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 صدق اهلل العظيم
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 اقرار املشرف

دراسة تقوميية ملناهج املعسكرات (-اشهد ان اعداد هذه الرسالة الموسومة بـ :
التي تقدم بها طالب ) من وجهة نظر قادتها للكشاف املتقدمالكشفية 
جامعة  –في كلية التربية االساسية  بإشرافي تمت (حممود وادي حسني) الماجستير

 ديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية الرياضية .

 

 

 التوقيع

 ماجدة محيد كمبشد. م .  أ
 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية

 

 ةرشح الرسالة للمناقشأ متوافرةوالتوصيات ال التعليمات بناء على  

 

 

 أ . د  نبيل حممود شاكر                                                           
 المعاون العلمي للدراسات العليا                                                       

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى                                                   

 3022التاريخ :     /    /                                                         
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 اقرار املقوم اللغوي

) دراسة تقوميية ملناهج املعسكرات اشهد ان هذه الرسالة الموسومة بـ :
قد تمت مراجعتها من  ( من وجهة نظر قادتها للكشاف املتقدمالكشفية 

صبحت بأسلوب علمي سليم خال من االخطاء والتعبيرات وأالناحية اللغوية 
 وقعت. وألجلهللغوية غير الصحيحة ا

 

 

 

 

 

 :  التوقيع                              

 م. د  وجدان برهان عبدالكريم                                                               

 3022/ /      التاريخ :                         
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 اقرار جلنة املناقشة والتقويم

) دراسة اعضاء لجنة المناقشة والتقويم اطلعنا على الرسالة الموسومة بـ  نحننشهد 
 ( من وجهة نظر قادتها كشاف املتقدمالكشفية لل عسكراتتقوميية ملناهج امل

في محتوياتها وفيما له عالقة بها , ونقر  ( حسني حممود وادي) بــد ناقشنا الطالــقو 
 .انها جديرة لنيل درجة الماجستير في التربية الرياضية

 عضو اللجنة      عضو اللجنة                                          

 أ . م . د ندى نبهان امساعيل                        أ . م . د سنان عباس علي  

 التربية الرياضية                جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية جامعة بغداد / كلية

 رئيس اللجنة

 أ . د امساعيل حممد رضا

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية

 

 جامعة ديالى –صدقت الرسالة من مجلس كلية التربية االساسية 

 

 العميد                             

 عزيز جاسم أ . م . د حامت                                                       

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى                             
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 اإلهداء

تكرميا اىل الذي اوصاني بالصرب ابتغاء ملرضاة اهلل عز وجل وتقديرًا  
 له.....والدي العزيز

 حتت قدميها نبع احملبة وفيض احلنان.... والدتي من اخص اهلل اجلنة

 من اشدد به ازري وسندي باحلياة .... اخوتي

 من تزهو حياتي بهم ........ اخواتي

 أعضاء احلركة الكشفية العراقية ....... عزًا وافتخارًا بهم 

 سنابل العلم وكل من مد يل العون ....... اصدقائي وزمالء دراستي

 ملتواضع.اهدي مثرة جهدي ا
 

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                              
 

 



 7 
 

 الثناءالشكر و

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ((ألزيدنكم))ولئن شكرتم 

باهلل علية توكلت وهو نعم المولى  أالرب العالمين وما توفيقي وال اعتصامي  الحمد هلل
مد بن عبداهلل )صلى اهلل حونعم النصير, واصلي واسلم على سيد الخلق وحبيب اهلل م

  .علية وسلم( وعلى أل بيت رسول اهلل الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين
 الصبر وقوة العزيمة على إتمام هذه الرسالة . به من أشكر نعمة العلي القدير لما أمدني

و ساهم معه في أل من ساعده لى ك  إن يسجل بعض كلمات شكره وتقديره أالبد للباحث و 
علي ومن باب العرفان بالجميل  زاما  جد ل  أفأني ,  هذا الجهد المتواضع الى النورخراج إ
ة ماجدة ه الرسالة الدكتور للمشرف على هذ أتقدم بالشكر والتقدير وخالص االمتنانن أب

من مالحظات وتوجيهات كانت خير عون في ترصين هذا  ته لما ابد  حميد كمبش
 الصحة والعمر المديد. اخير الجزاء ويمنحه االبحث متمنيا من اهلل العلي القدير ان يجزيه

من واجب العرفان والتقدير يتقدم الباحث بالشكر الجزيل الى عمادة كلية التربية االساسية و 
 الدكتور حاتم جاسم عزيز ./ جامعة ديالى بشخص عميدها 

معاون العميد  الى ن بالجميل ان اقدم شكري وامتنانيكما يدعوني واجب الوفاء والعرفا
شاكر والى معاون العميد للشؤون األدارية  الدكتور نبيل محموداذ األست للشؤون العلمية

ة مها محمد صالح والدكتور الدكتور حيدر شاكر والى رئيس قسم التربية الرياضية  الدكتور
الذي كان لهم الدور الكبير في اتاحة الفرصة إلتمام دراستي العليا وتقديم يد  اياد حميد

 الجزاء. العون والمساعدة والمشورة العلمية فجزاهم اهلل عني خير 

الى االساتذة االفاضل لما قدموه من مساعدة ومشورة علمية  يكما يسعدني ان اقدم شكر 
غازي صالح ناظم كاظم جواد و الدكتور  واراء قيمة اثرت في البحث وهم كل من ) الدكتور

زهرة  الدكتورةالدكتور فرات جبار و هدى أبراهيم و  والدكتورة والدكتورعلي يوسف محمود
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ة هناءعبدالكريم والدكتور  والدكتورة أسماء حميدكمبش والدكتورة منال عبود شهاب احمد

واالستاذ  والدكتور محمد وليد والدكتورة نجالء رؤوف واالستاذ المساعد ثائررشيد مطر
فجزاهم اهلل  (أحمد مهدي واالستاذ محمدعبدالشهيد والى كل من ساعدني في أتمام رسالتي

  عني خير الجزاء . 
, من اهلل التوفيق لهم  الباحث بالشكر والتقدير الى زمالء الدراسة االعزاء داعيا   كما يتقدم

الى المديرية العامة للتربية الرياضية قسم التربية  كما يسرني ان اقدم شكري وامتناني
الكشفية / وزارة التربية , ومديرية النشاط الرياضي في محافظة ديالى لما قدموه لي من 

 . اهم اهلل خير الجزاء مشورة علمية فجز 
ومن باب المحبة واالخالص البد ان اذكر مخلص شكري الى االستاذ ) حسني علي 
التكه مجي( في اعانتي دائما وتوفير المصادر العلمية الكشفية ومساندتي طيلة فترة اعداد 

 البحث الى ان وافاه االجل فأسل اهلل ان يغمده في رحمته ويدخله فسيح جناته امين .
ويتقدم الباحث بالشكر والتقدير الى قسم الدراسات العليا ومكتبة كلية التربية االساسية 
ومكتبة كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى ومكتبة كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد 
لتوفيرها المصادر والمراجع الالزمة للبحث واسجل شكري وامتناني للمقوم اللغوي ومترجم 

 ة باللغة االنكليزية والى لجنة المناقشة.الرسال
هلل ســـبحانه وتعـــالى دائمـــا  وابـــدا  لتكريمـــي وتشـــريفي  خـــرا  وجـــب الشـــكر علـــي  آواخيـــرا  ولـــيس 

لكوني من عائلة ال تستطيع كلمـات الشـكر والعرفـان ان تصـل  الـى حـد عطـائهم وتكـريمهم 
عــو مــن اهلل ان يجـزيهم عنــي خيــر واد لهـملـي فالبــد ان اقـف اجــالال  وتكريمــا  وحبـا  واحترامــا  

هم الصــــادقة تووفــــائهم لغــــرض مســــاعدتي ولــــدعوا هم لصــــبرهمالجــــزاء وان يطيــــل فــــي عمــــر 
اسـأل , معي عبء ومشاق الدراسة فدعائي لهم بالحياة السـعيدة والنجـاا المسـتمر اوتحملهم

 لما يحبه ويرضاه. مويسدد خطاك ماهلل العلي القدير ان يوفقك

تحملهــــــا  صــــــدرها وفــــــي الختــــــام يشــــــكر ويقــــــدر الباحــــــث لجنــــــة المناقشــــــة علــــــى ســــــعة    
ـــــــي بالتأكيـــــــد قومـــــــت البحـــــــث  ولـــــــالرآءللباحـــــــث  والمالحظـــــــات القيمـــــــة التـــــــي أبـــــــدوها والت

ــــي انجــــاز هــــذا البحــــث خدمــــة  وزادت مــــن رصــــانته ــــد وفقــــت ف , واخيــــرا ارجــــو ان اكــــون ق
 للرياضة ولعراقنا الغالي واهلل الموفق

 الباحث                                                                       
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 العربيةالرسالة باللغة  ملخص 

 من وجهة نظر قادتها للكشاف المتقدم الكشفية تقويمية لمناهج المعسكرات دراسة 

 محمود وادي حسينالباحث : 

 ماجدة حميد كمبش.د .م  المشرف : أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اشتملت الرسالة على خمسة ابواب هي :

 التعريف بالبحث –الباب االول 

 المقدمة واهمية البحث

احتوى الباب االول على التعريف بالبحث اذ تم التطرق من خالله الى اهمية        
كمواطنين صالحين مفيدين لذاتهم الحركة الكشفية في تنمية وتعديل سلوك االفراد وتأهيلهم 

ومجتمعاتهم ، اذ تشمل مناهج التربية الرياضية مجموعة من البرامج المتنوعة التي تلبي 
احتياجات االفراد المشاركين فيها ومنها المناهج الكشفية فهي جزء مكمل لمناهج التربية 

نشئة االجيال واعداد الرياضية ولها االثر الفعال في تحقيق اهداف التربية الرياضية في ت
القيادات الكشفية الواعدة؛ لكونها تستند على اهداف ومبادئ الحركة الكشفية واحتياجات 

 وميول المرحلة العمرية فضال عن احتياجات المجتمع .

ر المرغوب به البد من وجود اليه لتطبيقها بحيث تواكب يولكي تحقق المناهج التغي     
التحديات وان تعبر عن االحتياجات المتجددة للشباب بحيث تكون المستجدات او تجابه 

 متكاملة من جميع الجوانب .
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تكمن اهمية البحث في الحاجة الى مراجعة وتقويم مناهج التربية الكشفية للمرحلة       

الثانوية للكشف عن جوانب القوة والضعف في تصميمها وتنفيذها وتحديد البرامج الفعلية 
 تتضمنها للتأكد من تحقيقها لألهداف التي وضعت من اجلها . التي يجب ان

 -مشكلة البحث : -
في المجال الكشفي  المتواضعة الباحث خبرةتتحدد مشكلة البحث من خالل         

عدم رضا عن المناهج جمود و واجراء المقابالت مع القادة الكشفيين الحظه أن هناك 
فال بد من تقويمها لتحديد  قدمهافضال عن  لمتقدملمرحلة الكشاف االكشفية والية تطبيقها 
 مواضع الضعف فيها .

 اهداف البحث ـ 

  من وجه نظر القادة لمرحلة الكشاف المتقدم تقويم مناهج المخيمات الكشفية
 .الكشفيين

 . الكشف عن الفروق في استجابات عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي 

 -مجاالت البحث :ـ 

  قادة الحركة الكشفية-:المجال البشري : 

 الشارة الخشبية . وحامل -2
 ن لدراسة الشارة الخشبية .و المؤهل -3
 لفرق المركزيةل ينمدربال وومساعد ومدرب -2

 : 3022/  21/1ولغاية  3023/  23/   4: للمدة من    -المجال الزماني 
 : عدا اقليم كردستان محافظات العراق -المجال المكاني 
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 .و الشابهةالدراسات النظرية  -الباب الثاني :

احتوى هذا الباب على الدراسات النظرية اذ تضمن مفهوم التقويم وتعريفة وانواعه       
وخطواته , وتضمن ايضا المناهج مفهومها وتعريفها وانواعها وخصائص المناهج والمنهج 
الكشفي , وتضمن ايضا مدخل الحركة الكشفية وتاريخ الحركة الكشفية وتعريف المخيمات 

انونها وفلسفتها وانواعها ,وتضمن ايضا تعريف المراحل الكشفية الكشفية ومبادئها وق
واقسامها، ومرحلة الكشاف المتقدم ومفهومها واالهداف التربوية ووسائل تدريب الفتية في 
هذه المرحلة , كما تضمن ايضا  القيادة من حيث  المفهوم والتعريف والنظرية ، ومفهوم 

أما الدراسات الشابهة فقد تناول الباحث الكشفي  القائد الكشفي وصفاته وانماطه القائد
 .دراسة واحدة

 منهج البحث واجراءاته الميدانية -الباب الثالث :

جراءاته الميدانية اذ استخدم الباحث         احتوى هذا الباب على منهجية البحث وا 
 الوصفي باالسلوب المسحي ،ألنه افضل المناهج وايسرها للوصول الى تحقيقالمنهج 

اهداف البحث , وقد اختار الباحث مجتمع البحث من القادة الكشفيين الحاصلين على 
الشارة الخشبية والخاضعين الى دورات تأهيل القيادات الذين شاركوا واشرفوا اداريا  على 

 ( قائدا  كشفيا    .241عمل المخيمات الكشفية واالنشطة الكشفية وبعدد )

اذ اشتملت عينة البحث العشوائية من مجتمع البحث  ريقةوقد اختيرت العينة بالط       
( قائدا  كشفيا 232وبواقع )عدا أقليم كردستان  على القادة الكشفيين في محافظات العراق

 ( من مجتمع البحث .%12,18يمثلون نسبة )

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -الباب الرابع 

تم عرض النتائج بعد توزيع استمارات االستبيان الى القادة الكشفيين واعادة جمعها       
 وتفريغ بياناتها .
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 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات 

 في ضوء معطيات البحث توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات :    

 ةي تنمية دافع المواطنتعد المعسكرات الكشفية واحدة من الممارسات التي تساهم ف -2
 وتنمي الروا المعنوية والدينية لدى الكشافة .

بعض مفردات مناهج المعسكرات الكشفية التلبي حاجات وميول ورغبات مرحلة  -3
 الكشاف المتقدم .

قلة الخبرات لدى بعض القادة أدى الى الضعف في تحقيق ماتهدف اليه أهداف  -2
 المعسكرات الكشفية .

االمكانيات المتوافرة في المعسكرات الكشفية أدى الى عدم تحقيق ماترمي اليه قلة -4
 محاور مناهج المعسكرات .

 وجود فروق بسيطة في عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي .  - 8 
 أن مناهج المعسكرات الكشفية تساهم في تطوير القدرات البدنية والنفسية والمهارية . -1

 التوصيات :

هتمام بالحركة الكشفية من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي األ -2
 من خالل الدعم المادي والمعنوي .

نشر الوعي الثقافي للمجتمع بأهمية الحركة الكشفية بأعتبارها مؤسسة غير حكومية  -3
 تساهم في خدمة المجتمع .

 عسكرات الكشفية.ضرورة أجراء بعض التعديالت على مناهج الم -2
ضرورة توفير كافة االمكانيات والمستلزمات الضرورية التي من شئنها تحقيق ما  -4

 ترمي اليه مناهج المعسكرات الكشفية .
  جوالة ( –كشافة  –ضرورة أجراء دراسات مشابهة لمناهج المراحل االخرى ) أشبال  -8
الكشفي في دورات تطوير التأكيد على أدخال بعض القادة العاملين في المجال  -1

 لمواكبة ومسايرة أخر المستجدات .



 03 

 احملتويات ائمةق

 الصفحة الموضوع التسلسل

 2 العنوان 

 3 اآلية القرآنية 

 2 اقرار المشرف 

 4 اقرار المقوم اللغوي 

 8 اقرار لجنة المناقشة والتقويم 

 1 االهداء 

 1 شكر وثناء 

 9 ملخص الرسالة باللغة العربية 

 22 قائمة المحتويات 

 21  قائمة الجداول 

 33 قائمة االشكال 

 33 قائمة المالحق 

 الصفحة الباب االول التسلسل



 04 

 38 التعريف بالبحث 0

 38 البحث وأهميةالمقدمة  0-0

 31 مشكلة البحث 0-2

 31 اهداف البحث 0-3

 31 مجاالت البحث 0-4

 31 المجال البشري 0-4-0

 31 الزمانيالمجال  0-4-2

 31 المجال المكاني 0-4-3

 31 تعريف المصطلحات 0-5

 الصفحة الباب الثاني التسلسل

 31 والشابهةالدراسات النظرية  -2

 31 الدراسات النظرية 2-0

 31 التقويممفهوم  3-2-2

 33 انواع التقويم 3-2-2-2

 33 خطوات عملية التقويم 2-0-0-2



 05 

 33 المناهج 2-0-2

 34 انواع المناهج 2-2 -2-0

 35 في التربية الرياضية خصائص المناهج 2-0-2-2

 36 ج الكشفياالمنه 3-0-2-3

 36 مميزات المناهج الكشفية 2-0-2-4

 37 عناصر المنهاج الكشفي 5 - 2 -0- 2

 38 االسس التي يبنى عليها المنهاج الكشفي 6 - 2 -0- 2

 38 المناهج والنمو الشامل 2-0-2-7

 39 فيةالحركة الكش 2-0-3

 41 تاريخ الحركة الكشفية 0 - 2-0-3

 41 مبادئ الحركة الكشفية  2 – 2-0-3

 43 قانون الحركة الكشفية 2-0-3-3

 43 فلسفة التربية الكشفية 4 - 2-0-3

 43 المخيمات الكشفية 2-0-4

 43 أنواع المخيمات الكشفية  2-0-4-0



 06 

 44 المخيمات الكشفيةمدة االقامة في   2 – 2-0-4

 45 الشروط الواجب توفرها في المعسكر الكشفي 2 – 2-0-4

 46 المراحل الكشفية 2-0-5

 46 اقسام المراحل الكشفية 2-0-5-0

 47 تقدممرحلة الكشاف الم 2-0-5-2

 47 ماالهداف التربوية لمرحلة الكشاف المتقد 2-0-6-0

 48 المتقدموسائل تدريب في مرحلة الكشاف  2-0-6-2

 55 القيادة  1 – 2 – 3

 51 نظريات القيادة 2-0-7-0

 53 القائد الكشفي 2-0-8

 53 صفات القيادة في الحركة الكشفية 0 - 2-0-8

 54 انماط القائد الكشفي 2 - 2-0-8

 55 الدراسات المشابهة 2-2

 55 دراسة محمود داؤد الربيعي 2-2-0

 الصفحة الباب الثالث التسلسل

جراءاته الميدانية -3  59 منهج البحث وا 



 07 

 59 منهج البحث 3-0

 59 تهعينمجتمع البحث و  3-2

 65 االدوات والوسائل المستخدمة في البحثاالجهزة و  3 – 3

 65 وسائل جمع المعلومات 0 – 3 – 3

 65 االجهزة واالدوات 2 – 3 – 3

 61 اجراءات البحث الميدانية 4 - 3

 61 أستمارة االستبيان محاورتحديد  0 – 4 – 3

 63 ترشيح فقرات المحاور المبحوثة 2 – 4 – 3

 67 االولى التجربة االستطالعية 5 – 3

 67 الستمارة االستبيانالخصائص السايكومترية   6 – 3

 68 لالستبيانالقوة التمييزية  0 - 6 – 3

 71 معامل االتساق الداخلي 2 - 6 – 3

 74 صدق المحتوى 3 - 6 – 3

 75 ثبات ال  4 – 6 – 3

 75 الموضوعية 5 - 6 – 3

 76 التجربة االستطالعية الثانية  7 – 3

 76 التجربة الرئيسية 7 – 3

 77 الوسائل االحصائية 8 – 3

 الصفحة الباب الرابع التسلسل

 79 نتائج وتحليلها ومناقشتهاال عرض -4

 79  ومناقشتها نتائج المحور االول للفقراتعرض وتحليل   1- 4



 08 

 87 مناقشة نتائج المحور االول  4-1-1

 88 عرض وتحليل نتائج المحور الثاني  للفقرات ومناقشتها 3 - 4

 98 الثاني مناقشة نتائج المحور 4-3-1

 99 عرض وتحليل نتائج المحور الثالث للفقرات ومناقشتها 3 - 4

 159 مناقشة نتائج المحور الثالث  4-3-1

 115 عرض وتحليل نتائج المحور الرابع للفقرات ومناقشتها 4 – 4

 الرابعمناقشة نتائج المحور  4-4-1
131 

 133 عرض وتحليل نتائج المحور الخامس للفقرات ومناقشته 5 – 4

 133 الخامسمناقشة نتائج المحور   4-5-1

 الصفحة الباب الخامس التسلسل

 135 االستنتاجات والتوصيات 5

 135 االستنتاجات 5-1

 136 التوصيات 5-3

 الصفحة المصادر التسلسل

 138 المصادر العربية 

 143 وشبكة المعلومات الدولية           االجنبية المصادر 

 A-B-C-D- E ملخص الرسالة باللغة االنكليزية 

 

 



 09 

 قائمة اجلداول
 رقم

 الجدول
 الصفحة العنوان

 65 من مجتمع البحثالمؤية يبين توزيع عينة البحث ونسبها  1
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 73  يبين معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس       5

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول ) جانب التربية الدينية  6
 والروحية( للفقرة األولى)غرس القيم والعادات الدينية واألخالقية في نفوس الكشافة(

79 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول ) جانب التربية الدينية  7
 والروحية( للفقرة الثانية)حثهم على الطاعة واالحترام وتحمل المسؤولية(

85 

ة الدينية يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول ) جانب التربي 8
 والروحية( للفقرة الثالثة )زيارة اماكن العبادة وتقديم الخدمات لها(

 

81 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول ) جانب التربية الدينية  9
 والروحية( للفقرة الرابعة)تنمية روح التضحية واأليثار والوالء للجماعة(
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يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول ) جانب التربية الدينية  15
 شتراك في تقديم التمثيليات الدينية القصيرة الهادفة(والروحية( للفقرة الخامسة)اال

83 

)جانب التربية الدينية يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول  11
 واألحاديث  نيةآوالروحية( للفقرة السادسة )اقامة المسابقات بين الكشافة في حفظ األيات والسور القر 

85 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول ) جانب التربية الدينية  13
 بقانون الكشافة ومثله الروحية والخلقية(والروحية( للفقرة السابعة )العمل 

86 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني ) جانب األنشطة  13
 العلمية( للفقرة األولى )تشجيع الكشافين للحصول على شارات الهوايات الثقافية والعلمية(

88 

كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني ) جانب األنشطة  يبين التكرارات والنسب المئوية و 14
 بتكار للكشافة (بداع واالالعلمية( للفقرة الثانية )تنمية قدرات اال

89 
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يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني ) جانب األنشطة  15

 التفكير العلمي والتفكير الناقد(العلمية( للفقرة الثالثة )تنمية قدرة 
95 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني ) جانب األنشطة  16
 العلمية( للفقرة الرابعة )التعرف على بعض المفاهيم الخاصة بالترشيد و األستهالك و األدخار(

91 

كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني) جانب األنشطة يبين التكرارات والنسب المئوية و  17
 العلمية( للفقرة الخامسة )تنمية حب األستطالع واكتشاف ما حولهم (

93 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني ) جانب األنشطة  18
 فة ألجراء التجارب العلمية(العلمية( للفقرة السادسة )اتاحة الفرصة للكشا

93 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني)جانب األنشطة  19
 لوفة في ابتكار اشياء عديدة خالل المخيمات الكشفية(أاستخدام افكار غير م)العلمية(للفقرة السابعة

94 

المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني ) جانب األنشطة يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي  35
 العلمية( للفقرة الثامنة )زيارة للمتاحف واندية العلوم واألقسام العلمية في الكليات(

95 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني ) جانب األنشطة  31
)جمع العينات عن الطيور ، الزواحف ، اوراق األشجار، الحيوانات البرمائية ،  العلمية( للفقرة التاسعة

 النباتات والبحث في اصلها(

96 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث ) الجانب الصحي  33
 والبدني( للفقرة األولى )غرس األتجاهات والعادات الصحية السليمة(

99 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث ) الجانب الصحي  33
 والبدني( للفقرة الثانية )تعلمهم كيفية معالجة مضار التدخين والمخدرات(

 155 

الصحي  يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث ) الجانب 34
 والبدني( للفقرة الثالثة )التعرف على قواعد اإلسعافات األولية والوقاية من الحوادث(

151 

الجانب الصحي  )يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث  35
وطرق  والبدني( للفقرة الرابعة)التعرف على اهمية التغذية السليمة للجسم واعراض األمراض الوبائية

 الوقاية منها(

153 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث ) الجانب الصحي  36
 التلوث البيئي وكيفية التخلص منه( والبدني( للفقرة الخامسة )التعرف على مضار

153 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث ) الجانب الصحي  37
 والبدني( للفقرة السادسة)األشتراك في المسابقات الرياضية ضمن الفرق(

154 

الجدولية للمحور الثالث) الجانب الصحي يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي  38
 والبدني( للفقرة السابعة )تشجيع الكشافين للحصول على شارات الهوايات الرياضية(

155 

 156يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث )الجانب الصحي  39
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 الشعبية(والبدني( للفقرة الثامنة)ممارسة احدى األلعاب 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث )الجانب الصحي  35
 والبدني( للفقرة التاسعة )التعرف على دور النشاط الرياضي في معالجة السمنة واالمراض األخرى(

158 

الجدولية للمحور الرابع)الجانب الوطني يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي  31
واألجتماعي( للفقرة األولى)التعرف على دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة في 

 التنمية األجتماعية(

115 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني  33
 قرة الثانية )التعرف على مدلول األعالم العربية وبعض األعالم غير العربية(واألجتماعي( للف

111 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني  33
 واألجتماعي( للفقرة الثالثة)التعرف على ثروات الوطن ومعالمه الجغرافية(

113 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني  34
المشروعات تنظيم المرور واحدى حمالت التشجير واحدى )األشتراك في حمالت للفقرة الرابعةواألجتماعي( 

 الوطنية(

113 

الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي  35
 واألجتماعي( للفقرة الخامسة )تشجيع الكشافة للمشاركة بالمناسبات الوطنية والعالمية(

114 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني  36
 الخدمة العامة في نفوس الكشافة(واألجتماعي( للفقرة السادسة)ترسيخ مفهوم 

115 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني  37
 واألجتماعي( للفقرة السابعة )اكتساب الكشافة مهارة العالقات العامة واألتصال باألخرين(

116 

لمحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي ا 38
 واألجتماعي( للفقرة الثامنة )التعرف على اسهام الكشافة في تطوير وتوعية المجتمع(

118 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني  39
 )التعرف على كيفية التعامل مع ذوي األحتياجات الخاصة(واألجتماعي( للفقرة التاسعة 

119 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع )الجانب الوطني  45
 واألجتماعي( للفقرة العاشرة )التعرف على تاريخ وثقافة المجتمعات المحلية والعربية والعالمية(

