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تحديد مستويات معيارية لمقيادات التحويمية ومستوى التمكين لعمداء إلى ىدف البحث 
ومستوى التمكين  ةالتحويمي ةبين القياد ةالتعرف عمى العالقة و وعموم الرياض ةالبدنية كميات التربي

ومستوى التمكين  ةالتحويمي دةلقياتقويم امع  لمبنات الرياضووعموم  ةالبدني التربيةلعمداء كميات 
، المنيج الوصفي التحميميتان استخدمت الباحثة، و وعموم الرياض ةالبدني ةلعمداء كميات التربي

وعموم الرياضية / الجامعة المستنصرية  ةاشتمل مجتمع البحث عمى عمداء  كمية التربية البدنيو 
تم استبعاد عميد واحد فقط لمتجربة (  حيث 16وجامعة ديالى والبالغ عددىم )بغداد وجامعة 

 مع مستوى التمكين لمعمداء  ةعالقة طردي ةن لمقياده التحويميواستنتجا أاالستطالعية، 
مما ينعكس عمى العمل لممرؤسسين مستوى التمكين يجعل المرؤسسين قادرين عمى العمل الفعال 

زيادة الوعي لممرؤسين من و  مرؤؤسالقياده التحويميو تعطي االستقالليو بالعمل لكل من القائد وال
في العمل  ضرورة العمل بمبداء المشاركو، وأوصوا بخالل العمل المشترك بين القائد والمرؤس

التعميميو ممارسة ىذه النوع من القيادات وتشجيعو في المؤسسات لكل من القائد والمرؤس، و 
الرياضيو لمحصوال عمى نتائج  تطبيق ىذه المقايس عمى مدربي الفرقالتابعو لوزارة التربية، و 
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Abstract 

 
The aim of the research was to determine the standard levels of the 

transformational leaderships, and the level of empowerment of the deans 

of the colleges of physical education and sports sciences. It also aims at 

identifying the relationship between the transformational leadership and 

the level of empowerment of the deans of the colleges of physical 

education and sports science for girls in addition to the evaluation of the 

transformational leadership and the level of empowerment of the deans of 

colleges of physical education and sports science. The researchers used 

the analytical descriptive approach. The research community included the 

deans of the colleges of physical education and sports science/ 

Mustansiriya University, University of Baghdad, and University of 

Diyala, and their number was (16) deans where only one dean was 

excluded to the pilot experiment.  

The researchers concluded that the transformational leadership has 

a direct relationship with the level of empowerment of the deans which 

has its effect on the work of the subordinates. The level of empowerment 

makes the subordinates able to work effectively. The transformational 

leadership gives independence in the work for both the leader and the 

subordinate, and raising the awareness for the subordinate through the 

joint work between the leader and the subordinate. They recommended 

the need to work on the principle of participation in the work of both the 

leader and the subordinate, and the practice of this type of leaderships and 

encouraging it in the educational institutions of the Ministry of 

Education, and the application of these measurements on the coaches of 

the sports teams to get better results.   
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  : التعريف بالبحث -1

    : مقذمت البحث وأمهيته 1-1

شيدت السنوات االخيرة تطورات ىائمة عمى ادارة الموارد البشرية واىتمام متزايد من قبل 
األكاديميين والممارسين والميتمين بقضية الموارد البشرية عمى المستوى الدولي وخاصة في ظل 

االىتمام إلى حبة لممنافسة العالمية حيث تفتقد معظم المنظمات المتغيرات المتزايدة والمصا
 . بالمفاىيم االدارية لتحقيق التميز والنجاح

أن مسؤولية القيادات االدارية بأنواعيا المختمفة عن فشل ونجاح المنظمات ومن ىذه 
لييكل القيادات واصبح االىتمام باإلنسان وتوجييو اكثر من االىتمام بالمستوى المالي وبا

قدرات غير ممموسو وتصعب بالتنظيمي لذلك وخير مفيوم ليعبر عن مواقف االنسان ألنو يزخر  
الصالحيات والمسؤوليات  العاممينويعني اعطاء التمكين أسموب مالحظتيا ىو مصطمح 

وتشجيعيم عمى المشاركة ألداء العمل بدون تدخل مباشر من االدارة والعاممين والمساعدة عمى 
. لدى االفراد العاممين بالمؤسسة ومشاركتيم في اتخاذ القرار وكسر الجمود االداري  تحفيزىم
العاممين من قبل  تمكين الستخدام اسموب إ إلىتمام االدارين والقيادين في ضرورة ونظرا" 

