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 اشتممت الدراسة عمى أربعة أبواب ىي : 

 الباب األول : التعريف بالبحث :

يحتوي ىذا الباب عمى المقدمة وأىمية البحث , إذ تم التطرق إلى عمم النفس الرياضي وأىميتو 
والسمات الشخصية  ومدى أىميتيما  بالنسبة لمجانب الرياضي, ومن ثم تم تحديد مشكمة البحث 

عراق ببناء مقياس لبعض السمات الشخصية القيادية عمى القادة الكشفيين حممة الشارة الخشبية في ال
لقياس تمك السمات لدييم , فضبًل عن ذلك تصحيح نظرة المجتمع لمحركة الكشفية وما ىي مبادؤىا 

 وأىدافيا , وحث النشئ لمتطوع في ىذه الحركة لما ليا من اثر عمى صقل شخصيتو. 

 أما أىداف البحثفيي :

الشارة الخشبية  بناء مقياس لبعض السمات الشخصية القيادية لقادة الحركة الكشفية )من حممة -1
 الكشفية في العراق(.

 أما مجاالت البحث فيي :

 المجال البشري : يشمل القادة الكشفيين حممة الشارة الخشبية الكشفية في العراق .  -1
 ( . 21/8/2111( إلى )11/2/2111المجال الزماني : المدة من ) -2
 المجال المكاني : معظم محافظات العراق .  -3

جراءاتو الميدانية : منيج ا -الباب الثاني :  لبحث وا 

عداد فقرات  جراءات بناء المقياس , منيا تحديد المجاالت , وا  تضمن ىذا الباب منيجية وا 
المقياس , والتأكد من صبلحية ومبلئمة الفقرات مع المجاالت المختارة من خبلل عرضيا عمى 
جراء التجربة االستطبلعية , وتم إجراء  عداد تعميمات المقياس , وا  الخبراء والمختصين , وا 

األساسية وتصحيح المقياس , والكشف عن الخصائص السيكومترية لمفقرات وحساب التجربة 
معامل التميز لكل فقرة , واستخراج معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس , 
جراء الرحمة األخيرة من إجراءات  لموصول إلى دالالت صحيحة لمصدق والثبات لممقياس , وا 



( 6( إذ تم التوصل إلى )spssالعاممي عن طريق الحقيبة اإلحصائية ) البناء أال وىي الصدق
( فقرة تمثل تمك المجاالت الستة ,وتم التحقق من ثبات المقياس بثبلث طرق 51مجاالت , )

,  وبعد  وىي طريقة إعادة االختبار , وطريقة التجزئة النصفية , وطريقة معامل الفاكرونباخ
انتياء إجراءات البناء تم تحقيق اليدف األول من الدراسة وىو بناء مقياس لمسمات الشخصية 

 القيادية لحممة الشارة الخشبية الكشفية في العراق . 

 الباب الثالث : االستنتاجات والتوصيات : 

ات فمنيا لقد احتوى ىذا  الباب عمى االستنتاجات التي تخص موضوع الدراسة , أما التوصي
إمكانية استخدام المقياس الحالي من قبل المسئولين في وزارة التربية في مجال الكشافة لمعرفة 
قياس السمات الشخصية القيادية لحممة الشارة الخشبية في العراق و استخدام المقياس في 

داللة  المجاالت التربوية والرياضية التي تكون فييا سمات الشخصية من العوامل الميمة وذات
إحصائية لنجاح الطمبة في المجاالت التربوية والرياضية والكشفية عمى وجو الخصوص,أما 
المقترحات فكانت إجراء دراسة تكشف عن أنواع أخرى من السمات الشخصية القيادية لدى 
مراحل دراسية ميمة مثل المرحمة الجامعية, بناء مقياس لمسمات الشخصية القيادية لكافة القادة 

شفيين الذين ىم ليسوا من حممة الشارة الخشبية لغرض مقارنتيم مع حممة الشارة الخشبية الك
 ومعرفة الفرق بينيما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extract the message 



((Construction and codification of some measure of the personality traits of 
leadership to drive wooden Scout emblem in Iraq)) 

The study included fore sections: 

research:Part I: Definition of  

This door on the front and the importance of research, since it was addressed to the 
sport psychology and its importance, and personality traits and the extent of their 
importance for the sport, and then identified the research problem to build and 
legitimize the measure of certain personality traits of leadership leaders Scout 
campaign emblem of wood in Iraq, to measure those attributes they have, They 
added that to correct society's perception of the Scout Movement and what are its 
principles and objectives, and urged the Youth to volunteer in this movement 

because of its effect on the refinement of his character. 

The research objectives are: 

1 - building a measure of some leading personality of the leaders of the Scout 
Movement (From the Scout emblem of wood in Iraq).  

The areas of research are: 

1 - the human sphere: Scout leaders, including wooden Scout emblem campaign in 
Iraq. 

2 - field temporal: duration (10/02/2011) until (08/20/2011). 

3 - Spatial domain: most of the governorates of Iraq.   

 Part II: - research methodology and procedures of the field:  
Included this section the methodology and procedures for building scale, including 

entification of areas, and the preparation of the paragraphs of the scale, and to the id
ensure the validity and appropriate paragraphs with selected areas through the 
presentation to the experts and specialists, and the preparation instructions scale, 

periment reconnaissance was carried out basic experiment and the and the ex
correct scale, and reveal characteristics of psychometric paragraphs and calculate 
the coefficient of excellence of each paragraph, and extract the correlation coefficient 

aph and the total degree of the scale, to reach the semantics between each paragr
are correct for the sincerity and consistency of the scale, and make the final journey 



of building procedures, namely, honesty World through the bag statistical (spss) was 
), paragraph represent those six areas, and verified the reached (6) areas, (51

testing and the way the retail -stability of the scale in three ways, a method for re
term and the way plants Alvakronbach, and after the completion of construction -mid

f the study is to build a measure of the personality was to achieve the first goal o
traits of leadership for the campaign emblem wood scout in Iraq. 

Part III - Conclusions and recommendations and proposals: 

d It contains a section on the conclusions concerning the subject of the study, an
recommendations mismatch possibility of using the measure current by officials in 
the Ministry of Education in the area scouts to see and measure the personality 
traits of leadership for the campaign emblem of wood in Iraq and use the scale in 

important factors of education and sports in which the personality traits of the areas 
and statistically significant for the success of students in the educational, sports and 
scouts, in particular, the proposals were to conduct a study reveals other types of 
personality traits leading to the stages of learning are important, such as 
Undergraduate, at a measure of the personality traits of leadership for all leaders 
Scout who are not holders of wooden emblem for the purpose of the campaign 

compared with the emblem of wood and find the difference between them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعريف بالبحث  -1

  -المقدمة وأىميو البحث : – 1-1

يعد عمم النفس الرياضي من العموم اإلنسانية الميمة الذي يحصل من خبلل الرياضي عمى      
الكثير من المعمومات التي تساعده عمى تحقيق أىم األىداف التي يسعى إلى تحقيقيا , ويعد 
 الجانب النفسي احد الركائز الميمة في الجانب الرياضي إذ يعمل عمى إزالة العوائق النفسية التي
عطاء الشجاعة وزيادة ثقة الرياضي  تقف في طريق الرياضي كالخوف أو القمق من المنافسين وا 
بنفسو إذ يساعد ذلك عمى تحقيق أفضل النتائج , وتكون السمات الشخصية من األمور الميمة 
إذ أنيا تساعد عمى الظروف الفردية  بين الممارسين وغير الممارسين وبين الرياضيين أنفسيم , 

تعد دراسة سمات الشخصية من المواضع األولى التي بدأ بيا عمم النفس الرياضي بشكل ))و 
 (1) خاص بالبحث و الدراسة من اجل التعرف عمى الـسمات الشخصية الرياضية ((

وبما أن الحركة الكشفية ىي احد أنواع الممارسات الرياضية , فأنو يوجد عبلقة كبيرة وميمة 
رياضي , وليا تأثيرىا الفاعل واألثر الكبير في تكوين و إظيار ما ىو بينيا وبين عمم النفس ال

موجود في شخصية القائد الكشفي , وقابمية وقدرتو عمى الصبر و التحمل وكيفية التعامل مع 
 المواقف التي يتعرض ليا أثناء قيادة اآلخرين . 

