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ضوسق ا نوسق ضأ ف
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"( ولتقش ي
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يييق

شلقضيل نشينجهيل ضيأ جشوير ش وقليي ولك وقسية نولي يل ميكش ليأ ليي ولفاير نوإلقلي ك ا نشفلي فأ شيل اشهشي ولينضيق
ن بقتهش ش ل ل له وألثق ضأ إ قوج ه و ولجهك ول اشيأ ولشتنو ير ا ضاهشي شفيأ ليي تطيكيق نولتي وق نجي وه هللا في
يق ولج وال .

لش ت وس فأ إت دل د بق ل تطكيق نولتقوشأ ل
دست كلتنق /

شق ول ييك " شف مل كو او "

ندست كلتنق  /قوئك وللج ق " شف مل

ن لجفة ولشف ملة لي شل :

قجو " لتف اهش بطبنل شف ملة ه ولقس لة نوثقوئه بشاللا تهش ولطوشة .

نت دفسن ضأ ه و ولشطي دل دتطيك ب لليلق نولتطيكيق لأسي ت وألض

نتلسيفه بلي كمة نشن ن وة .

لش دتطك ب لللق إلن لي شل ل قد ب نل دن جهك دن ك ال دن لاش

يي ولي يل مي شنو بتلليو دكو ولك وقسية

تلجور نلهج لس فه بك ن يق ...

إليييه جشو ي دتطييك ب ي لا ولتطييكيق نوت ت يقول ب لجشيييي ا ندسييأل هللا ول اييأ ولطييكيق دل يج ي

ولج وال ندقجن شل هللا دل وطبي ه و ولجهك ولشتنو ر نيج اه

لا لنجهه ولكقي .

نب ييك ا ضه ي و شييي شتنو يير ا ن الشيية بسييوية ضييأ وليقيييق ا فطييية شييل شلييوم ول ا ي ول ي
ول اييو بلييي لييأال نهيين ولي

ضه و شل فك ا نول داب

فييأ ولجشويير يييق

ت ي يكقد دمييكوق إت هللا

يهييك ول اي نولللشيية لشييل وسي ن نلشييل يجتهييك نهيين ن ولف ييي ول اييو ا ضيييل د يييأ
ضه و شل فك هللا .

ه و نب هلل ولتنضيق
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هكض

ولكقوسة إلن ولت قل ان ش وط

ه

وألفلية ولكلفوة ضأ ولشكوقس ولللنشوة بشل ضا

 .نتلكيك تأثيق شت ي وق لي شل ( ولجفس ا ولشقلاة ا ولشؤهي ول اشأ ا يبو ة ول شي ا ولشفيطة

ولت اوشوة ا سفنو

ولكقوسة لش وط

ول كشة لاشكيق ا ولشؤهي ولكلفأ لاط ئك ا سفنو

ول شي ولكلفأ لاط ئك ) ان تطكي وق

وألفلية ولكلفوة ا نتلكيك سبي ولت اك ايه  .نمك وتبر ولب لث ضأ كقوسته المنهج

الوصفي .نلتلطيق دهكول ولكقوسة د ك ولب لث وستب فة شل مسشيل ا وألنل  :ش وط
نولث فأ  :سؤوت شفتنل لنل سبي ولت اك ان ش وط

يفة

وألفلية ولكلفوة ا

وألفلية ولكلفوة .

لش م ولب لث بتيبيق وستب فته ان يفة ولكقوسة ( )245شكيق ن ( )241م ئك للفأ ت و تو قه

بالطريقةالطبقيةالنسبية .شل داي ( )389شكيق ن( )389م ئك للفأ .
وكانمنأهمالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسةاآلتي :

 -1ولكقجة ولكاوة لش وط

وألفلية ولكلفوة ب لشكوقس ولللنشوة شل نجهة فاق يفة ولكقوسة لاا

ن ل فسبأ ( )%70.80ا نج ال تقتيك دب ك وتستب فة شل ولش وط

ولشجتشر ولشلاأ ( )%77.75ا تايه ولش وط

( )77.71%ا تايه ولش وط
ولش وط

 -2د) نجنك ضقنق و
لكي شل  :ولش وط

بكووة ب ألكثق ل آلتأ :ش وط

( ولش كوة نولش فنوة نولففوة )

ولشقتبية ب ألفلية ولكلفوة وته ( )%74.71ا تايه ولش وط

ب ليابة ( )%68.257ا تايه ولش وط
ولشقتبية ب لجه

ولشقتبية ب إلشل ف

ان

ولشقتبية

ولشقتبية ب لش اشيل نولط ك ولكلفييل ( )%66.55ا ند ي وًق

ولشلقضة (. )%61.45

كتلة إلا ئوة ت ع لشت يق ولجفس لا لر ول لنق فك شستنع كتلة ()0.01 ≤ α
ولشقتبية ب لجه

ولشلقضة (شكيق ولشكوقس دن مس وألفلية) ا نولش وط

ولشقتبية ب لش اشيل ا نولكقجة ولكاوة لالستب فة ا ننجنك ضقنق ت ع لشت يق ولشقلاة ولت اوشوة لا لر
ولشقلاة ولث فنوة ضأ ولش وط

ولشقتبية ب لجه

ولشلقضة ا ننجنك ضقنق ت ع لشت يق يبو ة ول شي

ز

ولشقتبية ب ليابة ا نولش وط

لا لر ولط ئك ولكلفأ لكي شل  :ولش وط

نولش فنوة نولففوة ) ا نولكقجة ولكاوة لالستب فة .

ك) ن ك نجنك ضقنق كولة لش وط
ا ولشفيطة ولت اوشوة ا سفنو

وألفلية ولكلفوة ت ع لشت يق (ولشؤهي ول اشأ ا ولشقلاة ولت اوشوة

ول بق وإلكوقية لشكيق ولشكوقس ا سفنو

ولشؤهي ولكلفأ لاط ئك ولكلفأ )

 -3دبق ولسبي ولكفياة ب لت اك ان ش وط

وألفلية ولكلفوة ولشكقسوة :

ولكلفوة ولشتطكشة لاط ك ن ي ك

كك لاا ولتفقغ ولكلفأ .

-

ولشقتبية ب إلشل ف

( ولش كوة

ول شي ولكلفأ لاط ئك ولكلفأ ا

طك مس وألفلية كن وق للفوة شتجكك نشتفن ة كنل تكقوق نب تست فة بط ك ن بقوال للفييل نوستكش ل

ولكقوس

 -تلفي وليابة د

ال ولفقق ولكلفوة نولط ك ولكلفييل.

 تن وة ولش اشيل بأهشوة ولفل ط ولكلفأ نكنق ولتقبن ا نت نفه شر ولط ئك ولكلفأ ضأ تففي ولشفهجولكلفأ نبقوشج ولفل ط ولكلفأ بف اوة .

 قبم بقوشج ولفل ط ولكلفأ ب لشفه ج ولكقوسأ لايابة ا نو تو ق دفلية تابأ ل ج ته نت وق أ شينلهنشقولاه ول شقية ا ن قس لك ول شي ولتين أ ضأ ففنسه نتن يته شل الل ولاط الو

 تنضيق ولن وق شي وفوة ل ضوة لافل ط ولكلفأ ولشكقجولشجتشر ولشلاأ ندنلو ال وألشنق لجشر ولتبق

 تنضيق دش كل كوئشة ن شفة يق ب يك لاش وشولللنشوة نولشجتش وة لفنوك للفوة كوئشة .

نولفكنو

شل ييه ن ي كته ا نولتنواي شر شؤسس

.

ولفقق ولكلفوة ولشكقسوة ش كو .

نك

ولكلفوةا نك

ن وق وللب ك نولقي

ة نولشؤسس

 تنضيق كليي للفأ ضأ لي شكقسة شن ل  :وألفلية ندهكوضه نيقق تففي ه ا نبفنك ولشفهج ولكلفأ لكيشقلاة (.كليي لاش ا ا نكليي لاي لك) .

 -تف يي كنق جش وة ولكل ضة نولشقلكو

تج ولفقق ولكلفوة ولشكقسوة بشكوقس ن وق ولتقبوة نولت او .
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This study aims at identifying the impediments to scouting activities in the governmental
schools of Gaza governorates. This is in addition to identifying the impact of the variables
(gender, educational stage, education, job nature, educational zone, headmaster’s years of
experience, education of the scouting leader, the leader’s years of service in scouting) on the
opinions of study sample pertaining to the impediments before the scouting activities then
identifying the methods of overcoming these impediments.
The researcher followed the descriptive analytic methodology to conduct this study. In order to
achieve the objectives of this study, the researcher designed a questionnaire that consists of two
sections; the first explores the impediments to scouting activities . The second section is an open
question about the methods of overcoming these impediments .
The researcher distributed this questionnaire on a study sample hat consists of (245) school
headmasters, and (241) scouting leader . The study sample was selected by a stratified random
method from among (389) headmasters and more than (389) scouting leader.
The most important findings of the study:
1. The total score of the scouting activities in the governmental schools as seen by the study
sample has a relative weight of (70.80%). The order of the impediments came as follows: the
first was those pertaining to the local communities and parents (77.75%), followed by
financial, morale and technical capacities (77.71%), then those related to the scouting
activities themselves (74.71%), followed by those related to students (68.257%), then those
related to the scouting leaders and teachers (66.55%), and finally the impediments pertaining
to supervising bodies (headmasters and activities’ departments) (61.45%).
2. A. There are significant differences related to the (gender) variable in favor of males at the
level (α ≤ 0.01) for the first dimension : the scouting impediments pertaining to supervising
bodies (headmasters and activities’ departments), the second the scouting impediments


ش

related to teachers and the total score of the questionnaire as a whole. There are significant
differences related to the (educational stage) variable in favor of secondary stage for the
scouting impediments pertaining to supervising bodies . There are significant differences
related to the (job nature) variable in favor of the scouting leader for the following
dimensions: the scouting impediments pertaining to students, financial, morale and technical
capacities and the total score of the questionnaire.
B. There are no significant differences related to the ( education, educational zone,
headmaster’s years of experience, education of the scouting leader, the leader’s years of
service in scouting) variables
3. The best methods for overcoming the impediments of scouting activities at schools are:
- The activities departments should conduct scouting courses with the help of scouting leaders
and experts. Leaders should also pursue higher studies in scouting and they should increase
the number of scouting classes.
- Motivating students who are members in the scouting teams and the scouting leaders.
- Increasing the awareness of teachers about the importance of scouting and its educational
role. They should cooperate with the scouting leader in performing the scouting courses
actively.
- Making scouting part of the curricula and choosing activities that satisfy the needs of
students, attitudes and age. Love of volunteering work should be fostered inside students
through courses and symposiums.
- Providing a sufficient budget for scouting activities and coordinating with the
nongovernmental organizations and parents to raise funds for the scouting teams and
activities.
- Providing financial resources and safe permanent places for scouting camps. The ministry
youths sports should also support the scouting clubs.
- Providing a scouting guide in every school that explains the activities, their objectives and
the methods of their performance. It should also include the details of the scouting curricula
for each educational stage (a teacher’s book and a student book).
- Activating the role of the scouting association and teachers in relevance to the scouting
teams in the schools of the ministry of education.

ص

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 المقدمة
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 أهمية الدراسة
 حدود الدراسة
 مصطلحات الدراسة

المقدمة :
المدرسةةمؤمسسسةةمؤا م عيةةمؤأسس ة ؤالم مةةلؤل ربيةةمؤؤخدمةةمؤأائ ة ؤ ؤلمس ة عد عؤع ةةنؤالئم ة ؤ
ال طة ة رؤعق ية ة ؤ اروية ة ؤ ا م عية ة ؤؤ ةةدائي ؤلي كيفة ة اؤم ةةلؤالاية ة نؤال ة ة ؤيايرة ة ئ ؤم

ةةي ؤ ا

ة ةراؤ

مسة ق ؤ؛ؤ ؤمةةأؤأ ةةاؤسةةا د عؤعةةأؤطراة ؤا سة ف دنؤمةةأؤالخا ة ار ؤ الم ة ار ؤ،ؤ ذلةةلؤل اقية ؤماةةدأؤ
ا س خ فؤع نؤ

ؤهذهؤال سيطمؤ.

ؤ ةةدفؤالمدرسةةمؤملةةنؤمس ة عدنؤالط ةةمؤع ةةنؤالئم ة ؤالس ة اؤ سةةمي ًؤ عق ي ة ًؤ ئفسةةي ؤ ا م عي ة ًؤ
ع طفية ًؤ،ؤا ةةنؤيحة ا اؤمة اطئيأؤحة لايأؤمسةؤس ليأؤعةةأؤأئفسة عؤ طةةئ عؤ،ؤ ا ةةنؤيف مة اؤاي ة عؤ
الطايايةمؤؤا

م عيةةمؤ الاق ةيةةمؤ و ةةةمؤمسة ي

ؤ،ؤ اقية ؤذلةةلؤو ة ؤي ط ة ؤماةةداتؤ ييية ار ؤ ذراةةمؤ

ة ؤس لؤالط مؤمأؤخ لؤال ا يعؤالمر طؤ لاماؤ،ؤ هةذاؤ ؤيةت ؤم ؤاإ اةمؤالفةراؤالم ئ عةمؤأمة عؤ
الط مؤلمم رسمؤمئ رطؤم ئ عمؤ مارم مؤداخاؤالمدرسمؤ( .ؤرا مؤ،ؤ1990ؤ:ؤ11ؤ) ؤ
المسسس ة ؤال رب يةةمؤع ةةنؤاخ ة فؤمراا ة ؤ

ة ؤ ائةةنؤ لئر ة ؤالمدرس ة ؤواي ةراؤملةةنؤ

ئة ؤالمةةئ ؤالد ارسة ؤةة ؤ ربيةةمؤالط لة ،ؤ الئرة ؤ المةةئ ؤأمةراأؤم

مة أؤ ؤمئةةنؤ اةةدهم ؤعةةأؤ

اآلخةةرؤ،ؤ هم ة ؤ ئ ا ة ؤال ربيةةمؤال ة ؤ ؤ ا ة ؤم ؤا مة ة ؤ،ؤايةةتؤأأؤا ئرةةطمؤميةةرؤالحةةفيمؤ اةةدؤم ةةأؤ
الائ حةةرؤال ة ؤ ةةدععؤالام يةةمؤال ا يميةةمؤال رب يةةمؤداخةةاؤ خة راؤاةةد دؤالمسسسة ؤال رب يةةمؤ(.ؤالةةداياؤ،ؤ
1996ؤ:ؤ )3ؤ
ؤأخذ ؤالمدرسمؤع نؤع ق ة ؤ ا ةيعؤا ةةرادؤا س سةي ؤمةأؤالا ة عؤللعةدادؤل اية نؤمةأؤخة لؤ
ا ئرطمؤالمخ فةمؤ،ؤومة ؤمئ ة ؤ ة ةرؤةةراؤم اةددنؤمةأؤالخاة ار ؤ الم ة ار ؤةة ؤو ةةمؤالم ة

ؤ اة ؤ

لألهةةدافؤال رب يةةمؤمةةأؤخ ة لؤ ة ةيرؤالفةةراؤالس ة يممؤل ربيةةمؤا ة ةرادؤ س ة ام رؤ ة ؤالف ة ار ؤ.ؤ(ؤعاةةدؤ
الس عؤ،ؤ2001ؤ:ؤ6ؤ) ؤ
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ؤ ؤيق حرؤد رؤالمدرسمؤع نؤ ا يعؤالط مؤالماة رفؤ الما مة ؤالة اردنؤةة ؤو ة ؤالمئ ة اؤ
المدرس ؤ،ؤااؤيم دؤملنؤمةس حؤالم لؤأم م عؤلمم رسمؤالئر ط ؤالاق ةيمؤ الا ميمؤ الفئيمؤ الرا
ا

يمؤ

م عيمؤ.ؤ( ارنؤال ربيمؤ ال ا يع،ؤ:2011ؤ42ؤ)ؤ ؤ
الم ار ؤالكرفيمؤ ة ؤمةأؤاةرام ؤا ئرةطمؤالمدرسةيمؤال ة ؤ مة ردؤسة ا ؤداخةاؤالمدرسةمؤأ ؤ

خ ر ة ة ؤ،ؤ
الم

ةةدفؤال ربي ةةمؤالكر ةةفيمؤمل ةةنؤ ئمي ةةمؤالماة ة رفؤ الما مة ة ؤل ةةداؤالمم رس ةةيأؤةة ة ؤ مي ةةلؤ

ؤالكرفيمؤالمخ فمؤ.ؤ(مامدؤ،ؤ ا سفؤ،ؤ1998ؤ:ؤ )61ؤ

ة لئر ة ؤالمدرس ة ؤ خ حةةمؤالئر ة ؤالكرةةف ؤيس ة عدؤ طراقةةمؤعم يةةمؤع ةةنؤ اقي ة ؤا هةةدافؤالمر طةةمؤ
هة ؤال رب يةةمؤالما حةرنؤال ة ؤمةةأؤأهم ة ؤ:ؤ اقية ؤمي ايةةمؤالط لة ؤ ئرة ط ؤ،ؤ ئميةةمؤالقةةدرنؤ
ع نؤمم رسمؤال ا يعؤالذا ؤ،ؤ مس عدنؤا ةرادؤع نؤمم رسمؤال ا عؤالمسة مرؤمةداؤالاية نؤ،ؤ ا ئ فة ؤ
ل قئي ؤالاديامؤة ؤم لؤال ا عؤ.ؤ(ؤالا ؤ،ؤ1993ؤ:ؤ )14ؤ
ةةدفؤالمئة ه ؤالكرةةفيمؤملةةنؤ ربيةةمؤالط ةةمؤ ربيةةمؤسة يممؤمةةأؤخة لؤئرة ط ؤ بةرام ؤ ميةةلؤ
الم

ؤالكرفيمؤ،ؤ ار

ؤر حؤاإلادا ؤلداؤالفردؤ،ؤ الامةاؤع ةنؤربطة ؤ م ماة ؤ أسةر ؤ،ؤ ةدعيعؤ

ر ا طؤا خ نؤايأؤا ةرادؤمأؤخ لؤا عم لؤال م عيمؤ،ؤ ا ادؤالكر فؤع نؤا خة
خ لؤالس لؤالرخح ؤ ا

ؤالاميةدنؤمةأؤ

م ع ؤ،ؤ ئميمؤر حؤال اةتؤ ا ك رة فؤ،ؤ اكسة ا عؤخاة ار ؤ م ة ار ؤ

ما م ؤ ديدنؤ،ؤ مردؤا ئ م ؤ ال

ؤال طئ ؤلدي عؤ.ؤ(ؤالمئير،ؤ:2003ؤ118ؤ،ؤ)119

ؤاذورؤمسسدؤالارومؤالكرفيمؤ ة دأؤ ة ل:ؤأئة ؤ سة ط ع ئ ؤأأؤئا اةرؤالكرةفيمؤاروةمؤم ممةمؤ
اضؤالاير ؤال ؤ ؤيموأؤأأؤ ة ؤ
ؤا
للعدادؤالمدرس ؤ ح لامؤلسدؤ

ده ؤة ؤالمئ اؤالد ارسة ؤ

الا ديؤ،ؤ و ممؤ اادنؤمئ ؤمدرسمؤ ادؤاإلئس أؤملنؤالاي نؤالا ممؤالئرطمؤعأؤطرا ؤا ع م دؤع نؤ
الطايامؤ(.ؤالمئير،ؤ:2003ؤ)107ؤ .ؤ
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ا ؤالئر ط ؤالكرةفيمؤعةدداؤمةأؤالحةا

ؤ:ؤأهم ة ؤالةئقاؤةة ؤالقة دنؤالمةسه يأؤورةفي ؤ

ة ة ؤ اةةضؤالمةةديرا ؤ،ؤ ةةمؤا د ا ؤالخ ح ةمؤ لئر ة ؤالكرةةف ؤ،ؤ حةةا مؤ ف ةةعؤ اةةضؤالمس ة ليأؤ
همي ةةمؤالئرة ة ؤالكر ةةف ؤاإلررة ة ديؤ،ؤ ال ةةئق

ؤالس ةةئ يمؤل ما م ةةيأؤ الما مة ة ؤ ة ة دنؤ

ةةدا ؤالف ةةر ؤ

الكر ةةفيمؤةة ة ؤئ ي ةةمؤو ةةاؤعة ة عؤد ارسة ة ؤ،ؤ ةةمؤالمي ائية ة ؤالخ ح ةةمؤ لئرة ة ؤالكر ةةف ؤاإلررة ة ديؤع ةةنؤ
مس اؤ(ؤالمدرسمؤ،ؤالمديرامؤ،ؤال ارنؤ)ؤ،ؤ عدعؤ ةرؤا مة كأؤاآلمئةمؤل خيةيعؤ(ؤالمخيمة ؤالدا مةمؤ)ؤ
،ؤ عدعؤ

دؤس طمؤايدؤالمررفؤالكرف ؤة ؤالمديرامؤما لؤ(ؤال قرارؤالكرف ؤ)ؤ،ؤؤع فؤالما مةيأؤ

ع ةةأؤاسة ة عؤالئرة ة ؤالكر ةةف ؤاإلررة ة ديؤ س ةةا ؤ خف ةةيضؤال ةةا تؤاح ةةاؤالمق ةةررنؤةة ة ؤال ر ةةوي

ؤ

المدرسةةيمؤل ة اضؤالمةةداردؤ،ؤ ؤ ةةمؤالا ة اة ؤالمائ يةةمؤؤالم ديةةمؤالمقدمةةمؤل ق ة دنؤ خ حةةمؤالم ليةةمؤمئ ة ؤ.ؤ
( ارنؤال ربيمؤ ال ا يعؤ،ؤ2011ؤ:ؤ43ؤ) ؤ
ط

ؤع نؤالدراس ؤالس قمؤئ دؤأئ ؤأ ح ؤ

ر رنؤا ه مة عؤ لئرة ؤالكرةف ؤةمةأؤ

أه ةةعؤال ح ةةي ؤلد ارس ةةمؤة مة ة أؤ()2001ؤال ةةدع نؤإلعطة ة ؤالم ا ةةدؤم ةةأؤا ه مة ة عؤ

ئر ةةطمؤ خ ح ةةمؤ

الئر ة ؤالكرةةف ؤ دع ة نؤأ لي ة ؤأم ة رؤالط ةةمؤل ر ة يلؤأائ ة عؤل ئخ ة ار ؤة ة ؤالئر ة ؤالكرةةف ؤ همي ة ؤ
د رهؤةة ؤ كة اأؤ ئميةةمؤرخحةي عؤ،ؤ وةةذللؤدعة نؤاإلعة عؤل روية ؤع ةنؤا ئرةةطمؤ خ حةمؤالئرة ؤ
الكرف ؤ اظ رؤة ا دؤ أهميمؤالارومؤالكرفيمؤع نؤرخحيمؤالكر فؤ.ؤ(ؤة م أؤ،ؤ2001ؤ،ؤ)4
أ حة ةنؤال ر ة ة يؤ()2000ؤ
ال ا ةةيعؤ الامةةاؤع ةةنؤاس ة ام رؤط ة ؤالر ة

ةةر رنؤ اة ة دنؤا ه مة ة عؤ لئرة ة ؤالكر ةةف ؤةة ة ؤو ة ةةمؤم ارا ةةاؤ
ؤمةةأؤالكر ة ةيأؤة ة ؤخدمةةمؤالاي ةةمؤ الم مةةلؤ،ؤ

ةةر رنؤ

معط ة ؤاه م ة عؤأكاةةرؤ لئر ة ط ؤمةةأؤ اةةاؤ ارنؤال ربيةةمؤ ال ا ةةيعؤ الامةةاؤع ةةنؤمي ة دؤئ ة ادؤورةةفيمؤة ة ؤ
ة سةةطيأؤ،ؤ ا ةرحؤال اةةتؤم ة ار ؤد ارس ة ؤأكاةةرؤعمق ة ؤ طةةر ؤملةةنؤحةةميعؤمةةديرا ؤال ربيةةمؤ ال ا ةةيعؤ
ا دفؤ ط ارهؤ اسيئ ؤ.ؤ(ؤال ر يؤ،ؤ2000ؤ:ؤ )4ؤ
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مأؤهئ ؤأدرلؤال اتؤأأؤا ئرةطمؤالكرةفيمؤةة ؤالمةداردؤ ا ة ؤ اةدي ؤ حةا

ؤ اة ؤ

ماظةةعؤهةةذهؤال اةةدي ؤ المايق ة ؤ ل ة ؤالمر ةرةمؤع ةةنؤالئر ة ؤ،ؤ مئ ة ؤم ة ؤيةةر طؤ ق ةةدؤالئر ة ؤ
الكرف ؤ الما ميأؤ لمدرسمؤ،ؤ مايق ؤمر طمؤ ط مؤالمدرسمؤ ا ع

ؤالمئ مةيأؤل اروةمؤالكرةفيمؤ

مأؤالط مؤ،ؤ وذللؤمايق ؤ حاؤ إلمو ئ ؤالم ديةمؤ المائ يةمؤ الفئيةمؤ،ؤ مايقة ؤ ا ة ؤ لئرة ؤ
الكرف ؤذا ؤ،ؤ مايق ؤذا ؤع مؤائظرنؤالم ملؤالما ؤ أ لي ؤا م رؤ .ؤ
ؤ

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يظأؤالكايرؤمأؤميرؤالمط ايأؤع نؤة ا دؤ أهميةمؤالئرة ؤالكرةف ؤالمدرسة ؤل فةردؤ الم مةلؤؤ
أئ ؤم يامؤل