أسموب دور  اظيار في عالقات العمل لما ليا اثر في رفع مستوى االداء وتبرز اىمية الدراسة ب
مات عمى اختالف اي مستوى عالي من االداء ظوفاعميتو في الوصول بالعاممين بالمنالتمكين 

عمى الرغم من أن والذي عمى المؤسسات واىدافياواالبداع االداري واكسابيم المعرفة واالداء 
ىناك عوامل كثيرة داخل المنظمة وخارجيا تؤثر عمى مستوى االبداع لدى العاممين بيا اال أن 

من الوسائل التي تشير الى أن القيادة االدارية داخل المنظمة تؤدي دورا ىاما  في ىناك العديد 
التحويمية التي تمعب دورا اساسي في القيادة خمق بيئة ادارية مالئمة ومن ىذه القيادات ىي 

عممية القيادة لممنظمة او المؤسسة التربوية لمواجية التحديات والتطورات الحديثة من خالل 
يجاد الحمول الناجحة لتحقيق اليدف  ي سموكيات المرؤوسينالتأثير ف وحثيم عمى االبداع وا 
 . المطموب 

من الموضوعات التي لم تحظى بأي اىتمام من قبل الدارسين موضوع البحث ويعتبر 
والباحثين بالقدر الكافي ومن ىنا تأتي الدراسة وتبرز اىميتيا من خالل دراسة العالقة بين القيادة 

ية ومستوى تمكين ومعرفة دور القيادة التحويمية في تمكين العمداء في ادراة المؤسسات التحويم
مدى الترابط عمى العمداء لمعرفة  البحثالى تصنيف ىذا  تانسعت الباحث. و التربوية والتعممية 

 تويلمعاممين وفاعم التمكين اسموب  لمعمداء ودورىا في استخدام  القيادة التحويمية  والعالقو بين 
 .الجيد لمعاممين واالبداع  االداء في  
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   : البحث مشكلت 1-2

ن دخولنا في االلفية الثالثة ودخول عصر العولمة وتسارع المعرفة تستوجب من الفكر إ
مفاىيم جديدة ال تجعل منو اسير الفكر التسمطي والمركزية في العمل بل تتطمب  بياناالداري 

ن والتعمم التنظيمي والفكر االداري واحد من ىذه االفكار تبني افكار جديدة مثل التمكيمنو 
تمف جيات التنظيمات االدارية وفي خالجديدة والتي تفتح افاق جديدة ىو التمكين لمعاممين ولم

الى المكانة فضاًل عن مقدمتيا ىو المؤسسات التعميمية النو الرائد في تطوير اساليب العمل 
لمعاممين  مةالعممية والتربوية التي يقدميا لممجتمع بصورة عا المرموقة بالعمل ولمخدمة العالية

التمكين يرتبط بعدد من االمور التي أسموب داخل المؤسسة التعممية بصورة خاصة لذلك باعتبار 
 تانلذا ارتأت الباحث، يا االداري او العامل في المؤسسةتجاري عممو منيا القيادة التي يخضع ل

ة موضوع الدراسة لمعرفة مدى تأثير ىذه القيادة عمى مستوى التمكين أن تضع القيادة التحويمي
يم من اجل تحقيق االىداف المرغوب بيا وتحسين مستوى اداء الوظيفي يالعمداء ألداريلدى 

 .داخل المؤسسة التعميمية
  البحث : هذافأ 1-3

 البدنية التربيةتحديد مستويات معياريو لمقيادات التحويميو ومستوى التمكين لعمداء كميات  .1
   ة.وعموم الرياض

 البدنية التربيةالتعرف عمى العالقو بين القياده التحويميو ومستوى التمكين لعمداء كميات  .2
 .لمبنات الرياضووعموم 

  ة.وعموم الرياض البدنية التربيةتقويم القياده التحويميو ومستوى التمكين لعمداء كميات  .3
 : جماالث البحث 1-4

جامعة بغداد  - الرياضية وعموم  البدنية عمداء كمية التربيةبعض من : البشريالمجال  1-4-1
  . جامعة ديالى - ةالمستنصري ةالجامع -

  البدنية التربيةكمية  -لمبنات  ةالرياضوعموم  البدنية التربيةكمية ي: المجال المكان 1-4-2
 -ديالى  ةالرياضوعموم  البدنية التربيةكمية  - ةجادري ةوعموم الرياض