  -مشكمة البحث : – 1-2

نفس التي يجب التعمق و االىتمام بدراستيا لما تعد السمات الشخصية من أىم جوانب عمم ال  
تشكمو من تأثير كبير عمى سموك الفرد في أثناء اإلجابة عمى والمنبيات الخارجي عمى 
اختبلفأنواعيا بشكل عام , وان عممية اإلعداد ال يمكن أن تتم إال من خبلل االىتمام بكافة 

, وان الحركة الكشفية ليا فوائدىا الكثيرة إذ جوانبو سواءكان بدنيا أم مياريا أم خططيا أم نفسيا 
أنيا تساعد النشيء عمى حب الطبيعة وكيفية تأقممو معيا والعناية بيا , وكما أنيا تساعد عمى 
توسيع مدارك الكشافة وتعمل أيضا عمى توسيع العبلقات االجتماعية لدى األفراد المنتمين إلى 

باحث عمى المصادر العممية التي تخص الحركة الحركة الكشفية . قام الباحث باالطبلع ال
الكشفية وما ترمي إليو ىذه الحركة من أىداف ومبادئ وقيم اجتماعية ذات مستوى عالي , ومن 
خبلل قيام الباحث بالمشاركة في المعسكر الكشفي الذي أقيم في الحبانية لذا ارتأى الباحث أن 

 يجري دراسة 

-------------------------------------------------------- 



,  غيرمنشورة,  أطروحةدكتوراه:)خالدفيصبللشيخو؛السماتالشخصيةلمدربيالمنتخباتالوطنيةالعراقية(1)
 .    7ص( 1997,جامعةالموصل,  كميةالتربيةالرياضية

لبعض السمات الشخصية القيادية لدى القادة الكشفيين وما ىي ابرز تمك السمات المتوفرة لدييم 
عن طريق بناء مقياس يكون خاصا بقادة الحركة الكشفية من حممة الشارة الخشبية الكشفية في 
ث العراق , اذ ان الباحث يريد توضيح إلى ما ىي الحركة الكشفية و االىتمام بيا في العراق وح

الناشئة عمى االنتماء إلى الحركة الكشفية والتوسع بيا وتوعية المجتمع إلى ما ترمي إليو ىذه 
الحركة منأىداف نبيمة وقيم اجتماعية عالية .  من خبلل قيام الباحث بالمشاركة في المعسكر 
 الكشفي الذي أقيم في معسكر الحبانية وجد بأن القادة الكشفيين من حممة الشارة الخشبية
يتعرضون إلى مواقف نفسية مختمفة والتي تجعميم في حالة تذبذب في الوضع النفسي من حيث 
االتزان االنفعالي وعدمو , لذلك ارتأى الباحث القيام بيذه الدراسة لغرض الوقوف عمى الواقع 

 رة . النفسي لمقادة الكشفيين من حممة الشارة الخشبية إذ لم تتصدى الدراسات السابقة لدراسة الظاى

  -أىداف البحث : – 1-3

بناء مقياس لبعض السمات الشخصية القيادية لقادة الحركة الكشفية من حممة الشارة الخشبية   
 في العراق . 

 مجاالت البحث : – 1-4

 المجال البشري :  – 1 -1-4

 القادة الكشفيون حممة الشارة الخشبية الكشفية في العراق .    

 :  المجال الزماني – 2 – 4 -1
 ( .  2011/  8/  20( إلى )   2011/  2 /  10لممدة من )    

 المجال المكاني :  – 3 – 4 -1
 معظم محافظات العراق عدا إقميم كردستان .   

  -إجراءات البحث الميدانية : 3-4

 : إجراءات بناء المقياس  1 – 4 -3  

 مراجعة الدراسات السابقة .  .1
 ) االتزان االنفعالي بالتسمسل حسب المبلحق(.  -تحديد مجاالت مقياس السمات الشخصية : .2



 ) مجال اتخاذ القرار , االتزان االنفعالي , الثقة بالنفس , الشجاعة , تحمل المسؤولية , القيادة ( . 

 إعداد فقرات المقياس : .3
تم توجيو ستة أسئمة رئيسية مفتوحة تتفق مع مضامين مجاالت المقياس المذكورة أعبله , إذ تم  - أ

 ( قائد كشفي .  26توجيو االستبيان االستطبلعي المفتوح إلى ) 
االطبلع عمى الفقرات الواردة في مقاييس السمات الشخصية كما عكستيا الدراسات السابقة   - ب

 ( .  1994ومنيا دراسة عمي ميدي كاظم 
( إذ تم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء في  6( فقرة كما في الممحق )  71تم صياغة )  - ت

مجال التربية الرياضية وعمم النفس التربوي لغرض الحصول عمى صبلحية الفقرات و مدى 
 ارتباطيا بالمجاالت إذ تم التعديل عمى بعض الفقرات. 

  -التجربة االستطالعية: 2 – 1 -3-4

ن ىذه الدراسة ىو التحقق من وضوح الفقرات وتعميمات وبدائل المقياس وحساب اليدف م 
 ( .  25الوقت المناسب لئلجابة إذ طبق المقياس عمى عينة عشوائية و قواميا ) 

 : التجربة األساسية  3 – 1 – 4 -3

 : عينة بناء المقياس .  أوال

السمات الشخصية القيادية اليدف األساسي إلجراء ىذه التجربة ىو تطبيق مقياس     
جراء التحميل اإلحصائي لفقراتو واستخراج القوة التميزية لمفقرات بأسموب المجموعتين  وا 
المتطرقتين عمى عينة عشوائية من القادة الكشفين حممة الشارة الخشبية في العراق اذ يشير 

دد أفرادىا ال يقل بعض الخبراء الى ان العينة تكون مناسبة في مثل ىذه الحاالت اذا كان ع
 (1) (51عن )

 : تطبيق المقياس .  ثانيا

طبق مقياس السمات الشخصية عن طريق إرسال استمارات االستبيان لمقادة الكشفيين      
 المشاركين في المؤتمر الكشفي األول في البصرة والمخيم الوطني األول لمكشافة في الموصل . 

يجاد الدرجة الكمية .  ثالثا  : تصحيح المقياس وا 

 ( فقرة إذ تم مراعاة الفقرات االيجابية والسمبية , إذ تم 71تم تصحيح االستمارات عمى أساس ) 

------------------------------------------------------- 



(1) Henry Soon Sten , Gathring , analyzing and using date and tet item in thorndik , Robert 

Educational measurement 2nd  ed . Washington , American Council on Education , 1977 ,p. 
150. 

( درجات البديل ) تنطبق 5( , إذ تمثل )5 -1إعطاء لمفقرات االيجابية أوزان تراوحت ما بين ) 
( 2رجات لتنطبق عمي أحيانا , و )( د3( درجات لـ )ينطبق عمي غالبا ( و  )4عمي دائما ( و )

( درجة لـ ) ال ينطبق عمي أبدا ( و بالعكس لمفقرات  1درجة لـ )ينطبق عمي قميبل ( , و ) 
( وفقا لممقياس ليكرت  351 – 71السمبية , وقد كان المدى النظري لمدرجات يتراوح ما بين )

 278, 31العينة البالغ )  ( وتم استخراج الوسط الحسابي المتوسط x 5  =351 71فقد تم ) 
 ( .  32,  18( و االنحراف المعياري البالغ ) 

  -التحميل اإلحصائي لمفقرات : -رابعًا:

 أسموب المجموعتين المتطرفتين .    