ؤ ي افؤال احياؤالا م ؤل ط مؤ ا ي عؤة ؤ اضؤالارام ؤميرؤالمفيدنؤ .ؤ

ؤ اظؤال اتؤادايمؤعم ؤة ؤالئر ؤالكرف ؤ مؤالمارةمؤلداؤالكايرؤمةأؤالما مةيأؤ م هيةمؤ
الئر ؤالكرف ؤ،ؤ اهم لؤ دنؤالئر ؤالكرف ؤ طاي ؤالمئ ه ؤالكرفيمؤؤالطراقمؤالكرفيمؤ رواؤ ةديؤ
د ي ؤممة ؤأداؤملةنؤمةرام ة ؤمةأؤم ةم ئ ؤال ربة يؤ أهةداة ؤالسة ميمؤ،ؤ ال روية ؤع ةنؤالرةو ي ؤةة ؤ
الئرة ة ؤ،ؤ و ةةاؤذل ةةلؤئ ي ةةمؤ ا ةةضؤالا ار ي ةةاؤ الس ة ة ايمؤال ة ة ؤ ا ة ة ؤالارو ةةمؤالكر ةةفيمؤةة ة ؤالمةةةداردؤ
ا س خف فؤا ذاؤالئر ؤ ا ا ؤملنؤأئرطمؤ رةي يةمؤ،ؤ مةأؤهئة ؤائ ااة ؤةوةرنؤهةذهؤالد ارسةمؤل اةتؤ
ل كرفؤعأؤمايق ؤا ئرطمؤالكرفيمؤة ؤالمداردؤالاو ميمؤ ما ةظ ؤمة نؤمةأؤ
المديراأؤ سااؤال ي ؤع ي ؤ

خاؤة ؤاإل

مؤعأؤا س مؤال ليمؤ .ؤ
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ةمؤئظةرؤالقة دنؤ

اددؤمرو مؤهذهؤالدراسمؤة ؤالسسالؤالر يدؤال ل ؤ :ؤ
"مااا معيقاااا اشطشاالة الةش ا ية دااس الماادار

الاكوميااة ماادجاااا ا م ا و هااة طجاار القاااد

والمديري وما سبل التغلب عليها ؟"
ا فر ؤمأؤالسسالؤالس ا ؤا س مؤالفرعيمؤال ليمؤ:
 .1مة ة ؤمايقة ة ؤا ئر ةةطمؤالكر ةةفيمؤةة ة ؤالم ةةداردؤالاو مي ةةمؤ ما ةظة ة ؤمة ة نؤم ةةأؤ

ةةمؤئظ ةةرؤالقة ة دنؤ

المديراأؤ؟
 .2هاؤ

دؤةةر ؤذا ؤد لةمؤماحة يمؤعئةدؤمسة اؤالد لةمؤ(

ؤ)0.05ؤاةيأؤم سةط ؤاسة

ؤ

أةرادؤالايئمؤلمايق ؤا ئرطمؤالكرفيمؤة ؤالمداردؤالاو ميمؤ ما ةظ ؤم نؤ ا اؤلم ييرؤ(ؤال ةئدؤ
المرا ةةمؤ،ؤالمسهةةاؤالا مة ؤ،ؤطاياةةمؤالامةةاؤ،ؤالمئطقةةمؤال ا يميةةمؤ،ؤسةةئ ا ؤالخدمةةمؤل مةةديرؤ،ؤالمسهةةاؤ
،ؤ ؤ
الكرف ؤل ق دؤ،ؤسئ ا ؤالاماؤالكرف ؤل ق دؤ)ؤ؟
 .3م ؤسااؤال ي ؤع نؤمايق ؤا ئرطمؤالكرفيمؤة ؤالمداردؤالاو ميمؤ ما ةظ ؤم نؤ؟
ؤ
دروض الدراسة :
 .1ؤ

ةةدؤةةةر ؤذا ؤد لةةمؤماح ة يمؤعئ ةدؤمس ة اؤالد لةةمؤ(

ؤ)0.05ؤاةةيأؤم سةةط ؤاس ة

ؤ

أةرادؤالايئمؤلمايق ؤا ئرطمؤالكرفيمؤة ؤالمداردؤالاو ميمؤ ما ةظ ؤم نؤ ا اؤلم ييرؤال ةئدؤ
(ذورؤ،ؤأئا ).
 .2ؤ

ةةدؤةةةر ؤذا ؤد لةةمؤماح ة يمؤعئةةدؤمس ة اؤالد لةةمؤ(

ؤ)0.05ؤاةةيأؤم سةةط ؤاس ة

ؤ

أةة ةرادؤالايئ ةةمؤلمايقة ة ؤا ئر ةةطمؤالكر ةةفيمؤةة ة ؤالم ةةداردؤالاو مي ةةمؤ ما ةظة ة ؤمة ة نؤ اة ة اؤلم يي ةةرؤ
المرا م(أس سيمؤ،ؤا ئ يم).
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 .3ؤ

ةةدؤةةةر ؤذا ؤد لةةمؤماح ة يمؤعئةةدؤمس ة اؤالد لةةمؤ(

ؤ)0.05ؤاةةيأؤم سةةط ؤاس ة

ؤ

أةرادؤالايئمؤلمايق ؤا ئرطمؤالكرفيمؤة ؤالمداردؤالاو ميمؤ ما ةظ ؤم نؤ ا اؤلم ييرؤالمسهاؤ
الا م ( و ل را دؤةت اؤ،ؤم س يرؤةتع ن).
 .4ؤ

ةةدؤةةةر ؤذا ؤد لةةمؤماح ة يمؤعئةةدؤمس ة اؤالد لةةمؤ(

ؤ)0.05ؤاةةيأؤم سةةط ؤاس ة

ؤ

أةرادؤالايئمؤلمايق ؤا ئرطمؤالكرفيمؤة ؤالمداردؤالاو ميمؤ ما ةظ ؤم نؤ اة اؤلم ييةرؤطاياةمؤ
الاما(مدير،ؤ دؤورف ).
 .5ؤ

ةةدؤةةةر ؤذا ؤد لةةمؤماح ة يمؤعئةةدؤمس ة اؤالد لةةمؤ(

ؤ)0.05ؤاةةيأؤم سةةط ؤاس ة

ؤ

أةة ةرادؤالايئ ةةمؤلمايقة ة ؤا ئر ةةطمؤالكر ةةفيمؤةة ة ؤالم ةةداردؤالاو مي ةةمؤ ما ةظة ة ؤمة ة نؤ اة ة اؤلم يي ةةرؤ
المئطقمؤال ا يميم.
 .6ؤ

ةةدؤةةةر ؤذا ؤد لةةمؤماحة يمؤعئةةدؤمسة اؤالد لةةمؤ(αؤ≤ؤ)0.05ؤاةةيأؤم سةةط ؤاسة

ؤ

المةديراأؤلمايقة ؤا ئرةةطمؤالكرةةفيمؤةة ؤالمةةداردؤالاو ميةةمؤ ما ةظة ؤمة نؤ اة اؤلم ييةةرؤسةةئ ا ؤ
الخارن(أ اؤمأؤ5ؤسئ ا ،ؤ10-6ؤسئ ا ،ؤأكارؤمأؤ10ؤسئ ا ).
 .7ؤ

ةةدؤةةةر ؤذا ؤد لةةمؤماح ة يمؤعئةةدؤمس ة اؤالد لةةمؤ(

ؤ)0.05ؤاةةيأؤم سةةط ؤاس ة

ؤ

القة دنؤالكرةةفييأؤلمايق ة ؤا ئرةةطمؤالكرةةفيمؤة ة ؤالمةةداردؤالاو ميةةمؤ ما ةظ ة ؤم ة نؤ ا ة اؤلم ييةةرؤ
س ةةئ ا ؤالام ةةاؤالكر ةةف ؤل ما ةةعؤالق ةةدؤالكر ةةف ؤ(أ ةةاؤم ةةأؤ3ؤس ةةئ ا ،ؤ7-4ؤس ةةئ ا ،ؤأكا ةةرؤم ةةأؤ7ؤ
سئ ا ).
 .8ؤ

ةةدؤةةةر ؤذا ؤد لةةمؤماح ة يمؤعئةةدؤمس ة اؤالد لةةمؤ(

ؤ)0.05ؤاةةيأؤم سةةط ؤاس ة

ؤ

أةرادؤالايئمؤلمايق ؤا ئرطمؤالكرفيمؤة ؤالمداردؤالاو ميمؤ ما ةظ ؤم نؤ ا اؤلم ييرؤالمسهاؤ
الكرف ؤل ق دؤ(ؤمعدادؤ دنؤؤ،ؤ م يديؤر رنؤؤ،ؤر رنؤخرايم،ؤ ؤي د) .ؤ
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أهداف الدراسة  :ؤ
 .1اديةةدؤمايق ة ؤا ئرةةطمؤالكرةةفيمؤة ة ؤالمةةداردؤالاو ميةةمؤ ما ةظ ة ؤم ة نؤمةةأؤ

ةةمؤئظةةرؤ ة دنؤ

أكاره ؤري ع ؤ.
الئر ؤالكرف ؤ المديراأؤةي ،ؤ ؤ
ؤأةةرادؤالايئةةمؤلمايقة ؤا ئرةةطمؤالكرةةفيمؤةة ؤ

 .2الكرةةفؤعةةأؤد لةةمؤالفةةر ؤاةةيأؤم سةةط ؤاسة

المةةداردؤالاو ميةةمؤ ما ةظ ة ؤم ة نؤ ا ة ؤلم ييةةرؤ(ؤال ةةئدؤ،ؤالمرا ةةمؤ،ؤالمسهةةاؤالا م ة ؤ،ؤطاياةةمؤ
الام ةةاؤ،ؤالمئطق ةةمؤال ا يمي ةةمؤ،ؤس ةةئ ا ؤالخدم ةةمؤل م ةةديرؤ،ؤالمسه ةةاؤالكر ةةف ؤل ق ةةدؤ،ؤس ةةئ ا ؤالام ةةاؤ
الكرف ؤل ق دؤ).
 .3الكرفؤعأؤسااؤال ي ؤع نؤمايق ؤا ئرطمؤالكرفيمؤة ؤالمداردؤالاو ميمؤ ما ةظ ؤم ن.

أهمية الدراسة :
 .1يموأؤأأؤ

دؤ ئ

ؤهذهؤالدراسمؤالق ميأؤع نؤ خطيطؤا ئرطمؤالكرفيمؤالمدرسةيمؤةة ؤالمةداردؤ

الاو ميمؤ لمايق ؤال ؤ ار اؤمأؤ ئفيذؤا ئرطمؤالكرفيمؤ،ؤؤال ؤ ادؤمأؤمر رومؤالط مؤةي ؤ
،ؤ مأؤاعؤما لمؤال خفيفؤمأؤآا رؤ لؤالمايق ؤ.
 .2دؤ فيدؤئ

ؤهذهؤالدراسمؤ دنؤالئرة ؤالكرةف ؤ مةديريؤالمةداردؤةة ؤسةااؤال ي ة ؤع ةنؤمايقة ؤ

ا ئرطمؤالكرفيمؤ ذلياؤالاق
 .3دؤ دةلؤالئ

ؤال ؤ ا

ؤل رماؤالام يمؤال ا يميمؤالمئ ه ؤ ا ئرطم.

ؤالق ميأؤع نؤالئظ عؤال ا يمة ؤ لمةداردؤالاو ميةمؤئاة ؤ

لم امؤ ئفيذؤا ئرطمؤالكرفيمؤ ايتؤ

ئ ؤمايق

ةلؤخطةطؤاسة ار ي يمؤ

ؤ.ؤ

 .4ةةدؤ امةةاؤع ةةنؤ ئاي ة ؤال ماي ة ؤالكرةةفيمؤل ا ةةلؤا ئرةةطمؤالكرةةفيمؤالمدرسةةيمؤ مايق ة ؤ،ؤ ل ة ل ؤ
افي هعؤع نؤدععؤ م امؤ لؤا ئرطمؤإلكم لؤالام يمؤال ا يميمؤال ا ميمؤ.
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ادود الدراسة
اةةدؤالم

ة :ؤ ق حةةرؤهةةذهؤالد ارسةةمؤع ةةن مايق ة ؤا ئرةةطمؤالكرةةفيمؤالمر طةةمؤ وةةاؤمةةأؤ:ؤال ة ؤ

المر ةرةمؤ،ؤؤالق ةةدؤالكرةةف ؤ الما مةةيأؤ،ؤؤالط ةةمؤ،ؤؤاإلمو ئ ة ؤالم ديةةمؤ المائ يةةمؤ الفئيةةمؤ،ؤؤا ئرةةطمؤ
الكرفيمؤذا ؤ،ؤؤالم ملؤالما ؤ أ لي ؤا م رؤ،ؤ ؤسااؤال ي ؤع نؤهذهؤالمايق ؤ.
الاد ؤدؤال ررامؤ:ؤ ق حرؤهذهؤالدراسمؤع نؤالما ميأؤ دنؤالئر ؤالكرف ؤ مد ار ؤالمداردؤ .ؤ
الادؤالمسسس ؤ:ؤ عؤ طاي ؤالدراسمؤع نؤالمداردؤالاو ميمؤ .ؤ
الادؤالمو ئ :ؤما ةظ ؤم نؤ .ؤ
الادؤال مئ :ؤالا عؤالدراس ؤ-2014ؤ 2015ؤ

مصللااا الدراسة
المعيقاا :ؤأمة رؤذا يةمؤةة ؤا مةرؤ خةاؤالامةاؤ م ط ة ؤة اةاؤمئة ؤأمة اًرؤحةا ًؤؤعسةيراؤأ ؤلا ة ؤ
ق اؤمأؤيسرهؤ س ل ؤ عف يمؤ ئفيذهؤ(.ؤالي مديؤ،ؤ1987ؤ:ؤ45ؤ) ؤ
يارة ؤال اتؤم ار ي ؤ:ؤ تئ ؤواؤم ؤيا رضؤ يار اؤسيرؤالاماؤ .ؤ
اشطشلة الةشا ية  :اةرفؤ ارنؤال ربيةمؤ ال ا ةيعؤالئرة ط ؤالكرةفيمؤ تئ ة ؤ رةماؤالئرة ط ؤالكرةفيمؤ
اإلررة ة ة ديمؤةة ة ة ؤالم ة ةةداردؤ(ؤالمخيمة ة ة ؤ،ؤال اة ة ة ار ؤ ال ة ةةرا

ؤ،ؤا عمة ة ة لؤال ط عي ة ةةمؤ،ؤالمس ة ةةي ار ؤ

الم ر ئ ة ؤ،ؤالد ارس ة ؤ الةةد ار ؤ،ؤالمس ة ق ؤ،ؤالئةةد ا ؤالاق ةيةةمؤ،ؤام ة

ؤال عيةةمؤمةةأؤمخ ة طرؤ

ا لية عؤ مخ ف ة ؤال ةةيوؤ ال عيةةمؤالمر راةةمؤ اإلدمة أؤ المخةةد ار ؤ)ؤ ئظةةيعؤمر ة رو عؤالمس ة مرنؤة ة ؤ
مي ةةلؤالفا لية ة ؤ المئ سة ة

ؤع ةةنؤمسة ة ي ؤالمدرس ةةمؤ المديرا ةةمؤ الة ة ارنؤ.ؤ( ارنؤال ربي ةةمؤ ال ا ةةيعؤ

2011،ؤ:ؤ42ؤ) ؤ
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ويتبطى ال ااث إ رائيا تعريف و ار التربية والتعليم كوطه واضاا وشامال .
معيقاااا اشطشاالة الةش ا ية:ؤيارة ة ؤال اةةتؤم ؤار ية ؤ تئ ة ؤوةةاؤمة ؤيا ةةرضؤ يار ةةاؤسةةيرؤعمةةاؤ ئفيةةذؤ
ا ئرةةطمؤالكرةةفيمؤ،ؤ رةةماؤمايق ة ؤ حةةاؤ وةةاؤمةةأؤ:ؤال ة ؤالمر ةرةمؤ(مةةد ار ؤالمةةداردؤأ ؤ سةةعؤ
ا ئرةةطم)ؤ،ؤؤالق ة دنؤالكرةةفييأؤ ما م ة ؤالمدرسةةمؤ،ؤؤالط ةةمؤ أع ة ؤالفر ةةمؤالكرةةفيمؤ،ؤ ؤاإلمو ئ ة ؤ
المس عدنؤ ا س سيمؤل طاي ؤالمئ ؤالكرف ؤسة ا ؤم ديةمؤأ ؤمائ يةمؤأ ؤةئيةمؤ،ؤؤالئرة ؤالكرةف ؤذا ة ؤ
،ؤ ؤئظرنؤالم ملؤالما ؤ أ لي ؤا م رؤ .ؤ
القائااد الةش ا س :ويعردااه ال ااااث إ رائياااؤ تئ ة ؤالما ةةعؤالةةذيؤ سةةئدؤملي ة ؤالم ة عؤالخ حةةمؤ قي ة دنؤالفر ةةمؤ
الكرةةفيمؤة ة ؤالمدرس ةمؤ يو ةةفؤرسةةمي ؤمةةأؤمةةديرؤالمدرسةةمؤ إلر ةرافؤع ةةنؤا ئرةةطمؤالكرةةفيمؤالخ حةةمؤ
لفر مؤ م ا ؤ .ؤ
مدير المدرسة :ؤالرةخاؤالماةيأؤرسةمي ؤمةأؤ اةاؤ ارنؤال ربيةمؤ ال ا ةيعؤا ظيفةمؤمةديرؤمدرسةمؤليوة أؤ
مس ة ؤعةةأؤ ميةةلؤ ائ ة ؤالامةةاؤة ة ؤمدرس ة ؤل اقي ة ؤاي ةةمؤ ا يميةةمؤأة ةةاؤ،ؤ الامةةاؤع ةةنؤ ة ةيرؤ
اإلمو ئ ؤ الظر فؤلا ؤا هدافؤالم خ نؤ(.ؤالداع رؤ،ؤ2007ؤ:ؤ9ؤ) ؤ
الماادار

الاكوميااة:ؤأيؤمسسسةةمؤ ا يميةةمؤ ةةديره ؤ ارنؤال ربيةةمؤ ال ا ةةيعؤالاة ل ؤأ ؤأيؤ ارنؤأ ؤسة طمؤ

او ميمؤ(.ؤاإلدارنؤالا ممؤل خطيطؤال رب يؤ،ؤ2012ؤ:ؤ7ؤ)ؤ .ؤ
ؤ
ؤ
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
المبحث األول  :األنشطة المدرسية
المبحث الثاني  :الحركة الكشفية وأنشطتها ومناهجها
المبحث الثالث  :القيادة الكشفية ودور وزارة التربية والتعليم في تطوير النشاط الكشفي اإلرشادي
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المبحث األول  :األنشطة المدرسية
أوال  :مفهوم األنشطة المدرسية
ثانيا  :مجاالت األنشطة المدرسية
ثالثا  :وظائف األنشطة المدرسية وأهميتها
رابعا  :عناصر ومكونات جماعات األنشطة
خامسا  :أسس ومعايير اختيار األنشطة المدرسية
سادسا  :معوقات األنشطة المدرسية
سابعا  :دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف النشاط المدرسي
ثامنا  :دور معاهد وكليات إعداد المعلمين في إعداد المعلمين للنشاط
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المبحث األول

األنشطة المدرسة
يحقق الطلبة متعتهم ونموهم عقليا وجسديا وروحيا من خالل التحاقهم باألنشطة المدرسية
وممارستها بفاعلية  ،وال بد لألنشطة المدرسية من تخطيط وتمويل وتنظيم ومتابعة وتقويم باستمرار لتحقق

أهدافها المرجوة في بناء مواطن صالح يخدم نفسه ويرقى بمجتمعه ووطنه .

وفي العصر الحاضر وفي ظل التطور والتقدم في التعليم أصبح المنهج المدرسي يشكل بمفهومه

الواسع كل ما تقدمه المدرسة للمتعلمين في سبيل تحقيق أهدافها  ،وبناء عليه احتل النشاط الطالبي مكانة
متقدمة في المنهج بهذا المفهوم حيث أصبح مكونا من مكونات المنهج المدرسي الحديث لما له من تأثير

كبير في تشكيل خبرات المتعلم وتغيير سلوكه وتربيته  ( .الخليفة 2005 ،ـ ) 165 :

ويهتم أولياءاألمور باألنشطة المدرسية من خالل تشجيع أبنائهم على المشاركة فيها  ،وتمويلها والحرص

إيمانا من أولياء األمور بأن ذلك يعود بالفائدة على أبنائهم على كافة األصعدة ويتمم ما يأخذه
على إنجاحها ً ،

التالميذ في مقرراتهم  ،أما في المجتمع الفلسطيني فإن مجالس أولياء األمور تقتصر مشاركتهم على الحاالت

التي تستدعيهم بها المدرسة كالمناسبات واالحتفاالت أو ظروف خاصة  .وفي أغلب األحيان ال ترغب

المدرسة في حضور أولياء األمور بصورة مستمرة إلى المدرسة حتى ال يكتشفوا مواطن ضعفها وحتى ال تتيح

أمر
لهم فرصة التدخل في شؤونها ويبادلها أولياء األمور نفس الشعور  ،حيث يعتبرون حضورهم إلى المدرسة ًا
يسبب لهم المتاعب ويكون على حساب وقتهم وجهدهم  ،و ترتب على ذلك عدم التنسيق والتشاور بين

المدرسة وأولياء األمور في تخطيط وممارسة الطلبة األنشطة المدرسية  (.الخطيب ) 120 : 1992 ،

ولقد هدفت الو ازرة من إدخال هذه النشاطات إلى مدارسها وتطويرها إلى دعم المنهاج التعليمي ،واخراج

المعارف والمعلومات التي يتضمنها من إطارها النظري المجرد إلى اإلطار العملي بإشراف معلميهم ،هذا

من جهة  ،كما هدفت الو ازرة إلى إبراز الهوية الوطنية للطالب  ،والى إتاحة الفرصة له للتعبير عما يجول

في ذهنه من أفكار وعما يختزن في نفسه من طاقات وابداعات ،وربطه بالواقع الحياتي الذي يعيشه وبما
يدور حوله في عالم أصبحت األمم تتنافس فيه في مواكبة االنفجار المعرفي  .فاألنشطة الطالبية

الالمنهجية التي تمارس في المدارس إنما هي وسيلة تسهم في تشكيل شخصية الطالب بجوانبها المعرفية
والوجدانية والجسمية ،وتعمل على ترسيخ الهوية الوطنية له  ( .و ازرة التربية والتعليم )12 : 2011 ،

وتشكيل شخصية الطالب ليست مقصورة على ما يكتسبه من معلومات داخل الفصل بل تمتد إلى

ما يمارسه من نشاط داخل أسوار المدرسة  ،وفي خارجها مما يتطلب من المدرسة ضرورة توفير
اإلمكانيات المادية والبشرية الكافية لتوفير المناخ التربوي المناسب لممارسة األنشطة المدرسية المختلفة (

الخطيب ) 247 : 2008 ،

ومما سبق يرى الباحث أن األنشطة المدرسية المرافقة تعتبر جزءا مهما من منهج المدرسة الحديثة

وتحقق النمو المتكامل للطلبة عقليا واجتماعيا وبدنيا وروحيا  ،وتلعب دو ار هاما في صقل شخصية الطالب
بحيث يتصبح شخصية اجتماعية متعاونة وايجابية  ،ومن خاللها يتم الكشف عن مواهب الطلبة وتنميتها .
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أوال  /مفهوم األنشطة المدرسية :

النشاط المدرسي :أطلق على النشاط المدرسي بشكل عام عدة مصطلحات يمكن حصر بعضها فيما يلي:
أنشطة خارج الفصل  ،أنشطة مصاحبة  ،أنشطة مدرسية  ،أنشطة تكاملية  ،أنشطة محيطة بالمنهج ،
أنشطة زائدة عن المنهج  ،أنشطة شبه منهجية  ،أنشطة معاونة للمنهج  ،أنشطة المنهجية  ،أنشطة مرافقة

 ،وغيرها الكثير من المصطلحات والمسميات نذكر بعض تعريفاتها :

تعرف دائرة المعارف األمريكية (  ) 1970النشاط المدرسي بأنه " :تلك البرامج التي تنفذ بإشراف
فمثال ّ
وتوجيه المؤسسات التربوية التي تتناول كل ما يتصل بالحياة التعليمية وأنشطتها المختلفة سواء ذات

االرتباط بالمواد الدراسية أو بالجوانب االجتماعية والبيئية أو ذات االهتمامات الخاصة مثل نواحي

التطبيقات العلمية أو العملية"  ( .راشد ) 285 - 284 : 1408 ،

كما يعرفه القاموس التربوي (  ) 1963على أنه  " :وسيلة وحافز إلثراء المنهج واضفاء الحيوية عليه
وذلك عن طريق تعامل المتعلمين مع البيئة وادراكهم لمكوناتها المختلفة من طبيعية إلى مصادر إنسانية

ومادية بهدف اكسابهم الخبرات األولية التي تؤدي إلى تنمية معارفهم وقيمهم واتجاهاتهم بطريقة مباشرة " .

وأيضا يعرف النشاط المدرسي بدولة الكويت بأنه  " :البرامج التي تخطط لها األجهزة التربوية وتوفر لها

اإلمكانات المادية والبشرية بحيث تكون متكاملة مع البرنامج التعليمي ومتممة له " ( .البوهي  ،ومحفوظ
) 11 - 9 : 2001

ويعرفه العتوم على أنه  " :البرنامج الذي تنظمه المدرسة متكامال مع البرنامج التعليمي والذي يقبل عليه
الطالب برغبة ويزاوله بميل تلقائي ويحقق أهدافا تربوية سواء ارتبطت هذه األهداف بتعليم المواد الدراسية

باكتساب خبرة أو مهارة أو اتجاه علمي أو عملي داخل الفصل أو خارجه  ،أو أثناء اليوم الدراسي أو بعد
االنتهاء من الدراسة على أن يؤدي نمو في خبرة المتعلم ويعمل على تنمية هواياته وقدراته واالتجاهات

التربوية واالجتماعات المرغوبة " ( .العتوم ) 16 : 1428 ،

ويطلق البعض على مصطلح األنشطة مسمى نشاطات المنهج ويعرفها بأنها  :نشاطات مخططة محددة

األهداف تستهدف مساعدة الطلبة على النمو الشامل المتكامل في شتى المجاالت وفق األهداف المحددة
للمنهج  ،وذلك من خالل قيامهم ببناء خبراتهم بأنفسهم فرادى أو جماعات وفق الفلسفة البنائية  ( .قنديل ،

) 668 : 2001

وهناك من يطلق على األنشطة الطالبية مسمى النشاط التربوي الحر ويعرفه بأنه  :ممارسة اختيارية

لفعاليات بدنية أو معرفية أو وجدانية أو اجتماعية تحت إشراف تربوي يحقق للتلميذ اشباع حاجاته ( .