 ة. المستنصري ةالجامع
 . 2016/ 3/ 14 إلى  2016/ 1/ 14لممدة من : المجال الزماني 1-4-3
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 حتذيذ املصطلحاث : 1-5

: ىي القيادة التي ترتكز عمى االىداف بعيدة المدى مع التأكيد عمى القيادة التحويمية 1-5-1
الرية والعمل في نفس الوقت  بناء رؤية واضحة وتحفيز وتشجيع المواطنين عمى تنفيذ تمك

 .(1)عمى تغيير وتعديل االنظمة القائمة لتالئم ىذه الرؤية
ىو مدخل في االدارة الحديثة سوف يحل مجل احتكار المدير التقميدي  :التمكين 1-5-2

لممعمومات والسمطة وتعتمد فمسفة التمكين عمى تركيز المدير عمى المرؤوسين في المقام 
 . (2)المدير عمى الييئات المنافسةاالول وليس تركيز 

 

 .البحث واخراءاته امليذانيت يتمنهد – 2

 منهح البحث:  1–2

المنيج الوصفي التحميمي اذ ىو يدرس ظاىرة او حدثا او قضية تان استخدمت الباحث
 يمكن الحصول منيا عمى معمومات تجيب عن اسئمة الدراسة دون تدخل بالوقت الحاضرموجودة 

 الباحثة فييا.
  :ت البحثجمتمع البحث وعين 2–2

الجامعة  فيوعموم الرياضية  البدنيةالتربية  اتاشتمل مجتمع البحث عمى عمداء كمي
حيث تم استبعاد عميد واحد فقط  ،(16المستنصرية وجامعة بغداد وجامعة ديالى والبالغ عددىم)

 . (1بالجدول ) مبين وكما  ةاالستطالعيجربو لمت
 ( يبين عدد العمداء وتوزيعهم حسب مكان عممهم1ل )جدوال

 ةياالستطالع ةالرئيس ةالتجرب العدد ةالجامع ت
   1     8  9 . ةوالجادرية البدنية وعموم الرياضة لمبنات تربيالكمية -بغداد 1
 - 3 3 . ة البدنية وعموم الرياضةتربيالمية ك - ةالمستنصري 2
 - 4 4 .  نية وعموم الرياضةة البدتربيالكمية  -ديالى    3
    1     15  المجموع 
 

 

 

                                                           

 8. ص2002، الرياض ،  ةفي المؤسسات التعميمي ةالقياده التحويمي: العامريحمد سالم أ (1)
 .  110، ص 2009، دار الفكر، الحديث في االدارة الرياضية جمال حمد عمي: (2)
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  دواث و وسائل البحث املستخذمت:أ 2-3

 تم استخدام االدوات التالية
 ( 1استبانة القياده التحويميو ممحق). 
  (2ممحق ) استبانة التمكين . 
 نوع  ة الكترونيةحاسب(DELL.) 
  اقالم واوراق. 

 التدربت االستطالعيت 4–2

واليدف منيا التعرف  18/4/2016  تاريخإلى  2016/ 4/ 15بتاريخ التجربة  جراءإتم 
عمى المعوقات التي من الممكن ان تعيق اجراء البحث و التعرف عمى الوقت الالزم الجراء 

 ةمن التجرب ةاالستطالعي ةلبحث ولتدريب فريق العمل المساعد وتم استبعاد عينة التجربا
 ساسية . األ
 ت: امليذاني بحثاخراءاث ال 5–2

 .الرياضيةوعموم  البدنيةالتربية  لعمداء كميات ةالتحويمي ةبالقياداالستبانة الخاصة  1–5–3
  ةالرياضوعموم  البدنية التربيةالتمكين لعمداء كميات أسموب االستبانة الخاصة بمستوى  2–5–3

  . اسةالدر تم استخدام االستبانة كاداة لجمع البيانات ومن ثم لالجابة عن اسئمة 
  داة البحث:إ 2-6

بعد اعداده ليالئم عينة البحث وعرضو عمى كاداة لجمع البيانات  المقياستم استخدام 
وتكون  البحثعن اسئمة  ةثم االجاب ة تطبيق المقياسان عمى العينو المبحوثومن ثم ، الخبراء
م حذف فقرتين فبمغت تفقرة( وبعد اجراء الصدق و الثبات  34في صورتيا االولية من ) المقياس

وفيما يمي توضيح لمصدق ، فقره 12اما مقياس مستوى التمكين فتكون من  فقرة(  32االستبانة )
 . والثبات

