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 اإلهداء
  .لى الرحمة المهداة والنعمة المسداه خاتم األنبياء وخير األصفياء محمد صلى اهللا عليه وسلمإ
 . ه والدي العزيزئالذي ما وهن علي يوما من عطا... هؤعطا... لى أعز وأغلى الناسإ

  .ي الغاليةوالدت... لى من سهرت الليالي دوما من أجل سعادتي إ
  . زوجتي... لى خير متاع دنياي ،وخير رفيق صديق صدوق إ
    خالد،وزكريا، وعمر، ووليد، ( مري عمومتي أهم في شركُُأزري، وأ بهم لى من أشدإ
  ). ختام وصباح، وسلوى، وأمين، وعبد اهللا، و
  ).نسرين ، وعزيزة، ويسرى، ومحمد ، وعلي ، وناجح ( خواني األغراء إلى إ
  ). فهمي ، ووليد(  فلذات كبدي، وأملي أبنائي لىإ
  . لى نفس صديقي حاضر الوجدان فوزي حرفوشإ
دفاعا عن ..... لى شهداء االنتفاضة الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى فلسطين الحبيبة إ

 .وشرفهم مجدا وخلودا.... أرضهم

أجل أن يربي أبناءه الى كل قائد وقائدة يضحي من ... إلى كل شبل وزهرة وكشاف ومرشدة 
  ...وأبناء غيره 

  
 
 

  يوسف فهمي يوسف حرفوش
  

  
 



  أ 

  

  

  

  

  

  

  إقرار

  
أقر أنا مقدم الرسالة أنها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وإنها نتيجة أبحاثي الخاصة  
باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا 

  .ألي جامعة أو معهد
  

  

  

  : التوقيع
  

   حرفوش يوسف فهمي يوسف: االسم
  

   7/7/2013 :التاريخ



ب  

 الشكر والعرفان
  

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير وعظيم االمتنان الى جامعة القدس، التي تعلمت في رحابها متمنيا لها 
 برنامج –الرفعة والتقدم واالزدهار الدائم لخدمة هذا الوطن، وأخص بالذكر كلية العلوم التربوية 

ة أركانها من مدرسين وإداريين، لما قدمته لي من نصح ودعم لتحقيق ماجستير اإلدارة التربوية بكاف
  .ما أصبو اليه

  
فعظيم الشكر والتقدير للدكتور محمد عوض ) ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس ( وقد ورد في األثر

شعيبات المشرف على هذه الرسالة، كان خير عون، وشعلة عطاء لي طيلة فترة اعدادها؛ فبعلمه 
 أخالقه وتواضعه سهل علي الصعب وفرج الكرب، وأوصلني بسالم الى نهاية الدرب، كما وكرم

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من عضوي لجنة المناقشة األستاذ الدكتور محمد عبد القادر عابدين 
 والدكتور محمود أحمد أبو سمرة لتفضلهما بمناقشة الرسالة وقبول النظر في عملي وتقويمه وتسديده

  .نحو الصواب
  

وزارة التربية :  مهمتي في البحث كما وأتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى المؤسسات التي سهلت
  .والتعليم، ومديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة

  
وال بد لي من شكر الزمالء في مديرية التربية والتعليم رام اهللا والبيرة واألصدقاء الذين كانوا عونا 

االستاذ عبد الكريم زيادة رئيس قسم التقنيات في مديرية التربية والتعليم رام اهللا : لي في رسالتي
والبيرة الذي قدم لي المساعدة طيلة فترة اعداد هذه الرسالة، واألستاذ محمد الدهدار، واالستاذ 

يس ريان ، والشكر الجزيل للدكتور خم واألخ هيثم دراجنضال زيتون، واألستاذ أحمد عبهري
  .بتكرمه بتدقيق هذه الرسالة، واألستاذ عبد الغفار حمادنة لتفضله بتنسيق هذه الرسالة

  
  
  
  
  

  يوسف فهمي يوسف حرفوش
  

  



ج  

  الملخص
   

 واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة           الىهدفت هذه الدراسة التعرف     
لكشفيين، والتعرف اذا ما كان هناك اختالف في وجهات         الحكومية من وجهة نظر المديرين والقادة ا      

ثم التعرف إلى المقترحات التي من شأنها أن تعمل على تطـوير   النظر باختالف متغيرات الدراسة،
  .الحركة الكشفية اإلرشادية

  
كون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية في المحافظة والقـادة الكـشفيين فيهـا،            ت

 للدراسة وعددهم اكشفياً من الجنسين، وتم اعتبار األفراد الذين استجابو مديراً وقائداً) 360(وعددهم 
  .بمثابة عينة الدراسة%) 59.4( شخصا 214

  
استخدمت االستبانة، التي هي من إعداد الباحث، أداة للدراسة حيـث           واتبع الباحث المنهج الوصفي،     

إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبـل       : االت وهي  فقرة موزعة على أربعة مج      )46( تكونت من   
المديرين والقادة الكشفيين، والطلبة المنتسبين للحركة الكشفية اإلرشادية، ودور البيئة المدرسية فـي             

وقد تحقق الباحث مـن صـدق األداة      ،"األهالي" والمجتمع المحلى    خدمة الحركة الكشفية اإلرشادية،   
حكمين، ومن ثباتها بطريقة االتساق الداخلي، من خالل معادلـة          من خالل عرضها على عدد من الم      

  .كرونباخ الفا
  

 أن تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع الحركة الكشفية االرشادية التابعة لمديرية            ئج الدراسة   أظهرت نتا 
قبـل  ، مما يدل على اقتناع وثقة مـن          بدرجة عالية   في محافظة رام اهللا والبيرة جاء      التربية والتعليم 

ث بلـغ المتوسـط     ، حي لمدارس الحكومية وبوجودها  االمديرين والقادة الكشفيين بالحركة الكشفية في       
، أما بالنسبة لمجاالت األداة فقـد حـصل مجـال إدارة العمـل الكـشفي          )3.69( الحسابي لألداة   

 الكـشفية   ومجال الطلبة المنتسبين للحركة   ) 3.97(اإلرشادي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ        
ومجال دور البيئة المدرسية فـي خدمـة         ،)3.89(بمتوسط حسابي    اإلرشادية على المرتبة الثانية،   

ـ    )3.68(بمتوسط حسابي  الحركة الكشفية اإلرشادية في المرتبة الثالثة،       المحلـي   ع، ومجـال المجتم
  ).3.18(بمتوسط حسابي  بالمرتبة الرابعة،" األهالي"

ود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع           وكشفت نتائج الدراسة عدم وج    
الحركة الكشفية االرشادية في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغيـرات              

عـدد  والمؤهل العلمـي،    ومستوى المدرسة،   وجنس المدرسة،   والمسمى الوظيفي،   : وهي  الدراسة  
 . الخبرةسنوات 



د  

بين أيضا من نتيجة السؤال الثالث الذي يعبر عن إجابات وتكرارات أفراد العينة نحو تطـوير                كما ت 
الحركة الكشفية االرشادية في المدارس أن هناك تفاوت في مجموع المقترحات وكان أعلى تكـرار               

  .  تكرارا26 تكرارا وأقل تكرار للمقترح الخامس عشر وهي 185للمقترح االول 
 ضـرورة   :ى الباحث بعدد من التوصيات منها     التي توصلت إليها الدراسة، أوص    وفي ضوء النتائج    

تخصيص ميزانية للنشاط الكشفي االرشادي تتماشى مع جميع متطلبات واحتياجات الفرق الكـشفية             
االرشادية من خالل تأمين المكافأة والمواصالت وإقامة المخيمات والرحالت الكـشفية اإلرشـادية،             

ن الجهات المشرفة على النشاط الكشفي االرشادي ووسائل اإلعـالم المحليـة،            ضرورة التنسيق بي  و
وتوفير النشرات والمطبوعات للتعريف بأهمية هذا النشاط، ويوصي الباحث بإجراء دراسات أكثـر             
عمقا، وتتطرق الى صميم واقع النشاط الكشفي اإلرشادي كما هو موجود فعال بهدف  تطوير هـذا                 

  .هالنشاط وتحسين مستوا
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The Status of Scout Movement at  Governmental Schools in “Ramallah 
and Al-bireh” from the Point of View of Principals and Scout Leaders 

and Suggestions for its Development. 
Prepared by: Yousef F. Harfoush 
Supervised by: Dr. Mohammad Shuibat 

 
Abstract 

 
This study aimed at identifying the status of scout movement at govermental 
schools in Ramallah and Al- bireh governorate from the point of view of principals 
and scout leaders, to find out if there were significant differences between means 
and responses regarding the variables of the study, and to provide suggestions for 
the development of the scout movement.  
 
The population of the study consisted of all (360 ) males and females school 
principals and scout leaders in government schools in Ramallah and Al- bireh 
governorate, in which (214) persons responded, and therefore treated as a random 
sample of the study. 
  
   The researcher used the descriptive approach. A questionnaire was used by the 
researcher as the tool for the study; it consisted of (46) items distributed on four 
domains:  The management of scout movement by scout leaders and schools' 
principals, the second was affiliate students to scout movement, the third was the 
role of the school environment in serving scout movement, and the final was the 
local community (parents). The validity and reliability of the tool were examined by 
appropriate statistical methods. 
 
The results showed that the reality of the scout movement in public schools in 
Ramallah and Al- bireh governorate was high with a mean of (3.69). The domain of 
the scout management came first with a mean of (3.97), the domain of the affiliate 
students to scout movement came second with a mean of (3.89), the domain of the 
role of school environment serving scout movement came third with a mean of (3. 
677) and the domain of the local community (parents) came last with a mean of 
(3.18). 
 
The results of the study also showed that there were no significant differences in the 
reality of the scout movement in public schools in Ramallah and Al- bireh 
governorate due to the study variables (job title, school gender, school level, 
qualification, and years of experience). The third question which checked the 
persons’ opinions toward the development of scout movement also  showed 
differences in suggestions which were given; the highest suggestion was (185) and 
the lowest for the suggestion number fifteen was(26).  
     In light of the results, the researcher recommended the following: 
The need to increase scout movement budget, increasing the coordination among 
those who are responsible for scout movement and finally conducting more research 
regarding this field.   
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  الفصل األول

  :مشكلة الدراسة وأهميتها

   

  : المقدمة1.1

 
جزءاً من منهج المدرسة الحديثة، فهو يساعد في تكوين عادات ومهارات المدرسي  النشاط يعتبر

 في التنمية الشاملة، كما أن الطالب الذين وقيم وأساليب تفكير الزمة لمواصلة التعليم وللمشاركة
يشاركون في النشاط لديهم قدرة على االنجاز األكاديمي وهم يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة، كما أنهم 
ايجابيون بالنسبة لزمالئهم ومعلميهم، ويؤكد أهمية النشاطات المدرسية والدور الذي تؤديه في 

دعوة إلى إدخال مساقات خاصة بالنشاطات المدرسية في مخرجات العملية التربوية المتكاملة وال
الجامعات والكليات المعنية بتخريج المعلمين على وجه التخصيص وعقد دورات خاصة بالنشاطات 
المدرسية لمديري المدارس والمعلمين المشرفين على هذه النشاطات المدرسية، والتوسع في هذه 

ن النشاط المدرسي يعد من وجهة نظر التربية الحديثة من النشاطات عند تعديل المناهج الدراسية، أل
أهم ما ينبغي أن يركز عليه المنهج المدرسي كوسيلة وليس غاية، فهذا النشاط يساعد في بناء 
الجانب النفسي واالجتماعي والقيمي والجمالي والحركي عند طالب المستقبل، وأنه أيضا جزء مهم 

هدف الى بناء الجانب المعرفي إال أن معظم هذه االنشطة اليوم في ومتمم للبرنامج االكاديمي الذي ي
بثقافة الذاكرة ال بثقافة االبداع محنة بسبب عدم اإلهتمام بها في كثير من المدارس واهتمام مناهجنا 

   ) .1997شحاته ،.( 
  
 مع متكاملة التربوية لتكون األجهزة تنظمها أو تضعها  برامج المدرسية التربوية تعتبر النشاطاتو

 وإيجاد ،توفر التوضيح مع وميولهم قدراتهم وفق التالميذ عليها يقبل والتي ،التعليمي البرنامج
 المواد بتعليم هذه األهداف ارتبطت سواء معينةةً تربوي فاًأهدا تحقق بحيث والدوافع الحوافز
 أو الصف داخل ليةعم كانت نشاطات  أم العلمي والبحث والمهارات المعارف اكتساب أو الدراسية
 .)1998 عابد،(.المدرسية العطل في أو الدراسي اليوم أثناء خارجه



 2

إلى أن ع الحركة الكشفية تتطلّيعد النشاط الكشفي المدرسي شكالً من أشكال األنشطة المدرسية وو
 الشباب المعارف والمهارات والقيم خارج نطاق المؤسسات التعليمية من خالل حركة يكتسب
تأثير  وهذا يؤدي إلى ، مع جميع مؤسسات المجتمع االجتماعية والدينية والثقافية وغيرهاالتفاعل
 الكشفية العربية،المنظمة ( . وصياغة قيمهم االجتماعية والخلقية، في تكيف حياة الشبابفعال

1995 .(  
  

 هدافاأل تحقيق على عملية بطريقة يساعد الكشفي النشاط وخاصة المدرسي النشاط فإن وعموماً
 ونشاطه، وتنمية الفرد إيجابية تحقيق :أهمها من التي المعاصرة التربوية باالتجاهات المرتبطة
 مدى الحياة، المستمر التعلم ممارسة على األفراد ومساعدة الذاتي، التعليم ممارسة على القدرة

تزويد الطلبة بخبرات  في العملية التربوية هو ، والمهمالتعلم مجال في الحديثة بالتقنيات واالنتفاع
 تحمل المسؤولية  من خاللهتمكنهم من تنمية قدراتهم وقواهم على نحو أكثر فاعلية وإنتاجية يتعلمون

 الحركة الكشفية على طريقة متميزة وتعتمد .والعمل التعاوني بحيث يسهمون في العمل للصالح العام
 التعليم وهي، اّ واجتماعياّ وروحياّ وعقلياًفي تحقيق هدفها لمساعدة تكامل نمو النشء جسماني

ر من بالممارسة كأساس في التربية الحديثة خاصة أن اعتماد الفتية والشباب للعمل والحركة أكث
  ).2005اسعد،(استعدادهم للتلقي والتلقين 

  
ن أ) 1992(  باول ويؤكد، أن تسهم بشكل كبير وفعال في حقول التربية الحركة الكشفيةاستطاعت
 .الذي يهدف إلى إعداد أفراد قديرين أكفاءلت في نظامها نشاط العمل اليدوي لكشفية أدخالحركة ا

 أعلى في حياته وعمله، وأن تقدم له العون في المراحل التي يكون فيها بأشد وأن تجعل للفتى مثالً
ها نّلبيت أل قد ال يتوفر للمدرسة أو ااّ تربوياً للحركة الكشفية اإلرشادية دوركما أن. اجة إليهالح

 تعمل دائماً على إعطاء الفرد الثقة بالنفس وبناء الشخصية المستقلة من خالل االجتماعات التي
محمد ("حيث تشعر هؤالء الطلبة أن عليهم التزامات يجب القيام بها ،تعقدها الفرق الكشفية اإلرشادية

   .)1998، "علي
  الحركةد من األسر أصبحت تؤمن بأنويرى الباحث ومن خالل عمله في هذا الجانب بأن العدي

 ،الكشفية تغرس العديد من القيم الواجب توفرها وإيجادها في هؤالء األبناء والتي ال تتوفر للمدرسة
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دوار في المدرسة يقوم بها  غالبية األن أل؛وخاصة جانب القيادة لدى الطلبة أو تحملهم للمسؤولية
  .المعلم

  

ية والتعليم الفلسطينية وحرصها على رفع مستوى األداء في الحركة وانطالقاً من رغبة وزارة الترب
 وإيمان القادة التربويين فيها بأهمية الدور اإلنساني والوطني والتربوي الذي تقوم ،الكشفية اإلرشادية

وتحقيق الكثير من األهداف التربوية من خالل النشاطات  ،اإلرشادية المدرسيةبه الحركة الكشفية 
 وضمن برنامجها الرابع ،2012 في خطتها التنفيذية للعام وزارة الإلرشادية، وعليه تبنت الكشفية ا

تنفيذ برامج األنشطة الكشفية اإلرشادية للطلبة المنتسبين لها، من أجل النهوض بمستوى قيادي 
ت ، والمساهمة في تحقيق أقصى قدرااً وعالمياً وعربياًمتميزين على كافة المستويات محليوتربوي 

  .)2012اخليل، ( الشباب البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية
  

   :الدراسة مشكلة 2.1
 

 العملية التعليمية  في العمل على تحسين مخرجاتينتربويللحركة الكشفية اإلرشادية أهمية ودور 
 ا الحظه الباحث من خالل عمله في النشاط ومم. وفي نمو المواطن الفلسطيني السوي،التعلمية

نشاط الكشفي اإلرشادي في  المن قيمة المعلمين ممن يقلل من بعضأن هناك الكشفي اإلرشادي 
 عدم أنهم يظهرونو؛ ألنهم يرون أن التحصيل الدراسي هو الهدف من التربية المدرسية، المدارس

شاط مما كان من دواعي االستخفاف بالن ،تحويله إلى أنشطة ترفيهية يتم لنشاط وحرصهم على هذا ا
 وترك العديد من اآلثار السلبية على هذا النشاط في جميع ، من قبل أبناء المجتمع اإلرشاديالكشفي

عديد من جوانب احتياجات جوانبه، ومن منطلق إدراك الباحث ألهمية هذا النشاط وتغطيته ال
حدد في  مشكلة الدراسة تُإن فوعليه،. ،فقد تولد لديه إحساس بضرورة البحث في المسألةالطلبة

   :اآلتياإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس 
 

من وجهة " رام اهللا والبيرة"محافظة  الحكومية في مدارسالما واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في 
  ؟   ومقترحات تطويرهاالكشفيينالمديرين والقادة نظر 
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   :الدراسة أسئلة 3.1
  :  تحددت لهذه الدراسة ثالثة أسئلة ، وهي

رام اهللا "محافظة  الحكومية في مدارسالما واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في :  األولالسؤال
  ؟ الكشفيينالمديرين والقادة من وجهة نظر " والبيرة

 

رام " محافظة  الحكومية في مدارسال واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في هل يختلف: السؤال الثاني
المسمى الوظيفي، (باختالف متغيرات الدراسة  الكشفيينوالقادة المديرين من وجهة نظر " اهللا والبيرة

 ؟ )وجنس المدرسة، ومستوى المدرسة، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة 
 

ما مقترحات تطوير الحركة الكشفية اإلرشادية في محافظة رام اهللا والبيرة من : السؤال الثالث
  ين؟ يوجهة نظر المديرين والقادة الكشف

 

  : فرضيات الدراسة 4.1
 

  : الفرضيات الصفرية اآلتيةالثاني الدراسة سؤالانبثق عن 

 

 بين )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة" :الفرضية األولى
رام “واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة لمتوسطات استجابة المبحوثين 

  .")ة كشفي/ة، قائد/مدير( المسمى الوظيفيعزى لمتغير ت” رةاهللا والبي

بين  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة" :لثانيةا الفرضية
رام “الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة واقع لمتوسطات استجابة المبحوثين 

  .")ذكور، إناث، مختلط ( نس المدرسةجعزى لمتغير ت” اهللا والبيرة

بين  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة" :لثةالفرضية الثا
الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة واقع لمتوسطات استجابة المبحوثين 

  .")ثانويأساسي،  (مستوى المدرسةعزى لمتغير ت” رام اهللا والبيرة“
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بين  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة" :لرابعةالفرضية ا
الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة  واقعلمتوسطات استجابة المبحوثين 

اقل ( ل العلمي المؤهعدد من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين يعزى لمتغير ” رام اهللا والبيرة“

 .")من بكالوريوس، بكالوريوس، ماجستير فأعلى

بين  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة": الخامسةالفرضية 
 الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة واقعلمتوسطات استجابة المبحوثين 

 سنوات ، 10الى  5 سنوات، من 5أقل من (عدد سنوات الخبرة  عزى لمتغيرت” رام اهللا والبيرة“
  .") سنوات10أكثر من 

 

   :الدراسة أهداف 5.1
  

واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة   إلى هذه الدراسة التعرفهدفت
ان هناك اختالف في إذا ما ك فيما، والتعرف المديرين والقادة الكشفينالحكومية من وجهة نظر 
كما وهدفت إلى التعرف إلى المقترحات التي من شأنها  . متغيرات الدراسةوجهات النظر باختالف

  .أن تعمل على إثراء هذه الدراسة وتطوير الحركة الكشفية االرشادية
  

   :الدراسة أهمية 6.1
  

 العملية في  اإلرشادي فيالكش النشاط أهميةارتباطها ب خالل منأهميتها  الحالية الدراسة  اكتسبت
 التدريبية وبرامجه التربوية مناهجه خالل من وتنمية المهارات القيم غرس في البارز ودوره ة،التربوي
 فيمن أوائل الدراسات  الباحث علم حدود في كونها في  أيضاًأهميتها  وتبرز،والمتنوعة الشاملة
الكشفي وواقع هذا النشاط وتأثير كل من متغيرات  النشاط دراسة تتناول  والبيرة والتي اهللارام محافظة

  . هذا الواقعالدراسة في
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 بالنشاطاتللمهتمين و خصوصاً الكشفي بالنشاطلما ستحققه من فوائد للمهتمين  أهميتهاكما وتبرز 
ه ذعموماً، وأن استنتاجات الدراسة ستساعد على تطوير الحركة الكشفية اإلرشادية في ه الطالبية
  .المدارس

 
  

 مصطلحات الدراسة 7.1

  

 حركة تربوية طوعية غير سياسية : الحركة الكشفية بأنهااًيعرف الباحث إجرائي: الحركة الكشفية 
هدفها  ة معيننمفتوحة للجميع بغض النظر عن اللون أو األصل أو الجنس، وهي ال تقتصر على س

  .تنمية الشباب بدنيا وثقافيا
  

 ، أساسها التربية والتعليم عن طريق العملاختياريهبوية تطوعية حركة شبابية تر :حركة الكشفيةال
والممارسة ألوجه عديدة من األنشطة المرغوبة والمثيرة والمشوقة، والتي تتناسب مع خصائص 
المراحل العمرية ألعضائها، بغية المساهمة في تنمية الشباب لتحقيق أقصى نمو لقدراتهم البدنية 

لين، وكأعضاء في مجتمعاتهم المحلية ؤوالروحية كأفراد وكمواطنين مس و، واالجتماعية،والعقلية
اإلنسانية بين أعضائها دون  والقومية والعالمية، وهي حركة عالمية تسعى إلي بث األخوة والصداقة 

 التفرقة بينهم بسبب الجنس والعقيدة أو األصل، وبعيدة عن األحزاب والتكتالت السياسية
  .)8، ص1988،الكاشف(
  

 وهو ليس ،يبين القيام به خالل أوقات الفراغهي نشاط خاص بالفتيات والشابات : لحركة اإلرشاديةا
 هو نشاط هادف ، ويقدم للقائمين به المخاطرة والتحدي والهدف،مادة دراسية أو وظيفة بمرتب

درسة ويمكن االستمتاع به ضمن برامج خاصة بالفتيات تعمل على تلبية احتياجاتهن داخل أسوار الم
  .)1983 ،السقا وآخرون (.أو خارجها

  

 طريق عن تقدم علمية بدنية اجتماعية دينية تربية  بأنهاًالباحث إجرائي يعرفه :الكشفي النشاط
 أسوار المدارس داخل الطالب من جماعات طريق عن الكشافة، بتقاليد المنضبطة الممارسة العملية

 .الخالء في كشفية مخيمات خالل من وخارجها
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مجموع الفعاليات التي تمارسها فرق الكشافة في  ) 2004( عرفه ضحيك : لنشاط الكشفيا 
 من :جهاكان في داخل المدرسة أو خارأ وفرق المرشدات في مدارس البنات سواء ،مدارس البنين

 وزيارات ، وخدمة عامة لمجتمع المدرسة وبيئتها المحلية، ورحالت ومخيمات،اجتماعات دورية
الت بالمناسبات الدينية ، كما يضم المشاركة في االحتفاواحي المنهاج الكشفي المختلفةى نوتدريب عل
  . والوطنية

  

هي إحدى محافظات فلسطين تقع في الضفة الغربية الى الشمال من مدينة : محافظة رام اهللا والبيرة
لسطينية، وتضم مدينتا القدس، وتضم مديرية واحدة للتربية والتعليم تابعة لوزارة التربية والتعليم الف

 خارطة لمحافظة يعرض ) 6( ملحق رقم ال واً، سكانياًتجمع ) 75( ن المتالصقتارام اهللا والبيرة 
  .)2009سطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفل(  .رام اهللا والبيرة

  

رس  هو عبارة عن مسح شامل لألسس الكشفية االرشادية في المدا: اإلرشاديةواقع الحركة الكشفية
مع البيانات، وتدقيقها، وترميزها، ويتحدد الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة باستخدام أدوات لج

على أداة ) المديرين والقادة الكشفيين(إجرائيا في هذه الدراسة بأنه متوسط استجابة المبحوثين 
  .الدراسة ،والمصنف بواقع عال، أو متوسط، أو منخفض

  
 مصطلح عام يطلق على الراشدين الذين يقودون نشاطاً بأنهباحث اجرائياً عرفه ال :القائد الكشفي

ويترجمون البرامج المختلفة فيه إلى واقع عملي ويشترط فيه أن   داخل المدرسة أو خارجها،كشفياً
القصد منه تدريب اآلخرين لغرض يكون متدرباً من خالل التحاقه بعدة دورات في الحركة الكشفية و

  .  اإلرشادية الكشفيةتنمية الحركة
  

  الدراسة حدود 8.1

  :اآلتية بالحدود الدراسة تحديد يمكن

  . 2012/2013الدراسي   للعامالثانيالفصل الدراسي  :الزمانية الحدود= 1

  .  الواقعة بالضفة الغربيةمحافظة رام والبيرة: ةالمكاني لحدودا= 2
 الحكومية لمحافظة رام اهللا ي المدارس والقادة الكشفيون ف المدارسو مدير:الحدود البشرية =3

 .والبيرة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

ري حول الحركة الكشفية االرشادية ولعدد من الدراسات عرضا لإلطار النظ سيتضمن هذا الفصل 
  .السابقة التي وقف عليها الباحث العربية وغير العربية 

  

   اإلطار النظري1.2
  

، لع بها المدرسةحدة من الحركات المهمة التي تساند التربية والتعليم التي تطاتعد الحركة الكشفية و
في هذا الجزء ، وقد قام الباحث  الذي تقوم به المدرسةعماً للدوردراستها واالهتمام بها ديهم و

 عربيا، ، عالميااإلرشاديةتاريخ الحركة الكشفية (  :بدراسة نظرية بعرض ستة محاور وهي
  وموقعها من التربية، اإلرشاديةالحركة الكشفيةو، أسس الحركة الكشفية األربعةوفلسطينيا، 

ودور التربية الكشفية في التنمية ، هج الكشفية اإلرشاديةالمناو ،مراحل الحركة الكشفية اإلرشاديةو
  ).ملة للمجتمعالشا

  
  

  :)فلسطينياً ... عربيا... عالميا(فية اإلرشادية تاريخ الحركة الكش 1.1.2

  

 وبرزت عدة اتجاهات تربوية ، هائال في األفكار والنظريات التربويةن تطوراًوشهد القرن العشر
 الحركة الكشفية من هذه الحركات ين ما ظهر في القرن العشرينب  ومن،أخرى جديدة وتطورت

  ).2006،حمود(

  

  :عالمياً 1.1.1.2

 Robert( من اللورد روبرت بادن باول  الحركة الكشفيةفكرة، وانطلقت 1907في األول من آب 
Baden Paul (ومسؤوالً،وهو أول من أوجدها من خالل عمله ضابطا في الجيش البريطاني  

 في جنوب أفريقيا مع صديقه مهندس الغابات توماس، الذي كان يعلم الفتيان على طريقة عسكرياً
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 ونتيجة لمشاهدة باول ، االتجاهات ومالحظة جانبي الطريقتحفظهم من الضياع من خالل تحديد
حاصرها  وهي إحدى القرى اإلفريقية التي حرب مايدكنج وفك الحصار عنها: عدة حوادث أهمها

أشادت الصحف كثيرا بهذا النصر ورقّي بعدها اللورد بادن باول إلى رتبة جنرال، البوير، وقد 
 لالعتماد على ؛هم تربية قاسيةءوزيارة باول إلى الهند ومشاهدة قبائل الزولو الذين كانوا يربون أبنا
 تمكنوا من شطر الجيش إلى النفس بطريقة تربوية وكذلك انتفاضة أهالي جنوب أفريقيا الذين

هذه العوامل مجتمعة جعلت من هذا القائد النابغة يبتكر أسلوبا مميزا استعمل فيه كل  ،نشطري
وبعده أتى الكتاب الذي أيقظ الكثير " براون سي"مالحظاته وممارسته، فكان المخيم الكشفي األول 

ي م وأصبح الكتاب شائعا وضرب رقما قياسيا ف1908عام " الكشفية للفتيان" من الفتية والفتيات 
. ار أن يتولوا قيادتهم وهكذا أصبح الفتيان يجمعون أنفسهم في فرق كشفية ويطلبون من الكب،المبيع

  ).2001الربيعي،(

  

بحضور ثمانية اآلف مشارك في لندن  أقيم مخيم كشفي 1920 أنه في العام )2004(وأشار ضحيك
لهذا الحدث صدى ملحوظ في وكان  ،مدة ثمانية أيامبلدا مستقال واستمر المخيم ) 21(ن جاءوا م

 وانتخب باول في المخيم قائدا للكشفية في العالم أجمع، وقد عقد خالل المخيم ،أوساط الرأي العالمي
 واعتبر هذا االجتماع بمثابة المؤتمر الكشفي العالمي ،اجتماع ضم المندوبين من القارات الخمس

 :األول وكانت أهم بنود االجتماع التي اتفقّ عليها
  
  . عقد اجتماع عام كل سنتين-1
  .ني باألمور المهمة بين المؤتمرين انتخاب لجنة تعت-2
  .أسيس مكتب دولي بإدارة مدير فخري ت-3