الحبشي  ،وآخرون ) 8 : 1998 ،

ويعرف الجرجاوي النشاط المدرسي بأنه  :مجموعة من الممارسات التربوية الوسيلية الموجهة للمتعلمين
بغرض إكسابهم مجموعة من المهارات والخبرات والمعارف والعلوم في كافة جوانب الحياة االجتماعية

والتربوية والنفسية والجمالية والقيمية من أجل تهذيب سلوكهم وبناء شخصياتهم لخدمة أمتهم وأوطانهم ( .
الجرجاوي ) 6 : 2002 ،
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وعرفه عثمان وقمر بمصطلح األنشطة الطالبية  :وهي البرامج والنشاطات المتنوعة التي تنظمها المدرسة
متكاملة مع مناهجها  ،ويقبل عليها الطلبة برغبة ذاتية واهتمام بطريقة مشوقة ومثيرة  ،بهدف تحقيق أهداف
تعليمية تربوية  ( .عثمان  ،وقمر ) 25 : 2009 ،

من خالل النظر في تعريفات األنشطة المدرسية السابقة يستقرئ الباحث بعض المالمح التي تميز مفهوم
األنشطة المدرسية :

 األنشطة المدرسية ال بد وأن تتكامل مع المنهج المدرسي . أنها ال بد وأن تنبع من اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم . -يجب أن تتنوع لتناسب الفروق الفردية بين الطلبة .

 -تحتاج إلى أماكن مختلفة وأوقات محددة في المنهج الدراسي أو خطة األنشطة .

 يمكن أن تتم داخل الصف الدراسي ومنها ما يفضل أن يمارس خارج الصف المدرسي . -ال بد وأن تحقق ارتباط الطلبة بالبيئة المحيطة بهم وأن تعالج بعض قضاياهم .

 -يمكن تحقيقها من خالل التنسيق والتكامل الناجح بين المؤسسات التربوية جميعها .

ثانيا  /مجاالت األنشطة المدرسية :

النشاط ممارسة تظهر في أداء الطلبة على المستوى العقلي والحركي والنفسي واالجتماعي بفعالية

داخل المدرسة  ،ويشمل النشاط مجاالت متعددة تشبع حاجات الطلبة الجسمية والنفسية واالجتماعية ( .

شحاتة  ) 19 : 1990 ،وهذه المجاالت منفصلة كاآلتي :

 -1المجال االجتماعي لألنشطة  :ويتضمن العديد من األنشطة مثل  :الندوات واللقاءات مع أولياء
األمور والحفالت والرحالت العلمية والترفيهية وجماعات النظافة المدرسية والجمعية التعاونية

والمقصف و الهالل األحمر والمعسكرات .

 -2المجال العقلي لألنشطة  :ويتضمن جماعة الشطرنج وجماعة االطالع والبحث وجماعة المسابقات
العقلية وجماعة المتفوقين ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة عقليا .

 -3المجال الفني لألنشطة  :ويشمل جماعة الرسم والحفالت الفني كالغناء والتمثيل والتفصيل والخياطة
والموسيقى والزخرفة والخطابة والنجارة والمسرح المدرسي والمعارض المدرسية .

 -4المجال الثقافي لألنشطة :ويشمل اإلذاعة المدرسية والمسابقة الثقافية وجمعية المكتبة وجمعية
الندوات والمحاضرات .

 -5المجال الرياضي لألنشطة  :ويتضمن تشكيل الفرق الرياضية والتمرينات الحرة والمسابقات
الرياضية وجماعة الكشافة والمرشدات .

 -6المجال العلمي لألنشطة  :ويتضمن جماعات العلوم ونوادي العلوم ونوادي الكمبيوتر والحاسب
اآللي ونوادي الزراعة والبساتين وتربية الدواجن والطيور ونوادي األغذية والمعلبات وصناعة

العطور والروائح ومستحضرات التجميل .
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 -7المجال الديني لألنشطة  :وتتضمن الجماعة الدينية وجماعة الزكاة والمحافظة على المسجد
ونظافته والدعوة الدينية واإلرشاد واحياء المناسبات الدينية والكتب الدينية والبحوث والدراسات

الدينية والتالوة  ( .البوهي  ،ومحفوظ ) 18 – 16 : 2001 ،

,يالحظ الباحث مما سبق تنوع المجاالت لألنشطة بحيث تحقق مجمل مكونات التربية ممثال ذلك في

المكون المعرفي والمكون االجتماعي والمكون اإلداري والمكون الوجداني مما يسهم في تشكيل شخصية
قوية للطالب تجعل منه فرد صالح وفاعل قادر على المساهمة في حل مشاكل مجتمعه .

ثالثا  /وظائف األنشطة المدرسية وأهميتها :

تؤدي األنشطة المدرسية عددا من الوظائف السيكولوجية والتربوية واالجتماعية التي تعبر عن بعض أهداف

المدرسة وتظهر هذه الوظائف أثناء ممارسة األنشطة  ،ويمكن عرض هذه الوظائف فيما يلي :

الوظيفة السيكولوجية – النفسية  -للنشاط  :تسهم األنشطة غير الصفية في المدرسة بتحقيق جملة من
الوظائف النفسية من أهمها تنمية الميول والمواهب ؛ فالعمل الدراسي المرتبط بمقررات دراسية محددة يضع

قيودا على ممارسة الطلبة أل نشطة تلقائية ترتبط بميولهم  ،كما أنه ال يسمح بإتاحة الفرصة الكافية للعناية
بمواهبهم الخاصة وتنميتها  ،كما أن ممارسة هذه األنشطة يساعد في تقضية أوقات فراغ الطلبة في نشاط
مثمر ومفيد وهو ما يساعد في تحقيق الصحة النفسية لهم  ،كما يعد أحد السبل المهمة للتوجيه الدراسي

والمهني  .وتعتبر األنشطة المدرسية مصد ار غنيا للدافعية للتعلم داخل الصف .

الوظيفة التربوية للنشاط  :يحتاج الطالب إلى خبرات حسية مباشرة عند تدريس المعارف والمعلومات ،
واألنشطة المدرسية تساعد في توفير هذه الخبرات حتى يزداد وضوح المعارف  ،وحتى يتوفر لدى الطالب

رصيد كاف لفهمها وتمثلها  ،كما أن الخبرة الذاتية والممارسة والنشاط ييسر للطلبة تعلم الكثير من
المهارات واال تجاهات التي ال يمكن أن تتحقق لهم عن طريق الدراسة النظرية وحدها  .واألنشطة المدرسية
تكسب الطلبة مجموعة من االتجاهات المرغوبة كاالتجاه نحو الدقة والنظافة والنظام واألمانة واحترام
اآلخرين والعمل والحفاظ على الملكية العامة وكلها اتجاهات تربوية تسعى المدرسة لتأكيدها لدى طلبتها .

الوظيفة االجتماعية للنشاط  :يسهم النشاط المدرسي في قيام الصداقة والود بين أفراد الجماعة  ،والتدريب

على الخدمة العامة  ،وممارسة الديمقراطية  ،وتحمل المسؤولية  ،والتعاون والثقة بالنفس واحترام األنظمة
والقوانين  ،والتوفيق بين مصالح الفرد والجماعة  ،وتقدير القيمة العالية ألوقات الفراغ واستثمارها وتدريب

الطلبة على خدمة البيئة والمساهمة في تطويرها  ( .شحاتة ) 40 - 32 : 1990 ،

ويرى بعض التربويين أن هناك وظائف أخرى للنشاط المدرسي تتكامل وتتناسق مع الوظائف السابقة الذكر
وهي كاآلتي :

 .1تنمية مهارات معرفي لدى المتعلم .
 .2تنمية ميول واتجاهات وقيم .

 .3الربط بين النظرية والتطبيق .
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 .4تنمية مهارات االتصال .
 .5تعلم التخطيط والعمل في الفريق  ( .البوهي  ،ومحفوظ ) 36 -35 : 2001 ،

والنشاط المدرسي ليس مادة منفصلة عن المواد الدراسية األخرى  ،حيث أنه يتخلل كل الواد الدراسية ،
فهو جزء مهم من المنهج بمعناه الواسع  ،وهو عنصر مهم في بناء شخصية المتعلم وصقلها  (.الفي ،

) 14 : 2010

وتتميز النشاطات المدرسية بالروح الجماعية يتربى عليها الطلبة وتبث فيهم روح الجماعة علميا وعمليا

وتوجيههم إلى خدمة أنفسهم بأساليب وأهداف تربوية لها أهميتها وفوائدها المتمثلة بما يلي :

 اإلسهام في تثبيت المفاهيم العلمية وادراكها أثناء عملية التعلم بما يحقق من ترابط وتكامل بينالمنهج المقرر والنشاط الممارس .

 المشاركة في تحقيق الطالب ذاته بما يمارس من برامج ويشارك فيه من مشروعات وخدمة عامة . تدريب الطلبة على تحمل المسؤولية والعمل التعاوني بين أفراد جماعة النشاط وتعويدهم علىالتحلي باإليثار وانكار الذات .

 الموائمة بين األفكار والتوجهات الشخصية وبين القيم والعادات الطيبة واإليجابية للمجتمع بصفةعامة  ( .عبد الحميد ) 14- 13 : 2007 ،

 يسهم في الكشف عن قدرات وميول ومواهب المتعلمين ويعمل على تنميتها  ،مما يكون له أبرزاألثر في توجيه المتعلم التوجيه التعليمي والمهني الصحيحين .

 يهيئ للمتعلمين مواقف تعليمية شبيهة بمواقف الحياة إن لم تكن مماثلة لها  ،مما يترتب عليهسهولة استفادة المتعلم من مما اكتسبه من معلومات ومعارف وانتقال أثر ما تعلمه إلى حياته

المستقبلية .

 يهيئ للمتعلمين مواقف شبيهة بمواقف الحياة الطبيعية  ،مما يعدهم اإلعداد األمثل ويساعدهمبالتعامل بيسر مع مواقف الحياة الطبيعية مستقبال في ييسر وسهولة .

 يلبي احتياجات المتعلمين االجتماعية والنفسية كالحاجة إلى االنتماء االجتماعي والصداقة والتقديروتحقيق الذات .

 يسهم في استثمار أوقات الفراغ بصورة مثلى تساعد على إثراء معلومات المتعلم ومعارفه وأفكاره (.الفي ) 16 - 15 : 2010 ،

ويالحظ مما سبق أن األنشطة المدرسية ممارسات تعليمية موجهة وهادفة نحو استثمار طاقات ومواهب

الطلبة  ،وتؤدي وظائف نفسية وتربوية واجتماعية لتساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير
مبدعة للملتحقين بها مما يرفع من معامالت الذكاء لديهم  ،ويزيد من القدرة على االنجاز.
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رابعا  /عناصر ومكونات جماعات األنشطة:

العنصر األول رائد الجماعة :للرائد دور أساسي في الجماعي فهو الذي يؤثر في الجماعة عن طريق
صفاته الشخصية ومظهره العام وأسلوبه في الحياة وخبراته والطريقة التي يتبعها في توجيه الجماعة وطريقة
تعامله مع الجماعة من أهم صفاته  ،حبه للعمل مع األعضاء واتقانه للنشاط الذي يمارسه األعضاء
وتعاونه وتقبله للطلبة كما هم واستعداده لتحقيق رغباتهم ومساعداتهم واشعارهم بالسرور وبأنه مرب وأخ
وصديق وثبات اسلوبه في المعاملة لجميع الطلبة دون تمييز وايمانه بالعمل وتحمسه له واتصافه بالخلق
الفاضل وقدرته على توجيه األعضاء في تخطيط النشاط وتنفيذه وتقويمه وتحمله للمسئولية وحسن تصرفه.
العنصر الثاني أعضاء الجماعة :األعضاء هم أساس نجاح الجماعة ونموها وأن يشعروا بميل ورغبة في
االنضمام إليها ويمكن أن يتم ذلك عن طريق االستبيان الذي يقدم للطلبة لمعرفة أنواع الجماعات التي
يودون االنضمام إليها ويمكن أن يتم اإلعالن عن هذه الجماعات عن طريق اإلذاعة المدرسية وصحافتها
أو االتصال المباشر بالطلبة في فصول الدراسة.
العنصر الثالث برنامج النشاط :تحدد للبرنامج أهداف وأساليب لتحقيقها ولنجاحه ينبغي إشراك الطلبة في
وضعه ليعبر عن رغباتهم وكذلك مشاركتهم الفعلية في تنفيذه وفي توزيع مسئوليات هذا التنفيذ مع ضرورة
أن يكون العمل الذي يقوم به كل طالب مناسب الستعداداته المادية حتى يكون البرنامج قابالً للتنفيذ.
العنصر الرابع تنظيم الجماعة :وفيه يشرح الرائد أهداف تكوين الجماعة ومواعيد إجتماعاتها وأمكنة
االجتماع واألدوات المطلوبة من الطلبة والتي ستقدمها المدرسة  ،ويتم اختيار رئيس للجماعة ووكيل له
وأمين للصندوق وسكرتير للجماعة وسجل للجماعة يدون فيه أسماء الطلبة المشتركين والفصول الدراسية
التي ينتمي إليها كل عضو واألعمال التي يقوم بها الطلبة  ( .شحاتة ) 30 - 29 : 1990 ،
ويرى الباحث أن العالقة تكاملية بين جميع عناصر جماعة النشاط المدرسي ولكل منهم دور هام
ليحقق النشاط المدرسي أهدافه  ،وتمثل العناصر األربعة بمجملها نظام متكامل بحيث ال يمكن التخلي عن
أي عنصر من تلك العناصر األربعة  :رواد النشاط  ،واألعضاء  ،والبرنامج  ،وتنظيم الجماعة .

خامسا  /أسس ومعايير اختيار األنشطة المدرسية :

يستند اختيار األنشطة المدرسة على المستويين التخطيطي والتنفيذي إلى عدة معايير من أهمها :

– االرتباط بينه وبين عناصر المنهج األخرى من أهداف ومحتوى وتنظيم للمحتوى وطرق مستخدمة
ووسائل تعليمية متاحة وأساليب تقويم .

– االرتباط بينه وبين حاجات المتعلم واهتماماته واثارته للتفكير وتنوعه .
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– إتاحة الفرصة أمام جميع الطلبة للمشاركة بفاعلية وايجابية.
– إثارة مشكالت تكون موضع دراسة وتحليل .

– الحاجة إلى استخدام المعلم لمصادر متنوعة غير استخدام الكتب المدرسية .
– اعتمادها على التخطيط المشترك بين المعلم والطلبة .
– مراعاة ظروف كل مدرسة وكل بيئة.

– تمكن المعلم من كفايات تخطيط النشاط وتنفيذه مع طلبته  ( .شحاتة ) 53 : 1990 ،
وهناك عدد من األسس التي تقوم عليها األنشطة المدرسية من أهمها :

 إعطاء الطلبة فرصة االشتراك االختياري في األنشطة وشرح المشرف لهم أهمية النشاط المدرسيوأهدافه التربوية التي يكتسبها الطلبة الممارسين للنشاط  ( .نصر هللا ) 217 :2000 ،

 -تدريب الطلبة على تخطيط العمل وتنظيمه  ،وعلى تحديد المسؤولية  ،والتدريب على القيادة

والتوجيه  ،ويكون المعلم مرشدا وموجها للظروف المناسبة أمام الطلبة لكي ينشطوا ويمارسوا

النشاط  ،ويحققوا أهداف منشودة  (.برهوم ) 19 : 2000 ،

 القيام بعملية تقويم شاملة بعد تنفيذ خطط األنشطة المختلفة للوقوف على تحقيق أهداف الخططالموضوعة لكل نشاط ومعرفة أهم الصعوبات التي قابلت الجماعة في أثناء تنفيذ خطة النشاط
وكيفية التغلب عليها في الخطط التالية  (.راشد )178 ، 177 : 1993 ،

 األنشطة تمارس في أثناء اليوم الدراسي على أن يخصص لها وقت محدد في الجدول الدراسياألسبوعي  ،وفي آخر اليوم الدراسي .

 يجب تقويم األنشطة من الطلبة والمشرفين عليها لتعديلها وتحديد شروط المشاركة فيها . يعفى الطلبة من أعباء األنشطة المالية  ،ويمكن أن يشارك في هذه األعباء مجالس أولياء األمور ( .شحاتة ) 56 : 1990 ،

ومن خالل أسس ومعايير اختيار األنشطة المدرسية يرى الباحث أن النشاط يجب أن يراعي ميول

واستعدادات وقدرات الطلبة وحاجاتهم والعمل على اشباعها  ،ويجب أن يسند إلى معلم فاعل ومؤهل وقادر

على التقدم بالمشاركين بالنشاط مع استمرار عملية المتابعة والتقويم .

سادسا  /معوقات األنشطة المدرسية:

بالرغم من األهمية التي تحتلها األنشطة الطالبية في الجانب التربوي فإنه قد يواجهها العديد من

المصاعب والمعوقات التي تطفئ بريقها وتعيق انتشارها وتطبيقها في المدارس وقد بينت كثير من الدراسات
العديد من هذه المعوقات والصعوبات التي تحد من النشاط .

وأسوأ ما يواجه النظام التربوي التعليمي هو غياب األنشطة التربوية الفاعلة إذ تحول النشاط في

المدارس إلى العبث  ( .الجوادي  ) 303 : 2005 ،وقد أشارت بعض الدراسات إلى معوقات تفعيل
األنشطة المدرسية منها العبء التدريسي  ،وضعف إقبال الطلبة على المشاركة في األنشطة  ،ومحدودية
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تلبية أهداف النشاط غير الصفي لحاجات المجتمع  ،وعدم وجود دليل للمناشط المدرسية يمكن االسترشاد

به عند التخطيط لها  ،كما أن ترك ذلك لتقدير المدرسة يعوق تقديم المناشط وممارستها ويجعلها هامشية
في ضمن البرنامج العام للمدرسة  ( .آل غائب  ) 137 ، 135 : 2005 ،باإلضافة إلى محدودية
صالحيات اإلدارة المدرسية  ،وعدم تفهم منتسبي المدرسة ألهمية دورهم في تفعيل النشاط المدرسي  ،وقلة

إدراك المجتمع المدرسي ألهمية األنشطة  ( .البصام  ) 194 : 2007 ،ويضيف الحقباني صعوبة اقتناع

إدارة المدرسة بأهمية النشاط المدرسي واعتباره مضيعة للوقت وحائال دون تفرغ الطلبة ألداء واجباتهم  ،في
ظل ندرة اقتناع رواد النشاط بضرورته أو بكيفية تخطيطه وتنفيذه وتقويمه  ( .الحقباني ) 24 : 2008 ،

ويقسم جودة (  1426ه ) الصعوبات والمعوقات لتنفيذ النشاط إلى صعوبات ومعوقات داخلية وأخرى

خارجية  :الصعوبات والمعوقات الداخلية فهي ذاتية  ،تتعلق بالفريق نفسه من حيث القيادة واألعضاء ،

والتعامل معها والعمل على التغلب عليها يقلل من فرص ظهورها في المستقبل ويضعفها ويزيد من قوة

الفريق  ،بينما االلتفاف عليها في معظم األحيان يكون حال مؤقتا في الوقت الذي يجب فيه أن يكون الحل
جذريا حتى ال يصادف الفريق في المستقبل برامج يجد فيها نفسه أمامها وهو ال يمتلك القوة الكافية التي

تؤهله للتعامل معها أو ما في مستواها ومن هذه المعوقات ما يلي :
 -غياب روح الفريق .

 الصراعات الشخصية والتنازع على القوة أو السلطة في استخدام المرافق أو األجهزة واإلمكاناتالمتاحة .

 -الفهم الخاطئ من قبل األعضاء أو القائد لدور الفريق من حيث الهدف أو غيره .

 غياب التنوع في خصائص أعضاء الفريق  ،وذلك خاصة فيما يتعلق بالكفاءات إذا أصبح مستوىالمعارف والخبرات والمهارات لدى الجميع متساوية .

أما الصعوبات الخارجية تتعلق بصفة عامة بالبيئة التربوية والجو العام في المدرسة وكذلك البيئة

المحيطة  ،وبعض األطراف ذات العالقة به هم من العاملين في المدارس أو اإلشراف التربوي أو من

أولياء األمور  ،ويجب العمل على تخطي هذه الصعوبات والتخلص منها ومن أهم هذه المعوقات ما يلي :

 عدم وضع أسس تساعد على أن يكون هناك أرضية لعملية استمرار البناء والتطور تسير عليهاالقيادات الجديدة ويستنير بها أعضاء الفريق عند استقبال مجموعة جديدة من الطلبة  ،أو غياب

المشرف .

 -وقوع المشرف أو غيره من عناصر إدارة النشاط في مصيدة تعريف اإلدراك الذاتي على أنه حقيقة.

 الخوف غير المبرر من االستجابة السريعة والمناسبة لإلبداع وما تقتضي الظروف من تجديد أوتغيير في البرامج واألنشطة والخطط  ( .جودة ) 53 – 52 : 1426 ،

ويمكن تلخيص معوقات النشاط الطالبي في النقاط التالية:

 .1عدم وضوح الهيكل التنظيمي أو التوصيف الوظيفي للعاملين في مجال النشاط.
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 .2عدم اإليمان الحقيقي بقيمة األنشطة وأهميتها ويتضمن ذلك في أن كليات التربية ال تتضمن برامجها
إعداداً حقيقياً للمعلم لممارسة األنشطة بأنواعها ممارسة تتصل بالمناهج الدراسية.

 .3عد م توفير اإلمكانات المادية المناسبة لتحقيق متطلبات األنشطة فالمباني الدراسية في بعض األحيان
ال تتناسب واألنشطة المطروحة كذلك ميزانيات النشاط ضئيلة.

 .4عدم القدرة على تنظيم األنشطة وهذا القصور يرجع إلى االنشغال بالتدريس.
 .5قلة توفر الكفاءات اإلدارية والفنية المتخصصة في مجال النشاط.

 .6افتقار العديد من الكفاءات بسبب سياسات التدوير الوظيفي في ظل عدم توفر البديل المناسب.
 .7قلة إجراء الدراسات واألبحاث العلمية عن األنشطة الطالبية.

 .8عدم تزويد القائمين على األنشطة بالدراسات والنتائج والتوصيات.

 .9عدم وجود دورات تدريبية متخصصة للعاملين في النشاط الطالبي.
 .10عدم تخصيص أوقات محددة في الجدول الدراسي لممارسة األنشطة.

 .11عزوف أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن ممارسة النشاط والمشاركة فيه.

 .12نمطية البرامج المقدمة وافتقادها لعناصر التنويع والتشويق واإلعالم( .الحربي )600-599 :2001،
 .13عدم توفر الوقت والمكان لممارسة األنشطة الزدواج المدارس على نفسها والعمل بنظام الفترتين  ،فال
تكفي الفرصة التي تخلو فيها المدرسة من الدراسة ليمارس الطلبة نشاطهم فيها .

 .14عدم تعاون مدير المدرسة وفهمه الخاطئ للنشاط  ،وكذلك مدرسي المدرسة وتفاوتهم في وجهات
النظر حول النشاط المدرسي واهتمامهم الزائد بالجانب المعرفي دون سواه .

 .15المدرسة ليس لديها دليل باألنشطة المدرسية يمكن أن تسترشد به عند التخطيط للنشاط المدرسي ( .
شحاتة ) 62 – 61 : 1990 ،

 .16يجد الطلبة في االستعداد لألنشطة فرصة للتسرب والهروب من المدرسة وعدم حضور النشاط الذي
تفرغوا من أجله  ،وقضاء األوقات خارج أسوار المدرسة .

 .17خوف أولياء األمور على أبنائهم من التسيب والضياع وعدم المراقبة الكاملة من المدرسة وعدم تحمل
المدرسة وادارة التعليم مسؤولياتهم كاملة  ( .الجرجاوي ) 209 - 208 : 2002 ،

ومن خالل ما سبق نجد أن األدبيات والدراسات كشفت عن كثير من المشكالت والمعوقات التي تحول

دون تحقيق األنشطة التربوية ألهدافها  ،وال شك أن معرفة هذه المشكالت والكشف عنها أمر ضروري
لتذليلها ومعرفة السبل لمواجهتها  .ويالحظ الباحث أن معيقات النشاط المدرسي تتوزع بين كل من  :إدارة

المدرسة  ،والمعلم رائد النشاط  ،وأعضائه  ،والبرنامج والخطة  ،واإلمكانات المادية والمعنوية  ،وال تتركز
في مجال واحد منها وهنا يجب أن تتظافر الجهود بين كل اإلدارة المدرسية ومشرفي النشاط من معلمين

وادارات تربوية بوضع خطط وبرامج واضحة ومناسبة للتغلب على هذه المشكالت والحد منها .
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سابعا  /دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف النشاط المدرسي :

نجاح برامج النشاط المدرسي وأن تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها على أكمل وجه ال بد له من وجود

أدوار بناءة تعمل على تحقيق ذلك النجاح  ،وعلى رأسها دور مديري المدارس الذي يعتبر الموجه األول

ألدوار العاملين بالمدرسة والطلبة  ،وهذا الدور هو الذي يستطيع أن يبعد النشاط عن الروتينية والمظهرية

التي تحد من تحقيق األهداف المنشودة للنشاط .

ويعد مدير المدرسة هو المسؤول المباشر لجميع العاملين في المدرسة والمسؤول األول عن تحقيق

المدرسة ألهدافها  .حيث أن موقفه من األنشطة المدرسية غير الصفية له عالقة كبيرة بمدى دعمه لهذه
األنشطة ) 1 : 2005 ، BROWN (.

ويعتبر مدير المدرسة في حدود اإلمكانات المتاحة للمدرسة المسؤول األول عن األنشطة المدرسية

وعن برامجها وفعالياتها المختلفة ببعده القيادي واإلداري  ،باعتباره قمة الهرم اإلداري وصاحب القرار في
تلك المؤسسة التعليمية  ،حيث قناعته بالنشاط ومشاركته في إعداد الخطط والبرامج لألنشطة وتشجيع

العاملين باألنشطة على االستمرار وزيادة العطاء  ،ويحفز الطلبة على اإلقبال على األنشطة  ( .الفهيدي ،
) 118 : 2009

وعلى هذا فمن المسؤوليات اإلدارية والفنية لمدير المدرسة التخطيط لألنشطة المدرسية ومتابعة

تنفيذها واإلشراف عليها  ،حيث يعتبر الرئيس المباشر لجميع المنتمين للمدرسة والعاملين فيها  ،وهو
المسؤول األول عن تحقيق أهداف المدرسة وبلوغ غايتها  .فهو أحد أطراف العملية التعليمية وله دور بارز

في تفعيل النئشاط المدرسي ويبرز هذا الدور عند ( الدخيل  ) 2002 :ملخصا فيما يلي :

 أوال  :تفعيل النشاط  :من خالل اإليمان بأهمية النشاط  ،ووضع الخطط االستراتيجية للنشاط  ،وتهيئةالجو المناسب للمعلمين والطلبة لمزاولة النشاط  ،وتسخير اإلمكانات المتاحة بما فيها مرافق المدرسة .