 : االسس العلميت لالستبانت  2-7

 اعتمدت الباحثو في ايجاد معامل الصدق عمى صدق المحتوى حيث قامت بعرض صدقال :
%  في صالحيو 85ين وكانت درجة الصدق المقايس عمى مجموعو من الخبراء والمختص

 .الفقرات لممقياس 
 اعتمدت الباحثو طريقة التجزئو النصفيو حيث تم ايجاد معامل ارتباط بيرسون بين ثباتال :

 . الدرجات الفرديو والزوجيو لكل مقياس 
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 معامل الثبات يبين( 2جدول )ال
 -سبيرمان  rارتباط  ةنصفيال ةتجزئال المقايس ت
 0, 947 0, 901 ةالتحويمي ةادالقي 1
 0, 976 0, 954 التمكينأسموب  مستوى  2
 

 :التدربت الرئيست 2-6

اذ تم توزيع مقياس  29/5/2016تاريخ إلى  27/4/2016تاريخ  تم اجراء التجربة الرئيسة 
 ، يدًا (عم15) ىاالتمكين عمى عينة البحث والبالغ عددأسموب ومقياس مستوى  ةالتحويمي ةالقياد

  . عنيا ةحيث تم االجاب
 : الىسائل االحصائيت   2-7

 . اتجتالستخراج الن SPSSاالحصائية  الحقيبةتان استخدمت الباحث
 

 .تعرض وحتليل ومناقشت نتائح املؤشراث االحصائي -3

  : عرض وحتليل ومناقشت املستىياث املعياريت للمتغرياث املبحىثت 3-1

ارية عبارة عن مستويات قياسية تمثل الغرض المطموب تحقيقو بالنسبة إن المستويات المعي
ليذا لجأت الباحثة ، (1)ألية صفة . وتمثل المستوى الذي يجب أن يصمو األفراد في اختبار معين"

الى ايجاد المستويات المعيارية وذلك لتحديد ما يجب ان يحققو افراد عينة البحث في القيادة 
جاد الوسط الحسابي ومقارنتو مع الوسط الفرضي تعطي مؤشراً  لتمتع أفراد حيث ان اي ،والتمكين

لكن ايجاد المستويات يعد مؤشراً  قياسياً  وموضوعياً  لمعرفة المستوى ، العينة بالقيادة والتمكين
الحقيقي لألفراد في ىذه المتغيرات وىل يحتاج أفراد العينة الى رفع مستواىم في القيادة والتمكين 

تان استخدمت الباحث، (2)معمومات تدلنا عمى ما يجب ان يؤديو الفرد ،تعد المستويات المعياريةاذ 
 طريقة رسم المستويات المعيارية عمى وفق التوزيعات االعتدالية باستخدام المنحنى الطبيعي

 جالالتوزيعات شيوعا في م )منحنى كاوس( في تعيين المستويات المعيارية الذي يعد من اكثر

                                                           

 . 46، ص  1979السكندرية :  منار العمم , ا،  االختبارات والمقاييس في التربيةإبراىيم سالمة :   (1)
، دار النيضة  ، القاىرة،  مناىج البحث العممي في التربية وعمم النفس: جابر عبد الحميد وأحمد خيري  (2)

 306ص  ، 1977
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من "السمات الخصائص التي تقاس في ىذا المجال يقترب توزيعيا  كثيرالالن  ة؛الرياضي تربيةال
  .(1)من المنحنى الطبيعي " 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منحنى كاوسيبين  (1الشكل) 
 البحث بين الدرجات المعيارية المقابمة لمدرجات الخام في متغيرات( 3)جدول ال

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
الخام 

 يادةلمق

الدرجات الخام 
 لمتمكين

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
الخام 
 لمقيادة

الدرجات الخام 
 لمتمكين

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام لمقيادة

الدرجات الخام 
 لمتمكين

80 152,47 59,43 59 135,775 47,208 38 119,08 34,986 
79 151,675 58,848 58 134,98 46,626 37 118,285 34,404 
78 150,88 58,266 57 134,185 46,044 36 117,49 33,822 
77 150,085 57,684 56 133,39 45,462 35 116,695 33,24 
76 149,29 57,102 55 132,595 44,88 34 115,9 32,658 
75 148,495 56,52 45 131,8 44,298 33 115,105 32,076 
74 147,7 55,938 53 131,005 43,716 32 114,31 31,494 
73 146,905 55,356 52 130,21 43,134 31 113,515 30,912 
72 146,11 54,774 51 129,415 42,552 30 112,72 30,33 
71 145,315 54,192 50 128,62 41,97 29 111,925 29,748 
70 144,52 53,61 49 127,825 41,388 28 111,13 29,166 
69 143,725 53,028 48 127,03 40,806 27 110,335 28,584 