 الحركة الكشفية عالميا حتى استلم السكرتير العام للمكتب الكشفي العالمي من العام ر واستمر تطو
وهي على جانب كبير من األهمية بالنسبة م جائزة اليونسكو األولى للتربية من أجل السالم، 1981

  .للحركة الكشفية، حيث تمنح هذه الجائزة للمؤسسات العاملة في هذا الحقل
م فُتح المجال أمام الفتيات لاللتحاق بالحركة، فانطلقت حركة المرشدات بعد أن 1910وفي العام 

ل فرقهن الخاصة ديدة، وتشكيأثارت هذه الحركة الفتيات ورغبتهن باالنضمام إلى هذه التجمعات الج
، لكن سرعان ما اختلفت اآلراء حول أداء الفتيات لهذا النشاط الصبياني وبدأ تحت اسم الكشافات
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ي قد يؤدي إلى منع الفتيات من االنضمام ذ أوساط أولياء أمور الكشافات والكثير من الجدل في
قام بادن باول بإنشاء حركة خاصة   لذالفرقة الكشافات الجديدة واإلساءة إلى سمعة الحركة الكشفية،

عد لها برامج خاصة تشبع حاجات وميول الفتيات، أبالفتيات تضم كثير من نشاطات الفتيات والتي 
باإلضافة إلى بعض المهارات النسوية، سواء ما يتعلق بشؤون المنزل أو الشؤون النسوية األخرى، 

 من خالل اطالعه على فئتينتي أخد اسمها من وال" اإلرشادية"وأطلق عليها اسم حركة المرشدات 
ن يملكون الجرأة على معالجة األوضاع وفي الهند حيث المرشد األولى: المرشدين المشهورين

وراء تسمية المرشدات حيث كانت في سويسرا   والثانية.الصعبة والتصرف ضمن المواقف الطارئة
دين كانوا يرشدون الناس على المسير في وما حولها من المناطق الجبلية مجموعة من األشخاص ال

وقد تولت رئاسة هذه الحركة شقيقته  ،ك المناطق الجبلية وأكثرها خطورةالطرقات الصعبة في تل
التي ) Olave St , Clair Sames( والف سوامز أومن ثم زوجة اللورد باول ) Agnes( آجنس

ت حركة المرشدات حركة خاصة ساعدته في رعاية المسيرة الكشفية اإلرشادية، وهكذا أصبح
بالفتيات من أجل اكتساب كل هده المزايا عبر السنين، وفق برامج مفيدة وممتعة من التدريب 

 بحماية الحركة الكشفية، حيث  مرسوم ملكي1912جتمع وليأتي في العام وخدمة وتنمية الم
دني، حتى أصبحت اليوم أصبحت جمعية مسجلة هدفها تربية الفتيان على مبادئ النظام والوالء الم

  ).Tahboub,1996(   والفتيات في جميع أنحاء العالمتضم عشرات الماليين من الشباب
  

 :عربياً 2.1.1.2

  

 صياغتها بهذا األسلوب التعليمي،  جهود اللورد بادن باول في تأسيس تلك الحركة التربوية ولم تجد
تمعات معدة لالستجابة لتلك الحركة بحكم تراثها تجاوبا كبيرا في البلدان العربية لو لم تكن تلك المج

، فقد عاش العرب في الجزيرة العربية حياة قاسية جعلتهم يكتسبون مهارات متعددة اوأصالته
  .تساعدهم على الحياة

قد كان العربي منذ فجر التاريخ يحيا حياة كشفية في أغلب حياته فهو يقيم بين الجبال والوهاد ف
بع منابع الماء ومنابت الكأل ويالحظ النجوم والكواكب ويساير تراء ويتويسعى فوق رمال الصح

 وينتبه إلى طبائع ما حوله من حيوانات ،تحركات الشمس والقمر ويحس بحركات الرياح واألمطار
 ، ويحيا حياة فيها خشونه ورجولة،وطيور ونباتات وينصب خيمته بنفسه ويجمع زاده وطعامه بيده
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 خيمته وجمع أمتعته وأخذ يجوب ىفإذا دعاه داعي الرحيل إلى االنتقال طووفيها بساطه وسهوله 
 ويهبط وادياً حتى يلقى عصا التيار ة راكباً ناقته وما يزال يعلو ربوالصحراء ماشياً على قدميه أو

الشرباصي، .(ه وتكوين حياته المعيشية من جديدحيث يستقر به القرار فيعود إلى نصب خيمت
عرب شديدي الحرص على تربية أبنائهم على الفروسية والشجاعة وتعليمهم كان الو). م1964

 للبادية ليشتد عودهم وتصح أبدانهم وينطلق ءهممحاسن األخالق حيث كانوا يرسلون أبنا
  ). 2004ضحيك، .(لسانهم

 
بدأت الحركة في بعض البلدان العربية قبل سواها بفعل اإلرساليات والطالب الذين كانوا يدرسون 

األحمد (العربي على فترات نجلترا وعاشوا أجواء الحركة الكشفية فتأسست وانتشرت في العالم إي ف
ثم انتقلت إلى فلسطين وسوريا  ،م1912 في لبنان عام للحركة الكشفيةأول ظهور كان و ،)1998،

  ). 1982الدهدار، .(، ومن ثم انتشرت في بقية أرجاء الوطن العربيالعام نفسهفي 
كما في في البلدان العربية  ) 2008( كما يشير أبو حجر ية الحركة الكشفية وكانت بدا

 ) 1.2(الجدول
  .نشأة الحركة الكشفية وتسجيلها في البلدان العربية) 1.2(جدول 
  التسجيل العالمي  التسجيل العربي  النشأة األولى  ـدالبل الرقم

  1947  1954  1912  لبنان  -1
 1924  1954  1912  سوريا  -2
  1996  1954  1912  لسطينف  -3
  1922  1954  1914  مصر   -4
  1956  1954  1916  السودان  -5
  1957  1954  1917  تونس  -6
  1956  1954  1918  العراق  -7
  1955  1954  1927  األردن  -8
  1977  1961  1927  البحرين  -9
  1963  1960  1931  الجزائر -10
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11- 1977  1976  1932  مانع  
  1961  1960  1933  المغرب -12
  1955  1955  1936  الكويت -13
  1963  1960  1942  السعودية -14
  1982  1982  1947  موريتانيا -15
  1958  1974  1954  ليبيا -16
  1965  1962  1955  قطر -17
  1981  1974  1956  اليمن -18
  1977  1972  1970 اإلمارات -19
  

 :تاريخ حركة المرشدات عربياً

 

 في ليبيا تمهيداً إلنشاء 1966عقد مؤتمرها األول في عام أما بالنسبة لحركة المرشدات فقد تم 
 عقد المؤتمر الثاني في الجزائر عام وتم . بالمكتب الكشفي العربيأسوةالمكتب العربي للمرشدات 

 حيث تم تأسيس أول مكتب عربي للمرشدات حسب األسس والمبادئ األساسية للجمعية 1968
وكانت . المختلفةير الحركة اإلرشادية العربية، وأجهزتها العالمية، وتم وضع نظام أساسي يحدد س

 االعتراف بالمكتب العربي للمرشدات النبي أول أمينة عامة للمكتب العربي، وتمالسيدة بهية عبد
وفي المؤتمر العربي العاشر  ،1973معية العالمية للمرشدات عام كمجموعة عربية إقليمية في الج

  ).2000األحمر، .(على نظام المكتب العربي للمرشداتفي اليمن تم إدخال تعديالت 
  

وانتشرت حركة المرشدات في الدول العربية دولة بعد أخرى إلى أن عمت جميع البالد تقريبا في 
 عقدت اللجنة التحضيرية األولى أول اجتماع لها في ليبيا وذلك 1965وفي عام . وقتنا الحالي

وتم االعتراف بالمكتب العربي . يع البالد العربيةبهدف تأسيس مكتب عربي للمرشدات يضم جم
 ويعقد المؤتمر مرة 1973للمرشدات لمجموعة عربية إقليمية في المجموعة العالمية للمرشدات عام 

قرار النظام األساسي إ وبعد .كل سنتين أو أثناء المخيم العربي ويضم المكتب هيئة إدارية وفنية
 أيلولوفي شهر  .تعقد كل ثالث سنوات بدال من كل سنتين أصبحت المؤتمرات 1993المعدل عام 
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 انعقد مؤتمر طارئ بمصر، لبحث الموقف الذي تواجهه ألول مرة الهيئة العربية 1997من عام 
للمرشدات مع المجلس العالمي للمرشدات في موضوع تغيير النظام العربي المتعارف عليه من 

  .)2008أبو حجر، .(لعالمي المتبع في األقاليم العالميةالهيئة العربية وإلغائه تمشيا مع النظام ا
  

   :فلسطينياً 3.1.1.2
  

 فلسطين الحركة الكشفية قبل م، اذ استقبلت1912 عام ترجع البدايات للحركة الكشفية الفلسطينية إلى
 تأسيس الحركة الكشفية على، بعد مرور خمسة أعوام في ذلك العامغيرها من الدول العربية 

إال أن النشاط الكشفي الفلسطيني تأثر باألحوال السياسية التي مرت بها أرض فلسطين بين ، العالمية
 إلى ومرت الحركة الكشفية الفلسطينية منذ ذلك التاريخ بمراحل متعددة، يمكن تقسيمها. مد وجزر

 : مراحل تاريخية على النحو اآلتيخمس
  

  إلى العام  من العام  المرحلة
  م1936  م1912  المرحلة األولى
  م1948  م1936  المرحلة الثانية
  م1967  م1948  المرحلة الثالثة
  م1993  م1967  المرحلة الرابعة
  م2011  م1993  المرحلة الخامسة

  

  

  :م1936 –م 1912: المرحلة األولى 1.3.1.1.2

 
 م،1912نشأت الحركة الكشفية في فلسطين في اليوم الرابع من شهر كانون الثاني من العام 

س أول فرقة كشفية في مدرسة السانت جورج في مدينة القدس، ولكن توقف عملها بسبب بتأسي
م أطلق عليها 1913الحرب العالمية األولى وعادت الحركة الكشفية بتأسيس فرقة أخرى في العام 
ق أخرى م وفر1921فرقة القديس لوك في مدينة حيفا، ومن ثم فرقة مدرسة النجاح الوطنية عام 
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هو نفسه ) bo man(لك لكون مدير المعارف البريطاني مستر بو مان ذفا والناصرة وفي حيفا ويا
 مندوب الكشافة وفي تلك السنة جعلت الكشافة شبه إجبارية في المدارس الحكومية وانتشرت انتشاراً

  ).1996، صقرأبو( لك وجود القادة المدربين ذ وساعد على واسعاً
  

ي تدريبي للمعلمين في المدارس الحكومية لفلسطين على جبل م أقيم أول مخيم كشف1922في العام 
الزيتون بمدينة القدس بمراقبة السيد فوزي النشاشيبي حيث كان أحد المعلمين في المدارس 

م عقد أول لقاء كشفي لقادة الحركة الكشفية الفلسطينية في مدينة القدس 1924في عام ، والحكومية
م شاركت فلسطين في االجتماع العام 1929دينة حيفا، وفي العام  آخر بعد سنتين في ماجتماعوتاله 

 من قادة الفرق الكشفية في ا االجتماع عددذا حيث شارك في هالذي عقد في آور بارك في بريطاني
 م1936 حتى عام  كافّةفلسطين، وبقيت الفرق الكشفية تنتشر وتتطور في المدن والقرى الفلسطينية

   ).2011الدهدار، (
  

  

  :م1948  -م  1936: رحلة الثانية الم 2.3.1.1.2

 
 ضد  كافّةم انطلقت شرارة الثورة الفلسطينية وامتدت لتشمل األراضي الفلسطينية1936في العام 

 في ث قامت القيادات االحتالل البريطاني ودعمه لمشروع االستيطان الصهيوني في فلسطين، حي
 فعاليات العمل الوطني التوعوي لدى المواطنين في الفرق الكشفية بواجبها الوطني والمساهمة في

المدن والقرى وتقديم المساعدات ورفع المعنويات، وانتبهت حكومة االنتداب البريطاني إلى الدور 
ا وارتداء زيها الكشفي الذي تلعبه تلك الفرق الكشفية فأخذت تطارد قياداتها الكشفية ومنعت أنشطته

  ).2004ضحيك،( م1945 لك حتى عامذوالفعاليات وبقي الحال على في كافة المناسبات  ومشاركتها
 

م قامت اللجنة التنفيذية لإلتحاد الرياضي الفلسطيني بعقد مؤتمر عام في مدينة 15/7/1945في 
خذ قرار بعودة النشاط الكشفي وتأسيس جمعية  واتّ،القدس ضم مجموعة من القيادات الكشفية

 تم تشكيل كذلك المكتب العام نفسه وفي )2011الدهدار،.(دسفلسطيني في القالكشاف العربي ال
الكشفي العربي حيث ساهمت الجمعية العربية فيه وتم قبول الجمعية الفلسطينية فيه واستمرات 
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 ،د الفلسطينيين إلى الدول العربيةالحركة الكشفية في تطور وازدياد حتى بدأت حرب فلسطين وتشري
  ).1964جوهر وخشبة،(.فأخذت هذه الحركة في التدهور

  

  م 1967   -م   1948: المرحلة الثالثة 3.3.1.1.2

 
لضفة الغربية ا": م عام النكبة وتشريد الشعب الفلسطيني وهجرته إلى المناطق التالية1948عام 

الضفة الغربية تم ضمها إلى المملكة األردنية الهاشمية بموجب مؤتمر أريحا ، "وقطاع غزة والشتات
 القيادات عادتأو تظهر في بقية المدن والقرى ةم وبدأت بعدها الحركة الكشفي1952 الذي عقد عام

الخاصة بالحكومة والفلسطينية إلى الحركة نشاطاتها من خالل إنشاء الفرق في المدارس الحكومية 
 وتم تشكيل جمعية الكشافة والمرشدات األردنية حيث ساهمت ،األردنية كونهم يعملون مدرسين فيها

ن النشاشيبي نائبا  وشغل مراكز فيها فعمل القائد فوزي محيي الدي،ادات الفلسطينية بتأسيسهاالقي
وبقي حتى وفاته، وبقي النشاط الكشفي تحت إطار جمعية الكشافة والمرشدات ، لرئيس الجمعية

م حيث تم احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل االحتالل 1967الفلسطينية حتى عام 
  ).2011الدهدار،( لياالسرائي

 
 وأعطي 1967 - 1948 تحت اإلدارة العسكرية المصرية مند عام هتم وضعفقد قطاع غزة أما 

 وحاكم إداري فلسطيني وبعد أن هدأ الحال دخلت ،إدارة ذاتية مع وجود حاكم عسكري مصري
حكومية  إلى مدينة غزة والمدن األخرى وتشكلت عدة فرق كشفية في المدارس الةالحركة الكشفي

م شاركت أيضا مجموعة كشفية 1960م وفي عام 1956وشاركت في المخيم العربي الثاني عام 
 من الحاكم م صدر مرسوم عسكري1962يلية ،وفي العام أخرى من القطاع في مخيم اإلسماع

المصري بتشكيل الهيئة العامة الفلسطينية للكشافة والمرشدات الفلسطينية ومزاولة عملها من خالل 
  .)2004ضحيك، ( ات التدريبية والمشاركات العربيةام المخيمات والدورقي
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  م1993 -م 1967: المرحلة الرابعة 4.3.1.1.2

 
م منعت قوات االحتالل النشاط الكشفي 1967عندما احتلت القوات اإلسرائيلية بقية فلسطين في عام 

  .م1993ورا حتى العام ظمنعا باتا واعتبرته عمال محفقط في قطاع غزة 
 

الضفة الغربية بعد الحرب بفترة أعيد النشاط الكشفي رويدا واقتصرت في البداية على إحياء في 
   المناسبات الدينية ثم بدأ ينمو وينتشر بإنشاء الفرق والمجموعات الكشفية في محافظات القدس

م بدأت بعض 1983 ورام اهللا والخليل وبيت لحم وأريحا من خالل األندية والنقابات وفي بداية عام
القيادات الكشفية تنادي بتشكيل جسم كشفي فلسطيني يضم كافة المجموعات الكشفية العاملة حيث تم 

م حيث 1987تشكيل اتحاد الحركة الكشفية الفلسطينية وبقي االتحاد عامال بجدية ونشاط حتى عام 
اط الوطني حيث انخرطت انطلقت االنتفاضة المجيدة وتوقف النشاط الكشفي وتم تحويله إلى النش

واستشهد   من القيادات الكشفية وجرح آخرالقيادات الكشفية للعمل في النضال الوطني وسجن عدد
م عقد اجتماع للهيئة العامة لالتحاد بمقر االتحاد في مدينة الرام وقرروا حل 1993، وفي العام آخر

 الشرعي والقانوني طاراإلاعتبارها مرشدات الفلسطينية باالتحاد واالندماج في جمعية الكشافة وال
  ).2011الدهدار،( الشتات للحركة الكشفية الفلسطينية في الوطن

  
  الحركة الكشفية في الشتات

 
 التي تعنى م أعادت منظمة التحرير الفلسطينية كافة المؤسسات الفلسطينية1969في العام  

ة الكشافة والمرشدات الفلسطينية في الخارج ،حيث تم تشكيل جمعي ةالرياضية والكشفي بالنشاطات
 لجمعية الكشاف اً للهيئة العامة الفلسطينية للكشافة والمرشدات والتي تعتبر امتداداًباعتبارها امتداد

 األردن إلى لبنان أعيد فلسطين ووعلى اثر انتقال منظمة التحرير من ،م 1972العربي، وفي العام 
 الكشفية التابعة لها تنفيذية لها، وتشكل عدد من المفوضياتتشكيل المنظمة ثانية وتم تشكيل اللجنة ال

 .ية كالكويت والعراق ومصر وغيرها في عدد من الدول العربلترعى بذلك االنشطة الكشفية 
  .)2011الدهدار،(
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  م2011 - 1993: المرحلة الخامسة 5.3.1.1.2

 
 والتي شهدت فيها الحركة  هذه المرحلة مرحلة االزدهار للحركة الكشفية الفلسطينيةأطلق على

جمعية م عادت قيادات1993 وفي العام ) 2011الدهدار ، ( الكشفية نشاطا واسعا ومتميزا ومتصاعدا
بدأت  العام نفسه إلى أرض الوطن برئاسة الحاج أحمد القدوة وفي الكشافة والمرشدات الفلسطينية

ارة وضمن خطتها الهيكلية موظفي السلطة الوطنية تنشأ وزارة الشباب والرياضة حيث أنشأت الوز
اإلدارة العامة للكشافة والمرشدات الفلسطينية يتولى إدارتها المدير العام الدكتور فائق طهبوب 

  ).2003الشريف، .(ومحمد درويش الدهدار المدير التنفيذي 
 

دائرة زارة التربية والتعليم العالي في السلطة الوطنية الفلسطينية تنشئ ضمن هيكليتها بدأت و
وتم عقد اتفاق بين الجمعية  ،اإلدارة العامة لألنشطة الطالبيةالكشافة والمرشدات الفلسطينية ضمن 

ووزارة التربية والتعليم لعقد عدد من الدراسات من أجل تأهيل قادة النشاط الكشفي في كافة 
ظات، وكذلك نظمت المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم من خالل مفوضيات التدريب في المحاف

الجمعية واستقبلت وفودا عربية ممثلة بزيارة األخ فوزي فرغلي األمين العام للمنظمة الكشفية 
العربية وفرق كشفية أخرى من األردن، كما استقبلت الجمعية وفودا من االتحاد األوروبي برئاسة 

تمت زيارة الدكتور و ،م1996وفي العام  ، الدولي لالتحاد األوروبيالقائد دومينك بينار المفوض
جاك موريان األمين العام للمنظمة الكشفية العالمية حيث قام بزيارة تفقدية للمفوضيات الكشفية في 

 ووعد بالعمل من خالل المؤتمر الكشفي الذي ،عدة محافظات وشاهد األنشطة الكشفية وأعجب بها
و في المنظمة الكشفية تم اإلعالن عن قبول فلسطين كعضحيث م 1996عقد في أوسلو عام 

 واندالع االنتفاضة الثانية والتي عمت المدن والقرى الفلسطينية ووضعت 2000العالمية، وفي عام 
تم  2004 أثر سلبي على الحركة الكشفية وفي العام ذاقوات االحتالل الحواجز والعراقيل كان له

 استقبلت الجمعية الدكتور 2005وفي العام  ،كشافة والمرشدات الفلسطينيةإعادة تشكيل جمعية ال
ادوردو مسينو األمين العام للمنظمة الكشفية العالمية برفقة فوزي فرغلي االمين العام للمنظمة 

م تحتفل الكشفية 2007الكشفية العربية في زيارة تفقدية وتعارف للكشافة الفلسطينية، وفي العام 
م مع مثيالتها العربية والعالمية 2007- 1907الفلسطينية بمرور العيد المؤوي للحركة الكشفية 

م شاركت فلسطين في المؤتمر 2010وفي العام  ،امس والتسعين للكشافة الفلسطينيةوالعام الخ
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 انطلقت احتفاالت الكشافة الفلسطينية 2011العربي السادس والعشرين في السودان، وفي العام 
عالمي بالبرازيل وقد منحت شهادة  وشاركت فلسطين في المؤتمر الأتهابمرور مئة عام على نش

ه الشهادة اعترافا بقدم الحركة الكشفية كأقدم جمعية ذدبلوما المؤوية الكشفية كأول دولة عربية تنال ه
  ).2011الدهدار، ( .كشفية عربية

 
وثمة أسس تقوم عليها الحركة  ،ربي للعالم والعالم العاإلرشاديةوبعد هذا التطور للحركة الكشفية 

  . يأتيما سأجملها فيالكشفية
 

  :اإلرشاديةأسس الحركة الكشفية  2.1.2
 

تعريف الحركة (  أربعة محاور أساسية وهي اإلرشاديةتضمن هذا المحور أسس الحركة الكشفية 
 اإلرشاديةالطريقة الكشفية  واإلرشاديةمبادئ الحركة وأهداف الحركة الكشفية اإلرشادية، والكشفية، 

  )هدافاألالمستخدمة في تحقيق 
  

  :  تعريف الحركة الكشفية1.2.1.2

 
ألعضاء في والكشاف على وزن المبالغة فعال وهو أحد ا ,هو رفع الحجاب :الكشف في اللغة

  .)1977,البستاني .( فرقة الكشفووالكشافة ، جماعة الكشف وله مراتب
لجاللة ال يصبح  اوهو الفتى الذي أدى وعد الكشافة المتضمن كلمة اهللا وبدون لفظ: ويعرف الكشاف
  . )2006 ,سليمان.(للوعد فاعليته

 
ها أعضاء حركة تعليم ذاتي للشباب تتألف من المنظمات الكشفية الوطنية التي ينتمي إلي"والكشفية 

والراشدون هم المنتمون ،  فالشباب هم الذين تعمل الكشفية على خدمتهم،من الشباب ومن الراشدين
وتتحقق وحدة الحركة من خالل المنظمة الكشفية ، عضاء الشبابلها من أجل المساهمة في تنمية األ

المفوضية اإلقليمية للمنظمة " (العالمية التي تقدم خدماتها للجمعيات الكشفية الوطنية المعترف بها
  .)1999، الكشفية العالمية
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 بالمقارنة التربية الكشفية ظهرت حديثاً  ألن؛الكشافة من المفاهيم الحديثةومصطلح : في االصطالح

 .لمصطلح إلى أوائل القرن العشرينويمكن إرجاع ظهور هذا ا، مع تاريخ التربية العام
هي حركة تربوية تطوعية شبابية غير سياسية ومفتوحة للجميع دون تميز في و .)2006,زعيمي(

األصل أو الجنس أو العقيدة وفقاً للهدف والمبادئ والطريقة التي عبر عنها مؤسس 
  ).1999 ،قليمية للمنظمة الكشفية العالميةمفوضية اإلال.(الحركة

 

  .تحليل التعريف والمفهوم تربوياً

 
 ويمكن توضيحها فيما  الكشفيةتعبير عن الخصائص األساسية للحركةفيه  هذا التعريف يالحظ أن

  : يأتي 
  .فكلمة حركة تعني مجموعة األنشطة المنظمة التي تؤدي إلى تحقيق هدف معين

   ونوعاً من التنظيم يحقق الهدف ، تعني كل نشاط يتضمن هدفاً تربوياً يرمي إليهف :تربوية أما كلمة 
 دون ينتسب إليها الناشئة باندفاع ذاتي عن رغبة أو ترغيب وبإرادتهم الشخصية :وكلمة تطوعية

  . أو إكراهإجبار
طلب جوهري  موهذه الصفة، من أجل السلطةبمعنى أنها ال تتدخل في الصراعات : وغير سياسية

   .)1998 ،"محمد علي" ( .لكافة الهيئات الكشفية
  

  :أهداف الحركة الكشفية اإلرشادية 2.2.1.2

 
وهدف الحركة الكشفية اإلرشادية هو المساهمة في ، أي حركة في العالم هو سبب وجودهاإن هدف 

، لروحية كمواطنينة واالجتماعية واتنمية الشباب لالستفادة التامة من قدراتهم البدينة والعقلي
مسؤولين وكأعضاء في مجتمعاتهم المحلية والوطنية والعالمية، لتسهم بذلك الحركة الكشفية صالحين 

معية الكشافة والمرشدات ج( .ناشئة والشباب على مختلف القدراتفي تنمية قدرات ال
  ) 2004،األردنية
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ركة الكشفية اف الح، بأن أهد)2007(والهاشمي ، )2010(، والشيخ )2004(يرى ضحيك و
 : هياالرشادية

   
 ،المساهمة في تنمية الفتيان والشباب لالستفادة التامة من قدراتهم البدينة والعقلية والروحية -1

 . األخالق الفاضلةتغرس فيهم المثل العليا و ,وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين
ل والنافع اته مثال الفتى العام ليكون أثناء حي،تعويد الكشاف على مواجهة الحياة بثقة وإيمان -2

 .في عمله لمجتمعه وأمته
 .خوة االرتباط مع إخوانه برباط المحبة واأل -3
 .تماء هللا ومن ثم الوطن في نفوسهمترسيخ روح الوالء واالن -4
تعويد الكشاف على العمل ضمن الجماعة واالنقياد لها فيطيع الكبير ويحترم الصغير ويتفهم  -5

 أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا"قوله تعالى دوره في الحياة من خالل 

 . " األمر منكموليوأ
خدمة ألنانية وغرس روح العمل لاوإزالة حسب الذات و، تعويدهم على العمل الجماعي -6

 .وتنمية المجتمع
 . تنمية هواياتهم ومهاراتهم الفنية من خالل نظام الشارات -7
 . وتعويدهم على المنافسة الشريكةفالتعرف على مواطن اإلبداع والضع -8
 آوقات الفراغ في النافع إرشاد الطلبة المنتسبين للحركة الكشفية اإلرشادية إلى قضاء -9

 .والمفيد
  

 :مبادئ الحركة الكشفية اإلرشادية 3.2.1.2
 

تمتلك الحركة الكشفية اإلرشادية من المبادئ ما يفوق الحركات الشبابية األخرى، وهي المبادئ 
 بها مؤسس الحركة اللورد ىالتي نادانين األساسية التي يجب مراعاتها لتحقيق أهداف الحركة والقو

  : لذلك تعتمد هذه الحركة على مبادئ رئيسية تتمثل في قوانينها ومعتقداتها األساسية وهي،بادن باول
   



 21

والحرص  ,ك بمبادئ الدين والعمل بإرشاداتهالواجب نحو اهللا والذي يتطلب االلتزام والتمس -1
 وترسيخ اإليمان باهللا وكتبه ، وفضائل،على أداء شعائره وما يدعو إليه من قيم مثلى

 .ورسله، ويعتبر الواجب نحو اهللا وهو على رأس المبادئ الكشفية اإلرشادية
 ،بحيث يكون الوالء للوطن مع تعزيز السالم والصداقة والتفاهم: الواجب نحو اآلخرين -2

 ، وتنمية المجتمع مع االعتراف بحقوق اآلخرين واحترامها،والعمل والمشاركة في خدمة
والحفاظ على أصالة العالم، ومن هنا يرى الباحث بأن الدين اإلسالمي يدعو إلى نشر 

 ويحث على الترابط والتآخي وإغاثة الملهوف وكف األذى ،التعاون والتكافل االجتماعي
ن خصائص مجتمعهم وثقافاتهم باإلضافة إلى ما ينبغي أن يعرفه الفتيه والشباب ع

 .وتاريخهم
ليكون  ,مل مسؤولية نفسه في تنمية قدراتهحيث يرتبط اإلنسان بتح ،الواجب نحو الذات -3

 وتحقيق ذلك من خالل ممارسة الطريقة ،قادراً على نفع اآلخرين والقيام باألعمال التطوعية
 مساعدة إلىة التي تسعى وهذا ما يتفق تماما مع الهدف التربوي للحركة الكشفي الكشفية،

  ).2006,مصطفى .(الشباب على تكامل قدراتهم وهو ما نسميه إبراز الشخصية
  

وانطالقا من ذلك يرى الباحث أن المبادئ الثالث التي تقوم عليها الحركة الكشفية تعتبر مؤشراً 
واحي البدنية على سياسة الحركة الكشفية اإلرشادية كحركة تربوية تهدف إلى تنمية الفرد من الن

  . والعاطفية واالجتماعية والروحيةوالفكرية
  

  :الطريقة الكشفية اإلرشادية المستخدمة في تحقيق األهداف 4.2.1.2

 
 الطريقة الكشفية هي الوسائل المستخدمة أو الخطوات المتبعة لتحقيق األهداف أن إلىيشير الباحث 

ية فيجب أن تبنى هو الحال في الحركة الكشفوبما أنها جزء من حركة لها مجموعة من المبادئ كما 
 رغبات الطلبة وطاقاتهم الجسمية والعقلية واالجتماعية والروحية كأفراد وإشباع، على تلك المبادئ

 وكأعضاء في مجتمعاتهم المحلية والوطنية والعالمية، ومن هذا الهدف الذي ،وكمواطنين مسئولين
مل مع شريحة كبيرة من أفراد المجتمع تعتمد الحركة تنطلق منه الحركة الكشفية نجد أنها تتعا

جسمانياً وعقلياً وروحياً  الكشفية على طريقة متميزة في تحقيق هدفها لمساعدة تكامل نمو النشء
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األشبال والكشافة والمتقدم ( الكشفية   ويجب إتباع هذه الطريقة في جميع المراحل،واجتماعياً
  ) ، المنجدات الزهرات، المرشدات(ة جميع المراحل اإلرشاديو) والجوالة