% (  31إذ قام الباحث بترتيب الدرجات تصاعديا بعد تصحيحيا إذ تم اختبار أعمى )         
% ( من درجات  31مجموعة العميا ( و تم اختبار أدنى ) من درجات المستجيبين وسميت ) بال

المستجيبين وتم تسميتيا بـ ) المجموعة الدنيا ( , اذ تم تطبيق االختبار التائي  لمعينتين 
وعدت القيمة   .المستقمتين لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين العميا و الدنيا 

( 1565( عند مستوى داللة )6667نتيا بالقيمة الجدولية )التائية مؤشرا لكل فقرة من خبلل مقار 
( 1( فقرة جميعيا دالة إحصائيا كما موضح في الجدول )64( وكانت ) 78ودرجة حرية ) 

بالرسالة لغرض اختبار الفقرات بشكميا النيائي تم قبول الفقرة التي تكون القيمة الثانية ليا عند 
 ( فقرة .  64قاء عمى ) ( وبالتالي تم اإلب1565مستوى داللة )

 ( 1جدول ) 

 يوضح القيمة التائية لفقرات المقياس
 القيمة التائية رقم الفقرة القيمة التائية رقم الفقرة القيمة التائية رقم الفقرة
1 3.843* 23 6.756* 46 7.338* 
2 5.473* 24 6.763* 47 3.893* 
3 4.639* 25 7.249* 48 6.534* 
4 3.333* 26 7.199* 49 3.344* 
5 5.115* 27 6.292* 53 4.217* 
6 3.372* 28 8.333* 51 6.553* 
7 5.154* 29 6.375* 52 5.943* 
8 4.313* 33 3.659* 53 9.337* 



9 5.513* 31 4.688* 54 7.334* 
13 6.592* 32 3.973* 55 4.359* 
11 6.915* 33 6.617* 56 3.369* 
12 3.255* 34 4.495* 57 6.163* 
13 6.835* 35 6.535* 58 4.773* 
14 2.712* 36 4.212* 59 9.269* 
15 4.343* 37 2.264* 63 7.472* 
16 5.441* 38 9.239* 61 6.589* 
17 4.621* 39 2.678* 62 5.545* 
18 4.446* 43 4.948* 63 6.217* 
19 6.493* 41 5.129* 64 7.333* 
23 8.531* 42 3.675* 65 4.858* 
21 3.515* 43 2.543*   
22 5.154* 45 4.419*   

 : مؤشرات صدق مقياس سمات الشخصية القيادية . خامسا

إذ تم استخراج صدق المحتوى المتكون من ) الصدق الظاىري و الصدق المنطقي( واستخراج   
  -صدق البناء , عممًا بان ىدف البناء تضمن مجموعة من المؤشرات مثل :

 لمفقرات .القوة التميزية  - أ
وقد تحقق وذلك من خبلل قياس استخراج معامبلت التميز لمفقرات بأسموب المجموعتين 

( فقرة مميزة مع وجود 64المتطرفين وباستخدام االختبار التائي إذ أظيرت نتائج التحميل وجود)
 ( . 2معامل ميزه عالي ألغمب الفقرات كما موضحة في الجدول رقم )

 

 (2الجدول )

 المجموعتين المتطرفتين لممقياسيوضح حدود 

تعد الدرجة الكمية لممقياس  عبلقة الفقرة "بالدرجة الكمية لممقياس االتساق الداخمي اذ - ب

 بمثابة قياسات محكية من خبلل درجة ارتباطيا بدرجة األفراد عمى المقياس" .
وتم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينية عمى كل فقرة من فقرات المقياس 

يل في ضوء ( استمارة والتي خضعت لمتحم133وبين درجاتيم  الكمية عمى المقياس المكون من )

الخطأ  األدنى األعمى
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

 المجموعات العينة المتوسط

 العميا 41 312.62 7.1  312.11 331.11
 الدنيا 41 235.92 14.3  218.11 296.11



( دالة إحصائيا عند مقارنتيا بالقيمة 64أسموب المجموعتين المتطرفتين إذ كانت جميع الفقرات )
( وكما موضح بالجدول 31( بدرجة حرية )1.15( عند مستوى داللة )1.65التائية الجدولية )

(3 . ) 

 (3الجدول )

 يوضح معامل االرتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لممقياس
 القيمة الثابتة /معامل االرتباط رقم الفقرة القيمة الثابتة /معامل االرتباط رقم الفقرة القيمة الثابتة /معامل االرتباط الفقرة رقم
1 3.373** 25   3.653** 49 3.423** 
2 3.459** 26 3.331** 53 3.483** 
3 3.356** 27 3.415** 51 3.343** 
4 3.294** 28 3.462** 52 3.513** 
5 3.494** 29 3.526** 53 3.332** 
6 3.321** 33 3.564** 54 3.346** 
7 3.343 31 3.544** 55 3.538** 
8 3.451** 32 3.517** 56 3.479** 
9 3.365** 33 3.638** 57 3.582** 

13 3.448** 34 3.596** 58 3.577** 
11 3.675** 35 3.311** 59 3.378** 
12 3.596** 36 3.418** 63 3.253** 
13 3.291** 37 3.393** 61 3.541** 
14 3.543** 38 3.616** 62 3.158 
15 3.352 39 3.383** 63 3.484** 
16 3.284** 43 3.571** 64 3.623** 
17 3.323** 41 3.433** 65 3.622** 
18 3.361** 42 3.238** 66 3.583** 
19 3.542** 43 3.622** 67 3.528** 
23 3.384 44 3.253** 68 3.528** 
21 3.414** 45 3.356** 69 3.553** 
22 3.355 46 3.427** 73 3.532** 
23 3.386** 47 3.317**   
24 3.567** 48 3.237**   

 الصدق العاممي :  ج _

 وىو اىم المؤشرات في تحديد صدق البناء " إذ يتم التوصل إليو باستخدام التحميل العاممي " . 

 



 

 العامل األول : اتخاذ القرار .   

( الترتيب التنازلي لتشبعات الفقرات عمى العامل , بمغ عدد الفقرات 4يوضح الجدول )
( فقرة وفي ما يأتي الفقرات التي 11( فأكثر )1.5)± المتشبعة عمى ىذا العامل وبقيم دالة 
 تشبعت عمى ىذا العامل بقيم معنوية .  

إن سمة اتخاذ القرار ىي من السمات الميمة في الحركة الكشفية , إذ أنيا تساعد عمى السيطرة 
( أن من 2119عمى زمام األمور داخل المعسكر الكشفي , ويذكر )محمود داود واحمد بدري 

سمات القائد " أن يتخذ القرار المناسب لجميع الحاالت الخاصة والطارئة التي تواجيو ويكون 
وكمما تأخر القائد الكشفي في اتخاذ القرار الصحيح فأنو يحس   (1")آلخرين لمتخمص منيا قدوة ل

بعدم رضا وبأعباء نفسية , فيجب عمى القائد الكشفي أن يتعاون مع زمبلئو اآلخرين الن التعاون 
 يساعد عمى الوصول إلى اتخاذ قرارات مناسبة وصحيحة . 