                                                           

 . 305، ص 1997ابر عبد الحميد وأحمد خيري: مصدر سبق ذكره، ج (1)

 2,145 ع3-
 ع2-

 

-13,135 
 ع 1-

34,135 
 َس  

34,135 
 ع  3+ 

 

13585 
 ع  3+ 

 

2.145 
 ع  1+ 
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68 142,93 52,446 47 126,235 40,224 26 109,54 28,002 
67 142,135 51,864 46 125,44 39,642 25 108,745 27,838 
66 141,34 51,282 45 124,645 39,06 24 107,95 26,838 
65 140,545 50,7 44 123,85 38,478 23 107,155 26,256 
64 139,75 50,118 43 123,055 37,896 22 106,36 25,674 
63 138,955 49,536 42 122,26 37,314 21 105,565 25,029 
62 138,16 48,954 41 121,465 36,732 20 104,77 25,092 
61 138,16 48,954 41 121,465 36,732 20 104,77 24,51 
60 136,57 47,79 39 119,875 35,568    

من ترجمة نتائج القياسات التي خضعت ليا عينة البحث  انولكي تتمكن الباحث 
وتحويميا الى قيم موضوعيو لتقويم اداء القيادات في كل مجال اشتقت المستويات المعياريو الى 

جيد جدا ( ويمكن  –جيد –متوسط  –مقبول  –ضعيف  –ستة مستويات ) ضعيف جدا " 
 . (1في الشكل )موضح كما عمى منحنى كاوس و توزيعيا 

 الدرجات الخام حدودها ونسبها المقابمة لممستويات المعيارية في المتغيرات المبحوثةيبين ( 4جدول )ال
 ضعيف جداً  ضعيف مقبول متوسط جيد جيد جدا ً 

 21ـ  30 31ـ  40 41ـ  50 51ـ  60 61ـ  70 71ـ  80
2,145 % 13,585 % 34,135% 34,135% 13,585% 2,145% 

0,257 1,630 4,096 4,096 1,630 0,257 
 

 الدرجات الخام حدودها ونسبها
 

 القيادة
ـ 152,47
145,31 

ـ144,52
137,365 

ـ136,57
129,415 

ـ128,62
121,465 

ـ120,67
113,515 

ـ112,72
105,565 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
53,3 8 %13,3 2 صفر% صفر

% 
4 26,6

% 
 صفر% فرص 66% 1

التمكي
 ن

ـ47,79 48,372ـ53,61 54,192ـ59,43
42,552 

ـ36,15 36,732ـ41,97
30,912 

ـ30,33
25,092 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
46,6 7 %20 3 صفر% صفر

% 
5 33,3

% 
 صفر% صفر % صفر
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 : النتائحعرض وحتليل ومناقشت  3-2

بمقارنة النسب  ةالمبحوث تغيراتلمم ةتويات المعياريعرض مفصل لممس( 4)يبين الجدول 
ولجميع المؤشرات وفي كل مستوى معياري مع ما يمثميا من نسب في  ةالمبحوث ةلمعين ةالمئوي

 ةالتمكين كانت النتيج أسموب مع مستوى ةالتحويمي ةضوء التوزيع المثالي نجد ان مؤشر القياد
%  53,3 ةالتحويمي ةحصل عمييا كل من القياد ةاما اعمى نسب اً وجيد جد اً ضعيف جد ةصفري

لمتمكين وبدرجة متوسط اما الباقي فتتراوح بين مقبول  % 46,6بدرجة متوسط  وكذلك بنسبة 
 . (5وضعيف وجيد جدول )

   ةبين المتغيرات المبحوث ةالمحسوب (ر)وقيمة  ةواالنحرافات المعياري ةيبين االوساط الحسابي (5جدول )ال
الوسط  ع س   المتغيرات

 الفرضي
قيمة معامل 

 االرتباط
قيمة ر 

 *ةالجدولي
 ةالدالل

 ةاالحصائي
 ةالقياد
 

 معنوي 0,514 0,768 96 7,954 128,62

 معنوي 0,514 0,768 36 5,826 41,97 التمكين أسموب مستوى
  13ودرجة حريو  0,05تحت مستوى *

 :عرض وحتليل النتائح 3-3

بمغ   ةالتحويمي ةلمتغير القياد ةالوسط الحسابي  لمعين ان يتبين( 4من خالل الجدول )  
 (0.768)بمعامل ارتباط   (96)( ووسط فرضي  7,954)قدره انحراف معياري ب( و  128,62)