  

 وقبل تناول هذه ،نها نظام متقدم للتثقيف الذاتي الطريقة الكشفية بأ ).2007. (ويعرف الهاشمي
رة عن نظام متقدم العناصر البد من تحديد المفهوم الرئيسي لتعريف الطريقة الكشفية على أنها عبا

ليه باعتباره مجموعة من العناصر يعتمد بعضها على  يتطلب النظر إاً، وكونها نظامللتثقيف الذاتي
ن كل عنصر إ ولذلك نعبر بكلمة طريقة بصيغة المفرد وليس الجمع إذ ،البعض مكوناً وحدة متكاملة

  .  وكما هو متبع في بعض المنظمات األخرىايمكن اعتباره طريقة في حد ذاته
 

 وهذا النظام هو مجموعة من العناصر يعتمد ،ذاتيوما دامت الطريقة كما قلنا نظاماً متقدماً للتثقيف ال
بعضها على بعض فانه عندما تتحد هذه العناصر من خالل هذا النظام التربوي نكون قد نجحنا في تحقيق 

الوعد والقانون، التعليم " : وهيمن خالل عناصر الطريقة الخمسة اآلتية التثقيف المتقدم الذاتي المطلوب
  )2005أسعد، " ( ، حياة الخالء "الطالئع "ت، نظام المجموعات الصغيرة بالممارسة، نظام الشارا

  

  :الوعد والقانون1.4.2.1.2

 

  :نفسه دون إكراه أو إرغام بأن يؤدي ما عليه من واجبات الوعد هو التزام بعهد يأخذه عضو الحركة على
 .ت الروحية وإخالصا في أداء الواجبا، إيمانا بالعقيدة،بالعبادة الحقة :نحو اهللا. 1
  .جمعأثم العالم  ،واألمة العربية ، والوطن، األسرة:نحو اآلخرين. 2
  . وخلقاً كريماً، وتثقيفاً، تعليماً:الذات ونحو . 3
 

الحميدة التي يسعى كل كشاف أن يتحلى بها ويسلكها في حياته  والقانون هو مجموعة الصفات
 ، نظيفاً،مؤدباً ،بشوشاً ،رفيقاً ، نافعاً، مطيعاً،وداًود ،مخلصاً ،فعليه أن يكون صادقاً لتكون منهجاً له

  ).1997،ية الكشافة والمرشدات الفلسطينيةجمع (،مقتصداً
 

 :يساعد أفراد فرقته على ممارسة الوعد والقانون من خالل قائد الفرقة أنل يمكنويرى الباحث أنه 
 .اً بصفات القانونملتزماً بنص الوعد ومتحلي ،هد فرقتأن يكون قدوة حسنه ألفرا. 1
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كان مؤدياً للوعد أو مشاركاً الحفالت التي ال تنسى لمن حضرها سواء  أن يجعل حفل الوعد من. 2
  .الحفلفي 

ويوجه كل منهم على حدة لما يبدر منه من  أن يراقب أعضاء فرقته في تصرفاتهم الشخصية .3
  .للوعد والقانون مخالفات

 لثناء على أكثر الكشافين التزاماً بالوعد والقانون وحث باقياجتماعات الفرقة با أن يقوم خالل. 4
  .التزامهم  ليقتدوا بهم دون توجيه اللوم للكشافين المقصرين في؛األعضاء

  

 : التعلم بالممارسة 2.4.2.1.2

 

ملية أو ببساطة أكثر التعلم بالممارسة ع، وهو التربية الالثاني من عناصر الطريقة الكشفيةالعنصر 
صبح حجر الزاوية في التربية الحديثة ويظهر هذا المفهوم في كثير من كتابات مؤسس والذي أ

وكما قال . لقيالحركة الكشفية الذي يؤكد باستمرار أن استعداد الفتي للعمل أكثر من استعداده للت
يه وهو ما سيحمله بين طياته وداخله ليهد" التعليم الذاتي هو ما يتعلمه الفتي لنفسه"مؤسس الحركة 

 ،عليه ويقوم المعلم بتلقينه إياهوينير له الطريق في حياته ويمضي معه بصورة أبعد مما يفرض 
إن التعلم بالممارسة هو احد المبادئ األساسية للحركة الكشفية، وهو أيضا األسلوب المستخدم في و

وات النشطة تنمية المجتمع، ويعمل المجتمع على تنمية معارفه مهاراته واتجاهاته عن طريق الخط
والواعية التي يتخذها لحل مشاكله الخاصة، والعمل الجماعي في الطالئع والفرق الكشفية هو أيضاً 
أحد خصائص تنمية المجتمع، إذ يشترك المجتمع في صياغة القرارات وتوزيع المسؤوليات والمهام 

  ). 2006غريب ،(  .على المجموعات الصغيرة في المجتمع
  

ون بالمشاهدة والتجريب أن التعلم يجب أن يكهي الفكرة من الحركة الكشفية  يشير الباحث إلى أن
إلشباع ، ، ألن البرنامج الذي ال يعتمد على مفهوم التعلم بالممارسة ال يعتبر برنامجاً كشفياًوالممارسة

 نمارسة مدة فرقته على التعلم بالم القائد مساعيستطيع، واالحتياجات وتنمية الميول والهوايات الشخصية 
 : خالل

 .الطليعة والفرقة تباع أسلوب التلقين والحديث الطويل خالل اجتماعاتاالتأكد من عدم . 1
على المهارات المختلفة عملياً ليتبعوا نفس األسلوب في تدريبهم ألفراد ( تدريب عرفاء الطالئع. 2

  .) جماعاتهم
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  .الجماعة والفرقة مارسة كافة أنشطةالمساعدة في توفير األدوات والخامات التي تساعد على م. 3
نماذج ولوحات عن أهم  تنظيم معرض سنوي للمنتجات اليدوية للفرقة باإلضافة إلى عرض. 4

 مكافحة ، الحفاظ على المياه ،السالم  ،قضايا العصر التي كان للفرقة نشاطاً بارزاً حيالها مثل البيئة
 .واإلدمان مكافحة التدخينوالتصحر 

 
  

 :نظام الشارات 3.4.2.1.2

 
 المعلومات والمهارات الفردية والجماعية من خالل بونيهدف نظام الشارات إلى أن يكتسب المنتس

  . قدراتهم وميولهم ويعاون في تكامل نموهم وتقبلهم للوعد تدريب متدرج يتناسب مع
 ")الجدارة " ية المنهج  وشارات الهوا" شارات الكفاية ( : وهماينجزأين رئيس وينقسم هذا النظام إلى

 على أنشطة تتفق مع الخصائص السنية للمنتسبين في) المنهج ( شارات الكفاية  وتشتمل  -1
  .والروحية،  واالجتماعية، والعقلية،البدنية : المجاالت 

 بنودها ما يرغب في بينهذه المجاالت أنشطة فردية وجماعية للفرد أن يختار من  لكل مجال منو
 تقي من درجة المبتدئ إلى الدرجة الثانية ثم الدرجة األولى ويساعد أفرادوممارسته لير تعلمه

  .)1995الخرباشي، (  الجماعة بعضهم بعضاً ليصلوا جميعاً إلى الدرجة األولى
فان مجاالتها متنوعة حتى يجد فيها كل فرد ما يستهويه من األنشطة بما  :  أما شارات الهواية -2

  وما له من خصائص ومميزات، وما يمتاز به من قدرات وملكات،يات من إمكانهلدي يتناسب مع ما
شارات  ومجاالت، ة وبيئته ومجتمعه بالنفع والفائدقته الكشفية واإلرشاديةبما يعود عليه وعلى فر
المهارات  ، الفنون الجميلة،الثقافية األنشطة ، الخدمة العامة،فنون الخالء (: الهوايات متنوعة وتشمل

  ).الزراعية األنشطة ،نشطة الرياضية األ،العلمية
 

 مع ميوله وظروف معيشته ولكل مجال من هذه المجاالت شارات متعددة ليختار منها الفرد ما يتفق
وهنا يجد كل فرد فرصته ليبحث  ويقرأ  ،مهاراتها فيمارسها عن رغبة ليكتسب معارفها ويتقن

ومبتكراً  مجدداً ستقبل حياته ماهراً فيها أوكان في مويتقن فإذا استمر في هوايته  ويتعلم  ويتدرب
  ).1997الزواغي، (  .العلوم الحديثةبخاصة إذا كانت من الهوايات المرتبطة 
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 أن ة الكشفي/للقائد يمكنأنه  ،)1996(، وحلمي )2006(يتفق الباحث مع ما ورد في زيتون و

  :ن خالل على ممارسة نظام الشارات مقته الكشفية اإلرشاديةيشجع أعضاء فر
على التقدم الذاتي بتوفير بطاقة تقدم لكل منهم وتعريفهم بأسلوب ممارسة األنشطة  حث األفراد -1

  .يجب اختيارها للحصول على درجات الترقي التي
وضع لوحة تقدم الفرقة يظهر فيها بوضوح مدى تقدم  بث روح التنافس بين الطالئع من خالل -2

  . شارات الهوايات التي تم الحصول عليها وفيأفراد كل طليعة في درجات الترقي 
المطبوعات التفسيرية : ل شارات الكفاية والهواية مث توفير األدوات الالزمة لممارسة أنشطة -3

  .الحبال ،حقيبة اإلسعافات األولية ، الخرائط، البوصلة،واألدلة
  باتهاحتى يمكن منحها لكل من يجتاز متطل) وهواية  كفاية( توفير الشارات  -4
  .شارة هواية يحصل عليها الفرد منح شهادة مع كل درجة أو -5
  

  :)الطالئع ( م الجماعات الصغيرة نظا 4.4.2.1.2

 
 الجماعات الصغيرة أو الطالئع  هو الركن األساسي الندماج الفرد في الحياة يعتبر نظام
 يشعر فيه أفراده باستقالليتهم المجتمع الصغير األمن الذي ن الجماعة أو الطليعة تمثل أل،االجتماعية

 . )1996حلمي، ( وفيه يتأكد كل فرد انه قليل بنفسه وكثير بإخوانه ،وحريتهم في الحوار والعمل
 : جميع مراحل الحركة الكشفية اإلرشادية وفقاً لما يلي ويطبق هذا النظام في

 
  ."طليعة "4- 2تتكون الفرقة من . 1
  .للمرحلة السنية قاً أفراد وف8- 6تتكون كل طليعة من . 2
  .ه ويسمى عريف الطليعةؤأن يختاره زمال ويرأس كل طليعة فرد منهم يتم تعيينه بواسطة قائد الفرقة بعد. 3
القائد ورؤساء الجماعات ويسمى العريف   ويتم اختياره بواسطةعضاءاألويتولى رئاسة الفرقة احد . 4

  . األول
  .ئع ومساعديهم والعريف األول وقائد الفرقة يتكون مجلس شرف الفرقة من عرفاء الطال. 5
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) 2004(  كما يهدف نظام الطالئع في الحركة الكشفية كما أشارت اليه جمعية الكشافة والمرشدات األردنية 
  :الى
  

  أن يتدرب الفتى على الحياة اإلجتماعية بما في ذلك من إنماء لروح التعايش واحترام الغير وتقديرهم  .1
 .على إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار أن يتدرب الكشاف  .2
 .أن يتدر المنتسب للحركة الكشفية على تحمل المسئوليات والقيادة واالعتماد على اهللا .3
 .يغرس في نفوس الكشافيين روح التنافس الشريف واإلقناع  .4
 .التعويد على طاعة العريف مع أنه واحد منهم .5

   
  : حياة الخالء 5.4.2.1.2

 
كشفية كانت الطبيعة  ومنذ أن بدأت الحركة ال، الخامس من عناصر الطريقة الكشفيةوهو العنصر
، هما اإلطار المثالي لممارسة المناهج والبرامج واألنشطة الكشفية ـ وقد وجه مؤسس وحياة الخالء

اب الى أهمية اكتس" الكشفية للفتيان"الحركة الكشفية اهتماماً كبيراً للطبيعة عندما أثار في كتابه 
  حيوانات و ما تحتويه الطبيعة من نباتاتإلى، حيث يتم التعرف المواطنة من خالل حياة الخالء

 وغيرها من بديع صنع الخالق، وينمو معها حب الوطن بمعايشة هذه جبال وأنهار وصخورو
ت  الوطن عمليا من خالل الزيارة حيث تنمو القدراأرجاء معرفة إلى والسعي إليهاالطبيعة والتعرف 

  ).1996صبيح، ( . خصية المختلفة لألفراد في الخالءالش
  

لم يكن اهتمام بادن باول بالطبيعة منصباً على الفائدة الظاهرة من حياة الخالء بالنسبة للتنمية البدنية 
للنشء والشباب وتمكنهم من الوصول الى حلول مبنية على الربط بين العناصر ، األمر الذي ال 

  . ي المدينة توفره لهم الحياة ف
وعموماً يجب أن تأخذ األنشطة الكشفية مكانتها في الخالء وفي أحضان الطبيعة ـ كلما كان ذلك 

  . ممكناً ـ بحيث يكون المناخ المثالي لتنمية الفتية والشباب تنمية متزنة وشاملة ومتكاملة 
  ).1995الحفصي،(
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  :الحركة الكشفية وموقعها من التربية 3.1.2

 
ولى يمكن وصفها بالبساطة حيث كان األ: كة تطورها بثالث مراحل مهمةة في حرمرت التربي

الطلبة يتعلمون في كل مكان بأدوات بسيطة، ثم المرحلة الثانية التي اعتمدت على مؤسسات نظامية 
ر احتكار التعليم النظامي سك، تالتي اتسمت بنظرة كلية شاملةوهي المدارس ثم المرحلة الثالثة 

 - حركات ومؤسسات الشبابالتربية ويكون للتعليم غير النظامي فيها دور أساسي وتشكل لمسؤولية 
كحركة الكشافة، مراكز الشباب، األندية، بيوت الشباب، جمعيات الشبان المسلمين والشبان المسيحية 

نشطتها كثير  مؤسسات التعليم غير النظامي، فهذه المؤسسات تتضمن برامجها وأمن تعد - وغيرها
. قوم به مؤسسات التربية النظامية، وهي بذلك تساند الدور الذي تاألنشطة التربويةمن 

  ).1993هشان،الد(
 

فقد تجاوزت فلسفة الحركة الكشفية الفكر القديم، الذي كان يتمثل في قصر وظيفتها علي الترويح 
هادفة متكاملة،  فلسفة تربوية ىامجها نحو البرامج الترفيهية، إلوشغل أوقات الفراغ، واتجاه بر

 فاعلية وجهد الفرد المتعلم ىمدرسية، تعتمد اعتماداً كلياً علووسيلة من وسائل التربية والتعليم غير ال
في مواقف مرغوبة ومثيرة لميوله واهتماماته واحتياجاته، تتمثل في األلعاب الخلوية والرحالت 

 تنظيم وإدارة ىوتعتمد اعتماداً كلياً علختارة، والمعسكرات الكشفية والهوايات العملية والعلمية الم
األنشطة واتخاذ القرارات من خالل األفراد، وتلك ممارسات تحرص عليها الفلسفات التربوية 

  ).1988الكاشف،. (الحديثة
  

فنظام الكشافة نظام تربوي يسعى إلي تنمية النشء والشباب جسمياً وعقلياً وروحياً، وتعويدهم 
 الحرف ى مظاهرها وأسرارها، وتدريبهم عل إلىر بمشاهدها، والتعرفمصادقة الطبيعة، والتأث

 النفس والتعاون مع الجماعة، وقوة المالحظة، ىيحتاجونها، وتعوديهم االعتماد علواألعمال التي 
  ).1964الشرباسي، .(ودقة االنتباه، والوفاء واألمانة والصبر والشجاعة وخدمة اإلنسان حيثما كان

  

 تعتبر رافداً من روافد التربية، حيث تتكامل في أهدافها وممارساتها مع أهداف والحركة الكشفية
 يسعى همافكالوممارسات روافد التربية األخرى في المجتمع سواء كانت نظامية أم غير نظامية، 

تربية الفرد تربية متكاملة شاملة الجانب الروحي والمعرفي والمهاري أو البدني، بل أن البعض ى إل
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ن التربية الكشفية تزداد أهمية عن روافد التربية األخرى لعدة أسباب كما يراها زيدان الوارد يرى أ
  :ومن أهمها ما يلي) 1993(في الدهشان 

  

 وعقلياً ، وروحياً،تهتم بتنشئة أعداد كبيرة من أبناء المجتمع تنشئة تربوية متكاملة بدنياً -1
  .ي مراحل التعليمونفسياً منذ سن مبكرة نسبياً توازي تقريباً سن

تتناسب أنشطتها وبرامجها مع خصائص المراحل العمرية ألعضائها، فلكل مرحلة من  -2
برامج وأنشطة تتفق ) الجوال، الكشاف المتقدم، الكشاف،األشبال(مراحلها األربعة 

  .وخصائص كل مرحلة
 االنتماء تعتمد في االنتساب إليها علي الرغبة المطلقة والدافعية الذاتية لمن يرغبون في -3

  .إليها
تعتمد في فلسفتها ومبادئها وممارستها علي عدة محاور أساسية ترتبط ارتباطاً مباشراً  -4

باحتياجات التنشئة األساسية للفرد سواء فيما يتعلق بالحاجة إلي اإليمان، واالنتماء لعقيدة 
 ببيئة معينة معينة ولوطن معين، وألمة معينة، ولإلنسانية جمعاء، أم فيما يتعلق باالرتباط

يسعى الكتشاف عناصرها ومواردها ويحافظ عليها، ويستثمرها بشكل رشيد كما يسعى 
  .لتطويرها وزيادة مواردها

 النواحي التطبيقية والعملية، فهي ليست تربية ى عل- بصفة أساسية - تعتمد في أساليبها  -5
  .كشاف ركيزة لهانظرية، ولكنها تربية من خالل الممارسة والعمل متخذة من أسلوب االست

تتم أنشطتها وبرامجها بعيداً عن حجرات الدراسة المغلقة، حيث يمارس الجزء األكبر من  -6
  .هذه األنشطة في الخالء وبين أحضان الطبيعة

تتسم برامجها وأنشطتها بالتنوع والمرونة، شأنها في ذلك شأن غيرها من مؤسسات التربية  -7
  .غير النظامية

 .اإلنسانية والتفاهم الدولي، فالحركة الكشفية حركة إنسانية عالمية تنمية الجوانب ىتؤكد عل -8
  

بأنها حركة متممة لدور المدرسة، ووسيلة لسد الثغرات التي ال يمكن  )2009(كد الغندور ؤوت
والوصول به إلى مراتب  ،ة بأن تعد اإلنسان للحياة العامة وأنها كفيل،تالفيها في المنهاج المدرسي

وفي  ،الق يستعمل كلمة األخ الكشفية للفتيان ول في كتابه األولبا ما كان بادن ،وغالباالعظماء
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ا العليا، في االعتماد هي التربية في مثله" شرحه ألهداف الكشفية ومقاصدها ويقول في هذا الصدد
، زيمة والثبات، في مساعدة اآلخرينفي الشعور بالواجب، في العوفي احترام النفس، و، على النفس

فهي ليست  ،ا الكشفيةواألخالق التي تبنى عليه. "ه الملكات هو الذي يكون األخالقزاوج هذإن ت
ن غايتها تكوين جيل جديد قوي في جسده، نير في عقله لما للحركة فحسب وابحركة عسكرية 

  ألنها تنتهي بهم إلى اكتشافات جديدة عن الهواء؛ة عند الذين يشتغلون بالعلوميالكشفية من قيمة جل
  .أو الضوء أو غير ذلك من ظواهر الطبيعة

 
الحركة الكشفية حركة تربوية تقوم على مجموعة كبيرة من األسس والبرامج فإن  مما سبق وانطالقاً

التي تنمو وتتطور مع تطور النشء حيث تبدأ بمرحلة األشبال وما تتضمنه هذه المرحلة من برامج 
 الفتيان وما يناسبها من تلك البرامج واألهداف ومناهج تتالءم مع احتياجاتهم ومن ثم مرحلة

   ). 2001غنيم، .(ووصوال بمرحلة الجوالة 
 

وال شك أن ما تناوله الباحث سابقا عن دور الحركة الكشفية وموقعها من التربية بأنها حركة تنمو 
طور وتتطور مع األسس التربوية والنفسية الحتياجات ورغبات كل مرحلة، هذا باإلضافة إلى الت

المستمر في البرامج والمناهج الكشفية تأتي حتى تواكب العصر، وعليه فقد وجد الباحث أنه من 
لحركة الفعالة الالزم أن نقارب بين الحركة الكشفية والتربية، ألن الحركة الكشفية إحدى مظاهر ا

التربية عات إذ نجدها تحاكي مبادئ علم نفس الطفل والمراهق وتنسجم مع تطل ،في حياتنا العامة
   .الحديثة التي تسند إليها

  
  :لكشفية اإلرشاديةمراحل الحركة ا 4.1.2

 
يرى الباحث أنه عندما يكبر الفتى تتغير ميوله وتختلف نزعاته وتتباين رغباته وتتطور احتياجاته 

يستعاض  ،تي كانت تتبع في تربيته وتعليمهبدرجة يتحتم معها تعديل الخطط والبرامج والطرق ال
المنظمة ( .باته واحتياجاتهها ببرامج تتمشى مع نموه وتطور مداركه وتتحقق الى حد كبير رغعن

  . )1995,االمانة العامة , العربية الكشفية 
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 التربوية رأى قادة الكشاف ضرورة تقسيم الحركة الكشفية اإلرشادية الى األصولوتطبيقاً لهذه 
 ،الكشافةو ،الزهراتو ،األشبال( ضع لكل مرحلة وان يو ،حل تتمشى مع النمو الطبيعي للنشءمرا
مناهج تتالءم مع طبيعته حتى ال يمل العمل في الحركة ) الجوال و، كشاف المتقدمالو ،المرشداتو

مارستها اذا او يصعب عليه فهم نواحيها وم ، اقل من مستواه الذهني او البدنيفيما اذا كانت البرامج
  . ) 1960,خشبة، حافظ. (فاقت مستواه 

  
  .والدرجةالمراحل الكشفية االرشادية ونظام كل مرحلة مع العمر 

  المرشدات  الكشافة

  الدرجة  العمر  النظام  المرحلة  الدرجة  العمر  النظام  المرحلة
   الشبل المبتدئ-  11 – 8   السداسي  األشبال

   الشبل الثاني-
   الشبل األول-

السداسي      الزهرات
  )باقة ( 

  ثةالزهرة الحدي-  11 – 8
   الزهرة الثانية-
   الزهرة األولى-

   الكشاف المبتدئ-  14 – 12  الطالئع  الكشافة
   الكشاف الثاني-
   الكشاف األول-

  المرشدة الحديثة-  14 – 12  الطالئع  المرشدات
   المرشدة الثانية-

الكشاف 
  المتقدم

   المتقدم المبتدئ-  17 – 15  الطالئع
   المتقدم الثاني-
   المتقدم األول-

شدات المر
  المتقدمات

   المتقدمةمرشدةال-  17 – 15  الطالئع
  

   مرشح جوال-  22 - 18  رهط  الجوالة
   جوال-
   خدمة عامة -

  رهط -  22 - 18  رهط  المنجدات

  )1999 ، جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية، مناهج الزهرات والكشافة( 
ج تتوافق مع ميول وحاجات ولكل مرحلة من مراحل الحركة الكشفية اإلرشادية برامج ومناه

 . ومرشدات بحيث تكون جذابة مناسبة مع مراعاة الفروق الفردية، من كشافةاألعضاءوتطلعات 
 األمثلوتعمل على تنمية المواهب واكتشاف القدرات الذاتية وتطويرها بما يحقق للفرد فرصة النمو 

 والمهارات والفنون أللعابا حاجات المشاركين من خالل إشباعكما تعمل المناهج على . للذات
 في األنشطة تمارس أنوالخدمات التي تقدم الى البيئة والمجتمع وتركز الحركة الكشفية على 

  .)1997حموده،.( الطبيعة وفي الخالء قدر االمكانأحضان
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، )1993(كما أشار اليها العلي  اإلرشاديةة  التربوية للمراحل الكشفياألهدافويمكن حصر 
  :تيعلى النحو اآل ،)1998(، والسيد )1995(ية العربية المنظمة الكشفو
  

 :الزهرات / األشبال التربوية لمرحلة األهداف: أوالً

  

 . الجسم الداخليةأجهزةتحسين عمل  -1
 .المباريات الشائعة في هذه المرحلةارات الحركية الضرورية لأللعاب وتعلم المه -2
 .ي المجموعات الصغيرة والعمل معهااالندماج ف -3
 .ت الشخصيةاف وتنمية الميول والهوايااكتش -4
 .تساب الخبرة وتنمية الثقة بالنفساالقتداء بالكبار الك -5
 . للفرد والمجتمعوأهميتهالتعرف على الوطن  -6
 .تعرف على دالئل قدرة اهللا وعظمتهال -7
  .الحسية والمعنوية للحركة الكشفيةاكتساب القيم  -8

 
لحركة على نطاق  والزهرة عداد وتمهيد الشبل إهو والزهرات األشبال الغرض من حركة يبدو أنو

 ، وتوفير السعادة لألطفال وتربية الشبل والمرشداتأوسع وأخذ االستعداد للمرحلة القادمة للكشافة
 بصحته وبدنه بعمل خيري يوميا  والزهرة  وعناية الشبل، تربية كاملة لألخالق وتهذيبهاوالزهرة

  .للزهرة" ابذلي جهدك "لألشبال و" هدك ل جذاب"  في هذه المرحلة مويكون شعاره
  

 :المرشدات/ ربوية لمرحلة الكشافة  التاألهداف: ثانياً

  

 .بدنية في هذه المرحلة ومتطلباتهاالربط بين التغيرات ال -1
 . والهوايات الشخصية لدى الكشافيناكتشاف وتنمية الميول -2
  .اعةتقوية العالقات الثقافية واالجتماعية والسلوك القويم مع الجم -3
 .هارات القيادية في العمل الجماعياكتساب الم -4
 . صحيحة لحل المشكالتالتفكير بطريقة -5



 32

 . واالجتماعيةاألخالقيةاكتساب القيم  -6
 

 :المرشده المتقدمة/ افة المتقدم  التربوية لمرحلة الكشاألهداف: ثالثاً

  

 .جهزة البدنية وقبولهاالتغيرات العنيفة الواقعة على األ إلىالتعرف  -1
 .لتحسين الكفاءة البدنية) مرونة و ،رشاقة و،تحمل و،قوة  و،سرعة( نمية الصفات البدنية ت -2
 .وتحسينها) المهنية( رات الحرفية اكتشاف القد -3
  . الديمقراطي في المناقشة والعملاألسلوباستخدام  -4
 .لحل القضايا الشخصية واالجتماعيةتنمية القدرات العقلية  -5
 .كشافيننمية قدرة االبتكار لدى الت -6
                                .االلتزام بالوعد وصفات القانون -7

  
 هذه المرحلة تكون بتعويدهم االعتماد على النفس وتدريبهم في الهواء الطلق وعيشهم أغراضوأهم 

 في الهوايات النافعة وتدريبهم على أيديهمفي الخالء وكذلك تأهيلهم ليكونوا ماهرين في استعمال 
  ."كوني مستعدة" والمرشدات " كن مستعدا" وأما شعار الكشافة  ،جتمعهم وحب الخيرخدمة م

  
 :  التربوية لمرحلة الجوالةاألهداف: رابعاً

  

 . لتحقيق الصحة والنشاطولآلخرين البدني لنفسه األداءاالرتقاء بمستوى  -1
 .تدعيم القدرات والمهارات المهنية -2
 .) الحالية والمستقبلية (البدنية مواجهة المشكالت االجتماعية و -3
 .الجتماعية الواجبات في الحياة الشخصية واوأداءالتمسك بالحقوق  -4
 .حسين ظروف العمل الفردي والجماعياالبتكار لت -5
 .ق والعادات والتقاليد في المجتمعتقوية المواقف االجتماعية في اطار من القيم واالخال -6
  ." العامةالخدمه" ذه المرحلة فهو وأما شعارهم في ه      
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 :المناهج الكشفية االرشادية 5.1.2

  

، شء والشباب إعدادا سليماً للحياةعداد النيرى الباحث أن  الحركة الكشفية وسيلة تربوية إل
تها تهدف إلى خلق المواطن فلسف، ويساعدهم على تحمل تبعات مستقبلهموتدريبهم تدريباً صحيحاً 

قومات المجتمع المتوثب الناهض الذي تتفاعل معها وأصولها ترتكز على التعرف على م ،الصالح
 ،وبرامجها تتصل بالبيئة المحلية اتصاال وثيقاً وخططها تتبع مراحل نحو الفتية والشباب وقدراتهم

حيث أنها  ،ق وتتواكب مع ميولهم واهتماماتهموإمكانياتهم الفكرية والبدنية والوجدانية وأساليبها تتس
ليتهم وجهودهم وطرقها تستند إلى أصول التربية وعلم النفس وعلم مبنية على مشاهداتهم وفاع

 .االجتماع
  
المحور التربوي الذي تستند عليه جل مكونات البرنامج الكشفي بمختلف " المنهاج الكشفي"يعتبر و

حدد لكل أنشطته الموجهة لكل فئة عمرية حسب تصنيف المراحل وذلك وفق المحددات التي ت
، وعموماً فإن المناهج الكشفية تمثل مجموعة البرامج التي تسعى الحركة قاربةمرحلة فئة عمرية مت
من جميع ) شبل أو كشاف أو جوال أو قائد : الفتى عضو الحركة الكشفية( لفرد الكشفية بها لتربية ا

 :إلى، )2009( كما يراها شراب  في مجملها وتهدف المناهج الكشفيةالنواحي 
   

ة من خالل نشاطات وبرامج في جميع المجاالت الدينية والتربوية تربية الفرد تربية صحيح -1
  .ية واالقتصادية والبيئيةوالمعرفية والعلمية واالجتماع

 .إشباع روح اإلبداع لدى الفرد -2
 .العمل على ربط الفرد بمجتمعه وأسرته -3
 .دعم روابط الصداقة بين األفراد من خالل عمل المجموعات والعمل الجماعي التعاوني -4
 .ويد الكشاف على األخالق الحميدة من خالل السلوك الشخصيتع -5
 .تنمية روح البحث واالكتشاف لدى الفرد -6
 .إكساب الفرد خبرات ومهارات ومعلومات جديدة -7
 .غرس قيم االنتماء والوالء لدى األفراد نحو الوطن والقادة -8
 .االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية -9
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 :تنمية الشاملة للمجتمعدور التربية الكشفية في ال 6.1.2