 (4جدول )

ا وتشبعيا الخاصة بالعامل األول مرتبة تنازليا حسب درجة يوضح تسمسل الفقرات وأرقامي
 التشبع

 التشبع رقم الفقرة الفقرات                                ت
صدار األحكام عمى األحداث واألشخاص 1  3.618 1 امتمك القدرة عمى اتخاذ القرارات وا 
 3.593 13 ذى باآلخرينأتاني باتخاذ القرارات التي اشعر بأنيا يمكن ان تمحق األ 2
 3.585 5 امتمك الثقة بان قراراتي تكون صحيحة 3
 3.545 3 اوجد عدت قرارات ألي موقف واختار أفضميا 4
 3.543 11 اعتمد باتخاذ القرار عمى أساس عدم التجاوز عمى حقوق اآلخرين 5
 3.536 2 استطيع اتخاذ القرارات في مختمف الظروف 6
 3.522 9 القرارات الخالية من التحيز المسبق.أفضل إصدار  7
 3.512 12 اتخذ قراراتي بتخطيط مسبق وليس بشكل مفاجئ 8
 3.484 4 اعتمد في اتخاذ القرارات عمى مشاركة زمالئي 9

 3.482 6 اجبر زمالئي عمى تنفيذ أوامري وقراراتي 13
 3.472 8 اتخذ القرار الصائب وان كان ذلك عمى حساب نفسي 11

 

 

-------------------------------------------------------- 



 .    181ص( , 2119: ) محمودداودالربيعيواحمدبدريحسين؛مصدرسبقذكره(1)

 العامل الثاني : االتزان االنفعالي .

( الترتيب التنازلي بتشبعات الفقرات عمى العامل إذ بمغ عدد الفقرات متشبعة 5يوضح الجدول )
( فقرات , وفي ما يأتي الفقرات التي تشبعت عمى 6( فأكثر )1.5)± العامل بقيم دالة عمى ىذا 

 ىذا العامل بقيم معنوية . 

إن سمة االتزان االنفعالي من السمات الميمة في شخصية القائد الكشفي , إذ يجب أن يتميز 
( إلى "  crattu 1973بقدر عاٍل من االتزان واليدوء وعدم االنفعال السريع , إذ يشير )كراتي 

أن ىناك مؤشرات لشخصية الرياضي وعادة ما يظير لديو ذكاء عالي وكذلك تظير لديو 
. ويرى الباحث أن القائد الكشفي يجب أن تكون (1" )سيطرةعالية عمى انفعاالتو بصورة عامة

لديو القدرة عمى أن يمتمك السيطرة الكاممة عمى انفعاالتو ألنو عمى احتكاك دائم مع زمبلئو من 
القادة الكشفيين اآلخرين أو مع مجموعتو الكشفية إذا ما أراد أن تكون لو عبلقة طيبة مع لجميع 

 ويعمل عمى تقوية أواصرىا .  

 (5جدول )

 الترتيب التنازلي لتشبعات الفقرات عمى العامل الثاني
 التشبع رقم الفقرة الفقرات                                   ت
 3.711 13 أمتمك المرونة بتفكير التي تبعدني عن التشتت الذىني وتجعمني متكيف مع المجموعة الكشفية 1
 3.625 16 في أبسط الحاالت أكون بنفسية تنافسية دائما 2
 3.635 19 أحب االشتراك مع المجموعة الكشفية في مناقشة المشكالت الصعبة 3
 3.543 18 استرجع ىدوئي عادة بعد زوال االستثارة وأسبابيا 4
 3.517 14 أحب التنافس الشريف الذي يجمب لي االتزان االنفعالي لشخصيتي 5
 3.239 21 أحد ما ولو كانت بسيطةأجد نفسي مشدودًا عضميا وعصبيا ألي استثارة من  6

 

 العامل الثالث : الثقة بالنفس . 

( الترتيب التنازلي لتشبعات الفقرات عمى العامل الثالث , بمغ عدد 6يوضح جدول )
( فقرة . وفيما يأتي فقرات التي تشبعت عمى 12( فأكثر ,) 1.5)± الفقرات المتشبعة وبقيم دالة 
 ىذا العامل بقيم معنوية . 

-------------------------------------------------------- 



 . 36ص(,1985,) بحثمقدمإلىالمؤتمرالرياضياألولمكمياتالتربيةفيالعراق,  سعدمحسن؛السموكالعدوانيفيالرياضة( 1)
    

إن لمثقة بالنفس أىمية كبيرة في الحركة الكشفية بشكل عام والقائد الكشفي بشكل خاص,إذا يذكر 
( "إن البلعب الذي يتسم بيذه السمة يتصف بالثقة الواضحة في النفس وفي 1988عبلوي ) 

قدراتو ومياراتو ويكون لديو مفيوم إيجابي عن ذاتو ويتصف بالصدق والواقعية وال يبدو عميو 
, وىذا بطبيعة الحال ينطبق عمى القادة (1" )القمق والتردد أو الخوف في المواقف غير المتوقعة 

يين, إذا أن القائد الكشفي الذي يثق بقدراتو وبنفسو يستطيع أداء واجبو عمى أتم وأكمل الكشف
 وجو.

 (6جدول )

 يوضح ترتيب التنازلي لتشبعات الفقرات عمى العامل الثالث
 التشبع رقم الفقرة  الفقرات  ت
 3.731 24 أكون واثقًا من نفسي في تصرفاتي مع المجموعة الكشفية 1
 3.687 31 دائما في إبداء رأيي عمى نفسي وعمى غيري أكون صريحا 2
 3.642 27 أتجنب المواقف التي تتطمب المنافسة 3
 3.643 23 أنظر بكل ثقة إلى المستقبل الذي ينتظرني 4
 3.626 26 إذا أصابني فشل في موقف معين فأنني ال اكرر المحاولة مرة أخرى 5
 3.623 32 بأسموب بارعاستطيع التعبير عن نفسي  بكل ثقة  6
 3.563 29 أكون ذا شخصية قوية عند قيامي بعمل ما أمام زمالئي 7
 3.514 33 أسيطر عمى تعابير وجيي عند قيامي بعمل شاق ومضني 8
 3.491 34 أتعمم من أخطائي عندما أقع فييا 9

 3.487 33 أو خارجيااشعر بأنني  استطيع تجاوز أصعب المواقف التي أتعرض ليا داخل المعسكرات  13
 3.453 25 توجد ثقة متبادلة بيني وبين أفراد المجموعة الكشفية 11
 3.379 28 امتمك الثقة العالية بقدراتي وقابميتي 12

 الشجاعة .  العامل الرابع :

الفقرات عمى العامل الرابع  فقد بمغ عدد  ( الترتيب التنازلي لتشبعات7يوضح الجدول )
( فقرة , في ما يأتي الفقرات التي تشبعت عمى 13( فأكثر )1.5)±الفقرات المتشبعة بقيم دالة 
 ىذا العامل وبقيم معنوية  . 

 

-------------------------------------------------------- 

 .    168( , 1988,  مركزالكتابممنشر,  القاىرة: )  1ط,   محمدحسنعبلوي؛مدخمفيعممالنفسالرياضي(1) 



 

بالنسبة إلى سمة الشجاعة فأنيا تعني عدم الخوف من  الوقوف أمام الصعوبات التي تواجو 
( " تميز ىذه السمة أفرادىا بالجراءة واألقدام ورباطة 1987القائد الكشفي فيذكر )كامل ثامر 

الميل إلى المبادأة في مواجية الصعوبات وعدم الجأش والسيطرة عمى المخاوف بسرعة , و 
إذ أن القائد الكشفي يتعرض إلى مواقف ( 1" ) الخشية من التعبير عن الرأي واالعتراف بالخطأ

عديدة تحتاج إلى الشجاعة في التعامل معيا بالصورة الصحيحة ولو كان ذلك عمى حساب نفسو 
 . 

