـن ومسـاعده عريفة "07" املتوسط
 . البحث عينة أفراد من ومساعده عريفة "3"  جدا جيد  املستوى

 السـلوك مـن جيد مستوى  ميتلكون احلايل البحث عينة أفراد ان اىل النتيجة هذه تشري رمبا
 الذي املستوىب املقياس على انعكست اليت ورغباهتم فاهتموتصر  سلوكهم خـالل مـن يظهـر  القيـادي
 واملساعدات العريفات متتلكها اليت اخلربة اىل السبب الباحثون ويعزو احلايل البحث نتائج فيه ظهرت
 القيادة من متكنهن اليت القيادية الصفات والمتالكهن الكشفية باملخيمات املستمر االشرتاك نتيجة

 مع املباشر واالحتكاك الطليعة مرشـدات مـن القريب عملهن وحبكم ائداتالق كون هلا والتصدي
 تفهم اىل احلاالت بعض يف حباجة كوهنن معاجلتها يستطعن هلن واالجتماعية النفسية املشكالت
 والتأنيب احلزم من شيئا يبدين  أخر حاالت ويف معهن والتعاطف الطليعة مرشدات مشكالت
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 عواقب اىل تؤدي تركت اذا اليت احلرجة املواقف من كثري حل تطيعتس املناسبة الكلمة ان حيث
 .  وخيمة

 على تنعكس اليت الكشفية القيادة عملية أثناء يف كبيار دوار تلعب العريفات نفسية وان
 يف النفسي االنضباط درجات بأعلى تتحلى ان العريفة على جيب وهلـذا بالذات الطليعة مرشدات
 ويف ة،اباملدار  والغضب بالصرب والعناد والتعصب باهلدوء االنفعال ابلوتق احلاالت وأدق أصعب

 النفسي والشد احلساسية من نوعـا خيلـق ذلـك فـان باالنفعـاالت العريفـة شـعور عند العكس حالة
 . والكراهية بالعداوة الشعور اىل يؤدي مما الطليعة مرشدات وبني بينها

 جمتمع من خيتلف قد القيادية االمناط نتشارا ان إىل "0991" خطاب حسن يشري حيث
 "العريفة" القائد اختيار يف تؤثر كثرية عوامل هنالك ان حيث، اخر إلـى مؤسسة ومن آخر إىل

 مبرؤوسيه، ثقته ومد به، يؤمن الذي "القيم نظام" مثـل بالقائـد خاصـة عوامـل منهـا القيـادي، للنمط
 متاسـكهم ودرجـة اجلماعـة فاعلية" مثل املرؤوسنيب خاصة وعوامل الشخصية، القائد وميول

 السائدة التقاليـد مثـل بالبيئـة خاصـة عوامـل عـن فضـالً  انفسـهم إلـى ونظـرهتم وانتـاجيتهم ودوافعهـم
  "07 ،ص0991، خطاب حسن".  "اجلماعة وكفاءة

 الكشفية يةالعمل عليه تسري الذي الصحيح االجتاه تعكس البحث نتائج ان الباحثون وير
 الدميقراطي االسلوب حنو املتوجه يالعراق اجملتمع من جزء هو والذي الكشفي اجملتمع يف والقيادية

 القرارات اختـاذ يف املشـاركة مببدأ ويـؤمن االنسانية بالعالقـات يهـتم والـذي مؤسسـاته مجيـع ادارة فـي
 . األفراد إىل اكثر صالحيات تفويض طريق عن الشـديدة املركزية مـن التخفيف اجـل من والسـعي

 العالقات وجود امهية مبوضوع املتصل االدب اليه يشري ما مع متفقة النتيجة هذه وجاءت
 فـي وتعزيـزه االنسـاين االجتاه هذا مثل ان" إىل يشري اذ جمموعته، وأعضاء القائد بني االنسانية
 يـوفر بـل فحسـب املبدعـة طاقـاهتم اطالق على ويعمل هـاأفراد معنويـات مـن يرفـع ال اجملموعـة

 "  الوظيفي والرضا االنتماء وروح للتفاعـل األساسـية القاعـدة يعتبـر الـذي النفسـي االمـن هـافرادأل
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  :والتوصيات االستنتاجات -2