  
إلى بريطانيا من جنوب أفريقيا في أواخر ) بادن باول(بعد عودة مؤسس الحركة الكشفية اللورد 

القرن الماضي الحظ أن آالفا من الشباب والفتيان في أوضاع بائسة جداً مما كان مبعث قلق له 
 في نمو ونهضة وتنمية والتفكير ،توى المعيشة وغموض مستقبل الشبابولآلخرين النحدار مس

وكانت وجهة نظر بادن باول أن هدف الكشفية هو  المساهمة في تنمية الشباب بمساعدتهم . المجتمع
على ممارسة كامل طاقاتهم كمواطنين ذوي مسئولية وكأعضاء في مجتمعاتهم المحلية والوطنية 

، وعليه فقد   للحركة الكشفيةالمبادئ األساسيةوالدولية  وأن المشاركة في تنمية المجتمع هي إحدى 
، وأال تستجيب فقط لالحتياجات والطموحات الكشفية أن تساير ذلك في برامجهاوجب على 

 ولكن يجب أيضاً أن تتعرف على احتياجات – التي تعمل على خدمتهم –الشخصية للفتية والشباب 
 كما تختلف متطلبات ، ألنهديد ودراسة االحتياجات الخاصة به وتح،المجتمع الذي يعيشون فيه

األمل وعليه فإن  ،الشباب من بلد إلى آخر فإن احتياجات المجتمع يختلف بالمثل من بلد إلى آخر
كبير أن تؤدي الكشافة الدور الذي يفرضه عليها الواجب مستمدة العون من اهللا تعالى أوالً ثم وفقاً 

 .)2002شويل،.( عد والقانون الكشفيلنص الو
   

 أهمية العمل بصوره المتنوعة، ىية تؤكد من خالل فلسفتها ومبادئها وأنشطتها علوالتربية الكشف
فالحركة الكشفية ترى في احترام وتقدير العمل األساس الجوهري في تربية الفرد، ال من خالل 
الوعظ واإلرشاد، ولكن من خالل جعل العمل اليدوي خاصة جزءاً ال يتجزأ من حياة الكشاف في 

مة العامة، ولذلك فهي وعة والمثيرة، حيث تعتمد طريقتها علي التعليم بالممارسة والخدنشاطاته المتن
 احترام العمل اليدوي، وتنمية ى العمل واإلنتاج، وتعويدهم على زيادة قدرة الكشافين علىتسعى إل

ارد  القيام ببعض األعمال اليدوية وذلك من خالل عدة وسائل كما أشار اليها خشبة الوىقدراتهم عل
  :ومن أهمها) 1993.(في الدهشان

 مثل -  عند تنظيم المخيمات والمعسكرات في الخالء -  قيام الكشافين ببعض األعمال اليدوية - أ
 الطبيعة، وإقامة الخيام، والمرافق الصحية ىتخطيط المكان والمواقع والتعرف عليه واستطالعه عل
 مجموعات عمل صغيرة يتولى كل فرد فيها واإلدارية والمالعب، وذلك بتقسيم أعضاء المخيم إلي

  . القيام بعمل محدد ومعين له
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تدريب الكشافين علي مجموعة من الهوايات العلمية والعملية، والتي تعد أحد األركان األساسية التي تقوم  - ب
لمنتجة عليها حركة الكشافة، هذه الهوايات تعد وسيلة فعالة الستثمار وقت الشباب، وإعانتهم علي الحياة ا

  . الشريفة
 قيام الكشافين ببعض الزيارات الميدانية للمواقع الخدمية واإلنتاجية والصناعية للتعرف عن -جـ

 نشاطات تلك المواقع، والمشاركة في أداء بعض الخدمات في هذه الوحدات والمواقع، بما ىقرب عل
 . التأثير اإليجابي في نفوس الكشافين بأهمية العمل وضرورتهىيعمل عل

  
ن التربية الكشفية تستطيع أن تقوم بدور فعال هادف وإيجابي في هذا المجال من خالل عليه فإو

الحرص على إكساب الكشافين والجوالين قيمة المحافظة على الملكية العامة، وتنمية عادات 
استهالكية وادخارية من نوع جديد، والخدمة العامة، وحسن استثمار وصيانة الموارد البيئية، 

 انطالقاً من - أنفسهم فيما يقومون به من أعمال ومهام، وبذلك فإن التربية الكشفية ى العتماد علوا
 تستطيع أن تسهم وبشكل فعال ومتميز في خدمة وتنمية المجتمع، وذلك من خالل برامجها -ذلك 

 .  المجتمعوتنميةوأنشطتها المتنوعة والهادفة، وبخاصة برامج الخدمة العامة 
  

مية المجتمع والخدمة العامة  أحد األركان األساسية التي تقوم عليها حركة الكشافة بصفة وتعد تن
عامة وحركة الجوالة بصفة خاصة، وتقوم التربية الكشفية بهذا الدور من خالل ما أشار اليها 

 :)1993( كما أشار اليها الدهشانالمجلس األعلى للشباب والرياضة 
  
ئات االجتماعية األخرى التي تعمل لخدمة اآلخرين مثل الجمعيات اشتراك الكشافين في الهي) أ

  .األهلية والنوادي
اشتراك الكشافين أو المنظمات الكشفية اإلقليمية مع الوزارات وهيئات ووحدات الحكم المحلي ) ب

  :واألجهزة الخدمية في تنفيذ العديد من مشروعات خدمة المجتمع وتنميته لعل من أهمها
 والمستنقعات وتطهير المجاري المائية ومكافحة األمراض المستوطنة، والتطعيم ضد ردم البرك -1

  .بعض األمراض المنتشرة في البيئة، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة ووحدات الحكم المحلي
مقاومة اآلفات الزراعية، وتشجير الطرق العامة والفرعية، وترقيم المساكن وتجميل المدن  -2

  .بالتعاون مع الجمعيات الزراعية ووحدات الحكم المحليوالقرى وذلك 
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تنفيذ بعض البرامج لمحو األمية وتعليم الكبار، وبرامج أخرى لتقوية التالميذ في مراحل التعليم  -3
من األساسي والثانوي، وذلك من خالل تنظيم حلقات دراسية مفتوحة في الخالء، مع االستفادة 

بط برامج الدراسة بالبيئة المحلية، ومحاولة توظيف هذه البرامج األساليب والطرق الكشفية في ر
  .الدراسية لخدمة المجتمع وتنميته

  
الذي تقوم به الكشافة بشكل عام ، ولما كانت الحركة لدور التربوي ايتضح مما سبق  

 ضرورة االهتمام فيرى الباحثالمدرسية من أكثر الحركات الكشفية تنظيما والتزاما الكشفية 
 والتعليمي الذي  مساندة بذلك الدور التربويحوائجها حتى تقوم بدورها التربويها، وتوفير ب

   .تقوم به المدرسة
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   الدراسات السابقة2.2

   

يعرض هذا الجزء مجموعة من الدراسات السابقة التي بحثت في موضوع الحركة الكشفية 
  قام، والدراسات األجنبية ودراسات العربيةقسمين هما الاإلرشادية حيث قام الباحث بتقسيمها إلى 

  . من األحدث إلى األقدم يبعرضها معتمداً على التسلسل الزمن
 

  : الدراسات العربية1.2.2

  

 :)2012 ( إخليل  دراسة
  

بتكارية لدى االية اإلرشادية وعالقتها بالقدرات  إلى التعرف على واقع األنشطة الكشف الدراسةهدفت
ة، كما هدفت إلى اختبار داللة الفروق بين متوسطات درجات القدرات االبتكارية واألنشطة الطلب

 ،بالكشافة والمرشدات في السلوكياتوالمساهمة  ،التحصيل الدراسي(دية بمجاالتها الكشفية اإلرشا
، إعداده وطبق الباحث أداتين من . بحسب متغيرات الدراسة )وإبراز العمل الكشفي لدور القيادة

وهما االستبانة ومقياس األنشطة الكشفية اإلرشادية بعد التحقق من صدقهما وثباتهما على عينة 
طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية من جميع الطلبة في مديريتي ) 240(مكونة من 

المنتظمين في مدارسهم خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ) الخليل وجنوب نابلس(
كما  ، الطلبة بشكل عام مرتفعة، أظهرت نتائج الدراسة أن القدرات االبتكارية لدى2012\2011

، والمساهمة القدرات االبتكارية( درجاتتبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات 
، في حين أظهرت النتائج وجود  لمتغير النوع االجتماعيوفقاً) بالكشافة والمرشدات في السلوكيات

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إبراز العمل الكشفي خاص بمحور التحصيل األكاديمي فرو
تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 في ،)سنة 17-12 ،سنة11- 7(  لمتغير الفئة العمرية متوسطات الطلبة على مقياسي الدراسة وفقا
 الدراسة وفقاً ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة على أداتيحين يوجد فرو

ووجود عالقة موجبة دالة إحصائيا عند  ،كشافة اإلرشادية لصالح المنتسبينلمتغير االنتساب لل
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بين القدرات االبتكارية للطلبة واألنشطة الكشفية اإلرشادية في مدارس  )  α≥ 0.001(مستوى 
  .العينة

  

 :)2012( دراسة المطوع 

  

 والثقة  كانت هناك فروق دالة في مستوى المسؤولية االجتماعيةإذاالكشف عما  إلىالدراسة  هدفت
ن طالب المعاهد العلمية  وبين من ال يشاركون فيها م،الكشافة أنشطة في بالنفس بين من يشاركون

) 106( طالبا منهم ) 186(راسة من وقد تكونت عينة الد، في المملكة العربية السعودية الثانوية
وقد طبق الباحث على  .سنة) 17.76(الكشافة بمتوسط عمري  أنشطة في ين غير مشاركطلبة

ويتكون من ) م1990( مقياس المسؤولية االجتماعية للسندي و ، ستبانهاال هي أدواتالعينة ثالث 
(  كون منلمختصر لبرونيتر ويت، ومقياس الثقة بالنفس اعبارة بعد اختصاره من قبل الباحث) 30(

 بين إحصائية ذات داللة قعدم وجود فرو:  أهم نتائج الدراسة عنتوأسفر، عبارة بعد التقنين) 17
 والمتوسطة و ، درجات الطالب المشاركين في أنشطة الكشافة في المرحلتين الثانويةاتمتوسط

عدم وجود فروق و ،جتماعية على مقياس المسؤولية االمشاركينالغير المتوسط درجات الطالب 
في الب المشاركين في أنشطة الكشافة في المرحلة الثانوية طذات داللة إحصائية بين متوسط ال

عدم و ،على مقياس الثقة بالنفس وبين متوسط الطالب الغير مشاركين في درجاتهم ،علميةالمعاهد ال
 – الكشافة في المرحلتين  بين الطالب المشاركين في أنشطةإحصائيةوجود فروق ذات داللة 

 وبين الطالب المشاركين في أنشطة الكشافة في المرحلة الثانوية –المتوسطة والثانوية بالمعاهد 
 عدد من التوصيات من إلى وقد انتهى الباحث . درجاتهم على مقياس الثقة بالنفسبالمعاهد فقط، في

علية لمية بشكل أكبر حتى تكون أكثر فاأهمها االهتمام بمحتوى برامج أنشطة الكشافة بالمعاهد الع
مع أهمية إجراء العديد من الدراسات والبحوث الطويلة  ،في نمو سمات الشخصية الهامة

 لدى طالب األخرى الكشفية في تنمية سمات الشخصية األنشطةوالمستعرضة للكشف عن دور 
  .نشطة الكشفيةلعلمية الثانوية المشاركين في األالمعاهد ا
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 :)2009(غندوردراسة 
  

الدراسة الى إبراز الدور التربوي للحركة الكشفية في نموذج جمعية اإلمام المهدي بمنطقة  هدفت
بيروت في لبنان، وتحدد مجتمع الدراسة بقادة وقائدات جمعية كشافة المهدي في بيروت والتي 

قائدا ) 160(كونت من شملت ثماني مفوضيات كشفية، وقامت الباحثة باختيار عينة ممثلة للدراسة ت
. عميدا، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،كما اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي) 40(و 

( وطبقت على العينة أداة الدراسة وهي االستبانة والتي وزعت على أربعة محاور موزعة على 
 . بندا) 98
  

 في مجاالت الدراسة وبنودها، وأشارت لقد أظهرت نتائج الدراسة أثر متغير عدد سنوات التطوعو 
 ) 58(  والتي كانت نوات التطوع في مجاالت االستبانةالنتائج إلى األثر الذي لعبه متغير عدد س

 ، متغير الدورات التدريبيةيضا أن وبذلك يمكن القوأل، % 60بندا ، حيث جاء بنسبة عالية بلغت 
فت الللكن ابندا وجائت بنسبة عالية أيضا ، ) 38( والتي شكلت . يؤثر في تطبيق الطريقة الكشفية

الدراسة وأثبتت  .قة الكشفية وتطبيقها بنسبة عاليةفي أن المتغيرين أظهرا أنهما يؤثران في الطري
بالمقاربة مع الدراسة النظرية، أن الطريقة الكشفية لها أبعادا تربوية تؤثر في العملية  ،الميدانية

 ذلك بنسبة عالية، من خالل احتساب نتائج العينة من دون الربط مع التربوية والتعليمية، ويظهر
  %).71.8(المتغيرات والتي بلغت نسبتها المؤوية 

  

 :)2009(دراسة السيد 

  

بناء برنامج مقدم لتنمية بعض الكفايات التدريسية الخاصة باألنشطة الكشفية لدى لى إالدراسة  هدفت
وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة واحدة من معلمي  ،داديةعمعلمي التربية الرياضية بالحلقة اإل
 وتم امعلم )30(  وتكونت من بمصر،عدادية لمحافظة سوهاجالتربية الرياضية من المدارس اإل

 قام الباحث بإعداد مجموعة من  ولتحقيق الدراسة،العشوائية من المعلمينالطبقية اختيارها بالطريقة 
، ربية الرياضية بالحلقة االعداديةت التدريسية لألنشطة الكشفية لمعلمي التدوات وهي قائمة الكفايااأل

وبرنامج لتنمية بعض الكفايات التدريسية لألنشطة الكشفية لمعلمي التربية الرياضية بالحلقة 
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داللة احصائية عند ى وجود فرق ذ: وهي وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ،عداديةاإل
 متوسطى درجات عينة البحث في التطبيق القبلى والتطبيق البعدى لبطاقة بين )0.01(مستوى 

لى إالمالحظة الكافية التخطيط للنشاط الكشفي وذلك لصالح التطبيق البعدى للبطاقة وهذا يشير 
كما بينت نتائج الدراسة وجود فرق ذى داء معلمي التربية الرياضية، أفعالية البرنامج في تطوير 

بين متوسطى درجات عينة البحث في التطبيق القبلى والتطبيق  )0.01(عند مستوى داللة احصائية 
وذلك لصالح التطبيق البعدي للبطاقة ويتفرع  البعدى لبطاقة المالحظة لكفاية تنفيذ لنشاط الكشفي،

منها وجود فرق ذي داللة احصائية بين متوسطي درجات عينة البحث لمهارة تنظيم وقيادة سلوك 
قبل دراسة البرنامج المقترح وبعده لصالح التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة التي تقيس التالميذ 

مي التربية داء معلأفي حين تبين ان للبرنامج المقترح فعالية في تطوير  ،هم لتلك المهارةءداأ
لقياس  "بيلك"لنشاط الكشفي مقاسة بمعادلة للكفايتي التخطيط والتنفيذ  )عينة البحث(الرياضية 
لى إ وهذا يشير ،بمستوى داللة كسب عالية )1،86( حيث حقق البرنامج نسبة كسب بلغت ،الفاعلية

داء معلمي عينة البحث لكفايتى التخطيط للنشاط الكشفي وتنفيذ أفاعلية البرنامج المقترح في تطوير 
 .النشاط الكشفي

  

لمعلم التربية الرياضية  توفير الكفايات التدريسية - وصت بها الدراسةأومن التوصيات التي 
 ،ن تتضمنها اعداد معلمي التربية الرياضيةألتدريس النشاط الكشفي باستخدام البرامج التي يمكن 

ساليب تدريسية حديثة لتدريب المعلم على مهارات النشاط أوكذلك عقد دورات تدريبية باستخدام 
وتشجيع وتحفيز المعلمين لتدريس  نشطة الكشفية مهنياًالكشفي كنماذج تطبيقية لتطوير معلمي األ

  .المناهج الكشفية وتقديم االمكانيات الخاصة بذلك
  

 :)2008(دراسة كريكرة 

  

عداد  التربية الكشفية هي جزء من التربية العامة التي تكمل األمعرفة أن لى إالدراسة  هدفت
لتربية الحديثة ا انما تحمل دعائم ومبادى الجانب العقلي على العاطفي،  وال تغلب،المدرسي

 التربية للقرن الواحد والعشرين ،وكما حددتها اليونسكو )التعليم العالي/التعلم بالممارسة/الحرية(
ساسية لها أالتربية الكشفية والتنشئة االجتماعية للطفل محاور  حيث تناولت الدراسة )ن تعملأتعلم (
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 الطفل،  الجزائر حيث ركزت علىفي) وعلم االجتماع التربية الكشفية،(عالقة بعلوم التربية 
مع  )التربية الكشفية(المتغير المستقل   والتي عالجتومراحلها خصائص نموه وميكانزمات التنشئة،

 وكان من أهم النتائج التي خرى عالقتهما مع المتغيرات األو التنشئة االجتماعية"التابع متغير ال
لعاب المسرحية  خالل الظروف وقصص األن التربية الكشفية تتدعم منأتوصلت اليها الدراسة 

داء مجموعة من االدوار االجتماعية حتى يكون الكشاف أوالتمثيليات والرحالت والمخيمات مع 
يتعلم الطفل التربية الكشفية وكيف ، وفي حين %68.65مواطنا فعال في مجتمعه وتحققه بنسبة

 .%53،18يكون متعاونا وتحققه بنسبة
  

تعلم التربية ، وكذلك %76.53 ة لدى الطفل وكيف يكون منضبطا وتحققه بنسبةتعلم التربية الكشفيو
ضعت الدراسة مجموعة ، وأخيرا و%76.24الكشفية لدى الطفل وكيف يكون قائدا وتحققه بنسبة

وتبيان  و تتقاطع معه،أجل فتح افاق جديدة لحقوق اخرى تتناول الموضوع أمن من التوصيات 
  .مات وكيفية ترقيتهاهمية هذا النوع من المنظأ
  

  :)2006( دراسة حمود 

  

 عن عالقة تقدير الذات بمتغيرات النوع والمؤهل العلمي والمؤهل الكشفإلى   الدراسة هدفت
، وتم واستخدم الباحث المنهج الوصفيية في ليبيا الكشفي والعمر لدى عينة من القيادات الكشف

من قيادات الكشافة في ليبيا وذلك باستخدام قائد وقائدة ) 200( على عينه من تطبيق الدراسة 
ال توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى  : نتائج الدراسة أهممقياس تقدير الذات العام وكانت

بين القيادات الكشفية من ذوي المؤهالت العلمية العليا والقيادات من ذوي المؤهالت ) 0.05(
قة ارتباطيه موجبة و دالة احصائيا عند مستوى توجد عال، وسطة فأقل على مقياس تقدير الذاتالمتو

توجد عالقة ارتباطيه موجبة و دالة احصائيا عند ، ن المؤهل العلمي والمؤهل الكشفيبي)  0.05(
ال توجد عالقة ارتباطيه دالة احصائيا عند مستوى  و،ر  بين المؤهل الكشفي والعم)0.05(مستوى 

  .ةبين الجنس وبقية متغيرات الدراس)  0.05(

  

  



 42

 :)2004(دراسة ضحيك 

   

 قادة النشاط الكشفي في  والمتضمنة في سلوكيات القيم االكثر شيوعاًإلىالتعرف الدراسة  هدفت
 ما كانت هذه القيم تختلف باختالف كل من وإذا االنفعاليوعالقة هذه القيم باالتزان  ،قطاع غزة
قائدا وقائدة وتم ) 235( راسة من وتكونت عينة الد، المؤسسة والخبرة والمؤهل الكشفيالجنس و

وذلك بنسبة ) 2003 - 2002( اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وخالل العام الدراسي 
مؤسسة وتم توزيعهم حسب الجنس وال ،اسة من مدارس محافظات غزةمن مجتمع الدر%) 50(
 قام الباحث ببناء اسة ولتحقيق أهداف الدر، الخبرة الكشفية والتأهيل الكشفيو)  وكالة–حكومية(

 ، والسياسية، والقيم االجتماعية،القيم الدينية( استبانة القيم بتصنيف القيم الى ستة أبعاد هي 
عادل ( عداد إ وكذلك استخدام استبانة االتزان العاطفي من ،) والقيم الجمالية ، واالقتصادية،العلميةو

: ، وكان من أهم نتائج الدراسةالباحث أسامة المزينيلفلسطينية التي قام بتطبيقها في البيئة ا) العدل 
جاءت القيم األكثر شيوعا مرتبة مرتبة حسب الوزن النسبي على أبعاد القيم ،فكانت القيم الدينية 

، والقيم %)84.15( والقيم السياسية%) 85.12(ثم القيم الجمالية %) 88.83( بوزن نسبي 
،وأخيرًأ القيم العلمية بوزن نسبي %)76.40(دية،بينماالقيم االقتصا%)80.07(االجتماعية

إحصائية في القيم تعزى لمتغير الجنس ، كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة %)75.82(
،وال توجد فروق ايضا ذات داللة احصائية لمتغير المؤسسة المشرفة، والخبرة الكشفية، والمؤهل 

  . الكشفي 
  

  

  :)2001(دراسة السندي   

 
جتماعية األلى تحديد العالقة بين مدة المشاركة في النشاط الكشفي والمسؤولية إالدراسة  هدفت

 ،انوية بالمملكة العربية السعوديةلدى طالب المرحلة الث) اإلتقانو، الهدايةو، الرعاية(ومستوياتها 
) اإلتقانو، هدايةالو، الرعاية(  لى الكشف عن الفروق في المسؤولية االجتماعية ومستوياتهاإيضا أو

وتكونت عينة الدراسة  ،غير المشاركين في النشاط الكشفيبين طالب المرحلة الثانوية المشاركين و
) 94(طالبا من المشاركين في النشاط الكشفي ) 169( ،طالبا من طالب المرحلة الثانوية) 263(من 
حصائيا عند إود عالقة دالة وج :وكانت أهم نتائج الدراسة .غير المشاركين في النشاط الكشفيمن 
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وجود فروق ، و والمسؤولية االجتماعية،ط الكشفي بين مدة المشاركة في النشا0.01مستوى 
الكشفي وغير المشاركين في بين الطالب المشاركين في النشاط  0.01احصائية عند مستوى 

   . الكشفي لصالح الطالب المشاركينالنشاط
    

  : )2000(دراسة الجرجاوي 

 
 الدينية واالجتماعية القيم تعميق في الكشافة مزاولة أثر على التعرف إلى  الدراسة هدفت

 أجريت وقد .بمدينة الخليل األساسية المرحلة تالميذ لدى تحقيقها المراد والفنية والعلمية واالقتصادية
 اركونيش ال منهم )98 (و الكشفي النشاط في يشاركون منهم  )98(تلميذاً، ) 196( على الدراسة

لقياس  1979 غالي ومحمد ،فهمي مصطفى وضعه الذي القيم اختبار الباحث الكشافة، واستخدم في
 داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى الدراسة نتائج آنفاً، وأسفرت المذكورة بالقيم االهتمام مستوى
 وجود تبين ينح في واالجتماعية، ،الدينية القيم من كل في وغير الكشافين الكشافين بين إحصائية
 ،والعلمية ،االقتصادية القيم من كل في الكشافين وغير الكشافين بين إحصائية ذات داللة فروق

  .الكشافين والفنية لصالح

  

  :)1998 األحمد، (دراسة
 

لى معرفة السلوك القيادي لدى الطلبة المنتمين للحركة الكشفية والطالبات المنتميات للحركة إ هدفت
طالباً وطالبة  ) 106(اشتملت عينة الدراسة على ومخيماتها، ورس مدينة نابلس االرشادية في مدا

طالباً  ) 106(وعلى  ، مرشدة)86 ( و، كشافاً)20(منهم  ،نتمين للحركة الكشفية واإلرشاديةم
 اختيروا بطريقة عشوائية من خمس ، طالبة)84 (و،  طالباً)22(منهم ، وطالبة غير منتمين للحركة

 ثالث منها ؛ مدارس إناث4 ومخيماتها منها مدرسة ذكور حكومية و،ينة نابلسمدارس من مد
 مقياس السلوك القيادي المصمم من قبل الدراسةاستخدمت ، وية والرابعة تابعة لوكالة الغوثحكوم

  بعض فقراته لتتناسب في لغتها مع البيئة الفلسطينية وكانت الباحثة الذي عدلت ) 1988(الرفاعي 
في مظاهر  ) a =0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :تائج الدراسة نمن أهم 

 وغير المنتمين للحركة ، واإلرشادية،السلوك القيادي الكلي بين الطلبة المنتمين للحركة الكشفية
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في مظاهر السلوك ) a =0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، ولصالح المنتمين
ال ، وكذلك ناث المنتميات للحركة اإلرشاديةواإل ،المنتمين للحركة الكشفية ،لكلي بين الذكورالقيادي ا

فاعل بين متغيري الجنس توجد فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر السلوك القيادي تعزى للت
  .واالنتماء

  

  :)1998(دراسة محمد علي 

 
حققها الحركة الكشفية اإلرشادية في  التعرف على الجوانب التربوية التي تإلىالدراسة  هدفت

نوع الفرقة و ،ثر كل من الجنسأة ومعرف. ربية من وجهة نظر الكشاف المتقدممحافظات الضفة الغ
على مدى تحقيق الحركة الكشفية اإلرشادية لجوانبها و ،المحافظةو ،الخبرةو) أهلية  ،حكومية (

فقرة موزعة على مجاالت ) 75(ة مكونة من ولتحقيق هدف الدراسة طورت الباحثة استبان ،التربوية
نظام و ،نظام الشاراتو ،التعلم بالممارسةو ،حياة الخالءو ،الوعد والقانون( الدراسة الخمسة 

وتكون مجتمع الدراسة ، فقرة) 85(حت االستبانة مكونة من بعد إجراء التعديالت أصبو، )الطالئع 
ومرشدات في مرحلة ، لغربية والتي لديها كشافمن جميع المدارس الحكومية في محافظات الضفة ا

كما تكون مجتمع . مدرسة ) 294(والبالغ عددها  ،1997/1998المتقدم للعام الدراسي الكشاف 
الدراسة أيضا  من جميع المجموعات األهلية المسجلة في جمعية الكشاف والمرشدات الفلسطينية 

  .مجموعة ) 40( والبالغ عددها 1998للعام 

 
مدرسة وذلك بنسبة  ) 29 (من  وتكون ،راسة بطريقة عشوائية طبقية بسيطةت عينة الدواختبر

، من مجتمع الدراسة %) 30( بنسبة مجموعة أهلية وذلك ) 12( ومن .من مجتمع الدراسة) 10%(
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الجوانب :لنتائج التي توصلت اليها الدراسةومن أهم ا

 تحققها الحركة الكشفية اإلرشادية تعزى لمتغير نوع الفرقة، بينما وجدت الدراسة التربوية التي
عزى ذات داللة إحصائية في الجوانب التربوية التي تحققها الحركة الكشفية اإلرشادية توجود فروق 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الجوانب التربوية التي تحققها  ،لمتغير الجنس ولصالح اإلناث
، ومن ن لديهم خبرة كشفية سنتين فأكثرولصالح م، ية اإلرشادية تعزى لمتغير الخبرةحركة الكشفال

امة المخيمات الكشفية االهتمام بإق، ى نتائجهاأهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة بناء عل
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ث جراء دراسات وبحووإبأهمية التعلم عن طريق الممارسة العمل على توعية الكشاف واإلرشادية 
أو بالمناهج  ,تتعلق بالمراحل الكشفية المختلفةأخرى لها عالقة بالنشاطات الكشفية اإلرشادية 

  .الكشفية وغيرها
  

  :)1995(دراسة تيم 

 
 لدى قيادية مهارات تنمية الخشبية في الشارة( المتقدمة الدراسة برنامج دور إلى هدفت التعرف

 الدراسة أجريت وقد . القيادية والخبرة والجنس كشفيال التأهيل ضوء في األردن، في الكشفين القادة
 محافظات في الكشفية الفرق قادة من مؤهلين وغير مؤهلين وقائدة قائداً )64( قوامها عينة على

 الباحث صمم الدراسة هدف ولتحقيق .قائدة ) 32(و قائداً )32( منهم اربد، الزرقاء، عمان، البلقاء،
 الكشفين القادة تأهيل برنامج :التالية النتائج إلى الدراسة ة، توصلتفقر) 48(من مكونة للقياس أداة

 المهارة ومجاالت الفنية المهارة مجاالت في إحصائية داللة ذا تأثيراً أثر المتقدمة قد الدراسة
 المهارة مجاالت في الداللة مستوى على األثر هذا يظهر  ولم،الداللة الفكرية مستوى  التصورية
 وبين متوسطات المؤهلين القادة عالمات متوسطات بين الفروقات في أثر للجنس هرظ .اإلنسانية
 غير القادة عالمات بين متوسطات الفروقات في األثر هذا ظهر كما المؤهالت، القائدات عالمات
 على القيادية للخبرة أثر يظهر لم متوسطات  بين.المؤهالت غير القائدات متوسطات وبين المؤهلين
  .داللة العالماتال مستوى

  

  :)1995 ( دراسة اللبدي

 
 مديرية مدارس في وقائدات المرشدات الكشافة لقادة الضرورية المهنية الكفايات معرفة ىإل هدفت
 والخبرة الكشفي، والمؤهل من الجنس كل وأثر والقائدات القادة نظر وجهة من األولى، عمان

 )50 (من تكونت الكفايات درجة لقياس بناء أداة تم فقد الهدف، هذا ولتحقيق الكفايات على الكشفية،
 والصحية، ،والرياضية ،والقيادية ، والوطنية،الدينية : يه مجاالت  عدة على موزعة فقرة