 ثانيا  :تفعيل النشاط المدرسي مع المعلمين  :من خالل غرس حب النشاط في نفوسهم  ،وتشجيعهمعلى االلتحاق بدورات النشاط الطالبي  ،واطالع المعلمين على ما يستجد من تطوير وتنظيم لألنشطة

لتطبيقه  ،وعرض نتائج المسابقات التي تقام بين المدارس على المعلمين لإلطالع عليها لمعرفة وتقييم
جهودهم من خالل النتائج  ،ومراعاة ميول المعلمين أثناء توزيع اإلشراف على النشاط  ،حث المعلمين

على زيارة المعارض واألنشطة لإلستفادة منها  ،واإلشادة بالمعلمين المتميزين في النشاط وتكريمهم .

 ثالثا  :تفعيل النشاط بمشاركة أولياء األمور  :من خالل توجيه الدعوة ألولياء األمور لزيارة المدرسةواالطالع على نشاطها  ،واستغالل مجالس اآلباء لبيان أهمية النشاط وتقديم نماذج من النشاط فيها ،

ومشاكة أولياء األمور في النشاط  ،وتوزيع النشرات والمسابقات التي تشتمل على أسئلة ثقافية على
األسر وطلب إعادتها للمدرسة بعد اإلجابة عليها  ،وبعث خطابات شكر ألولياء األمور المشاركين في

النشاط تقدي ار لهم على المشاركة  ،واشراكهم في مسابقات ألحسن عمل يدوي أو طبق خيري .
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 رابعا  :تفعيل النشاط مع الهيئات والمؤسسات الحكومية واألهلية  :دعوة بعض الهيئات والمؤسساتالحكومية للمشاركة في النشاط كالهالل األحمر  ،طبيب المركز الصحي لعمل دورات عن االسعافات
األولية  ،عرض فيلم عن نظافة الفم واألسنان وكيفية العناية بهما .

 خامسا  :تفعيل النشاط خارج المدرسة  :وذلك عن طريق المشاركة في مسابقات النشاط بين المدارسعلى مستوى اإلدارة التعليمية وابراز دور المدرسة في ذلك  ،واصدار بعض النشرات والدوريات التثقيفية
وتوزيعها على األسر لتثقيفهم وربطهم بالمدرسة .

 سادسا  :تفعيل النشاط مع الطلبة داخل المدرسة  :من خالل زرع التنافس بينهم وحفزهم لالنغماس فيمجاالت النشاط  ،واشباع رغباتهم الحركية والنفسية  ،وتقسيم النشاط إلى مجموعات مع مالحظة أال

تطغى مجموعة على األخرى  ،واستثمار طابور الصباح واإلذاعة المدرسية في تعويد الطلبة على
الخطابة ومعالجة القضايا المهمة ومسايرة األحداث  ،واستضافة مدير المدرسة ألحد مشرفي النشاط

إللقاء محاضرة عن أهمية النشاط ودوره في تنمية عقول الطلبة وصقلها  ،وتنظيم بعض المعارض الفنية

واألعمال اليدوية داخل المدرسة  ،واقامة مسابقات بين الفصول والجماعات ومنح جوائز تقديرية للفائزين

 ،وتشجيع الطلبة للقيام ببعض األعمال اليدوية  ،وايجاد فرقة من الطلبة للنظام والمراقبة وذلك لمتابعة
سير زمالئهم وتعويدهم على حب النظام واحترام مرافق المدرسة والمحافظة عليها  ،واالشادة بالطلبة

البارزين ومنحهم شهادات تقديرية وابرازهم في لوحات الشرف بالمدرسة  (.الدخيل – 87 : 2002 ،
) 90

وقد حدد المنيف (  ) 1996دور مدير المدرسة في النشاط المدرسي ملخصا في النقاط التالية :
 -التوعية بأهمية النشاط المدرسي وأهدافه وأنواعه وكيف يختار الطالب نشاط المناسب .

 اختيار المشرفين على األنشطة من المعلمين وفق ميولهم ورغباتهم وخبراتهم ومهاراتهم في التعاملمع طلبتهم أثناء النشاط .

 -توفير اإلمكانات والخامات الالزمة لألنشطة وتوزيعها على المشرفين .

 اختيار األنشطة التي يجب أن تمارس من بداية العام الدراسي والموافقة عليها من قبل اللجنة التييرأسها مدير المدرسة .

 المتابعة لألنشطة والمشرفين عليها حتى يكون لدى مدير المدرسة تصور تام عن األنشطة المنفذةفي المدرسة والتي لم تنفذ  ،ليتمكن من معرفة مدى نجاح األنشطة أو معوقاتها حيث أن المتابعة

توضح له  :نقاط الضعف والقوة في تنفيذ األنشطة المدرسية  ،واستغالل كافة اإلمكانيات المتوفرة

لديه  ،وتساعد على التقويم المستمر لكافة األنشطة  ،وتوفير الوقت والجهد  ،واثارة الحماس
واالهتمام من قبل جميع المشرفين على األنشطة .

 -توزيع ميزانية النشاط على الجماعات المختلفة وتخصيص ميزانية لكل جماعة .

 إعداد جدول أعمال االجتماعات التي تعقد مع مشرفي النشاط لمناقشة النجاح أو الصعوبات التيتواجه النشاط والطرق السليمة لعالجها .
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 رئاسة مجلس النشاط والرواد . االشتراك مع اللجان الخاصة عن سير النشاط إلدارة التعليم .-

رفع التقارير الخاصة عن سير النشاط إلدارة التعليم  (.المنيف  ) 91 – 90 : 1996 ،و كتابة

التقارير هي عملية تقييم ألسلوب اإلدارة والنشاطات المختلفة ومدى تحقق األهداف  .وفي دفاتر

المتابعة لكل نوع نسجل ما تم انجازه واالجتماعات والمقترحات لتحسين األداء واتمام التنفيذ ( .

عابد ) 260 - 255 : 1998 ،

ويتضح مما سبق أن اإلدارة المدرسية هي المسؤولة األولى عن تطبيق خطة النشاط المدرسي ونجاحها

وتحقيق أهداف النشاط كاملة ،وعليها أن تقيس وتقيم األداء والنتائج بصورة مستمرة حتى تستطيع معرفة

المعوقات التي تواجهها وأسبابها واإلسراع في وضع الحلول المناسبة لها وتنفيذها  .وهكذا يكون لمدير

المدرسة القسم األكبر من المسؤولية تكاد تكون كاملة في تحقيق أهداف النشاط المدرسي وتنظيمه
واالشراف عليه والتخطيط له وابعاده عن الروتيني والتقليد واب ارزه في صورة جيدة ومشجعة للجميع .

ثامنا  /دور معاهد وكليات إعداد المعلمين في إعداد المعلمين للنشاط :

يقع على كاهل كليلت التربية ومعاهد إعداد المعلمين التزاما يفرض عليهم تزويد المعلمين في فترة

التدريب واإلعداد بأسس أعمق وأكثر شموال واحاطة  ،وباتصال أوثق وأكثر حيوية وواقعية ببرنامج نشاطات

التالميذ .فمن الشكاوي التي ال يمل مديروا المدارس من تكرارها  ،أن المعلم المبتديء يعرف كيف يدرس

التاريخ  ،أو الحساب  ،لكنه لم يتلق أي تدريب أو إعداد يمكنه من اضطالع بمسؤوليات أستاذ الفصل  ،أو

اإلشراف على فريق التمثيل بالمدرسة  ،أو العمل كمشرف وموجه لصحيفة المدرسة  .فالحقيقة أن المعلمين
الجدد خاصة يميلون إلى أن يعّلِّموا كما َّ
تعلموا  .في ضوء ما تقدم  ،أصبح من المأمول إحداث تغيير

شامل في النظرة إلى مفهوم وظيفة المعلم ورسالته  ،كذلك األخذ بعين االعتبار ما ط أر على التعليم

خصوصا من تطورات ومفاهيم حديثة  ،تفرض على المهيمنين على معاهد إعداد المعلم ين أن ال ينصب
همهم على تعليم مواد التخصص التي سيدرسها المعلم ،وتفاصيل طرق تدريسها فحسب  ،بل يجب أن

أيضا على خصائص وحاجات ورغبات واهتمامات التالميذ الموجهة المربية ( .
ينصب اهتمامهم األكيد ً
مقبل ) 53 : 2011 ،
ومن خالل ما سبق يالحظ الباحث أنه ال بد من إعداد وتدريب الطلبة المعلمين على إدارة وتنظيم

األنشطة المدرسية واإلبداع بها من خالل برامج أو مقررات جامعية يدرسها الطلبة كي يتمكنوا من النجاح

في تنفيذ األنشطة المدرسية لما لها من دور فعال وأثر إيجابي على الطالب والمدرسة والمجتمع .
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المبحث الثاني  :الحركة الكشفية وأنشطتها ومناهجها
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المبحث الثاني
الحركة الكشفية وأنشطتها ومناهجها

أوال  :مراحل وتطور الحركة الكشفية ( عالميا  ،وعربيا  ،ومحليا )

يتناول الباحث في هذا القسم نشأة الحركة الكشفية عالميا أصولها العربية وبداية انطالقها كحركة

كشفية في البالد العربية كذلك واقع الحركة الكشفية في البالد العربية من حيث مواطن القوة والضعف

والتحديات والفرص المتاحة أمامها  ،ثم ينتقل النطالق الحركة الكشفية محليا في فلسطين ويتتبع نشأتها
وما واجهته من تحديات االستعمار واالحتالل حتى نالت االعتراف بها عالميا .

بدء إنشاء الحركة الكشفية عالميا :

طفى على السطح مفهوم الحركة الكشفية حينما بدأ بادن باول بتاريخ ( )1907/8/1يدعوا إلى إنشاء

الحركة الكشفية لتكون وسيلة لتدريب الفتى االعتماد على النفس وتكوين شخصيته وتنشئته نشأة وطنية

اجتماعية تبعث في نفسه االعتزاز بقوميته واإليمان بوطنه وتزويده بالمثل العليا التي يجب أن تتوفر في
المواطن الصالح وفي سنة (  ) 1908أصدر كتابه األول (الكشافة للفتيان ) وقد أخذت الحركة باالنتشار
وأخذت الكثير من األمم بأساليب الكشافة وتعاليمها وانتشرت في جميع أنحاء العالم وعند قيام الحرب

العالمية األولى سنة (  ) 1914كانت فرق المتطوعين من الكشافة هي ألمع الفرق حيث أظهرت الكشافة

ضروباً من البسالة والشهامة مما جعل الناس ينظرون إليها بعين اإلعجاب ويؤمنون بأنها ترمي إلى غرس
روح الوطنية الصحيحة التي تدعوا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وقد أكد (بادن باول) أن الحركة

الكشفية حركة سالم ترمي إلى ربط أواصر المحبة والصداقة بين الكشافين مهما اختلفت جنسياتهم تغذي

نفوسهم بروح اإلخاء الكشفي العالمي  (.الناطور )64 - 63 : 2011 ،
األصول العربية إلنشاء الحركة الكشفية :

تحرص الشعوب على تنشئة أبنائها واعدادهم ألن يكونوا مواطنين نافعين ألنفسهم ولمجتمعاتهم ولقد

كان العرب من أسبق الشعوب إلى العناية بأبنائهم ليشبوا أصحاء أقوياء األجسام سليمي البنية وقد ساعدهم

في ذلك حياتهم القبلية وتعاملهم مع الصحراء والجبال ويعتمدون على أنفسهم في جلب رزقهم ويتنقلون من

مكان إلى مكان بحثا عن الكأل والماء فقد كانوا كشافة بطبيعتهم وعادتهم وتقاليدهم يسترشدون بالنجوم ليالً

وبالشمس نها اًر  .ويقول عدد من الباحثين أن جذور الكشاف قديمة منذ فجر التاريخ واستعملت لفظة

الكشاف في عصور إسالمية مختلفة  ،وقد استعمل محمد علي باشا الذي حكم مصر في أوائل القرن

التاسع عشر الكشافة في جيشه لذلك نرى أن كل ما قام به بادن باول عندما أسس الحركة الكشفية في

بداية القرن العشرين هو االستفادة من تجارب األمم في هذا المجال فصاغ الحركة الكشفية في تنظيمات

وأطر محددة مما أدى إلي نسبتها إليه  .وقد ورد في كتاب ( الحركة الكشفية عربية األصول) للشيخ احمد

الشرباصي أن العربي منذ فجر التاريخ يعيش في الجزيرة العربية ويحيا حياة كشفية يقيم بين الوهاد والجبال
يتتبع منابع الكأل ويالحظ النجوم والكواكب يساير تحركات الشمس والقمر يحس اإلحساس العميق بحركات
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الرياح واألمطار يتنبه في تدقيق إلى ما حوله من الحيوانات والطيور والحشرات والنبات مما أدى إلى شهرة
العرب في أمور كثيرة كالضيافة والفراسة ودراسة االختالج ومالحظة النجوم وتعرف منابت الكأل ومالحظة
الطيور وتتبع الرياح واألمطار ودراسة الحيوانات والحشرات  ،ولذا يتوجب علينا اليوم أن نصوغ ألنفسنا
نظاماً كشفياً يليق بنا ويتالءم مع تطورنا العصري الحديث  (.الناطور ) 61 : 2011 ،

الحركة الكشفية في البالد العربية:
تأسست أول فرقة كشفية عربية في لبنان عام (  1912م ) تحت مسمى الكشاف العثماني حيث

كانت البالد تحت الحكم العثماني ثم عرفت باسم الكشاف المسلم بعد انتهاء الحرب العالمية األولى  .ويعود

الفضل في دعمها وانتشارها إلى المرحوم الشيخ محمد توفيق الهبري الذي كان من رجاالت وعلماء لبنان

البارزين ( .القحطاني ) 160 : 2000 ،

وشكلت هذه الفرقة أول مدرسة علمية تربوية أنشأها الهبري في لبنان ،وعقب انتهاء الحرب العالمية

األولى انتشرت الحركة الكشفية في البالد العربية وفي عام(  1930م ) أقيم أول مخيم عربي في لبنان
شاركت فيه كل من لبنان وسورية ومصر  ( .الجرجاوي ) 145 : 2002 ،

ولقد مثلت البالد العربية في أغلب المخيمات الدولية التي أقيمت وقام كشافوها بتمثيل بالدهم خير

تمثيل فكانوا فخ اًر للعرب أمام العالم في كل مخيم دولي شاركوا فيه ولقد فكرت البالد العربية في أن تعمل

على تنسيق روابط اإلخوة بين كشافيها وتوحيد أهدافهم وتحقيق غاياتهم المثلى فرأت أن تنظم لهم مؤتمرات

ومخيمات كشفية عربية  ( .الناطور ) 64 : 2011 ،

حيث عقد لقاء كشفي عربي وبدأ أول نشاط للحركة الكشفية العربية في أوائل الثالثينات عن طريق

تنظيم الرحالت وتبادل الزيارات الكشفية  ،وفي عام (  1938م ) دعا كشاف سوريا إلى مخيم كشفي

عربي أقيم في بلودان شارك فيه عدد من كشافة وقيادة البالد العربية التي كانت شديدة الحماس لعروبتها

واصرارها على لم الشمل العربي  ،وقد القت القيادات الكشفية التي شاركت في ذلك المخيم معارضة شديدة
وتعرضت للكثير من المضايقات من بعض البالد الغربية  ( .القحطاني ) 160 : 2000 ،

وشارك في هذا المخيم قيادات كشفية عربية من لبنان وسورية وفلسطين ومصر والعراق ثم توالت

الزيارات وتعددت اللقاءات بين الوفود العربية من القيادات الكشفية ( الناطور ) 64 : 2011 ،

وفي عام (  ) 1954أقيم أول مخيم ومؤتمر كشفي عربي بالزبداني بعد أن أصدرت الئحة منظمة

لها اعتمدتها جامعة الدول العربية ومن ذلك التاريخ أصبح للحركة الكشفية العربية أجهزتها التي شكلت
ولوائحها التي وضعت ونظمت وحققت الكثير من اإلنجازات  ( .الجرجاوي ) 146 : 2002 ،

وقد رأت الجامعة العربية أن تتبنى فكرة المؤتمرات والمخيمات وقد تم إقامة المعسكر والمؤتمر

الكشفي العربي الثاني باإلسكندرية في أغسطس سنة ( 1956م ) وقد تم في هذا المؤتمر إنشاء المكتب

الكشفي العربي الدائم وذلك للنهوض بالحركة الكشفية العربية باعتبارها جزء من الحركة الكشفية  (.الناطور

) 64 : 2011 ،
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واقع الحركة الكشفية العربية

نتائج تحليل واقع الحركة الكشفية العربية للمؤتمر الكشفي السابع والعشرون بالجزائر عام(  2013م ) من
حيث نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الحركة الكشفية العربية :

نقاط القوة :

 -1وجود الهيكل التنظيمي المتناسق للكشافة العربية .
 -2وجود الفلسفة الواضحة المبنية على هدف ومبادئ وطريقة الحركة الكشفية .

 -3وجود الكفاءات والكوادر المؤهلة ذات الخبرات المتنوعة في كافة المجاالت .
 -4شمول نظام التأهيل للقيادات والبرامج لكافة المراحل العمرية .
 -5وجود المناهج الكشفية لكافة المراحل .

 -6وجود روح العمل التطوعي الجماعي وثقافة المشاركة .
 -7عراقة وأصالة اإلقليم الكشفي العربي .

نقاط الضعف :

 -1محدودية الصالحيات مقابل المسؤوليات في الهيكل التنظيمي .
 -2قلة الموارد المالية .

 -3ضعف الخطاب اإلعالمي الكشفي .

 -4ضعف توظيف الجانب التكنولوجي في المناهج الكشفية .
 -5قصور نظام الحوافز والمكافآت .

 -6رتابة األنشطة والبرامج المعمول بها .

 -7ضعف التكامل ما بين المناهج الكشفية والمدرسية .

 -8ضعف تعميم وتبادل المشروعات التنموية الناجحة التي تتم بالتعاون مع المنظمات الدولية .

الفرص المتاحة :

 -1كثرة عوامل التقارب والتواصل الثقافي واالجتماعي في البيئة العربية .
 -2إمكانية التواصل الفعال مع المجتمع .

 -3إمكانية إقامة الشراكات والتفاهمات مع المؤسسات والمنظمات العالمية .
 -4ثقة المجتمع العربي بالحركة الكشفية .

 -5إمكانية االستفادة من الكفاءات والخبرات العربية .
 -6توفر فرص التدريب والتأهيل في المؤسسات العربية العامة والخاصة ذات العالقة .

 -7توفر الدعم من المنظمات العربية والعالمية والخاصة واالستفادة من الدعايات للبرامج واألنشطة .
التحديات :
 -1عدم االستقرار األمني في البيئة العربية .
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 -2البطالة والفقر .

 -3الغزو الثقافي والفكري في ظل العولمة .
 -4التحديات البيئية والصحية المتزايدة .

 -5االغتراب النفسي لدى الشباب العربي .

 -6القصور في مواكبة النمو السريع للمعرفة .
 -7الفجوة المعرفية بين األجيال

 -8التأثير السلبي السياسي واالقتصادي .

 -9ظهور المنظمات الشبابية المنافسة للحركة الكشفية  ( .المؤتمر الكشفي العربي السابع والعشرون
) 9 - 8 : 2013 ،

مما سبق يالحظ الباحث أن الحركة الكشفية في البالد العربية بالرغم من نقاط القوة التي تمتلكها إال

أنها ال زالت تواجه تحديات كبرى من أجل التطور والتحسن ومواكبة العولمة والتطور التكنولوجي والتقني

واالنفتاح الثقافي بما يحافظ على الشخصية العربية االسالمية وقيمها بما تمتلكه من فرص متاحة أمامها.

تاريخ الحركة الكشفية في فلسطين :
يعود تاريخ الحركة الكشفية في فلسطين إلى أواخر العهد العثماني حيث اهتم األتراك بالحركة
الكشفية خاصة بعد نشوب الحرب العالمية األولى  ،وفي عهد االنتداب البريطاني على فلسطين اهتمت

دائرة المعارف العامة بتأسيس الكشافة في المدارس خصوصا لكون مدير المعارف العام مستر بورمان هو
نفسه مندوب الكشافة العام  .وأخذت الحركة الكشفية الفلسطينية تنمو وتتصاعد حتى قام إضراب الثورة

الكبرى واشتركت الفرق الكشفية في إدارة واجباتها الوطنية فأخذت الحكومة بمطاردتها ومنعت أعضائها من
الظهور بالمالبس الكشفية فتوقفت الحركة الكشفية  .وفي عام ( 1945م ) تم تشكيل االتحاد الرياضي

الفلسطيني وكان أول اهتماماته التي سعى إليها اتخاذ قرار بإحياء الحركة الكشفية الفلسطينية من جديد

حيث عقدت اللجنة التنفيذية لألرض مؤتمر عام في القدس بتاريخ ( 1945/7/15م ) لقادة الحركة الكشفية

واتخذوا قرار بتأسيس جمعية الكشاف العربي الفلسطيني وقاموا بانتخاب الرئيس العام فوزي محي الدين

النشاشيبي وهو أحد القادة الذين رافقوا الحركة الكشفية منذ بدايتها وعملوا فيها منذ ( 1919م ) وحاز على
العديد من األوسمة كما ألف الكتب العديدة حول الكشافة وأنظمتها وأعمالها ورسائلها كما قاموا بانتخاب

مفتشي األلوية الستة  .واستطاعت الكشافة الفلسطينية توحيد صفوفها من جديد في (  )186وحدة كشفية

تضم أكثر من عشرة آالف كشاف على النحو التالي  ) 338 ( :قائد و (  ) 5991جواالً و () 1450
شبل وبسبب توقف المدارس في هذه المرحلة من تأليف الفرق الكشفية إال أن العدد كان يرتفع بالتدريج من
األشبال الكشافين إلى الجوالة مع أن العكس هو المفروض ؛ وقد ساهمت الوحدات الكشفية في جمع

األموال للمشاريع الوطنية كما اشتركت في إحياء المناسبات الدينية والقومية وساهمت في التربية األساسية

عبر زيارتها المتكررة للقرى  .ومن الجدير بالذكر أن الجمعية لم تتعرض للتداخالت السياسية ألنها لم
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تتدخل في اللعبة السياسية أصال فلم تحسب لها الزعامات السياسية آنذاك حساباً في الوصول إلى المراكز

القيادية  .أما حكومة االنتداب فقد حسبت لهذه الجمعية حسابات أخرى جعلتها تخشى من هؤالء الشبان
الفتية المنتشرين باآلالف والمتدربين على النظام والتعاون واالنضباط  .وألن الجمعية تهتم بالكوادر التي
تخشى منها الحكومة قبل سواهم حيث منها خرج المناضلون األقوياء الذين تدربوا على الطاعة والنظام

فكان هذا السبب الرئيسي الذي أدى إلى رفض االعتراف بجمعية الكشاف العربي الفلسطيني طيلة الفترة

األولى من حياتها قبل الحرب العالمية الثانية  .ولما أعيد تنظيم الجمعية في أواخر الحرب عاد رؤسائها
إلى الضغط المتواصل على الحكومة وعلى الجامعة العربية وعلى الكشاف العربي والكشاف في لندن

والكشافة الدولية وبعد عام من الضغط المتواصل تم االعتراف بها كعضو في حركة الكشافة العالمية في

المكتب الدولي وكانت القاعدة من هذا االعتراف الرسمي هو عدم الخوف من التعرض إلى المطاردة من
قبل الحكومة والمنع من إقامة االستعراضات والظهور بالزي الرسمي .

وتعتبر جمعية الكشاف العربي الفلسطيني من الجمعيات المنتشرة على األرض الفلسطينية والجمعيات ذات

النشاطات الوطنية البارزة خاصة  .واستمرت في أعمالها بانتظام حتى النكبة حيث اعترف بها كعضو في
حركة الكشافة العالمي فكان سرور الكشافة في فلسطين عظيماً بهذا االعتراف الدولي بهم ألنه يعني

انتمائهم إلى أمة مستقلة عن سائر األمم وفي عام النكبة ( )1948تشرد شعبنا في شتى أنحاء الوطن

العربي وتوقفت الجمعية حتى عام ( )1964حيث أصدر الحاكم العام المصري في قطاع غزة قرار بتشكيل
الهيئة العامة الفلسطينية للكشافة والمرشدات وهي بمثابة امتداد لجمعية الكشاف العربي الفلسطيني وتألفت

هذه الهيئة من :

 -1جمعية الكشافة الجوية.
 -2جمعية الكشافة البرية (الفتيان) .
 -3جمعية المرشدات .

 -4جمعية الكشافة البحرية .