135 

التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون يبين  41
 الكشفية( للفقرة األولى ) معرفة استخدام العقد والربطات والدورات وفوائدها (

133 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون  43
 الكشفية( للفقرة الثانية )المشاركة في تخطيط وتنظيم المخيم(

133 

 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون 43
 الكشفية( للفقرة الثالثة )معرفة األتجاهات األصلية لياًل ونهارًا بطرق واساليب مختلفة(

134 
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التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون يبين  44

 الكشفية( للفقرة الرابعة )معرفة قراءة ورسم الخرائط(
135 

الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون و كاي المحسوبة وكاييبين التكرارات والنسب المئوية  45
 تقدير األرتفاعات والمسافات وعرض الممرات المائية وتقدير المساحات(معرفة الكشفية( للفقرة الخامسة )

136 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون  46
 الكشفية( للفقرة السادسة )معرفة استعمال البلطة والسكين والمنشار(

137 

المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون يبين التكرارات والنسب  47
 الكشفية( للفقرة السابعة )معرفة انواع النيران وكيفية ايقادها والطهي في الخالء(

138 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون  48
 منة )معرفة نصب وتقويض الخيمة واعمال الريادة(الكشفية( للفقرة الثا

139 

يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس )جانب الفنون  49
 الكشفية( للفقرة التاسعة )معرفة اقتفاء األثر(

135 

للمحور الخامس )جانب الفنون يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية  55
 الكشفية( للفقرة العاشرة )اعداد تقارير الرحلة الخلوية(

131 

 

 قائمة االشكال 

 الصفحة المضوع ت

 47 المراحل التي يمر بها الكشاف المتقدم 1

 قائمة املالحق 

 رقم
 الملحق

 الصفحة العنوان

 145 المحاوروضح اراء الخبراء حول اختيار اهم استمارة استبيان ت 1
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 الباب األول

 التعريف بالبحث – 1

 قدمة البحث م 1  - 1
 
  -: وأهميته

يعيش العالم اليوم عصر التكنولوجيا والثورة المعلوماتية بمختلف ميادين الحياة ومنها         
مناهج التربية التي تساعد  ةفي فلسفة ورؤي آميدان التربية وهذا االتساع البد ان يوازيه تطور 

 الفرد على التكيف مع متطلبات العصر . 
وبما أن محور العملية التربوية هو المتعلم الذي تهدف التربية الى تنميته وتربيته عن       

طريق تغيير وتعديل سلوكه، فطبيعة المنهاج هو احداث هذا التغير في السلوك فال بد ان 
(" ان 2222نمو ونظريات التعليم . ويؤكد )الحمدون , يوضع على وفق اسس ومراحل ال

المناهج المدرسية هي الركيزة االساسية في التربية ألنها الوسيلة التي تستخدم لتحقيق 
 .(1)االهداف التربوية "

ة خبرات لإن وظيفة المناهج هي برمجة الفلسفات والنظريات التربوية وتنظيمها في سلس      
هه للمتعلم في مختلف المراحل التعليمية لتحقيق االهداف على المدى متطورة لها معان موج

الطويل ." والمنهاج المدرسي يعد الهيكل االساسي للعملية التعليمية وبدونه تصبح التربية 
والتعليم بدون اهداف واضحه تسعى الى تحقيقها ومن المؤكد ان المنهاج التربوي يقود 

 (2)الى السعي نحو انجاز االهداف المنشودة " المؤسسة التربوية السيما المدرسة
تسعى في جميع التي ومناهج التربية الرياضية هي جزء مكمل من المناهج التربوية و 

بناء نريدها وصوال الى مجتمع قادر على نشاطاتها الى اعداد جيل يتصف بالصفات التي 
المتنوعة  المناهجنفسه ضمن قواعد صلبة .وتشمل مناهج التربية الرياضية مجموعة من 

التي تلبي احتياجات االفراد المشاركون فيها ومنها المناهج الكشفية لكونها تستند على اهداف 
    ومبادئ الحركة الكشفية واحتياجات وميول المرحلة السنيه فضال على احتياجات المجتمع , 

                                                           
 هاطروحة دكتورا)  ( منصور نزال الحمدون ؛ تحليل وتقويم اهداف منهاج التربية الرياضية في المرحلة الثانوية في االردن1

 2(ص2222, جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية , 
 323(ص1995)عمان ,دار الثقافة , 1. ط رؤية مستقبلية في مناهجنا التربوية( علي عبداهلل اليافعي ؛ 2



 52  بالبحث التعريف. . . . . . . . . . .  .  األول الباب
 

 

تطبيق  ميا متاحا امافالمناهج الكشفية تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية فهي تعد محورا اساس
يؤدي الى  مناهجهاالحركة الكشفية للوصول الى االهداف التربوية المتوخاة.إن تنوع مهارات 

تربية الفتية تربية صحيحة عن طريق تنمية روح االبداع، والعمل على ربط الفتى بمجتمعة 
عن اكسابه  وروح المنافسة وروابط الصداقة فيما بينهم من خالل الفعاليات الجماعية فضال

 مهارات وخبرات ومعارف جديدة وغرس روح الوطنية واالنتماء . 
لتطبيقها بحيث تواكب  هولكي تحقق هذه المناهج التغيير المرغوب البد من وجود آلي       

المستجدات وتجابه التحديات وأن تعبر عن االحتياجات المتجددة للشباب بحيث تكون 
ل ما تقدم تكمن اهمية البحث في الحاجه الى مراجعة متكاملة من جميع الجوانب . من ك

وتقويم مناهج التربية الكشفية للمرحلة الثانوية للكشف عن جوانب القوة والضعف في 
تصميمها وتنفيذها وتحديد البرامج الفعلية التي يجب أن يتضمنها للتأكد من تحقيقها لألهداف 

 التي وضعت من اجلها .

 -:  البحث مشكلة  2 – 1

إن المناهج يمكن ان تعمل على االستثمار االيجابي والصحيح للطالب من خالل           
برامجها التي يمارسها مما تهدف الى اشباع حاجاتهم ، وتنمي قدراتهم وتجعلهم يشعرون 
بالرضى والسعادة وهو ما تسعى آلية الحركة الكشفية في الوصول الى تكامل الشخصية 

 عديد من المهارات .واالتزان واالكتساب لل

واجراء المقابالت مع القادة  في المجال الكشفيالمتواضعة الباحث  خبرةومن خالل        
عدم رضا عن المناهج الكشفية والية تطبيقها لمرحلة جمود و الكشفيين الحظ أن هناك 

فضاًل عن تقادمها فال بد من تقويمها لتحديد مواضع الضعف فيها فالتقويم الكشاف المتقدم 
العلمي عملية ضرورية ملحة لمعرفة مدى صالحية المناهج عن طريق جمع المعلومات 
والكشف عن الواقع الحقيقي لها لتشخيصها واصدار الحكم على مفرداتها واساليبها وبرامجها 

علية هذه المناهج وهل تحقق االغراض الموضوعة من واهدافها ولكي نعرف مدى فائدة وفا
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اال عن طريق القياس  ماجلها ثم اتخاذ القرار بشأنها  بغية التعديل والتحسين ، وهذا ال يت
 العلمي الصحيح .

  -البحث :اف هدأ 3 – 1   

  من وجهة نظر القادة لمرحلة الكشاف المتقدم تقويم مناهج المخيمات الكشفية
 الكشفيين.

 الكشف عن الفروق في استجابات عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي . 

 -:  البحث جماالت 4 – 1

 -قادة الحركة الكشفية :  -:  المجال البشري 1 – 4 – 1

 .حاملو الشارة الخشبية 
 . المؤهلون لدراسة الشارة الخشبية 

 . مدربو ومساعدو المدربين للفرق المركزية الكشفية 

 .( 2213/  1/ 11)ولغاية (  2212/  12/  4)  للمدة من -: المجال الزماني 2 – 4 – 1

 محافظات العراق عدا اقليم كردستان -:  المجال المكاني 3 – 4 – 1

 تعريف املصطلحات 1-5

 "(1)المناهج الكشفية :"هي االساليب التي تستخدمها الحركة الكشفية لتحقيق اغراضها. 
  تربوية تطوعية غير سياسية موجهة للفتية والشباب الحركة الكشفية : "هي حركة

 . (2)مفتوحة للجميع دون تميز في االصل او الجنس او العقيدة "

                                                           
 .8( ص 1991 , 122ة , االمانة العامة , العدد ) القاهرة , المنظمة الكشفية العربي: ؛ أراء وأفكارمحمد قائد العبسي  (1)
 . 23(ص2211ديالى , المطبعة المركزية , جامعة ديالى ,–) العراق 1ط : التربية الكشفيةثائر رشيد مطر ؛  (4)
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  قادة الحركة الكشفية : " هم القادة الذين يعملون مع االفراد مباشرة يوجهون الصغار
ويعاونون الفتية ويشيرون على الشباب مما يساعدهم في وضع برامج انشطتهم 
الجذابة والهادفة التي تحقق هدف الحركة الكشفية وتشبع حاجات االعضاء وتوجههم 

 . (1)نحو تنمية المجتمع والبيئة " 

 

                                                           
 .1( ص1993) نشرة القادة , القاهر , : الراشدون في الحركة الكشفيةالمنظمة الكشفية العربية ؛  (1)
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 -:واملشابهةالنظرية الدراسات – 2

  -:  النظرية الدراسات 1 – 2

 -:  التقويممفهوم  1 – 1 – 2

ه يعني قدر التقويم في قواميس اللغة لفظ مشتق من الفعل )) قوم (( وقوم الشيء        
ووزنة وحكم على قيمته وعدله ، "والتقويم بهذا المعنى يعني بيان قيمة الشيء , وكذلك 
تصحيح ما اعوج , فنحن حين نقيم اداء الطفل فإنما نقوم بذلك لنقومه , اي نثمنه ونبين 

، ويقوم الناس بشكل عام بعملية التقويم في حياتهم (1)قيمته ونخلصه من نقاط الضعف" 
تلف النشاطات واالغراض واالهداف ، فالبشر يتحدثون عن حبهم لشيء اليومية , وفي مخ

وكرههم ألخر , أو حبهم لشخص ما او كرههم لصفًة في اخر , "فالتقويم عملية مستمرة تمتد 
لتغطي عدة احكام مختلفة والقاسم المشترك بين استخدامات الناس لكلمة التقويم هو الحكم 

ا نقوم بفحص ظاهرة ما مثاًل ) شخص , شيء , فكرة ( على االهلية واالستحقاقات .فعندم
من خالل استخدام اداة صريحة واضحة أو مضمرة , فإن االدوات تتباين من موقف الى 
اخر حسب االهداف واالغراض ضمن معايير معينة كالبحث عن الجمال أو الفاعلية او قيام 

تقويم هو الكفاءة , ومدى قدرتها االداة بعمل صممت لقياسه وتقويمه , وجانب اخر في أداة ال
على تقديم فوائد او منافع توازي التكلفة التي بذلت من اجلها ، كما ان اداة التقويم والحكم 
على اهلية الشيء يمكن ان تتصف بالعدل والمساواة , وقابلية تطبيق معايير المجتمع 

 . (2)والمتعة والرضا واالسهام في التناغم االجتماعي" 

                                                           
: ) مكتبة الفالح للنشر  3, ط القياس والتقويم النفسي والتربويممدوح عبد المنعم الكناني وعيسى عبداهلل جابر ؛  (3)

 .54-54( ص 3991والتوزيع , 
(  2115) عمان , دار الفكر للنشر والتوزيع , : 3, ط القياس والتقويم التربوي الحديثراشد حماد الدوسري ؛  (2)

 .384ص
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لقد عرف التقويم بتعاريف عديدة منها " عبارة عن عملية من شأنها اصدار احكام        

 (1)حول نتائج قياسات أو اختبارات موضوعية ذلك باالستناد الى معايير معينة"

 (2)كما عرف بأنه " عملية اصدار الحكم على قيمة االشياء أو االشخاص أو الموضوعات "
هو عملية اعداد وتخطيط لجميع المعلومات وتحليلها بغية  مان ( "ي. وعرفه ) احمد سل

 .(3)القرارات المحتملة "  نتشكيل احكام واتخاذ القرار االفضل من بي

 : انواع التقويم 1 - 1 – 1 – 2

يمكننا ان نفرق بين نوعين من التقويم على اساس الطريقة الغالبة في جميع المالحظات      
 : (4)والبيانات الضرورية للقيام بالتقويم 

التقويم الذاتي : إذ يلجأ الفرد الى المقاييس الذاتية وحدها في عملية التقويم كما  -1
نستخدم مقاييس التقدير يحدث إذ يعتمد التقويم على المقابلة الشخصية , او حين 

 الموضوعية االخرى .
التقويم الموضوعي : إذ يعتمد اساسًا على المقاييس الموضوعية في جميع  -2

المالحظات الكمية عن موضوع التقويم , وال يلجأ الى القياس الذاتي اال حين 
 يستدعي االمر ذلك .

 

 

 

                                                           
: ) العراق , النجف االشرف , دار الضياء للطباعة  3, ط اساسيات تخطيط المناهجاسماعيل محمد رضا ؛  (3)

 .314( ص 2133والتصميم , 
 .54, ص مصدر سبق ذكرهممدوح عبد المنعم الكناني وعيسى عبداهلل جابر ؛  (2)
 .31( ص 3994, واشنطن ,  : ) مؤسسة اميد أيست التعليمية القياس والتقويمأحمد سليمان عودة ؛  (1)
 .8(ص 3984: ) القاهرة , مكتبة االنجلو المصرية ,  التقويم والقياس النفسي والتربويرمزية الغريب ؛  (4)
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 : خطوات عملية التقويم  2 – 1 -1 - 2

 : (1)فيها عملية التقويم وهيتوجد ثالث خطوات تتم 

 -:الخطوة االولى : االعداد والتخطيط 

وهي الخطوة التي يتم فيها تصنيف المعلومات المتعلقة بموضوع التقويم وتحديدها ,        
 وتعيين المتغيرات والسمات المراد قياسها وذلك من اجل اتخاذ القرار المطلوب .

 -:الخطوة الثانية : جمع المعلومات

وهي الخطوة التي يتم فيها جمع المعلومات المتعلقة بموضوع التقويم والتوصل الى       
نتائج يعول عليها في اصدار االحكام والقرارات فأن ادوات جمع البيانات كاالستبانات او 
االختبارات او المالحظات وغيرها يجب ان تبنى وتطور بطرق تتصف بدرجات عالية من 

 الصدق والثبات .

 -: وة الثالثة : اصدار القراراتالخط

بعد جمع المعلومات في الخطوة االنية , يمكن وصف البيانات المرتبطة بها بشكل        
 مبسط ويزود بها المعنيون باتخاذ القرار ليختاروا بدورهم القرار المناسب واالفضل .

 -املناهج : 2 – 1 – 2

المنهج في اللغة الطريق الواضح وقد جاء في التنزيل الكريم قوله تعالى ) لكل جعلنا       
منكم شرعة ومنهاجا ( اي هو الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة 
طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سبل العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة 

طريق الذي ينتهجه الفرد أو المؤسسة العلمية حتى يصل الى هدف معين معلومة اي ال
                                                           

 .38, ص مصدر سبق ذكرهاحمد سليمان عودة ؛  (1)
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فالمدرسة أو الكلية عندما تتبع المنهج العلمي في تحقيق االهداف والمعارف والفعاليات 
المختلفة لتحقيق االهداف التربوية لهذا الطريق المتبع يسمى منهجًا فهو الوسيلة الفعالة 

تربوية المرسومة التي ترافقنا الى وضع تخطيط لها من اجل لتحقيق االهداف التعليمية وال
 . (1)طمح الى الوصول اليهانأو ينبغي تكوين جيل يتصف بالصفات التي 

وعرف المنهاج " بأنه مجموعة النشاطات التي يقوم بها المتعلمون وفقًا لإلجراءات         
يب تعليمية متوافقة مع التعليمية التي تستند الى محتوى متسلسل بشكل منطقي وأسال

 .(2)امكانياتهم وقدراتهم العقلية ومستند الى تقويم مناسب " 

يتم بواسطتها تحقيق االهداف الموضوعة من  الوسيلة التيويرى الباحث ان المناهج " هي 
 على النمو الشامل" . بةالمؤسسات التعليمية التي يقصد بها مساعدة الطل

 -:  (3)انواع املناهج   1 - 2 – 1 – 2

وهو مجموعة المفاهيم والعمليات العقلية واالتجاهات والقيم  -المنهاج الخفي : -1
واالداءات التي يكتسبها المتعلم خارج المنهاج الرسمي طواعية من دون اشراف 
،ونتيجة تفاعل المتعلم تفاعالت مختلفة مع زمالئه ومعلميه واالداريين في المدرسة 

 ة .ر المالحظة والقدومن خالل االنشطة الالصفية و 
وهو وثيقة المنهاج الرسمي المقرر من وزارة التربية التي تتضمن  -المنهاج الرسمي : -2

 االهداف العامة والمحتوى المعرفي واالساليب واالنشطة التعليمية واساليب التقويم .

                                                           
 . 39ص ، مصدر سبق ذكره اسماعيل محمد رضا ؛ (3)
 .58(ص2111: )عمان ,دار وائل للطباعة والنشر , 3, ط وصعوباتهبطء التعلم نبيل عبد الهادي وأخرون ؛  (2)
: )القاهرة ,  3, ط المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتهاتوفيق مرعي ومحمد محمود ؛  (3)

 . 58( ص 2111دار الفكر العربي , 
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المقصود به ذلك المنهاج الذي يطبق بالفعل في المدارس بناًء  -المنهاج الواقعي : -3

المنهاج الرسمي فهناك من يطبقه ويبدع فيه ويتنوع في طريقة تقديمه، وعلى على 
 العكس هناك من يطبقه دون المستوى ,وهو بهذا متعدد ومتنوع.    

 -:  (1) خصائص املناهج يف الرتبية الرياضية   2 – 2 – 1 – 2

تهتم مناهج التربية الرياضية في المؤسسات التعليمية والتربوية بنمو امكانيات الطلبة       
البدنية والمهارية والنفسية واالجتماعية , لذا يجب ان تتصف هذه المناهج بمواصفات معينة 

 واهمها :

 ان تكون جزءًا مكماًل للجهد التربوي الشامل . -1
) خبرات النمو والتطور البدني والمهاري والمعرفي  ان يوازن بدقة بين خبراته المتاحة -2

 واالنفعالي للمتعلمين (.
 ان يؤسس على اهتمامات المتعلمين وحاجاتهم واتجاهاتهم وقدراتهم . -3
ان يتيح الفرص إلكساب خبرات ترتبط بالجوانب االساسية للحياة ويالئم مستوى نضج  -4

 المتعلمين .
 يمثل جزءًا مكتماًل لخدمة المجتمع . -5
اتاحة المجال الواسع للمشاركة في الفعاليات التي يرغب فيها التالميذ من خالل توفير  -6

االمكانيات المناسبة الكافية من حيث االدوات واالجهزة والقيادة والوقت الالزم لعملية 
 التعلم .

   التعاون مع برنامج التوجيه المدرسي . -7
 أن يستثير دافعية المدرسين نحو النمو المهني . -8

                                                           
 .394, ص ؛ مصدر سبق ذكرهاسماعيل محمد رضا  (1)
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الحالة البدنية للتالميذ وان  –السن  –يجب انتقاء مواد المناهج في ضوء الجنس  -9

 يكون مناسبًا للبيئة التي وضع من اجلها .

 ان يحقق المثل الديمقراطي في حياة الفرد اليومية ._11

 :املنهاج الكشفي   3 – 2 – 1 – 2

إن المنهج الكشفي كما يعرف في ظل المفهوم الشامل للمنهج التربوي هو مجموعة         
الخبرات واالنشطة التي تقدمها الحركة الكشفية تحت اشرافها للكشافين بقصد احتكاكهم بهذه 
الخبرات وتفاعلهم معها ومن نتائج هذه االحتكاكات والتفاعل يحدث تعلم او تعديل في 

تربيتنا الكشفية .  هى تحقيق النمو الشامل المتكامل , وهذا ما تهدف اليسلوكهم يؤدي ال
 فقوالمناهج الكشفية "هي مجموعة من البرامج المتنوعة والتي تلبي احتياجات الكشاف و 

 .(1)" مرحلته السنية تحقيقًا لمبادئ الحركة الكشفية التي تسعى لتربية الفرد من جميع النواحي

 (2) مميزات املناهج الكشفية   4 – 2 -1 – 2

 تساعد على التهيئة الذهنية والنفسية . -1
 االختيار والبعد عن االجبار . -2
 الربط بين شارات الهواية وشارات الكفاية . -3
 التوازن واختيار النشاط من كل مجال . -4
 الممارسة من خالل سلوك شخصي وانشطة جماعية وفردية . -5
 للمراحل وحاجة الفتية للمجتمع .تتماشى المناهج مع خصائص النمو  -6
 اشتمالها على الجانب النظري وتطبيقه . -7
 وجود عنصر التشويق واشتمالها على االثارة والمرح .        -8

                                                           
 .  1ص (  2131, )القاهرة   : المناهج الكشفية لمرحلة الكشاف والمرشداتالمنظمة الكشفية العربية ؛   (1)
 

  http;\\www.1scout.net\topics.php (2)  
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 ربط الفرد باألسرة والمجتمع .  -9

 -: (1)  يعناصر املنهاج الكشف  5 – 2 – 1 – 2

 : الممارسة –اواًل 

إّن أسلوب ممارسة بنود مجاالت المناهج ال يقل اهمية عن مضمونها, وتتم ممارسة          
بنود المجاالت من خالل انشطة تؤدى بصورة فردية ) شبل او كشاف ( ،أو بصورة جماعية 

 ) طليعة أو فرقة أو مجموعة من االفراد ( .

 :حق االختيار –ثانيًا 

 أو الكشاف في شارات الجدارة ) الكفاية ( هي  الحتمية الوحيدة التي تقابل الشبل
 )مبتدئ , ثان , اول (لهذه الشارات الواحدة تلو االخرى على درجات الترقيةالحصول 

  يحق له االختيار بين بنود مجاالت المنهج للترقية الى درجات أعلى من دون التقيد
 ببنود محددة لكل درجة .

 أداءها في البداية ثم يتدرج عندما يجد الحافز  يستطيع اختيار البنود السهلة التي يتقن
 لألصعب .

 : التكامل في التنمية -ثالثا

يعد نظام شارات الهواية والكفاية ركنا مهما من اركان البرنامج التربوي الكشفي ,         
وهي من اهم وسائل تربية الفتية والشباب إذ يتيح البرنامج الفرصة لكل منهم الكتشاف ميوله 
واستعداداته وبالتالي تنمية قدراته ومهارته فيمكنه ان يقضي وقت فراغه في شيء نافع يعود 

يه وعلى اسرته ويسهم في خدمة وتنمية مجتمعه المحلي , وفق معايير مقننة إلكسابهم عل

                                                           
 .24( ص2111: ) السعودية , مركز التحميل الكشفي ,  المناهجمعجب عائض الزهراني ؛  (1)
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المعارف والمهارات واالتجاهات التي تجعل منهم مواطنين ايجابيين منتجين في مجتمعاتهم ، 

 اي انها تهتم بالفرد لصالح المجتمع .

 (1)االسس التي يبىن عليها املنهاج الكشفي   6 – 2 – 1 – 2

 السعي لتحقيق اهداف الحركة الكشفية ومبادئها . -1
 شمولها لمجاالت التنمية الشخصية . -2
 مراعاة خصائص واحتياجات التالميذ وتلبيتها . -3
 تحقيق احتياجات المجتمع بمستويات كافية . -4
 متناسبة مع المناهج الدراسية . -5
 موافقة لألصول العامة للتربية . -6

 

 

 (2) املناهج والنمو الشامل  7 -2 – 1 – 2

اهم اهداف الحركة الكشفية مساعدة الفتية والشباب على النمو الشامل في كافة  نّ إ       
 الجوانب الدينية والعقلية والمعرفية والجسمية واالجتماعية والنفسية .

إّن االسهام في تربية الفتية والشباب وفق تعاليم الدين االسالمي  : الجانب الروحي -1
 من خالل قيمه واتجاهاته حتى تنعكس في سلوكهم وتصرفاتهم وعالقتهم باألخرين .

االسهام في تنمية قدرة الفتية على التفكير العلمي حتى يصبحوا  : الجانب العقلي -2
قادرين على الربط بين الظواهر واستخالص االحكام والقوانين , وقادرين على حل 

 البتكار .المشكالت التي تواجههم وعلى الخلق وا
                                                           

 .3( ص 2113,  21) المنظمة الكشفية العربية , العدد  تنمية المراحلخالد فارس ؛  (1)
 
 .1, ص 2113,  مصدر سبق ذكرهخالد فارس ؛  (2)
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: تزويد الفتية بمجموعة من الحقائق  والمفاهيم والمعلومات  الجانب الثقافي والمعرفي -3

واالفكار في شتى جوانب الحياة والمعرفة، وتنمية قدراتهم على االستفادة من 
 المعلومات حتى يشعروا بمدى اهميتها وحاجتهم الضرورية لها .

الفتية عن طريق الرياضة واالنشطة  اتاحة الفرصة لبناء جسم : الجانب الجسمي -4
المتنوعة التي يقوم بها الكشافون والتي تساهم في تكوين وتنمية عضالتهم وكذلك 

 اعضاء جسمهم المختلفة.
يهيئ المناخ المناسب لتدريب الفتية على التعامل مع افراد  : الجانب االجتماعي -5

ية قدراتهم على التعاون الجماعة والتكيف معهم ومعرفتهم لحقوقهم وواجباتهم ،وتنم
كسابهم مجموعة من االتجاهات نحو البيئة التي يعيشون فيها والمجتمع الذي  وا 
ينتمون اليه , واكسابهم مجموعة من المهارات المتمثلة في االتصال والتنظيم 

 والتخطيط ....الخ .
: تعويد الفتية القدرة على التحكم في انفعاالتهم والسيطرة على  الجانب النفسي -6

سلوكهم واتاحة الفرصة أمامهم إلشباع ميولهم وحاجاتهم حتى يقبلوا على العمل 
 والنشاط بجهد كبير وحماس.