 الفرق وقائدات قادة جميع من الدراسة وتكون مجتمع .الكشفية والفنون والمهارات واإلدارية
 الدراسة نتائج يق الدراسة عليهما جميعا، وأشارتعمان وتم تطب مديرية في واإلرشادية ،الكشفية
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 بينت جداً ،كما كبيرة بدرجة مجاالت الدراسة جميع على كانت الكفايات ضرورة درجة أن إلى
 الحسابية المتوسطات الداللة بين مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه الدراسة نتائج

 والفنون المهارات مجال عدا ما الجنس،  لمتغيرىتعز ائداتوالق للقادة الضرورية المهنية للكفايات
 داللة ذات فروق توجد ال أنه الدراسة المتوسطات نتائج بين أظهرت بينما الذكور لصالح الكشفية،
  .الكشفية والخبرة الكشفي المؤهل لمتغير تبعاً المهنية الحسابية مستوى عند إحصائية

  

  :)1995(دراسة حمزة  

 

دراك واقع النشاط الكشفي في مدارس مديرية تربية عمان الكبرى األولى إ درجة فةمعرإلى  هدفت
 وأثر المركز الوظيفي ، وقادة الفرق الكشفية فيها من الجنسين،من وجهة نظر مديري المدارس

والخبرة في قيادة الفرق الكشفية بالنسبة للقادة  .العلمي والخبرة في العمل الوظيفيوالجنس والمؤهل 
دراك افراد العينة لواقع إولتحقيق هذا الهدف تم تطوير استبانه للتعرف على درجة  .ائداتوالق

 الواقع الفني لهذا :فقرة موزعة على مجالين هما) 41( وتكونت هذه االستبانة من. لكشفيالنشاط ا
وقد  ،ثباتهااسة بعد التأكد من صدقها ووتم اعتماد استبانة الدر ،داري لهذا النشاطإلاالنشاط والواقع 

لالتساق ) كرونباخ الفا (وطريقة   ،طريقتي االختبار واعادة االختبارتم استخراج معامل الثبات ب
قائدا ) 90( مديرا من الجنسين و ) 90(فردا منهم ) 180(وقد تكونت عينة الدراسة من ، الداخلي

دراك افراد العينة لواقع إن أ تبين النتائجوبعد تحليل  ،من الجنسين تم اختيارهم بطريقة عشوائية
) α = 0.05(حصائية إنه ال توجد فروق ذات داللة أوتبين  ،ية حسب تصورهمالالنشاط الكشفي ع

تبعا لتقديراتهم تعزى لمتغير المركز الوظيفي والجنس والمؤهل والخبرة الوظيفية والخبرة في قيادة 
كثر عمقا تتطرق لصلب أاسات ضرورة اجراء در ،شفية ومن أهم توصيات هذه الدراسةالفرق الك
عالمي بهذا النشاط هتمام اإلوتوصي الدراسة بزيادة األ، كشفية وتتناولها من كافة جوانبهاالحركة ال
  .مور بفعالياتها اولياء األوإشراك ومتابعة المسؤولين لها وإبرازه
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  :)1995( دراسة كنعان 

 
ردن نحو الحركة الكشفية ة الرياضية في األ ومعلمات التربي التعرف على اتجاهات معلمي الىهدفت

،  ) االجتماعيةالحالة و ،المؤهل الكشفيو، نسالج(   متغيراتاختالفها بحسب وبيان  ،واإلرشادية
من معلمي ومعلمات معلما ) 568 (  العينة الرئيسية للدراسة والتي بلغتوتكونت عينة الدراسة من

  معلم و ) 316( شفية واالرشادية والذين ال يقودون بواقع التربية الرياضية الذين يقودون الفرق الك
معلماً  ) 111 (  للدراسة وتسمى عينة المقارنة تكونت من معلمة وشملت العينة الخاصة ) 252 ( 

 ) 67( ة واالرشادية وبواقع ومعلمة يدرسون مواد غير التربية الرياضية ويقودون الفرق الكشفي
  .معلمة ) 44( و  ،معلم

 
 ، موزعة على خمسة مجاالت هي الفنيفقرة ) 46( الباحث بتصميم استبانة تضمنت قام 
 الباحث المنهج واستخدم ،، اهتمام المسؤولين ومجال الحوافزاالداري المهني واالجتماعي،و

أن إتجاهات معلمي ومعلمات التربية : اآلتيةلى النتائج إوتوصلت الدراسة ، الوصفي في دراسته
 كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود ، وعلى جميع مجاالت الدراسة،يجابيةالرياضية كانت إ

ة نحو الحركة فروق دالة إحصائياً بين المؤهل الكشفي واتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضي
الت الدراسة ولصالح الفئة ، أي وجود فروق بين فئات المؤهل الكشفي على مجاالكشفية واإلرشادية

(  في حين ظهرت فروق دالة إحصائيا بينهما على المجالين ،) ة لى من الشارة الخشبيأع: ( االعلى
اضية الذين يقودون الفرق ولصالح معلمي التربية الري) ، واهتمام المسؤولين داري المهنياإل

  .الكشفية
 

كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اتجاهات معلمات التربية 
وأظهرت  .واللواتي ال يقدن على جميع مجاالت الدراسة رياضية اللواتي يقدن الفرق االرشادية،ال

ومعلمي  حصائيا في اتجاهات القادة معلمي التربية الرياضية،إيضا عدم وجود فروق دالة أالنتائج 
 :اوخلصت الدراسة الى بعض التوصيات التي كان من اهمه .لمواد االخرى على المجاالت الفنيا
خرى ثم لمعلمي ولية في قيادة الفرق الكشفية واإلرشادية لمعلمي ومعلمات المواد األعطاء األإ
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لزام معلمي ومعلمات التربية الرياضية في قيادة إويفضل عدم  ومعلمات التربية الرياضية الراغبين،
  .الفرق الكشفية واإلرشادية

  

  :)1992 ( الخياط دراسة

 
 أهداف على  والتعرف،ومحلياً ،عالمياً الكشفية الحركة نشوء تاريخ على التعرف إلى هدفت
 الكشافة مرحلة في الكشفي للنشاط مقترح إسالمي تصور ووضع ،الكشفية الحركة ووسائل ،ومبادئ
 الكشاف مرحلة في الكشفية الحركة لمنهج التربوية التطبيقات وإبراز إسالمي، منظور من المتقدم
 الكشفي دوراً للقائد أن الدراسة، بهذه عالقة لها التي ث،الباح إليها توصل التي النتائج ومن. المتقدم
 خير الطالب هو أبنائه تربية في وتفانيه فإخالصه ،إسالمياً توجيهاً الكشفي النشاط توجيه في مهماً

:  مثل والمبادئ التربوية التطبيقات من العديد الكشفي النشاط تضمن ولقد الكشفي، للنشاط محرك
 يجب التي المبادئ التربوية من ذلك غير إلى اآلخرين وخدمة ،الخير وحب ،الخلق حسن و،قالصد
 القائمة التربية كليات على  -الدراسة بها أوصت التي التوصيات  ومن.عليها ونؤكد بها نهتم أن

  .المعلم إعداد منهج من اًجزء الالصفي النشاط يكون أن المعلمين إعداد وتدريب على
  

  

  :)1992 (نوار بوأ دراسة
 

 وسمات )الكشافة والمرشدات( الالمنهجية األنشطة ممارسة بين العالقة على التعرف إلى هدفت
 مدينة في والثانوية الصف العاشر األساسية المرحلتين طلبة لدى كاتل مقياس يقيسها كما الشخصية

مدرسة ) 36( م من طالبا وطالبة تم اختياره) 634( ة من الدراس عينة  وتكونت.الكبرى عمان
)  مرشدة178 كشافا و 139( طالبا وطالبة ) 317(، منهم ) مدرسة اناث20 مدرسة ذكور و 16(

طالباً وطالبا من غير المشاركين في تلك ) 317(مشتركين في األنشطة الكشفية واالرشادية و 
تازون عن الطلبة دلت نتائج هذه الدراسة على أن الطلبة المشاركين في تلك االنشطة يم. األنشطة 

غير المشاركين أكثر هدوءا وميال للسيطرة ، وفيما يتعلق بالسمات الشخصية لكل من الذكور 
واإلناث المشاركين في النشاط الكشفي واإلرشادي فقد أشارت النتائج الى أن الذكور أقل تحفظا 

    .ن الذكوروانبساطا وميال للتجديد موأكثر ذكاءاً ، في حين أن اإلناث كن أكثر تحفظا 
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  الدراسات االجنبية 2.2.2

   

  :)Vescovi,2012(ي فدراسة فسكو

 
ا وتحقيق ذاتها في  كيفية انضمام  الفتيات للحركة الكشفية االرشادية في  إيطاليلى تحليلإ هدفت

 والسياسية، ففي بداية ،ومساواتها داخل المجتمع االيطالي في كافة النواحي الثقافية ،القرن العشرين
 للحركة، وذلك اتيطاليا عدد قليل من المنتسبإن العشرين كان للحركة النسائية الكشفية في القر

 والتقليدية حول تدريب الحرف واألنشطة في الهواء الطلق والتخييم ،فكار المسبقةبسبب بعض األ
والرياضة واالنتماء الى مجموعة من الشباب وعناصرها وتأثير ذلك على تعليم الفتيات خالل 

 وللتحقق من أهداف الدراسة استخدمت االستبانة حرب العالمية الثانية والسنوات التي تلت ذلك،ال
وأصبح " تأنيث الترويج الذاتي" لمرحلة  وأشارت الدراسة الى أن المرأة االيطالية دخلت كأداة لها ،

 الفتيات وتحقيق بعدها والدة وتجديد الجماعات الكشفية االيطالية جزء من جهود تحقيق المساواة بين
الذات، وقد اكتسبت بعدها فتيات الكشافة وعيا جديدا لحقوقها ودورها في المجتمع مما أدى نحو 

 ،ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة كذلك أن هناك مجموعة من الظروف" النسوية الليبرالية "اتجاه 
 والمبيت في المخيمات ،اليد والتق،والمعيقات النضمام الفتيات للحركة الكشفية ومنها العادات

  .الخارجية 
  

  :)Lonegren,2011( رن جدراسة لون

 
رشادية هم ممن يدافعون عن التنمية البيئية المستدامة من  ان المنتسبين للحركة الكشفية اإلإلى أشارت

خالل القاء الضوء على المواقف البيئية المعاصرة عن طريق اختيار مجموعة من الشباب داخل 
يئية  الشباب باعتبارهم العناصر المهمة في خلق التنمية البحيانانه يثار أألكشفية بهدف معرفة الحركة ا
شخصا ) 57 (هداف قام الباحث بإجراء مجموعة من المقابالت التي ضمت، ولتحقيق هذه األالمستدامة

شخصا ) 22 ( :تيفي مدينة كاند سترج في سويسرا من مختلف الجنسيات في المدينة على النحو اآل
 – 14شخصا منهم من )  30 ( و، سنة24-21 أشخاص من )5( و، سنه33-18منهم أعمارهم من 

 ، والقيم والمقترحات لدى المبحوثين عن البيئة المستدامة، وذلك لمعرفة وجهات النظر، سنة22
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وعالقتها بالحركة الكشفية اإلرشادية وأظهرت نتائج الدراسة أن الحركة الكشفية تعتبر إحدى 
التنظيمات الشبابية القيادية العالمية والتي تتمتع بخبرة واسعة في ممارسة التربية البيئية وأكدت 

ن  وأنه ال كشفية بدو،رشاديةالدراسة كذلك أن حياة الخالء من أهم مقومات الحركة الكشفية اإل
مل مخيمات في  التعليم يكون عادة من خالل األخطاء وإذا لم نعنالخالء، وأظهرت الدراسة كذلك أ
 وإذا بقي التعليم من خالل النظريات فقط دون الممارسة العملية ،الخالء فأنه ال يوجد مجال للخطأ

  .والتجريب فهذا أمر صعب
  

  

  :),Interactive 2010 ( انتراكتفدراسة 

 
يمية  والقيم والتجربة االكاد،لى تزويد الطلبة المنتسبين للحركة الكشفية بالفرصإهدفت هذه الدراسة 

 وكذلك عملية الربط بين الحركة الكشفية والمدرسة، ،وهو ما يعد جزءا من المنهاج الدراسي
 وقام ،مريكاأهداف قام الباحث بأخذ عينة من النوادي الكشفية لفئة الذكور في ولتحقيق هذه األ

ئج التي شارة من شارات الجدارة الكشفية على الفئة المستهدفة، وكان من أهم النتا) 21 (بتطبيق
توصلت اليها الدراسة أن الحركة الكشفية تقف داعمة للمدارس من خالل الطلبة المنسبين لها 
ومشاركتهم في كافة االنشطة والفعاليات الصفية والالصفية سواء أكانت داخل أسوار المدرسة أو 

  .خارجها

  :),2010Vick & Garvey ( فيك وكارفيدراسة 

 
ات العمليات المعرفية وعالقتها بشارات الجدارة الكشفية في التعليم  مستويلى معرفةإ الدراسة هدفت

غير النظامي في أمريكا حيث يسهم التعليم غير النظامي في إكساب العديد من شارات الجدارة لدى 
كسابهم العديد من المهارات إها تقوم على تحفيز الطلبة في الطلبة المنتسبين للحركة الكشفية، ألنّ

جاالت التعليم غير النظامي والتي تعد هدفا لتحليل متطلبات تجهيز الشباب لها، العلمية في م
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بالعمل على أسلوب تحليل الوثائق من أجل تحليل مستويات 
المعرفة ذات الصلة بشارات الجدارة العلمية الكشفية، من خالل تطبيقها على عينة مكونة من 

القة بموضوع العلوم كة الكشفية والتي تم اختيارها بالطريقة القصدية ممن لهم عمنتسبا للحر)23(
لذين يحصلون ، وقام الباحث بتصنيف نتائج الدراسة الى ثالثة أقسام للطلبة الكشفيين اوالتكنولوجيا
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ج ونتائج الجانب األكاديمي وأخيرا لألعمال التي يقومون بها، وأظهرت النتائ ،على الشارات العلمية
أهمية المعارف العلمية وعالقتها بشارات الجدارة الكشفية والتي تساعد في فهم وتطبيق المستويات 
في محور االهتمام حيث أن هذه الشارات ال ترتكز على الحفظ فقط بل تقوم على تشجيع الطلبة 

  .على االكتشاف واالبتكار
  

  

  : ),2010Pillar( يلر بدراسة 

 
هالي في أمريكا للحركة الكشفية االرشادية دراك ووعي األإة مدى لى معرفإهدفت هذه الدراسة 

هم في هذه الحركة وقرار االنضمام لها، وتكونت عينة الدراسة من ئومدى االرتياح من انخراط أبنا
 سنة وأهاليهم من الجنسين، 17 - 9رشادية  من سن فردا من المنتسبين للحركة الكشفية اإل) 811(

هالي واألبناء لى أن األإ، وأسفر تحليل النتائج  وأهاليهم، سنة13 – 7ن فردا من س) 560( ومن 
 للحركة  ومهام الكشاف فاألبناء المنتسبونرشادية عالية بالحركة الكشفية اإللديهم وعي بنسبة

 الفردية والجماعية حيث أكدت كشفية أكثر عرضة للمشاركة في المجموعات الدينية والرياضةال
في % 53 المنتسبين للحركة الكشفية في المجموعات الدينية بلغت  أن مشاركةعلىنتائج الدراسة 

لغير المنتسبين للحركة الكشفية، أما مجال الرياضات المختلفة فقد بلغت نسبة % 22حين بلغت نسبة 
منتسبين للحركة الكشفية، كما البناء غير من األ% 44بناء المنتسبين للحركة الكشفية ومن األ% 49

 وبينت أهم ،تائج الدراسة أيضا مدى رغبة االهالي من انضمام أبنائهم في الحركة الكشفيةأظهرت ن
لحركة الكشفية كالسامة ونوعية للالعوامل التي يأخذها االباء عند موافقتهم على انتساب ابنائهم 

رامج من الب% 95ن الحركة الكشفية تحقق أالقيادة والمكان وعقد االجتماعات الكشفية، حيث أكدوا 
كان بنائهم في الحركة الكشفية أهل عن انخراط التي يعدها القادة في الحركة الكشفية وأن رضى األ

  .اوهي نسبة أفضل مما كان متوقع% 75بنسبة 
  

  : ),Interactive 2005 ( انتراكتفدراسة 

 
ليها إن لى التعرف على مدى تأثير الحركة الكشفية االرشادية على أخالقيات وقيم المنتسبيإهدفت 

حيث قام الباحث بعمل مقارنة بين الطلبة المنسبين للحركة الكشفية وغير المنتسبين لها في المجتمع 
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على عينة الدراسة التي " استبانه " األمريكي ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة 
 ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائيةاً منتسب)1524(من مجتمع الدراسة والذي بلغ % 66بلغت 

ستبانة التي ملؤها الى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح وأظهرت نتائج الدراسة التي استندت لال
الطلبة المنتسبين للحركة الكشفية، وبينت الدراسة كذلك وجود فروق بين المتطوعين في الحركة 

يضا أخالل المثل والقيم ،وأظهرت الدراسة مريكا من أالكشفية الذين شاركوا في منظمات دينية في 
ن الحركة الكشفية االرشادية حسنت كذلك من أداء الطلبة في النواحي األكاديمية وعلى وجه أ

 ألن الحركة الكشفية تُثري العملية التعليمية وخاصة في النشاطات ؛الخصوص المثل واألخالقيات
لحركة الكشفية االرشادية ألنها تقوم بتعزيز الالمنهجية، وتوصي الدراسة بضرورة االنخراط في ا

  .لمهارات وتبادل الخبرات المختلفةوتقوية ا
  

  

  :),Interactive 2003 ( انتراكتفدراسة 

 
 معرفة مدى رغبة المتطوعين من أبناء الحركة الكشفية في تبادل المهارات والقيم مع لىإ هدفت

هيئة ) 84 (الطوعية، وكان مجتمع الدراسةالشباب نحو خدمة وتنمية المجتمع من خالل االعمال 
على عينة الدراسة التي تم اختيارها بطريقة " استبانة" محلية في أمريكا وتم تطبيق أداة الدراسة 

ن الحركة الكشفية تعمل على أ شخصا، وكان من أهم نتائج الدراسة )16124 (عشوائية تكونت من
من المتطوعين في الحركة الكشفية يرغبون % 66تنمية الحس الوطني لدى المنتسبين لها، وان 

باالنضمام في نواد ومؤسسات شبابية أخرى وذلك ألنهم يمتلكون مهارات قيادية تم اكتسابها من 
خالل انخراطهم بالحركة الكشفية االرشادية وأكدت الدراسة أيضا على أن الحركة الكشفية تعمل 

المشاركين في المهارات الخارجية مثل على تحدي الصعاب والعقبات حيث عملت على تحسين 
  .  %25ا في السباحة بنسبة وأم% 49والمشي لمسافات طويلة بنسبة % 62التخييم بنسبة 

  

  :)Lee,2000 ( دراسة لي 

 
نجاح الحركة الكشفية في الفلبين إ على في الدراسات الكشفية المشاركةلى معرفة أهمية إهدفت 

شباع تلك إوكيفية  ،من خالل العمل في الحركة الكشفية شباعهاإومعرفة الحاجات التي يمكن 
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جتيازها اهداف تم تطبيق لقاءات عمل وبرامج كشفية من أجل ولتحقيق هذه األ ،الرغبات والحاجات
وكذلك قام الباحث في دراسته باعتماد اسلوب تحليل وتقيم البرامج الكشفية إلعداد الخطط السنوية 

ساس في ن يكون األأأفراد على  ) 8 – 6( الئع كشفية من والتي منها وضع الطلبة داخل ط
 واالهتمامات وكيفية العمل على تطوير هذه الفرق عن طريق العمل ،اختيارهم المستوى العمري

ن نجاح هذه الفرق أوكان من أهم نتائج الدراسة  ،اخل المجموعات الكشفية االرشاديةالجماعي د
بطليعته ويحرص على توفير كافة احتياجات فرقته وأظهرت يكون بنجاح القائد الذي يهتم كثيرا 

القائد ال يكون مالزما لهم نتائج الدراسة أيضا عملية تعليم الطلبة كيفية االعتماد على النفس ألن 
  .دائما

   

 World Scout Bureau(دراسة المنظمة العالمية للحركة الكشفية في سويسرا  

Switzerland,1998  (:  

 
رشادية التي تضم فئة الشباب الناشئين إلى معرفة مدى مساهمة الحركة الكشفية اإلة هدفت الدراس

 والمساهمة بجعلهم ، وروحيا، واجتماعيا، ونفسيا، وذهنيا،في المساعدة بتطوير أنفسهم جسديا
رق المناسبة  وتحديد الط، في خلق مجتمع عالمي أفضلأعضاء فاعلين في المجتمع ويساهمون

،  والتعليم الشامل، الذاتي بشكل تدريجيداتي الدراسة وهي التعليماستخدام أث تم لتحقيق ذلك، حي
مجموعة من دول العالم، وكان من أهم نتائج الدراسة أنه من وتم تطبيق الدراسة على عينة من 

التي يطورها الشباب نحو التعليم والعمل كفريق واحد يجعل من هؤالء خالل البرامج الكشفية 
لحركة الكشفية االرشادية نشيطين محافظين على القيم الروحية للحياة ولحركتهم الكشفية المنتسبين ل

وللمجتمع وألنفسهم، كما أكدت الدراسة أننا نتعلم من خالل الحركة الكشفية عملية التعليم التأملي 
على سلوب الذي يعتمد كل أعضائها متساوون من خالل هذا األالذي تتميز به الحركة الكشفية بأن 

  .فافية والعمل بروح الفريق الواحدالش
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 :  ) Grobel,Jo 1997 (  جروبل جو دراسة
 

 أتركت مع جامعة باالشتراك واليونسكو العالمية الكشفية الحركة تنظيم بين مشتركة دراسة وهي
 عن  يتحدث1997سنة  باريس في لليونسكو العام المؤتمر إلى مختصراً تقريراً قدمت إذ بهولندا،
 الدولو البيئة،و الثقافية، التبايناتو القلق،و العنف،و مسحية، دراسةو اإلعالم، وسائل األطفال،
 خمسة مسح إلى الدراسة هدفت، واالستخدام ودراسات األدوار، نماذجو اإلعالم، وسائلو الخارجية،

 على العنف أفالم أثر لتحليل العالم، حول دولة 23في  سنة 12 سن في الكشافة من ) 5000( آالف
 القلقو اإلعالم، وسائل على المختصرة النتائج هذه وركزت .مختلفة ثقافات في األطفال حياة

 اإلعالم وسائل في العنف بين والعالقة الحقيقية، البيئة في العنفواألدوار،  نماذج والشخصي،
  .الحقيقي والعنف

  

  التعليق على الدراسات السابقة 3.2
 

أكبر عدد من الدراسات المرتبطة بهذه الدراسة ومجاالتها، والتي حاول الباحث الحصول على 
أجريت في بيئات مختلفة من مناحي مختلفة، حتى يتمكن الباحث من توظيف هذه الدراسات في 
مواطن مختلفة من دراسته، كإثراء اإلطار النظري ،أو بناء أداة الدراسة، أو مناقشة نتائج الدراسة 

ل استعراض الدراسات السابقة سواء العربية التي أجريت في بيئات الحالية وتفسيرها، من خال
بية ذات مناخ إداري أو األجنبية التي أجريت في بيئات أجن عربية ذات مناخ إداري وتربوي محدد،

  .وإمكانيات مادية وبشرية متوفرة  ،وتربوي مفتوح
 

ة خالل فترات زمنية دراسات أجنبي) 10( دراسة عربية و)17(استطاع الباحث الرجوع الى 
، وقد تحدثت معظم الدراسات  هذه الدراسات في الزمان والمكانمختلفة، وحرص الباحث على تنوع

السابقة عن الحركة الكشفية وتربويتها وقيمها وواقعها وسلوكها القيادي ومعرفة كفاياتها المهنية 
 األثرما جعل لهذه الدراسات ين نحوها الضرورية لقادة الفرق الكشفية المدرسية واتجاهات المعل

، كما غطت تلك الدراسات العديد من جوانب الحركة الكشفية األكبر في إثراء هذه الدراسة
  . االرشادية
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كما اتفقت  ،وهذا ما يتفق مع الدراسة الحاليةاستخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي 
، وهناك بعض الدراسات التي )االستبانة ( ة الحالية مع غالبية الدراسات في أداة الدراسالدراسة 

التي استخدمت المقابلة كأداة للدراسة  )Lonegren,2011( كانت االداة فيها مغايرة مثل دراسة 
 & 2010Vick( لها، ودراسة  التي استخدمت االختبار كأداة),Interactive 2010(ودراسة 

Garvey,( ودراسة  االختبار أيضا كأداة للدراسةالتي استخدمت ،)World Scout Bureau 

Switzerland,1998  ( التعليم الذاتي والتعليم الشامل كأداة للدراسةسلوبأ تالتي استخدم .   
  

ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو أن مجتمع الدراسة تكون من مديري يإن أهم ما يم
ة كان مجتمع الدراسة إما مديرين أو ن في حين أن معظم الدراسات السابقيالمدارس والقادة الكشفي

الفنية الجوانب  مجاالت ضمت ةقادة كشفيين أو طلبة فقط، وأن أداة الدراسة الحالية تكونت من أربع
  الحكومية في مدارسال الحركة الكشفية اإلرشادية في واإلدارية وأن االستبانة المستخدمة لتقييم واقع

 ومقترحات تطويرها كانت دعماً الكشفيينالمديرين والقادة ر من وجهة نظ" رام اهللا والبيرة"محافظة 
 .للمسح الشامل ما يعزز النتائج التي ظهرت 

  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  : المقدمة1.3
 

عرض للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمي، من خـالل         راسة ب هذا الفصل من الد     في الباحث قام
 المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، وإجراءات التحقـق        د مجتمع الدراسة وعينته، واألداة    تحدي

من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعلقة باستجابة أفراد             
  . الستخراج النتائجالدراسة واختبار فرضياتهاالعينة على أسئلة 

    

   منهج الدراسة2.3
 

، وهو المنهج الذي يهـدف      الباحث المنهج الوصفي  لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبع        
ألنه يـالءم طبيعـة      تم استخدام هذا المنهج   ، و إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها      

  . وأهدافهاالدراسة 
  

 مجتمع الدراسة 3.3

  

في المدارس الحكومية في محافظـة رام       المديرين والقادة الكشفيين     لدراسة من جميع  امجتمع    كون  ت
  .م2012/2013للعام الدراسي شخصاً  )360(اهللا والبيرة، والبالغ عددهم 

   عينة الدراسة4.3
 

ـ        ) Proposal( وفقاً لمخطط الدراسة     را لـصغر حجـم     لم يقم الباحث باختيار عينة الدراسـة نظ
الباحـث  قـام   المجتمع، ولكن نظراً لعدم استجابة جميع أفراد المجتمع المبحوثين ألداة الدراسة فقد             
سة العـشوائية   باعتبار العائد من االستبانات التي وزعت على كامل أفراد المجتمع بمثابة عينة الدرا            

من كامـل أفـراد     ) %59.4(نسبة  استبانة أي ب   ) 214 ( البسيطة، وبلغ عدد تلك االستبانات العائدة     
  .المجتمع
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 : وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة5.3
  

  .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير
 49.1 105  ة/مدير

  المسمى الوظيفي 50.9 109  ة/ ة كشفي/ قائد 

 100 214  المجموع

 43.9 94  ذكور

 39.3 84  إناث

 16.8 36  مختلط
  رسةجنس المد

 100 214  المجموع

 42.1 90  أساسي

  مستوى المدرسة 57.9 124  ثانوي

 100 214  المجموع

 19.2 41  أقل من بكالوريوس

 63.6 136  بكالوريوس

 17.3 37  ماجستير فأعلى
  المؤهل العلمي

 100 214  المجموع

 10.7 23   سنوات5ن أقل م

 15.4 33   سنوات10-5من 

 73.8 158   سنوات10أكثر من 
  عدد سنوات الخبرة

 100 214  المجموع

الذين تم تحليل اسـتجاباتهم حـسب متغيـرات         توزيع أفراد عينة الدراسة     السابق  ) 1.3(يبين الجدول   
ـ % 50.9نـسبة   ، و ة/مديرمن عينة الدراسة    % 49.1، ويظهر أن    المسمى الوظيفي  الدراسة   ة /دقائ
لإلنـاث، ونـسبة    % 39.3للذكور، ونـسبة    % 43.9ويبين متغير جنس المدرسة أن نسبة       . ة/كشفي
 مستوى المدرسة، ويظهـر     ويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير       . للمختلطة% 16.8

% 19.2ويظهر متغير المؤهل العلمـي أن نـسبة         . ثانوي% 57.9أساسي ونسبة   % 42.1أن نسبة   
ويبين متغيـر   . لماجستير فأعلى % 17.3للبكالوريوس، ونسبة   % 63.6بكالوريوس، ونسبة   ألقل من   
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 سنوات، ونـسبة    10-5من  % 15.4سنوات، ونسبة   5أقل من   % 10.7عدد سنوات الخبرة أن نسبة      
  .سنوات 10أكثر من % 73.8

 

  : الدراسة  أداة6.3

  
 الحكومية في مدارسالشادية في لقياس واقع الحركة الكشفية اإلر استبانة بتطويرالباحث قام 

 المديرين والقادة الكشفيين، ومقترحات تطويرهامن وجهة نظر " رام اهللا والبيرة"محافظة 
 ستبانة مناال، وتكونت  وبعض الدراسات السابقة حول الموضوع،باالستعانة باألدب النظري

 حين اشتمل الجزء  في لشخصية المستجيب المعلومات العامةعن الجزء األول ستقصيي: جزأين
 إدارة العمل حول المحور األول يدور ؛أربعة محاور  فقرات االستبانة الموزعةعلىالثاني على

 دور، بينما ي )12 - 1(الكشفي اإلرشادي من قبل المديرين والقادة الكشفين وكانت فقراته من 
 ،)24 - 13( اته من اإلرشادية وكانت فقر الكشفية للحركة المنتسبين الطلبة حولالمحور الثاني 

 25( اإلرشادية وفقراته من  الكشفية الحركة خدمة في المدرسية البيئة  دورالمحور الثالث علىو
، )46- 36(وضم الفقرات من  "األهالي" المحلي  بالمجتمع وأما المحور الرابع فيتعلق،)35 –