اما مستوى  (13) ةودرجة حري ( 0, 05)( تحت مستوى داللو  0.514ة الجدولي )ر(وقيمة 
 96(  36( وبوسط فرضي )5,826) ( وانحراف معياري 41,97)التمكين فكان بوسط حسابي 

ودرجة  (0.05)( تحت مستوى داللو 0, 514 ة)( وقيمة ر الجدولي0, 768)بمعامل ارتباط   
  .ةمعنوي ةوذات دالل ( 13)حريو 

  :مناقشت النتائح 3-4
كان اعمى من  ةالتحويمي ةمن خالل درجات المتغيرات نالحظ ان الوسط الحسابي لمقياد

عند العمداء واعمى من الوسط  ةلمعمداء كان بنسبة عالي ةالتحويمي ةالقياد الوسط الفرضي اي ان
اي ان المدراء  ةالتحويمي ةلصالح القياد ةمعنوي ةالفرضي وذلك واضح من خالل النتائج والدالل

والتابعين لو يستطيعون رفع وتحفيز بعضيم البعض لموصول الى اعمى المستويات حيث ان 
في ادارتيم وجعميم   وسيل  لمرؤوسين في وضع رؤيو مشتركو وواضحالمدير يستطيع اشراك ا

يحولون المخطط الى خطوات مصغره التي تودي الى نجاحات مرحميو يؤدي لتحقيق اىداف 
القيادات  تمتمك وعيا متجدد وتطوير لمميارات يؤىميا لمتعامل أن .  حيث يفرض عمى  ةالمؤسس



 
  

 
 

133 

 ( 173) الى( 163)ص  من الصفحات  أ.م.د. وردة علي وسندس موسى جواد  دم. .أ بحث

 (2017/12/30)عشر  اخلامسالعذد  –اجمللذ الثالث  –جملت خامعت االنبار للعلىم البذنيت والرياضيت 

من خالل النتائج لعمداء الكميات لذلك عمى كل قيادي ان  وجدتو الباحثتانسييا وىذا ما ؤو مع مر 
يمتمك ىذه االمكانيات النيا مدخل لمتغير والتطوير ومن اكثر النظريات لتحويل  المؤسسات من 

 ة.اساليب القياده القديمو والتقميديو الى االساليب الحديث
ابي اعمى من التمكين حيث كان الوسط الحس أسموب  ما المتغير الثاني وىو مستوىأ

الفرضي اي ان ىذه القياده تعطي لممرؤسين حق شرعي في الشعور بالرضا اثناء العمل النيم 
يشعرون بقدر اقل من الضغوطات عندما يكون لدييم جزء من السيطره عمى االحداث والتمكين 
 يشعر االفراد بقدرتيم عمى انجاز الميمو معينو او تحديات العمل بصفو عامو  مما يشعرىم

 .براحو في بيئة العمل وىذا  ينعكس ايجابيا عمى ادائيم الجيد 
 

  : منىرج التقىميأ 3-5

ذكرنا سابقا أن المستويات المعيارية مؤشر لمكشف عن طبيعة الظاىرة والحكم عمييا في 
ذاتيا وليس في ضوء أسس خارجة عنيا ، إذ  يتم الحكم عمى اإلنجاز وتفسيره ، من خالل ما 

مقارنًا بما يجب أن يؤديو وليس مقارنًا بأداء اآلخرين ، وىذا مكن الباحثة من تفسير يؤديو الفرد 
جراء المقارنات الموضوعية بين ما يحصل عميو األفراد  النتائج وتحديد الواقع ومستواه األمثل وا 
 في أي من المتغيرات المبحوثة وما تتضمنو جداول ىذه المستويات المعيارية من تقديرات قياسية،

ولكي تتوصل الباحثة الى صيغة موضوعية لتحديد وتقدير واقع اإلنجاز  والمفروض أن تتحقق.
ألفراد عينو البحث في كل من مؤشرات القياده  التحويميو  ومستوى التمكين قيد البحث ، لجأت 
الباحثة الى استخدام طريقو األنموذج أو طريقة )رسم الشكل الجانبي( لتأشير المستويات التي 

ن ىذه الطريقة تعطي شكاًل ، و حث عند أي من المتغيرات المعنيةمييا أي من أفراد عينة البع ا 
بيانيًا واضحًا لجميع المتغيرات المبحوثة مجتمعة وبصورة واحدة مما يسيل عممية التقويم اآلني، 