 -:  احلركة الكشفية  3 -1 – 2

الحركة الكشفية حركة تربوية للفتية والشباب مفتوحة للجميع ذات طابع تطوعي غير       
قليمي وعالمي ,  سياسي , من دون تميز في االصل أو الجنس أو العقيدة طابعها وطني وا 
وبرامجها تتماشى وفق االهداف والمبادئ والطرق التي وضعها المؤسس وهي قابلة للتجدد 

 .(1)دائمًا 

                                                           
: ) العراق , الجامعة المستنصرية , كلية التربية  موسوعة التربية الكشفيةمعد سلمان ابراهيم واخرون ؛  (1)

 .4( ص 2132االساسية ,

 



 واملشابهةالباب الثاني............ الدراسات النظرية 

 

51 
إن هدف الحركة الكشفية هو سبب وجودها وهو المساهمة في تنمية الشباب ،لالستفادة       

من قدراتهم البدنية والعقلية واالجتماعية والوطنية والعلمية، وهذا يؤكد الخاصية التربوية 
للحركة التي تهدف الى التنمية المتكاملة للفرد لكي يتحمل التبعات المستقبلية , وترجم       

باول ( مؤسس الحركة الكشفية اهداف هذه الحركة حين قال " يجب على الكشافين  ) بادن
جميعًا ان يستعدوا آلن يكونوا مواطنين صالحين لوطنهم وللعالم كله واذا عرف كل مواطن 
من مواطنينا كيف يكون رجاًل نافعًا وصالحًا الستطعنا كدولة ان نؤدي للعالم المتمدن الرسالة 

 .(1) نسانية شرف ادائها"التي كلفتنا اال

لقد عرفت الحركة الكشفية بتعاريف عديدة منها " هي حركة تربوية ذات طابع وطني 
واقليمي وعالمي على السواء وان هدفها االسمى ان تعد لكل قطر على حدى وللعالم اجمع 

 .(2)شبابًا يمتاز بسالمة البدن ومتانة الخلق وسمو الروح" 

وعرفت أيضآ بأنها " حركة تربوية للشباب تهدف الى المساهمة في تنمية الشباب          
كأفراد ومواطنين  –الروحية  –االجتماعية  –العقلية  –لتحقيق اقصى قدراتهم البدنية 

، وتعرف ايضًا " هي حركة (3)مسئولين وكأعضاء في مجتمعاتهم المحلية والقومية والعالمية" 
ة موجهة للفتية والشباب دون تميز في االصل او الجنس او العقيدة وال ترتبط تربوية تطوعي

 .                        (4)بأي جهة او منظمة سياسية" 

ويرى الباحث بأن الحركة الكشفية  هي حركة تربوية وطنية تطوعية تعد النشئ لحياة      
 س او العقيدة بين افرادها  .افضل مستمدة ذلك من القانون دون تميز في االصل والجن

                                                           

.(sauthampion , London ,w.c 219 ,1940 )p4 scouting for boys,  lBaden pow 
 (1)  

: ) البصرة , دار الحكمة للطباعة والنشر ,   ؛ التربية الكشفيةغسان محمود صادق وفاطمة ياس الهاشمي  (2)
 .39( ص 3991

(  2133: ) جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية ,  1, ط تطبيقات في تربية الحركة الكشفيةعلي يوسف ؛  (1)
 .52ص

, جامعة صالح  : ) العراق الحركة الكشفية بين النظرية والتطبيقعبد الرزاق عبداهلل ابراهيم ومؤيد حميد جاسم ؛  (5)
 .34(ص 2111الدين , 
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 -: تاريخ احلركة الكشفية   1 – 3 -1 – 2

        إّن نشوء الحركة الكشفية في العصر الحديث يعود الى اللورد وف"من المعر         
عام  في) روبرت ستيفن بادن باول ( الذي عمل على نمو وتطور الحركة الكشفية , و 

م بدء تاريخ الحركة الكشفية وخاصة بعد نجاح المعسكر التدريبي االول الذي اقيم في 1917
جزيرة ) براونسي ( في بريطانيا , وفي ضوء ذلك انتشرت الحركة الكشفية انتشارًا واسعًا في 

ظهرت فرقة الكشاف االولى في كندا واستراليا ونيوزلندا  1918جميع انحاء العالم ففي سنة 
ظهرت في  1911ظهرت في الهند وتشيلي واالرجنتين والبرازيل وفي سنة  1919في سنة و 

 .(1)م" 1911الواليات المتحدة االمريكية وفي اوربا واخيرا ظهرت في روسيا 

أما في الوطن العربي فقد " انتشرت الحركة الكشفية من خالل االحتالل العثماني        
ول الحركة الكشفية فيها العراق وفلسطين وسوريا ولبنان وكان من أوائل الدول التي تم دخ

ومصر ومن ثم اخذت تنتشر في بقية انحاء الوطن العربي اذ تم تأسيس المنظمة الكشفية 
م من خالل المخيم والمؤتمر العربي االول الذي اقيم في سوريا في 1954العربية في عام 

  (2)كيل اللجنة الكشفية العربية" منطقة ) الزبداني ( اذ تم وضع النظام االساس وتش

 -مبادئ احلركة الكشفية :  2 – 3 -1 – 2

المبادئ هي القوانين والمعتقدات االساسية التي يجب مراعاتها لتحقيق االهداف ،وبما       
أن الحركة الكشفية حركة عالمية ووطنية جمعت مثل وعادات الشعوب العالمية والعربية 

 الواعي .لذا فإن مبادئ هذه الحركة الكشفية ترتكز على وغايتها والمحلية في اعداد الشباب 

                                                           

.(sauthampion ,London, w.c 219,1940)p4                                              scouting for boysBaden pow ,  (1)  
 .3( ص 2111: ) القاهرة , نشرة تصدرها االمانة العامة ,  للمنظمة العربية 41؛ العدد المنظمة الكشفية العربية  (2)
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مهمتين هما ) الوعد والقانون ( وجهان لعملة واحدة , فالوعد الجامع بين فقرات ركيزتين 

 :(1) القانون ، تقوم الحركة الكشفية على ثالث مبادئ رئيسية لتحقيق االهداف المنشودة وهي

القيام بالواجب نحو اهلل بالعبادة الحق ايمانًا بعقيدته واخالصًا في اداء الواجبات  -1
 الروحية .

 ثم العالم . –الوطن  –القيام بالواجب نحو االخرين : االسرة  -2
القيام بالواجب نحو الذات : اي القيام بالواجب نحو الذات , تعليمًا وتثقيفًا وخلقًا  -3

 كريمًا .
 

 -:  (2)  قانون احلركة الكشفية  3 – 3 -1 – 2

 شرف الكشاف موثوق به ويعتمد عليه . -1
 ووطنه ورؤسائه ومرؤوسيه .الكشاف مخلص ألولياء أمره  -2
 الكشاف صديق الجميع وأخ لكل كشاف . -3
 الكشاف مهذب . -4
 الكشاف يحب الحيوان . -5
 الكشاف مطيع ألوليائه ورؤسائه من دون تردد . -6
 الكشاف يبتسم ويهدئ بالصعاب ويكون طاهر الفكر والقول والعمل . -7

 
 

  -: (3)فلسفة الرتبية الكشفية  4 - 3 -1 – 2

تعتمد التربية الكشفية في فلسفتها على الوضوح التام في االهتمام بتربية الشباب وطنيًا      
وقوميًا واعدادهم بما ينسجم والتقدم العلمي والتقني ) التكنلوجي ( وتركيز القيم والمثل الروحية 

                                                           
 .11, ص مصدر سبق ذكرةمعد سلمان ابراهيم  واخرون ؛  (1)

 
 ( 2118: ) عمان , دار المناهج ,  القيادة والتدريب في الحركة الكشفيةمحمود داود الربيعي واحمد بدري حسين ؛  (2)

 .29ص

  ( 0991,الحكمة دار,الرياضية التربية كلية,بغداد جامعة)   الكشفية التربية ؛ الهاشمي يأس فاطمة,  صادق محمد غسان (3)
 .21ص
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والقومية عن وعي ادراك كامل لمناهجها ودمج الفرد بالمجتمع والبيئة لغرض الحصول 

  -على:

مواطن ايجابي مقتدر على قيادة الجماعة وشباب نير الفكر ذي االتجاهات العلمية  -1
 والثقافية مدرك ألهداف امته وحاجاتها .

 بناء مجتمع متقدم ومزدهر . -2
 ترسيخ القيم االجتماعية واالنسانية عند الشباب . -3

 -: املخيمات الكشفية  4 -1 – 2

تعد المخيمات الكشفية " إحدى الوسائل التربوية التي تسهم في تحقيق تنمية متزنة         
للفرد كونها اهم وسيلة لتدريب الكشاف والمرشدات على االعتماد على النفس وتقوية الحواس 
ودراسة الطبيعة كونها مدارس الهواء الطلق لما فيها من برامج تربوية وثقافية وروحية 

وهي مجتمعات صغيرة لها فلسفتها واغراضها وانظمتها وأساليبها ولها صفات وترويحية 
 . (1) مشتركة يجب توافرها في كل واحد منا"

 -:  (2) انواع املخيات الكشفية 1 – 4 – 1 – 2

 من الممكن تقسيم المخيمات الكشفية من حيث هدف اقامتها الى :           

 للدراسات الكشفية وتعميق مفهومها. مخيمات دراسية : وهي تعقد بدعوة رسمية -1
مخيمات تدريبية : وهي تعقد بدعوة رسمية او بدعوة خاصة للتدريب على بعض  -2

 المهارات ولتعميق المفهوم الكشفي .

                                                           
(

 .95( ص2111: )بغداد , شركة دار االحمدي للطباعة , 1, ط مبادئ التربية الكشفيةأرزوقي وحسني علي التكمجي  ؛ ( هدى أبراهيم 1
 .28( ص 2131: ) بغداد , مطبعة اركان ,  الكشاف والمرشداتاحمد شاكر عباس الجميلي ؛  (2
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مخيمات عامة ) مؤتمر او تجمعات ( : وهذه المخيمات تعقد بدعوة رسمية للتداول  -3

 والتشاور، ويتم في نهايتها اعطاء قرارات عامة .
 مخيمات ترويحية : وهذه المخيمات تقام بهدف الترويح عن الكشاف . -4
مخيمات تدريبية : والهدف منه تدريب مجموعة من االفراد مهنيًا أو رياضيا ,  -5

 كالمعسكرات التي تقام للفرق الرياضية قبل الدورات الدولية او االولمبية .
 مات :مخيمات الخدمة العامة : ويندرج تحت هذا النوع من المخي  -6

مخيمات خدمة البيئة : والهدف منها التواصل بين المؤسسة والبيئة المحلية  - أ
المحيطة بها , فيتم دراسة احتياجات البيئة ويقوم المخيمون بحمالت نظافة او 

 ببرامج اجتماعية او ثقافية .
مخيمات العمل : والهدف منها مساهمة المشاركين في المشاريع االنمائية  - ب

 قتصادية للمجتمع الذي يعيشون فيه .واالجتماعية واال
 مخيمات ذات اهداف خاصه ومنها : -7

 مخيمات ذوي االحتياجات الخاصة . - أ
 مخيمات المرضى . - ب
 المخيمات الصيفية لأليتام . - ت

 

 -مدة االقامة يف املخيمات الكشفية :  2 - 4 -1 – 2

 :(3)تقسم المخيمات الكشفية من حيث فترة اقامتها الى         

 قصيرة االمد وهي :مخيمات -3
 . مخيمات لنهار واحد بدون مبيت 
  مع مبيت ليلة واحدة . –مخيمات ليوم واحد 
 . مخيمات قصيرة االمد من يومين الى اسبوع واحد 

                                                           
 . 41, ص مصدر سبق ذكرةهدى ابراهيم رزوقي وحسني علي التكمه جي ؛  (1)
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 مخيمات طويلة االمد وتقسم الى :-2

 . المخيمات التي تدوم من اسبوع الى اسبوعين 
 . المخيمات التي تدوم من اسبوعين الى شهر 
 لدائمية .المخيمات ا 

 : (3)ويمكن تقسيم المعسكرات الى الجهات المشاركة فيها الى            

 المعسكرات المحلية : والتي تقام داخل المدينة او المحافظة . -1
 المعسكرات القطرية : وينتسب المشاركون فيها الى مناطق عديدة من القطر . -2
 من قطر عربي .المعسكرات العربية : وينتسب المشاركون فيها الى اكثر  -3
 المعسكرات الدولية : وينتسب المشاركون فيها الى دول عديدة كتجمعات شباب العالم  -4

 -الشروط الواجب توفرها يف املعسكر الكشفي :  3 – 4 -1 – 2

لكي تفي المعسكرات بالغرض الذي تقام من اجله يجب ان تتوفر الشروط االتية       
 : (2)وهي

 المياه وتجنب الطينية قدر االمكان والرملية .اختيار التربة التي تمتص  -1
 ان تتوفر فيه مياه الشرب والغسيل . -2
 اال يكون في مكان منخفض وبعيدًا عن البرك والمستنقعات . -3
 ان يكون في مكان يمكن الحصول على االخشاب والوقود . -4
 ان يكون محميًا من الرياح وبعيدًا عن االماكن الخطرة . -5
 ساكن والمدن المزدحمة .ان يكون بعيدًا عن الم -6

                                                           
 . 11, ص مصدر سبق ذكرةثائر رشيد مطر ؛  (1)

: ) جامعة بغداد , كلية التربية  ؛ المرشدات والمعسكرات الكشفيةغسان محمد صادق وعفاف عبداهلل الكاتب  (2)
 . 219(ص 3988الرياضية , 
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 ان يكون مالصقًا او قريب من جدول او نهر . -7
   ان يكون موقعة جيد بحيث يساعد على التزود بالمؤن الطازجة . -8
 يستحسن ان يختار مكانه على مقربة من مكان تاريخي او اثري . -9

  -: املراحل الكشفية  5 -1 – 2

داريا لالرتقاء المراحل الكشفية هي " اسلوب عمل يحقق االهتمام  بالمرحلة السنية فنيًا وا 
 .  (1)بأعضائها من خالل تطوير برامجهم والعناية بقيادتهم وتوفير ادوات ومتطلبات العمل"

شكلت المرحلة العمرية في الحركة الكشفية على وفق االعمار وأطلق عليها بالفرق أو       
ت نمو وتطوير الفتيان والشباب المجموعات مقسمة الى أربعة فئات عمرية وفقًا لمتطلبا

واالختالف في ميولهم ونزعاتهم مما يجعل المناهج متغيرة وفق هذا النمو، ومحدد لكل فئة 
وفق متطلباتهم واحتياجاتهم وتحقيق رغباتهم , وتتالئم في الوقت نفسه مع مطالب المجتمع 

 الذي يعيشون فيه .

 -:  (2) اقسام املراحل الكشفية 1 – 5 -1- 2

 لقد قسمت المراحل الكشفية الى اربع مراحل كما يأتي :          

 ( سنة شعارها) أبذل جهدي( . 11 – 8مرحلة االشبال والزهرات : من سن ) -1
 ( سنة شعارها )كن مستعدًا( .14-12مرحلة الكشاف والمرشدات : من سن ) -2
 . ( سنة شعارها )أفق واسع(18-15مرحلة الكشاف والمرشدات المتقدم : من سن) -3
 ( سنة شعارها )الخدمة العامة(.24-18مرحلة الجوالة والدليالت : من سن ) -4

 

 
                                                           

 .3( ص 3991) المختبر الكشفي التربوي , : دليل تنمية المراحل الكشفيةالمنظمة الكشفية العربية ؛  (1)

 . 4(ص 3988) المختبر الكشفي التربوي , :  دورك في تحقيق الطريقة الكشفيةالمنظمة الكشفية العربية ؛  (2)
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 -: (1) مرحلة الكشاف املتقدم    2 – 5 -1 – 2

( سنة وتقابل المرحلة التعليمية  18 – 15وهي المرحلة الثالثة بعد الكشاف من سن )     
من الصف الرابع االعدادي الى السادس االعدادي , وتتكون فرقة الكشاف المتقدم من 

 ( كشاف .6-4( فتى وتقسم الفرقة الى طالئع قوام كل منهما )24-32)

على ان يعين قائد الفرقة من بينهم , ولكل طليعة عريفًا لها ومساعدًا له , وشعار هذه 
 مرحلة ) أفق واسع (، وتتدرج مرحلة الكشاف المتقدم الى المراتب االتية :ال

 (1شكل رقم واحد )

 يوضح المراحل التي يمر بها الكشاف المتقدم

 
 

 

وال يسمح للكشاف المتقدم أن يتدرج الى اي مرتبة كشفية اال بعد أن يجتاز اختباراتها        
الخاصة بذلك , ويدير فرقة الكشافة المتقدمين مجلس شرف يتكون من عرفاء الطالئع وقائد 

 الفرقة ويختص هذا المجلس بالشؤون الداخلية للفرقة وبرنامجها ونشاطها .... الخ .

 -: (2) االهداف الرتبوية ملرحلة الكشاف املتقدم 3 – 5 -1 – 2

 المشاركة في انشطة متنوعة من التحدي الجسماني لتحقيق التنمية البدنية . -1
 التعرف على التغيرات الواقعة على االجهزة البدنية وقبولها . -2

                                                           
 . 51, ص مصدر سبق ذكرةثائر رشيد مطر ؛  (3)
 .344-344, ص مصدر سبق ذكرةاحمد شاكر عباس الجميلي ؛  (2)
 

 مرتبة الكشاف

 المتقدم االول

 مرتبة الكشاف
 المتقدم الثاني

 مرتبة الكشاف
 المتقدم المبتدئ
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 تفهم االخرين وتنمية القدرة على العمل معهم وتوفير الفرص التصاالت جديدة -3
 للمهارات واالبتكارات الفردية وعرضها على جماعة .تطبيق عملي  -4
استخدام االسلوب الديمقراطي في المناقشة والعمل والمساعدة على النضج الكامل من  -5

 خالل التعامل داخل وخارج الوحدة وتنمية القدرات . 
االكثار من نشاطات الخالء وتحسين الكفاءات والمهارات الكشفية والقيادية  -6

 المشاكل واتخاذ القرارات . واالتصاالت وحل
 استكشاف القدرات المهنية وتوفير الفرص المناسبة إلتقان مهاراتها . -7
قافية واجتماعية لغرس روح ثالقيام بأدوار حقيقية ومفيدة والمشاركة في انشطة  -8

 المواطنة وخدمة المجتمع .
 االلتزام بالوعد والقانون وتوفير الفرص للتقدم نحو أنشطة الراشدين . -9
 تثبيت المفاهيم الشخصية واالجتماعية والصحية . -11
 تنمية قدرة التحدي لدى الكشافين . -11

 -: (1) وسائل تدريب الفتية يف مرحلة الكشاف املتقدم 4 - 5 -1 – 2

يحتاج الفتية في مرحلة الكشاف المتقدم الى نوعية خاصة من   -: أوال : القائد القدوة
القادة , نظرًا آلنهم في هذه المرحلة يبحثون عن المثالية وينتقدون افعال الكبار ويشكون فيها 
وال يستجيبون الى توجيهاتهم , ولكنهم على استعداد لالستجابة الى نصائح وتوجيهات من 

ذا فإن كل كشاف ينتظر من قادته ان يكونوا مثاًل يقتدى يحترمونهم ويثقون في افعالهم , ل
يتقبل االعذار او االسباب والتبريرات في حالة حدوث غير  به في التصرفات السليمة ،وال

ذلك من القادة , فهو يتوقع وجود مستوى رفيع في االداء القيادي والمثل الشخصية والصفات 

                                                           
: ) العراق , بغداد , مكتبة المنير ,  3, ط نظريات وتطبيقات في التربية الكشفيةضياء الدين برع جواد ؛  (3)

 .331-334(ص 2131
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انت اهمية التدريب العالي للقيادة في هذه المرحلة يقتنع بغير ذلك , ومن هنا ك النبيلة , وال

 وحسن اختيارهم من ذوي المواصفات الممتازة والقدرات المتميزة .
بها الفتية سإّن الفوائد التربوية العديدة التي يكت ثانيًا : أنشطة االستكشاف والمغامرة :  

الى التمسك بهذه والشباب من خالل ممارستهم أنشطة االستكشاف والمغامرة، لتدعونا 
النوعية من االنشطة واالهتمامات بتنفيذها ، ففي االستكشاف تنمية لغريزة االستطالع 
والتعرف على المحيط الخارجي بكل ما فيه ودراسته دراسة عقلية واعية ألدراك ما يكفيه من 
حقائق وال يخفى علينا ما في المغامرة من تنمية لصفة الشجاعة لدى الشباب في هذه 

مرحلة ومعاونتهم على التخلص من مشاعر الخوف والجبن والتعود على االستعداد ال
 لمواجهة المجهول والطوارئ والحياة الخشنة والتعايش مع الطبيعة بكل مظاهرها .

ينبغي االهتمام في تدريب الكشاف المتقدم بالنواحي  ثالثًا : أنشطة التدريب الفكري :
ة , ففي هذه المرحلة تبدو لديهم الرغبة في التعرف على الفكرية الى جانب النواحي البدني

االسباب والبحث عن االجابات التي ترضي تساؤله ،ويتحقق هذا االهتمام بالتدريب الفكري 
من خالل اسلوب تعامل القائد مع الكشافين وتوجيههم نحو البحث واالطالع والتحليل العقلي 

وتشجيع الكشافين على المشاركة فيها لتنمية لألمور والمناقشة البناءة وتنظيم الندوات 
 المدارك وتوسيع االفاق واكتساب المفاهيم الصحيحة عن فهم واقناع .

يحتاج الكشافون في هذه المرحلة العمرية الى  رابعًا : أنشطة تنمية الذوق والشعور:
حساسهم بها وتذوقهم السليم ,  فنعلمهم االهتمام بتنمية مشاعرهم نحو المعاني الجميلة وا 

كيف يحبون الجمال ونتعهد لديهم نواحي التهذيب ونوليها عناية خاصة فينشْوون على حسن 
تذوق اآلداب والفنون بمختلف انواعها من خالل تشجيعهم على االطالع والقراءة وتذوق 
الجميل من هذه الفنون وممارستها في اطار من المثل العليا والقيم السامية التي ال يحيد 

 كشافون وال تمنعهم في الوقت نفسه من تذوق ما هو جميل وراًق .عنها ال
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من الفوائد التي تعود على الكشاف من ممارسته تأدية الخدمة  خامسًا : أنشطة الخدمات :

العامة زيادة معرفته الحتياجات االخرين واكتشافه الكثير من الحقائق , فيدرك بذلك ان كل 
رين , وقد اوضح قانون الكشافة هذا الواجب وجعله فرد منا عليه واجب يؤديه الى االخ

مفهومًا غاية الفهم في بنودة ،وعالوة على ما جاء بوعد الكشاف من حتمية القيام بمساعدة 
تهدف الحركة الكشفية الى المساهمة في تنمية أقصى طاقات الشباب حتى  ،االخرين 

 يأخذوا مكانهم كمواطنين نافعين فاعلين .....الخ .
المقصود بالمشروع هنا هو كل عمل تخطط له الطليعة ويشارك في  : المشروع : سادساً 

التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم كل اعضاء الطليعة , يتحملون المسؤولية من االلف الى 
الياء , ويمكن للكشافين ان يخططوا مشروعًا في اطار الطليعة ليتم تنفيذه على نطاق الفرقة 

ويتميز هذا االسلوب بأنه  ، ي مثال او اي من االنشطة التي يمكن اختيارها ،كالمخيم الصيف
يتيح للكشاف المتقدم المشاركة الكاملة والفعالة في تحمل المسؤولية وأثبات الذات وتنمية 
القدرات فالكشافون هم الذين يتناقشون ويتخذون ما يرونه من قرارات تمكنهم من النجاح 

 منه النصيحة واالرشاد . ليتسمدواد في االمور التي يصعب عليهم ويقومون باستشارة القائ
 -:القيادة   6 -1 – 2

في االخرين للقيام بعمل ما وقدرته  تتجلى عملية القيادة عندما يتمكن احدهم التأثير      
على احداث حالة التفاعل مع المرؤوسين بما يحقق أهدافهم , فالتاريخ االنساني يحمل في 
طياته الكثير من تاريخ القادة العظماء، فحيثما وجدت الجماعات منذ بدء الخليقة ظهرت 

قق الرضا ويدفع الحاجات الى نظام اداري محكم يكفل ديمومة حياة هذه الجماعات ويح
 االضرار عنهم االمر الذي استوجب ظهور قيادات تتولى ادارة فعالة وناجحة .

وتقل الحاجة للقائد في المجتمعات ذات التوجه التكنلوجي الناجح اقتصاديا ذلك ان       
مثل هذه المجتمعات تؤمن باألساليب القيادية العقالنية لحل المشاكل اال ان هذا ال ينفي 



 واملشابهةالباب الثاني............ الدراسات النظرية 

 

43 
لمجتمع الديمقراطي الى قادة تتوافر فيهم المهارات القيادية ويستطيعون أن يؤثروا حاجة ا

 .(1)تأثيرا فعااًل في االحداث التي يعاصرونها 
وعرفت القيادة بأنها " تأثير شخص ما على االخرين بحيث يجعلهم يقبلون قيادة       

القائد في تحقيق اهدافها وكونه  طوعية ودونما التزام قانوني وذلك العترافهم التلقائي بقيمة
 (2)معبرًا عن امالهم وطموحاتهم مما يتيح له القدرة على قيادتهم الجماعية بالشكل الذي يريد"

, وكما عرفت بأنها " مزيج من السمات التي تمكن الفرد من حيث االخرين على انجاز 
 . (3)المهام الموكلة اليهم"

ر سلوك المجموعة من يويرى الباحث ان القيادة هي الجهود المبذولة للتأثير على تغي      
 اجل الوصول الى االهداف وتحقيقها. 

 -: (4) نظريات القيادة  1 – 6 -1 – 2
تعددت النظريات التي تناولت موضوع القيادة وسنحاول تقديم وجهات نظر العلماء        

 في هذا المجال وكما يأتي:
وهي النظريات التي تعتمد على السمات المكونة للقيادة ومنها  -: اواًل : النظريات الذاتية 

أو موهبة القيادة وان  نظرية الرجل العظيم : وتعني ان القائد يمتلك فطريًا مواصفات القيادة
 عملية اعداده كقائد عملية قانونية أو غير ضرورية .

                                                           
: ) العراق جامعة ديالى ,  3, ط التنظيم واالدارة ادارة التربية الرياضيةموضوعات مختارة في نبيل محمود شاكر ؛  (1)

 .42(ص 2131كلية التربية االساسية , 
 
:  السلوك التنظيمي لدراسة السلوك االنساني الفردي والجماعي في المنظمات االداريةمحمد قاسم القربوتي ؛  (2)

 .318(ص 3991) عمان , دار الجماعة , 

) القاهرة , دار :: ترجمة محي الدين احمد  ديناميات الجماعة , دراسة في سلوك الجماعة الصغيرةمارفنشو ؛  (3)
 .441(ص 3984المعارف , 

 .41-44, ص مصدر سبق ذكرهنبيل محمود شاكر ؛  (4)
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يعتمد اصحاب هذه النظرية على وجود صفات معينة في الفرد  -:  ثانيًا : نظرية السمات

يمكن أن تؤهله للقيادة ،كالمواصفات الجسمية واللياقة البدنية والذكاء والمعرفة والقدرة على 
 بالنفس والمهارات االجتماعية فضاًل عن المهارات القيادية .التعبير والثقة 

إّن فلسفة هذه النظرية تعتمد على ظهور القائد مرتبط في تهيئة  -:  نظرية الموقفثالثًا : 
الظروف المالئمة الستعمال مهارته وتحقيق اماله وكذلك ترتبط باختالف التنظيمات او 

وظيفية التي يكلف بها ومراحل العمل التي يستلم بها المؤسسات التي يعمل بها والمستويات ال
 عمله كما تتطلب سمات قيادية مختلفة تتناسب مع الموقف .