ق تدرج ليكرت الخماسي  فقرة فقط، وتمت االجباة عنها وف46وعليه كان العدد االجمالي للفقرات 
، إضافة الى سؤال مقترح حول مقترحات كبيرة جداً، وكبيرة ،ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جداً

   ). 1( تطوير الحركة الكشفية االرشادية في المدارس كما هو مبين في الملحق رقم 
  

  :  صدق األداة7.3
 بعرضـها علـى     هاحقق من صدق  قام الباحث بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم الت         

من ذوي االختصاص والخبرة من     "  محكماً 17" المشرف ومجموعة من المحكمين والبالغ عددهم     
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، ومن العاملين فـي مجـال التربيـة والتعلـيم               

الحظة مـدى   ، حيث طلب الباحث منهم م     ) 2( لملحق رقم   ، كما هو مبين في ا     والحركة الكشفية 
 للمجال الذي تنتمي إليه وإبـداء       انتمائهامناسبة الفقرات من حيث صياغتها بنائيا ولغويا، ومدى         

  .بعض المالحظات او اإلضافات حولها
  

وعلى ضوء المالحظات التي أشار إليها المحكمون، وإرشادات المشرف، قام الباحث بإعادة 
مدى مناسبتها وقياسها للمجال الذي تنتمي  بيانصياغة الفقرات وإضافة المالحظات عليها، و

 مجاالت، وبذلك تم بناء االستبانه بصورتها النهائية ةفقرة موزعه على اربع ) 46(إليه على 
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تشجع األعمال "والتي كان نصها  ) 19(وطباعتها، وتعديل بعض الفقرات مثل فقرة رقم 
، وبعد التعديل "سسات المجتمعيةالكشفية اإلرشادية الطلبة على المشاركة في احتفاالت المؤ

، "ة باألعمال الكشفية االرشادية في احتفاالت المؤسسات المجتمعية/يشارك المنتسب"أصبحت 
يشجع العمل الكشفي اإلرشادي الطلبة نحو العمل اليدوي، "والتي كان نصها ) 22(وفقرة رقم 

  ."ة ميال للعمل اليدوي/وبعد التعديل أصبحت يظهر المنتسب 
لفقرات االستبانة  حية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون             من نا 

ات االستبانة ويـدل علـى أن       واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقر      مع الدرجة الكلية لألداة،     
  : يبين ذلك )2.3(رقم  والجدول.  بين الفقراتاً داخلياًاقستهناك ا

  
 لمصفوفة ارتباط فقرات) Pearson Correlation(ل ارتباط بيرسون نتائج معام): 2.3(جدول 

من " رام اهللا والبيرة"واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة استمارة 
  وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين

الدالة  Rقيمة   الرقم 
  اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
  اإلحصائية

الدالة  Rة قيم  الرقم 
  اإلحصائية

1 0.535** 0.000 17 0.662** 0.000 33 0.557** 0.000 
2 0.518** 0.000 18 0.521** 0.000 34 0.574** 0.000 
3 0.504** 0.000 19 0.637** 0.000 35 0.566** 0.000 
4 0.444** 0.000 20 0.555** 0.000 36 0.405** 0.000 
5 0.489** 0.000 21 0.572** 0.000 37 0.469** 0.000 
6 0.533** 0.000 22 0.529** 0.000 38 0.536** 0.000 
7 0.498** 0.000 23 0.595** 0.000 39 0.557** 0.000 
8 0.532** 0.000 24 0.554** 0.000 40 0.541** 0.000 
9 0.481** 0.000 25 0.615** 0.000 41 0.543** 0.000 
10 0.545** 0.000 26 0.548** 0.000 42 0.570** 0.000 
11 0.514** 0.000 27 0.563** 0.000 43 0.597** 0.000 
12 0.447** 0.000 28 0.653** 0.000 44 0.577** 0.000 
13 0.570** 0.000 29 0.672** 0.000 45 0.565** 0.000 
14 0.551** 0.000 30 0.654** 0.000 46 0.641** 0.000 
15 0.615** 0.000 31 0.668** 0.000    
16 0.623** 0.000 32 0.567** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  



 60

  : ثبات الدراسة8.3

  
 معامل الثبات ، وكان)الفاكرونباخ (التحقق من ثبات األداة، من خالل معادلة الثبات بقام الباحث 

رام اهللا "واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة ل الدرجة الكلية على
يبين معامل ) 3.3(رقم ، والجدول )0.95( من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين" والبيرة
  .الثبات

  
  معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية): 3.3(جدول

  
 معامل الثبات  المجال

 0.86 إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبل المديرين والقادة الكشفيين

 0.89 الطلبة المنتسبون للحركة الكشفية اإلرشادية

 0.88 دور البيئة المدرسية في خدمة الحركة الكشفية اإلرشادية

 0.89 )األهالي (المجتمع المحلي 

 0.95  الدرجة الكلية

  

  .في بأغراض الدراسة جيد ألغراض البحث العلمي ويداة بثباتلى تمتع هذه األإتيجة تشير وهذه الن
  

  

  : إجراءات الدراسة9.3

  

  :بإجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية الباحث قام،  وثباتهابعد التأكد من صدق أداة الدراسة
  

لدراسة تربية إلجراء ا، قسم الموافقة من عمادة الدراسات العلياالحصول على  -
)2012/2013(. 
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من وزارة التربية  ) 2012/2013( مجتمع الدراسة لعام أفراد عدادالحصول على قوائم بأ -
 .والتعليم العالي لحصر مجتمع الدراسة

 . الدراسة على مجموعه من المحكمينةعرض أدا -
 . الدراسة بصورتها النهائيةةإعداد أدا -
 .سة الدرامجتمععلى الواقع الكشفي بانه تاستوزيع  -
 .جمع االستبيانات من أفراد العينة -
 ئية للعلوم االجتماعيةاإلحصا الرزمةالقيام بعملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  -

SPSS. 
  

 
 

   متغيرات الدراسة10.3

  

  :المتغيرات المستقلة1.10.3

  )ة كشفي/ة، قائد/مدير: (المسمى الوظيفي وله مستويان -1
  ).إناث، مختلط و، كورذ (:ثالثة مستويات وله جنس المدرسة -2
  )أساسي، ثانوي : (  وله مستويانمستوى المدرسة -3
  ). سنوات10أكثر من (، )10 إلى 5من (، ) سنوات5قل من أ: ( مستوياتثالثة الخبرة وله -4
دبلوم، بكالوريوس، ماجستير  (  وله ثالثة مستويات: والقادة الكشفينالمؤهل العلمي للمدير -5

  ).فأعلى
  

  : التابعةالمتغيرات 2.10.3
  

 في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظر واقع الحركة الكشفية اإلرشادية
  .المديرين والقادة الكشفين ومقترحات تطويرها
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  :  المعالجة اإلحصائية11.3

  
ذلك تمهيدا  ، و )ا معينة قامإعطائها أر ( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها        تانابعد جمع االستب  

إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل البيانـات             
، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية         وبياناتهاوفقا ألسئلة الدراسة    

 ‐t) (ت(، واختبار  السؤال االولعن لإلجابة واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة

test( بمستويين وهي الفرضـية األولـى والثالثـة،         مستقالً اًلفرضيات التي تحتوي متغير   ا  لفحص  
 One‐ Way(التباين األحادي تحليل و ANOVA( للفرضيات التي تحتوي على متغير مستقل بثالث 

رتباط بيرسـون، ومعادلـة الثبـات        ومعامل ا  مستويات وهي الفرضية الثانية والرابعة والخامسة،       
 Cronbach(كرونباخ ألفا  Alpha(   ـ برنـامج  ، وذلـك باسـتخدام ) SPSS( اإلحـصائية  ةالرزم

)Statistical Package For Social Sciences.(  
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة

  

  د تمهي1.4

  
 عن موضوع الدراسة وهو الباحثتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل إليها 

من وجهة " رام اهللا والبيرة"واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة "

  وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة، "نظر المديرين والقادة الكشفيين ومقترحات تطويرها
(  المعيار اآلتي المبين في الجدول رقم  تم اعتماد، واعتماد صفة محددة للواقعأفراد عينة الدراسة

  .بحسب قيمة المتوسط الحسابي) 1.4
  

معيار تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حسب قيمة المتوسط ): 1.4(جدول
  الحسابي 

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

  ).2.33 (ن المتوسط الحسابي أقل من أو يساويذا كاإ  منخفضة

  ).3.67 -  2.34(إذا كان المتوسط الحسابي محصورا بين   متوسطة

  ).3.67(إذا كان المتوسط الحسابي أعلى من   عالية

  

  : نتائج الدراسة2.4

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.2.4

  

من ” رام اهللا والبيرة“كومية في محافظة واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحما 

  ؟ وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين
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 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات       الباحث قام عن هذا السؤال     لإلجابة
واقع الحركة الكشفية اإلرشـادية فـي المـدارس          عن االستبانة التي تعبر      مجاالت  على المبحوثين
، ويبينهـا جـدول      من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين      ”رام اهللا والبيرة  “ية في محافظة    الحكوم

  .)2.4(رقم 
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت         ): 2.4(جدول  
 من وجهة نظر    ”والبيرةرام اهللا   “واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة          

  المديرين والقادة الكشفيين

  المجال الرقم
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
 الدرجة

 عالية 0.49 3.97 إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبل المديرين والقادة الكشفيين  1

 عالية 0.50 3.89 الطلبة المنتسبون للحركة الكشفية اإلرشادية  2

  عالية 0.63 3.68 المدرسية في خدمة الحركة الكشفية اإلرشاديةدور البيئة   3

 متوسطة 0.69 3.18 )األهالي (المجتمع المحلي   4

 عالية 0.47 3.69  الدرجة الكلية

  
تم ترتيب مجاالت واقع الحركة الكشفية االرشـادية فـي          أنه  ) 2.4( ويالحظ من الجدول رقم     

يرة من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين تنازليا،        المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والب     
 ثالثة مجاالت جاءت بدرجة عالية، وواحد       أن) 2.4( في الجدول رقم      أيضاً كما وتشير النتائج  

بدرجة متوسطة، حيث حصل مجال إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبل المديرين والقـادة              
ما يـشير الـى أن      ) 0.49(حراف معياري   مع ان ) 3.97(الكشفيين على أعلى متوسط حسابي      

وجهات نظر المديرين والقادة الكشفيين إلدارة العمل الكـشفي كانـت عاليـة، يليـه الطلبـة                 
مـع  ) 3.89(المنتسبون للحركة الكشفية اإلرشادية حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـذا المجـال           

ل أن وجهـات نظـر      ، وتشير هذه الدرجة الواردة في الجدو      )0.50(انحراف معياري مقداره    
دور المديرين والقادة الكشفيين للطلبة المنتسبين للحركة الكشفية االرشادية كانت عالية، يليـه             

وانحـراف  ) 3.68( بمتوسـط حـسابي      البيئة المدرسية في خدمة الحركة الكشفية اإلرشادية      
ور وهي درجة عالية لوجهات نظر المديرين والقـادة الكـشفين لـد           ) 0.63( معياري مقداره   
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 حيث أشارت   )األهالي  (المجتمع المحلي    يليه مجال    البيئة المدرسية في خدمة الحركة الكشفية،     
" الدرجة الواردة في الجدول أن وجهات نظر المديرين والقادة الكـشفيين للمجتمـع المحلـي                

وهي درجة  ) 0.69(وانحراف معياري مقداره    ) 3.18(بأقل متوسط حسابي بلغ     كانت  " األهالي
  . متوسطة

  
 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة            الباحث قامو

واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكوميـة فـي           عن االستبانة التي تعبر      فقرات على
  .)3.4(قم ويبينها جدول ر  من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين”رام اهللا والبيرة“محافظة 

   
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة لواقـع           ): 3.4(جدول  

 من وجهـة نظـر      ”رام اهللا والبيرة  “الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة         
  . مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةالمديرين والقادة الكشفيين

 في الرقم

 االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
الواقع/الدرجة

 عالية 0.61 4.43  على االنتماء الوطني ة الكشفي طلبته/ة القائد/ المديريشجع  11

ة على نقل المعرفة لدى الطلبة بأمانة /ة والقائد/يحرص المدير  4
 وإخالص 

 عالية 0.63 4.25

ة الكشفي بأهم اإلنجازات التي تم تحقيقها /دة و القائ/يفخر المدير  5
 بالنشاط الكشفي اإلرشادي

 عالية 0.71 4.24

ة بالمرونه مع منتسبي الحرآة الكشفية /ة والقائد/يتمتع المدير  2
 اإلرشادية في التعبير الوجداني

 عالية 0.67 4.22

 عالية 0.71 4.14  ة بالعمل الطوعي داخل أسوار المدرسة /يشارك  المنتسب   14

يشارك الطلبة المنتسبون للحرآة الكشفية اإلرشادية في العمل   23
  الجماعي

 عالية 0.68 4.08

 عالية 0.62 4.07 ة الكشفي شخصية الطلبة في مختلف الجوانب /ة والقائد/ينمي المدير  7

ة الكشفي رغبة للعمل الكشفي داخل /ة  والقائد /تتوفر لدى المدير  1
 المدرسة وخارجها

 عالية 0.83 4.05

 عالية 0.76 4.05 توفر المدرسة السجالت الكشفية اإلرشادية المطلوبة   26

ة ما تعّلمه في الحرآة الكشفية اإلرشادية على ترتيبه /يعكس المنتسب   16
  ونظافته   

 عالية 0.69 4.03

 عالية 0.67 4.02  ة  للحرآة بالبشاشة ما أمكن/يتمتع  المنتسب  20

 عالية 0.66 3.95 ة الكشفين في الكشف عن مواهب  الطلبة / والقائدة/يساهم المدير  8

 عالية 0.90 3.93  ة بالزي الكشفي اإلرشادي المطلوب/يلتزم المنتسب   13
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 عالية 0.69 3.92  ة قدراته على قيادة الفرقة الكشفية اإلرشادية/يظهر المنتسب   15

 عالية 0.80 3.91  الكشفية اإلرشاديةة الكشفي بالخطة السنوية/ة والقائد/يلتزم المدير  3

 عالية 0.72 3.91  يجذب طلبة الكشافة زمالءهم لالنخراط في الفرق الكشفية   21

 عالية 0.87 3.90  تتابع إدارة المدرسة الفعاليات الكشفية اإلرشادية   34

 عالية 0.91 3.89  ة في إذاعة آشفية في المدرسة/ة والقائد/يساهم المدير  10

 عالية 0.75 3.86  ة بتطبيق الوعد والقانون الكشفي /م الطالبيلتز  17

 عالية 0.95 3.86  توفر المدرسة األدوات الالزمة إلقامة النشاطات الكشفية اإلرشادية  27

ُتذلل المدرسة العقبات التي تواجه القادة وأعضاء الفرق الكشفية   31
  رشاديةاإل

 عالية 0.81 3.86

 عالية 0.80 3.84  بعقد االجتماعات الكشفية اإلرشادية مع طلبتهة الكشفي/يتواصل القائد  6

 عالية 0.96 3.84 يوافق األهالي على انتساب أبنائهم للحرآة الكشفية اإلرشادية   36

 عالية 0.95 3.81 تنفذ المدرسة األنشطة الكشفية اإلرشادية الخاصة بالمديرية والوزارة  28

من مستوى الوعي الثقافي واالجتماعي يرفع العمل الكشفي  اإلرشادي   44
  للمجتمع

 عالية 0.84 3.77

 عالية 0.79 3.76 تخطط المدرسة إلقامة البرامج الكشفية اإلرشادية   25

 عالية 0.84 3.76تشجع الهيئة التدريسية الطلبة على االلتحاق بالنشاط الكشفي اإلرشادي   29

ممارسة النشاط الكشفي توفر المدرسة الوقت خالل الدوام المدرسي ل  32
  والتدريب

 عالية 0.86 3.76

ة  باألعمال الكشفية اإلرشادية في احتفاالت /يشارك المنتسب  19
  المؤسسات المجتمعية 

 عالية 0.89 3.74

ة  على تطويع خامات /يقوي العمل الكشفي اإلرشادي قدرة  المنتسب  24
 البيئة لخدمة الفرق الكشفية اإلرشادية

 يةعال 0.74 3.74

ة عملية المشارآة في المخيمات الكشفية اإلرشادية /يقوي المنتسب  18
  االتصال والتواصل بين الطلبة أنفسهم 

 عالية 0.80 3.70

 متوسطة 0.75 3.67  ة ميًال للعمل اليدوي    /يظهر المنتسب  22

 متوسطة 0.84 3.66  .يحقق االنتماء الكشفي اإلرشادي عملية التكافل االجتماعي  43

ينظم العمل الكشفي طالئع آشفية إرشادية للمساهمة في حل المشاآل   45
  . البيئية 

 متوسطة 0.87 3.56

ة الكشفي في رحالت علمية استكشافية مع /ة والقائد/يساهم المدير  9
 الطلبة

 متوسطة 0.90 3.55

 متوسطة 0.85 3.53   في تلبية حاجات المجتمعونيساهم القادة الكشفي  46

 متوسطة 0.84 3.47  درسة في توزيع نشرات إرشادية  بأهمية الحرآة الكشفية تسهم الم  30

يساهم العمل الكشفي اإلرشادي في إعداد الكوادر التي تتابع عملية   42
  التنمية والتطوير المجتمعي

 متوسطة 0.95 3.34

ة الكشفي للمشارآة في المخيمات على مستوى /ة والقائد/يخطط المدير  12
 وزارة التربية المديرية أو 

 متوسطة 1.04 3.28

تقدم المدرسة حوافز مادية للطلبة المشارآين في النشاط الكشفي   35
  اإلرشادي 

 متوسطة 1.15 3.21

 متوسطة 1.31 3.01  للفرقة الكشفية اإلرشادية داخل المدرسة مالئم يوجد مقر   33
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 متوسطة 1.05 2.88 للمجتمعيستغل األهالي المناسبات الوطنية لتوصيل الرسالة الكشفية   41

 المحلي األدوات و المالبس الكشفية لطلبة الحرآة عيوفر المجتم  37
 الكشفية اإلرشادية 

 متوسطة 1.26 2.79

 متوسطة 1.06 2.62 يوفر المجتمع المحلي الخدمات الصحية للمنتسبين للحرآة الكشفية   40

دة الكشفيين يساعد المجتمع المحلي في توفير دورات تأهيل القا  38
 والمخيمات الكشفية  

 متوسطة 1.13 2.57

يوفر المجتمع الحوافز  المادية  للطلبة المنتسبين للحرآة الكشفية   39
 اإلرشادية

 متوسطة 1.09 2.52

 عالية 0.47 3.69  الدرجة الكلية

  
 الكشفية  واقع الحركة  على   المبحوثين المتوسطات الحسابية الستجابات     أنيالحظ من الجدول السابق     

ة نظر المـديرين والقـادة       من وجه  ”رام اهللا والبيرة  “اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة       
) 3.69( بلـغ  للدرجة الكليـة  المتوسط الحسابي   ، وأن   )2.52(و) 4.43( قد تراوحت بين     الكشفيين

ارس واقع الحركة الكـشفية اإلرشـادية فـي المـد         أن  وهذا يدل على    ) 0.47(وانحراف معياري   
 عالية بدرجة    جاء  من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين      ”رام اهللا والبيرة  “الحكومية في محافظة    

  .بشكل عام
  

فقرة جـاءت   ) 15(عالية و  جاءت بدرجة    ةفقر) 31(أن  ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم       
د ة القا /يشجع المدير   "ونصها) 11(وكانت أعلى فقرة رقم     . بدرجة متوسطة  ى       /ئ تهم عل ة الكشفي طلب

يحرص   " ونـصها ) 4( رقـم    ، يليهـا فقـرة    )4.43(على أعلى متوسط حسابي     " االنتماء الوطني   

وأقـل  ). 4.25( بمتوسط حـسابي     "ة على نقل المعرفة لدى الطلبة بأمانة وإخالص          /ة والقائد /المدير
ة         "والتـي نـصها   ) 39(فقرة رقم    وفر المجتمع الحوافز المادي ة الم   ي شفية       للطلب ة الك سبين للحرآ نت

ادية  ساعد المجتمع    " ونـصها   ) 38( رقـم   ، يليها فقرة    )2.52( على أقل متوسط حسابي       "اإلرش ي

  ).2.57( بمتوسط حسابي "المحلي في توفير دورات تأهيل القادة الكشفيين والمخيمات الكشفية 
  

  : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني2.2.4
   

" رام اهللا والبيرة  " محافظة    الحكومية في    مدارسالكة الكشفية اإلرشادية في      واقع الحر  هل يختلف 

المسمى الوظيفي، وجنس    : باختالف متغيرات الدراسة   المديرين والقادة الكشفيين  من وجهة نظر    

  ؟ مؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرةالمدرسة، ومستوى المدرسة، وال
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  : تلك الفرضيات فحص لنتائجعرض ما يأتي هذا السؤال خمس فرضيات، وفيعن وقد انبثق 
  

   :الفرضية األولىفحص  نتيجة 1.2.2.4
  

 بين متوسطات استجابة )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

” رام اهللا والبيرة“واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة المبحوثين ل

  )ة كشفي/ة، قائد/مدير(  المسمى الوظيفي عزى لمتغيرت
  

  .)4.4( كما يبين الجدول رقم "ت" تم حساب نتائج اختبار األولى الصفريةلفحص الفرضية و
  

واقـع الحركـة الكـشفية       ل  العينة أفرادالستجابة  للعينات المستقلة   " ت" نتائج اختبار    ):4.4(جدول  
من وجهة نظر المـديرين والقـادة       ” اهللا والبيرة رام  “اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة       

  المسمى الوظيفيعزى لمتغير ت الكشفيين

 العدد المسمى الوظيفي  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبل  0.48 3.96 105  ة/مدير
 0.50 3.98 109  ة/ ة كشفي/ قائد  المديرين والقادة الكشفيين

0.315  0.753 

الطلبة المنتسبون للحركة الكشفية  0.51 3.82 105  ة/مدير
 0.49 3.96 109  ة/ ة كشفي/ قائد  اإلرشادية

1.963  0.051 

دور البيئة المدرسية في خدمة الحركة  0.55 3.69 105  ة/مدير
 0.71 3.65 109  ة/ ة كشفي/ قائد  الكشفية اإلرشادية

0.483  0.630 

 0.72 3.25 105  ة/مدير

 )األهالي(المجتمع المحلي 
 0.67 3.12 109  ة/ ة كشفي/ قائد 

1.422  0.156 

  الدرجة الكلية 0.46 3.69 105  ة/مدير
 0.49 3.69 109  ة/ ة كشفي/ قائد 

0.024  0.981 

، )0.981(مستوى الداللة ، و)0.024(للدرجة الكلية " ت" أن قيمة ،)4.4(يتبين من خالل الجدول 
واقع الحركة ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابة المبحوثين حول أي أنه ال توجد فروق 

من وجهة نظر المديرين ” رام اهللا والبيرة“ ة في المدارس الحكومية في محافظةالكشفية اإلرشادي
 االت، وبذلك تم قبول الفرضية، وكذلك لجميع المجالمسمى الوظيفي يعزى لمتغير والقادة الكشفيين

  .  األولىالصفرية
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   : الفرضية الثانية فحص نتيجة2.2.2.4

  

 بـين متوسـطات اسـتجابة       )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          

” رام اهللا والبيرة  “واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة          المبحوثين ل 

  ).ذكور، إناث، مختلط( نس المدرسة ج لمتغير عزىت
  

 على عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثانية الصفريةلفحص الفرضية   و
 من وجهة نظر    ”رام اهللا والبيرة  “واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة          

  ) .5.4( جنس المدرسة كما هو في الجدول رقم تغير  لمعزىت المديرين والقادة الكشفيين
  

فـي    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـة           ):5.4(جدول  
 من  ”رام اهللا والبيرة  “واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة          متوسطات  

  جنس المدرسةعزى لمتغير ت وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين
  العدد  جنس المدرسة  المجال

المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف المعياري

 0.51 3.98 94  ذآور

 0.46 3.94 84  إناث
إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من 
  قبل المديرين والقادة الكشفيين

 0.50 4.00 36  مختلط

 0.55 3.89 94  ذآور

 0.46 3.91 84  إناث
الطلبة المنتسبون للحرآة الكشفية 

  اإلرشادية
 0.49 3.86 36  مختلط

 0.69 3.69 94  ذآور

 0.57 3.70 84  إناث
دور البيئة المدرسية في خدمة 
  الحرآة الكشفية اإلرشادية

 0.62 3.57 36  مختلط

 0.70 3.36 94  ذآور

  )األهالي(المجتمع المحلي  0.66 3.01 84  إناث
 0.67 3.14 36  مختلط

 0.53 3.74 94  ذآور

   الكليةالدرجة 0.42 3.65 84  إناث
 0.43 3.65 36  مختلط

  
واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس       وجود فروق ظاهره في      )5.4(يالحظ من الجدول رقم     
عـزى لمتغيـر    ت من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين     ” رام اهللا والبيرة  “الحكومية في محافظة    

 one- way(األحـادي   تم اسـتخدام تحليـل التبـاين    الفروقتلك ولمعرفة داللة  .جنس المدرسة

ANOVA( رقم  كما يظهر في الجدول)6.4.(  
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في واقع الحركة الكشفية اإلرشادية      العينة   أفراد الستجابة   األحادينتائج تحليل التباين    : )6.4(لجدو
تبعا نظر المديرين والقادة الكشفيين       من وجهة   ” رام اهللا والبيرة  “في المدارس الحكومية في محافظة      

  جنس المدرسةلمتغير 
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.061 2 0.122  بين المجموعات

 211 51.209  خل المجموعاتدا
إدارة العمل الكشفي اإلرشادي 

من قبل المديرين والقادة 
 213 51.331  المجموع  الكشفيين

0.243 
0.251 0.778 

 0.032 2 0.063  بين المجموعات

 211 55.012  داخل المجموعات
الطلبة المنتسبون للحركة 

  الكشفية اإلرشادية
 213 55.075  المجموع

0.261 
0.121 0.886 

 0.234 2 0.468   المجموعاتبين

 211 86.647  داخل المجموعات
دور البيئة المدرسية في خدمة 
  الحركة الكشفية اإلرشادية

 213 87.115  المجموع
0.411 

0.570 0.566 

 2.856 2 5.711  بين المجموعات

  )األهالي(المجتمع المحلي  211 98.038  داخل المجموعات
 213 103.749  المجموع

0.465 
6.146 0.003 

 0.208 2 0.417  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 211 48.091  داخل المجموعات
 213 48.507  المجموع

0.228 
0.914 0.402 

  
أكبر من وهي  ،)0 .402( مستوى الداللةعند ) 0.914(  بلغ للدرجة الكلية )ف( يالحظ أن قيمة  

بين متوسطات استجابة  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ،)α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
رام اهللا “ واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة حوثين حولالمب

وبالتالي تم قبول . جنس المدرسةعزى لمتغير ت من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين” والبيرة
الفرضية الصفرية الثانية بشكل عام ،وقد ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات فيما 

، كما )LSD(اختبار  ولمعرفة مصدر تلك الفروق تم استخدام ) مجال المجتمع المحلي ( ص يخ
  ). 7.4(يتبين من الجدول رقم 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية السـتجابات أفـراد         ) LSD(نتائج اختبار   ): 7.4(جدول  
  عينة الدراسة حسب متغير جنس المدرسة

  

  المتغيرات  المجال
في الفروق 

  المتوسطات

مستوى 

 الداللة

  المحسوبة

 0.001 *0.35572  إناث
  ذكور

 0.093 0.22512  مختلط

 0.001 *0.35572-  ذكور
  إناث

 0.337 0.13059-  مختلط

 0.093 0.22512-  ذكور

المجتمع المحلي 
  )األهالي(

  مختلط
 0.337 0.13059  إناث

  )α ≥ 0.05(توى الداللة س دال احصائيا عند م* 
، وكانت الفـروق    )األهالي(المجتمع المحلي    وجود فروق في مجال      ) 7.4(  من الجدول رقم     بينيت 

   .مدارس اإلناث لصالح مدارس الذكوربين مدارس الذكور وفي المتوسطات 
  

   : الفرضية الثالثة فحص نتيجة3.2.2.4

  

وسطات استجابة بين مت) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

” رام اهللا والبيرة“المبحوثين لواقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 

  ).أساسي، ثانوي( مستوى المدرسة عزى لمتغير ت

  

المتوسـطات الحـسابية    للفـروق بـين     " ت" اختبار   استخدام تم   الثالثة الصفريةلفحص الفرضية   و
واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المـدارس الحكوميـة فـي           ة على    عينة الدراس  أفرادالستجابة  
، مستوى المدرسـة   لمتغير   تبعامن وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين       ” رام اهللا والبيرة  “محافظة  

  ).8.4(كما بينه الجدول 
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كـشفية  واقـع الحركـة ال     ل  العينة أفرادالستجابة  للعينات المستقلة   " ت" نتائج اختبار    ):8.4(جدول  
من وجهة نظر المـديرين والقـادة       ” رام اهللا والبيرة  “اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة       

  مستوى المدرسةيعزى لمتغير  الكشفيين
  

  المجال
مستوى 
  المدرسة

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبل  0.49 4.02 90  أساسي
 0.48 3.94 124  ثانوي ن والقادة الكشفيينالمديري

1.171  0.243 

الطلبة المنتسبون للحرآة الكشفية  0.49 3.94 90  أساسي
 0.51 3.85 124  ثانوي اإلرشادية

1.230  0.220 

دور البيئة المدرسية في خدمة الحرآة  0.67 3.71 90  أساسي
 0.61 3.64 124  ثانوي الكشفية اإلرشادية

0.760  0.448 

 0.69 3.31 90  أساسي
 )األهالي(المجتمع المحلي 

 0.68 3.09 124  ثانوي
2.293  0.023 

 0.48 3.75 90  أساسي
  الدرجة الكلية

 0.46 3.64 124  ثانوي
1.700  0.091 

  
، )0.091(، ومستوى الداللة )1.700(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

واقع الحركة  في )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أي أنه ال توجد فروق
من وجهة نظر المديرين ” رام اهللا والبيرة“الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 

 تم قبول وبذلك، باستثناء مجال المجتمع المحليمستوى المدرسة لمتغير تبعا والقادة الكشفيين
  . الصفرية الثالثةالفرضية 