وأخذت هذه الجمعيات تعمل على نشر الحركة الكشفية في كافة أنحاء قطاع غزة وأقبل عليها الفتية

والشباب إقباال منقطع النظير فازدهرت ونمت وكانت هذه الهيئة هي العنوان الكشفي الوحيد للحركة الكشفية
الفلسطينية بقيادة ( صبحي فرح ) وبقيت تعمل بهذه الروح حتى عام النكسة سنة (  ) 1967واحتلت

إسرائيل قطاع غزة عسكرياً وقضت على الحركة الكشفية هناك ومنعتها من القيام بنشاطاتها ومزاولتها

وطاردت أعضائها مما أدى إلى توقف الحياة الكشفية هناك توقفاً نهائياً حتى عام (  ) 1993حيث بدأ

الشباب المعنيين بالعمل بهدف إعادة احيائها من جديد ( .الناطور ) 66 - 65 : 2011 ،

أما في الضفة الغربية فقد اندمج العمل الكشفي في الضفة الغربية ضمن إطار العمل الكشفي

األردني وتحت رعاية الكشافة األردنية وانتشرت المجموعات الكشفية في غالبية مدن وقرى الضفة الغربية
بشكل ملحوظ وبقيت الحركة الكشفية فاعلة ولم تتأثر بالنكسة على العكس من ذلك حيث ازدهرت أكثر

فأكثر وفي عام ( 1983م ) تم تشكيل اتحاد الحركة الكشفية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة
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انضمت إليه معظم المجموعات الكشفية وتم انتخاب المجلس الكشفي األعلى األول والمؤلف من :محمد
روبين معرف قائد مجموعة هالل القدس ،ومحمد درويش الدهدار قائد مجموعة كشافة إسالمي رام هللا،

وأمين محمد الباشا قائد مجموعة جمعية الشبان المسلمين بالقدس ،وخليل فرهود قائد مجموعة دير الالتين
في بيت ساحور ،وجمال الجوالني قائد مجموعة شعفاط (آنذاك) المفوض العام الحالي ،وعمر جميل قائد

مجموعة البيرة األولى  .وقد أخذ هذا المجلس يعمل بجد ونشاط في العمل على توحيد الحركة الكشفية في
الوطن المحتل وتطويرها فأقام المخيمات الكشفية واالستعراضات والندوات واصدار النشرات رغم القيود

والمطاردات التي قام بها االحتالل واالعتقاالت ألفراد الحركة الكشفية وقادتها حيث شملت قائد االتحاد

وأعضاء من المجلس األعلى لالتحاد وأعضاء المجموعات وبقي االتحاد يعمل حتى عام ( 1993م ) .

وعلى أثر المسيرة السياسية تم إصدار وثيقة التحويل واالندماج في إطار جمعية الكشافة والمرشدات

الفلسطينية التي شكلت خارج الوطن وأخذت تتابع تطورات الحركة الكشفية وواصلت نضاالتها من أجل

قبول فلسطين كعضو دائم يتمتع بكامل العضوية والحقوق في المنظمة العالمية للحركة الكشفية بقيادة األخ
أحمد القدوة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية التي عادت إلى أرض الوطن  .وحازت جمعية الكشافة

والمرشدات الفلسطينية على االعتراف الدولي في يوليو (  1996م )  ( .الناطور ) 67 : 2011 ،
يالحظ مما سبق أنه كان للحركة الكشفية أثر في إدارة واجباتها الوطنية حيث شاركت في جمع

األموال للمشاريع الوطنية وأنشطتها الكشفية حتى حازت على العديد من األوسمة كما كان لها دو ار تربويا

وثقافيا في العديد من القرى بإحياء المناسبات الدينية والقومية ونظ ار لنشاطها وقوتها فقد تم االعتراف بها

عضوا في الحركة الكشفية الدولية ؛ إال أن الظروف السياسية كان لها دور في تجميد هذه الحركة لسنوات

كما حدث بعد نكبة فلسطين عام (1948م ) وحرب حزيران عام ( 1967م ) واحتالل اسرائيل للضفة

الغربية ومحافظات غزة  .وبالرغم من ذلك استمر نشاطها خارج الوطن حتى قبلت فلسطين عضوا دائما

يتمتع بكامل العضوية والحقوق في المنظمة العالمية للحركة الكشفية .
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ثانيا  :الحركة الكشفية وأنشطتها
يتناول الباحث في هذا القسم ماهية الحركة الكشفية  ،ومفهوم النشاط الكشفي  ،واألهداف والفوائد
والخصائص والمميزات للحركة الكشفية  ،والمراحل الكشفية  ،ومبادئ النشاط الكشفي  ،والطريقة الكشفية ،

وتقاليدها ومثلها  ،ومجاالتها .
ماهية الكشافة :

الحركة الكشفية تحتل مساحة واسعة من االنتشار المعرفي والتكاثر العددي بين النشاطات التربوية ،

لما تمثله من منظومة متكاملة فريدة تعني بشؤون الفتية إعدادا وبناء في مختلف الجوانب التي تتكون منها
الشخصية اإلنسانية  ( .القدومي ) 58 : 2002 ،

فهي حركة تطوعية ولها أهداف تسعي إلي ناحية اجتماعية جسدية والي ناحية فكرية  ،تحاول أن تعد

المواطن ليكون فردا ناجحا في المجتمع يتقن المهارات الالزمة لالندماج والتأثير والتأثر .وهي تسعي لجعل
الفرد يلتزم بالجانب الروحي والعقدي عن طريق أداء الحقوق ومعرفة الواجبات  .وتدعو الي تعزيز األلفة

والمحبة وترسيخ الصداقة بين أبناء المجتمع الواحد وبين شعوب العالم  .ويفترض أن نتبع الحركة أوال من

خصوصية المجتمع الذي توجد فيه لتنطلق بعد ذلك للبعد اإلنساني الذي يحقق كرامة اإلنسان  .ويتطلب

من جميع األعضاء في الحركة الكشفية اإلرشادية االلتزام بوعد وقانون الكشافة والمرشدات اللذان يعكسان

– بالصبغة المالئمة -ثقافة وحضارة كل هيئة كشفية إرشادية قومية والتي تنال موافقة المنظمة الكشفية

العالمية ومبادئها الواجب نحو هللا والواجب نحو االخرين والواجب نحو الذات  ( .عابد ) 255 : 1998 ،
والكشافة عبارة عن نظام تربوي يتعهد المتعلم منذ سن المدرسة وحتى نهاية دراسته الجامعية

باإلعداد السليم وفق برامج كشفية متنوعة تهدف إلى إخراج االنسان الصالح لنفسه ووطنه وأمته  .ولعل

السبب في تسميتها كشافة ألنها تكشف ميول المنتمين لها ومواهبهم وقدراتهم المتعددة  ،ويحاول النشاط

الكشفي أن ينمي هذه الميول ويصقل تلك المهارات والقدرات عن طريق التربية النفسية والتنشئة االجتماعية
لهم وتمكنهم من االعتماد على أنفسهم في بيئتهم كما للكشافة دور في بناء الذات المستقلة  ،ورعاية الرأي

الصائب وتدريب الكشاف على خشونة الحياة وقساوتها  ،وتعويدهم الحياة االجتماعية وطرق التعايش مع

اآلخرين والتعاون مع الزمالء والتنافس الشريف بينهم  ،وطرق كسب األصدقاء والتوفيق بين وجهات النظر
بين اآلراء والنحل المختلفة  ( .الجرجاوي ) 149 : 2002 ،

والكشافة لها دور هام جدا فهي تؤدي طابعا ايجابيا لدي المتعلمين يؤدي أيضا الي تجميعهم

وتعاونهم .والغرض من دور الكشافة تنمية الشاب ليحقق أقصي قدراته البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية

كأفراد ومواطنين مسئولين في المجتمعات المحلية والقومية والعالمية (.عسل  ،والبهنساوي )68 : 2010 ،
يالحظ الباحث مما سبق أن الحركة الكشفية نظام تنموي تربوي رياضي اجتماعي ثقافي أخالقي

روحي  ،يهتم بالفرد ليصبح مواطنا صالحا قاد ار على االنتاج والعطاء مهما واجه من تحديات .
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مفهوم النشاط الكشفي :

الكشافة في اللغة  :كشف الشيء وعنه كشفاً :رفع عنه ما يواريه ويغطيه  ،ويقال كشف األمر ،وعنه

أظهره  ،وكشف هللا غمه  :أزاله  ،وفي القران الكريم " لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك

فبصرك اليوم حديد"  ( .سورة ق آية " .) 22ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون" ( سورة الدخان آية )12
كاشفه باألمر :أفضى به إليه .

تكاشف القوم  :أبدى كل ما في نفسه لصاحبه .وألمر ما كان الكشف أو الكشافة والكشاف والتكاشف هي

حركة الكشافة  :فالكشف هو نظام تهذيبي يراد به تكوين الشخصية المتكاملة ،والكشاف لفظ مأخوذ من
الكشف ،وهو الفتى الذي أدى وعد الكشافة ليصبح كشافاً ،والتكاشف يراد به إصالح ما نفس الكشاف
لصاحبه عن طريق نظام الطالئع واألنشطة  (.سليمان ) 23 : 2008 ،

النشاط الكشفي اصطالحا  :يمكن القول بأنه  :نشاط تربوي تطوعي موجه للفتية والشباب وفق أهداف
ومبادئ تتخذ من ميل الفتى منذ صغره وسيلة لتنشئته نشأة صالحة فمناهجها متنوعة ووسائلها متعددة
تحقق الرغبات وتشبع الميول لمنتسبيها وتعتمد في برامجها على الممارسة واكتساب المعلومات والخبرات

والمهارات وهي تساهم مع األنشطة الشبابية األخرى في استثمار وقت فراغ الشباب ووقايتهم  .وغرس

المواطنة الصالحة في نفوسهم فتساهم في تربية عقولهم وتهذيب نفوسهم وتقوي أجسامهم فتساعد في نموهم
البدني  -والذهني  -واالجتماعي  -والديني ( .الناطور ) 68 : 2011 ،

ويمثل النشاط الكشفي مجال تربوي عام إلعداد الطلبة إعدادا سليما ليصبحوا مواطنين صالحين قادرين
على خدمة أنفسهم ومجتمعهم ويحقق أهداف المجتمع في إعداد جيل مؤمن باهلل يعمل بحاسة أخالقية
ويعتز بأداء واجباته ( مصطفى .) 79 : 1996 ،

والنشاط الكشفي أسلوب في التربية والتعليم يربي في الطالب الرغبة في النشاط والعمل واالنتاج ويهذب

طباعه وميوله ويكسبه الكثير من المهارات العقلية واالجتماعية والحركية ليكون مواطنا صالحا منتجا وقاد ار

على المشاركة بإيجابية في خدمة وتنمية المجتمع  ( .عفيفي ) 336 : 1996 ،

والحركة الكشفية بمناهجها وبرامجها وأهدافها ومبادئها وممارستها وطريقتها تمثل الخط الحيوي

الصاعد في بناء األفراد وترشيد جهودهم وصقل مواهبهم إلعداد شخصية حقيقية متكاملة موزونة تمتلك

الفهم السليم والخلق القويم والجسد القوي والعزم الفتي  ( .القدومي ) 59 : 2002 ،

وأيضا يعرف النشاط الكشفي :بأنه برامج متنوعة تسعي إلى استغالل طاقات المتعلمين في تنفيذ العديد من
المشروعات والنشاطات والمسابقات واألعمال الخيرية في المجتمع  ،مع الحرص علي تلبية احتياجاتهم
وتنمية مهاراتهم وميولهم وقدراتهم إلثراء خبراتهم  ،وتعديل اتجاهاتهم  (.الفي ) 125 : 2010 ،

ويعرفه ضحيك ( )2004النشاط الكشفي بأنه  :تربية دينية اجتماعية بدنية علمية تقدم عن طريق الممارسة

العملية المنضبطة بتقاليد الكشافة  ،عن طريق جماعات من الطلبة داخل أسوار المدارس وخارجها من

خالل مخيمات كشفية في الخالء  ( .ضحيك ) 6 : 2004 ،
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وتعرف و ازرة التربية والتعليم النشاطات الكشفية تعريفا إجرائيا بأن  :النشاطات الكشفية اإلرشادية في
المدارس تشمل ( المخيمات  ،الزيارات والرحالت  ،األعمال التطوعية  ،المسيرات  ،والمهرجانات ،

الدراسات والدورات  ،المسابقات  ،الندوات الثقافية  ،حمالت التوعية من مخاطر األلغام ومخلفات الجيش
والتوعية المرورية واإلدمان والمخدرات ) وتنظيم مشاركاتهم المستمرة والدائمة في جميع الفعاليات

والمناسبات على مستويات المدرسة والمديرية والو ازرة ( .و ازرة التربية والتعليم ) 43 : 2011 ،

أما الباحث فقد تبنى تعريف و ازرة التربية والتعليم .

ويالحظ الباحث مما التعريفات السابقة أن النشاط الكشفي:
 -1تربوي موجه نحو الفتية والشباب .

 -2منظم وفق أهداف وأصول ومبادئ .

 -3يعتمد على مناهج متجددة تراعي المراحل العمرية والبيئات المختلفة .
 -4يهتم بالجانب الروحي والديني وتنمية الرقابة الذاتية للفرد .
 -5يعتمد على مبدأ المبادرة والتطوع .

 -6ممارسة النشاط الكشفي وتحيق أهدافه تتم من خالل حياة الخالء .
أهداف الحركة الكشفية واإلرشادية :
النشاط الكشفي واإلرشادي موجه وذو أهداف قيمة تعمل على تنمية الفرد والمجتمع  ،ويعالج الكثير

من المشكالت السلوكية للطلبة  ،ويحقق لهم شخصياتهم ويستمتعوا من خالل ممارسته .

وتعمل الكشفية على إكمال الدور التربوي للمدرسة والمنزل والمجتمع وبذا تكتمل عبرها حلقة

التنسيق بين التربية الرسمية وغير الرسمية المنظمة  ( .عبد المجيد  ) 302 :2008 ،ويسعى النشاط

الكشفي إلى تحقيق عدة أهداف منها  :تنمية وتحقيق أقصى قدرات الشباب الروحية والعقلية والبدنية

واالجتماعية  ( .سالمة  ) 218 : 2005 ،ويسعى أيضا إلى إعداد النشء إعدادا إسالميا وتعويدهم على

القيام بالخدمة العامة لجميع المسلمين واكسابهم عادات االعتماد على النفس والطاعة  ،والتنافس الشريف ،
والتعاون المثمر  ،وقوة تحمل البالء  ( .الجرجاوي ) 148 : 2002 ،

وتلخص اإلدارة العامة لألنشطة الطالبية بو ازرة التربية والتعليم أهداف النشاط الكشفي اإلرشادي بالمدرسة

فيما يلي :

 -1اكتساب القيم الدينية والسلوكيات الصحيحة.

 -2معاملة أهل الديانات األخرى بالحسنى والمودة.

 -3تنمية روح األخوة والصداقة العربية وتشجيع الدعوة إلى السالم العالمي العادل واإلخاء اإلنساني
واالحترام المتبادل بين الثقافة العربية والثقافات األخرى.

 -4احترام قوانين المجتمع وأنظمته وتنمية الوالء للوطن والتفاخر به وحب التضحية والفداء في سبيل
هللا ثم الوطن.
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 -5اكتساب المعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات المرتبطة بالصحة العامة.
 -6تنمية المعلومات والمهارات الخاصة باأللعاب لتحقيق اللياقة البدنية التي تفيد الفرد والمجتمع.
 -7تنمية العالقات االجتماعية وممارسة السلوك القويم مع اآلخرين.

 -8اكتساب مهارات حل المشكالت االجتماعية واإللمام بالتطورات واألحداث الجارية وأثرها على
األوضاع االجتماعية واالقتصادية الحالية والمستقبلية.

 -9تنمية الميول واالتجاهات العلمية وترسيخ الجانب القيمي المتمثل في حب العلم واإلقبال عليه .
 -10تنمية أساليب التفكير اإلبداعي.

 -11التعرف على المشكالت المختلفة التي تواجه البيئة والعمل على تقديم الحلول المناسبة لها.
 -12تنمية السمات الشخصية االيجابية مثل  :الثقة بالنفس ،وحسن التصرف في المواقف ،االعتماد
على النفس ،الشجاعة ،مهارات القيادة ،تقبل قيادة اآلخرين ( .اإلدارة العامة لألنشطة الطالبية ،
) 23 : 2009

وتضيف عبد الحميد ( )2007أن من أهداف النشاط الكشفي اإلرشادي :

 -13حماية النشء من اإلهمال واستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع واإلنتاج .
 -14تهذيب الطبائع والميول واكساب المهارات العقلية واالجتماعية واليدوية .

 -15إعداد الفتيان والفتيات للحياة وفقا ألساليب تحقق للمجتمع أهدافه ( .عبد الحميد)76 : 2007 ،
ويضيف الفي ( )2010أن من أهداف النشاط الكشفي اإلرشادي :

 -16إعداد المتعلم إعدادا تكامليا بالمشاركة مع المناهج الدراسية ليتبوأ مكانته كمواطن صالح مستقبال .
 -17اإلسهام في تحقيق األهداف التعليمية والتربوية التي تسعي إليها المدرسة .
 -18تأهيل القيادات الكشفية وتنمية مهاراتها وتشجيعها علي البذل والعطاء .
 -19تنمية التربية الكشفية وتطويرها وابراز دورها التربوي .

 -20ممارسة األعمال المرتبطة باإلسعافات األولية  (.الفي )126 - 125 : 2010 ،

ويضيف راشد( )2006أن من أهداف النشاط الكشفي اإلرشادي :

 -21تنمية هواياتهم ومهاراتهم الفنية  ،وتعويدهم على دقة المالحظة .
 -22تعويدهم على العمل الجماعي  ،ومحو األنانية وحب الذات من نفوسهم  ( .راشد : 2006 ،
) 288

وتتحقق هذه األهداف عن طريق تشكيل فرق كشفية إرشادية في المدارس وتطبيق المناهج الكشفية

واإلرشادية  ،وممارسة رفع العلم وتحيته يوميا حسب األصول  ،والتدريب على السير المنظم مع

الموسيقى العسكرية  ،وابراز الفنون والمهارات والهوايات الكشفية  ،والتطبيق العلمي لمجموعة من
التجارب العلمية المقررة في المناهج الكشفية  ،وعقد االجتماعات التدريبية األسبوعية للوحدات

والمجموعات الكشفية  ،واقامة المخيمات الكشفية  ،وعقد دورات الدفاع المدني واالسعافات األولية ،
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وغيرها من األعمال التي تساعد في تحقيق األهداف المتوخاة من الكشافة المدرسية "  (.شحاتة ،
)202 - 201 : 1990

ويالحظ الباحث مما سبق تركز أهداف النشاط الكشفي حول تنمية وخدمة كل من الفرد والمدرسة

والمجتمع  ،مع التأكيد على تنمية شخصية الطالب المنتمي للحركة الكشفية من جميع الجوانب ليصبح
مواطنا صالحا قادر على خدمة وطنه ومجتمعه ونفسه .

فوائد الحركة الكشفية :

تعد الحركة الكشفية إحدى آليات الجذب الجماهيري خصوصا في أوساط الفتية والشباب كما أنها

بوصفها تربية غير رسمية تمتلك إطا ار منظما يقوم على اعتماد مناهج كشفية خاصة أثبت الواقع قدرتها
على إكمال النقص في الممارسات التربوية الرسمية وقدرتها أيضا على ترسيخ الكثير من السلوكيات

والمفاهيم في نفوس الفتية تفوق الحدود الجغرافية للممارسات التربوية التي تقام داخل الصف المدرسي

 ( .ربيع ) 97 : 2003 ،

ويذكر الناطور (  ) 2011من أهم فوائد الحركة الكشفية اآلتي :

 -1تعطي الفرصة للحياة في الخالء بين أحضان الطبيعة  ،للوقوف على مباهجها الخالبة التي توحي
بأسرار القدرة اإللهية.

 -2تشبع غريزة حب االطالع والدقة في العمل  ،والتعرف على مختلف محتويات البيئة  ،وعلى كل
الكائنات الحية فيها ،وطريقة نموها وتفاعلها مع البيئة ،والظروف المحيطة بها.

 -3التعود على الحياة الجماعية ومعايشة اآلخرين وخدمتهم والتعاون معهم وتحقيق المتعة واكتساب
الصداقات والخبرات .

 -4يتعلم الكشاف بواسطتها االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والصبر ،في سبيل التعلم وطاعة
قائده والعمل بتوجيهاته كما تنمي فيه المروءة وعمل المعروف.

 -5رعاية المواهب وتنميتها ،وفتح مجال اإلبداع ،والتعود على دقة المالحظة .
 -6توسيع المدارك  ،واثراء المعلومات  ،وزيادة ثقافة المنتسبين لها.

 -7تربي في النفوس قيم الصدق في القول والعمل واإلخالص واألمانة والتعاون واحترام الكبير وفعل
الخير وحسن المعاملة وااللتزام بالنظام .

 -8تزود المنتسبين بالمعارف والمهارات والخبرات ،وتلبي احتياجات بناء أجسامهم وعقولهم ،وتوسيع
مداركهم ( .الناطور ) 69 : 2011 ،

ويضيف ربيع (: )2003

 -9غرس مفاهيم المواطنة وتأكيد شخصية الوطن  ( .ربيع ) 97 : 2003 ،

ويالحظ الباحث ارتباط فوائد النشاط الكشفي اإلرشادي بمدى تحقق أهداف الحركة الكشفية من خالل

ممارسة حياة الخالء .
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خصائص الحركة الكشفية ومميزاتها :
الخاصية األولى  :المرونة في برامجها بحيث تناسب األفراد المنتسبين لها .
الخاصية الثانية  :التطوع في االنتساب إليها حيث أنها غير إلزامية.

الخاصية الثالثة  :الشمولية في برامجها وتنوعها حيث أنها تلبي كافة االحتياجات.
الخاصية الرابعة  :التدرج في برامجها حيث التعامل مع المراحل السنية بما يناسبها(.الناطور)70 :2011،
ومن مميزات الحركة الكشفية واالرشادية أنها تعتمد على الوعد والقانون والزي الموحد وخدمة

المجتمع والنظم المذكورة سلفا -نظام الطالئع ونظام حياة الخالء  ،ونظام الشارات  ،كما أنها تقوم على
أسس  ( :الفرد  ،التنظيم  ،البرامج  ،القيادة ) ( عبد الحميد) 78 : 2007 ،

ويالحظ الباحث من خصائص الحركة الكشفية أنها تجعل من الحركة الكشفية وسيلة إلبداع

المنتمين إليها من خالل أصالتها ومرونتها وشموليتها ومراعاتها للقدرات والمراحل العمرية وتنوع مجاالتها .
المراحل الكشفية :
يمر الكشاف والمرشدة بعدة مراحل للترقي كاآلتي :
مراحل الكشاف  :مرحلة األشبال ثم مرحلة الكشافة وهي فتيان وكشاف متقدم ثم مرحلة الجوال .

أما المرشدات  :مرحلة الزهرات ثم مرحلة المرشدات وهي مرشدة – مرشدة متقدمة  ،ثم مرحلة الجواالت ( .
عبد الحميد ) 77 : 2007 ،

وتكون هذه المراحل بالتفصيل كاآلتي :

 -1األشبال  :تتكون الفرقة من سداسيين إلى أربعة سداسيات وعدد الواحد من  6إلى  8أشبال وتت اروح
أعمارهم في هذه المرحلة من  7إلى  10سنوات وال يجوز أن يستمر في فرقته بعد  11سنة .
وتنقسم هذه المرحلة إلى  ( :الشبل المبتدئ  ،الشبل الثاني  ،الشبل األول )

 -2الكشافة للفتيان  :تتكون الفرقة من طليعتين إلى أربعة طالئع وعدد أفراد الطليعة من  6إلى 8
كشافين يتراوح سن الفتى في هذه المرحلة من نهاية مرحلة األشبال حتى سن  15سنة حيث تنقسم

إلى ثالث مراتب متدرجة هي ( :الكشاف المبتدئ  ،الكشاف الثاني  ،الكشاف األول ) .

 -3الكشاف المتقدم  :تلي مرتبة الكشاف األول من حيث السن حتى  18سنة وتنقسم هذه المرحلة إلى
ثالث مراتب متدرجة هي ( :الكشاف المتقدم المبتدئ  ،الكشاف المتقدم الثاني  ،الكشاف المتقدم

األول )

 -4الجوالة  :هذه المرحلة تمثل التشكيل النهائي لحركة الكشف ولذا تتكون عشيرة الجوالة من عدة

رهوط  ،يت اروح الرهط الواحد من  4إلى  8جوالين وتبدأ أعمارهم في هذه المرحلة من سن  18إلى
 25سنة حيث تنقسم هذه المرحلة إلى ثالث مراتب هي  ( :مرحلة االعداد  ،مرحلة التدريب ،

الخدمة العامة )  ( .الجرجاوي ) 147 – 146 : 2002 ،
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 -5القادة  :المعلم أو المعلمة الذي تتوفر فيه المؤهالت الكشفية اإلرشادية ويسند اليه أي عمل قيادي
في الحركة .

 -6المجموعة  :وحدتان أو أكثر علي اختالف انواعها ومراحلها .
 -7الفرقة  :وحدة كشفية إرشادية في نفس المرحلة  ( .سالمة  ) 222 : 2005 ،وهي الوحدة الكشفية
في التربية الكشفية وتتكون عادة من أربع سداسيات أو طالئع تشمل  24فردا  ( .إدارة النشاط

الكشفي بالسعودية ) 171 : 2001 ،

وعند تناولنا للم ارحل الكشفية ودرجاتها بصورة منفردة عن المراحل اإلرشادية ودرجاتها تكون المراحل

كالتالي :

المراحل الكشفية والدرجات :
 -1االشبال ودرجاتها الشبل المبتدئ  ،الشبل الثاني  ،الشبل األول.

 -2الكشاف ودرجاتها الكشاف المبتدئ  ،الكشاف الثاني  ،الكشاف األول .

 -3الكشاف المتقدم ودرجاتها الكشاف المتقدم المبتدئ  ،الكشاف المتقدم الثاني  ،الكشاف المتقدم
األول

 -4الجوال ودرجاتها مرشح – جوال – جوال ثاني – جوال حائز علي شارة الخدمة العامة  ( .سالمة
 ( ، ) 223 : 2005 ،عابد ) 258 : 1998 ،

المراحل اإل رشادية والدرجات :

 -1الزهرات ودرجتها الزهرية المبتدئة  ،الزهرة الثانية  ،الزهرة األولي .
 -2المرشدات ودرجاتها مرشدة مبتدئة  ،مرشدة ثانية  ،مرشدة أولي .
 -3الجوالة ودرجاتها مرشحة جوالة ،جوالة ثانية  ،مرشدة اولي .

