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 ( . والكشفٌ للمنطقتني الوسطي واجلنوبَة
 ستــــخمــصالم  

حساسها يواشمل و  أوسعموضوع إستراتيجية التمكين  إن عمى أهمية البحث تممتاش           راعي القيم اإلنسانية لمموارد البشرية وا 
أن الكثير من المنظمات ما زالت تفتقر إلى رؤية واضحة لهذا المفهوم في  إما مشكمة البحث تكمن في, بالمكانة المهمة في المنظمة 

 واختيرت بأسموب المسح استخدم الباحث المنهج الوصفي, و إداراتها, وال تدرك الفوائد التي تنعكس عمى العاممين والمناخ المؤسسي فيها 
اممين في الشعب الكشفية في مديريات النشاط الرياضي والكشفي الع( من اإلداريين  19التي تكونت من ) عينة البحث بالطريقة العمدية 
إن المقياس الحالي أداة لمتعرف عمى مستوى التمكين اإلداري في تمكين العاممين إما أهم االستنتاجات هي  , لممنطقتين الوسطى والجنوبية

 لجنوبية وفي المخيمات الكشفية.في الشعب الكشفية في مديريات النشاط الرياضي والكشفي في المنطقتين الوسطى وا

في  لكشفيفي مديريات النشاط الرياضي وا هوتنظيم العمل الكشفي إدارةفي  مقياس التمكين اإلدارياعتماد أما التوصيات فاهمها  
 . المنطقتين الوسطى والجنوبية
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Abstract of thesis  

        The significance of research concluded that the strategy of empowerment topic is wide and take care 

the human values of human resources and its feeling with the important position in the organization , the 

problem of research is that many organizations still do not have a clear vision of this concept in their 

departments and do not realize the benefits that are reflected in the workers and the institutional climate. 

The researcher used the descriptive method in the survey method. The research sample was chosen in a 

deliberate manner, which consisted of (91) administrators working in the scout divisions in the 

directorates of the sports and scouting activities of the central and southern regions. To learn of the 

administrative level of empowerment in the empowerment of workers in the scout people in the 

departments of sports and scout activity in the central and southern regions and in the Scout camps. 

 The recommendations were understood by the adoption of the measure of administrative empowerment 

in the management of scouting work and its organization in the directorates of sports activity and scouting 

in the central and southern regions. 