  

   :الفرضية الرابعةفحص  نتيجة 4.2.2.4
  

 بين متوسطات استجابة )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

” رام اهللا والبيرة“واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة المبحوثين ل

  )ريوس، بكالوريوس، ماجستير فأعلىاقل من بكالو(دد المؤهل العلمي ععزى لمتغير ت
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 عينـة الدراسـة     أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الرابعة الصفريةلفحص الفرضية   و
 من وجهة   ”رام اهللا والبيرة  “واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة           على

  .)9.4(، كما يبين الجدول المؤهل العلمي لمتغير تبعا دة الكشفييننظر المديرين والقا
  

فـي    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـة           ):9.4(جدول  
 من  ”رام اهللا والبيرة  “واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة          متوسطات  

  المؤهل العلمييعزى لمتغير القادة الكشفيين وجهة نظر المديرين و
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال

 0.55 3.96 41  أقل من بكالوريوس
 0.47 3.97 136  بكالوريوس

إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من 
  قبل المديرين والقادة الكشفيين

 0.47 3.99 37  ماجستير فأعلى
 0.53 3.95 41  أقل من بكالوريوس

 0.51 3.88 136  بكالوريوس
ة المنتسبون للحرآة الكشفية الطلب

  اإلرشادية
 0.44 3.88 37  ماجستير فأعلى

 0.57 3.72 41  أقل من بكالوريوس
 0.68 3.63 136  بكالوريوس

دور البيئة المدرسية في خدمة 
  الحرآة الكشفية اإلرشادية

 0.54 3.79 37  ماجستير فأعلى
 0.54 3.21 41  أقل من بكالوريوس

  )األهالي (المجتمع المحلي  0.73 3.11 136  بكالوريوس
 0.65 3.43 37  ماجستير فأعلى

 0.46 3.72 41  أقل من بكالوريوس
  الدرجة الكلية 0.49 3.66 136  بكالوريوس

 0.42 3.78 37  ماجستير فأعلى

  
واقع الحركـة الكـشفية اإلرشـادية فـي         ظاهره في    وجود فروق     )9.4(يالحظ من الجدول رقم     

يعـزى   من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين     ” رام اهللا والبيرة  “المدارس الحكومية في محافظة     
 one- way(األحادي  تم استخدام تحليل التباين  الفروق تلك، ولمعرفة داللةالمؤهل العلميلمتغير 

ANOVA( كما يظهر في الجدول  )10.4. (  
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فـي واقـع الحركـة الكـشفية         العينة   أفراد الستجابة   األحادي تحليل التباين    نتائج  : )10.4(لجدو
من وجهة نظر المـديرين والقـادة       ” رام اهللا والبيرة  “اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة       

  المؤهل العلميلمتغير تبعا الكشفيين 
  

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

 درجات

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.006 2 0.013  بين المجموعات

 211 51.318  داخل المجموعات
إدارة العمل الكشفي 
اإلرشادي من قبل 

 213 51.331  المجموع  المديرين والقادة الكشفيين
0.243 

0.026 0.975 

 0.086 2 0.171  بين المجموعات

 211 54.904  داخل المجموعات
الطلبة المنتسبون للحركة 

  ديةالكشفية اإلرشا
 213 55.075  المجموع

0.260 
0.329 0.720 

 0.456 2 0.912  بين المجموعات

 211 86.203  داخل المجموعات
دور البيئة المدرسية في 
خدمة الحركة الكشفية 

 213 87.115  المجموع  اإلرشادية
0.409 

1.116 0.329 

 1.492 2 2.984  بين المجموعات

 )األهالي(المجتمع المحلي  211 100.765  داخل المجموعات
 213 103.749  المجموع

0.478 
3.124 0.046 

 0.243 2 0.485  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 211 48.022  داخل المجموعات
 213 48.507  المجموع

0.228 
1.066 0.346 

  
 مستوى الداللةو) 1.066(بلغت  للدرجة الكلية  )ف(  أن قيمة ) 10.4(الجدول  من يالحظ

بين  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ،)0.05( كبر من مستوى الداللةأوهي  )0.346(
واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في متوسطات استجابة المبحوثين حول 

. المؤهل العلمي يعزى لمتغير من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين” رةرام اهللا والبي“محافظة 
وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة بشكل عام ، وقد كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية 

، كما يبين )LSD(اختبار ولمعرفة مصدر تلك الفروق ،تم استخدام . في مجال المجتمع المحلي فقط
  ).11.4 ( الجدول
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد       ) LSD(نتائج اختبار   ): 11.4(الجدول  
  عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

  

  المتغيرات  المجال
الفروق في 
  المتوسطات

مستوى 
  الداللة

 0.404 0.10299  بكالوريوس
  أقل من بكالوريوس

 0.171 0.21514-  اجستير فأعلىم
 0.404 0.10299-  أقل من بكالوريوس

  بكالوريوس
 0.014 *0.31813-  ماجستير فأعلى

 0.171 0.21514  أقل من بكالوريوس

المجتمع المحلي 
  )األهالي(

  ماجستير فأعلى
 0.014 *0.31813  بكالوريوس

  )α ≥ 0.05( دال احصائيا عند متوى الداللة * 

بين   وكانت الفروق  ،)األهالي(روق في مجال المجتمع المحلي       وجود ف  ) 11.4(  من الجدول    تبينو 
  .ماجستير فأعلى والبكالوريوس لصالح ماجستير فأعلى

   

  : الفرضية الخامسة فحص نتيجة5.2.2.4

   

 بـين متوسـطات اسـتجابة       )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          

” رام اهللا والبيرة  “رشادية في المدارس الحكومية في محافظة       واقع الحركة الكشفية اإل   المبحوثين ل 

 10 سـنوات ، أكثـر مـن         10  الى 5 سنوات، من    5أقل من   (عدد سنوات الخبرة    عزى لمتغير   ت

  ).سنوات

  

 عينة الدراسـة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الخامسة الصفريةلفحص الفرضية   و
 من وجهة   ”رام اهللا والبيرة  “ادية في المدارس الحكومية في محافظة       واقع الحركة الكشفية اإلرش    على

  ) .12.4(ة، كما يبين الجدول عدد سنوات الخبر لمتغير تبعا نظر المديرين والقادة الكشفيين
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فـي    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة          ):12.4(جدول  
 من  ”رام اهللا والبيرة  “لكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة        واقع الحركة ا  متوسطات  

  عدد سنوات الخبرة لمتغير تبعاوجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال

 0.42 3.97 23   سنوات5أقل من 

إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من  0.54 3.97 33   سنوات10-5من
  ينقبل المديرين والقادة الكشفي

 490. 3.97 158   سنوات10أآثر من 

 0.47 3.89 23   سنوات5أقل من 

الطلبة المنتسبون للحرآة الكشفية  0.44 3.89 33   سنوات10-5من
  اإلرشادية

 0.52 3.89 158   سنوات10أآثر من 

 0.59 3.58 23   سنوات5أقل من 

دور البيئة المدرسية في خدمة  0.69 3.70 33   سنوات10-5من
  رآة الكشفية اإلرشاديةالح

 0.63 3.68 158   سنوات10أآثر من 

 0.77 2.97 23   سنوات5أقل من 

  )األهالي (المجتمع المحلي  0.59 3.29 33   سنوات10-5من

 0.70 3.19 158   سنوات10أآثر من 

 0.46 3.62 23   سنوات5أقل من 

  الدرجة الكلية 0.47 3.72 33   سنوات10-5من

 0.48 3.69 158   سنوات10أآثر من 

واقع الحركـة الكـشفية اإلرشـادية فـي          وجود فروق ظاهره في      )12.4(يالحظ من الجدول رقم     
يعـزى   من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين     ” رام اهللا والبيرة  “المدارس الحكومية في محافظة     

 -one(األحـادي   تم استخدام تحليل التباين الفروقتلك ، ولمعرفة داللة نوات الخبرةعدد سلمتغير 

way Anova( رقم  كما يظهر في الجدول )13.4. (  
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فـي واقـع الحركـة الكـشفية         العينـة    أفراد الستجابة   األحادينتائج تحليل التباين    : )13.4(لجدو
من وجهة نظر المـديرين والقـادة       ” هللا والبيرة رام ا “اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة       

  .عدد سنوات الخبرة لمتغير تبعاالكشفيين 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.000 2 0.000  بين المجموعات

 211 51.331  داخل المجموعات
إدارة العمل الكشفي 

اإلرشادي من قبل المديرين 
 213 51.331  المجموع  والقادة الكشفيين

0.243 
0.0001 0.9998 

 0.000 2 0.001  بين المجموعات

 211 55.075  داخل المجموعات
الطلبة المنتسبون للحركة 

  الكشفية اإلرشادية
 213 55.075  المجموع

0.261 
0.001 0.999 

 0.117 2 0.234  بين المجموعات

 211 86.881  داخل المجموعات
دور البيئة المدرسية في 

الحركة الكشفية خدمة 
 213 87.115  المجموع  اإلرشادية

0.412 
0.285 0.753 

 0.723 2 1.446  بين المجموعات

  )األهالي(المجتمع المحلي  211 102.303  داخل المجموعات
 213 103.749  المجموع

0.485 
1.491 0.227 

 0.078 2 0.156  بين المجموعات

  درجة الكليةال 211 48.352  داخل المجموعات
 213 48.507  المجموع

0.229 
0.340 0.712 

  
اكبر من مستوى وهي  )0.712( مستوى الداللةو) 0.340( للدرجة الكلية  )ف( يالحظ أن قيمة  

قع الحركة الكشفية اإلرشادية في وافي  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً )α ≥ 0.05( الداللة
 يعزى من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين” رام اهللا والبيرة“المدارس الحكومية في محافظة 

مجاالت، وبذلك تم قبول الفرضية جميع ال، وايضاً لللدرجة الكلية دد سنوات الخبرةعلمتغير 
  .الخامسةالصفرية 
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  :الثالثل  النتائج المتعلقة بالسؤا3.2.4
  

ما مقترحات تطوير الحركة الكشفية اإلرشادية في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظر 

  ين؟يالمديرين والقادة الكشف
  

 فقد قام الباحث بجمع تكرارات استجابات أفراد العينة وترتيبها تنازليا كما            ولإلجابة عن هذا السؤال   
  ).14.4(يبين الجدول 

  

من وجهـة نظـر      تطوير الحركة الكشفية مرتبة تنازليا حسب تكراراتها          مقترحات : )14.4(لجدو
  ينيالمديرين والقادة الكشف

  
 النسبة المئوية التكرار  المقترح الرقم

 87%  185  زيادة نسبة ميزانية النشاط الكشفي اإلرشادي من ميزانية المدرسة  1

2  
رشادي للقادة الكشفيين زيادة عدد حصص التخصيص الكشفي اإل

  .يكون لديهم الوقت الكافي للتدريب أثناء الدوامل
183  %86 

3  
دعم الحركة الكشفية اإلرشادية بتأمين أدوات ومستلزمات كشفية 

  .إرشادية من قبل الوزراة
177  %83 

4  
اهم في سالتواصل مع المجتمع المحلي من مؤسسات وأهالي لي

  .تطوير الحركة الكشفية االرشادية ودعمها ماديا ومعنويا 
170  %79 

5  

عمل ندوات ولقاءات مع قادة من خارج المنطقة التعليمية مع 
المجتمع المحلي للتعريف والنهوض بأهمية الحركة الحركة الكشفية 

  .رشادية، وتنميتها وتوعية المجتمع بأهدافهااإل
130  %61 

6  

تنظيم فعاليات كشفية ارشادية بأوقات مختلفة على مدار العام 
يزها على وقت واحد فأحيانا يكون غير مناسبا الدراسي وعدم ترك

  .للطلبة
119  %56 

 45%  97أن يكون هناك مراكز لألنشطة الكشفية االرشادية المركزية تلتقي   7
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رشادية من مخيمات ودراسات بها جميع الفرق الكشفية اإل
  .ورحالت

8  
تفعيل االدوات الكشفية االرشادية بطرق أكثر فاعلية لتعود على 

  .ومن ثم المدرسة بالمنفعةالطلبة 
93  %44 

9  
عقد لقاءات عنقودية لتبادل الخبرات كما هو الحال في المباحث 

  .التدريسية 
89  %42 

10  
تأمين حوافز مادية عينية للمشاركين في النشاطات الكشفية 

  .االرشادية من قادة وطلبة
80  %37 

11  
ونية وعبر دعم وسائل االعالم وتفعيلها أكثر وتنظيم برامج تلفزي
  االذاعات المحلية للحديث عن أهميتها ومتابعة أخبارها

50  %23 

12  
لعدد من المدارس حسب " منسق منطقة"تفريغ قائد كشفي ارشادي 
  .التوزيع الجغرافي للمنطقة

46  %22 

13  

رشادية في المدارس مع العالم الخارجي ربط الحركة الكشفية اإل
مات وعدم اقتصارها من حيث توأمة المدارس واستضافة مخي

  .داخل اسوار المدرسة
37  %17 

 15%  33  .تخصيص جزء من تقرير المدير السنوي للقادة الكشفيين  14

 12%  26  .أن تكون الفرقة الكشفية االرشادية الزامية في المدارس   15

  

  وتكرارات أفراد العينة نحو تطوير الحركـة       مقترحاتالذي يعبر عن    ) 14.4(  من الجدول    يالحظ
 أن أعلـى     نظر المديرين والقادة الكشفيين    ةالكشفية اإلرشادية في محافظة رام اهللا والبيرة من وجه        

زيادة نسبة ميزانية النشاط الكشفي اإلرشادي من ميزانيـة          " المقترح   ا كانت من نصيب   نسبة تكرار 
حـصص  زيـادة عـدد     " ، يليه المقترح    %87تكرارا بنسبة   ) 185( وبلغت التكرارات    " المدرسة

 "  ليكون لديهم الوقت الكافي للتدريب أثنـاء الـدوام         ؛التخصيص الكشفي االرشادي للقادة الكشفيين    
  %.86تكرارا أي بنسبة  ) 183(والتي بلغت  
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كما تشير نتائج التكرارات في الجدول السابق بأن متوسط التكرارات ظهر في المقترح الذي يتمثـل                
رشادية المركزية تلتقي بها جميع الفـرق الكـشفية         شفية اإل أن يكون هناك مراكز لألنشطة الك     " في  

  %.45تكرارا بنسبة ) 97( بنسبة " االرشادية من مخيمات ودراسات ورحالت
  

وأشارت نتائج التكرارات كما يتبين من الجدول السابق بأن أقل مستويات التكرار فـي المقترحـات           
تكرارا مـن   ) 26( حيث بلغت   " ية في المدارس  رشادية الزام أن تكون الفرقة الكشفية اإل    " تمثلت في   

 %.12استجابات المبحوثين على سؤال الدارسة بنسبة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سالفصل الخام

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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  سالخامالفصل 

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
  

   المقدمة1.5
  

واقع الحركة الكشفية  هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة لفيتناول الباحث 
المديرين والقادة من وجهة نظر " رام اهللا والبيرة"محافظة في   الحكوميةمدارسالاإلرشادية في 

 .ي يراها الباحث في ضوء النتائجالكشفيين ومقترحات تطويرها، كما تضمن الفصل التوصيات الت
 

    حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها،شة نتائج الدراسةمناق 2.5
  

  :نتيجة سؤال الدراسة األول مناقشة 1.2.5

  

من ” رام اهللا والبيرة“واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة ما 

  ؟ وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين

  

 أفراد عينة الدراسة من ادية من وجهة نظرواقع الحركة اإلرشالسؤال األول أن  أظهرت نتائج
حيث بلغ المتوسط المديرين والقادة الكشفيين في محافظة رام اهللا والبيرة كان بدرجة عالية، 

  .)0.47(وانحراف معياري مقداره ) 3.69(الحسابي 
رشادية في مدارس اإلوعليه يعزو الباحث أسباب وجود هذا الواقع بدرجة عالية للحركة الكشفية 

 ويدل ذلك على اقتناع وثقة من قبل المديرين والقادة الكشفيين بالحركة اهللا والبيرةمحافظة رام 
الكشفية في المدارس الحكومية، وبوجودها، ولربما كان أحد أسباب ذلك اإلقتناع وتلك الثقة ما 

دية رشاوالمساعدة من قبل المشرف في تنفيذ الخطة الكشفية اإل ، التنسيق المسبقيعرفُ من 
على مستوى مديرية التربية رشادية لكل المراحل والدرجات الكشفية نشطة الكشفية اإللممارسة األ

كشفية السنوية لإلدارة العامة رام اهللا والبيرة، والمنبثقة والمدعمة بخطة النشاطات ال –والتعليم 
  .ارة التربية والتعليم الفلسطينية الطالبية في وزللنشاطات
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لى التخطيط المسبق في تنظيم وإعداد المهرجانات والندوات إث أسباب وجود هذا الواقع كما يعزو الباح
والمعارض والمخيمات واالحتفاالت والدورات من قبل المشرف واللجنة الكشفية االرشادية على مستوى 

ويرى  ،ليمرشدات في وزارة التربية والتعم والمشورة من قبل دائرة الكشافة والم والمدعم بالدع،المديرية
رشادية الناجحة على مستوى المديرية ما هو إال جهد موجه من الكشفية اإلالباحث أن قيادة المخيمات 

قبل فريق العمل والمتمثل بالمديرية والمدرسة واألهالي، وبذلك تكون ناجحة بشكل كامل وتحقق 
ل الكشفي في داخل لعماألهداف التربوية المرجوة والمرسومة من قبل المخططين والمعدين لتطوير ا

  .مدارس المديرية
  

أن القدرات االبتكارية لدى التي  ) 2012 ( اخليلهذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسةنتيجة وقد جاءت 
   .بشكل عام مرتفعةالطلبة 

  

 وجاءت نتائج الدراسةالتي حددت  )2009(دراسة غندور نتيجةكما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع 
 رية هذه الحركة وتربويتها من وجهة نظر عينة الدراسة والتحقق من فرضياتها، مدى استمراتحدد

   .حيث أن متغير عدد سنوات التطوع يؤثر في تطبيق العملية التربوية الكشفية في المجاالت كافة
 

رشادي من قبل المديرين والقادة  إدارة العمل الكشفي اإل النتيجة المتعلقة بمجالمناقشة 1.1.2.5

  :ينالكشفي
  

 في ني من قبل المديرين والقادة الكشفيرشادي اإلالعمل الكشفيمجال إدارة ب النتيجة الخاصةأظهرت 
وهذا يدل على ) 3.97(كان أعلى مجاال حيث بلغ المتوسط الحسابي أنه محافظة رام اهللا والبيرة 

  . والبيرةي مدارس محافظة رام اهللاالرشادية فدرجة عالية في إدارة واقع الحركة الكشفية 
 عقد اجتماعات للجان :لىإويعزو الباحث وجود هذه الدرجة العالية في إدارة العمل الكشفي 

 وتكون قرارات ،رشاديرشادية غير عادية بناء على طلب المدير والقائد الكشفي اإلالكشفية اإل
ترتيب في إعداد اللجنة قابلة للتنفيذ بعد المصادقة عليها، كما أن العمل االداري في التنظيم وال

شراف العام  واإل،رشادية، والمتمثلة في متابعة السجل الشخصي للمنتسبينالسجالت الكشفية اإل
على النظام العام في الساحات والمالعب وتحمل المسؤولية من قبل أفراد الفرقة والمتابعة 

جتماعات ل االهالي من خالوتوثيق االتصال والتواصل مع األ ،اليومية من قبل القائد والمدير
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رشادية على نشطة الكشفية اإلنجاح األإ و،والزيارات المتبادلة والتخطيط المشترك في تفعيل
  .مستوى المدرسة والمديرية

  
 الكفايات على التي أكدت )1995( اللبدي دراسة  نتيجةالدراسة في هذا المجال معواتفقت نتائج هذه 

 وجهة من األولى، عمان مديرية مدارس في رشداتوقائدات الم الكشافة لقادة الضرورية المهنية
  .تالكفايا على الكشفية، والخبرة الكشفي، والمؤهل من الجنس كل وأثر والقائدات القادة نظر

  
 أنكدت على أ التي )1992 ، الخياط (دراسة نتيجة كما وجاءت تتفق نتائج  هذا المجال مع 

 في وتفانيه ،هفإخالص إسالمياً توجيهاً شفيالك النشاط توجيه في مهماً الكشفي دوراً للقائد
 من العديد الكشفي النشاط تضمن ولقد الكشفي، للنشاط محرك خير الطالب هو أبنائه تربية

 إلى اآلخرين وخدمة ،الخير وحب ،الخلق وحسن، الصدق :مثل والمبادئ التربوية التطبيقات
  .المبادئ التربوية من ذلك غير
 

  :ن للحركة الكشفية االرشاديةالطلبة المنتسبيمجال ب المتعلقة النتيجة مناقشة 2.1.2.5

  

من قبل المديرين والقادة رشادية ن للحركة الكشفية اإل مجال الطلبة المنتسبي الدراسة أنأظهرت نتائج
) 3.89(، حيث بلغ المتوسط الحسابي  والبيرة جاء في المرتبة الثانية في محافظة رام اهللالكشفين

  .درجة عالية لهذا المجالوهذا يدل على 
  

رشادية في مدارس ن للحركة الكشفية اإل العالية في مجال الطلبة المنتسبيويعزو الباحث هذه الدرجة
لى دور االنتماء الوطني للقضية الفلسطينية والوطن من خالل تفعيلها إمحافظة رام اهللا والبيرة 

رشادية التي تمثل واقع فرق الكشفية اإلمن خالل ال ،ة في المناسبات الوطنية والدينيةبالمشارك
رشادية في المدارس، ومن خالل الزيارات المتبادلة لما لها من أهمية في الحركة الكشفية اإل

ا، ا ووطني ومن جهه أخرى المسؤولة عن تربية النشء وتعليمه ديني،االرتباط الوطني من جهه
ن الزيارات أ والمرشدات خارج المدرسة و،لى التعاون مع اللجان الخاصة بالكشافةإمما يدفعهم 

رشادية على مستوى مدارس المحافظة، والمشاركة في تنظيم التبادلية بين الفرق الكشفية اإل
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بالتنسيق المسبق ما بين المديرية والمدرسة واألهالي من  وذلك ،التجمعات الكشفية االرشادية
 وقطف الزيتون وجني الثمار، ،ر والمساجدأجل القيام باألعمال الطوعية المختلفة كتنظيف المقاب

والقيام بالتخطيط اليومي واالسبوعي والشهري والسنوي لكل من الفرد والطليعة والفرقة، 
رشادي من أجل صقل وتوفير النشرات والمجالت والكتيبات الخاصة بالنشاط الكشفي اإل

   .ميشخصية الفرد ليكون عضواً فعاالً في مجال التربية والنشء والتعل
  

 التي توصلت إلى نتائج )2012(إخليلوقد اتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال مع دراسة 
  . الطلبة بشكل عام قد جاءت مرتفعةأن القدرات االبتكارية لدى :اآلتية

 

مجال دور البيئة المدرسية في خدمة الحركة الكشفية النتيجة المتعلقة بمناقشة  3.1.2.5

  :رشاديةاإل

  
من قبل المديرين  دور البيئة المدرسية في خدمة الحركة الكشفية اإلرشاديةتائج مجال أظهرت ن

، حيث بلغ المتوسط الحسابي  والبيرة جاء في المرتبة الثالثة في محافظة رام اهللاوالقادة الكشفين
  . على درجة عالية في هذا المجاليعبر أيضا وهذا ،)3.68(

 في دور البيئة المدرسية في خدمة الحركة الكشفية اإلرشادية يويعزو الباحث هذه الدرجة العالية ف
 والتي ترسخ فيه مبادئ التربية ، أن البيئة المدرسية للطالبمدارس محافظة رام اهللا والبيرة الى

نظمة التي والتعليم واالتجاهات والسلوك وما ينعكس على الطالب من أنظمتها وبيئتها والقوانين واأل
، والذي من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً على تشجيع دير والمعلمين في المدرسة من الميتبعها كل

يعزز الثقة بالنفس وروح  والذي ،قرشادية في تنمية روح الفروتفعيل دور الحركة الكشفية اإل
 والتي بدورها ،نشطةوأن المدرسة تعتبر المركز الرئيسي إلعداد مثل هذه الفعاليات واألالقيادة 

م مرافقها مع ءوعية الطلبة وتعريفهم بمبادئ وقوانين الحركة الكشفية االرشادية وأن تتالتؤدي الى ت
بعمل وتطوير الحركة الكشفية مثل احتفاالت القبول واحتفاالت االنتقال قامة االحتفاالت الخاصة إ

، من أجل خلق جيل يتحمل مور لحضورهادعوة أولياء األولى أخرى إرشادية إ كشفية ةمن مرحل
   .سؤوليات الحياة وتبعاتها الصعبة في ظل ظروف قاسية جدا تمر على شعبنا الفلسطينيم
  



 85

وقت ) أوسمة وشهادات( منح شارات الهواية والجدارة لمستحقيها في احتفاالت خاصة لهذا الغرضو
  .)2009(دراسة غندوروقد اتفقت هذه الدراسة مع  استحقاقها

  
  :)األهالي ( ل المجتمع المحلي مجاب  النتيجة المتعلقةمناقشة 4.1.2.5

  
بمتوسط  ،الرابعةالمرتبة  جاء في قد" األهالي " مجال المجتمع المحلي الدراسة أن أظهرت نتائج 

مدارس رشادية في في  واقع الحركة الكشفية اإلمتوسطة  وهذا يعبر عن درجة ، )3.18( حسابي
  .محافظة   رام اهللا والبيرة

هالي في مجال إنجاح وتطوير وتنمية الواقع  أهمية األهذا المجال إلىويعزو الباحث هذه النتيجة ب
 وفي تنمية الوطن ،رشادية مسؤولياته في تطوير الحركة الكشفية اإلون يتحملينالشبابي كمواطن

وكعضو فعال في بناء القدرات الشبابية لقيادة مجتمعاتهم سواء كانت على المستوى المحلي أو 
رشادية وعقد تطوير وتنمية المجتمع والتعاون في تنفيذ البرامج الكشفية اإلدف الوطني أو العالمي به

 باألرض والقضية الوطنية ل تنمية الروح الوطنية وربط أعضائهاواللقاءات من أجالندوات 
ساسية والمنبثقة عن الوعد والقانون نسانية وتربية الشباب من خالل تحقيق القيم األواالجتماعية واإل

مرهون بالدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه " بناء شخصيتهم " تمام إرشادي ومن أجل إلالكشفي ا
  . والذي يعود بالنفع والفائدة لخدمة وتطوير ذلك المجتمع" األهالي " المجتمع المحلي 

  
  :السؤال الثانينتائج مناقشة  2.2.5

  

" رام اهللا والبيرة" محافظة ي  الحكومية فمدارسال واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في هل يختلف

باختالف متغيرات الدراسة المسمى الوظيفي، وجنس  المديرين والقادة الكشفيينمن وجهة نظر 

  ؟ مؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة المدرسة، ومستوى المدرسة، وال

  
  :الفرضيات المنبثقة عن سؤال الدراسة الثاني على انفراداقشة  منوتمت 
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  :  والتي نصت على أنهنتيجة الفرضية األولىة مناقش 1.2.2.5

  

 بين متوسـطات اسـتجابة      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          "

” رام اهللا والبيرة  “واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة          المبحوثين ل 

  . "المسمى الوظيفيعزى لمتغير ت

  
  ) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية لةدال ذات فروق وجود عدملى إج الدراسة أشارت نتائ

واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في مدارس محافظة رام اهللا بين متوسطات استجابة المبحوثين ل
قائد ل أو) 3.96(  حسابي بمتوسط مديرل سواءالمسمى الوظيفي والبيرة الحكومية تعزى لمتغير 

، ويمكن تفسير ذلك لتشابه الظروف السائدة في المؤسسة التربوية، )3.69 ( حسابي وسطبمت الكشفي
والتي يخضع لها كل من المديرين أو القادة الكشفيين على حد سواء حيث أن النظام التربوي السائد 
في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة يجعل هذا التشابه في وجهات النظر نحو تحقيق أهداف تجمع 

في محافظة رام ستجابة عن أداة الدراسة لكشفي، وأن المدارس التي خضعت لالن المدير والقائد ابي
رشادياً موحداً على األقل مع مراعاة بعض الفروق فيما بينها إ  كشفياًاهللا والبيرة كلها تتبع نظاماً

لتربوية واالجتماعية الثقافة افاألدوات والقاعات والمناهج والتدريب واألنشطة هي نفسها، وأن لديهم 
  .واالقتصادية متقاربة إن لم تكن واحدة

  

  : ة والتي نصت على أنهنتيجة الفرضية الثانيمناقشة  2.2.2.5

  

 بين متوسـطات اسـتجابة      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          "

” رام اهللا والبيرة  “ة في محافظة    واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومي      المبحوثين ل 

  ."نس المدرسةجعزى لمتغير ت

  

  α≥0.05 (الداللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدملى  إأشارت نتائج الدراسة    
واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في مـدارس محافظـة رام          بين متوسطات استجابة المبحوثين ل    ) 

 جـنس المدرسـة،      تعزى لمتغير  المديرين، والقادة الكشفين  ر  اهللا والبيرة الحكومية من وجهة نظ     
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في بيئـة متـشابهه     تتواجد  محافظة رام اهللا والبيرة     لى كون مدارس    إيعزو الباحث هذه النتيجة     و
تخضع لقوانين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،      ، وتتعامل مع مجتمع واحد، و     وبنفس اإلمكانات 

التي يخضع لهـا    مية القادة الكشفيين اإلرشاديين     ية إرشادية لتن  والتي تعمل على عقد دورات كشف     
رشـاديين يتبـادلون    لكـشفيين واإل  الجميع دون النظر الى جنس المدرسة، إضافة الى أن القادة ا          

رشـادية،  راء وطرق حل المشكالت فيما بينهم من خالل االجتماعات والدراسات الكـشفية اإل            اآل
رس محافظة رام اهللا والبيرة من قبل وزارة التربيـة والتعلـيم            كما وأن األنظمة المتبعة في مدا     

ع التحفظ البسيط بطبيعة كل     مة  متشابهه سواء كان ذلك في مدارس الذكور أو اإلناث أو المختلط          
مدرسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود فروق لصالح مدارس الذكور في مجال المجتمع              