 -4الجوالة ودرجاتها مرشحة جوالة  ،جوالة ثانية  ،جوالة حائزة علي شارة الخدمة العامة  ( .سالمة ،
 ( ، ) 222 : 2005عابد ) 258 : 1998 ،
مبادئ النشاط الكشفي  -الحركة الكشفية: -
تقوم الحركة الكشفية على مبادئ هامة كااللتزام بالطاعة نحو هللا تعالي وطاعة العقيدة  ،والوالء
للوطن وتعزيز السالم والصداقة والتفاهم الهام محليا وقوميا وعالميا وكذلك المشاركة في تنمية المجتمع مع

التقدير واالحترام لكرامة االنسان لتكامل عالم الطبيعة .والواجب نحو الشخص – ذاته -مسئولية كل

شخص عن االهتمام بذاته وتنمية قدراته لاللتزام بالوعد والقانون .فمثال االلتزام في الحركة الكشفية بوعد

وقانون كشفين يعكسان بالصيغة المالئمة ثقافة وحضارة كل هيئة كشفية قومية والتي تنال موافقة النظم

الكشفية العالمية بالواجب نحو هللا والواجب نحو االخرين والواجب نحو الذات (عسل  ،والبهنساوي 2010،

) 69 -68:
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ويرى الجرجاوي أن من أهم المبادئ الكشفية أداء الواجب نحو هللا  ،والصداقة واألخوة اإلسالمية ،

وخدمة اآلخرين وااللتزام بوعد وقانون الكشاف  ( .الجرجاوي ) 147 : 2002 ،

وتقوم الحركة الكشفية على ثالثة مبادئ رئيسية لتحقيق األهداف المنشودة منها  ،وهي :

 )1الواجب نحو الذات  :يكون كل شخص مسؤول عن تنمية ذاته .

 )2القيام بالواجب نحو هللا  :االلتزام بالمبادئ الروحانية  ،وطاعة العقيدة التي تعبر عنها  ،وتقبل الواجبات

التي تنتج طبقا لذلك .

 )3القيام بالواجب نحو اآلخرين  :المشاركة في تنمية المجتمع  ،واالحترام والتقدير لكرامة االنسان .

( سالمة ) 219 ، 218: 2005 ،
الطريقة الكشفية

الطريقة الكشفية  :هي الوسائل والطرق الرئيسة التي يجب استخدامها في كل من برامج ومناهج المراحل
الكشفية التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف المرجوة من الحركة الكشفية .

وتعرف على أنها أسلوب يتبع في طريقة ادارة الفرقة وشاراتها وأوسمتها وأسلوب االنضمام  ( .عابد ،

 ، ) 257 – 256 : 1998ويعرفها الناطور أنها الوسائل والخطوات التدريجية التي تتبع وتستخدم للتقدم

والتثقيف الذاتي من خالل الوعد والقانون والتعليم بالممارسة والعضوية في جماعات صغيرة وبرامج متدرجة
ومثيرة تمارس في الطبيعة والخالء  (.الناطور ) 73 : 2011،

ويعرفها الخرباشي (  ) 2013أسلوب يكتسب الكشافون من خالله المعارف والمهارات واالتجاهات عن

للنمو في كافة
طريق الممارسة  ،ويعتبر األسلوب العملي
للكشفية في التّربية الذي يتيح الفرصة للفتيان ّ
ّ
الشخصية (.الخرباشي )13 : 2013 ،
جوانب ّ

وهي نظام تربية ذاتية وتدريجية  ،وكونها نظام يتطلب النظر إليه باعتباره مجموعة من العناصر يعتمد

بعضها على البعض مكوناً وحدة متكاملة وكونها متدرجة يعني أنها تتقدم من مرحلة إلى أخرى .

وعناصر الطريقة الكشفية هي :
 -1الوعد والقانون .

 -2التعليم بالممارسة .
 -3العضوية في جماعات صغيرة -مثل الطالئع -تتضمن بطريقة تدريجية وبإرشادات الكبار

واكتشاف وقبول المسئولية والتدريب علي الحكم الذاتي وذلك بغية تنمية الشخصية والكفاءة

واالعتماد علي النفس والقدرة علي التعاون والقيادة .

 -4برامج متدرجة ومثيرة تتضمن أنشطة متنوعة تقوم علي اهتمامات المشتركين وتشمل األلعاب

والمهارات المفيدة والخدمات للمجتمع ويمارس الجزء األكبر من هذه األنشطة في الخالء وبين

أحضان الطبيعة ( .عسل  ،والبهنساوي ) 69، 68: 2010،
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أما عابد (  ) 1998فأشار إلى عناصر الطريقة الكشفية اإلرشادية التالية بعد الوعد والقانون  ،والتعلم
بالممارسة :

 نظام الطالئع ( األقسام )  :ويصار إلي هذه األقسام عن طريق تنمية الطلبة أو الطالبات بشرحأفكار الحركة وأهدافها و لماذا هي عالمية ؟! وعن طريق توفير متطلبات النظام واإلجابة عن
االستفسارات  .حتي يكتمل العدد وهو من  8- 6أفراد يقودهم كشاف  -مرشدة من بين أفراد
الطليعة .

 نظام الشارات  :شارات الكفاية او الجدارة  ،وشارات الهوية أو االوسمة ويتحقق ذلك عن طريقممارسة النشاطات إلثبات الجدارة مثل النشاطات العقلية والثقافية العلمية العملية  ،النشاطات

االجتماعية وخدمة البيئة نشاطات التربية البدنية  .ومن يجتاز هذه النشاطات بتفوق يمنح شارة

الوسام والهوايات عن طريق التفوق ومدي تعلمه من التطبيقات ومشاركته في حياة الخالء ومدي

تمثيل الوعد والقانون في أخالقياته  ،بمعني أن يبرز عليه البعد الفكري واالجتماعي من ممارساته

للنشاطات المختلفة  (.عابد ) 257 – 256 : 1998 ،

وبين سالمة (  ) 2005أن دور القائد لتحقيق نظام الشارات يتلخص في بث روح التنافس وحث
األفراد على التقدم الشخصي .
وتنقسم الشارات إلى :

أ) شارات الهواية أو األوسمة .

ب) شارات الجدارة  :شارة الفنون الكشفية وشارة األنظمة العلمية وشارة التربية الدينية وشارة التربية الصحية
والرياضية وشارة التربية الوطنية واالجتماعية  ( .سالمة ) 221 – 220 : 2005 ،

ومن التعريفات السابقة للطريقة الكشفية يتضح أن الطريقة هنا تحتوى على أربعة عناصر رئيسية هي:

(الوعد والقانون -التعلم بالممارسة -العمل في مجموعات صغيرة -البرامج المتدرجة المثيرة التي تمارس في
الخالء) وهذه العناصر هي التي بنيت عليها كل األعمال الكشفية لفترة طويلة وبكفاءة عالية  ،ولكن مع

مرور الوقت كان البد من إجراء بعض التوضيحات الهامة وابراز بعض التفاصيل الهامة والتي ال تزيد
على أصل الطريقة شيئاً ولكن تجعلها أكثر وضوحاً .فالطريقة الكشفية كما جاءت في الوثيقة () 7

الستراتيجية تنمية الحركة الكشفية للشباب المرحلة الثانية ( )2016 –2014بالمؤتمر الكشفي العربي الـ

( )27في الجزائر أوضحت الوثيقة سبعة عناصر للطريقة الكشفية هي:
 -1الوعد والقانون.

 -2التعلم بالممارسة.

 -3نظام المجموعات الصغيرة.

المثل والتقاليد( .
 -4اإلطار الرمزي ( ُ
 -5نظام التقدم الشخصي ) الكفاية ).
 -6حياة الخالء.
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 -7دعم الراشدين ( .المؤتمر الكشفي العربي السابع والعشرون ) 6 : 2013 ،
ونجد هنا أن هذه العناصر قد زيدت إلى سبعة عناصر بدالً من أربعة  ،ولكنه في الحقيقة لم يزد على

التعريف السابق في شيء  ،بل وضحه أكثر وأكثر بحيث ال يتم نسيان هذه العناصر .فبعيداً عن الوعد
والقانون والتعلم بالممارسة اللذين بقيا كما هما نجد أن عنصري العمل في مجموعات صغيرة ودعم الراشدين
كانا سوياً واإلطار الرمزي ونظام التقدم وحياة الخالء كانت سوياً في البرامج المتدرجة المثيرة وبذلك نجد أن

كل العناصر مستوفاة في المفهوم الثاني للطريقة  .وكما رأينا من هذا التقسيم الثاني لعناصر الطريقة أنها
متداخلة ومتشابكة وهذا يعطينا تفسي اًر لسبب مجيء كلمة طريقة كشفية بصيغة المفرد ولم تكن بصيغة

الجمع  ،فهي طريقة واحدة يجب تطبيق جميع عناصرها لكي نحصل على النتيجة التربوية المطلوبة .
وكما هو موضح بالشكل رقم (  ) 1أن عناصر هذه الطريقة تتناغم وتتداخل فيما بينها مما جعل كل

عناصر الطريقة جزءاً ال ينفصل عن باقي األجزاء بحيث ال يمكننا تطبيق عنصر دون بقية العناصر
األخرى حتى يكتمل النظام التربوي الكشفي .

شكل( )1تداخل عناصر الطريقة الكشفية حسب المؤتمر
الكشفي السابع والعشرون بالجزائر

( .اإلقليم الكشفي العربي ) 8 : 2011 ،

الوعد والقانون :

وعد الكشافة والمرشدات – العهد : -

من األعراف الكشفية عند التحاق العضو الجديد بالحركة الكشفية أن يردد الوعد الكشفي الذي ُيعد أحد
شروط القبول في الفرقة ،وعادة يردد العضو الجديد هذا الوعد في حفل القبول الذي تقيمه له الفرقة فرحة
بانضمامه عضواً جديداً بالحركة الكشفية العالمية .
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وقد تختلف كلمات الوعد قليال بين بلد وآخر  ،ولكن معناها وروحها ال يختلفان  :فكلها تضع
خدمة هللا في المرتبة األولى  ،ثم خدمة الوطن  ،وخدمة اإلنسان  ،وكلها تنتهي بجملة تعد فيها المرشدة –

الكشاف  -باحترام قانون المرشدات – الكشافة  -والمحافظة عليه  .إن كل كشاف يقطع هذا الوعد

مفروض عليه أن يبذل أقصى جهده للمحافظة عليه في كل يوم وفي كل مكان  ( .عالم واحد وعد واحد ،
) 30 : 2009

صيغة الوعد الكشفي – العهد : -

أعد بشرفي أن أبذل جهدي في أن أقوم بواجبي نحو هللا والوطن وأن أساعد الناس وأن أعمل بقانون

الكشافة( .عابد( )255 :1998 ،سالمة ) 220 :2005 ،

أعد أن أبذل غاية جهدي على أن أقوم بما يجب علي نحو هللا ثم وطني وأمتي وأن أساعد الناس في جميع

الظروف وأن أعمل بقانون الكشاف  ( .الجرجاوي ) 147: 2002 ،
القانون :

القانون الكشفي :يعد تعداد القانون الكشفي من شروط القبول بالحركة الكشفية  ،وهو يعكس بصورة
واضحة أخالقيات النشاط الكشفي .

وال بد من التركيز على إرساء قانون الكشاف في النشاط السنوي باعتباره مجموعة قواعد سلوكية

تحكم حياة الكشاف ويقوم على أساس المبادئ الكشفية  .ويقدم قانون الكشاف أسلوبا علميا واضحا

للكشافين لفهم القيم التي تعتنقها الحركة الكشفية فرديا وجماعيا  ( .الخرباشي  ) 12 : 2013 ،وتجمع بين
الكشافين مجموعة من الشرائع غير مكتوبة تعمل عمل الدستور المشترك ولها صفة القانون العام وهذه
الشرائع تركة خيرة من أبناء الزمن الصالح الفرسان خالصة قوانين الشرف الموثوقة .

وفيما يلي قسم من هذه الشرائع خاص بالكشافين الذين يأخذون على أنفسهم عهدا مخلصا بإطاعته والعمل

بمقتضاه عندما يدخلون في نطاق الكشفية :
 -1شرف الكشاف يوثق به ويعتمد عليه.

 -2الكشاف يعمل علي تأكيد عصر الجماهير.

-3الكشاف مخلص لوطنه ومطيع ألوليائه ورؤسائه في الحق دون تردد.
-4الكشاف نافع ويساعد االخرين.

-5الكشاف مهذب ومؤدب في التعامل مع اآلخرين .
-6الكشاف محافظ علي البيئة.

-7الكشاف صديق الجميع وأخ لكل كشاف.
-8الكشاف يبسم ويه أز بالصعاب.
-9الكشاف مقتصد.

 -10الكشاف طاهر الفكر والقول والعمل ( .أسعد ) 53 – 49 : 2006 ،
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ويضيف الجرجاوي (: )2002

 -1الكشاف صادق وموثوق به يفي بوعده ويعتمد عليه .
 -2الكشاف رفيق بالحيوان .

 -3الكشاف مطيع لوالديه وألولي األمر .
 -4الكشاف مقتصد في ماله ووقته .

 -5الكشاف نظيف في فكره وقوله وعمله ومظهره  ( .الجرجاوي ) 148 - 147: 2002 ،
ويضيف سالمة (: )2005

 -6الكشاف يؤمن باهلل .
 -7الكشاف شهم ومؤدب .

 -8الكشاف يحب النظام ويتقن عمله .
 -9الكشاف شجاع ويواجه الشدائد ويصبر .

 -10الكشاف طاهر الفكر والعمل والقول .

 -11الكشاف يحافظ على الملكية العامة .
 -12الكشاف يحافظ على الملكية الخاصة .

 -13الكشاف يحافظ على الطبيعة وينمي مواردها ( .سالمة ) 220- 219 : 2005 ،

قانون المرشدات  :ويتضمن قانون المرشدات عشرة بنود ايجابية ,وهو ال يحدد ما يمكن أن تكونه المرشدة
وال تستطيع أن تكون  ،وال ماذا يحب أن تكون  ،بل يحدد ماهيتها – ماهي:

 .1المرشدة صادقة يوثق بها ويعتمد عليها.

 .2المرشدة مؤمنة باهلل ,مخلصة لوطنها ورؤسائها ومرؤوسيها.
 .3المرشدة نافعة وتساعد اآلخرين.

 .4المرشدة صديقة للجميع وأخت لكل مرشدة.
 .5المرشدة لطيفة ومهذبة.

 .6المرشدة محبة للطبيعة ترفق بحيوانها وتحافظ على نباتها.
 .7المرشدة مطيعة ألوليائها ورؤسائها دون تردد.
 .8المرشدة تبتسم وال تعبأ بالصعاب.
 .9المرشدة مقتصدة.

 .10المرشدة طاهرة الفكر والقول والعمل.

تلك هي إذا الفكرة الجدية وراء كل ما تنطوي عليه حركة المرشدات من متعة ومغامرة واثارة ,غرس مناقب

المواطنة الصالحة وذلك هو األساس ( .عالم واحد وعد واحد ) 31 - 30 : 2009 ،
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الفرق بين الوعد والقانون :

القانون  :هو مجموعة من البنود تحتوي على الصفات الطيبة التي يسعى كل كشاف أو مرشدة وقائد وقائدة
إلى التحلي بها ليكون مثاال صادقا للمواطن الصالح .

الوعد  :هو االلتزام الذي يأخذه على نفسه كل من ينضم للحركة الكشفية واإلرشادية طواعية دون إكراه أو
إرغام ويلتزم بأداء الواجب ( .سالمة ) 221 :2005 ،

ويالحظ الباحث أن وعد وقانون الكشاف والمرشدات سر قوته يكمن في قلب المنتمين للنشاط

الكشفي  ،ويمثل ما ينبغي أن يلتزم كل فرد مسلم فال تتعارض بنود القانون والوعد مع عقيدتنا االسالمية،
وبنود القانون المرجح أنها عشرة هي بمثابة محددات لسلوك الفرد وموجهة له باالتجاه السليم .

اإلطار الرمزي  /التقاليد والمثل في الحركة الكشفية :

معينة والهدف منه هو تنمية
وهو مجموعة من الرموز التي تمثّل المنهج التربوي للكشفية من مرحلة ّ
سنية ّ
نموهم ويساعدهم على تحديد
قدرات األفراد على التخّيل والمغامرة واإلبداع واالبتكار بأسلوب يساعد على ّ
اتجاهات النمو وعلى القيم التي تدعو إليها الحركة .فمصطلح" الكشافة "ما هو إالّ عنصر من عناصر
اإلطار الرمزي الذي ابتكره بادن باول حينما وضع كتابه" الكشفية للفتيان "فقد قصد منه إلهام الفتية

والشباب في عصره بمصطلح" الكشفية " التي ترمي مباشرة إلى أعمال الكشافين وخصال المستكشفين
ورجال األدغال والصيادين والجبال والبراري  ( .الخرباشي ) 14 : 2013 ،

التقاليد الكشفية  :عبارة عن النداءات وتشكيالت الجمع لألفراد في المعسكرات والتفتيش الصباحي ورفع

العلم وانزاله ( .إدارة النشاط الكشفي بالسعودية  ) 170 : 2001 ،ويميل الكشاف الي التقليد في بناء

شخصيته من خالل :

 -1المظهر  :أهمية الظهور بالزي الرسمي  :كيفية ارتدائه  ،وضع الشارات  ،مناسبة ارتدائه .
 -2االجتماعات :أساليب بداية ونهاية االجتماعات  :التحية -الهتاف ، -النشيد  ،الصيحات  ،الحضور.
 -3الحفالت  :دخول القائد  ،الزي  ،ايقاد النار  ،الكلمات  ،الختام .

 -4المعسكرات  :المواعيد  ،طابور العلم  ،المالبس  ،الدوري  ،نهاية المعسكر(.عسل والبهنساوي 2010،
.) 73 -71:

وتحيط حركة الكشاف مثل يقتدي به وقد زاغت في ذلك تطوير التقليد خالل مراحل النمو المختلفة :

خيالي  ،عاطفي  ،ادراك  ،حس القوي -من يقدر ، -البطولة  ،المستوي  ،الحكمة  .وتنقسم المثل إلى

المثل الحسية والمثل المعنوية :

أ – المثل الحسية  :وتتمثل في :

القائد  :التعليم بالقدوة المثالية في السلوك والمظهر والثقافة  ،وغ ازرة المعلومات.

عمله  :التدريب  ،توثيق الصلة  ،تقويم السلوك  ،توجيه  ،تخطيط البرامج .
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الرموز  :المنديل  ،رمز الطليعة  ،علم الفرقة الكشفي  ،علم المحافظة  ،علم الجمهورية  ،أعالم الدول
العربية .

ب -المثل المعنوية  :يراعى تفاوت القدرات وكل انسان معرض للفشل ولن يضرنا ذلك ما دمنا قد بذلنا
جهدنا والفرد وحده هو المدرك لما يبذله من جهد بالثقة في النفس فعندما يعد بشرفه وينفذ وعده يثق فيه

المجتمع وبالتالي يثق في نفسه بتدعيم الذاتية .

فالوعد في أن أقدم إيمانا إيجابيا نحو هللا  ،واجب القيام به ونشكره علي نعمته علينا  .ونحو الوطن كما
يعز عليك أن يضار أحد أفراد االسرة الكبيرة .والقانون  :يكون لديه االستعداد والتوجيه والتخطيط للعمل

بالقانون  ،كلها مثل معنوية  .فالمثل المعنوية تتلخص في اآلتي :

 -1الوعد والقانون  :من المثل المعنوية التي يتحلى بها الكشاف إيمانا بها حيث أنه يؤديها اختيا ار

وعن إيمان ودون إكراه فإنها تؤدي من وعد مثالي لفرد مثالي  .وقد سبق أن قام الباحث بالحديث
عن الوعد والقانون .

 -2الشعارات في الحركة  :طبقا لتسلسلها  :بذل الجهد – كن مستعدا – أفق واسع – خدمة عامة
وهي تتطلب االتي :

أ -سلوك اجتماعي ( عن رغبة )

ب -مهارات ( عن مقدرة )

ت -وطنية ( عن ممارسة الوعد )

 -3العالقات الكشفية  :تذكرة بالوعد  ،بالتحية  ( .عسل  ،والبهنساوي .) 73 -71: 2010،

ويتقاسم الكشافون والمرشدات شعا ار واحدا هو " كن مستعدا " وغالبية ما تتضمنه البرامج المتبعة

في لقاءات المرشدات والكشافين ونشاطاتهم تهدف إلى اإلعداد لمواجهة تحديات الحياة المتنوعة

وطوارئها الكثيرة ,بحيث يبقوا مستعدين بدنيا وفكريا لمواجهة تلك التحديات والطوارئ ايجابيا ( .عالم

واحد وعد واحد ) 31 – 30 : 2009
تحية الكشاف وشارته السرية :
نقوم بالتحية عند  :السالم  ،وعند إرسال العلم الوطني  ،وكذلك عزف النشيد الوطني  ،والنطق

بمبادئ الكشاف وقانون الكشاف  ،وعزف النشيد الرسمي  .وتعتبر التحية الكشفية كطريقة للتواصل بين
الكشافة من خالل حركات متعارف عليها دوليا وهناك ثالث أنواع من التحية :

 -1التحية الكاملة  :وهي تحية يقوم بها الكشاف عندما يكون البسا الزي الكامل وهو القبعة والزي
والمنديل حيث يرفع الكشاف التحية إلى رأسه محاذاة مع عينه اليمنى .

 -2التحية النصفية  :وهي تحية يقوم بها الكشاف وهو يلبس زي ناقص أي غير كامل حيث تبدأ من
األسفل محاذاة مع الرجل اليمنى وترفع إلى األعلى محاذاة مع الكتف اليمنى .
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 -3التحية بالعصا  :وهي تحية يقوم بها الكشاف وهو يحمل العصا حيث يقوم بجلب العصا بالمحاذاة
مع جسمه  ( .دعيلة ) 10 – 9 : 2013 ،

وتكون األصابع الثالثة المرفوعة تذكر الكشاف بمواد شريعته الثالث:
.1أن يكون عاقال

.2أن يساعد الناس

.3أن يطيع شريعة الكشاف .
وعندما يلقى الكشاف صديقا له أو غريبا عنه تحية أول مرة نصف تحية  ،إذ أن التحية الكاملة يخص بها

عريف الطليعة والقائد أو أحد الضباط العسكريين وهو يحيي كذلك بالتحية الكاملة علم الكشاف والنشيد

الوطني والمآتم العامة  ،أما استعمال هذه التحيات ففي األوقات التي يكون فيها الكشاف خلوا من عصاه .
والتحية في الواقع ليست سوى وسيلة للتعارف بين األشخاص  ،وهي هبة المجتمع الفاضل لألناس

الفاضلين  ( .أسعد ) 55 - 53 : 2006 ،

ويالحظ الباحث أن التحية الكشفية تربط بين المثل المعنوية والحسية  ،وتدل على تنظيم العمل

الكشفي وتوثيق المحبة واالحترام وااللتزام بالنظم والقوانين  ،ومعظمها مستنبطة من الجانب العسكري .
إشارات ورموز التخاطب :

يحسن الكشافون تبليغ التعليمات وايصال األوامر س ار من مكان إلى آخر  ،ويجيدون كذلك التفاهم

فيما بينهم باإلشارات والرموز  .وهذه العالمات أو الرموز الكالمية ال يتوفر اتقانها ألي كان بسرعة فائقة
بل هي جديرة بأن يبذل في سبيله بعض المجهود والعناء  ( .أسعد ) 80 - 79 : 2006 ،

ومن هذه اإلشارات :

 -1النار  :يستعمل الكشافون النار في مختلف البالد ألشياء عدة منها المخاطبة السرية  ،وهم لذلك
يجتهدون في أثناء النهار ألن يصعدوا الدخان منها وفي الليل ألن يبعثوا لهيبها .

 -2إشارات الدخان  :ثالث موجات من الدخان ترسل باسترخاء تعني  :تابع  ،وسلسلة من الدخان
غير متقطعة تفيد  :مكانك  ،وموجات قصيرة تتخللها أخرى طويلة تشير إلى  :الخطر  .ومن

الضروري أن يعرف جميع الكشافين " الفباء مورس " – رموز التخاطب الكشفي – ألهميتها وفائدتها

اللتين تتضحان عندما يشعر الكشاف  -سواء أكان في البر أو البحر – أنه بحاجة إلى االتصال بغيره
 .وليس من الصعب أن يتعلم الكشاف أصول المخاطبة الرمزية إذا ما بذل في سبيل ذلك قليال من

الجهد وصرف شيئا من العناية .

 -3اإلشارات المضيئة  :تعني ألسنة اللهيب القصيرة أو الهزيلة نفس ما تعنيه موجات الدخان التي
تكلمنا عليها آنفا .

 -4إشارات السيمافور  :التي يتبادلها الكشافون بجعل أذرعهم في أوضاع مختلفة .
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 -5أوامر  :يحمل عادة جميع عرفاء الطالئع صافرات تربط إلى أعناقهم تساعدهم على إعطاء األوامر
إلى الكشافين الذين يكونون على معرفة بهذه األوامر جميعا:

 -مكانك  ،استعد  ،استرح  ،تفرق

 -يمينا در(يقوم الكشاف بربع دورة إلى اليمين)

 طليعة إلى اليمن(تدور الطليعة بكاملها جهة اليمين ,ويبقى الكشافون منتظمين) خطوة سريعة (يبدأ السير بالقدم اليسرى( -هرول (الخطوة الرياضة)

 -خطوة الكشاف(يسير الكشاف عشرين خطوة ويركض عشرين أخرى تباعا)

 -6إشارات االجتماعات  :عندما يرغب القائد في اجتماع الفرقة يدعوها إليه بواسطة البوق وهذه
الدعوة تسمى " نداء الكشاف "

ويجمع عرفاء الطالئع فتيانهم بصوت صافرة يتبع بصرخة الفرقة ثم يقودون طالئعهم مهرولة إلى العلم

وفيما يلي اإلشارات بالصافرة:

 -صفرة طويلة" :انتبه"  ",اسكت" ",دوما مستعد"

 صفرة طويلة تتخللها أخرى قصيرة  ":تفرق" " اذهب" " ,اذهب بعيدا " أو " تقدم" " وسع النطاق "-صفرة قصيرة سريعة متتالية ":تجمع "  " ,مكانك "

 -صفرة قصيرة وطويلة متقاطعة ":نفير" " كن على حذر"

 -ثالث صفرات قصيرة تتبعها صفرة طويلة" :دعوة القائد الجتماع عرفاء الطالئع "

وعلى الكشاف أن يسارعوا – حال تلقيهم هذه األوامر بالصافرة – إلى تلبية واجبهم غير عابثين بما هم

منصرفون إليه إذ ذلك

 -7إشارات باليد :حيث يصطنع عرفاء الطالئع هذه اإلشارات عند الحاجة بواسطة األعالم .
وعندما يبلغ القائد أم ار أو رسالة إلى كشاف بعيد عنه بواسطة هذه اإلشارة جميعها ,على الكشاف – إذا
تمكن من سماع األمر -أن يرفع يده إلى رأسه وأال فعليه أن يقف دون أن يبدي حراكا .