 : االستنتاجات 2-1

 . ومساعداهتن الطالئع لعريفات القيادي السلوك مستوى  عن للكشف اداة احلايل املقياس يعد .0

 الطالئـع لعريفـات القيـادي السـلوك ملقيـاس مستويات مخسة على البحث عينة توزعت .2
 ثـم "جيـد"  املستوى فـي ويليهـا "جـدا جيـد"مستوى  أعلى إن تبـني حيـث، ومسـاعداهتن

 . "ضعيف" املستوى واخيـار "مقبـول" املستوى ثـم "متوسـط" املستوى

 الطالئع لعريفات القيادي السلوك ملقياس جيد مستوى  حققت قد البحث عينة ان ظهرت .3
 . ومساعداهتن

 :   التوصيات 2-5

 لعريفات القيادي السلوك  مستو عن للكشف الباحثون مهمص الذي احلايل املقياس اعتماد .0
 . ومساعداهتن الطالئع

 املشاركة الفرق ونتائج القيادي السلوك بني العالقة على للتعرف مشاهبة دارسات إجراء .2
 . الكشفية املعسكراتب

 االجتماعي التماسكى مبستو  وعالقته القيادي السلوك على للتعرف مشاهبة دارسات إجراء .3
 . الكشفية املعسكراتب املشاركة للفرق
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 . 2110، بغداد جامعة، الرياضية الرتبية كلية ة،منشـور  غيـر
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 العريب، الفكر ،،دار3ط البشري، العقل وقياس االحصائي النفس علم البهي، السيد فؤاد -
 . 0979 القاهرة،

 دار ،0ط الرياضية، الرتبية يف تقوميال مقدمة: رضوان الدين نصر وحممد احلميد عبد كمال -
 . 0991القاهرة، العريب، الفكر

 ماكروجيل، دار ،3ط واخرون، طواب سيد "ترمجة" النفس علم مدخل :دافيدوف ليندال -
 0988 القاهرة
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 دار الرياضي، النفس وعلم الرياضية الرتبية يف القياس: الدين نصر وحممد عالوي حسن حممد -
 2111 القاهرة، العريب، الفكر

 العربية، لفكرا دار ،1ط ،0ج البدنية، الرتبية يف والتقومي القياس حسانني، صبحي حممد -
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 . 0999 ، عمان

 . 0986، الكويت، 018، العدد، املعرفة عامل هنا، حممود -

 للنشر الكتاب مركز ،0ط والتطبيق، النظرية بني والعملية العلمية املعامالت :هيبا مصطفى -
 .0999 ، ،القاهرة

 . 0997 دمشق، جامعة منشورات، احلديثة الرتبية يف والتقومي القياس :ميخائيل مطانيوس -

 ـتري،ماجس رسالة ية،العراق الرياضية االحتاديات رؤساء  لد القيادية القدرة النعمة، خالد وليد -
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 النهاية بصيغته القيادي السلوك مقياس

 نادرا قليال أحيانا غالبا مادائ الفقرة الرقم
      وبأحسن الطرقتشجع املرشدات على تنفيذ األعمال بسرعة  10
      يف حل مشاكلهم اخلاصة تساعد املرشدات 12
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      اقرتاحاهتن. وإبداءتعطي وقتا كافيا لالستماع للمرشدات  01
      تعمل على سيادة روح التعاون يف العمل باملخيم الكشفي 00
      تأدية إعمال الريادة . أثناءت املرشدات اعي قدر اتر  02
      صة باملخيم الكشفي .تشجع إعطاء وتلقي املعلومات اخلا 03
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      ء مضيعة للوقت يف املخيم .ار ئها وتعترب تبادل اآلار تتعصب آل 06
      عند خسارة الطليعة يف املخيم.سبب  أوال تقتنع بأي حجة  07
      ها مناسبة ملواجهة املشكالت اليت تظهر باملخيم .اضع الطرق اجلديدة اليت تر ت 08
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      عي مشاعر وأحاسيس املرشداتاال تر  23
      العمل الكشفي . أثناءالتحاور  أوال تسمح بالنقاش  21



 5112     1 العدد             8المجلد           مجلة علوم التربية الرياضية 

85 
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