ويقصد به التوافق بين االسلوب القيادي ومتطلبات الموقف  -:  رابعًا : النظرية التوافقية
فيدلر( صاحب ويرى )  ، وان بإمكان القائد ان يتبع اكثر من اسلوب قيادي في الوقت نفسة 

النظرية انه عندما يكون العمل محددا بدقة ويكون القائد قويًا ويتمتع بثقة واحترام العاملين 
معه ،يمكنه ان يستمر في القيادة بفعالية ما عندما يكون العمل غير واضح للقائد فأنه يكون 

  .لمأزقفي موقف ضعيف مما يضطره الى استخدام االسلوب الدكتاتوري وسيلة للخروج من ا

ويقصد بها تفاعل كل من الموقف ومتغيراته البيئية وسمات  -:  خامسًا : النظرية التفاعلية
القائد الشخصية واحساس الجماعة ومشكالتها واهدافها  على اساس التكامل والتفاعل بين 

 كل المتغيرات الرئيسية المتمثلة بالقائد والجماعة والموقف .

تعتمد هذه النظرية على عملية توزيع االختصاصات  -:سادسًا : النظرية الوظيفية 
والمسؤوليات لغرض اسهام أعضاء المنظمة في تحقيق اهدافها , وتقوم القيادة بتحريك االفراد 

 وتوجيههم وتماسكهم في اداء المهمة .
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 -:  القائد الكشفي 7 -1 – 2

هو القائد الذي يقع على عاتقه ادارة عملية الحركة الكشفية بأجراء الخطوات التنفيذية        
لها وبتنظيمها وتنسيقها في برامج عملية محددة هادفة , فهو القائد التنفيذي إلعداد الفتية فنيا 

ية وتربوية وبدنيا وتربويًا بحيث يتماشى مع مستقبلهم ورغباتهم وفقًا لقواعد واسس علمية وعمل
سليمة لتحقيق الشعور بالمسؤولية وان يكون لهم رأي اتجاه اعمال الفرقة ويجعل عملها 

 .(1)مجهودًا تعاونيًا بالمعنى الصحيح 

ويرى الباحث ان القائد الكشفي يجب ان يكون متفهمًا وصبورًا ويمتلك الشخصية التي       
يجب ان يكون مخلصًا في عالقاته معهم  تبعث الثقة في الفتية والشباب المحيطين به , كما

 ويتسم بالحزم وال يكون عنيدًا .

 -: (2) صفات القيادة يف احلركة الكشفية  1 - 7 -1 – 2

عملية لتربية الفتية في شتى النواحي التربوية والروحية ان الحركة الكشفية خير وسيلة        
 يتصف بصفات القيادة االتية :والوطنية، وسر نجاح القائد في عمله يتوقف على ان 

 االيمان الثابت بالحركة الكشفية . -1
 ثقته بنفسه ومثابرته في عمله في اعتدال وبساطة . -2
 القدرة على التنفيذ بطريقه عملية منتجة . -3
 القدرة على بث روح الثقة في نفوس من يعمل معهم . -4
 االهتمام الشخصي بكل فتى من فرقته ومساعدتهم في تحقيق امالهم . -5
 القدرة على اتمام العمل بدقة . -6

                                                           
: ) مطبعة جامعة االسكندرية ,  9, ط تطبيقات –نظريات  –التدريب الرياضي عصام الدين عبد الخالق ؛  (1)

 .31(ص 3999

 .344-344, ص مصدر سبق ذكرهمحمد داود الربيعي واحمد بدري حسن ؛  (2)
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 القدرة على استيعاب اراء الفتية واستخدامها بالشكل االمثل عند الحصول عليها . -7
اعتبار القائد لنفسه كأحد الفتية الذين يعمل معهم ومناقشتهم اثناء العمل ببساطه ومن  -8

 دون تكليف .
 القدرة على القيادة ال الرغبة في الظهور بمظهر الرئاسة فقط . -9

 القدرة على تشخيص الحاالت السلبية ولوم المسيء بطريقه سليمة . -11
 القدرة على شحن همم الفتية لبذل اقصى مجهود يمكن بذله لمنع االهمال والتراخي . -11
 محاولة اشراك االخرين في المسؤولية اثناء العمل بالطريقة الصحيحة. -12
 . (1)تأكيد القائد على انماط االتصال غير اللفظي -13

 امناط القائد الكشفي :   2 – 7 -1 – 2

في الحركة الكشفية هو العمود الفقري للحركة فهو الرئيس المباشر للفتيان  القائد      
وقائدهم يدربهم ويوجههم وهم ينظرون اليه كمثلهم االعلى ويلجؤون اليه في كل مشاكلهم 

 . (2) ونتيجة ذلك يمكن تصنيف القائد الى ثالث انماط

يكون مؤمن برسالته ايمانًا مستنيرًا ومدركًا للمسؤولية ويعرف  -:  قائد معلمالنمط االول : 
معرفة تامة بمداها ويقوم بأعداد معاونيه اعدادا قياديا وان يعهد اليهم بعض المهام فضاًل 

اجل  من اطمئنانه على قدراتهم فيما يسند اليه ويساهم في تنمية الشخصية القيادية لديهمعن ذلك 
 رصة لالعتماد على النفس في حالة غيابه .اعطاء الف

يكون غير مؤمنًا برسالته لقصور قدراته وادراكه في تحمل   -: النمط الثاني : قائد سلبي
المسؤولية ، لعدم اهتمامه بإبراز الشخصية القيادية المتميزة في حالة غيابه لغياب التوجيه 

 واالرشاد .
                                                           

, 1991 , p125 AtheticsBriannce Demon conn conk walkin : 
(1) 

  
 .353-351, ص مصدر سبق ذكرةثائر رشيد مطر ؛  (2)
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دًا معلمًا صاحب رسالة تربوية لديه االدراك الكامل يكون قائ  -: النمط الثالث : قائد ممتاز

والواجب نحو اعداد اجيال من القادة , واقباله نابع من ايمانه المستنير ولديه القدرة على 
التحول من انسان الى انسان اخر وال يأتي هذا اال عن طريق االخالص والحماس والحيوية 

. 

 -الدراسات المشابهة: 2-2

 -د الربيعي العراق :ؤمحمود دا درىسة 2-2-1

في  رؤى مستقبليه لتطوير واقع حركة الكشافة والمرشداتالموسومة )

 العراق(

 

 :هدف الدراسة 

توسيع مشاركة الشباب ومنن الجنسنين فني المعسنكرات الكشنفية واالنشنطة المصناحبة لهنا   -1
 ، وابعادهم عن الممارسات الضاره في البيئة االجتماعية .

االهتمننام بننالموارد البشننرية سننواء كننان مالكننًا اداريننًا او فنيننًا او منتمننين الننى حركننه الكشننافة  -2
 والمرشدات .

التحديث والتجديد على مستوى السياسات واتخاذ القرارات المالئمة وذلك لغنرض الوصنول  -3
 الى صوره متكامله لواقع حركة الكشافة والمرشدات في مختلف جوانبها .

هج واساليب ومجاالت العمل لحركة الكشافة والمرشدات بهدف شند االنتبناه النى تجديد منا -4
 االهتمام بها واقالتها من عثراتها.

 

 -منهج البحث وأجراءات الدراسة :

مسح للحركه الكشفيه في وزارة التربية والشباب والرياضيه والتعليم العالي والبحث        
نماذج من وعد وقانون الكشافة والمرشدات  أما عينة البحث فهم العلمي في العراق .

 والدراسات الكشفيه بمختلف مستوياتها.
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 -نتائج الدراسة :

ان العجنننننز الواضنننننح فننننني القينننننادات الكشنننننفية اليتفنننننق وتنفينننننذ االنشنننننطة الكشنننننفية فننننني  -1
 المؤسسات واالندية والمدارس والجامعات العراقية .

الكشننفية تابعننه لننوزارة التربيننة لننم يننتم اسننتخدامها الغننراض وجننود عنندد مننن المعسننكرات  -2
 االنشطة الكشفية .

مالبنس  –ادوات  –اجهنزة  –وجود نقنص فني مسنتلزمات القاعنده المادينه ) معسنكرات  -3
 ( اثر على انخفاض مستوى الحركه الكشفية وانتشارها في العراق.

تنسنيق بنين وزارة التربينة ودوائنر اقتصار االنشنطة الكشنفية علنى المندارس وعندم وجنود  -4
 الدولة االخرى اثر بشكل مباشر على التوسع بتشكيل الفرق الكشفية .

انحسننار المشنناركة بالمخيمننات والمننوتمرات الكشننفية العربيننة والدوليننة وحرمننان الشننباب  -5
منننن التنننننافس مننننع زمالئهننننم علننننى المسننننتوى االقليمنننني والنننندولي ادى الننننى قتننننل روح االبننننداع 

 ندفاع للتدريب والتطوير .وضعف اال
دخنول افكننار عننن الحركنه الكشننفية عملننت علنى تغييننر نظننرة الشنباب لهننا بكونهننا حركننه  -6

 استعماريه تعمل على تغيير اخالقهم وتفقدهم هويتهم الوطنيه .
عدم وجود دعم مادي وفني للقيادات الكشفية الحالية بنالرغم منن كنونهم ثنروة البلند فني  -7

 للشباب. هذا المجال الحيوي
ضنننعف تركينننز االعنننالم علنننى الحركنننة الكشنننفية وعننندم اينننالء اهمينننة لعناصنننر تكوينهنننا  -8

 وقوانينها وانظمتها ومتابعة انشطتها تنعكس سلبًا على توجه الشباب للمشاركه بها .
عننندم االهتمنننام الجننناد بنننالتركيز علنننى حركنننة المرشننندات ادى النننى عنننزوف النننبعض منننن  -9

 وانشطتها. المشاركة بالمخيمات الكشفية
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 الباب الثالث
  امليدانية واجراءاته البحث منهج  – 3

 -:  البحث منهج 1 – 3
هي الطريقة التي يسلكها الباحث لتحقيق اهدافه مستندًا الى جملة من القواعد لعل      

اهمها معرفة طبيعة المشكلة قيد الدراسة والتي تفرض على الباحث اختيار المنهج المناسب 
إذ استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المسحية ،ألنه  .للكشف عن الحقيقة 

" فالمسح يزود الباحث  .افضل المناهج وايسرها للوصول الى تحقيق اهداف البحث 
بمعلومات تمكنه من التحليل والتغير واتخاذ القرارات ويكشف له عن العالقات بين المتغيرات 

 .(1)" المدروسة

 ه جمتمع البحث وعينت 3-2

تعد عينة البحث من االمور االساسية التي تتطلب من الباحث االهتمام بها والعينة   
" هي عدد من االفراد او االشياء التي يتم اختيارها وفق قاعدة او اسلوب معين من المجتمع 

 .(2)االحصائي الذي يمثل هذا المجتمع " 

لين على الشارة الخشبية لذا اختار الباحث مجتمع البحث من القادة الكشفيين الحاص
والخاضعين الى دورات تأهيل القادة ممن يشاركون ويشرفون اداريا على عمل المخيمات 

اما عينة البحث فقد جاء اختيار  .( قائدًا كشفيًا  141الكشفية واالنشطة الكشفية وبعدد ) 
لى القادة اذ اشتملت عينة البحث ع من مجتمع البحث، الباحث لعينته بالطريقة العشوائية
( قائدًا كشفيًا يمثلون نسبة  121وبواقع )  عدا أقليم كردستان الكشفيين في محافظات العراق

 .( 1رقم ) وكما مبين في الجدول ، ( من مجتمع البحث 11.57%) 
                                                           

 .243(ص 2223: ) عمان , دار المناهج للنشر والتوزيع ,  2, ط اصول البحث ومناهجهوجيه محجوب ؛  (1)
 .11( ص 2222: ) بغداد , مطبعة المهيمن ,  مبادئ الطرائق االحصائية في التربية الرياضيةعلي الفرطوسي ؛  (2)
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 (1جدول )

 يبين توزيع عينة البحث ونسبها من مجتمع البحث

 المئويةالنسبة  عينة البحث مجتمع البحث القادة الكشفين ت
 %52.52 41 66 حاملو الشارة الخشبية 1
 %32.17 33 42 المؤهلون لدراسة الشارة الخشبية 2
 %12 16 22 مدربو الفرق المركزية 3
 %32 11 22 المساعدون لمدربي الفرق المركزية 4
 %11.57 121 141 المجموع 
 االدوات والوسائل املستخدمة يف البحثاالجهزة و  3-3

 وسائل مجع املعلومات 3-3-1

  المراجع والمصادر العربية واالجنبية. 
  شبكة المعلومات الدولية االنترنت. 
 المقابالت الشخصية)*( . 
  استبيان الستطالع اراء الخبراء والمختصين. 
  استمارة تفريغ البيانات. 

 االجهزة واالدوات 3-3-2
  (1نوع ديل عدد)جهاز الحاسوب. 
 (1) عدد سوني كاميرا 
 قرطاسية. 
 

                                                           
 (  7انظر الملحق )  )*(
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 اجراءات البحث امليدانية  3-4
 حتديد حماور استمارة االستبيان 3-4-1

تحديد اهم محاور استمارة االستبيان الخاصة بمنهاج التربية الكشفية لمرحلة الكشاف ل
قام الباحث بمسح للمهارات التي لها عالقة بمناهج التربية الكشفية وقد تمخض ، اذ المتقدم 

ذلك المسح اعداد استمارة استبانة الستطالع اراء الخبراء والمختصين في مجال االختبارات 
( خبراء ومختصًا من  12( والبالغ عددهم )  2 ، 1ملحق ) كما مبين في الوالتربية الكشفية 

عليهم وفي ضوء النتائج التي افرزتها تلك االستبانة تم استبعاد خالل عرض المحاور 
% ( " للباحث الحق في اختيار النسبة التي 62المحاور التي حصلت على نسبة اقل من ) 

 .(2رقم )كما موضح في الجدول  . (1)يراها مناسبة عند اختيار المؤشرات "
 (2جدول ) 

 والمختصين في تحديد اهم محاور استمارة االستبانةيوضح النسبة المئوية التفاق الخبراء 

 النسبة المئوية التكرارات المحاور ت

 %12 1 جانب التربية الدينية والروحية 1

 %52 5 جانب االنشطة العلمية 2
 %32 3 الجانب القومي 3
 %32 3 الجانب الصحي والبدني 4

 %32 3 الجانب الوطني واالجتماعي 7

 %42 4 االقتصاديالجانب  6

 %32 3 جانب الفنون الكشفية  5

                                                           
: )القاهرة  1, ط القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛  (6)

 .332-333( ص 1121, دار الفكر العربي , 
 ( 2، 6*ملحق )
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 ترشيح فقرات احملاور املبحوثة 3-4-2
قام  .بعد تحديد اهم محاور استمارة االستبيان في ضوء ما افرزته استمارة االستبانة     

التي تم  الباحث بأعداد استمارة اخرى لترشيح اهم الفقرات  الخاصة بالمحاور المبحوثة
فضاًل عن ترشيح اهم الفقرات التي تعكس محاور  .ترشيحها من قبل الخبراء والمختصين 

( خبيرًا ومختصًا في  13وقد تم عرض تلك االستمارة على )  .منهاج التربية الكشفية 
واالختبارات ( لترشيح اهم الفقرات التي تتوافق مع طبيعة  .مجاالت ) التربية الكشفية 

وبعد تفريغ البيانات أعتمد الباحث الفقرات التي حصلت  .(4، 3ي يضمها ملحق)المحور الذ
 .( 3)على اعلى نسبة مئوية من بين جميع الفقرات المرشحة كما موضح في الجدول 

 (3جدول )
 يوضح النسب المئوية للفقرات المرشحة من قبل الخبراء والمختصين

 النسبة المئوية التكرارات الفقرات المحاور

اواًل : جانب التربية الدينية        
 والروحية

1 12 56.32% 
2 12 32.32% 
3 11 14.61% 
4 6 46.17% 
7 11 14.61% 
6 4 32.5% 
5 12 32.32% 
1 7 31.46% 
3 6 46.17% 
12 11 14.17% 
11 12 32.32% 
12 7 31.46% 
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 النسبة المئوية التكرار الفقرات المحاور

 
 : جانب االنشطة العلميةثانيا 

1 12 32.32% 

2 11 14.61% 

3 12 56.32% 

4 11 14.61% 

7 7 31.46% 

6 12 56.17% 

5 11 14.61% 

1 6 46.17% 

3 11 14.61% 

12 12 32.32% 

11 12 56.17% 

12 12 56.17% 
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 النسبة المئوية التكرار الفقرات المحاور

 
 والبدني ثالثًا : الجانب الصحي

1 12 32.32% 

2 12 56.32% 

3 11 14.61% 

4 11 14.61% 

7 12 56.32% 

6 12 56.32% 

5 6 46.17% 

1 12 32.32% 

3 12 56.32% 

12 12 56.32% 

11 6 46.17% 

12 4 32.56% 
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 النسبة المئوية التكرار الفقرات المحاور

 
 رابعًا : الجانب الوطني واالجتماعي

1 12 56.32% 

2 7 31.46% 

3 12 32.32% 

4 11 14.61% 

7 6 46.17% 

6 12 32.32% 

5 11 14.61% 

1 12 56.17% 

3 12 32.32% 

12 11 14.61% 

11 12 56.32% 

12 12 56.32% 
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 النسبة المئوية التكرار الفقرات المحاور 

 
 خامسًا : جانب الفنون الكشفية

1 12 32.32% 

2 13 122% 

3 11 14.61% 

4 12 56.32% 

7 11 14.61% 

6 12 32.32% 

5 12 32.32% 

1 6 46.17% 

3 13 122% 

12 12 56.32% 

11 11 14.61% 

12 7 31.46% 
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 التجربة االستطالعية االوىل  3-7
ببحثة بهدف تعد التجربة االستطالعية "دراسة تجريبية اوليه يقوم بها الباحث قبل قيامه     

 على  ، اذ اجرى الباحث التجربة االستطالعية االولى (1)اختيار اساليب البحث وأدواته "
( قائد  121) على  2213|1|22العينة في المخيم الكشفي الذي اوقيمة في البصرة بتاريخ 

(  123كشفي لغرض استخراج الخصائص السايكومترية للمقياس وقد حصل الباحث على ) 
( استمارة لم يحصل  12ي الوقت المناسب أما االستمارات المتبقية والبالغ عددها ) استمارة ف

 .عليها الباحث في الوقت المناسب ولذألك اهملت 
 : ألستمارة االستبياناخلصائص السايكومرتية  3-6

للمقيككككككاس أهميككككككة كبيككككككرة فككككككي الكشككككككف عككككككن قككككككدرة  تشكككككككل الخصككككككائص السككككككايكومترية
وان التحليكككككل المنطقكككككي لفقكككككرات المقيكككككاس  . (2)المقيكككككاس علكككككى قيكككككاس مكككككا وضكككككع مكككككن اجلكككككه 

قككككد ال يكشككككف عككككن صككككدقها بشكككككل صككككحيح لكونككككه يعتمككككد علككككى الفحككككص الظككككاهري للفقككككرات
لككككككذا كككككككان البككككككد مككككككن تحليككككككل فقككككككرات المقيككككككاس احصككككككائيًا مككككككن اجككككككل الكشككككككف عككككككن   

المقيككككاس ، اذ ان تحليككككل الفقككككرات تعككككد خطككككوة مهمككككة واساسككككية فككككي بنككككاء  كفككككاءة وقككككدرت هككككذا
المقيككككاس ، وفككككي هككككذا الصككككدد يشككككير) أبيككككل( الككككى ان الهككككدف مككككن هككككذا االجككككراء هككككو االبقككككاء 

وقككككككد اكككككككد ) ننلككككككي ( علككككككى ان  . (3)علككككككى الفقككككككرات الجيككككككدة فككككككي أي مقيككككككاس او اداة علميككككككة 
% ( لعالقككككة  1.7تقككككل عككككن نسككككبة )  نسككككبة عككككدد افككككراد العينككككة الككككى عككككدد الفقككككرات يجككككب اال
وقكككككككد اعتمكككككككد الباحكككككككث اسكككككككلوبين  . (4)ذلكككككككك لتقليكككككككل فكككككككرض الصكككككككدفة فكككككككي عمليكككككككة التحليكككككككل 

 .لتحليل الفقرات هما اسلوب المجموعتين المتطرفتين ومعامل االتساق الداخلي 

                                                           

 :)بغداد ، جامعة بغداد ، الرياضيةدليل البحاث في كتابة االبحاث في التربية نوري الشوك ورافع الكبيسي ؛ (1)
 . 91(، ص  2224 

  112( ص  2222) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1ط علم النفس االجتماعيخليل عبد الرحمن المعايطة ؛  (2)
 Essentail of educational Meacyrenent . 2 nd (3)Eple – R.L Edition , new york , Prentae – 

Hill ,p392.         

new york , mcgraw. – hll . 1978 . p 291 .   Nunnally . j .G . Psychomatrac theory  ,(6)  
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 -:   ألستمارة االستبيانالقوة التمييزية  3-6-1

) القياسككككككية ( التككككككي تككككككدل علككككككى قككككككدرة  يعككككككد التمييككككككز مككككككن الخصككككككائص السككككككايكومترية
فقكككككرات المقيكككككاس علكككككى التمييكككككز بكككككين المفحوصكككككين ككككككي يكككككتمكن المقيكككككاس مكككككن الكشكككككف عكككككن 

 . (1)الفكككككروق الفرديكككككة بكككككين االفكككككراد فكككككي السكككككمة المقاسكككككة التكككككي يقكككككوم عليهكككككا اسكككككاس المقيكككككاس 

نهككككككا تمييككككككز بككككككين االفككككككراد الككككككذين يحصككككككلون علككككككى درجككككككات مرتفعككككككة فككككككي فقككككككرات المقيككككككاس  ال
 .كلها عن االفراد الذين يحصلون على درجات منخفضة 

ولغكككككرض التحليكككككل االحصكككككائي للفقكككككرات السكككككتخراج القكككككوة التمييزيكككككة لفقكككككرات المقيكككككاس 
 غيككككككككر المميككككككككزة تككككككككم اجككككككككراء التجربككككككككة االسككككككككتطالعية االولككككككككى علككككككككى مجموعككككككككة مككككككككن القككككككككادة

 .( قائد كشفي  123الكشفيين والبالغ عددهم ) 
اذ اعتمككككككد الباحككككككث اسككككككلوب المجمككككككوعتين المتطككككككرفتين فككككككي حسككككككاب القككككككوة التمييزيككككككة 
للفقكككككككرات ، ولغكككككككرض الكشكككككككف عكككككككن القكككككككوة التمييزيكككككككة لفقكككككككرات المقيكككككككاس تكككككككم تفريكككككككغ اجابكككككككات 

ارة مككككن وتككككم تحديككككد الدرجككككة الكليككككة لكككككل اسككككتم .جميككككع عينككككة التجربككككة االسككككتطالعية الثانيككككة 
اسكككككككتمارات القكككككككادة ورتبكككككككت االسكككككككتمارات تنازليكككككككا مكككككككن اعلكككككككى درجكككككككة الكككككككى اوطكككككككأ درجكككككككة ثكككككككم 

 33% ( مككككككككن االسككككككككتمارات الحاصككككككككلة علككككككككى الككككككككدرجات العليككككككككا و )  33اختيككككككككرت نسككككككككبة ) 
اذ ان ) كيلككككككككي ( "اكككككككككد علككككككككى  .% ( مككككككككن االسككككككككتمارات الحاصككككككككلة علككككككككى الككككككككدرجات الككككككككدنيا

 . (2)العينة كبيرة " % ( اذا كان عدد  33 – 25استخدام نسبة ) 
( فكككككككي حكككككككين  1.161 -1.22تراوحكككككككت حكككككككدود درجكككككككات المجموعكككككككة العليكككككككا بكككككككين )   

وتكككككككم اسكككككككتخدام  .(    12.25 -2.13تراوحكككككككت حكككككككدود درجكككككككات المجموعكككككككة الكككككككدنيا بكككككككين ) 
لغككككككرض حسككككككاب معامككككككل التمييككككككز لكككككككل فقككككككرة مككككككن فقككككككرات  .(  T–testاالختبككككككار التككككككائي ) 

التائيككككككككة الدالككككككككة احصككككككككائيا مؤشككككككككرا لتمييككككككككز الفقككككككككرات ( وعككككككككدت القيمككككككككة  47المقيككككككككاس ال ) 
( وعنككككككد مقارنتهككككككا مككككككع قيمككككككت ) ت  72.22 - 1.11وكانككككككت القيمككككككة التائيككككككة تتككككككراو  بككككككين )

   % ( ودرجكككككككككة حريكككككككككة  2.27( تحكككككككككت مسكككككككككتوى الداللكككككككككة ) 2.222( الجدوليكككككككككة والبالغكككككككككة ) 
 .(  4، كما مبين في الجدول رقم )(  52) 

                                                           
حازم علوان منصور ؛ بناء مقياس لمفهوم الذات وتقنينيه لدى العبي كرة اليد : اطروحة دكتوراه ) كلية التربية  (1)

 . 93( ص 2221الرياضية ، جامعة بغداد ، 
(2)

 . 93، ص 2221علوان منصور ؛ المصدر السابق ،حازم  
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 ( 4جدول ) 
 يزية لفقرات المقياسيبين القوة التمي

 رقم الفقرة

 

 الداللة قيمة )ت ( 33المجموعة الدنيا ن =  33المجموعة العليا ن = 

 ع س ع س      

 معنوي 11.588 0 .1014 2.1411 0.0000 1.0000 1

 معنوي 18.212 0 .1441 2.2000 0 .16662 1.0220 2

 معنوي 11.393 0 .1216 2.2222 0.0000 1.0000 3

 معنوي 18.501 0 .1216 2.2222 0 .16662 1.0220 4

 معنوي 12.102 0 .1014 2.1411 0 .16662 1.0220 8

 معنوي 18.212 0 .1441 2.2000 0 .16662 1.0220 2

 معنوي 18.501 0 .1216 2.2222 0 .16662 1.0220 1

 معنوي 12.102 0 .1014 2.1411 0 .16662 1.0220 5

 معنوي 14.814 0 .1021 2.4611 0 .24241 1.0006 9

 معنوي 18.501 0 .1216 2.2222 0 .16662 1.0220 10

 معنوي 22.154 0 .0000 4.0000 0 .10126 1.2220 11

 معنوي 80.220 0 .0000 4.0000 0 .00000 1.0000 12

 معنوي 5.120 0 .0000 4.0000 0 .24241 1.0006 13

 معنوي 11.532 0 .0000 4.0000 0 .02104 1.0006 14

 معنوي 5.820 0 .0000 4.0000 0 .62612 1.6662 18
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 معنوي 5.120 0 .0000 4.0000 0 .24041 1.0611 12