عند ذلك يكرر القائد بصوت أعلى تبلغ األمر أو يطلب إلى الكشاف االقتراب منه  ( .أسعد : 2006 ،

) 85 - 81

ويرى الباحث أن تلك اإلشارات والتحيات يحسن الكشاف تطبيقها والعمل بها من خالل التدريب

وممارسة حياة الخالء والمخيمات الكشفية
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برنامج النشاط الكشفي :
البرنامج الكشفي هو البيئة الشاملة التي تعمل في الوحدات الكشفية متضمنة االجتماعات ،

والزيارات  ،والرحالت  ،والكتب ،والمطبوعات  ،والشارات  ،والرموز  ،والمسميات  ،والخدمة  ،والزي ،
والتقاليد  ،والعالقات  ،ونظام المجموعات  ،ونظام التقدم .

يمكن تحقيق أهداف النشاط الكشفي من خالل الوسائل والبرامج الكشفية  (.الجرجاوي ) 151: 2002 ،

وتم تعريف البرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العالمية للبرامج بأنه :كل ما يقوم به الفتية والشباب من

أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق الهدف التربوي للحركة الكشفية ( .اإلقليم الكشفي العربي ،
 ) 18 : 2011وتتعدد وتتنوع برامج النشاط الكشفي وفيما يلي عرض ألهم هذه البرامج :

أ_ األ لعاب الكشفية  :عندما يقال إن الكشفية لعبة فإن ذلك ال يعني أنها تهدف من األلعاب إلى تحقيق
المتعة والمرح فحسب بل أنها ترمي إلى تحقيق ما هو أسمى من ذلك بكثير فهي ترمي إلى تعليم وتدريب

الفتي والفتاة بطريق غير مباشر بعيداً عن النمط المدرسي المعهود وانما باستعمال أسلوب مشوق ومحبب

إلى النفس  .وباأللعاب يمكن الحصول على أكبر قدر من العمل في أقصر وقت ممكن وبأقل جهد مبذول
حيث يقوم الفتي والفتاة من خاللها بأشق األعمال وهو في غمرة من السعادة والبهجة دون أن يحس أو

يشعر بالتعب  .هذا فضالً عن أنها تعتبر نوعاً من الترويح عن النفس من عناء األعمال وبقصد تجديد
النشاط والحيوية  .وليس هناك ما يجذب انتباه الفتى والفتاة ويستأثر اهتمامهم كاأللعاب فهي ميل فطري

غريزي لدى الفتى والفتاة لذلك يجب أن تؤدى بأسلوب ممتاز لتحقيق الهدف  ( .المديرية العامة للكشافة

والمرشدات بسلطنة عمان  ) 23 : 2010 ،واأللعاب الكشفية أفكار مرتبطة بالجانب الكشفي وهي ممتعة

ومفيدة ( عبد الحميد  ) 78: 2007 ،فهي برامج ترفيهيه تحقق أهدافا تربوية متعددة ،ومن أمثلتها ألعاب

الخالء الحركية  ،والبدنية  ،والذهنية  ،وألعاب الحواس  .ومن أهدافها  :تنمية التعاون ولعمل بروح الفريق

الواحد  ،واشاعة روح المرح بين أفراد المجموعة ،وبناء الجسم بطريقة علمية  ،وغرس بعض القيم التربوية
البناة من خالل األلعاب التنافسية  ( .الفي ) 126 : 2010 ،
ويمكن تقسيم األلعاب الكشفية إلى ثالث أساسات هي :

أوالً  :تقسيم على أساس المكان كالتالي :
 )1ألعاب داخلية  :وهي تمارس داخل حجرة االجتماعات أو مقر الفريق .
 )2ألعاب خارجية  :وهي تمارس في العراء خارج حجرة االجتماعات .
 )3ألعاب خالء  :وهي ألعاب كبيرة تمارس في مساحات شاسعة .

ثانياً  :يمكن تقسيم األلعاب سواء كانت مهارية أو على شكل مسابقات ومباريات كالتالي :

 )1سرعة األداء  :مثل سباق التتابع والفريق الفائز من ينتهي أوالً .

 )2جودة األداء  :مثل تقطيع كتلة من الخشب بأقل عدد من الضربات والفريق الفائز من يحقق ذلك .

 )3سرعة وجودة األداء معاً  :مثل القيام بعمل إسعاف أولي  ،والفريق الفائز من ينتهي أوالً مع اإلجادة .
ثالثاً  :يمكن تقسيمها على أساس النوع كالتالي :
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 )1ألعاب جماعية  :فيها يتعود الفتي كيف يلعب لصالح الجماعة وان ما يبذله من تضحية فيها مكسب
لمجموعة لذلك يؤمن بعد حين أن الغاية هي انتصار الجماعة وأن الفخر كل الفخر في تفاني الفرد واسعاد

المجموعة ومن هذه األلعاب الفرق الرياضية .

 )2ألعاب كثرة الحركة والصياح  :هذا النوع من األلعاب يجب أن يكون مملوء بالنشاط والضحك واحداث

أصوات مثل لعبة الرعد والبرق وهي من األمور التي يحبها الطفل خصوصاً .

 )3ألعاب هادئة  :وهذه تختلف عن سابقها في إنها تعود الفتي التحكم في أعصابه وتقوي إرادته وتهذب
نفسيته إذ قل أن تجد فتي في قدرته التزام الهدوء خصوصاً األطفال منهم .

 )4ألعاب لتمرين الحواس  :هذا نوع من أنواع اللعاب الهادئة ولكن لها أهمية في حياة الفتي المستقبلية إذا
أنها تعوده المالحظة وتنمي قدرته على االستنتاج وهي األلعاب التي يستخدم فيها حواسه الخمس وتستلزم

فيها إرهاق السمع ودقة النظر والهدوء التام واستعمال أصابعه للتميز على ما يميزه بواسطة الشم أو الذوق.

 )5ألعاب المنافسة  :وهي إما منافسات فردية أو منافسات جماعية ويجب أال يتبع فيها طريقة خروج

المغلوب حتى ال يكون الفتي عاطالً خجوالً من نفسه عند خروجه بل يجب أن يلعب بطريقة احتساب النقط
باإلضافة والخصم وبذلك يستمر عمل الجميع في اللعب ويشعرون بسعادتهم ويجب على القائد أن يعود
الفتية على المنافسة الشريفة مع المثابرة وعدم اليأس أو الغضب عند الهزيمة .

 )6ألعاب منهجية  :لتدريب الفتية بطريقة غير مباشرة ومشوقة على نواحي المنهج ولذلك يجب على قائد
الفريق أن يبتكر لك منهج لعبه حتى يضفي على حركة الكشف بهجة مثل لعبة السيمافور .

 )7ألعاب ليلية  :ويهدف بها تعويد الفتيه على عدم الخوف وحب المغامرة ورسم الخطط وكيفية تحقيقها

والتعاون مع الجماعة وهي هامة بالنسبة للفتيان والتقدم  ( .المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة
عمان ) 23 : 2010 ،

ب_ التدريب :

الدراسات التدريبية هي الدراسات التي يتم إقامتها إلعداد الفرد كي يستطيع القيام بالمهام التي تسند

إليه  .ولكل دراسة هدف محدد ويجب على المشتركين اإللمام بهذا الهدف من أجل تفادي اإلضطراب الذي

يحد من الكفاءة  ،وهذه الدراسات المختلفة موضوعة بصورة متتالية تقود كل واحدة منها إلى األخرى بطريقة

منطقية  ،وفي الواقع مستوى الدراسة وكفاءة الفتيان ودرجة استفادتهم يتوقف على مدى اشتراكهم االيجابي
فيها ( .القيسي )201 : 2009 ،

والتدريب يتمثل في كل أنواع التدريب التي يتم تقديمها للقائد الكشفي  ،وتهدف إلي تنمية قدراته المعرفية

والمهارية والوجدانية  ،وتمكينه من القيام بدوره بكفاءة  .ويتنوع التدريب ويتوزع علي عدة مستويات يمكن

إيضاحها علي النحو التالي:

دراسة إعداد القادة  :وهي دورة تعريفية بالتربية الكشفية  ،ومدتها ثالثة أيام أو أربعة أمسيات متتالية ،

وتختتم بمخيم في نهاية األسبوع  ،وتعد الدرجة األولي في سلم التأهيل القيادي  ،وهدفها تعريف القائد بدوره

 ،واكسابه بعض المعلومات والمهارات المتعلقة بالتربية الكشفية .
49

الدراسة التمهيدية لشارة الخشبية  :وتسمي الدراسة األساسية وهي الدرجة الثانية في سلم التأهيل القيادي ،
ومدتها ال تقل عن ستة أيام متتالية  ،وتهدف إلي إكساب القائد مهارات القيادة الكشفية  ،والقدرة علي تنفيذ

البرامج الكشفية .

دراسة الشارة الخشبية  :وتسمي الدراسة المتقدمة  ،وهدفها إكساب الكشاف المعارف والمهارات والسلوكيات
واالتجاهات التي تؤدي إلي زيادة قدرته علي إدارة المجموعة الكشفية .

دراسة الهوايات التخصصية  :وهي دورة يتم تنظيمها لقادة الفرق الكشفية لممارسة بعض الهوايات ،
والتعرف علي مبادئها وأساسياتها  ،ومدتها ال تقل عن سبعة أيام متتالية  ،وتهدف إلي دعم مراكز التدريب

الكشفي باإلدارات التعليمية بالمتخصصين لتنفيذ بعض برامج الهوايات مثل  :الكهرباء  ،النجارة ،

الميكانيكا  ،السباكة  ،اإللكترونيات  ،الحاسب اآللي  ،الطباعة  ،التصوير  ،االسعافات األولية  ( .الفي ،
) 127 - 126 : 2010

ويضيف القيسي ( )2009على هذه الدراسات كل من :

دراسات هيئات التدريب  :وتقام على مستويين وهما  :دراسات هيئة التدريب األهلي  ،ودراسات هيئة

التدريب الدولي .

دراسات المفوضين (المشرفين) :وهي تلك الدراسات التي تعد القادة نظريا وعمليا لنشر لقيادة ونشر الحركة

الكشفية ( .القيسي )203 : 2009 ،

ج_ المسابقات الكشفية  :تعقد المسابقات الكشفية بغرض تحقيق األهداف التالية :

_ تشجيع المتعلمين للمشاركة في برامج الكشافة لالستفادة منها واثراء خبراتهم ومعارفهم .

 إتاحة الفرصة أمام المتعلمين الختيار نوع النشاط الكشفي الذي يريدونه ،وهو األمر الذي يدعو إليتنويع البرامج الكشفية .

_ تكريم المتميزين والمبدعين في النشاط الكشفي .

_ خلق نوع من التنافس اإليجابي والبناء بين الفرق الكشفية .

_ توجيه الكشافين الي أهمية المشاركة في مختلف المسابقات التي تنظمها المدرسة أو اإلدارة التعليمية .

وتتنوع المسابقات الكشفية ومن أبرزها:

مسابقة التفوق الكشفي  :وتهدف الي تفعيل البرنامج الكشفي من خالل ممارسة تنافسية  ،وهي تعقد علي

المستوي المحلي ثم المركزي .

المسابقة العلمية  :وتنفذ في النواحي العلمية  ،ومن أمثلتها  :أحسن نموذج  ،وأحسن مجسم  ،وأحسن
تجربة علمية  ،وأحسن رسالة علمية .

المسابقة الثقافية  :وتهدف الي الوقوف علي خبرات المتعلمين ومعارفهم الثقافية في النواحي المعرفية

وتنميتها  ،ومن أمثلتها  :المناظرات  ،وحفظ القصائد  ،وأحسن  :بحث  ،تقرير زيارة  ،تلخيص .

مسابقة التربية االسالمية  :ومن أمثلتها  :مسابقات حفظ القران الكريم وتجويده وتفسيره  ،وحفظ األحاديث

النبوية الشريفة .
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المسابقات الرياضية  :ومن أمثلتها  :األلعاب الفردية  ،وسباق الدراجات  ،وكرة القدم  ،وكرة الطائرة  ،وكرة
السلة  ،وكرة اليد  ( .الفي ) 128 – 127 : 2010 ،

د _ تنظيم االجتماعات  :تنظم االجتماعات كبرامج أو أنشطة كشفية علي مستوي القادة  ،وعلي مستوي
الكشافة  ،وذلك لتحقيق أهداف تربوية لكال المستويين .
فبالنسبة للقادة تعمل االجتماعات علي تحقيق األهداف التالية :
_ االستفادة من القادة المتميزين وتبادل الخبرات بينهم .

_ تلبية احتياجات القادة .

_ وضع البرامج وتشكيل اللجان العامة المسئولة عنها .
_ تكوين العالقات بين المشرف والقائد وتنميتها .

وبالنسبة للكشافة تحقق االجتماعات األهداف التالية :
_ تدريب أعضاء المجموعة علي المناهج الكشفية .

_ التدريب علي أساليب تنظيم االجتماعات وطرق اإلعداد لها  ،وتقسيم البرامج وفقا ألهميتها .

_ الوقوف علي قدرات أعضاء المجموعة من خالل المنافسات  ،والعمل علي تنميتها .

_ تبادل الخبرات بين األفراد .

وتعقد االجتماعات علي مستوي القادة  ،ومن أمثلتها  :االجتماعات التنظيمية لمناقشة ودراسة األمور

المتعلقة بالفرقة  ،واالجتماعات التدريبية لممارسة البرامج الكشفية  ،والتقدم في المناهج الكشفية  ( .الفي ،
) 129 ، 128 : 2010

ويضيف الباحث أن االجتماعات الكشفية بالغة األهمية لتجديد التواصل بين األفراد  ،والتدريب

على مجاالت المنهج  ،واالجتماع الناجح جزء هام جدا من البرنامج ولكنه ال يصنع البرنامج المتكامل .

هــ  -الرحالت والزيارات الكشفية  :تعتبر أهم ما يجذب الفتية إلى النشاط الكشفي وأجدى شيء على

الكشاف والمرشدة تعود عليهم بالنفع ألنها محك المواهب والكفايات والقائد الناجح هو الذي يسهل ألفراد

فرقته أقصى ما يستطيع من الرحالت وليتعلم أنها ليست وسيلة للتسلية فحسب بل أن التدريب على مناهج
الكشافة ال يتيسر إال في هذه الرحالت فهي المدرسة العملية التي يطبق الكشاف فيها ما يحصل على

مهارت وفنون كشفية ( .القيسي  )115 : 2009 ،وهي كل جولة تعاونية منظمة يقوم بها التالميذ خارج

جدران المدرسة باعتبارها جزءا متكامال مع العمل المدرسي المألوف وذات غرض أساسي  (.الجرجاوي ،

 ) 151: 2002وتهدف إلي تعريف البيئات المحلية والمجاورة ومعالمها التاريخية والجغرافية  ،واالطالع

علي االنجازات الحضارية التي نفذت علي أرض الوطن  ،وتنمية حب البحث واالطالع  ،وممارسة بعض

مهارات المنهج الكشفي المرتبط بالخالء مثل معرفة االتجاهات  ،ودراسة النجوم  ،والطهي  ،وتحقيق مبدأ
التكافل االجتماعي من خالل زيارة المؤسسات التي تراعي ذو االحتياجات الخاصة في المجتمع

كالمستشفيات ودور رعاية ومراكز المعاقين  .ويمكن للرحالت والزيارات ان تتم داخل محيط المدينة
51

وضواحيها او البيئة المدرسية  ،ويمكن أن تتم خارج المنطقة أو المدينة لتعرف المعالم العمرانية والحضارية
 ،ويمكن تنظيم هذه الرحالت والزيارات لجميع المراحل التعليمية  ( .الفي ) 130 : 2010 ،

وللرحالت والزيارات فوائد عظيمة بجانب كونها للترويح والترفيه عن نفسية الطالب إال أنها توسع

مداركه وتنمي جوانب المعرفة لديه وذلك كرحالت خدمات المجتمع  ،ودراسة البيئة الزراعية والصناعية

والرحالت التاريخية والعلمية ورحالت الزيارة والعمرة وغيرها  ،ومن أهم وسائل تحقيق الكشافة جملة أهدافها

 .فالرحالت والزيارات تعلم الكشاف على التدريبات العملية وتحمله أعباء المسؤولية وهي المجال التطبيقي
للمعلومات النظرية والعلمية التي يتعلمها الكشافون في اجتماعات فرقهم (.الجرجاوي ) 151 : 2002 ،

ومن خالل الرحالت والزيارات تتم عملية التشكيل االجتماعية للطفل – الكشاف – على أسس سليمة عندما

تتضمن تقديم البيئة له وتعريفه بها في أول مراحل نموه  .وتعتبر الرحالت والزيارات من الوسائل الهامة
لتنمية الثقافة العلمية للتلميذ  ( .البوهي  ،ومحفوظ ) 48 : 2001 ،

و -حياة الخالء " المعسكرات والرحالت الخلوية " :

يزداد االعتراف يوما بعد يوم بأهمية المعسكرات الكشفية ألنها تعلم كل من الطالب والمدرس –

الكشاف والقائد -التعايش الديمقراطي  ،والمعسكرات الكشفية عن طريق خبرات الحياة المباشرة تجعل التعلم
والتعليم أمرين ممكنين في جو بعيد عن الشكلية  ،والتعلم عن طريق الممارسة ضرورة واقعية وهامة لحياتنا

العصرية (.القيسي  )99 : 2009 ،فالكشافة ليست معلومات تحفظ أو توجيهات تسمع وانما مهارات

واتجاهات تكتسب بالممارسة العملية  ،وحياة الخالء هي البيئة الطبيعية لتطبيق البرامج بمختلف أنشطتها ،

حيث ينطلق الفتية على سجيتهم فتظهر حقيقة سلوكهم وقدراتهم ويجد القادة فرصتهم ليعدلوا سلوك أفراد

فرقتهم ويعاونوهم على تنمية قدراتهم المختلفة واالرتقاء بها  ،وفي الخالء تتاح الفرصة لتعميق اإليمان في
نفوس الفتية من خالل دراسة الطبيعة وتأمل قدرة الخالق  ،فيما يزداد الشعور بالوطنية من خالل معايشة

ومساء تنمو قدرات الفتية والشباب بدنيا بما يؤدونه
البيئة والتعرف على أرجاء الوطن وبتحية العلم صباحا
ً
من حركة ضرورية لحياة الخالء  ،وعقليا بابتكاراتهم وتمية الحواس ودقة المالحظة  ،واجتماعيا بعملهم

بنظام الطالئع فال بديل عن التعاون لالستمتاع بحياة الخالء  ،وروحيا  ،حيث يكتسب الفتية روح الشجاعة

وحب الخير والثقة بالنفس وصفات الرجولة  .لذا يجب على القائد حث األفراد والطالئع على اإلكثار من
إقامة المخيمات والخروج إلى الخالء لما لها من فائدة كبيرة تعود عليهم من حياة الخالء  ( .المديرية

العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان ) 21 - 20 : 2010 ،

وحياة الخالء أحد النشاطات الكشفية يتدرب فيها الفرد على قوة التحمل وحسن التصرف واالعتماد

على الذات ( .إدارة النشاط الكشفي بالسعودية ) 170 : 2001 ،

وتعني الحياة في المعسكرات الكشفية والرحالت الخلوية التي تبعد فيها الكشاف عن وسائل الراحة

التي أمنتها له تقدم الحضارة ليلقي بنفسه في أحضان الطبيعة وجها لوجه مع حنانها وقسوتها مع جمالها

وبدائية الحياة فيها يتمتع بجمال الطبيعة فينسى هموم الحياة ويجد نفسه مطالبا بإيقاد ناره بنفسه وبناء بيته

وطبخ طعامه واتقاء الحر والبرد وخطر السيل والعطش ويقوم بكل أعماله مشيا على قدميه فال خادم وال
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دراجة  ،وهنا يبني رجولته ويعمق اعتماده على نفسه ويتعلم كل ما يلزم فتنمو مداركه وتصقل مواهبه فيعد
إعدادا سليما يجعل منه القادر على تحمل األعباء  ،الصابر على المشاق والصعوبات التي تهيئة ليصبح

االنسان الكفؤ للحياة في مختلف الظروف (.الجرجاوي ) 149 : 2002 ،

وقد أصبح من الواضح أن المخيمات المدرسية قد قطعت الشوط الالزم وانتهى بها المطاف لكي

تحتل مكانها المشروع كنشاط من النشاطات المدرسية  .والمخيم المدرسي الذي يعمل على مدار العام

ويعسكر فيه جماعة أو أكثر من جماعات الفصول المدرسية مع معلميهم لمدة أسبوع أو أسبوعين في كل
مرة وعلى التوالي – يسهم في التربية – اسهامات هامة من نوع معين  .والخبرة التي تمارسها الجماعة في
حياة المخيم تهيئ مختب ار أو معمال من واقع الحياة الحقيقية في التربية العلمية البحتة في دراسة الطبيعة

واألحياء  ( .أسعد ) 13 : 2006 ،

وهناك أنماط متاحة ومتعددة ،الستخدامات المخيم المدرسي منها:
 -1مخيم مدرسي يعمل مدار السنة ،تحت تصرف منطقة من المناطق التعليمية ،أو مجموعة المناطق.
 -2مخيمات لإليجار تؤجرها المدارس المختلفة على فترات  ،ويشرف عليها موظفوا المدرسة .
 -3المخيمات الصيفية وهذه تديرها منطقة ،أو أكثر من المناطق المحلية.

 -4المخيمات النهارية ونظائرها من المرافق العامة ،المهيأة لالستخدام المؤقت في أثناء النهار،
للتسهيالت الموجودة التي يملكها ،ويؤجرها أصحاب المخيمات.

 -5مخيمات تملكها الدولة وهذه يمكن استخدامها بنظام التناوب .

ويجب التزام الشروط والمواصفات اآلتية بصفة عامة ،لتشجيع دور هذه المخيمات  ،واستمرارها في الخدمة

العامة في جميع الميادين :

وصالحا الستخدام المجتمع المحلي على أوسع نطاق ،بما
ميسر ،
ا
 يخطط المخيم على نحو يجعلهً
في ذلك المدارس ،ومنظمات الشباب ،وغيرها من الجماعات.
معا وتتعاون على إنشاء مخيم.
 يمكن لمنطقة تعليمية أو أكثر أن تضم جهودها ً ينبغي للحكومة ،وغيرها من الوحدات الحكومية ،أن تنشئ بعض المخيمات على أرض األمالكعددا أكبر من المدارس في البدء في برامج المخيمات.
العامة ،لكي تشجع ً
 -إنشاء المخيمات على أساس استخدامها مدار العام  ( .مقبل ) 200 - 199 : 2011 ،

ز -الخدمة العامة :

أحد النشاطات الكشفية لتنمية المجتمع واالندماج فيه  .وتهدف الخدمة العامة إلى هدفين أحدهما إنساني

واآلخر إنتاجي عمراني  ،وتعزيز روح البذل والعطاء للكشافين بتعويدهم على التضحيات ونكران الذات عن
طريق اشتراكهم في األعمال الخيرية أو خدمة إنسانية وهذه الخدمات قد تنحصر في األعمال التي يؤديها

الكشاف لمجتمعه وفق مخطط مدروس تطبيقا للمبادئ الكشفية وذلك وفقا لقانون الحركة الكشفية فهذه

األعمال تجعله متفاعال مع بيئته التي يعيش فيها ليشعر بنفسه أنه فرد له أهميته ومسؤوليته في مجتمعه

الذي يعيش فيه من خالل الشعار العام ( كن مستعدا ) على مساعدة الناس والمنكوبين واغاثة المكروبين .
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مجاالت الخدمة العامة :
مجاالت الخدمة العامة كثيرة منها  -:المشاركة في النظافة  ،وخدمة المساجد  ،وخدمة الحجاج والمعتمرين
 ،والمحافظة على البيئة بمكافحة الحشرات الضارة في البيئة وغرس االشجار والعناية بها وتقليمها  ،وخدمة

المرضى والمعاقين في المشافي .

مزايا االشتراك في الخدمات العامة :

 ترويض النفس على انكار الذات والتضحية والبذل في سبيل الغير والبعد عن األنانية . -استثمار طاقات الشباب الكامنة وقوته المتدفقة لخدمة المجتمع .

 اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية والرضا عن النفس أثناء تأدية هذا الواجب . التعود على الطاعة والنظام واحترام التعليمات والعمل . -التدريب على وضع الخطط وتنفيذها .

 -التعرف على احتياجات البيئة واحترام العمل اليدوي وتقرير القائمين عليه .

 اكتساب الصداقات والعالقات الناجحة مع الغير ( .الجرجاوي ) 156 -154 : 2002 ،مجاالت التربية الكشفية :
وتعني التربية الكشفية بمجاالت متعددة منها :

المجال األول  :التربية االسالمية في حياة الخالء تهدف إلى غرس اإليمان الصادق في نفس اإلنسان
بتوحيد هللا وطاعته والتفكر في مخلوقاته وذلك عن طريق حياة الخالء يشاهد الكشاف عظيم خلق هللا عز
وجل في الجبال والسماء واألرض واألشجار والطيور والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء كلها آيات
ظرو َن ِّإَلى إِّ ِّ
ف ُخِّلَق إت * َوِّاَلى
اإلِّبل َك إي َ
ترسخ في االيمان في قلب الجوال والكشاف قال تعالى ( : :أََف َال َين ُ ُ
ِّ
ال َكيف ن ِّ
ِّ
ص َب إت * واَِّلى إاأل إَر ِّ
َنت ُم َذ ِّّكٌر*
َّ
ف ُرِّف َع إت * َواَِّلى اإل ِّج َب ِّ إ َ ُ
ف ُسط َح إت * َف َذ ّك إر ِّإَّن َما أ َ
ض َك إي َ
الس َماء َك إي َ
َ
َّ
ِّ ِّ
ص إي ِّط ٍر) [الغاشية.]21 - 17 :
ل إس َت َعَل إيهم ب ُم َ

والجانب التطبيقي لهذا المجال يظهر من خالل برامج حفالت السمر وبرامج معرفة أنواع النجوم وغيرها .