فضاًل المناسبة،   ة( من وضع البرامج التطويريةومن ثم تحديد مستوى األفراد  الذي يمكن)القاد
 .عن أجراء المقارنات المتتابعة 
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 ومستوى التمكين لمعمداء ةالتحويمي ةنموذج تقويم القيادإ يبين   (6جدول )ال
جيد   ةالمعياري ةالدرج المتغيرات

  اً جد
ضعيف  ضعيف مقبول  متوسط جيد 

  اً جد
     129,47 ةالتحويمي ةالقياد

  * 
   

   *         121,465 ةالتحويمي ةالقياد

     *  137,36 ةالتحويمي ةالقياد
  *      113,5 ةالتحويمي ةالقياد

  145,31 ةالتحويمي ةالقياد
  * 

     

 ةالتحويمي ةالقياد
 

105,565       
* 

أسموب  مستوى 
 التمكين

42,55    *    

  مستوى التمكين
36,732 

 
 

 
 

   
* 

 
 

 
 

     *  48,954 مستوى التمكين
       * 54,192 تمكينمستوى ال

  *     30,912 مستوى التمكين
 *       25,092 مستوى التمكين

  

نموذج ان اعمى نسبو حصمت عمييا العينو ىي متوسط لكل االنالحظ من طريقة عرض        
 تغيراتسل الثاني في كال الممالتمكين  اما مقبول فكان التسأسموب ومستوى  ةالتحويمي ةمن القياد
ي ان عينة البحث وقعت بين  مستوى متوسط أ ةالثالث ةثم جاء درجة جيد بالمرتب ةثالمبحو 

ومستوى جيد اما باقي المستويات فحصمت عمى درجة صفر وترى الباحثتان ان عمداء الكميات 
دت الى كونو متمرس في عممو ويستطيع مواكبو العمل أ ةودراي ةعالي ةبما يمتمكون من خبر 
 .وكل فتراتواالداري بكل مراحمو 
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 :االستنتاخاث والتىصياث  -4

 :االستنتاخاث  4-1

التمكين لمعمداء مما ينعكس عمى العمل أسموب مع مستوى  ةعالقة طردي ةالتحويمي ةان لمقياد .1
 .لممرؤسسين

 . مستوى التمكين يجعل المرؤسسين قادرين عمى العمل الفعال  .2
 .العمل لكل من القائد والمرؤؤسب ةتعطي االستقاللي ةالتحويمي ةالقياد .3
 . زيادة الوعي لممرؤسين من خالل العمل المشترك بين القائد والمرؤس .4
 :التىصياث  4-2

 . ضرورة العمل بمبداء المشاركو في العمل لكل من القائد والمرؤس  .1
 .التربية لوزارة ةالتابع ةالتعميمي المؤسسات في وتشجيعو القيادات من النوع ىذه ممارسة .2
 .عمى نتائج افضل  لمحصولىذه المقايس عمى مدربي الفرق الرياضيو تطبيق  .3
 

 
 

  : 1979، االسكندرية :  منار العمم ،  االختبارات والمقاييس في التربيةإبراىيم سالمة . 
 2002، الرياض ،  ةفي المؤسسات التعميمي ةالقياده التحويميحمد سالم العامري: أ. 
  القاىرة،  دار  مناىج البحث العممي في التربية وعمم النفسي: جابر عبد الحميد وأحمد خير ،

 .1977النيضة ، 
 :2009، دار الفكر، الحديث في االدارة الرياضية جمال حمد عمي. 
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 القيادة التحويمية مقياس (1ممحق )ال
تذسجح  اٌفمشاخ خ

وثيشج 

 جذا

تذسجح 

 وثيشج 

اٌَ 

دذ 

 ِا

غيش 

 ِرٌفش

غيش 

ِرٌفش 

ػٍَ 

 القاالط

      يذسن ِذٍ اٌذاجح اٌَ اٌرغييش  1

      يذٌص ػٍَ ادرشاَ األخشين ًثمريُ ًاػجاتيُ تو  2

      يٌاجو اٌشذائذ تشجاػح ٌٍذفاظ ػٍَ ِغرٌٍ افضً  3

يغّخ تأوثش لذس ِن اٌّخاطشج اٌّذغٌتح في اذخار  4

 اٌمشاس

     