 (7جدول )

 الفقرات عمى العامل الرابع يوضح الترتيب التنازلي لتشبعات
 التشبع رقم الفقرة الفقرات ت
 3.732 47 أفضل أن أتعرض إلى إصابة عمى أن أكون جبانا . 1
 3.693 36 ترتجف أطرافي حين تبدأ المنافسة . 2
 3.676 37 أتمعثم بالكالم عندما أتحدث مع الجنس اآلخر . 3
 3.647 45 أتجنب االضطراب والخوف في المواقف االجتماعية بالمعسكرات .  4
 3.634 35 أشعر بالسيطرة عمى المخاوف التي تنتابني . 5
 3.613 38 أستطيع أن أدافع عن حقوق الكشافة أمام أي مسؤول كان .  6
ىمالي في واجباتي . 7  3.638 43 أتحمل في خمق األعذار عند تقصيري وا 
 3.633 43 أكون بالمقدمة عند القيام بأي عمل في المعسكر . 8
 3.563 46 أمتمك رباطة الجأش عندما تكون األمور ضدي . 9

 3.513 42 أبتعد عن كل عمل ونشاط قد ييدد شعوري باألمان . 13
 3.438 44 أحس بتسارع دقات القمب عند تعرضي لمواقف صعبة . 11
 3.362 39 يوجد ما يدعوا لمخوف .أشعر أن الحياة سعيدة وال  12
 3.362 41 أستطيع إخفاء حزني وخوفي ومشاكمي عن اآلخرين . 13

 . تحمل المسؤوليةالعامل الخامس : 

( الترتيب التنازلي لتشبعات الفقرات عمى ىذا العامل , بمغ عدد الفقرات 8يوضح الجدول )
ا يأتي الفقرات التي تشبعت عن ىذا ( فقرة , وفي م12( فأكثر )1.5)± المتشبعة وبقيم دالة 

 العامل وبقيم معنوية . 

( " 1987إن سمة تحمل المسؤولية بالغة األىمية بالنسب لمقائد الكشفي, إذ يذكر )كامل ثامر 
 تميز ىذه السمة أفرادىا بالحرص والدقة واإلخبلص في أداء الواجب وباحترام الزمن والمحافظة 



----------------------------------------------------
- 

 .      265ص(, 1987: ) مصدرسبقذكره:  كاممثامرالكبيسي(  1)

عميو , وبالجدية في التفكير والسموك , والميل إلى العمل تمقائيا دون الحاجة إلى رقيب خارجي , 
في الذي ال يمتمك ىذه السمة يكون لديو , وأن القائد الكش( 1" )واعتماد اآلخرين عمييم والثقة بيم

خمل في أداء واجباتو إضافة إلى ذلك ىو عدم قدرة مجموعتو الكشفية من االعتماد عميو في 
 الكثير من المواقف واألمور التي تواجيو .

 (8جدول )

 يوضح ترتيب التنازلي لتشبعات الفقرات عمى العامل الخامس
 التشبع رقم الفقرة الفقرات ت
 3.696 58 أسعى إلى أن آخذ دوري كقائد كشفي ناجح لآلخرين 1
 3.637 52 يسعدني أن أكون مسؤوال عن عمل أشترك فيو مع زمالئي الكشافة خدمة لمحركة الكشفية . 2
 3.633 57 أتكل عمى غيري في أداء اإلعمال التي يجب أن أقوم إن بيا . 3
 3.571 56 أحب أن تكون التزاماتي بمستوى طاقتي . 4
 3.557 53 ليس من واجب كل قائد أن يسيم  في تقدم الحركة الكشفية . 5
 3.551 54 اشعر بالسعادة عندما أكون بعيدا عن أداء المسؤوليات والميام . 6
 3.512 59 أتحمل ما يفعمو اآلخرون من أفعال وضغوط في إثناء التعامل اليومي في المعسكرات الكشفية. 7
 3.532 51 بالمعسكر الكشفي أحب أن أستمتع بوقتي ويقوم غيري باإلشراف والتنظيم .عندما أكون  8
 3.499 53 عندما يخطئ الكشاف أو ييمل عماًل ما يجب أن ال يحاسب عمى ذلك . 9

صدار أحكامي عمى األحداث واألشخاص واألشياء . 13  3.493 55 أىتم بالمسؤوليات والعمميات التقويمية وا 
 3.412 48 يطمب مني القيام بأي عمل كشفي فاني أنجزه عمى أي صورة كانت .عندما  11
 3.412 49 يؤنبني ضميري عندما أحس بأني مقصر في أداء واجباتي الكشفية التي أكمف بيا . 12

 القيادة .  العامل السادس :

الفقرات عمى ىذا العامل , بمغ عدد الفقرات  ( الترتيب التنازلي لتشبعات9يوضح الجدول )
( فقرات , وفي  ما يأتي الفقرات التي تشبعت عن ىذا 11( فأكثر )1.5)± المتشبعة بقيم دالة 

 العامل وبقيم معنوية .  

أما سمة القيادة فينبثق دورىا وأىميتيا في الحركة الكشفية من خبلل أىمية القادة الكشفيين 
( "تقضي القيادة 1977ي  قيادة الجماعة الكشفية وذكر )خميل محسنومساىمتيم الفعالة ف

 الشبابية بامتبلك القدرة عمى تعبئة الشباب والتأثير في سموكيم ومواقفيم بشكل يستجيبون فيو إلى 

 



-------------------------------------------------------- 

 .     267ص(, 1987: ) المصدرالسابق:  كاممثامرالكبيسي( 1)

, وأن أىمية القيادة الكشفية ان تتحدد من خبلل ( 1" )تحقيق األىداف والبرامج الشبابية المركزية 
الواجبات الرئيسة  التي تقوم بيا , لموصول بالقائد إلى أقصى طاقاتو في النواحي البدنية 

 والعصبية والنفسية واالجتماعية والعقمية . 

 (9جدول )

 لتشبعات الفقرات عمى العامل السادس يوضح ترتيب التنازلي
 التشبع رقم الفقرة الفقرات ت
 1.784 68 ألبي حاجات زمبلئي أعضاء الفرقة الكشفية في المعسكر . 1
 1.699 61 أشعر بالراحة النفسية عندما أقود اآلخرين . 2
 1.696 71 أعطي جزءا من وقتي لتحدث معي زمبلئي ومعرفة مشاكميم في المعسكر . 3
 1.691 64 أرغب أن أكون قياديا في تخصصي ومينتي . 4
 1.667 61 أفضل قيادة فريقي إلى سمم النجاح . 5
 1.626 66 أحب النجاح في العمل الكشفي الممزوج بالمخاطرة . 6
 1.581 67 أفضل الفوز المعنوي عمى المادي في المسابقات الرياضية والكشفية . 7
 1.561 63 أمام الجماىير .أمتمك لباقة بالكبلم  8
 1.512 69 أتأنى في اتخاذ القرارات خدمة لصالح المجموعة الكشفية . 9

 1.495 65 أمتمك القدرة عمى إلغاء إجازتي إذا تطمب األمر وجودي في المعسكر لحالة طارئة . 11

ليذه  وبعد أن تم تفسير العوامل الستة , يتضح من خبلل دراسة نتائج التحميل العاممي
الدراسة , أن السمات الشخصية القيادية لدى القادة الكشفيين تتفق مع دراسة )سممان عكاب 

( في دراستو لمسمات الشخصية القيادية لحكام كرة القدم " إن ىذه 2116سرحان الجنابي 
السمات يجب توافرىا في الحكم لكي يستطيع قيادة المباريات التي ارتفعت فييا مستويات 