 معنوي 80.220 0 .0000 4.0000 0 .02104 1.0006 11

 معنوي 38.885 0 .0000 4.0000 0 .24241 1.0006 15

 معنوي 41.021 0 .0000 4.0000 0 .41024 1.1111 19

 معنوي 41.021 0 .0000 4.0000 0 .20041 1.0044 20

 معنوي 41.021 0 .0000 4.0000 0 .20041 1.0044 21

 معنوي 31.535 0 .0000 4.0000 0 .20041 1.0044 22

 معنوي 38.885                  0 .0000 4.0000 0 .40021 1.1404 23

 معنوي 41.021 0 .0000 4.0000 0 .00000 1.0000 24

 معنوي 5.111 0 .0000 4.0000 0 .41024 1.1111 28

 معنوي 9.051 0 .0000 4.0000 0 .00000 1.0000 22

 معنوي 9.051 0 .0000 4.0000 0 .20041 1.0044 21

 معنوي 41.021 0 .0000 4.0000 0 .41114 1.2222 25

 معنوي 5.812 0 .0000 4.0000 0 .04424 1.6404 29

 معنوي 9.123 0 .0000 4.0000 0 .04424 1.6404 30

 معنوي 10.903 0 .0000 4.0000 0 .20041 1.0044 31

 معنوي 28.295 0 .0000 4.0000 0 .42024 1.6411 32

 معنوي 23.910 0 .0000 4.0000 0 .02124 1.0044 33
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 معنوي 18.351 0 .0000 4.0000 0 .01010 1.0220 34

 معنوي 11.230 0 .0000 4.0000 0 .12161 1.2222 38

 معنوي 10.211 0 .0000 4.0000 0 .14416 1.2000 32

 معنوي 1.155 0 .0000 4.0000  0 .64442 1.4611 31

 معنوي 23.910 0 .0000 4.0000 0 .02666 1.4006 35

 معنوي 18.351 0 .0000 4.0000 0 .01422 1.0006 39

 معنوي 20.131 0 .0000 4.0000 0 .42024 1.0006 40

 معنوي 10.211 0 .0000 4.0000 0 .14416 1.2000 41

 معنوي 5.121 0 .0000 4.0000 0 .64442 1.4611 42

 معنوي 20.131 0 .0000 4.0000 0 .01441 1.2220 43

 معنوي 00000 0 .4000 10.222 0 .0142 1.0006 44

 معنوي 5.121 0 .0000 4.0000 0 .04242 1.2220 48

 

 الداخلي  :معامل االتساق 3-6-2

ان معامكككككل التمييكككككز بكككككين المجمكككككوعتين العليكككككا والكككككدنيا يقكككككيس قكككككوة تمييكككككز ككككككل فقكككككرة وال 
يحكككككدد مكككككدى تجكككككانس الفقكككككرات فكككككي قياسكككككها ، لكككككذلك يسكككككتخدم معامكككككل االتسكككككاق الكككككداخلي  اذ 

ومعامككككككل االتسككككككاق الككككككداخلي " هككككككو معامككككككل  .انككككككه يقككككككدم لنككككككا الككككككدليل علككككككى تجككككككانس الفقككككككرات 
وقككككككد اسككككككتخدم الباحككككككث  . (1)رة والدرجككككككة الكليككككككة للمقيككككككاس " االرتبككككككاط بككككككين درجككككككات كككككككل فقكككككك

معامككككل االتسكككككاق الكككككداخلي فكككككي تحليكككككل فقكككككرات المقيكككككاس أي حسكككككاب صكككككدق فقكككككرات المقيكككككاس 
                                                           

علي مهدي كاظم ؛ بناء مقياس مقنن لسمات شخصية طلبة المرحلة االعدادية في العراق ) اطروحة دكتوراه ، كلية  (6)

 .  066( ص  6556التربية ابن الرشد ، جامعة بغداد ، 
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باسكككككككتخدام المحكككككككك الكككككككداخلي   ) الدرجكككككككة الكليكككككككة للمقيكككككككاس ( عكككككككن طريكككككككق ايجكككككككاد العالقكككككككة 
خدام الباحكككككث قكككككانون وقكككككد اسكككككت .االرتباطيكككككة بكككككين درجكككككة ككككككل فقكككككرة والدرجكككككة الكليكككككة للمقيكككككاس 

( يبكككككين نتكككككائج معامكككككل االرتبكككككاط والتكككككي  7والجكككككدول )  .معامكككككل االرتبكككككاط البسكككككيط لبيرسكككككون 
( ولمعرفكككككة داللتهكككككا االحصكككككائية قورنكككككت مكككككع قيمكككككة معامكككككل  2.17 -2.32تراوحكككككت بكككككين ) 

% ( ودرجكككككككككة  2.27( عنكككككككككد مسكككككككككتوى الداللكككككككككة )  2.137االرتبكككككككككاط الجدوليكككككككككة والبالغكككككككككة ) 
  .(  125حرية ) 

 ( 9جدول رقم ) 

 يبين معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط الفقرات المحاور ت

 
 
 
1 

 
 

جانب التربية الدينية 
 والروحية

 
 
 
 
 

1  ** 622. 0 

2  **041. 0  

3  **044. 0 

4  **041. 0 

5  ** 604. 0 

6  ** 000. 0 

7  **044. 0 

 
 
 
2 

 
 

 االنشطة العلميةجانب 
 
 
 
 

1  **0.209 

2  **0.823 

3  **0.842 

4  **0.494 

5  **0.352 

6  **0.118 

7  **0.402 

8  **0.398 

9  **0.322 
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 معامل االرتباط الفقرات المحاور ت

 
 
3 

 
 

 الجانب الصحي والبدني
 
 
 

1  **402. 0 

2  **220. 0 

3  **539. 0 

4  **014. 0 

5  **241. 0 

6  **014. 0 

7  ** 044. 0 

8  **616. 0 

9  **002. 0 

 
 
4 

 
 

 الجانب الوطني واالجتماعي
 
 
 
 

1  **210. 0 

2  ** 002. 0 

3  **220. 0 

4  **204. 0 

5  **204. 0 

6  **002. 0 

7  **220. 0 

8  ** 212. 0 

9  ** 200. 0 

11  ** 261. 0 
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 -صدق احملتوى:  3 – 6 – 3

يقصكككككككككد بالصكككككككككدق " ان يقكككككككككيس االختبكككككككككار القكككككككككدرة او السكككككككككمة او االسكككككككككتعداد الكككككككككذي 
"وان افضكككككل طريقكككككة  . (1)وضكككككع االختبكككككار لقياسكككككه أي يقكككككيس فعكككككال مكككككا يقصكككككد ان يقيسكككككه " 

السكككككتخراج الصكككككدق هكككككي فكككككي عكككككرض فقكككككرات المقيكككككاس علكككككى مجموعكككككة مكككككن الخبكككككراء للحككككككم 
وقككككد تحقككككق ذلككككك فككككي المقيككككاس  . ( 2)علككككى صككككالحيتها فككككي قيككككاس الخاصككككية المككككراد قياسككككها"

الحكككككككالي ، عنككككككككدما عرضككككككككت محككككككككاورف وفقراتككككككككه علكككككككى مجوعككككككككة مككككككككن الخبككككككككراء فككككككككي القيككككككككاس 
 .التدريس  والتقويم والقادة الكشفيين وطرائق

 

 

                                                           
 96( ص  6576) بيروت ، دار النهضة العربية،  ةالقياس والتجريب في علم النفس والتربيعبد الرحمن عيسوي ؛  (6)

. 

. R.L . opcit .p 55   Eple (2 )  

 معامل االرتباط الفقرات المحاور ت

 
 
5 

 
 

 جانب الفنون الكشفية
 
 
 

1  **220. 0 

2  **262. 0 

3  **191. 0 

4  ** 210. 0 

5  ** 642. 0 

6  ** 226. 0 

7  ** 220. 0 

8  ** 246. 0 

9  **221. 0 

11  **646. 0 
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 -: االستبيانثبات  4 – 6 – 3

يعكككككد حسكككككاب الثبكككككات مكككككن خصكككككائص المقيكككككاس الجيكككككد " النكككككه يؤشكككككر اتسكككككاق فقكككككرات 
 . (1)المقياس في قياس ما يفترض ان يقيسه المقياس بدرجة مقبولة من الدقة " 

ويسككككككككتخرج الثبككككككككات بطككككككككرق متعككككككككددة ومنهككككككككا تطبيككككككككق االختبككككككككار واعادتككككككككه التككككككككي اسككككككككتخدمها 
(  7 )( فقكككككرة كمكككككا مبكككككين فكككككي الملحكككككق 47اذ تكككككم تطبيكككككق المقيكككككاس المككككككون مكككككن) الباحكككككث ، 

/  2/  14( قكككككككككادة كشكككككككككفيين بيكككككككككوم الخمكككككككككيس الموافكككككككككق  12علكككككككككى عينكككككككككة مكونكككككككككة مكككككككككن ) 
واعيكككككد تطبيكككككق المقيكككككاس علكككككى نفكككككس عينكككككة التجربكككككة االسكككككتطالعية االولكككككى فكككككي يكككككوم  2213

  . 2213/  2/  27االثنين الموافق 
يككككككككككون ظكككككككككروف تطبيكككككككككق االختبكككككككككار االول هكككككككككي ذاتهكككككككككا فكككككككككي وقكككككككككد تكككككككككم مراعكككككككككاة ان 

االختبككككككار الثككككككاني قككككككدر المسككككككتطاع ومككككككن ثككككككم اسككككككتخدم الباحككككككث معامككككككل االرتبككككككاط بيرسككككككون 
(   2.52لمعرفكككككة مكككككدى ثبكككككات المقيكككككاس وقكككككد كانكككككت قيمكككككة معامكككككل االرتبكككككاط المحسككككككوبة )  
  مسككككككتوى ولمعرفككككككة داللتهككككككا االحصككككككائية قورنككككككت مككككككع قيمككككككة معامككككككل االرتبككككككاط الجدوليككككككة عنككككككد 

 2.62( =  8% ( ودرجة حرية )  2.27) 
 املوضوعية: 3-6-5
تعنككككككي موضككككككوعية االختبككككككار "عككككككدم تككككككأثير االختبككككككار بتغييككككككر المحكمككككككين اي يعطككككككي   

وتعنككككككي ايضككككككًا "عككككككدم اخككككككتالف  .(2)االختبككككككار النتككككككائج نفسككككككها مهمككككككا كككككككان القككككككائم بككككككالتحكيم" 
وعليكككككه يتسكككككم هكككككذا المقيكككككاس  .(3) المقكككككدرين فكككككي الحككككككم علكككككى شكككككيء مكككككا او علكككككى موضكككككوع"

بموضكككككوعية ال نكككككه ال يخضكككككع لتقكككككديرات الحككككككم فكككككي الحصكككككول علكككككى نتيجكككككة االختبكككككار ممكككككا 
 .يشير الى ان المقياس يتسم بالموضوعية 

 
 
 
 

                                                           
 666( ص  6567) القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ،  6، ط التقويم النفسيفوائد ابو حطب واخرون ؛  (6)
 :)6،طالموضوعية ،المعايير ( المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق )الثبات ، الصدق  ،مصطفى حسين باهي؛ (2)

 .06ص (6555القاهرة ،مركز تاكتاب للنشر ،
 .96ص(, 6559:)سبق ذكرهمصدر محمد صبحي  حسانين؛ (6)
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 التجربة االستطالعية الثانية 5 – 3
 .وهدفها التعرف على اهم الصعوبات التي قد تواجه الباحث عند تنفيذ تجربته الرئيسة     

( قادة كشفيين في تمام الساعة العاشرة من  4اجرى الباحث تجربه استطالعية على ) 
 وذلك لغرض : 2213/  3/   3الموافق االحد صبا  يوم 

  معرفة الوقت المستغرق لإلجابة على االستمارة. 
 1*كفاءة فريق العمل المساعد. 
  معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث في بحثه. 
 -: التجربة الرئيسيةتطبيق  3-1

بعد االنتهاء من تفريغ البيانات الخاصة بترشيح اهم المحاور والفقرات التي تم تحديدها     
من قبل السادة الخبراء والمختصين واالخذ بآرائهم ،وبعد ان استخرج الباحث معامل الصدق 
والثبات والموضوعية للمقياس اذ قام الباحث بأجراء بتطبيق المقياس من خالل توزيع أستمارة 

( قائدآ 121أقليم كردستان بواقع ) استبيان على القادة الكشفيين في محافظات العراق عداال
( 141أذ تم أختيارهم بالطريقة العشوائية من بين مجتمع البحث البالغ عددهم ) .كشفيآ 
قائدآ كشفيآ  33ولقد قسمت العينة حسب المؤهل العلمي الى ثالثة أقسام وكما يأتي ) .قائدآ

قائدآ  13قادة كشفيين من حملت شهادة الماجستير ،  3دة البكالوريوس ، من حملت شها
/  7/  16ولغاية  2213/  3/  12و للمدة من )   .كشفيآ من حملت شهادة الدكتوراف (

2213 ). 
 
 
 
 

                                                           

 ( 3لملحق ) انظر ا)*( 
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 -الوسائل االحصائية:  3– 3

 ( لغرض معالجة البيانات SPSSقام الباحث باستخدام المعالج االحصائي ) 
 الرتباط بيرسونمعامل ا  -1
 الوسط الحسابي -2
 االنحراف المعياري -3
 كاي سكوير -4
 النسبة المئوية -7
 .   T- Testاختبار  -6

 



 الباب الرابع

 . ومناقشتها وحتليلها النتائج عرض – 4

  ومناقشتها للفقرات االول احملور نتائج وحتليل عرض 1 – 4

 مناقشة نتائج احملور االول4-1-1

  ومناقشتها للفقرات الثاني احملور نتائج وحتليل عرض 2 – 4

 مناقشة نتائج احملور الثاني 4-2-1

 ومناقشتها للفقرات الثالث احملور نتائج وحتليل عرض 3 – 4

   مناقشة نتائج احملور الثالث4-3-1

 لرابع للفقرات ومناقشتها ا احملور نتائج وحتليل عرض 4 – 4

 مناقشة نتائج احملور الربع 4-4-1

   ومناقشتها للفقرات اخلامس احملور نتائج وحتليل عرض 5 – 4

 اخلامس مناقشة نتائج احملور4-5-1
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 الباب الرابع

 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها . – 4
سيتم خالل هذا الباب عرض وتحليل نتائج محاور البحث المستخدمة التي تم التوصل 

البحث  أهدافإليها بعد معالجتها إحصائيا بما يناسبها، ثم مناقشتها بهدف التحقق من 
 والتوصل إلى االستنتاجات المناسبة .

 عرض وحتليل نتائج احملور االول للفقرات ومناقشتها   1 – 4
 

 (6جدول رقم )
  يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول 

 ) جانب التربية الدينية والروحية( للفقرة األولى
 )غرس القيم والعادات الدينية واألخالقية في نفوس الكشافة( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق العلميالمؤهل 
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  %1 1 %7.1 7 %97.7 97 بكالوريوس

13.171 
 
 %22.2 2 صفر% صفر %99.9 9 ماجستير 7.47

 %9.9 1 %9.9 1 %94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة األولى 6الجدول رقم )تشير البيانات في 
%( ،أما البديل موافق الى حد ما فقد  كان عدد 97.7( ونسبة مئوية )97للبديل موافق بلغ )

%(، في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 7.1( ونسبة مئوية بلغت )7األجابات )
 %( .1.1) ( ونسبة مئوية1موافق بلغ )



 91 الباب الرابع.... عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

( اما 99.9( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )     
%( في حين اجابة عينة البحث 1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .22.2( ونسبة مئوية بلغة )2على البديل غير موافق )
على درجة الدكتوراه ،فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل اما عينة البحث الحاصلون        
%( ، في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1البديل غير موافق )

فة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعر      
( 1.15( وعند مستوى الداللة )13.171اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

(، وهذا يعني أن هناك فروقّا معنوية بين عينة البحث لألجابة اي عدم االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة

 
 (9رقم )جدول 

 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول 
 ) جانب التربية الدينية والروحية( للفقرة الثانية

 )حثهم على الطاعة واالحترام وتحمل المسؤولية(  
 

 المؤهل العلمي
 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق

 المحسوبة
 كا

نسبة  تكرار الجدولية
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

  %1 1 %6.1 6 %72.7 72 بكالوريوس
11.417 

 
 %11.1 1 صفر% صفر %99.7 9 ماجستير 7.47

 %15.4 2 صفر% صفر %94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثانية 9تشير البيانات في الجدول رقم )
%(، أما البديل موافق الى حد ما فقد كان عدد 72.7( ونسبة مئوية )72للبديل موافق بلغ )



 91 الباب الرابع.... عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

%(، في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 6.1( ونسبة مئوية بلغت )6األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

( 99.7ونسبة مئوية بلغت )( 9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1،اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6مئوية بلغت ) ( ونسبة11)
( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير موافق 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )

 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2)
باحث ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل ال      

( 1.15( وعند مستوى داللة )11.417اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني أن هناك فروقآ معنوية بين عينة البحث لألجابة اي عدم االتفاق 7.47بلغت )

 على الفقرة .
 (9جدول رقم )

 الجدولية للمحور األول  يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي
 ) جانب التربية الدينية والروحية( للفقرة الثالثة )زيارة اماكن العبادة وتقديم الخدمات لها(  

  
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  %2.1 2 صفر% صفر %79.1 79 بكالوريوس

5.71 
 
 %11.1 1 صفر% صفر %99.7 9 ماجستير 7.47

 %9.9 1 %9.9 1 %94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثالثة 9تشير البيانات في الجدول رقم )
%( ،أما البديل موافق الى حد ما    فقد كان 79.1( ونسبة مئوية )79للبديل موافق بلغ )
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%( ،في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل 1( ونسبة مئوية بلغت )1عدد األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2غير موافق بلغ )

( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1موافق الى حد ما فقد بلغ ) اما عن البديل

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
( 11اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق )

بوا عن البديل موافق الى حد ما %( في حين كان عدد الذين اجا94.6ونسبة مئوية بلغت )
( 1(، في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير موافق )9.9( ونسبة مئوية بلغت )1)

 %(  .9.9ونسبة مئوية )
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث       

( 1.15( وعند مستوى الداللة )5.71لمحسوبة )اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي ا
( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )

 على الفقرة
 (7جدول رقم )

                       يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول 
 ) جانب التربية الدينية والروحية( للفقرة الرابعة )تنمية روح التضحية واأليثار والوالء للجماعة(

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  %1.1 1 %4.1 4 %74.7 74 بكالوريوس

5.719 
 
 11.1 1 صفر% صفر %99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 %9.9 1 %94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الرابعة 7تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما فقد كان عدد 74.7( ونسبة مئوية )74للبديل موافق بلغ )
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%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 4.1( ونسبة مئوية بلغت )4) أجاباتهم
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

( اما عن 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )
نة البحث على %( في حين اجابة عي1( ونسبة مئوية )1البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )

( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث      
( 1.15( وعند مستوى الداللة )5.719اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

ذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق ( وه7.47بلغت )
 على الفقرة

 (11جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول 

 ) جانب التربية الدينية والروحية( للفقرة الخامسة
 في تقديم التمثيليات الدينية القصيرة الهادفة( )األشتراك 

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  3.1 3 9.1 9 97.7 97 بكالوريوس

9.161 
 
 22.2 2 صفر صفر 99.9 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه
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( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الخامسة 11تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 97.7( ونسبة مئوية )97للبديل موافق بلغ )

أجابوا على البديل غير %( في حين بلغ عدد الذين 9.1( ونسبة مئوية بلغت )9األجابات )
 %( .3.1( ونسبة مئوية )3موافق بلغ )

( 99.9( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )        
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .22.2وية بلغة )( ونسبة مئ2البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
غير ( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث       

( 1.15( وعند مستوى الداللة )9.161اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
البحث لألجابةاي االتفاق  ( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة7.47بلغت )

 على الفقرة .
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 (11جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول 

 )جانب التربية الدينية والروحية( للفقرة السادسة
 النبوية( )اقامة المسابقات بين الكشافة في حفظ األيات والسور القرأنيةواألحاديث 

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  4.1 4 5.1 5 71.7 71 بكالوريوس

2.169 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السادسة 11البيانات في الجدول رقم )تشير 
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 71.7( ونسبة مئوية )7للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5األجابات )
 %( .4.1مئوية ) ( ونسبة4موافق بلغ )

( اما 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )     
%( في حين اجابة عينة البحث 1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق      

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 72.3( ونسبة مئوية بلغت )12)
( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير موافق 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )

 %(  .9.9ية )( ونسبة مئو 1)
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث      

( 1.15( وعند مستوى الداللة )2.169اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
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 ( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق7.47بلغت )
 على الفقرة

 (12جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور األول 

 ) جانب التربية الدينية والروحية( للفقرة السابعة
 )العمل بقانون الكشافة ومثله الروحية والخلقية( 

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  1.1 1 5.1 5 73.7 73 بكالوريوس

5.725 
 
 11.1 1 11.1 1 99.9 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

السادسة ( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة 12تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 73.7( ونسبة مئوية )73للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

( اما 99.9ونسبة مئوية بلغت )( 9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )     
%( في حين اجابة عينة 11.1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9مئوية )( ونسبة 1موافق )
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ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث        
( 1.15( وعند مستوى الداللة )5.725اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

تفاق ( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي اال7.47بلغت )
 على الفقرة

 ( مناقشة نتائج ) احملور األول4-1-1
 جانب الرتبية الدينية والروحية

 
يعزو الباحث في هذا المحور ان التربية الكشفية هي حركة تربوية منبثقة من المجتمع       

مما ينعكس هذا الترابط بين المجتمع واهداف ومتطلبات الكشافة من خالل العقيدة الدينية 
فضاًل عن سمات الكشافة التي تسعى الى تنمية الروح السلمية في التعامل مع الطبيعة وفقًا 

ن الحياة السائدة في المجتمع ، فأن المعسكرات تكون من واجباتها هي تنمية العقيدة لقواني
 واأليمان بها من اجل اكتساب الروح والنفس الطيبة المتسامحة مع المجتمع . 

التي تتجسد فيها االهتمامات بممارسة  الكشفية ويتمثل ذلك "من خالل برامج المعسكرات     
قدرة اهلل عز وجل في خلق الكون اثناء ممارسة مختلف األنشطة الفرائض الدينية وتوضيح 

في الخالء مما يساعد على تثبيت األيمان في نفوس الكشافة فضاًل عن ذلك اقامة 
المسابقات الدينية كذلك زيارة األماكن المقدسة وتنظيم الرحالت للمشاركين لتأدية الشعائر 

 . (1)الدينية "
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 4( ص 1991محاضرات دراسة الشارة الخشبيه لقادة الكشافة في العراق : ) الديوانية ، (1)
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 ئج احملور الثاني للفقرات ومناقشتها  عرض وحتليل نتا 2- 4
 (13جدول رقم )

 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 
 ) جانب األنشطة العلمية( للفقرة األولى

 )تشجيع الكشافين للحصول على شارات الهوايات الثقافية والعلمية(  
 

 المؤهل العلمي
 2كا غير موافق حد ما موافق الى موافق

 المحسوبة
 كا

 نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار الجدولية
  2 2 6.1 6 71.7 71 بكالوريوس

3.613 
 
7.47 

 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة ( الى ان عينة 13تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان 71.7( ونسبة مئوية )71األولى للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل 6.1( ونسبة مئوية بلغت )6عدد األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2غير موافق بلغ )

( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق اما عينة البحث الحاصلون على درجة       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
انت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعرفة فيما اذا ك     

( 1.15( ، وعند مستوى الداللة)3.613اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق 7.47بلغت )

 على الفقرة .
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 ( 14جدول رقم ) 
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 

 ) جانب األنشطة العلمية( للفقرة الثانية
 )تنمية قدرات األبداع واألبتكار للكشافة (  

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
 نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار الجدولية

  3.1 3 9.1 9 99.7 99 بكالوريوس
6.962 

 
 22.2 2 صفر صفر 99.9 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( الى ان عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة 14تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان 99.7مئوية )( ونسبة 99الثانية للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل 9.1( ونسبة مئوية بلغت )9عدد األجابات )
 %( .3.1( ونسبة مئوية )3غير موافق بلغ )

( اما 99.9( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
%( في حين اجابة عينة البحث 1( ونسبة مئوية )1يل موافق الى حد ما فقد بلغ )عن البد

 %( .22.2( ونسبة مئوية بلغة )2على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

لذين اجابوا عن البديل موافق الى %( في حين كان عدد ا94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث     
( 1.15( وعند مستوى الداللة)6.962كاي المحسوبة )اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة 

( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة .
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 (15جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 

 للفقرة الثالثة) جانب األنشطة العلمية( 
 )تنمية قدرة التفكير العلمي والتفكير الناقد(  

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
 نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار الجدولية

  6.1 6 5.1 5 99.7 99 بكالوريوس
1.469 

 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثالثة 15تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 99.7( ونسبة مئوية )99للبديل موافق بلغ )

عدد الذين أجابوا   على البديل %( في حين بلغ 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5األجابات )
 %( .6.1( ونسبة مئوية )6غير موافق بلغ )

( اما 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
%( في حين اجابة عينة البحث 1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 72.3( ونسبة مئوية بلغت )12)
البديل غير موافق ( في حين كان عدد الذين اجابوا على 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )

 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1)
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث     

( 1.15( وعند مستوى الداللة)1.469اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
عينة البحث لألجابةاي االتفاق ( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين 7.47بلغت )

 على الفقرة
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 (16جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 

 ) جانب األنشطة العلمية( للفقرة الرابعة
 )التعرف على بعض المفاهيم الخاصة بالترشيد و األستهالك و األدخار(  

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
 نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار الجدولية

 7.47 5.957 1.1 1 5.1 5 73.7 73 بكالوريوس
 
 

 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الرابعة  ( انه عينة16تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 73.7( ونسبة مئوية )73للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

( اما 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9ستير فقد اجابوا على البديل موافق )اما عينة الماج     
%( في حين اجابة عينة البحث 1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1على البديل غير موافق )
ين اجابوا عن البديل موافق اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذ      

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على      

( 1.15( وعند مستوى الداللة)5.957اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق 7.47بلغت )

 على الفقرة.
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 (19جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 

 ) جانب األنشطة العلمية( للفقرة الخامسة
 )تنمية حب األستطالع واكتشاف ما حولهم (  

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  4.1 4 9.1 9 99.7 99 بكالوريوس

2.954 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الخامسة 19تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 99.7)( ونسبة مئوية 99للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 9.1( ونسبة مئوية بلغت )9األجابات )
 %( .4.1( ونسبة مئوية )4موافق بلغ )

( اما 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
%( في حين اجابة عينة البحث 1( ونسبة مئوية )1فق الى حد ما فقد بلغ )عن البديل موا

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
اجابوا عن البديل %( في حين كان عدد الذين 72.3( ونسبة مئوية بلغت )12موافق )

( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 1( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث      
( 1.15( وعند مستوى الداللة)2.954محسوبة )اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي ال
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( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة 

 (19جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 

 السادسة) جانب األنشطة العلمية( للفقرة 
 )اتاحة الفرصة للكشافة ألجراء التجارب العلمية(  

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  3.1 3 7.1 7 99.7 99 بكالوريوس

9.616 
 
 11.1 1 22.2 2 66.9 6 ماجستير 7.47

 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السادسة 19تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 99.7( ونسبة مئوية )99للبديل موافق بلغ )

الذين أجابوا على البديل غير %( في حين بلغ عدد 7.1( ونسبة مئوية بلغت )7األجابات )
 %( .3.1( ونسبة مئوية )3موافق بلغ )

( 66.9( ونسبة مئوية بلغت )6اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 22.2( ونسبة مئوية )2اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1ونسبة مئوية بلغة )( 1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
بديل غير موافق ( في حين كان عدد الذين اجابوا على ال1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )

 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2)
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ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث        
( 1.15( وعند مستوى الداللة)9.616اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

ن عينة البحث لألجابةاي االتفاق ( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بي7.47بلغت )
 على الفقرة 

 (17جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 

 ) جانب األنشطة العلمية( للفقرة السابعة
 )استخدام افكار غير مالوفة في ابتكار اشياء عديدة خالل المخيمات الكشفية(  

 
 العلميالمؤهل 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  3.1 3 5.1 5 71.7 71 بكالوريوس

5.466 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السابعة 17رقم )تشير البيانات في الجدول 
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 71.7( ونسبة مئوية )71للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5األجابات )
 %( .3.1( ونسبة مئوية )3موافق بلغ )

( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
لدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل اما عينة البحث الحاصلون على درجة ا       
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )
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( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 1( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2غير موافق )

نت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعرفة فيما اذا كا      
( 1.15( وعند مستوى الداللة)5.466اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة 

 (21جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 

 ) جانب األنشطة العلمية( للفقرة الثامنة
 )زيارة للمتاحف واندية العلوم واألقسام العلمية في الكليات(  

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  4.1 4 7.1 7 96.7 96 بكالوريوس

5.142 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثامنة 21تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 96.7( ونسبة مئوية )96موافق بلغ )للبديل 

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 7.1( ونسبة مئوية بلغت )7األجابات )
 %( .4.1( ونسبة مئوية )4موافق بلغ )

( اما 99.7غت )( ونسبة مئوية بل9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
%( في حين اجابة عينة البحث 1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1على البديل غير موافق )
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اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)

( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير موافق 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2)

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث       
( 1.15( وعند مستوى الداللة)5.142ع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )اختبار مرب

( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة . 