      يإِن تأىّيح ِشاسوح اٌؼاٍِين في ػٍّيح اٌرغييش  5

      يثك تمذسج ِشؤًعيو تشىً وثيش  6

      يشوض ػٍَ اٌرؼٍيُ اٌزاذي اٌّغرّش  7

      يؼرة االخطاء ذجاسب ػٍّيح ِفيذج 8

      يؼرشف تاألخطاء ػنذ اورشافيا  9

      لادس ػٍَ اٌؼاًِ ِغ اٌٌّالف اٌغاِضح ًاٌّؼمذج  11

      يّرٍه سؤيح ًاضذح ٌٍّغرمثً  11

      ػٍَ ذذٌيً اٌشؤٍ اٌَ ًالغ ٌٍِّط لادس  12

      يغشط اٌذّاط ًاالٌرضاَ ًاٌثمح ٌذٍ اٌّشؤًعين 13

      يمذس ِجيٌداخ االخشين ًيؼرشف تيا  14

      يٍرضَ تاٌميُ اٌّثٍَ في عٌٍوو  15

      ذنغجُ الٌاٌو ِغ افؼاٌو  16

      يذظ تّشاػش اٌؼاٍِين ِؼو 17

      ػاٌيح  يرّرغ تثمح راذيح 18

      يغؼَ اٌَ ذذميك انراجيح ذفٌق ِا ىٌ ِرٌلغ   19

      يشاػي اٌفشًق اٌفشديح تين اٌّشؤًعين 21

      يشجغ ػٍَ دً اٌّشىالخ تطشيمح ِثرىشج  21

يشجغ ػٍَ اٌىثيش ِن االفىاس درَ ٌٌ ذؼاسضد ِغ  22

 افىاسه

     

      يغرّغ جيذا ٌّن يرذذز اٌيح  23

ش اٌؼاٍِين ِؼو تأنو تاعرطاػريُ ذذميك االىذاف يشؼ 24

 تذًنو ػنذ اٌضشًسج 

     

      يؼثش ػن ذمذيشه ٌٌٍّظفين ػنذ ادائيُ اٌجيذ ٌٍؼًّ  25

      يغرشيش ِشؤًعيو ٌألتذاع ًاٌرجذيذ  26

      يذشص ػٍَ ذذميك ادرياجاخ ًسغثاخ اٌٌّظفين  27

      يضيذ ِن اٌرفاؤي تاٌّغرمثً 28

      يرّرغ تّياساخ لياديح ذؼضص اٌثمح تو  29

يشتا تنفغو ػنذ اعرغالي نفٌره غي ذذميك ِىاعة  31

 شخصيح 

     

      يؼًّ ػٍَ دػُ سًح اٌفشيك اٌٌادذ 31

      يطٍغ اٌؼاٍِين ِؼو ػٍَ االىذاف اٌىٍيح ٌٍّنظّح  32
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 مستوى التمكين مقياس (2ممحق )ال
اوافق  اىفقشاخ خ

 تَاٍا

ال  ٍحايذ قاواف

 اوافق

ال اوافق 

 ٍطيقا

يقىً اىَىظفىُ تاىَشاسمح في اتخار اىقشاس اىَعيق تأعَاه  1

 االداسج 

     

تيقي ٍثادساخ واجتهاداخ اىَىظفيِ اىشخصيح ىتشجيع ودعٌ  2

 االداسج 

     

يتاح ىيعاٍييِ اىحشيح في تحذيذ االسيىب اىَْاسة إلّجاص  3

 اعَاىهٌ 

     

      ُ سهىىح في اىتىاصو ٍع ٍذساءهٌ يجذ اىعاٍيى 4

تتىفش ىيَىظفيِ اىفشص ىتَْيح ٍهاساتهٌ وتطىيش قذساهٌ  5

 اىفشديح 

     

      يحظى اىتذسية تاهتَاً االداسج ورىل سفع مفاءج اىَىظفيِ  6

      يهتٌ اىَجيس تاىحىافض ىتأثيشها االيجاتي عيى اداء اىَىظفيِ  7

      في تطثيق اىتعييَاخ يشعش اىَىظفيِ تَشوّح  8

      تسهو االداسج اسيىب اىىصىه اىى ٍصادس اىَعيىٍاخ  9

يشجع اىَىظفىُ عيى االخز تاىَثادساخ خاسج اىتعييَاخ  11

 اىشسَيح 

     

      هْاك ثقه تَقذسج اىَىظفيِ عيى اداء اعَاىهٌ تنفاءج 11

      يتٌ تشجيع ودعٌ االفناس اىَتعيقح تتحسيِ االداء  12



 