( 1987, وكذلك تتفق مع دراسة ")كامل ثامر الكبيسي ( 2" )إلى حد عاٍل جدا  المنافسة
( , وكان 6( فقرة عمى مجاالت المقياس الـ)51وقد توزعت الفقرات المعنوية المتبقية البالغة )(3)

( فقرة كما موضح في 11( فقرة وعدد الفقرات السمبية ىو ) 41عدد الفقرات اإليجابية ىو ) 
 ( .8الممحق )

-------------------------------------------------------- 

,  المكتبالثقافيالمركزيمبلتحادالعاممشبابالعراق, مؤسسةالثقافةالعالمية,  بغداد: )  خميممحسن؛صفاتالكادرالشبابي( 1)
 .      7 ص( , 1977



, جامعةالقادسية) , 2 العدد,  8 المجمد,  سممانعكابسرحانالجنابي؛مجمةالقادسيةلعمومالتربيةالرياضية( 1)
      . 253ص(2118

 .     178ص(, 1987: ) مصدرسبقذكره:  كاممثامرالكبيسي( 3)

 (13)جدول

فاكثرمكونةلمقياسالسماتالشخصيةالقياديةعمى ( 3.53)  يوضحالفقراتذاتالتشبع 
 القادةالكشفيينحممةالشارةالخشبية

 

رقم 
 الفقرة

العامل األول 
 اتخاذ القرار

 رقم
 الفقرة

العامل 
الثاني 
االتزان 
 االنفعالي

رقم 
 الفقرة

العامل 
الثالث 
الثقة 
 بالنفس

رقم 
 الفقرة

العامل 
الرابع 
 الشجاعة

رقم 
 الفقرة

العامل 
الخامس 
تحمل 
 المسؤولية

رقم 
 الفقرة

العامل 
السادس 
 القيادة

1 3.618 13 3.711 24 3.731 47 3.732 58 3.696 68 3.784 
13 3.593 16 3.625 31 3.687 36 3.693 52 3.637 63 3.699 
5 3.585 19 3.635 27 3.642 37 3.676 57 3.633 73 3.696 
3 3.545 18 3.543 23 3.643 45 3.647 56 3.571 64 3.691 

11 3.543 14 3.517 26 3.626 35 3.634 53 3.557 61 3.667 
2 3.536   32 3.623 38 3.613 54 3.551 66 3.626 
9 3.522   29 3.563 43 3.638 59 3.512 67 3.583 

12 3.512   33 3.514 43 3.633 51 3.532 63 3.561 
      46 3.563 53 3.353 69 3.532 



 سادسًا : ثبات المقياس . 

  -لقد استخدم الباحث ثبلث طرق لقياس الثبات وىي :

 ( درجة . 1.58إعادة االختبار ) معامل االستقرار( إذ بمغ ) -1
 ( درجة . 1.86التجزئة النصفية : إذا بمغ ثباتيا ) -2
 ( درجة . 1.91معامل )الفاكرونباخ( : إذ بمغ ثباتيا ) -3

 الخطأ المعياري :  3-5

فرد نفسو تم استخراج  لتقدير االنحراف المعياري لسمسمة من القياسات يفترض انيا اجريت عمى ال
ويتم استخدامو بسبب حدث اخطاء في القياس اثناء تفسير النتائج اذ بمغ درجة الخطأ المعياري 

( وبطريقة 11.8أما طريقة التجزئة النصفية فقد بمغت )±( 11.39بطريقة اعادة االختبار )
 ±( 11.11الفاكرونباخ فقد )

 

 الوسائل اإلحصائية : 3-6

  -بناء المقياس وتقنينو وسائل إحصائية عديدة ىي:استخدم الباحث خبلل إجراءات ال

 

 (1) ....................=  مجـ =         الوسط الحسابي -1
 

 

: ىو النقطة التي تقع في منتصف توزيع الدراجات حيث يسبقيا نصف عدد الوسيط  -2
 (2) الدرجات ويتموىا النصف اآلخر .

 
 
 (3.  )وىو القيمة األكثر انتشارا أو تكرارًا بين األقاليم  المنوال : -3
 
 

      42 3.513 55 3.353 65 3.495 

 س 

 ن 

 

 )مجـ س( 2مجـ س

 1 -ن 



 (4) =          ...... االنحراف المعياري -4
 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

(  2111,  دارالمسيرةلمنشروالطباعة,  األردن: )1ط,  ساميمحمدممحم؛مناىجالبحثفيالتربيةوعممالنفس( 1)
 .       168 – 161ص

 .      115ص( ,  2118: ) كريمعطيويبريك؛مصدرسبقذكره( 2)

 .      115ص( ,  2118: ) كريمعطيويبريك؛المصدرالسابق(  3)

 .      157ص(,1999: )  وديعياسينالتكريتيوحسنمحمدالعبيدي؛مصدرسبقذكره( 4)

 : ونمعامل ارتباط بيرس -1
 

 

.... (1) 

 

 

 ( : T-Testاالختبار التائي )  -2
                                                                        ..........  (2) 

 

 

 ( 3)  :                      ............ معامل االلتواء -3 

 

 مجـ س مجـ ص

 ن

 –مجـ س ص  
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 ن

 _ 2مجـ س
 2)مجـ س(

 ن

 _2_ مجـ ص  

 2س -1س
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2 

 1 -ن 

 ت = 

 ت = 

 

 و ( -) س 3

  ع

 العدد في مستوى معين

 المجموع الكمي  

 



 (4) ....... 111=                                       ×   ويةئقانون النسبة الم -4
 
 
 

-------------------------------------------------------- 

( ,  1988,  مطبعةالتعميمالعالي, بغداد: ) قيسناجيعبدالجباروشاممكامممحمد؛مبادئاإلحصاءفيالتربيةالبدنية( 1)
 .          117ص

,  مديريةدارالكتبممطباعةوالنشر,  الموصل: )  خالدمحمدداودوزكيعبدالياس؛الطرقاإلحصائيةلؤلبحاثالزراعية( 2)
 .      54ص( , 1991

 .       113ص( ,  2111,  داراليازورديممنشروالتوزيع,  عمان: )  1ط,  محمدصبحيأبوصالح؛الطرقاإلحصائية( 3)

 1982,  دارالنيضةالعربيةلمطباعةوالنشر,  بيروت: )  ءاالجتماعيمختارمحمودالياشمي؛مقدمةفيطرقاإلحصا( 4)
 .       211ص( ,

 

 

 (1..)                                                       :   ر =  معامل الفا كرونباخ -1 

 

: استخدم الباحث البرنامج الخاص بيذه الطريقة وفق نظام الحقيقة  التحميل ألعاممي -2
 (2) ( الستخراج الصدق العاممي .Spssاإلحصائية لمعموم االجتماعية )

 
 :  المعادلة الخطأ المعياري -3
 
 (3.. )                     ×                 = االنحراف المعياري    الخطأ المعياري -4

 
 

: الرتبة المئينية )م(                                                                                                       الطبيعيمعامل التفمطح - 5 (4............ )
 

 ن

 1 –ن 

 مجـ     ع ق

1-      

 

 

 ع ك

 معامل الثبات  – 1



 
 (5...........) المطموب استخراجيا .  )م( = الرتبة المئينيةمعادلة الرتبة المئينية : -6

 ك م = التكرار المتجمع حتى الدرجة المطموبة . 

 ن = عدد العينة . 

----------------------------------------------------
- 

( مصطفى باىي ؛ المعامبلت العممية بين النظرية التطبيق ) الثبات , الصدق , الموضوعية , المعايير ( ,  1)
 .       18( ,ص1999: ) القاىرة , مركز الكتاب لمنشر ,  1ط

(2) Mehrens . W.A .& Lehman . I.J.Op cit . p.34  . 