 (21جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثاني 

 جانب األنشطة العلمية( للفقرة التاسعة) 
)جمع العينات عن الطيور ، الزواحف ، اوراق األشجار، الحيوانات البرمائية ، النباتات  

 والبحث في اصلها( 
 

 المؤهل العلمي
 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق

 المحسوبة
 كا

نسبة  تكرار الجدولية
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

  2.1 2 9.1 9 71.1 71 بكالوريوس
3.711 

 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة التاسعة 21تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما فقد كان عدد 71.7( ونسبة مئوية )71للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 9.1( ونسبة مئوية بلغت )9األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2موافق بلغ )
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( اما عن 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )
%( في حين اجابة عينة البحث على 1( ونسبة مئوية )1حد ما فقد بلغ ) البديل موافق الى

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البديل غير موافق )
( 11اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق )

ديل موافق الى حد ما %( في حين كان عدد الذين اجابوا عن الب94.6ونسبة مئوية بلغت )
( 1( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير موافق )9.9( ونسبة مئوية بلغت )1)

 %(  .9.9ونسبة مئوية )
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث اختبار 

( بلغت 1.15عند مستوى الداللة)( و 3.711مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق على 7.47)

 الفقرة .
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 مناقشة نتائج ) احملور الثاني ( 4-2-1
 جانب األنشطة العلمية

عزو الباحث سبب الحصول على النتائج السابقة الى أن من اهداف الحركة الكشفية        
هي تنمية األنشطة العلمية وتشغيل الفكر األنساني من خالل المعلومات النظرية التي 

والسيما ان افضل اماكن  "اكتسبوها نتيجة التدريب الى ممارسات عملية على ارض الواقع 
برامج الكشفية الهادفه من خالل استثمار اوقات الفراغ ألن لغرس القيم هي األنشطة وال

التربية الحديثة تؤكد على الكشف عن ميول األفراد وقدراتهم بهدف انمائها وصقلها بالخبرة 
وحث الكشافة  " (1)"واألشراف والتوجيه كي يجدد في هوايتهم وسيله تستثمر وقت فراغهم 

ية وربط الخبرات واألنشطة التي يحتويها المنهج دائمًا على األلتزام في دراستهم المدرس
الكشفي بالموضوعات المذكوره في الكتب المدرسية كي تساعد على خلق مجاالت جديدة 
للتفكير يخرج بعدها الكشاف بعد فترة المعسكرات الى المجتمع الكبير مما يحتم علينا الدقة 

الكشفي معهدًا جيدًا للتدريب الحقيقي والعناية في تنفيذ البرامج بالشكل الذي يجعل المعسكر 
"(2)  . 

قة تنظيمها وادارتها يعمل على تهذيب دلذا فأن توافر شروط المعسكر الصحيحة و        
اطباع اعضائها وتساعدهم على األبداع بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وامكانياتهم الذاتية 

لمعسكرات التي تهدف الى اعداد جيل وهو ما يتطلع اليه المشاركون في المعسكر فهذه هي ا
من الشباب يتحمل المسؤولية ويثق بنفسه في اهميته ودوره المستقبلي في مساهمتة ببناء 

 . (3)المجتمع الذي يعيش فيه والنهوض به 
 
 
 
 
 

                                                           
 5( 1001محاضرات دراسة الشارة الخشبه لقارة الجوالة ) الكويت ، (1)

(: ( London , 1455) ph.87 First Qass BookGICRAS ;  -2 
، )ترجمة( األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية ) القاهرة ،  الكشفية نظام تربويالمنظمة الكشفية العالمية ، (3)

 33( ص  1111المختبر الكشفي  ، التربوي ، 
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 عرض وحتليل نتائج احملور الثالث للفقرات ومناقشتها  3 – 4
 (22جدول رقم )

      يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث       
 الجانب الصحي والبدني( للفقرة األولى ) 

 )غرس األتجاهات والعادات الصحية السليمة(  
 المؤهل العلمي

 
 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق

 المحسوبة
 كا

نسبة  تكرار الجدولية
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

  4.1 4 9.1 9 99.7 99 بكالوريوس
1.766 

 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة األولى 22تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 99.7ونسبة مئوية )( 99للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 9.1( ونسبة مئوية بلغت )9األجابات )
 %( .4.1( ونسبة مئوية )4موافق بلغ )

( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )اما 

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
ان عدد الذين اجابوا عن البديل %( في حين ك94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )

( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث      
( 1.15( وعند مستوى الداللة)1.766لغت قيمة كاي المحسوبة )اختبار مربع كاي ، فقد ب
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( وهذا يعني ان  هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة 

 (23جدول رقم )
      يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث       

 ) الجانب الصحي والبدني( للفقرة الثانية
 )تعلمهم كيفية معالجة مضار التدخين والمخدرات( 

 
 المؤهل العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  3.1 3 12.1 12 94.9 94 بكالوريوس

9.349 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه
( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة األولى 23تشير البيانات في الجدول رقم )

%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 94.9( ونسبة مئوية )94للبديل موافق بلغ )
%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل 12.1( ونسبة مئوية بلغت )12) األجابات

 %( .3.1( ونسبة مئوية )3غير موافق بلغ )
( اما 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      

اجابة عينة البحث %( في حين 1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )
 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1على البديل غير موافق )

اما عينة البحث الحاصلين على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)

( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير موافق 1لغت )( ونسبة مئوية ب1حد ما )
 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2)

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث      
( 1.15( وعند مستوى الداللة)9.349اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
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( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة .

 (24جدول رقم )
            يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحورالثالث        

 ) الجانب الصحي والبدني( للفقرة الثالثة
 )التعرف على قواعد اإلسعافات األولية والوقاية من الحوادث( 

المؤهل  
 العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  2.1 2 9.1 9 71.7 71 بكالوريوس

3.619 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 2 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثالثة 24تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 71.7( ونسبة مئوية )71للبديل موافق بلغ )

الذين أجابوا على البديل غير %( في حين بلغ عدد 9.1( ونسبة مئوية بلغت )9األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2موافق بلغ )

( اما 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )     
%( في حين اجابة عينة البحث 1( ونسبة مئوية )1عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1مئوية بلغة ) ( ونسبة1على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق      

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
غير  ( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )2موافق )
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ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث       
( 1.15( وعند مستوى الداللة)3.619اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

البحث لألجابةاي االتفاق  ( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة7.47بلغت )
 على الفقرة .

 (25جدول رقم )
        يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث      

 ) الجانب الصحي والبدني( للفقرة الرابعة
 منها(وطرق الوقاية  )التعرف على اهمية التغذية السليمة للجسم واعراض األمراض الوبائية

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  2.1 2 7.1 7 99.7 99 بكالوريوس

3.991 
 

 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47
 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الرابعة 25في الجدول رقم )تشير البيانات 
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 99.7( ونسبة مئوية )99للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 7.1( ونسبة مئوية بلغت )7األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2موافق بلغ )

( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )        
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل  اما عينة البحث الحاصلون       
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )
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( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1غير موافق )

فة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعر         
( 1.15( وعند مستوى الداللة)3.991اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة 

 (26)جدول رقم 
      يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث        

 ) الجانب الصحي والبدني( للفقرة الخامسة
 )التعرف على مضار التلوث البيئي وكيفية التخلص منه( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي 
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  2.1 2 4.1 4 73.7 73 بكالوريوس

9.593 
 
 صفر صفر صفر صفر 111 7 ماجستير 7.47

 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الخامسة 26تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 73.7( ونسبة مئوية )73للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 4.1( ونسبة مئوية بلغت )4األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2موافق بلغ )

%( 111مئوية بلغت ) ( ونسبة7اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )        
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
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اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6لغت )( ونسبة مئوية ب11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 1( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث        
( 1.15( وعند مستوى الداللة)9.593ختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )ا

( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة .

 (29جدول رقم )
             يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث

 ) الجانب الصحي والبدني( للفقرة السادسة
 )األشتراك في المسابقات الرياضية ضمن الفرق( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  2.1 2 6.1 6 71.7 71 بكالوريوس

3.613 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السادسة 29تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 71.7( ونسبة مئوية )71للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 6.1( ونسبة مئوية بلغت )6) األجابات
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2موافق بلغ )
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%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
اجابة عينة %( في حين 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على 9.9بلغت )( ونسبة مئوية 1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1البديل غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث      
( 1.15( وعند مستوى الداللة )3.613اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

( وهذا يعني هناك فروق غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق على 7.47)بلغت 
 الفقرة .

 (29جدول رقم )
         يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث     

 ) الجانب الصحي والبدني( للفقرة السابعة
 الهوايات الرياضية( )تشجيع الكشافين للحصول على شارات 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  1.1 1 9.1 9 71.7 71 بكالوريوس

4.169 
 
 صفر صفر صفر صفر 111 7 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السابعة 29تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 71.7( ونسبة مئوية )71للبديل موافق بلغ )
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%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 9.1( ونسبة مئوية بلغت )9األجابات )
 %( .1.1ونسبة مئوية ) (1موافق بلغ )

%( 111( ونسبة مئوية بلغت )7اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
الحاصلين على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق  اما عينة البحث      

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث       
( 1.15( وعند مستوى الداللة )4.169اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة .

 (27دول رقم )ج
        يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث 

 )الجانب الصحي والبدني( للفقرة الثامنة )ممارسة احدى األلعاب الشعبية(
 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي

 المحسوبة
 كا

نسبة  تكرار الجدولية
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

  25.3 25 16.2 16 59.6 59 بكالوريوس
1.766 

 
 22.2 2 22.2 2 55.6 5 ماجستير 7.47

 15.4 2 31.9 4 53.9 9 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثامنة 27تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 59.6ونسبة مئوية ) (59للبديل موافق بلغ )
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%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل 16.2( ونسبة مئوية بلغت )16األجابات )
 %( .25.3( ونسبة مئوية )25غير موافق بلغ )

لغ أما عينة البحث الحاصلين على شهادة الماجستير الذين أجابوا على البديل موافق ب      
%( 22.2( ونسبة مئوية )2اما البديل موافق الى حد ما فقد بلغ ) (55.6( ونسبة مئوية )5)

 %( .22.2( ونسبة مئوية بلغة )2في حين اجابة عينة البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق      

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى حد 53.9مئوية بلغت )( ونسبة 9)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 31.9( ونسبة مئوية بلغت )4ما )

 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2موافق )
على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث  ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة     

( 1.15( وعند مستوى الداللة )1.766اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني هناك فروق غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق على 7.47بلغت )
 الفقرة .
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 (31جدول رقم )
      يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الثالث 

 )الجانب الصحي والبدني( للفقرة التاسعة
 )التعرف على دور النشاط الرياضي في معالجة السمنة واالمراض األخرى( 
 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي

 المحسوبة
 كا

نسبة  تكرار الجدولية
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

  1.1 1 1.1 1 79.1 79 بكالوريوس
7.499 

 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة التاسعة 31تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 79.1( ونسبة مئوية )79للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 1.1( ونسبة مئوية بلغت )1األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

مئوية بلغت  ( ونسبة9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )        
%( في حين 1( ونسبة مئوية )1%( اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )99.7)

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1اجابة عينة البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل         
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6وية بلغت )( ونسبة مئ11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 1( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2غير موافق )

ث ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباح     
( 1.15( وعند مستوى الداللة )7.499اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
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( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة .

 مناقشة نتائج ) احملور الثالث (4-3-1
 اجلانب الصحي والبدني

يعزو الباحث سبب ما ورد من نتائج الى ان األهتمام ببرامج المعسكرات الكشفية      
والتي من بين ادوارها ومهامها تثقيف الشباب وتربيتهم من خالل األنشطة البدنية والمعرفة 
الحركية والثقافية الترويحية نحو انفسهم واجسامهم وحياتهم الشخصية واألجتماعية والتفاعل 

احدى الوسائل التربوية التي تسهم  ةفردية والجماعية ،لكون المعسكرات الكشفيمع األنشطة ال
والمرشدات على  ةواهم وسيله عمليه لتدريب الكشاف .في تحقيق االهداف المتزنه للفرد

اًل عن ضاألعتماد على النفس وتقوية الحواس ودراسة الطبيعة كونها مدارس الهواء الطلق ف
المتمثله بالواجب نحو اهلل والواجب نحو األخرين والواجب نحو ذلك غرس المبادئ الكشفية 

الذات ليقوموا بواجبهم في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ويقدمون خبراتهم في مواجهة 
 (1)الحوداث وممارسة مختلف المهارات والفنون النافعة 

 م للمغامرهفي نفوس المشاركين فيها لحبه اثر كبير" ان للمعسكرات الكشفية         
( لم يكن  واألستكشاف والحياة  السيما وان اهتمام مؤسس الحركة الكشفية ) بادن باول

مقتصرًا على فائدة الطبيعة للتنمية البدنية فقط ألن التحديات التي تواجه الكشافة والمتوفرة 
في الطبيعة كثيرة وتحفز الكشافة للمشاركة في مختلف األنشطة لمواجهة تلك التحديات 

 .  (2)ألثبات ذاتهم من جهة والمحافظة على انفسهم ليستمتعوا       بالمعسكر "
لذا يجب ان يأخذ المعنيون بالحركة الكشفية على عاتقهم تضمين كل ماتم ذكره عند       

التخطيط لبرامج المعسكرات الكشفية والخروج عن الحاله النمطيه التي تقتصر على تنفيذ 
مفردات التلبي مستوى الطموح ،وذلك ما ال تسعى اليه الحركة والتي تسعى الى اكساب 

ى نقلهم الى حياة الخالء حيث الشمس الدافئة والهواء الطلق الكشافين الصحة والقوة لد

                                                           
-38( ص  1999: ) بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،  التربية الكشفيةعلي محسن النداوي وجبار حسن الخفاجي ، (1)

34.) 
: ) الكويت ، مطبعة  فتيان متقدمين -فتيان  -اشبال  -المناهج الكشفيه ادارة التربية البدنية والكشافة الكويتيه ، (1)

 93ادارة التربية الخاصة ، ب ت ( ص
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والطبيعة الرحبه والتي تبعث فيهم النشاط والحيوية وتثبيت العادات الصحيحة لتنظيم حياتهم 
 تنظيمًا يتفق مع المبادئ الصحيحة وهذا يتجسد من خالل حياة الخالء . 

 قشتها  عرض وحتليل نتائج احملور الرابع للفقرات ومنا 4 – 4
 (31جدول رقم )

        يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع
 )الجانب الوطني واألجتماعي( للفقرة األولى

 )التعرف على دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة في التنمية األجتماعية(
 2كا غير موافق حد ما موافق الى موافق المؤهل العلمي 

 المحسوبة
 كا

نسبة  تكرار الجدولية
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

  9.1 9 4.1 4 99.7 99 بكالوريوس
1.192 

 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة األولى ( انه عينة 31تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 99.7( ونسبة مئوية )99للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 4.1( ونسبة مئوية بلغت )4األجابات )
 %( .9.1( ونسبة مئوية )9موافق بلغ )

( ونسبة مئوية بلغت 9جستير فقد اجابوا على البديل موافق )اما عينة الما        
%( في حين 1( ونسبة مئوية )1%( اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )99.7)

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1اجابة عينة البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 72.3( ونسبة مئوية بلغت )12)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9ئوية )( ونسبة م1موافق )
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ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل          
( وعند مستوى 1.192الباحث اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

( وهذا يعني هناك فروق غير معنوية بين عينة البحث لألجابة 7.47( بلغت )1.15الداللة)
 اق على الفقرة .اي االتف

 (32جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع 

 )الجانب الوطني واألجتماعي( للفقرة الثانية
 )التعرف على مدلول األعالم العربية وبعض األعالم غير العربية( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  1.1 1 5.1 5 73.7 73 بكالوريوس

5.725 
 
 11.1 1 11.1 1 99.9 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

على الفقرة ( الى ان عينة البكالوريوس الذين اجابوا 32تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان 73.7( ونسبة مئوية )73الثانية للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5عدد األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1غير موافق بلغ )

( ونسبة مئوية بلغت 9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )        
%( في حين 11.1( ونسبة مئوية )1%( اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )99.9)

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1اجابة عينة البحث على البديل غير موافق )
على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل اما عينة البحث الحاصلين           
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )
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%( في حين كان عدد الذين اجابوا على 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1البديل غير موافق )

فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعرفة      
( 1.15( وعند مستوى الداللة )5.725اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة   

 (33)جدول رقم 
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع 

 )الجانب الوطني واألجتماعي( للفقرة الثالثة
 )التعرف على ثروات الوطن ومعالمه الجغرافية( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  1.1 1 صفر صفر 77.1 79 بكالوريوس

5.14 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثالثة 33تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 77.1ونسبة مئوية )( 79للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1ن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )اما ع

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
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اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
ن عدد الذين اجابوا عن البديل %( في حين كا72.3( ونسبة مئوية بلغت )12موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 1( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث       
( 1.15( وعند مستوى الداللة )5.14غت قيمة كاي المحسوبة )اختبار مربع كاي ، فقد بل

( وهذا يعني هناك فروق غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق على 7.47بلغت )
 الفقرة .

 (34جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع 

 ( للفقرة الرابعة)الجانب الوطني واألجتماعي
 )األشتراك في حمالت تنظيم المرور واحدى حمالت التشجير واحدى المشروعات الوطنية(

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  1.1 1 5.1 5 73.7 73 بكالوريوس

5.23 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الرابعة 34تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 73.7( ونسبة مئوية )73للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5) األجابات
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )
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%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
جابة عينة %( في حين ا1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9غت )( ونسبة مئوية بل1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث       

( 1.15( وعند مستوى الداللة )5.23اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني هناك فروق غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق على 7.47بلغت )
 الفقرة .

 (35جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع

 )الجانب الوطني واألجتماعي( للفقرة الخامسة 
 )تشجيع الكشافة للمشاركة بالمناسبات الوطنية والعالمية( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  2.1 2 صفر صفر 79.1 79 بكالوريوس

11.52 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الخامسة 35تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 79.1( ونسبة مئوية )79للبديل موافق بلغ )
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%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1) األجابات
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
بة عينة %( في حين اجا1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلين على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9) ( ونسبة مئوية بلغت1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث        

( 1.15( وعند مستوى الداللة )11.524اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني هناك فروق معنوية بين عينة البحث لألجابةاي عدم االتفاق على 7.47)بلغت 
 الفقرة .

 (36جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع 

 )الجانب الوطني واألجتماعي( للفقرة السادسة
 ة()ترسيخ مفهوم الخدمة العامة في نفوس الكشاف 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  4.1 4 3.1 3 72.7 72 بكالوريوس

2.224 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه



 116 الباب الرابع.... عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السادسة 36الجدول رقم )تشير البيانات في 
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 72.7( ونسبة مئوية )72للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 3.1( ونسبة مئوية بلغت )3األجابات )
 %( .4.1( ونسبة مئوية )4موافق بلغ )

( ونسبة مئوية بلغت 9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )        
%( في حين 1( ونسبة مئوية )1%( اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )99.7)

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1اجابة عينة البحث على البديل غير موافق )
على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل  اما عينة البحث الحاصلون        
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1البديل غير موافق )

ة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعرف      
( 1.15( وعند مستوى الداللة )2.224اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

( وهذا يعني ان هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة .

 (39)جدول رقم 
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع

 )الجانب الوطني واألجتماعي( للفقرة السابعة 
 )اكتساب الكشافة مهارة العالقات العامة واألتصال باألخرين( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  2.1 2 7.1 7 99.7 99 بكالوريوس

9.137 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47
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 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السابعة 39تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 99.7( ونسبة مئوية )99موافق بلغ )للبديل 

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 7.1( ونسبة مئوية بلغت )7األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2موافق بلغ )

%( 99.7لغت )( ونسبة مئوية ب9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6)( ونسبة مئوية بلغت 11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 1( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث       
( 1.15( وعند مستوى الداللة )9.137مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة ) اختبار
( وهذا يعني هناك فروق غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق على 7.47بلغت )
 الفقرة .
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 (39جدول رقم )
 الجدولية للمحور الرابع  يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي

 )الجانب الوطني واألجتماعي( للفقرة الثامنة
 )التعرف على اسهام الكشافة في تطوير وتوعية المجتمع( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي 
 المحسوبة

 كا
نسبة  تكرار الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  1.1 1 1.1 1 79.1 79 بكالوريوس

5.132 
 
 11.1 1 صفر صفر  99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثامنة 39تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 79.1( ونسبة مئوية )79للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 1.1( ونسبة مئوية بلغت )1األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1الى حد ما فقد بلغ )اما عن البديل موافق 

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

اجابوا عن البديل موافق الى %( في حين كان عدد الذين 72.3( ونسبة مئوية بلغت )12)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث        

( 1.15( وعند مستوى الداللة )5.132المحسوبة ) اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي
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وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق .( 7.47بلغت )
 على الفقرة  .

 (37جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع 

 للفقرة التاسعة)الجانب الوطني واألجتماعي( 
 )التعرف على كيفية التعامل مع ذوي األحتياجات الخاصة( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  23.2 23 25.3 25 51.5 51 بكالوريوس

1.691 
 
 33.3 3 11.1 1 55.6 5 ماجستير 7.47

 31.9 4 15.4 2 53.9 9 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة التاسعة 37تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 51.5( ونسبة مئوية )51للبديل موافق بلغ )

حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل %( في 25.3( ونسبة مئوية بلغت )25األجابات )
 %( .23.2( ونسبة مئوية )23غير موافق بلغ )

%( 55.6( ونسبة مئوية بلغت )5اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
%( في حين اجابة عينة 11.1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .33.3( ونسبة مئوية بلغة )3غير موافق )البحث على البديل 
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى حد 53.9( ونسبة مئوية بلغت )9)
ذين اجابوا على البديل غير %( في حين كان عدد ال15.4( ونسبة مئوية بلغت )2ما )

 %(  .31.9( ونسبة مئوية )4موافق )
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ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث        
( 1.15( وعند مستوى الداللة )1.691اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

روقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق ( وهذا يعني أن هناك ف7.47بلغت )
 على الفقرة .

 (41جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الرابع 

 )الجانب الوطني واألجتماعي( للفقرة العاشرة
 )التعرف على تاريخ وثقافة المجتمعات المحلية والعربية والعالمية( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
  2.1 2 4.1 4 73.7 73 بكالوريوس

3.929 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة العاشرة 41الجدول رقم )تشير البيانات في 
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 73.7( ونسبة مئوية )73للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 4.1( ونسبة مئوية بلغت )4األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق اما عينة البحث الحاصلون على       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 72.3( ونسبة مئوية بلغت )12)
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%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
ا اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعرفة فيم        

( 1.15( وعند مستوى الداللة )3.929اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )

 على الفقرة .
 نتائج ) احملور الرابع (مناقشة 4-4-1

 اجلانب الوطني واألجتماعي
يعزو الباحث سبب ما ورد من النتائج إلى تأثير برامج المعسكرات الكشفية في نمو         

الجوانب األجتماعية والوطنية والواجب توافرها بشكل واضح وملموس ضمن برامج 
ن الكشافة المشاركين في المعسكرات الكشفية والتي تؤكد على بناء عالقات متينة بي

المعسكرات على اختالف أجناسهم والوانهم وعقيدتهم لتحقيق التعاون بينهم بهدف بناء جيل 
يستند الى حب الوطن والدفاع عنه عند الحاجة ، "لذا نالحظ ان واجب القائمين على اقامة 

راسة البيئة كد .المعسكرات الكشفية ابراز ذلك خالل فقرات المعسكر وتنميته بعدة وسائل
وتنظيم زيارات وجوالت لمعالم البلد وغرس حبها في نفوس المشاركين والتعود على خدمتها 

 .  (1)بصورة جديه وبأفتخار ورضا وايمان وذلك وفاّء امام علم بالده" 
( 1721ويؤكد مؤسس الحركة الكشفية ) بادن باول ( في بيانه الذي اصدره عام )       

عليها مناهج الحركة الكشفية بقوله " ان الهدف من الحركة الكشفية  حول األسس التي تبنى
 (2)ية "قهو النهوض بمستوى المواطنه في المستقبل وخاصة من الناحية الخل

ان الجوانب األجتماعية واألخالقية والوطنية تأخذ نصيبًا وافرًا في المعسكرات الكشفيه      
تربية الكشفيه تؤكد من خالل فلسفتها ومبادئها وتناول األهتمام الكبير ، والسيما ان ال

وانشطتها على تنمية الوالء للوطن لدى الكشافين والى ايجاد حياة اجتماعية منظمة تعمل 
على تحقيقها في وضع اسس مفهومة للعالقة بين االفراد كذلك جعل الفرد في حالة اتصال 

 لكشفية .دائم مع األخرين وذلك لتحقيق اغراض واهداف المعسكرات ا
                                                           

، )ترجمة( فوزي محمود 2،ج ، دور الكشافة في تنمية المجتمع بأستخدام التكنولوجيا المناسبةالمنظمة الكشفية العالمية  (1)

 .46فرغلي : ) القاهرة ، المختبر الكشفي التربوي ، ب ت ( ص 
 . 16( ص1646: ) القاهرة ، ب م ،  مجلة الكشاف العربي،  منشورات المكتبة الكشفي العربي(2)
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 عرض وحتليل نتائج احملور اخلامس للفقرات ومناقشتها   5 – 4
 (41جدول رقم )

 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس
 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة األولى 

 ) معرفة استخدام العقد والربطات والدورات وفوائدها ( 
 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي 

 المحسوبة
 كا

نسبة  تكرار الجدولية
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

نسبة  تكرار
 مئوية

  1.1 1 5.1 5 73.7 73 بكالوريوس
6.129 

 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

الى انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة  (41تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان 73.7( ونسبة مئوية )73األولى للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5عدد األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1غير موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق      

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 72.3( ونسبة مئوية بلغت )12)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9وية )( ونسبة مئ1موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث     
( 1.15( وعند مستوى الداللة)6.129اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
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( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة .

 (42جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس 

 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة الثانية
 )المشاركة في تخطيط وتنظيم المخيم( 

 المؤهل العلمي
 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  3.1 3 صفر صفر 79.1 76 بكالوريوس

1.927 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثانية 42تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 79.1( ونسبة مئوية )76موافق بلغ )للبديل 

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1األجابات )
 %( .3.1( ونسبة مئوية )3موافق بلغ )

%( 99.7)( ونسبة مئوية بلغت 9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )     
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلين على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 72.3( ونسبة مئوية بلغت )12)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
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ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث      
( 1.15( وعند مستوى الداللة)1.927اي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )اختبار مربع ك

( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )
 على الفقرة .

 (43جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس

 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة الثالثة 
 )معرفة األتجاهات األصلية لياًل ونهارًا بطرق واساليب مختلفة( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  1.1 1 3.1 3 76.1 75 بكالوريوس

15.92 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 23.1 3 صفر صفر 96.7 11 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثالثة 43تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 76.1( ونسبة مئوية )75للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 3.1( ونسبة مئوية بلغت )3) األجابات
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
اجابة عينة %( في حين 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 96.7( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )
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%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 1بلغت )( ونسبة مئوية 1موافق الى حد ما )
 %(  .23.1( ونسبة مئوية )3غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث        
( 1.15( وعند مستوى الداللة)15.927اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

( وهذا يعني أن هناك فروقآ معنوية بين عينة البحث لألجابة اي عدم االتفاق 7.47) بلغت
 على الفقرة .

 (44جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس 

 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة الرابعة
 )معرفة قراءة ورسم الخرائط( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  3.1 3 6.1 6 71.7 71 بكالوريوس

9.129 
 
 22.2 2 صفر صفر 99.9 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الرابعة ( 44تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 71.7( ونسبة مئوية )71للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 6.1( ونسبة مئوية بلغت )6األجابات )
 %( .3.1( ونسبة مئوية )3موافق بلغ )

( ونسبة مئوية بلغت 9عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق ) اما        
%( في حين 1( ونسبة مئوية )1%( اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )99.9)

 %( .22.2( ونسبة مئوية بلغة )2اجابة عينة البحث على البديل غير موافق )
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اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
 %(  .9.9ة مئوية )( ونسب1البديل غير موافق )

ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث اختبار 
( بلغت 1.15( وعند مستوى الداللة)9.129مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )

على ( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47)
 الفقرة .

 (45جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس 

 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة الخامسة
 )معرفة تقدير األرتفاعات والمسافات وعرض الممرات المائية وتقدير المساحات( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  1.1 1 4.1 4 74.7 74 بكالوريوس

13.23
3 

 
 22.2 2 صفر صفر 99.9 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه

اجابوا على الفقرة الخامسة ( انه عينة البكالوريوس الذين 45تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 74.7( ونسبة مئوية )74للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 4.1( ونسبة مئوية بلغت )4األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )
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%( 99.9( ونسبة مئوية بلغت )9لى البديل موافق )اما عينة الماجستير فقد اجابوا ع       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .22.2( ونسبة مئوية بلغة )2البحث على البديل غير موافق )
بديل موافق اما عينة البحث الحاصلين على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن ال       

%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
هذه الفقرة فقد استعمل الباحث ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على        

( 1.15( وعند مستوى الداللة)13.233اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني أن هناك فروقآ معنوية بين عينة البحث لألجابةاي عدم االتفاق 7.47بلغت )

                  على الفقرة .

 (46جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس 

 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة السادسة
 )معرفة استعمال البلطة والسكين والمنشار( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  5.1 5 صفر صفر 74.7 74 بكالوريوس

1.659 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 صفر صفر 72.3 12 دكتوراه

( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السادسة 46تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 74.7مئوية )( ونسبة 74للبديل موافق بلغ )
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%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1األجابات )
 %( .5.1( ونسبة مئوية )5موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1ل موافق الى حد ما فقد بلغ )اما عن البدي

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

ذين اجابوا عن البديل موافق الى %( في حين كان عدد ال72.3( ونسبة مئوية بلغت )12)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .9.9( ونسبة مئوية )1موافق )
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث        

( 1.15( وعند مستوى الداللة)1.659كاي المحسوبة ) اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة
( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابةاي االتفاق 7.47بلغت )

 على الفقرة .

 (49جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس

 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة السابعة 
 )معرفة انواع النيران وكيفية ايقادها والطهي في الخالء( 

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  5.1 5 صفر صفر 74.7 74 بكالوريوس

19.329 
 
 11.1 1 11.1 1 99.9 9 ماجستير 7.47

 23.1 3 صفر صفر 96.7 11 دكتوراه
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( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة السابعة 49تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 74.7( ونسبة مئوية )74للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1) األجابات
 %( .5.1( ونسبة مئوية )5موافق بلغ )

%( 99.9( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
اجابة عينة  %( في حين11.1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل        
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 96.7( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل 1بلغت ) ( ونسبة مئوية1موافق الى حد ما )
%(  .  ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على 23.1( ونسبة مئوية )3غير موافق )

األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي 
(، وهذا يعني أن هناك 7.47( بلغت )1.15( وعند مستوى الداللة)19.329المحسوبة )

 فروقآ معنوية بين عينة البحث لألجابةاي عدم االتفاق على الفقرة .
 (49جدول رقم )

 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس 
 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة الثامنة

 )معرفة نصب وتقويض الخيمة واعمال الريادة( 
 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي

 المحسوبة
 كا

نسبة  رتكرا الجدولية
 مئوية

نسبة  رتكرا
 مئوية

نسبة  رتكرا
 مئوية

  1.1 1 5.1 5 73.7 73 بكالوريوس
5.957 

 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 9.9 1 9.9 1 94.6 11 دكتوراه
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( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة الثامنة 49الجدول رقم )تشير البيانات في 
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 73.7( ونسبة مئوية )73للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 5.1( ونسبة مئوية بلغت )5األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل  اما عينة البحث الحاصلون على       
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11موافق )

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1موافق الى حد ما )
ا كانت العينة متفقة على %(  .  ولمعرفة فيما اذ9.9( ونسبة مئوية )1البديل غير موافق )

األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي 
( وهذا يعني أن هناك 7.47( بلغت )1.15( وعند مستوى الداللة)5.957المحسوبة )

 فروقآغير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق على الفقرة .
 (47جدول رقم )

 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس 
 )جانب الفنون الكشفية( للفقرة التاسعة )معرفة اقتفاء األثر(

المؤهل  
 العلمي

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  تكرار

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  1.1 1 6.1 6 72.7 72 بكالوريوس

5.912 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه
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( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة التاسعة 47تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 72.7( ونسبة مئوية )72للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 6.1( ونسبة مئوية بلغت )6األجابات )
 %( .1.1( ونسبة مئوية )1موافق بلغ )

%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )       
%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1الى حد ما فقد بلغ ) اما عن البديل موافق

 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )
اما عينة البحث الحاصلون على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق       

بوا عن البديل موافق الى %( في حين كان عدد الذين اجا94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)
%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 9.9( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
%(  .ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على 9.9( ونسبة مئوية )1موافق )

( 5.912) هذه الفقرة فقد استعمل الباحث اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة
( وهذا يعني أن هناك فروقآغير معنوية بين عينة 7.47( بلغت )1.15وعند مستوى الداللة)

 البحث لألجابة اي االتفاق على الفقرة .
 (51جدول رقم )

 يبين التكرارات والنسب المئوية و كاي المحسوبة وكاي الجدولية للمحور الخامس 
 اد تقارير الرحلة الخلوية()جانب الفنون الكشفية( للفقرة العاشرة )اعد

 2كا غير موافق موافق الى حد ما موافق المؤهل العلمي
 المحسوبة

 كا
نسبة  رتكرا الجدولية

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
نسبة  رتكرا

 مئوية
  2.1 2 9.1 9 71.7 71 بكالوريوس

9.923 
 
 11.1 1 صفر صفر 99.7 9 ماجستير 7.47

 15.4 2 صفر صفر 94.6 11 دكتوراه
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( انه عينة البكالوريوس الذين اجابوا على الفقرة التاسعة 51تشير البيانات في الجدول رقم )
%( أما البديل موافق الى حد ما كان عدد 71.7( ونسبة مئوية )71للبديل موافق بلغ )

%( في حين بلغ عدد الذين أجابوا على البديل غير 9.1( ونسبة مئوية بلغت )9األجابات )
 %( .2.1( ونسبة مئوية )2بلغ ) موافق
%( 99.7( ونسبة مئوية بلغت )9اما عينة الماجستير فقد اجابوا على البديل موافق )      

%( في حين اجابة عينة 1( ونسبة مئوية )1اما عن البديل موافق الى حد ما فقد بلغ )
 %( .11.1( ونسبة مئوية بلغة )1البحث على البديل غير موافق )

عينة البحث الحاصلين على درجة الدكتوراه فقد بلغ الذين اجابوا عن البديل موافق اما      
%( في حين كان عدد الذين اجابوا عن البديل موافق الى 94.6( ونسبة مئوية بلغت )11)

%( في حين كان عدد الذين اجابوا على البديل غير 1( ونسبة مئوية بلغت )1حد ما )
 %(  .15.4( ونسبة مئوية )2موافق )
ولمعرفة فيما اذا كانت العينة متفقة على األجابة على هذه الفقرة فقد استعمل الباحث      

( 1.15( وعند مستوى الداللة)9.323اختبار مربع كاي ، فقد بلغت قيمة كاي المحسوبة )
( وهذا يعني أن هناك فروقآ غير معنوية بين عينة البحث لألجابة اي االتفاق 7.47بلغت )
 فقرة. على ال

 مناقشة نتائج ) احملور اخلامس (4-5-1
 جانب الفنون الكشفية

يعزو الباحث سبب تلك النتائج الى مناهج المعسكرات الكشفية والتي تؤكدها عينة       
الدراسة السيما اذا ما علمنا ان المهارات الكشفية هي اصل المنهج الكشفي الذي يجب ان 

األتجاهات وطرائق تعيينها بواسطة النجوم والبوصلة والشمس يتضمن فنون التخييم ومعرفة 
اد النيران وقراءة ورسم الخرائط واعمال الريادة قفضاًل عن الرحالت الخلوية واقتفاء األثر واي
 وامسيات السمر ومهارات تقدير األشياء . 

ارس في "إن جميع المهارات السابق ذكرها تعد محببة لدى إفراد الكشافة التي تم       
الخالء من خالل المعسكرات الكشفية والرحالت الخلوية من خالل اعتماد الفرد على نفسه 
وال شك ان ذلك يعمق شخصية الكشاف ويغرس فيه العديد من الصفات التربوية كونها 
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مهارات تطبيقية تستغل لتنمية الجسم والحواس وتهذيب األخالق والكشف عن ميول األفراد 
تاحة الفرص امامهم للقيام بواجبهم وبنكران وقدرتهم ،لغرض ص قلها واألشراف والتوجيه وا 

 (1)الذات ألكتسابهم روح التنافس واألبتكار بما يتالئم مع أهداف المجتمع"
" وان المهارات الكشفية تدفع الكشافة الى استخدام خامات الطبيعية لعمل المشروعات     

فضاًل عن دراستهم للطبيعة وان ذلك خير  الخاصة بهم بما يضمن حاجاتهم في المعسكر
وسيله لبث روح التعاون بين األفراد ،ألن العيش في الخالء هو من أهم األسس التي تقوم 
عليها الحركة الكشفية التي تضم برامجها هوايات متعددة تتوافق مع ميول األفراد واحتياجاتهم 

 .(2)م "متدرجة معهم من السهل إلى الصعب مما يتالئم مع تطوره
 

                                                           

 www.dahsha.com (1)  
 1(ص  2010 -محاضرات دراسة الشارة الخشبية لألشبال والزهرات  : ) ديالى (1)
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 الباب اخلامس
 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات   1-5
 استنادًا الى ما اسفرت عنة نتائج البحث توصل الباحث الى االستنتاجات االتية :.

 
تعد المعسكرات الكشفية واحدة من الممارسات التي تساهم في تنمية دافع المواطنه  -1

 . وتنمي الروح المعنوية والدينية لدى الكشافة
التلبي حاجات وميول ورغبات مرحلة الكشاف  بعض مفردات مناهج المعسكرات الكشفية -2

 المتقدم .
أهداف يق ماتهدف اليه قلة الخبرات لدى بعض القادة أدى الى الضعف في تحق -3

 المعسكرات الكشفية .
قلة االمكانيات المتوافرة في المعسكرات الكشفية أدى الى عدم تحقيق ماترمي اليه محاور -4

 مناهج المعسكرات .
 وجود فروق بسيطة في عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي .  - 5 
 عسكرات الكشفية تساهم في تطوير القدرات البدنية والنفسية والمهارية .أن مناهج الم -6
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 -التوصيات : 2-5

 : يأتيفي ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث يوصي بما 
 

بالحركة الكشفية من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من  األهتمام -1
 خالل الدعم المادي والمعنوي .

نشر الوعي الثقافي للمجتمع بأهمية الحركة الكشفية بأعتبارها مؤسسة غير حكومية  -2
 تساهم في خدمة المجتمع .

 الكشفية. ضرورة أجراء بعض التعديالت على مناهج المعسكرات -3
من شئنها تحقيق ما ترمي ضرورة توفير كافة االمكانيات والمستلزمات الضرورية التي  -4

 اليه مناهج المعسكرات الكشفية .
 جوالة ( –كشافة  –ضرورة أجراء دراسات مشابهة لمناهج المراحل االخرى ) أشبال  -5
دورات تطوير لمواكبة التأكيد على أدخال بعض القادة العاملين في المجال الكشفي في  -6

 ومسايرة أخر المستجدات .
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 املصادر العربية
 القران الكريم 
  مؤسسة اميد ايت التعليمية  واشنطن   القياس والتقويماحمد سليمان عودة ؛ ( :

6991 .) 
  ( 0262: ) بغداد ومطبعة اركان ،  الكشاف والمرشداتاحمد شاكر عباس الجميلي ؛ 
  ، فتيان -فتيان  -اشبال  -المناهج الكشفية ادارة التربية البدنية والكشافة الكويتية 

 : ) الكويت ، مطبعة دارة التربية الخاصة ( . متقدمين
  العراق ، النجف األشرف  6، ط اساسيات تخطيط المناهجاسماعيل محمد رضا ؛ ( :

 ( . 0266، دار الضياء للطباعة والتصميم ، 
 القاهرة المناهج الكشفية لمرحلة الكشافة والمرشدات  كشفية العربية ؛المنظمة ال (  ،

0262.) 
  ، ترجمة( األمانة العامة للمنظمة  الكشفية نظام تربويالمنظمة الكشفية العالمية( ،

 الكشفية العربية ( .
  ، دور الكشاف في تنمية المجتمع باستخدام التكنولوجياالمنظمة الكشفية العالمية 

 ، )ترجمة( فوزي محمود قرغلي :)القاهرة ، المختبر الكشفي التربوي (  0، ج اسبةالمن
  نشرة القائد ، القاهرة ،  الراشدون في الحركة الكشفيةالمنظمة الكشفية العربية ؛ ( ،

6991 . ) 
 للمنظمة العربية :) القاهرة ، نشرة تصدرها  02؛ العدد  المنظمة الكشفية العربية

 ( .0221، األمانة العامة 
  المختبر الكشفي التربوي ،  دليل تنمية المراحل الكشفيةالمنظمة الكشفية العربية ؛ ( :

6991 . ) 
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  المختبر الكشفي  دورك في تحقيق الطريقة الكشفيةالمنظمة الكشفية العربية ؛ ( :
 ( .6911التربوي ،

  واسسها  وعناصرهاالمناهج التربوية الحديثة مفاهيمها توفيق مرعي ومحمد محمود ؛
 ( . 0222: ) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  6، ط وعملياتها

  : السلة  تصميم وتقنين بطارية لقياس الناحية المهارية لالعبي كرةثائر داوود سلمان
جامعة  -، اطروحة دكتوراه ) كلية التربية الرياضية  ( سنة61-61الشباب باعمار ) 

 ( . 6990 \البصرة(
  ديالى ، المطبعة المركزية ،  -) العراق  6، ط التربية الكشفيةثائر رشيد مطر ؛

 ( . 0266جامعة ديالى ، 
 نينيه لدى العبي كرة اليد : قحازم علوان منصور ؛ بناء مقياس لمفهوم الذات وت

 ( 0226كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،  )اطروحة دكتوراه 
 دار الفكر للطباعة والنشر 6ط علم النفس االجتماعية ؛ خليل عبد الرحمن المعايط (

 ( 0222والتوزيع ، 
  (. 0226،  02) المنظمة الكشفية العربية ، العدد  تنمية المراحلخالد فارس ؛ 
  عمان ، دار الفكر  6، ط القياس والتقويم التربوي الحديثراشد عماد الدوسري ؛ (

 ( . 0222للنشر والتوزيع ،
 القاهرة مكتبة األنجلو المصرية ،  التقويم والقياس النفسي والتربوي؛  رمزية الغريب ( :

6910 . ) 
  العراق ،  6، ط نظريات وتطبيقات في التربية الكشفيةضياء الدين برع جواد ؛ ( :

 ( . 0262بغداد ، مكتبة المنير ، 
 علي مهدي كاظم ؛ بناء مقياس مقنن لسمات شخصية طلبة المرحلة االعدادية في 

 .( 4991العراق ) اطروحة دكتوراه ، كلية التربية ابن الرشد ، جامعة بغداد ، 
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  بيروت ، دار النهضة العربية،  القياس والتجريب في علم النفس والتربيةعبد الرحمن عيسوي ؛ (

4991 ) 
 الحركة الكشفية النظرية والتطبيقعبد اهلل ابراهيم ومؤيد حميد جاسم ؛  قعبد الرزا :   

 ( . 0221العراق ، جامعة صالح الدين ، ) 
  القاهرة 9، ط تطبيقات -نظريات  -التدريب الرياضي عصام الدين عبد الخالق ؛ (:

 ( .6999، مطبعة األسكندرية ، 
  بغداد ، مطبعة  مبادئ الطرائق األحصائية في التربية الرياضيةعلي الفرطوسي ؛ ( :

 ( .  0221المهيمن ، 
 بغداد ، مطبعة جامعة  التربية الكشفيةار حسن الخفاجي ، علي حسن النداوي وجب ( :

 ( . 6919بغداد ، 
  عمان ، دار  6. ط رؤية مستقبلية في مناهجنا التربويةعلي عبد اهلل اليافعي ؛ (

 ( . 6990الثقافة ، 
  جامعة بغداد ، كلية  1، ط تطبيقات في تربية الحركة الكشفيةعلي يوسف ؛ ( :

 ( . 0266التربية الرياضية ، 
  المرشدات والمعسكرات الكشفيةغسان محمد صادق وعفاف عبداهلل الكاتب ؛ :        

 ( . 6911جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ،  )
  البصرة ، دار  ؛ التربية الكشفيةغسان محمود صادق وفاطمة ياس الهاشمي ( :

 ( . 6992ة للطباعة والنشر ، الحكم
  القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية  3، ط التقويم النفسيفوائد ابو حطب واخرون ؛ (

 ،4999 ) 
  ترجمة محي  ، دراسة في سلوك الجماعة الصغيرةمارفنشو ؛ ديناميات الجماعة :

 ( . 6911الدين احمد : ) القاهرة ، دار المعارف ، 
 ( .2001خشبية لقادة الجوالة ) الكويت ، محاضرات دراسة الشارة ال 
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  ، (. 6990محاضرات دراسة الشارة الخشبية لقادة الكشافة في العراق : ) الديواية 
  (.2010 -محاضرات دراسة الشارة الخشبية لألشبال والزهرات : ) ديالى 
  وعلم  القياس في التربية الرياضيةمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛

 ( . 6919: ) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  6، ط الرياضي النفس
  والجماعي  السلوك التنظيمي لدراسة السلوك األنساني الفرديمحمد قاسم القربوتي ؛

 ( . 6991: ) عمان ، دار الجماعة ،  في المنظمات األدارية
  األمانة محمد قائد العبسي ؛ اراء وافكار : ) القاهرة ، المنظمة الكشفية العربية ،

 ( . 6991،  602العامة ، العدد 
 القيادة والتدريب في الحركة الكشفيةمحمود داوود الربيعي واحمد بدري حسين ؛:      

 ( . 0221) عمان ، دار المناهج ، 
  الصدق  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ) الثبات  ،مصطفى حسين باهي ؛

 (.6999) القاهرة مركز الكتاب للنشر ،  : 6، ط ، الموضوعية ، المعايير (
  (  0221: ) السعودية ، مركز التحميل الكشفي ،  المناهجمعجب عائض الزهراني ؛ 
  العراق ، الجامعة  موسوعة التربية الكشفيةمعد سلمان ابراهيم واخرون ؛ ( :

 ( . 0260المستنصرية األساسية ، 
 التربوي القياس والتقويم النفسي وبر ؛ ممدوح عبد المنعم الكناني وعيسى عبد اهلل جا  ،

 ( .6992: ) مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،  6ط 
  ، (  6912:) القاهرة ، ب م ، مجلة الكشاف العربيمنشورات المكتبة الكشفي العربي 
  منصور نزال الحمدون ؛ تحليل وتقويم اهداف منهاج التربية الرياضية في المرحلة

، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ،  اطروحة دكتوراه الثانوية في األردن)
0222. ) 

   عمان ، دار وائل  6، ط بطء التعلم وصعوباتهنبيل عبد الهادي واخرون ؛ ( :
 ( .0222للطباعة والنشر ، 
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  موضوعات مختاره في التنظيم واألدارة ادارة التربية الرياضيةنبيل محمود شاكر ؛  ،
 ( . 0262معة ديالى ، كلية التربية األساسية ، : ) العراق ، جا 6ط

  بغداد ، دار الحكمة  علم النفس الرياضينزار مجيد الطالب وكامل لويس ؛ ( :
 ( . 6991للطباعة والنشر، 

  بغداد ،  6، ط مبادئ التربية الكشفيةهدى ابراهيم رزوقي وحسني علي كاظم ؛ ( :
 ( . 0266شركة دار األحمدي للطباعة ، 

  عمان ، دار المناهج للنشر  0، ط اصول البحث ومناهجهمحجوب ؛ وجيه ( :
 ( . 0220والتوزيع ، 
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 املالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 411 املالحق............

 ( 1ملحق رقم ) 

 جامعة ديالى 

 كلية التربية األساسية

 قسم التربية الرياضية

 الدراسات العليا / الماجستير

 

 م/ استمارة استطالع

 األستاذ الفاضل.................................................المحترمحضرة 

 تحية طيبة...

يروم الباحث إجراء بحث الماجستير الموسوم ) دراسة تقويمية لمناهج 
المعسكرات الكشفية للمرحلة الثانوية من وجهه نظر قادتها (. وبالنظر لما 

داء المساعدة باإلجابة على المحاور تتمتعون به من خبرة علمية يرجى التفضل بإب
 ( في إحدى الحقول المقابلة لكل محور والتي ترونها مناسبة√بوضع عالمة ) 

 

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان                            

 االسم/     

 اللقب العلمي/                                                                   

 طالب الماجستير                                                    االختصاص/

 محمود وادي حسين                                                   مكان العمل/

 التوقيع/

 

 

 

 

 



 411 املالحق............

 يوضح اراء الخبراء حول اختيار اهم المحاور

 غير موافق موافق المحاور ت

1  
 الدينة والروحيةجانب التربية 

  

2  
 يةمجانب االنشطة العل

  

3  
 الجانب القومي

  

4  
 الجانب الصحي والبدني

  

5  
 الجانب الوطني و االجتماعي

  

6  
 الجانب االقتصادي

  

7  
 جانب الفنون الكشفية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 411 املالحق............

 ( 2ملحق ) 
عليهم لغرض تحديد اهم  أسماء السادة الخبراء الذين عرضت عليهم استمارة األستبانه

 المحاور الكشفية الخاصة بالكشاف المتقدم
اللقب  األسم ت

 العلمي
 مكان العمل األختصاص

 كلية التربية الرياضية  -جامعة ديالى  اختبارات أ.د ناظم كاظم جواد  1

 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد  قائد كشفي -تعلم حركي  أ. د  علي يوسف 2

 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد  قائد كشفي -تعلم حركي  أ. د هدى ابراهيم رزوقي 3

 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد  اختبارات أ. د زهرة شهاب احمد  4

تربية  - طرائق تدريس أ. م. د سنان عباس علي 5
 كشفية

 كلية التربية الرياضية - ديالى جامعة

المديرية العامة للتربية  -وزارة التربية  مسؤول قسم الدليالت م. د نجالء رؤوف نافع 6
 قسم التربية الكشفية -الرياضية 

 -خبير ضمان الجودة  م. د  هناءعبد الكريم حسن 7
 تربية كشفية

 وزارة التربية 

بكالوريوس  منى فائق البندر 8
تربية 
 رياضية

مساعد تدريب دولي في 
 المجال الكشفي

 ديالى  -مديرية النشاط الرياضي 

بكالوريوس  حسني علي  9
 تربية فنية

مسؤل قسم  -قائد كشفي 
 الجوالة

المديرية العامة للتربية  -وزارة التربية 
 قسم التربية الكشفية -الرياضية 

 كلية التربية الرياضية -جامعة ديالى  تربية كشفية -تعلم حركي  أ . م  ثائر رشيد مطر  11
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 (3ملحق ) 
 جامعة ديالى 

 كلية التربية األساسية

 قسم التربية الرياضية

 ماجستيرالالدراسات العليا / 

 م/ استمارة استطالع

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

 تحية طيبة...