ى نظرة المجتمع تجـاه مـشاركة اإلنـاث فـي الفعاليـات             لإالمحلي ويعزو الباحث هذا الفرق      
رشادية في المدارس الثانوية لما له ارتباط بالعادات والتقاليد والقـيم اإلجتماعيـة والدينيـة،               اإل

ـ    بالرغم من ظاهرة االنفتاح وتعدد المؤسسات التي تهتم بالمرأة،           ـ  اًإال أننا نعتبر مجتمع   اً ذكوري
  . والذي يقتصر نشاطها داخل المنزلد من نشاط األنثىفق أمام الذكور، ويحيفتح األ

  

  :نتيجة الفرضية الثالثة والتي نصت على أنهمناقشة  3.2.2.5

  

 بـين متوسـطات اسـتجابة       )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          

” رام اهللا والبيرة  “ة  واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظ        المبحوثين ل 

  .مستوى المدرسة عزى لمتغير ت

  

  ) α≥0.05 (الداللـة  مستوى عند إحصائية لةدال ذات فروق وجود عدملى  إأشارت نتائج الدراسة    
واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في مـدارس محافظـة رام اهللا           بين متوسطات استجابة المبحوثين ل    

 مستوى المدرسة، ويمكـن      تعزى لمتغير  ين، والقادة الكشفين  المديروالبيرة الحكومية من وجهة نظر      
لى درجة الحرمان التي عاشها الشعب الفلسطيني من االنخراط في المؤسسة العـسكرية             إتفسير ذلك   

لى االنخراط في الحركة الكـشفية      إا أدى   م م ؛جباري لفئات الشباب  والتدريب التي تتمثل بالتجنيد اإل    
 ،شخصية األفراد منـذ نعومـة أظفـارهم       ون الكشفيين من أثر في صقل       لما للوعد والقان  رشادية  اإل

 فكانت فرصـة الفتيـة الكـشفيين        ،وعليه لم يظهر أي فروق ما بين فئات المدارس أساسي وثانوي          
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رشادية، ويوجد كذلك أسباب عدة في      لى االنخراط واالستمرار في الحركة الكشفية اإل      إرشاديين  واإل
رشادية في المدارس الثانوية    عداد البرامج والخطط لألنشطة الكشفية اإل     إ هذا التشابه التي تمثلت في    

رشـادية علـى مـستوى      واالساسية، وكذلك تنظيم المهرجانات والمعارض والمسيرات الكشفية اإل       
لى نشر النـشاطات الكـشفية      إالمدرسة والمديرية سواء كانت المدرسة أساسية أم ثانوية، باإلضافة          

رشـادي  ا أدى الى وجود تنافس في مجال العمل الكـشفي اإل          م م ؛لى بواباتها رشادية للمدارس ع  اإل
وعقد الندوات والمـؤتمرات وحلقـات النقـاش واالجتماعـات           مستوى المدرسة، بغض النظر عن    

رشـادية  الذين يمثلون الحركة الكـشفية اإل     كانوا في مدارس أساسية أو ثانوية،       الدورية للقادة سواء    
ـ           نجاز األعمال ذات اال   إل دم هتمام المشترك والتي تخدم المؤسسسة التعليمية ،وهذا ما أظهر اتفاقا بع

 .وجود فروق بسبب مستوى المدرسة
  
  

   :نتيجة الفرضية الرابعة والتي نصت على أنهمناقشة   4.2.2.5

  

 بين متوسـطات اسـتجابة      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          "

” رام اهللا والبيرة  “قع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة          واالمبحوثين ل 

   ." المؤهل العلميعزى لمتغيرت

 

  ) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية لةدال ذات فروق وجود عدملى إأشارت نتائج الدراسة 
مدارس محافظة رام اهللا واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في بين متوسطات استجابة المبحوثين ل

يعزو و . المؤهل العلمي تعزى لمتغيرالمديرين، والقادة الكشفينوالبيرة الحكومية من وجهة نظر 
الباحث هذه النتيجة الى أن المهارات الكشفية ال ترتبط في مجتمعاتنا وجامعاتنا بالمناهج التعليمية بل 

الدراسات التدريبية واالطالع على ضور رشادية، وحمن خالل االطالع على المناهج الكشفية اإل
تصال بين الكتب الكشفية والمشاركة في المخيمات والمهرجانات والتجمعات الكشفية وفتح قنوات اال

لى حضور إأو الزيارات الميدانية، إضافة لكتروني  من خالل التواصل اإلالقادة والفرق 
ا له أثر على صقل مى التدريب الذاتي م والتركيز عل، وطرق حلها، ومناقشة مشاكلهم،االجتماعات

 وأما عن وجود ،"الفرقة الكشفية االرشادية بقائدها " رشادي لهذا يقال شخصية القائد الكشفي اإل
الى ذلك فيعزوه الباحث " هالي األ" ماجستير فأعلى في مجال المجتمع المحلي فروق لصالح 
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 والدخول على الموضوع ،لمجتمع المحليخبراتهم في البحث العلمي وقدرتهم على التواصل مع ا
  . وكذلك الخلفية الثقافية لديهم،عمالنجاز األإلى إبرغبة ما يدفعهم 

    
  :نتيجة الفرضية الخامسة والتي نصت على أنهمناقشة  5.2.2.5

  

 بين متوسـطات اسـتجابة      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          "

” رام اهللا والبيرة  “ الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة          واقعالمبحوثين ل 

 . "عدد سنوات الخبرةعزى لمتغير ت

  
  ) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية لةدال ذات فروق وجود عدملى إأشارت نتائج الدراسة 

 مدارس محافظة رام اهللا واقع الحركة الكشفية اإلرشادية فيبين متوسطات استجابة المبحوثين ل
 عدد سنوات الخبرة  تعزى لمتغيرنيالمديرين، والقادة الكشفيوالبيرة الحكومية من وجهة نظر 

رشادي سواء من الصفات التي تتوافر في القائد الكشفي اإلويمكن تفسير ذلك الى وجود مجموعة 
نهم يتحلون بصفات قيادية أال إ  بالرغم من الفروق الفردية بين القادةها،كان قديم القيادة أم حديث

 والرغبة الملحة بالعمل فيها بأمانة وإخالص والقدرة على رشادية اإلتتمثل برسالة الحركة الكشفية
الطلبة شراك إالقيادة وقوة الشخصية والتمسك بالمثل العليا والقيم الفاضلة وقدرتهم على التعامل و

رشادات وتوجيهات القادة ذوي الخبرة اإللمقترحات ولد وجدانيا ومهنيا، ناهيك عن تقبل القادة الجد
من خالل االجتماعات أو االتصال والتواصل عبر بوابة المديرية االلكترونية، ما يفتح المجال 

  . رشاديأمامهم إلظهار القدرات االبداعية المخفية في العمل الكشفي اإل

  

  : نتيجة سؤال الدراسة الثالث مناقشة 3.2.5

  

 تطوير الحركة الكشفية اإلرشادية في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظر ما مقترحات

 المديرين والقادة الكشفين؟ 
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 بأن المقترحات التي تم جمعها قد بنيت من قبل المديرين والقادة سؤال الثالثدراسة النتائج أظهرت 
، وما يراه مناسبا ن التربويةالكشفيين في المدارس، وقد أبدى كل من الطرفين ما تمليه عليه القواني

فقد قام الباحث وعليه  ،ي مدارس محافظة رام اهللا والبيرةرشادية فنحو تطوير الحركة الكشفية اإل
يجة السؤال بأن أكبر عدد من تويتضح من نبجمع تكرارات استجابات أفراد العينة وترتيبها تنازليا، 

 "ة النشاط الكشفي اإلرشادي من ميزانية المدرسةزيادة نسبة ميزاني  "المقترحات كان للمقترح األول
لى إوهي درجة عالية ويعلل الباحث هذا الكم من التكرارات % 87بنسبة تكرارا " 185"حيث بلغت 

 ،أن ميزانية النشاط الكشفي االرشادي تشكل عقبة أمام تطور الحركة الكشفية االرشادية في مدارسنا
رشادية، وتأمين مستلزمات نشطة الكشفية اإلفي المشاركة باألثر وأن توافر الميزانيه له بالغ األ

أي بنسبة تكرارا " 183" ي حصل على الثاني والذرشادية، ويدعم ذلك المقترح الفرق الكشفية اإل
لى أن تأمين متطلبات التدريب والنسبة العالية إيضا هذا العدد من التكرارات أويعزو الباحث % 86

 والتي ،غ له أهمية بالغة في تدريب الفرقة أثناء فترة الدوام المدرسيمن حيث زيادة حصص التفري
ك تكون رافداً متميزا في خدمة الحركة الكشفية االرشادية والنهوض بها، وكذلأن من شأنها 

 ألن القوانين تحد من نشاط ،رشادية وتدريبهمن للحركة الكشفية اإلالصعوبة في جمع الطلبة المنتسبي
ة الكشفيين في تنفيذ التدريب الكشفي أثناء الدوام المدرسي كون المنتسبين من المديرين والقاد

، بينما يأتي رشاديةصفوف مختلفة، وعدم وجود منهاج مدرسي يسمح بتدريس المناهج الكشفية اإل
" 177" رشادية والذي حصل على الخاص بإعداد الكوادر الكشفية اإلفي المرتبة الثالثة المقترح 

دوات ومستلزمات التدريب من قبل وزارة لى أن تأمين األإ، يعلله الباحث %83ة  بنسبتكرارا
التربية والتعليم ومن خالل مديرياتها، وذلك من أجل تحسين أداء الفرق الكشفية اإلرشادية في 

رشادية وااللتزام بقوانينها تعتبر العامل المشجع لإلنتساب للحركة الكشفية اإلالمدارس والتي بدورها 
ا يضفي جوا كشفيا من خالل هذه المستلزمات والتي تكمل المظهر البروتوكولي للحركة الكشفية مم
وهي % 79بنسبة بلغت تكرارا " 170"يضا بأن المقترح الرابع قد حصل على أكما تبين  ،رشاديةاإل

 كبير رشادية داخل المجتمع له أثرلى أن تقبل الفرق الكشفية اإلإ ويعزو الباحث ذلك ،نسبة عالية
" هاليألا" لى تأمين المستلزمات المادية والمعنوية من قبل المجتمع المحلي إنخراط بها باالضافة لال

  .وتطوير الحركة الكشفية االرشاديةوالذي يعمل على تحفيز وتشجيع 
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عمل ندوات ولقاءات مع قادة من خارج المنطقة التعليمية مع المجتمع  "بينما حصل المقترح الخامس
رشادية، وتنميتها وتوعية المجتمع حلي للتعريف والنهوض بأهمية الحركة الحركة الكشفية اإلالم

 ،السياسيةلى الظروف إ، ويعلل الباحث هذه النسبة %61 بنسبة تكرارا" 130" على  "بأهدافها
ثر ذا العدد من التكرارات، ما له األوصعوبة النقل والمواصالت جعلت منها أن تحصل على ه

رشادية ألنه يعمل على تحفيز عملية االتصال والتواصل  بالنهوض بالحركة الكشفية اإلالعظيم
 " 119" وأما بخصوص المقترح السادس والذي حصل على ومواكبة هذه الحركة ونشاطاتها، 

وهي نسبة تعتبر متوسطة، يعزو الباحث ذلك الى أن هذا المقترح ال ، %56ونسبة بلغت تكرارا 
 الدراسي المعمول به في مدارسنا من حيث االمتحانات والعطل المدرسية اال أن يتوافق مع النظام

العمل الكشفي االرشادي على مدار العام يكون له النفع لتطوير الحركة الكشفية االرشادية وزيادة 
، %45 بنسبة تكرارا " 97"، وجاء في المرتبة السابعة المقترح الذي حصل على لهاعدد المنتسبين 

 والدراسات قيام المخيمات والرحالتذلك لعدم توافر مثل هذه المراكز والتي تجمع في ظلها ويفسر 
والسبب وراء ذلك صعوبة الظروف االقتصادية واالتفاقيات السياسية الموقعة، يليه المقترح الثامن 

، ويعلل سبب هذه النسبة الى عدم توافر االدوات %44 أي بنسبة تكرارا" 93"والذي حصل على 
مكانية الحصول عليها من قبل المدارس صعبة للغاية مما له دور كبير في إرشادية والكشفية اإل

، %42 بنسبة تكرارا" 89"في المرتبة التاسعة وكان  رشادية حولها،تجميع أعضاء الفرق الكشفية اإل
يعتبرونها و ون مدارس والتي ينفر منها المعلملى أنها تشبه اللقاءات العنقودية للإويعزو الباحث ذلك 

مضيعة للوقت وألنها تأتي على حساب وقت فراغ المعلم، ولكنها تلعب دورا كبيرا في تبادل 
  .رشاديةإلالخبرات حول القضية الكشفية ا

  
تأمين حوافز مادية عينية للمشاركين في النشاطات الكشفية االرشادية من قادة  "وكان المقترح العاشر

أن الحوافز المادية العينية ب ، يعلله الباحث%37 بنسبة بلغت راراتك" 80"الذي حصل على " وطلبة
غير متوفرة، ولكن يرغب القائد الكشفي والمدير للمشاركين في النشاطات الكشفية االرشادية 

وهذا ، %23أي ما نسبته تكرارا "  50"  فيما حصل المقترح الحادي عشر على ،الحصول عليها
 القوانين التربوية في وزارة التربية والتعليم، والتي تعمل إلى ويعزو الباحث ذلك ،عدد منخفض

ال من خالل الكتب الرسمية، وقد تبين أيضا إعلى منع عملية االتصال والتواصل مع أي جهة كانت 
ويعلل الباحث هذا ، %22وبنسبة بلغت تكرارا  " 46" بأن عدد تكرارات المقترح الثاني عشر 
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، وعدم وجود حصص كشفية ى عدم وجود مادة تدريسية في المدارسالتدني في عدد التكرارات ال
أي تكرارا " 37"وكان على كاهل وزارة التربية والتعليم، لكل صف فتعينه يكون عبئا ماديا ومعنويا 

لى إ ويعزو الباحث سبب هذا التدني في التكرارات ،من نصيب المقترح الثالث عشر، %17بنسبة 
نظيرها من المدارس التي تتبع ال مع إ في مجال االتصال والتواصل أننا فرق مقيدة وليست حرة

، ويالحظ أن المقترح الرابع عشر حصل على ليم الفلسطينية وبالتنسيق المسبقرة التربية والتعوزا
لى أن المدير يعتبر ذلك إوهي نسبة منخفضة جدا، ويعلل الباحث ذلك ، %15 بنسبة تكرارا" 33"

عبئا ب المنهجية للمواد الدراسية  ويعتبره القائد الكشفي المنهك بالمطالعبئا إضافيا على عمله،
رشادي بالعمل الروتيني ذا ارتبط العمل الكشفي اإلإلى أنه إضافيا، كما يعلل الباحث هذا التدني إ

، بداع والتفنن بهاوامر فقط دون اإلميا يجعلها حركة مقيدة بتنفيذ األاليومي لتنفيذ المهام واألدوار رس
" ثم " النظام المنهجي " ا يفقد العملية التعليمية أسسها التي تعتمد عليها وهي عملية التعليم أوالً مم

ن أقل عدد أ إلى، وقد تبين أيضا من جدول التكرارات مثل النشاط الكشفي االرشادي" جي الالمنه
ث هذا التدني ، ويعزو الباح%12 بنسبة تكرارا" 26" تكرارات كان في المقترح الخامس عشر 

لى انتشارها في إرشادية حركة طوعية مما أدى كون الحركة الكشفية اإللى إالكبير في التكرارات 
عد عن المعنى الحقيقي لكونها حركة لزامية لكان بها نفور وبإجميع دول العالم، وبالتالي لو كانت 

  . اللون والجنس والدينغض النظر عن طوعية ال حزبية وال سياسية وال دينية مفتوحة للجميع ب
  

  :التوصيات 3.5
  

  :في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بما يأتي
  

رشادي تتماشى مع جميع متطلبـات واحتياجـات         ميزانية للنشاط الكشفي اإل    زيادةضرورة   - 1
 من خالل تـأمين     وتكون الميزانية حسب األصول المالية للصرف     .الفرق الكشفية االرشادية  

 . رشاديةقامة المخيمات والرحالت الكشفية اإلإافآة والمواصالت والمك

رشادية للقادة والقائدات المـؤهلين كـشفيا وإرشـادياً    ضرورة إسناد قيادة الفرق الكشفية اإل    - 2
 ".هالياأل" ، وعلى عالقات دبلوماسية مع المجتمع المحليولديهم الرغبة بالعمل الكشفي
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 ،رة المدرسة والقادة الكـشفيين والمـشرفين التربـويين         العالقة بين إدا   طويرالعمل على ت   - 3
وإدراك أهمية العمل لدى القادة الكشفيين من حيث التفريغ والتخصيص لحـصص النـشاط              

 .رشادي مثل النشاط الرياضي والمكتبيالكشفي اإل
أن تهتم الجهات المشرفة بتدعيم العالقات البينية بين الحركة الكشفية االرشادية والمجتمع،              - 4

، وزيادة دعم المجتمـع المحلـي       وحل المشاكل البيئية  ) فتعليم الحر ( وتدعم العمل اليدوي  
 . للحركة الكشفية اإلرشادية

اإلهتمام بتوظيف المناسبات الوطنية واالجتماعية في دعم العالقة بـين المجتمـع المحلـي               - 5
 . للمشاركة بها وتنظيمهاواعدادهاوالحركة الكشفية اإلرشادية

مكانـات والظـروف    وفير مقّار خاصة بهذه الفرق داخل المدرسة وضمن اإل        العمل على ت   - 6
 .المتاحة

رشادي في مديريات التربية والتعلـيم      تاحة الفرصة لمسؤولي النشاط الكشفي اإل     إضرورة    - 7
 . وعدم تكليفهم بمهام تعيق هذه المتابعة،رشاديةلمتابعة وزيارة الفرق الكشفية اإل

دية المدرسية لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية للمتابعـة        انتساب الفرق الكشفية اإلرشا    - 8
 .واالستفادة من البعثات الكشفية والمشاركة العربية والدولية

 بهدف ؛  حول الحركة الكشفية االرشادية وتربويتها      مستقبلية يوصي الباحث بإجراء دراسات     - 9
  .تطوير هذا النشاط وتحسين مستواه
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  2ملحق رقم 
  أسماء المحكمين

  

  مكان العمل  حكّمماسم ال  الرقم

  جامعة القدس   محمد عابدين . د.أ  1
  جامعة القدس   غسان سرحان . د  2
  جامعة القدس   عفيف زيدان. د  3
  القدسجامعة   زياد قباجة . د  4
  جامعة القدس  مؤيد شناعة . د  5
  جامعة بير زيت  موسى الخالدي . د  6
 المعهد الوطني للتدريب -وزارة التربية والتعليم   غانم إخليل . د  7

  التربوي 
 المعهد الوطني للتدريب -وزارة التربية والتعليم   شهناز الفار . د  8

  التربوي  
 دائرة االرشاد والتربية –لتعليم وزارة التربية وا  جولتان حجازي . د  9

  والخاصة
  مدير مدرسة –مديرية التربية والتعليم رام اهللا والبيرة   علي مرشد . د  10
   مدرس - مديرية التربية والتعليم رام اهللا والبيرة   خميس ريان . د  11
 لطالبية   مدير عام االنشطة ا-وزارة التربية والتعليم   الهام عبد القادر المحيسن. أ   12
 مدير دائرة الكشافة والمرشدات -وزارة التربية والتعليم   فواز الدروبي . أ   13
   رئيس قسم المرشدات -وزارة التربية والتعليم   سحر المجدوبة . أ   14
 رئيس قسم –مديرية التربية والتعليم رام اهللا والبيرة   عبد الكريم زيادة . أ   15

  التقنيات
  مدير جمعية الهيئة الفلسطينية للكشافة والمرشدات   يش الدهدار محمد درو. أ   16
   قائد كشفي - مديرية التربية والتعليم رام اهللا والبيرة    نضال زيتون . أ   17
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 فهرس الجداول

 اسم الجدول الصفحة
رقم 

لجدولا  

)1.2( .نشأة الحركة الكشفية وتسجيلها في البلدان العربية 11  
 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  57 )1.3(  
لمصفوفة ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون  59

واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس  استمارة ارتباط فقرات
من وجهة نظر المديرين " رام اهللا والبيرة"حافظة الحكومية في م
 .والقادة الكشفيين

)2.3(  

)3.3( معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية 60  
63 
 

معيار تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسـة حـسب           
 .قيمة المتوسط الحسابي

)1.4(  

ابات أفراد عينـة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستج     64
الدراسة لمجاالت واقع الحركة الكشفية اإلرشـادية فـي المـدارس           

 من وجهة نظـر المـديرين       ”رام اهللا والبيرة  “الحكومية في محافظة    
 .والقادة الكشفيين

)2.4(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة         65
ادية في المدارس الحكومية فـي      الدراسة لواقع الحركة الكشفية اإلرش    

  من وجهة نظر المديرين والقادة الكـشفيين       ”رام اهللا والبيرة  “محافظة  
 .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

)3.4(  

واقـع   ل  العينـة  أفـراد الستجابة  للعينات المستقلة   " ت"نتائج اختبار    68
ـ         رام “ة  الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظ

عزى لمتغيـر   ت من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين     ” اهللا والبيرة 
 .المسمى الوظيفي

)4.4(  

69 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة         
واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس      في متوسطات    الدراسة

)5.4(  
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 من وجهة نظـر المـديرين       ”رام اهللا والبيرة  “الحكومية في محافظة    
 .جنس المدرسةعزى لمتغير توالقادة الكشفيين 

في واقع الحركـة     العينة   أفراد الستجابة   األحادينتائج تحليل التباين     70
رام اهللا  “الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكوميـة فـي محافظـة           

جنس  لمتغيرتبعا  من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين         ” والبيرة
 المدرسة

)6.4(  

71 
 

للمقارنات البعدية بين المتوسـطات الحـسابية       ) LSD(نتائج اختبار   
 .الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير جنس المدرسة

)7.4(  

واقـع   ل  العينـة  أفـراد الستجابة  للعينات المستقلة   " ت"نتائج اختبار    72
رام “محافظـة   الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في        

يعزى لمتغيـر    من وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين     ” اهللا والبيرة 
 .مستوى المدرسة

)8.4(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة          73
واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس      في متوسطات    الدراسة

 من وجهة نظـر المـديرين       ”رةرام اهللا والبي  “الحكومية في محافظة    
 .المؤهل العلمييعزى لمتغير والقادة الكشفيين 

)9.4(  

في واقع الحركة    العينة   أفراد الستجابة   األحادي تحليل التباين    نتائج   74
رام اهللا  “الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكوميـة فـي محافظـة           

متغيـر  لتبعـا   من وجهة نظر المديرين والقادة الكـشفيين        ” والبيرة
 .المؤهل العلمي

)10.4(  

للمقارنات البعدية بين المتوسـطات الحـسابية       ) LSD(نتائج اختبار    75
 .الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

)11.4(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة          76
 اإلرشادية في المدارس    واقع الحركة الكشفية  في متوسطات    الدراسة

 من وجهة نظـر المـديرين       ”رام اهللا والبيرة  “الحكومية في محافظة    
 .عدد سنوات الخبرة لمتغير تبعاوالقادة الكشفيين 

)12.4(  
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في واقع الحركـة     العينة   أفراد الستجابة   األحادينتائج تحليل التباين     77
 اهللا  رام“الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكوميـة فـي محافظـة           

عـدد   لمتغير   تبعامن وجهة نظر المديرين والقادة الكشفيين       ” والبيرة
  .سنوات الخبرة

)13.4(  

من مقترحات تطوير الحركة الكشفية مرتبة تنازليا حسب تكراراتها           78
  .ينيوجهة نظر المديرين والقادة الكشف

)14.4(  

 



 121

 فهرس المالحق

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  104  "قبل التحكيم "صورتها األولية االستبانة في   1
  109  قائمة بأسماء المحكمين  2
  110  "بعد التحكيم" االستبانة في صورتها النهائية   3
  115   جامعة القدس–كتاب تسهيل مهمة من كلية العلوم التربوية   4
اإلذن الرسمي من مديرية التربية والتعليم رام اهللا والبيرة لتوزيع   5

  األداه

116  

  117  خارطة تمثل محافظة رام اهللا والبيرة وتجمعاتها السكانية   6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 122

  :فهرس المحتويات 
  أ ............................................................................................إقرار

  ب ................................................................................الشكر والعرفان
  ج ........................................................................................الملخص

ABSTRACT................................................................................. ه  
  1....................................................................................الفصل األول

  1......................................................................:مشكلة الدراسة وأهميتها
  1....................................................................................: المقدمة1.1
  3............................................................................:الدراسة  مشكلة2.1
  4.............................................................................:الدراسة  أسئلة3.1
  4.........................................................................: فرضيات الدراسة4.1
  5...........................................................................:الدراسة  أهداف5.1
  5............................................................................:الدراسة  أهمية6.1
  6........................................................................ مصطلحات الدراسة7.1
  7..............................................................................الدراسة  حدود8.1

  8...................................................................................الفصل الثاني
  8..............................................................اإلطار النظري والدراسات السابقة

  8............................................................................ اإلطار النظري1.2
  8........................):فلسطينياً ... عربيا... عالميا( تاريخ الحركة الكشفية اإلرشادية 1.1.2

  8...............................................................................: عالميا1.1.1.2ً
  10.............................................................................:ربياً ع2.1.1.2
  13...........................................................................: فلسطينيا3.1.1.2ً

  13............................................:م1936 –م 1912:  المرحلة األولى1.3.1.1.2
  14..........................................:م1948  - م  1936:  المرحلة الثانية 2.3.1.1.2
  15..........................................م1967   - م   1948:  المرحلة الثالثة3.3.1.1.2
  16.............................................م1993 - م 1967: رابعة المرحلة ال4.3.1.1.2



 123

  17.............................................م2011 -  1993:  المرحلة الخامسة5.3.1.1.2
  18......................................................: أسس الحركة الكشفية اإلرشادية2.1.2

  18............................................................: تعريف الحركة الكشفية1.2.1.2
  19..................................................: أهداف الحركة الكشفية اإلرشادية2.2.1.2
  20...................................................:ادئ الحركة الكشفية اإلرشادية مب3.2.1.2
  21..........................: الطريقة الكشفية اإلرشادية المستخدمة في تحقيق األهداف4.2.1.2

  22...................................................................:الوعد والقانون1.4.2.1.2
  23................................................................: التعلم بالممارسة2.4.2.1.2
  24...................................................................: نظام الشارات3.4.2.1.2
  25...........................................):الطالئع ( نظام الجماعات الصغيرة  4.4.2.1.2
  26.....................................................................: حياة الخالء5.4.2.1.2

  27..................................................: الحركة الكشفية وموقعها من التربية3.1.2
  29....................................................: مراحل الحركة الكشفية اإلرشادية4.1.2
  33............................................................: المناهج الكشفية االرشادية5.1.2
  34.......................................: دور التربية الكشفية في التنمية الشاملة للمجتمع6.1.2

  37........................................................................ الدراسات السابقة2.2
  37....................................................................: الدراسات العربية1.2.2
  49..................................................................... الدراسات االجنبية2.2.2

  54............................................................التعليق على الدراسات السابقة 3.2
  56.................................................................................الفصل الثالث

  56..........................................................................الطريقة واإلجراءات
  56..................................................................................: المقدمة1.3
  56............................................................................ منهج الدراسة2.3
  56........................................................................... مجتمع الدراسة3.3
  56............................................................................. عينة الدراسة4.3
  57.....................................................: وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة5.3



 124

  58............................................................................: أداة الدراسة 6.3
  58.............................................................................: صدق األداة7.3
  60............................................................................: ثبات الدراسة8.3
  60.......................................................................: إجراءات الدراسة9.3

  61....................................................................... متغيرات الدراسة10.3
  61..................................................................:مستقلةالمتغيرات ال1.10.3
  61...................................................................: المتغيرات التابعة2.10.3

  62....................................................................: المعالجة اإلحصائية11.3
  63.................................................................................الفصل الرابع
  63.................................................................................نتائج الدراسة

  63.................................................................................... تمهيد1.4
  63...........................................................................:اسة نتائج الدر2.4

  63.........................................................: النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.2.4
  67..................................................: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني2.2.4

  68.......................................................: نتيجة فحص الفرضية األولى1.2.2.4
  69........................................................: نتيجة فحص الفرضية الثانية2.2.2.4
  71........................................................:فرضية الثالثة نتيجة فحص ال3.2.2.4
  72.......................................................: نتيجة فحص الفرضية الرابعة4.2.2.4
  75......................................................: نتيجة فحص الفرضية الخامسة5.2.2.4

  78.........................................................: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.2.4
  81...............................................................................سالفصل الخام

  81............................................................مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
  81................................................................................... المقدمة1.5
  81................................... مناقشة نتائج الدراسة، حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها2.5

  81....................................................: مناقشة نتيجة سؤال الدراسة األول1.2.5



 125

 مناقشة النتيجة المتعلقة بمجال إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبل المديرين والقادة 1.1.2.5
  82.....................................................................................:الكشفيين
  83............:مناقشة النتيجة المتعلقة بمجال الطلبة المنتسبين للحركة الكشفية االرشادية 2.1.2.5
:ةمناقشة النتيجة المتعلقة بمجال دور البيئة المدرسية في خدمة الحركة الكشفية اإلرشادي 3.1.2.5

..............................................................................................84  
  85..........................):األهالي ( مناقشة النتيجة المتعلقة بمجال المجتمع المحلي  4.1.2.5

  85............................................................:مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.2.5
  86.................................:مناقشة نتيجة الفرضية األولى والتي نصت على أنه 1.2.2.5
  86..................................:مناقشة نتيجة الفرضية الثانية والتي نصت على أنه 2.2.2.5
  87..................................:مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة والتي نصت على أنه 3.2.2.5
  88...............................:مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة والتي نصت على أنه  4.2.2.5
  89...............................:مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة والتي نصت على أنه 5.2.2.5

  89....................................................: مناقشة نتيجة سؤال الدراسة الثالث3.2.5
  92...............................................................................: التوصيات3.5

  94....................................................................:المراجع العربية واالجنبية
  103.....................................................................................المالحق

  118...............................................................................س الجداولفهر
  121..............................................................................فهرس المالحق

  122..........................................................................:فهرس المحتويات 

  
 

 