(  محمد صبحي أبو صالح و عدنان محمد عوض ؛ مقدمة في اإلحصاء : ) عمان , مركز الكتب األردني , 3)
 .       49( , ص 1991

 .       138( , ص1977اثناسيوس ؛ مصدر سبق ذكره : )( عبد الجبار البياتي و زكريا زكي 4)

 االستنتاجات و التوصيات: 

 االستنتاجات :  -1

تتفق نتيجة البحث الحالي مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث العممية ذات العبلقة فقد 
( إلى أن السمات الشخصية تسيم في تطويرىم 1994توصمت دراسة ) عمي ميدي كاظم 

( والتي 1958مبة المرحمة اإلعدادية , كما جاءت ىذه الدراسة مع دراسة ) محمود شخصيات ط
تؤكد عمى أىمية المستوى الثقافي واألسري وبعض سمات الشخصية لدى طمبة جامعة أسيوط 
ذوي االتجاىات الموجبة والسالبة نحو نمط التعميم المختمط , إذ أثبتت ىذه الدراية عمى أىمية 

 ي ذلك الموضوع . السمات الشخصية ف

كما أظيرت بعض الدراسات وجود عبلقة بين سمات  الشخصية ومشكبلت الطبلب والطالبات 
 ( . 1968في كميات جامعة بغداد , وىذا ما أكدت عميو دراسة ) صباح 

وأوضحت بعض الدراسات وجود تقارب بالسمات الشخصية لمقادة الكشفيين في البحث الحالي , 
لسمات الشخصية ومستوى األداء األمثل لطمبة الكمية العسكرية وىذا ما ووجود عبلقة لبعض ا

 ( .1988أكدت عميو دراسة ) الخزرجى 



( فأكدت عمى مدى التغيير في العبلقة بين االتجاىات نحو مينة 1991أما دراسة ) الويس 
 التدريس وبعض سمات الشخصية لدى الطبلب المتعممين . 

( فأكدت وجود عبلقة بين القدرات اإلبداعية وبعض السمات 1984أما دراسة ) السمطاني 
 الشخصية لطمبة المرحمة اإلعدادية . 

( فيي وجود عبلقة بين بعض السمات الشخصية 1991أما دراسة ) عبد األمير الشمسي 
في تنمية بعض  لمتدريسيين في الجامعة وعبلقتيا بسموكيم القيادي مما يؤكد أىمية القيادي

 السمات الشخصية . 

( فكانت حول بناء وتقنين مقياس لسمات الشخصية ذات 1987أما دراسة ) كامل ثامر الكبيسي 
 األولوية لمقبول في الكميات العسكرية لدى طبلب الصف السادس اإلعدادي في العراق . 

 التوصيات :  -2

بما إن المقياس الحالي الذي قام الباحث ببنائو ويقيس السمات الشخصية القيادية لحممة الشارة 
 الخشبية الكشفية في العراق وىو مقنن عمى البيئة العراقية . 

 فإن الباحث يوصي بما يأتي : 

معرفة إمكانية استخدام المقياس الحالي من قبل المسئولين في وزارة التربية في مجال الكشافة ل - أ
وقياس السمات الشخصية القيادية لحممة الشارة الخشبية في العراق لغرض تحميل شخصياتيم 

 ومعرفة األنسب كقائد كشفي ممكن أن يخدم ببلده بطريقة متطورة . 
إمكانية االستفادة من المقياس الذي أعده الباحث لمتعرف عمى السمات الشخصية لمقادة الكشفيين  - ب

ية ومساعدتيم عمى تطوير شخصياتيم في المجال القيادي خدمة لممجتمع من حممة الشارة الخشب
 العراقي . 

االىتمام بالبرامج التي تطور السمات الشخصية والقيادية لمقادة الكشفيين من حممة الشارة  - ت
الخشبية واستخدام تمك البرامج في األنشطة الرياضية و المجتمعات لغرض تعويدىم عمى العمل 

 عل االجتماعي . الجماعي والتفا
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق

 (1ممحق )

االستبيان االستطبلعي آلراء السادة الخبراء لمجاالت مقياس السمات الشخصية لمقادة الكشفيين 
 في العراق

 جامعة االنبار 

 كمية التربية الرياضية     

 الدراسات العميا / الماجستير

 األستاذ الفاضل ................................................. المحترم 

) بناء مقياس  لبعض السمات الشخصية                                  يقوم الباحث بدراسة بعنوان        
اد                 وتقتضي متطمبات البحث الحالي إعدالقيادية  لحممة الشارة الخشبية الكشفية في العراق ( 

مقياس لبعض السمات الشخصية القيادية . وبعد اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة واألدبيات 



والبحوث العممية وجد أن مجاالت السمات الشخصية القيادية تحدد عن طريق عرض المجاالت 
شارة إلى صبلحية  بشكل استبيان عمى السادة الخبراء والمختصين  , لذلك يرجى التعاون معنا باإل

أو ال ترتبط إطبلقا ( أي ذكر أىميتيا  –ترتبط إلى حد ما   –المجاالت . ىل) ترتبط  بشدة 
النسبية أمام البدائل المذكورة , مع إضافة أي مجاالت أخرى تقترحونيا مع حذف أي مجال ال 

قدم تعريفا لمسمة ترونو مبلئما مع إجراء التعديل المناسب في حالة  وجوده . عمما إن الباحث 
:) قيمة ثابتة لدى الفرد وتعبر عن سموكو ومن خالليا يمكن تميز الفرد عن غيره الشخصية ىو 

مع الشكر والتقدير لمجيود العممية المبذولة من قبمكم خدمة  لمبحث العممي   بصورة واضحة (.
 والمسيرة العممية الظافرة .

 .اسم الخبير ............................  

 مكان العمل ...........................   .

 الدرجة الوظيفية ......................  . 

 

 

 
  ت

 مجاالت الشخصية القيادية

 ال ترتبط تــرتــبـط

 إطالقا

التعديل 
 المقترح

 إلى حد ما بشدة

 وىو سيطرة الفرد Emotional Stabilit مجال االتزان االنفعالي :  .1

 عمى حالتو النفسية في المواقف المثيرة واحتفاظو بيدوئو قبل  

 اإلثارة وبعدىا بحيث يتناسب انفعالو مع عمره الزمني .

    

 عدم الشعور  بالنقص وتأكد الفرد من   Self-Confidence مجال الثقة بالنفس :  .2

 فائتة وقدراتو و قابمياتو واعتماده  عمييا . 

    

ىي انجاز الواجبات  :Tolerate the Responsibilityمجال تحمل المسؤولية :   .3
 بإخالص واالستعداد لتحمل نتائج أفعالو وقراراتو .

    

ىي المثابرة عمى القيام بعمل ما رغم العوائق   Well - Powerمجال قوة اإلرادة :     .4
 والصعوبات التي تعترض طريقو.

    



وىو مواجية األخطار والشدائد وعدم الخوف منيا   Bravenessمجال الشجاعة :      .5
 أو من التعبير عن الرأي .

    

ىي استمرار الفرد بالحضور الدائم بالعمل المطموب       Assiduityمجال المواظبة :  .6
 كحضور ه الدوام الرسمي(. 3منو 

    

إعطاء اآلخرين ما ىم بحاجة إليو والتضحية من اجميم      Altruismمجال اإليثار :  .7
. 

    

االستجابة السريعة والمقنعة لممواقف    Quick-Witnessمجال سرعة البدييية :  .8
 التي تفاجئ الفرد .