يروم الباحث إجراء بحث الماجستير الموسوم ) دراسة تقويمية لمناهج 
المعسكرات الكشفية للمرحلة الثانوية من وجهه نظر قادتها (. وبالنظر لما 
تتمتعون به من خبرة علمية يرجى التفضل بإبداء المساعدة باإلجابة على فقرات 

فقرة والتي ترونها ( في إحدى الحقول المقابلة لكل √المحاور بوضع عالمة ) 
 مناسبة

 

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان                            

 

 االسم/     

 اللقب العلمي/                                                                   

 طالب الماجستيراالختصاص/                                                           

 محمود وادي حسين                                                          مكان العمل/

 التوقيع/
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 الفقـــــــــــــــــــــــرة المجــــال
 

العبارة 
 صالحة

العبارة 
غير 

 صالحة 

 

العبارة 
تحتاج 
الى 
 تعديل

 
 
 
 
 

 
 -: أوال ً

جانب التربية 
الدينيـة 

 والروحية .

القرريم والعررادات الدينيررخة واألخالقيررخة غررر   -1

 في نفخو  الكشافة .

حثهرررخم علرررى الطاعرررة واالحتررررام وتحمرررخل  -2

 المسؤولية .

 زيارة أماكن العبخادة وتقديم الخدمخات لها . -3

 ان يفكر الكشافة في خلق هللا )عز وجل ( -4

تنميررررة روت التضررررحية واإليثررررخار والرررروالء  -5

 للجماعخة .

االيمان في نفرو  الكشرافة وتحبيربهم تثبيت  -6

 بدينهم .
 

االشررررترا  فرررري تقررررديم التمثيليررررخات الدينيررررة  -7

 القصيخرة الهخادفة .

 تحديد المفاهيم الدينية بصورة واضحة . -8

 غرز القيم والعادات الدينية واالخالقية  -9

أقامررخة المسررابقات بررين الكشررافة فرري حفررخظ  -11

 حاديث النبوية .اآليخات والسخور القرآنية واأل

العمررل بقررانون الكشافررخة ومثلررخه ة الروحيررة  -11

 والخلقيخة .

المشرررراركة فرررري المحاضرررررات والنرررردوات  -12

 الدينية.
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 الفقـــــــــــــــــــــــرة المجــــال
 

العبارة 

 صالحة

العبارة 

غير 

 صالحة 

العبارة 

تحتاج 

الى 

 تعديل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -ثانيـا ً:
جانـب 

األنشطـة 
 العلميـة

تشررجيع الكشررافين للحصررول علررى شررخارات  -1
 الهوايات الثقافيخة والعلميخة .

التعررررل علرررى بعرررم المفررراهيم والنظريرررات -2

 العلمية 

 تنميخة قدرات اإلبخداع واالبتكخار للكشافخة . -3

تنميرررخة قرررخدرة التفكيررررخر العلمررري والتفكيررررخر  -4

 الناقخد 

 لوسائل واالدوات الحديثة .استخدام ا -5

التعررررل علرررى بعرررخم المفررراهيم الخاصرررخة  -6

 بالترشيخد واالستهال  واالدخخار .

 محخب االستطالع واكتشخال ما حولهتنمية  -7

التعررررل علرررى كيفيرررة المشررراركة فررري حرررل  -8

 المشكالت التي تواجة البيئة .

الفرصررة للكشررافة  ألجررراء التجررارب  أتاحررة-9

 العلمية .

استخررخدام أفكررار غيررر مفلوفررة فرري ابتكررار  -11

 أشياء عديدة خخالل المخيمخات الكشفيخة .
 

زيخارة للمتاحخل وأنديخة العلخوم واألقسخام  -11

 العلميخة في الكليخات .

جمخع العينخات عن الطيخور , الزواحخل ,  -12

أوراق األشررررررجار , الحيوانررررررات البرمائيررررررخة , 
 االنباتخات والبحخث في أصلهخ
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 الفقـــــــــــــــــــــــرة المجــــال
 

العبارة 

 صالحة

العبارة 

غير 

 صالحة 

العبارة 

تحتاج 

الى 

 تعديل

 
 
 
 
 

 
 -:ثالثــا ً

الجانــب 
الصحـي 

 والبدنـي  

غررررخر  االتجاهررررات والعررررخادات الصحيررررخة  -1

 السليمخة .

التدخيرررخن تعلمهرررخم كيفيرررة معالجرررخة مضرررخار  -2

 والمخخدرات .

 التعخرل على قواعخد اإلسعافات األوليخة. -3

التعررررخرل علررررى أهميررررة التةذيررررة السليمررررخة  -4

للجسررخم وأعرررام األمرررام الوبائيررة وطررخرق 
 الوقايخة منهخا .

التعررررخرل علررررى مضررررخار التلررررخوث البيئررررخي  -5

 وكيفيخة التخلخص منخه .

 االشتخرا  في المسابقات الرياضيخة ضمرخن -6

 الفخرق .

القرررردرة علررررى مواجهررررة الحرررروادث وكيفيررررة  -7

 التصرل فيها .  

تشجيررخع الكشررافين للحصررول علررى شررخارات  -8

 الهوايخات الرياضيخة .

 ممارسخة أحخدى األلعخاب الشعبيخة . -9

معرفررررة  دور النشررررخاط الرياضرررري فرررري    -11

 معالجخة السمنخة واألمرام األخخرى . 

 حركة الكشفيةالعمل بمادئ وقوانين ال -11

ادرا  التةيرات الفسيولوجية التري تحردث  -12

 في الجسم .
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 الفقـــــــــــــــــــــــرة المجــــال
 

العبارة 

 صالحة

العبارة 

غير 

 صالحة 

العبارة 

تحتاج 

الى 

 تعديل

 
 
 
 
 
 

  -رابعـــــــا ً :
الجانــــــــــــــــــب 
الوطنـــــــــــــــــي 
 واالجتماعي .

 

التعرررل علررى دور المؤسسررخات الحكوميررخة  -1
 في التنميخة االجتماعيخة 

 ربط الفرد بمجتمعه واسرته . -2
التعرررل علررى مررخدلول األعررالم العربيررخة و  -3

 بعم األعخالم غير العربيخة .
التعررررل علرررى ثرررخروات الوطرررخن ومعالمرررخه  -4

 الجةرافيخة . 
اكسررررررابهم مهررررررارات االتصررررررال والتنظرررررريم  -5

 والتخطيط .

فررري حمرررخالت تنظيرررخم المرررخرور االشرررترا   -6

وأحخدى حمخالت التشجير وأحرخد المشروعرخات 
 الوطنيخة .

تشررررجيع الكشررررافة للمشاركررررخة بالمناسبررررخات  -7

 الوطنيخة والعالميخة .

ترسيخخ مفهخوم الخدمخة العامخة في نفرخو    -8

 الكشافخة

اكتسخاب الكشرافة مهرخارة العرخالقات العامرخة  -9

 واالتصال باآلخخرين .

التعررررخرل علررررخى إسهررررخام الكشافررررخة فرررري  -11

 تطويخر وتوعيخة المجتمخخع .

التعررررل علرررى كيفيرررة التعامرررل مرررع ذوي  -11

 االحتياجات الخاصة .

ريخخ وثقافرخة المجتمعرخات التعخرل على تا -12

 المحليخة .
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 اتحظالمال

 

 الفقـــــــــــــــــــــــرة المجــــال
 

العبارة 

 صالحة

العبارة 

غير 

 صالحة 

العبارة 

تحتاج 

الى 

 تعديل

 

 

 

 

 

 
 -ا ً:خامســـــ

 

جانـب 
الفنــون 

 الكشفيـــة .

معرفخة استخخدام العقخد والربطخات  -1

 والدورات وفوائدهخا .

 المشاركخة في تخطيخط وتنظيخم المخيخم . -2

معرفخة االتجاهات ليخال ً ونهخارا ً بطخرق  -3

 وأساليب مختلفخة .

 اتقان استعمال الخرائط . -4

معرفخة تقدير االرتفاعات والمسافخات  -5

وعخرم الممخرات المائيخة وتقديخر المساحخات 

معرفخة استعمخال البلطخة والسكخيخن  -6.

 والمنشخار .

نخواع النيخران وكيفيخة إيقخادها معرفخة أ -7
 والطهخي في الخخالء .

 تنمية روت القيادة لدى الكشافة . -8

ة نصخب وتقويخم الخيمخة وأعمخال معرفخ -9

 الريخادة .

 معرفخة اقتخفخاء األثخخر .  -11

 إعخداد تقاريخر الرحلخة الخلويخخة . -11

القدرة على التعايش مع مختلل الظرول  -12

 واالحوال .
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 ( 1 )ملحق 
األستبانه عليهم لغرض تحديد اهم فقرات أسماء السادة الخبراء الذين عرضت استمارة 

 المحاور الكشفية الخاصة بالكشاف المتقدم
اللقب  األسم ت

 العلمي
 مكان العمل األختصاص

 كلية تربية وزيرية بنات  -جامعة بغداد تربية كشفية -تعلم حركي  أ.د منال عبود  1

 كلية التربية الرياضية -بغدادجامعة  تربية كشفية -تعلم حركي  أ. د  هدى ابراهيم رزوقي 2

 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد  ةتربية كشفي -أختبارات  أ. م. د ندى نبهان 3

وزارة  -خبير قسم ضمان الجودة  قائد كشفي - م. د هناء عبدالكريم حسن 4
 التربية 

تربية  -تنس  -حركي تعلم م. د ماجد خليل خميس 5
 كشفية

 التربية الرياضية كلية -جامعة ديالى 

تربية  - تدريس طرائق م. دأ.  سنان عباس علي  6
 كشفية

 كلية التربية الرياضية -جامعة ديالى 

 كلية التربية الرياضية -جامعة ديالى  تربية كشفية -تعلم حركي أ.م ثائر رشيد مطر 7

 كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد  تربية كشفية م . د وسن جاسم محمد 8

 ديالى -مديرية النشاط الرياضي  قائد كشفي م. م ليث اسماعيل ابراهيم  9

 ديالى -مديرية النشاط الرياضي  مساعد في المجال الكشفي بكالوريوس منى فائق البندر 11

حسني علي التكمه  11
 جي

مسؤول قسم  -قائد كشفي بكالوريوس
 الجوالة

المديرية العامة للتربية  -وزارة التربية 
 قسم التربية الكشفية  -الرياضية 

 ديالى -مديرية النشاط الرياضي  مدير قسم الكشافة  بكالوريوس خالد محمود سلمان 12

 ديالى  -مديرية النشاط الرياضي  قائد كشفي بكالوريوس شاهين عمر موفق  13
 

 



 411 املالحق............

  (5)ملحق رقم                                               

 جامعة ديالى        

 كلية التربية األساسية     

 قسم التربية الرياضية    

 ماجستيرالالدراسات العليا / 

 

 م/ استمارة استبيان  

 الفاضل.................................................المحترمحضرة األستاذ 

 تحية طيبة...

يروم الباحث إجراء بحث الماجستير الموسوم ) دراسة تقويمية لمناهج 
المعسكرات الكشفية للمرحلة الثانوية من وجهه نظر قادتها (. وبالنظر لما 

اعدة باإلجابة على فقرات تتمتعون به من خبرة علمية يرجى التفضل بإبداء المس
( في إحدى الحقول المقابلة لكل فقرة والتي ترونها √المحاور بوضع عالمة ) 

 مناسبة

 

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان                            

                                        

 االسم/     

                                 اللقب العلمي/                                   

  طالب الماجستيراالختصاص/                                                      

  محمود وادي حسينمكان العمل/                                                     

 التوقيع/
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 االستبيانينب حماور وفقرات اجلدول 

موافق اىل  موافق الفقرات اجملال ت
 حد م

غري 
 موافق

جانب الرتبية  1
الدينية 

 والروحية

غررر  القرريم والعررادات الدينيررخة  -1

 واألخالقيخة في نفخو  الكشافة .

حثهررخم علررى الطاعررة واالحترررام  -2

 وتحمخل المسؤولية .

زيرررارة أمررراكن العبرررخادة وتقرررديم  -3

 الخدمخات لها .

تنميررة روت التضررحية واإليثررخار  -4

 والوالء للجماعخة .

االشررترا  فرري تقررديم التمثيليررخات  -5

 الدينية القصيخرة الهخادفة .

أقامررخة المسررابقات بررين الكشررافة  -6

في حفخظ اآليرخات والسرخور القرآنيرة 
 واألحاديث النبوية .

العمررل بقررانون الكشافررخة ومثلررخه ة  -7

 الروحية والخلقيخة .
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موافق اىل  موافق الفقرات اجملال ت
 حد م

غري 
 موافق

جانب  2
االنشطة 
 العلمية

تشجيع الكشافين للحصول علرى  -1

 شخارات الهوايات الثقافيخة والعلميخة 

تنميرررررررررخة قررررررررردرات اإلبرررررررررخداع  -2

 واالبتكخار للكشافخة .

تنميرررخة قرررخدرة التفكيرررخر العلمررري  -3

 والتفكيخر الناقخد .

التعرررل علررى بعررخم المفرراهيم  -4

بالترشيررررخد واالسررررتهال  الخاصررررخة 
 واالدخخار .

تنميررررررررة حررررررررخب االسررررررررتطالع  -5

 واكتشخال ما حولهخم .

الفرصررة للكشررافة ألجررراء ة إتاحرر -6

 .التجارب 

استخخدام أفكار غيرر مفلوفرة فري  -7

ابتكررررررار أشررررررياء عديرررررردة خررررررخالل 
 المخيمخات الكشفيخة .

زيخارة للمتاحخل وأنديخة العلخوم  -8

 ليخات .واألقسخام العلميخة في الك

جمخع العينخات عن الطيخور ,  -9

الزواحخل , أوراق األشجار , 
الحيوانات البرمائيخة , النباتخات 

 والبحخث في أصلهخا .  
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موافق اىل  موافق الفقرات اجملال ت
 حد م

غري 
 موافق

انب اجل 3
الصحي 
 والبدني

 

غرررخر  االتجاهرررات والعرررخادات  -1

 الصحيخة السليمخة .

تعلمهررخم كيفيررة معالجررخة مضررخار  -2

 التدخيخن والمخخدرات .

التعرررررررررخرل علرررررررررى قواعرررررررررخد  -3

اإلسررعافات األوليررخة  والوقايررخة مررن 
 الحخوادث  .

التعرررخرل علرررى أهميرررة التةذيرررة  -4

السليمررررررررخة للجسررررررررخم وأعرررررررررام 
األمرام الوبائيرة وطرخرق الوقايرخة 

 منهخا .

التعررخرل علررى مضررخار التلررخوث  -5

 التخلخص منخه .البيئخي وكيفيخة 

االشتررررررخرا  فرررررري المسرررررررابقات  -6

 الرياضيخة ضمخن الفخرق .

تشجيخع الكشافين للحصول على  -7

 شخارات الهوايخات الرياضيخة .

ممارسررررررخة أحررررررخدى األلعررررررخاب  -8

 الشعبيخة .

التعرررررخرل علرررررى دور النشرررررخاط  -9

الرياضرررري فرررري معالجررررخة السمنررررخة 
 واألمرام األخخرى . 
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موافق اىل  موافق الفقرات اجملال ت
 حد م

غري 
 موافق

انب اجل 4
الوطني 

 واالجتماعي

التعرررل علررى دور المؤسسررخات  -1

الحكوميرررخة وغيرررر الحكوميرررخة ذات 
 العالقخة في التنميخة االجتماعيخة .

التعرررل علررى مررخدلول األعررالم  -2

العربيرررخة و بعرررم األعرررخالم غيرررر 
 العربيخة .

التعرررل علررى ثررخروات الوطررخن  -3

 ومعالمخه الجةرافيخة . 

االشررترا  فرري حمررخالت تنظيررخم  -4

المخرور وأحخدى حمرخالت التشرجير 
 وأحخد المشروعخات الوطنيخة .

تشررررررجيع الكشررررررافة للمشاركررررررخة  -5

 بالمناسبخات الوطنيخة والعالميخة .

ترسيخخ مفهخوم الخدمخة العامخة  - 6

 في نفخو  الكشافخة .
اكتسرررررررخاب الكشرررررررافة مهرررررررخارة  -7

العرررررررخالقات العامرررررررخة واالتصرررررررال 
 باآلخخرين .

التعرخرل علررخى إسهررخام الكشافررخة  -8

 في تطويخر وتوعيخة المجتمخخع .

التعرل على كيفيرة التعامرل مرع  -9

 ذوي االحتياجات الخاصة 

التعررخرل علررى تاريررخخ وثقافررخة  -11

المجتمعرررررخات المحليرررررخة والعربيرررررخة 
 والعالميخة .
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موافق اىل  موافق الفقرات اجملال ت
 حد م

غري 
 موافق

جانب  5
الفنون 
 الكشفية

معرفررررررررخة استخررررررررخدام العقررررررررخد  -1

 والربطخات والدورات وفوائدهخا .

المشاركخة في تخطيرخط وتنظيرخم  -2

 المخيخم .

معرفررررخة االتجاهررررات األصليررررخة  -3

ليرررخال ً ونهرررخارا ً بطرررخرق وأسررراليب 
 مختلفخة .

 معرفخة قراءة ورسخم الخرائخط  -4

معرفررررررخة تقرررررردير االرتفاعررررررات  -5

والمسافررررخات وعررررخرم الممررررخرات 
 المائيخة وتقديخر المساحخات .

معرفرررررررخة استعمرررررررخال البلطرررررررخة  -6

 والسكخيخن والمنشخار .

معرفخة أنرخواع النيرخران وكيفيرخة  -7

 إيقخادها والطهخي في الخخالء .

معرفررررررخة نصررررررخب وتقويررررررخم  -8

 ة وأعمخال الريخادة .الخيمخ

 معرفخة اقتخفخاء األثخخر .  -9

إعرررررررخداد تقاريرررررررخر الرحلرررررررخة  -11

 الخلويخخة .

 
  

   

 

 

 

 

 

 



 414 املالحق............
 

 ( 1ملحق ) 

 اسماء فريق العمل المساعد

 االختصاص االسماء ت
 ماجستير تربية رياضية نبيل احمد عبد 1
 بكالوريوس تربية رياضية علي وليد احمد 2
 حاسباتبكالوريوس  حسين يعقوب يوسف 3
 طالب ماجستير تربية رياضية عمر علي حسين 4
 طالب ماجستير تربية رياضية صدام محمد احمد 5
 بكالوريوس تربية رياضية مصطفى مطشر زيدان 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 412 املالحق............

 (7)ملحق

 والفقراتالمحاورلةرم تحديد اهم  اجريت معهم المقابالت الشخصيةالذين  الخبراء أسماء السادة

 الخاصة بمرحلة الكشال التقدم . 

 

 

 مكان العمل االختصاص اللقب العلمي االسم ت

 قائد كشفي -تعلم حركي  أ . د علي يوسف 1
جامعة  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية التربية الرياضية -بغداد 

2 
هدى ابراهيم 

 رزوقي
 قائد كشفي  -تعلم حركي  أ . د

جامعة  -العالي والبحث العلمي وزارة التعليم 
 كلية التربية الرياضية -بغداد 

 اختبارات   -قائد كشفي  أ . م . د ندى نبهان  3
جامعة  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 بغداد

 م . د نجلة رؤوف نافع 4
تدريب  فسلجة -قائد كشفي 

 رياضي
 /المديرية العامة لتربيةالرياضية /وزاره التربية 

 مسؤولة قسم الدليالت/قسم التربية الكشفية

 م . د ماجد خليل ابراهيم 5
حاصل على  -قائد كشفي 

 الشارة الخشبية
جامعة  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية التربية الرياضية -ديالى 

6 
هناء عبد الكريم 

 حسن
 م . د 

قائد  -قسم ضمان الجودة 
 كشفي 

 خبير قسم ضمان الجودة  -وزارة التربية 

7 
 سنان عباس علي

 
 قائد كشفي  -طرائق تدريس  م . دأ .

جامعة  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية التربية الرياضية -ديالى 

8 
 

 محمد وليد
 

 أحصاء م . د
جامعة  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الرياضيةكلية التربية  -ديالى 

9 
 

 ثائر رشيد مطر
 أ.م

خبير في الحركة  -قائد كشفي 
 الكشفية

جامعة  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية التربية الرياضية -ديالى 

 عبد الكريم حنون 11
بوس ربكالو

 تربية رياضية

سكرتير  عضو  هيئة التدريب
عام مجلس كشافة ومرشدات 

 مفوض دولي –العراق 

وزاره التربية / المديرية العامة لتربية الرياضية/ 
 التربية الكشفية مدير

 حسني التكةمجي 11
ترببوسربكالو

 ية فنية
و حاصل على شارة قائد كشفي
 الخشبية

وزاره التربية / المديرية العامة لتربية الرياضية/ 
 مسؤل شعبة الجوالة–التربية الكشفيةقسم 

 محمد شاكر 12
 بوسربكالو

 تربية رياضية
حاصل على  قائد كشفي و

 شارة الخشبية

لمحافظة بغداد وزاره التربية / المديرية العامة 

 مشرف اداري  اختصاص/ 3 -الكرخ 

 فارس حسين 13
بوس ربكالو

 تربية رياضية

مجلس كشافة ومرشدات  عضو
العراق و حاصل على شارة 

 الخشبية

لتربيةالرياضية/ وزاره التربية / المديرية العامة 

معاون مدير قسم  /مسؤول شعبة الكشافة  

 التربية الكشفية

 منى بندر  14
بكالوريوس 
 تربية رياضية

حاصلة  -مساعد مدرب دولي 
 على الشارة الخشبية 

 -المديرية العامة لتربية ديالى  -وزارة التربية 
 مديرية النشاط الرياضي 

15 
خالد محمود 

 سلمان
بكالوريوس 

 تربية رياضية 
قائد  -مدير قسم الكشافة 

 كشفي
/ ديالى وزاره التربية / المديرية العامة لتربية 

 مديريةالنشاط الرياضي والكشفي
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               A 

A brief message in English 

Evaluative study of the curricula of the Boy Scouts Scout camps 

Advanced from the viewpoint of its leaders 

Researcher: Mahmoud  W  Hussein  

Supervisor:. AD. Dr. Magda Hamid Kmbash  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The letter included five doors are: - 

Chapter One - definition search 

Provided and the importance of research 

       Contains first door on the definition of research as it has been 

addressed through the importance of the Scout Movement in the 

development and modify the behavior of individuals and 

rehabilitation as good citizens useful to themselves and their 

communities, as it includes education curricula sports a range of 

diverse programs that meet the needs of individual participants, 

including curriculum Scout is an integral part of education curricula 

Sports and its effective impact on achieving the goals of Physical 

Education in the upbringing of generations and prepare promising 

Scout leaders; being based on the purposes and principles of the 

Scout Movement and the needs and tendencies the Senyhvdila stage 

for the needs of the community. 

     In order to achieve the desired change curricula has to be a 

mechanism to be applied to keep pace with developments or facing 

challenges that reflect the evolving needs of young people so that 

they are integrated in all aspects. 

      Search lies the importance of the need to review and evaluate the 

education curricula scout for the secondary stage to detect the 

strengths and weaknesses in the design, implementation and 

determine the actual programs that should be included to ensure 

achievement of the objectives which they were intended. 

 

 

 



 
 

                                                                                                                               b 

- Problem: - 

        Determined by the research problem through the work of a 

researcher in the field and interviewing Scout with Scouts 

leaders noted that there is a lack of satisfaction for scouting and 

curricula mechanism applied at the secondary level as well as 

obsolescence must be evaluated to determine weaknesses. 

Find targets 

• curriculum calendar Scout camps for advanced stage Scouts 

from the viewpoint of leaders Akoshvin the 

• detect differences in the responses of a sample search by 

Qualification variable. 

 

Areas of research: - 

• the human sphere: -: the leaders of the Scout Movement 

1 - wooden badge holders. 

2 - Eligible for the study of the emblem of wood. 

3 - coaches and assistant coaches of the Central teams 

 

 spatial domain: - Iraq's provinces except for the Kurdistan 

region 
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Part II: - theoretical studies and similar 

      Contained a section on theoretical studies as to ensure the concept of 

the calendar and tariff types and steps, and also included curriculum 

concept and definition, types and characteristics of the curriculum and 

the curriculum Scout, and also included entrance to the Scout 

Movement and the date of the Scout Movement and the definition of the 

camps scouting principles and law and philosophy and types, and also 

included the definition of stages scout and divisions, and the stage of 

Searchlight advanced concept and educational goals and means of 

training the boys at this stage, as also included leadership in terms of the 

concept, definition and theory, and the concept of the Scout leader and 

attributes and patterns Scout leader. 

Part III: - research methodology and procedures Field 

       Contained a section on research methodology and procedures of the 

field as the researcher used the descriptive-style survey, because it is the 

best curriculum and easiest to get to achieve the goals of the research, has 

chosen researcher research community leaders Scouts obtaining emblem 

wood and subject to the training courses leaders who participated and 

oversaw administrative work camps scout, scouting activities and the 

number (148) leader Scouts. 

       The sample was selected as intentional way research sample included 

leaders Scouts in the governorates of Iraq, at (121) commander Scouts 

Scouts represent the percentage (81.75) of the research community. 
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Section IV - Results and analysis and discussion 

      Results after the distribution of questionnaires to leaders 

Scouts and re-collected and unloading data. 

Part V: Conclusions and recommendations 

    In light of research data the researcher to a set of conclusions: 

1 - The Scout camps, one of the practices that contribute to the 

development of citizenship and develop defended religious 

morale and the Boy Scouts. 

2 - sample agreement that scout camps contribute to the 

development of sensory perception of the students. 

3 - sample agreed that the Scout camps contribute to the growth 

of thinking in terms of the development of mental health and 

physical skills. 

4 - through research sample data that camps have agreed that 

work on the development of the spirit of citizenship and social 

cohesion between the individuals involved in the Scout camps. 

 5 - through research sample answers noted that there was 

agreement that the Scout camps develop different aspects of 

personality. 

Recommendations: 

1 - attention to the scouting movement by the Ministry of 

Education and Ministry of Higher Education and Scientific  



 
 

                                                                                                           E 

Research through the material and moral support. 

2 - cultural awareness to the community of the importance of the 

Scout Movement as a non-governmental institution contribute 

to community service. 

3 - Attention scout camps through the planning, implementation 

and adoption of international standards in the set up. 

4 - Conduct studies and research on the effectiveness of Scout 

centers in the construction of the citizen's personality in different 

aspects of physical and technical skills, psychological, social and 

others. 

5 - to conduct a study of the curriculum process prepared to see 

strengths Alozaf and improved. 

 