    

     تحمل االنتظار ومواجية مصاعب الحياة وشدائدىا دون ممل .  Patمجال الصبر :   .9

 

 

 

 

 
  ت

 القياديةمجاالت الشخصية 

 ال ترتبط  تــرتــبـط

 إطالقا  

 التعديل

 إلى حد ما بشدة المقترح 

     الرغبة في السيطرة عمى اآلخرين وتوجيييم.  Leadership مجال القيادة :    .13

 الحكم عمى األشياء واألحداث و   Objectivityمجال الموضوعية:  .11

 األشخاص بنزاىة واالبتعاد عن األىواء الذاتية . 

    

 السرعة والحيوية في مواجية مواقف    Activationمجال النشاط :  .12

 الكتابة.. الخ ( .  -المشي  –الحياة ) الكالم 

    

     تفضيل مصمحة اآلخرين عمى المصمحة الشخصية .   Self-deniedمجال نكرا ن الذات :  .13

تفضيل مصمحة الوطن عمى المصمحة  الشخصية والتفاني  Patriotismمجال الوطنية :     .14
 في خدمة الوطن .

    

ىو انجاز الواجبات الموكمة إلى الفرد في وقتيا المحدد    Seriousnessمجال الجدية :  .15
 وبصورة مرضية .

    



ىو مجموعة من القواعد واإلجراءات  يكتسبيا     Take Decision مجال اتخاذ القرار:  .16
الفرد لتطوير مياراتو في اختيار انسب بديل من البدائل المتاحة لحل مشكمة معينة من خالل 

 تحقيق األىداف المطموبة وفقا لمنيجية وخطوات معينة .

    

 

 (2ملحق رقم )
 أسماء الخبراء والمختصين

 
 

 

 

 (3ممحق رقم )

 المجاالت بصيغتيا النيائية بعد عرضيا عمى الخبراء 

 : Emotional Stabilit  مجال االتزان االنفعالي  .1
وىو سيطرة الفرد عمى حالتو النفسية في  المواقف المثيرة واحتفاظو بيدوئو قبل اإلثارة وبعدىا بحيث يتناسب 

 انفعالو مع عمره الزمني . 

 :   Self-Confidence مجال الثقة بالنفس .2
 عدم الشعور بالنقص وتأكد الفرد من كفائتة وقدراتو و قابمياتو واعتماده عمييا .

 :Tolerate the Responsibility مجال تحمل المسؤولية   .3
 ىي انجاز الواجبات بإخبلص واالستعداد لتحمل نتائج أفعالو وقراراتو .

 Bravenessمجال الشجاعة :     .4
 وعدم الخوف منيا  أو من التعبير عن الرأي .وىو مواجية األخطار والشدائد 

 التخصص مكان العمل االسم المرتبة ت

 علم النفس الرٌاضً  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة األنبار  حامد سلٌمان حمد  أ.د  .1

 علم النفس الرٌاضً  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة بغداد  نزار مجٌد الطالب  ا.د   .2

 علم النفس الرٌاضً  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة تكرٌت  كامل طه الوٌس  أ.د   .3

 علم النفس الرٌاضً  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة بغداد  علً ٌوسف  أ.د   .4

 اإلرشاد التربوي والنفسً  كلٌة التربٌة قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة . –جامعة األنبار  صبري بردان الحٌانً   أ.د   .5

 إدارة مناهج كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة األنبار  وعد عبد الرحٌم  أ.م.د   .6

 قٌاس واختبار  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة تكرٌت  عبد المنعم احمد جاسم  أ.م.د   .7

 علم النفس التربوي  كلٌة التربٌة  –جامعة االنبار  مظر طه عباس  أ.م.د   .8

 علم النفس الرٌاضً  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة تكرٌت  مثنى احمد خلف  أ.م.د   .9

 علم النفس الرٌاضً  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –جامعة تكرٌت  عبد الودود احمد خطاب أ.م.د   .11

 فسلجة التدرٌب الرٌاضً الكلٌة التربوٌة المفتوحة  عامر عزٌز جواد  م.د  .11

 اإلرشاد التربوي والنفسً  كلٌة التربوٌة المفتوحة  اٌمان كركز سالم  م.د  .12



 Leadership مجال القيادة :   .5
 الرغبة في السيطرة عمى اآلخرين وتوجيييم 

    Take Decision مجال اتخاذ القرار: .6
ىو مجموعة من القواعد واإلجراءات يكتسبيا الفرد لتطوير مياراتو في اختيار انسب بديل من البدائل 

 المتاحة لحل مشكمة 

 معينة من خبلل تحقيق األىداف المطموبة وفقا لمنيجية وخطوات  معينة .

 

 

 

 

 

 

 (4ممحق )جامعة االنبار

 كمية التربية الرياضية

 ) االستبيان االستطالعي المفتوح  لعينة من القادة الكشفيين لغرض جمع فقرات المقياس (

 عزيزي القائد الكشفي  :

) بناء مقياس لبعض السمات الشخصية القيادية لحممة الشارة الخشبية الكشفية في يقوم الباحث بدراسة تيدف إلى 
ونظرا لما ولتحقيق ىذا اليدف  تقتضي مستمزمات البحث بناء أداة يتوفر فييا الصدق والثبات والموضوعية .العراق ( 

في اإلجابة عمى األسئمة في أدناه  لذلك يرجى التعاون معناتتمتعون بو من خبرة عممية كبيرة في مجال الحركة الكشفية 
 مع جزيل الشكر واالمتنان . –والتي تخص السمات الشخصية لمقائد الكشفي   خدمة لمعمم والمعرفة 

 / ما ىي صفات القائد الكشفي  الذي يتميز باالتزان االنفعالي ؟1س

1-                                                           2- 

3-                                                           4- 

 / ما ىي صفات القائد الكشفي الذي يتميز بالثقة بالنفس ؟2س

1-                                                          2- 



3-                                                          4- 

 ائد الكشفي الذي يتميز بتحمل المسئولية ؟/ ما ىي صفات الق3س

1-                                                          2- 

3-                                                          4- 

 / ما ىي خصائص القائد الكشفي الذي يتميز بالشجاعة ؟4س

1-                                                          2- 

3-                                                          4- 

 / ما ىي مميزات القائد الكشفي الذي يتحمى بالقيادة ؟5س

1-                                                          2- 

3-                                                          4- 

 / ما ىي مميزات القائد الكشفي الذي يتميز باتخاذ القرار ؟6س

1-                                                          2- 

3-                                                          4- 

 (5ممحق )

ياس السمات الشخصية لمقادة الكشفيين االستبيان االستطبلعي آلراء السادة الخبراء لمجاالت مق
 في العراق

 جامعة األنبار 

 كمية التربية الرياضية     

 الدراسات العميا / الماجستير

 

 األستاذ الفاضل ................................................. المحترم 

                                  ) بناء مقياس  لبعض السمات الشخصيةيقوم الباحث بدراسة بعنوان        
وتقتضي متطمبات البحث الحالي بناء القيادية  لحممة الشارة الخشبية الكشفية في العراق ( 

مقياس لبعض السمات الشخصية القيادية . وبعد اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة واألدبيات 
لسمات الشخصية القيادية تحدد عن والبحوث العممية وجد إن المجاالت مع الفقرات الخاصة با



طريق عرضيا بشكل استبيان عمى السادة الخبراء والمختصين , لذلك يرجى التعاون معنا باإلشارة 
جراء ما ترونو مناسبًا من ) تعديل  حذف( مع  –إضافة  –إلى صبلحية كل مجال مع فقراتو , وا 

 لمبحث العممي والمسيرة العممية الظافرة  .الشكر والتقدير لمجيود العممية المبذولة من قبمكم خدمة  

 

 أسم الخبير ............................  .

 مكان العمل ...........................   .

 الدرجة الوظيفية ......................  . 

 

 الباحث

 
 