المجال الثاني  :التربية االجتماعية في حياة المعسكرات " الخالء " ويظهر هذا عن طريق التعاون على

البر والتقوى في برامج المعسكرات خالل نصب الخيام وفكها وتنظيفها ومن خالل الحفر وتنظيف األواني
واعداد الطعام وجلب الماء وتأمين كافة متطلبات التخييم فهذا الجانب يغرس في النفوس حب العمل

واحترامه والود واإلخاء واإليثار مصداقا لقول المصطفى صلى هللا عليه وسلم " َمثَ ُل المؤمنين في تََو ِّّادهم
الح ِّّمى " .
سائر األعضاء َّ
احمهم كمثل الجسد الواحد ِّإذا اشتكى منه عضو تََد َ
بالس َه ِّر و ُ
اعت له ُ
وتر ُ

المجال الثالث  :التربية الصحية والرياضية في حياة المعسكرات " الخالء " النشاط الكشفي ينمي المجال
الصحي لحياة الكشاف من خالل برامج عديدة منها :
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 وجوده في بيئة المعسكر البعيدة عن الهواء الملوث فإن ذلك كفيل لطرد أي من الميكروبات والجراثيمالتي يتعرض لها االنسان في البيئات الملوثة واألتربة وتطاير الحشرات ودخان المصانع وعوادم

البترول وتطاير الغازات واألبخرة الضارة في المدن الصناعية وغيرها .

 حركة الكشاف في تسلق الجبال ونزوله منها وممارسة كثير من الرياضات يجدد نشاطه ويقتلالفيروسات في جسمه ويحرك الدم في كافة أعضاء البدن .

 ما يتعلمه الكشاف من خالل المحاضرات واللقاءات في المعسكرات والتي تدعو إلى النظافة في البدنوكيفية طهو الطعام كلها وسائل صحية يتعلمها الكشاف من حياة التخييم .

المجال الرابع  :التربية الثقافية والعلمية في حياة الخالء  :يستطيع الكشاف أن يطبق كثي ار من الحقائق
العلمية النظرية التي تعلمها في المدرسة من خالل المقررات الدراسية مثل  ،خداع األبصار  ،االستمتاع
بالحواس عند مشاهدته إلحدى الصور فيستخدم العين  ،واألذن وتتحدد له الحقيقة العلمية .

وكذلك يستطيع معرفة القطب الشمالي ويحدده عند استخدام البوصلة علميا  ،مشاهدة كثير من النباتات

واألسماك والحيوانات التي كان قد درس عنها نظريا فتثبت له المعلومة  ،عالوة على كثير من المعلومات
التي يقوم بتحصيلها أثناء المحاضرات واللقاءات في المعسكرات  ،كما للكشافة كثير من المصطلحات

الفنية المستخدمة في عملية التخييم وحياة الخالء ال يستطيع ان يحصل عليها إال من زوال هذا النشاط

فعليا  .الجرجاوي ) 151 - 149 : 2002 ،
تشكيل الفرق الكشفية :

ال يختلف تشكيل الفرق الكشفية اإلرشادية عن أي تشكيل ألي نوع من أنواع النشاطات يبدأ باالستبانة

وينتهي بالتسجيل ووسائل الدعوة واإلعالن هي وفق نماذج خاصة والمختلف هنا أن التسجيل يشترط موافقة

أولياء األمور إضافة لتأمين اللباس والشارات الرسمية واللوازم الضرورية للفرقة( .عابد)258 :1998 ،

وتشكل الفرقة من طليعتين فأكثر ومن المستحسن أن ال يزيد عدد أفرادها على ( )32كشافا أو مرشدة .

ونظام الفرق الكشفية يسير على أساس أن تسمى كل طليعة باسم أحد األبطال الخالدين  ،أو بأسماء

وتاريخ الثورات الوطنية والقومية  ،أما فرق األشبال والزهرات فتسمى كل سداسية باسم حيوان أو طائر

ويتخذ شعا ار لهم .

ويتمثل نشاط الفرقة في االجتماعات الكشفية والتسجيل والسجالت الكشفية :
 -1اجتماعات الفرقة :

يحدد لها اجتماع واحد أو اجتماعان في الشهر على األقل وعلى العرفاء تشجيع أفراد الطالئع على
الحضور في الوقت المحدد بالمالبس الكشفية الكاملة ( .القيسي )74-73 : 2009 ،

وتجتمع الفرقة الكشفية في المدرسة وفق آلية محددة بحيث :
 -1يدير قائد الفرقة االجتماع بعد الدعوة إليه .
 -2اختيار المكان المناسب .
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 -3جانب التوعية والتثقيف ويشمل  :التوعية عن أهداف االجتماع وتنوع األنشطة وتكاملها.
 -4يحدد زمن االجتماع ومدى مالءمته لألعضاء وميعاده الدوري .

 -5يكون االجتماع تدريبي  .وتمارس فيه األنشطة وتوزع الجوائز أحيانا .
 -6يبدأ بتحية العلم ورفعه  ،وينتهي بإنزاله .

 -7التقيد بالحضور وعدم تجاوز الحد األعلى للزمن وهو ساعة ونصف تقريبا ( .عابد)259 :1998 ،
جدول رقم ()1
نموذج مقترحات لجدول أعمال اجتماع ميداني لفرقة كشفية

المادة

الزمن بالدقيقة

المنفذ

تحية

02

القائد  /المساعد

التقييم  /التفتيش

05

القائد  /المساعد

تربية دينية

10

معلم التربية الدينية

العلم ومدلوالته

05

عريف طليعة

مسابقة العلم

10

عريف طليعة

اسعافات أولية

15

رجل دفاع مدني

فنون ومهارات كشفية

10

عرفاء طالئع

نشاطات أخري

10

األعضاء

تحية العلم وانهاء االجتماع

03

القائد  /المساعد

المجموع

 70دقيقة

(عابد)260–259 :1998 ،

ويالحظ الباحث تنوع النشاط الذي يمارس في االجتماعات الكشفية  :كالنشاط الكشفي  ،والديني ،
والتدريبي  ،واالجتماعي  .مع تفعيل جميع الحاضرين باالجتماع بحيث يكلف كل منهم بمهام محددة

لتنفيذها مع المحافظة على الوقت واستثماره بأفضل طريقة .

ويراعي القائد ما يلي قبل بداية كل اجتماع :

 -1احترام الزمن ضروري أثناء االجتماع .
 -2يشارك القائد والمساعد والعريف األول وذوو االختصاص في تنفيذ االجتماع .
 -3يعقد االجتماع أسبوعيا أو كلما اقتضت الضرورة .

 -4يجب أن تكون فقرات االجتماع متنوعة وشاملة ومتكاملة .
 -5مدة االجتماع من  60إلى  90دقيقة .

 -6يجب التركيز على توزيع الجوائز والمسابقات واأللعاب .
 -7قائد الفرقة هو الذي يدعو لالجتماع ويديره .
 -8توفير لوازم التدريب أثناء االجتماع .

 -9مناسبة موعد االجتماع لظروف األعضاء .

 -10يعقد االجتماع أسبوعيا أو كلما اقتضت الضرورة .
56

 -11يعقد االجتماع في مكان يناسب عدد األعضاء وموضوعات االجتماع  ( .سالمة : 2005 ،
) 224 – 223

 -5التسجيل والسجالت في الحركة الكشفية

ينبغي أن يكون هناك سجالت خاصة بالنشاط الكشفي تراعي فيه الدقة والنظام بحيث يدل علي مستوي
الفريق بأفراده وتكوين المحاضرات دليال واضحا للنشاط .

أنواع السجالت :

 _1سجالت الفرقة :وتشمل سجل اجتماعات الفرقة  ،سجل اجتماعات مجلس الشرف  ،سجل المعسكرات

 ،سجل الرحالت  ،سجل الخدمات العامة  ،سجل العهدة  ،سجل المكتبة  ،سجل الصندوق  ،سجل
الهوايات  ،سجل التقدم الجماعي  ،ألبوم الصور  ،لوحة شرف  ،سجل الزيارات .

 _2سجالت الطليعة  :سجل االجتماعات  ،وسجل المعسكرات  ،وسجل خدمات الطليعة  ،وسجل رحالت

الطليعة  ،وسجل مكتبة الطليعة ،وسجل عهدة الطليعة  ،وسجل هوايات األفراد  ،وسجل زيارات الطليعة .

 -3سجالت مجلس ادارة الفرقة  :ويشمل سجل اجتماعات مجلس إدارة الفرقة مدون بها االطار العام
ألنشطة الفريق وميزانيته.

وأخي ار يعودنا التسجيل علي الجدية في العمل والدقة والبدء من حيث انتهينا والرجوع اليه وقت اللزوم لذا
وجب االهتمام والعناية به(.عسل  ،والبهنساوي ) 71 – 70 : 2010،

ويضيف الباحث أن السجالت الكشفية وسيلة لتركيز النظام والدقة للقائد واألفراد  ،وتساعد في

توثيق النشاطات المنجزة أو التي سيتم إنجازها  ،وهي المرجع الدائم بين يدي القائد ومن سيخلفه .
ثالثا  :المناهج الكشفية اإلرشادية :

هناك مناهج خاصة وفق المراحل السنية لكل مرحلة كشفية  ،وكافة المناهج لكافة المراحل الكشفية

تتضمن مجاالت وأبعاداً دينية  ،ووطنية  ،ورياضية  ،وكشفية  ،واجتماعية  ،وبيئية  ،وعقلية  ،وعلمية ،

وصحية  ،وبدنية .تراعي خصائص واحتياجات النمو لكل مرحلة كشفية ؛ حيث تراعي المناهج الخصوصية
بالنسبة للشعار والخصائص .وعموماً فإن المناهج الكشفية تمثل مجموعة البرامج التي تسعى الحركة

الكشفية بها لتربية الفرد ( الفتى عضو الحركة الكشفية  :شبل أو كشاف أو جوال أو قائد ) من جميع
النواحي .

المناهج الكشفية اإلرشادية ( مفهومها – أهدافها – أسسها – مبادئها – مميزاتها )
مفهوم المنهج الكشفي :

يعرف المنهج الكشفي بأنه ذلك الجزء من البرنامج الذي يطلق عليه نظام التقدم  ،وهو يمثل الحد

األدنى الذي يجب أن يمارسه أعضاء المراحل الكشفية بما يضمن الممارسة المخططة التي يمكن قياسها

للمعارف والمهارات واالتجاهات المطلوبة اكتسابها خالل فترة محددة من الوقت بالدافع الذاتي تحقيقا للهدف

التربوي للكشفية والجمعية ( .المنظمة الكشفية العربية  ) 4 : 2004 ،وهو منهج تربوي اجتماعي متكامل
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يتكامل في بنائه مع المواد الدراسية األساسية ويتناغم في برامجه إلعداد الشخصية االجتماعية المتوازنة

والقادرة على التعايش والتكيف مع الظروف البيئية واالجتماعية للمجتمع  (.الجرجاوي ) 156 : 2002 ،

والمناهج الكشفية اإلرشادية هي نفس المناهج المتقدمة في مختلف أنواع األنشطة مع مراعاة التنوع من باب
ومستوي الطالب العمري من باب آخر وال زالت مناهج الحركة الكشفية حرة غير مقيدة وتخضع لمتطلبات

البيئة الموجودة فيها  ( .عابد  ) 260 : 1998 ،فهي مجموعة من البرامج التربوية الشاملة لجميع

مجاالت تنمية الشخصية ( .إدارة النشاط الكشفي بالسعودية ) 172 : 2001 ،

ويذكر القدومي أهم مجاالت المنهاج الكشفي تتمثل في الجوانب الدينية والصحية والرياضية

والوطنية والكشفية والعملية والبيئية موزعة على مراحل ودرجات الحركة الكشفية مع مراعاة الشعار الذي
يمثل فكر الحركة  ( .القدومي  ) 59 : 2002 ،ويترك للقائد اختيار المواضيع التي تندرج ضمن

المجاالت السابقة بما يتناسب مع المرحلة الكشفية والمستوى العلمي ألعضائها وما يتالءم مع مناهجهم
المدرسية بحيث يكون المنهاج الكشفي مكمال للمنهاج المدرسي  ( .سالمة ) 224 : 2005 :

أما مفهوم المنهج الكشفي الذي نرتضيه تعرفه النحاس (  : ) 2012مجموعة الخبرات التربوية

التي تهيؤها المجموعة الكشفية للفتية والشباب في مختلف المراحل الكشفية  ،لمساعدتهم على النمو الشامل
لجميع جوانب الشخصية  ،وهي  :التنمية الجسدية  ،واإلبداع  ،والشخصية – الذات  ، -والتنمية االنفعالية
 ،والتنمية االجتماعية  ،والتنمية الروحية  .نموا يؤدي إلى تعديل سلوكهم وتحقيق األهداف التربوية للحركة

الكشفية العالمية  ،وتحقيق معاني الحياة  ،أو مفهوم جودة الحياة لهم .

وتؤكد أيضا النحاس ( )2012من خالل تعريفها بأنه يمكن الخروج بمالحظات  ،أهمها :

 -1يتضمن المنهج الكشفي خبرات تربوية مفيدة  ،يتم تصميمها تحت إشراف المجموعة الكشفية
في ضوء األهداف التربوية للحركة الكشفية العالمية  ،إلكساب الفتية والشباب مجموعة من

المعلومات والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها .

 -2تتنوع الخبرات التربوية  ،وال تركز على جانب واحد من جوانب النمو  ،بل تشمل ستة جوانب
للشخصية وهي  :التنمية الجسدية  ،واإلبداع  ،والشخصية – الذات  ، -والتنمية االنفعالية ،
والتنمية االجتماعية  ،والتنمية الروحية .

 -3يحدث التعلم من خالل مرور الفتية والشباب بخبرات متعددة ومشاركتهم في المشاريع الكشفية
الفردية والجماعية .

 -4تتمثل بيئة التعلم في حياة الخالء والرحالت والميدان وغيرها .

 -5يسعى المنهج الكشفي إلى إحداث النمو الشامل المتكامل للفتية والشباب  ،والذي يؤدي إلى
تعديل سلوكهم  ،وتحقيق معنى الحياة والسعادة أو ما يطلق عليه مفهوم جودة الحياة لهم .

 -6يهدف المنهج الكشفي إلى أن يعمل الفتية والشباب عقولهم وبذل جهدهم في حل المشكالت ،
واكسابهم القدرة على التفكير  ،واالستفادة من المعارف والمهارات في استخدامها في المواقف

الحياتية المختلفة  ( .النحاس ) 75 – 74 : 2012 ،
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ويالحظ الباحث أن مجاالت المنهج الكشفي هي المجاالت العامة لألنشطة المدرسية
والتربية الكشفية  ،وباعتبار المنهج الكشفي بأنه مجموعة من الخبرات والبرامج واألنشطة التربوية التي

تهيؤها المجموعة الكشفية ألعضائها فال بد أن يتحقق من خاللها التربية التي تسعى إليها الحركة الكشفية
لتنمية أفرادها وتربيتهم تربية صالحة .

أهداف المناهج الكشفية :

يكن تحديد أهداف المناهج الكشفية فيما يلي :

 -1تربية الفرد تربية صحيحة من خالل نشاطات وبرامج المرحلة .
 -2إشباع روح اإلبداع لدى الفرد .

 -3العمل على ربط الفرد بمجتمعه وأسرته .
 -4تدعيم روابط الصداقة بين األفراد من خالل األعمال الجماعية .

 -5تعويد الكشافة على األخالق الحميدة من خالل السلوك الشخصي .
 -6تنمية روح البحث واالكتشاف لدى الفرد .

 -7إكساب الفرد خبرات ومهارات ومعلومات جديدة .
 -8غرس االنتماء والوالء الوطني لدى الفرد .

 -9التدرج التعليمي والتخطي للمراتب الكشفية .

 -10التعود على الحياة في الهواء الطلق وضبط النفس وتقدير المسؤولية .
 -11التعود على المبادرة والبذل والتضحية .

وبالنظر إلى أهداف المناهج الكشفية يجدها الباحث أنها تتساوى مع أهداف النشاط الكشفي  ،وذلك

ألن المناهج الكشفية تعتمد على مجاالت النشاط الكشفي وهي جزء مما يقوم به الكشاف خالل انتمائه
للحركة الكشفية .

األسس التي تقوم عليها المناهج الكشفية :
 -1احتياجات أعضاء المرحلة .

 -2احتياجات المجتمع الذي يعيشون فيه .
 -3واقع البيئة والمجتمع الذي يعيشه الكشاف من حيث المناخ واألصالة والعادات والتقاليد .
 -4التربية الشاملة المتكاملة والمتدرجة .

 -5التربية التي تعتمد على الرغبة الذاتية وتستجيب للميول والهوايات وتستهدف الغايات المرسومة
ويكون القائد فيها موجها ومرشدا .

 -6االعتماد على تطبيق األنشطة الفردية والجماعية التي تنمي المعرفة وتهذب المهارة وتحسن
السلوك .

 -7اعتبار البرامج الكشفية عمال ميدانيا وتطبيقا يتكامل مع البرامج المدرسية في بناء شخصية الطالب
وتكوين ذاته .
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 -8المناهج الكشفية موجهة لمختلف أصناف الشباب قرويا أم حضريا  ( .الناطور–75 : 2011 ،
)76

ويالحظ الباحث أن هذه األسس ملخصة في احتياجات الفرد والمجتمع مراعية الفروق الفردية
والمجتمعية والتدرج والشمول والتكامل في المناهج الكشفية .

المبادئ التي تقوم عليها المناهج الكشفية :

 -1األصالة الكشفية من حيث التمسك بالهدف والمبادئ والطريقة الكشفية التي وضعتها منظمة الكشفية
العالمية .

 -2تمكين الكشافين على مختلف مراحلهم من األشبال إلى الجوالة من التزود بالمعارف والمهارات

والسلوكيات التي ترسخ لديهم الوعي بالهوية الوطنية والعربية وكذلك الوعي باالنفتاح على الحداثة

والحضارة االنسانية .

 -3إعداد الكشافين لحياة ملؤها اإلخاء والمحبة بين جميع األجناس واألعراق واألديان .
 -4تمكين الكشافين من بناء شخصيتهم بشكل ذاتي .

 -5المساعدة على إذكاء الشخصية وتنمية ملكاتها وتكوين الفكر النقدي واإلرادة الفعالة بحيث يتعود
الكشاف على التبصر في الحكم والثقة بالنفس وروح المبادرة واالبداع في العمل .

 -6تحقيق التكامل والتوازن في تربية الكشافين روحيا وبدنيا وسلوكيا واجتماعيا .

 -7تهيئة الكشافين على حب العمل والتبصر بقيميته األخالقية ودوره الفعال في تكوين الشخصية وغرس
الطموح إلى التفوق واإلبداع وتحقيق الدفاع عن الوطن والمساهمة في ازدهاره وفي إثراء الحضارة
العربية واإلنسانية .

 -8تدريب الكشافين على الحياة االجتماعية وحب الغير حتى تنمو لديهم روح المواطنة والحس المدني
وفق ما تطلبه اإلنسانية .

 -9تكامل المناهج الكشفية مع المناهج المدرسية .

 -10اعتماد المناهج الكشفية على التطبيق والممارسة الفردية والجماعية .
ويجب االلتفات هنا إلى أهمية ذكر ثابتين أساسيين يجب أال تحيد عنهما أعيننا عند التفكير في المنهج

وهما  :الدين والعروبة  ( .المنظمة الكشفية العربية ) 24 ، 2011 ،

مميزات المناهج الكشفية :

 -2شموليتها لمجاالت عديدة تغطي احتياجات الفرد .
 -3اشتمالها على الجانب النظري والتطبيقي .

 -4وجود عدة خيارات حيث يختار الكشاف منها ما يناسبه ويلبي احتياجاته .
 -5وجود عنصر التشويق واشتمالها على اإلثارة والمرح .
 -6تعمل على إثارة روح التنافس بين األفراد .

 -7الحوافز التي تمنح لكل من يجتاز مرحلة من المراحل ( شارات ) .
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 -8تكامل البرامج التي تبني شخصية الفرد من جميع الجوانب .
 -9ربط الفرد بمجتمعه .

 -10ربط الفرد بأسرته .

 -11مراعاة جانب التعليم بالممارسة  ( .الناطور ) 78 : 2011 ،

ويرى الباحث من خالل النظر إلى أهداف وأسس ومبادئ ومميزات المناهج الكشفية أنها تراعي ميول

وتطلعات الفتية والكشافين وكذلك خدمة المجتمع  ،وتتكامل مع أهداف وأسس ومبادئ ومميزات الحركة

الكشفية  .وتتوافق مع األسس السليمة لوضع أي منهج يراعي الفروق الفردية بين الفئة المستهدفة من

المنهج  ،ويوفر عنصري الجذب والتشويق  ،وكذلك عنصر اإلبداع في تلك المناهج من خالل المرونة
واألصالة والطالقة .
تقويم وتطوير المناهج الكشفية :

أوال  :تقويم المناهج الكشفية :

تقويم المناهج الكشفية هي  :عملية جمع معلومات معينة عن المنهج الكشفي وتحليلها بغية

استخدامها في إصدار حكم أو اتخاذ قرار معين  ،لتطوير هذا المنهج حذفا أو تعديال أو تغيي ار .

وهناك أشكال كثيرة  ،وأنواع عديدة للتقويم  ،وذلك حسب المكون المقوم من مكونات المنهج  ،وحسب أداة

التقويم المستخدمة  ،وحسب مصدر التقويم أو الجهة التي تحكم على هذا المكون  ( .جمعية الكشافة
العربية السعودية . ) 4 : 2007 ،

ولتقويم المناهج الكشفية خطوات محددة  ،لكي تصل إلى أهدافها بأقل جهد ووقت وتكلفة  ،حددها الخليفة

(  ) 2005كما يلي :

 -1تحديد أهداف التقويم
 -2إعداد أدوات التقويم

 -3تطبيق أدوات التقويم

 -4تحليل البيانات وتفسيرها

 -5اتخاذ ق اررات التقويم المناسبة  ( .الخليفة ) 287 – 285 : 2005 ،
ويضيف الباحث أن الخطوات السابقة هي خطوات أساسية لتقويم أي منهج  ،وعملية تقويم المناهج

الكشفية هي خطوة أولية لتطوير المناهج الكشفية  ،إال أنها تبقى مستمرة بعد التطوير لتنقيح المناهج

واخراجها بصورة أفضل وأقوى .
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ثانيا  :تطوير المناهج الكشفية :
تطوير المناهج الكشفية هو ذلك التغير الكيفي في أحد أو بعض أو جميع مكونات المنهج الكشفي –
منظوماته الفرعية – والذي يؤدي إلى رفع كفاءة المنهج في تحقيق األهداف التربوية للحركة الكشفية

العالمية من أجل التنمية الشاملة لفتية وشباب الكشافة  .والعناية بوضع وتطوير المناهج للمراحل الكشفية

هو اللبنة األولى واألساسية التي تساعد على تحقيق األهداف التربوية للحركة الكشفية العالمية .

خطوات تطوير المناهج الكشفية العربية :

لقد حددت المنظمة الكشفية العربية – األمانة العامة خطوات لتطوير المناهج الكشفية العربية حتى

يتسنى للمسؤولين عن تنمية المراحل وتطوير المناهج الكشفية االستفادة من هذه المعلومات الهامة عند

تصديهم للتطبيق على المستوى الوطني أو عند الرغبة في تطوير المناهج الوطنية للمراحل الكشفية ؛

ونعرض هذه الخطوات فيما يلي :

أوال  :الدراسة والتقييم  :تقييم المناهج المطبقة من حيث مدى تطبيقها  ،ومدى تلبيتها الحتياجات ورغبات
الفتية والشباب وتطلعاتهم  ،واحتياجات المجتمعات العربية ومتطلبات العصر  ،وكذا مدى توافر األدوات

والوسائل الالزمة للتطبيق على المستوى الوطني .

ثانيا  :وضع اإلطار العام  :تحديد مجاالت المناهج الكشفية  ،ثم وضع األهداف العامة للحركة الكشفية

في كل مجال من المجاالت  ،ثم وضع األهداف الخاصة بكل مرحلة  ،ثم وضع األهداف السلوكية  .إذ
أن األهداف العامة تعبر عما تصبو إليه الحركة الكشفية  ،واألهداف الخاصة جزءا من األهداف العامة

أكثر وضوحا وتحديدا  ،واألهداف السلوكية تقدم لنا معيارية األداء والتحديد األكثر دقة لمجاالت التعلم

المعرفي والمهاري والوجداني .

ثالثا  :تقويم اإلطار العام للمناهج الكشفية  :وقد يتم مصاحبا لعملية اإلعداد ذاتها  ،وبعد نهايتها .

رابعا  :اقتراح نظام التقدم واصدار أدلة المتطلبات :

وقد أصدرت األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية :

 -أربعة أدلة لمتطلبات المناهج الكشفية ( دليل لكل مرحلة كشفية  :األشبال  ،الكشاف  ،الكشاف المتقدم ،

الجوالة) موجهة للفتية والشباب والقادة يحتوي كل منها على المتطلبات وأسلوب التقدم ) .
 أدلة القادة في استخدام المنهج الكشفي لكل مرحلة . -أدلة إرشادية للفتية والشباب لكل مرحلة .

 أدلة األنشطة التربوية المالئمة للمراحل الكشفية . -اإلطار العام للمناهج الكشفية العربية .

 تاريخ تطوير المناهج الكشفية العربية . -مراحل تطوير المناهج الكشفية العربية ( .المنظمة الكشفية العربية ) 4 – 1 : 2000 ،
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ويرى الباحث أن عمليتي التقويم والتطوير للمناهج الكشفية متالزمتين وال غنى عنهما  ،ويجب أن
تستمر لالرتقاء بمستواها بما يخدم المصلحة العامة للفرد والمجتمع  ،وأن خطوات التقويم والتطوير هي
خطوات متتابعة ومتسلسلة يجب أن تتم بتناسق وتكامل لتحقق عمليتي التطوير والتقويم أهدافها .

ملحوظات عامة على المناهج الكشفية الحالية :
 -1حصر مجاالت المناهج الكشفية في خمسة مجاالت فيه تضييق وعدم إشباع لحاجات الفرد .
 -2اشتمال بعض المجاالت على أكثر من تخصص مثل الصحي والرياضي  ،يؤثر بالتقليل في
البرامج .

 -3إهمال السلوك في مجال األنشطة العلمية والفنون الكشفية .

 -4حاجة المناهج إلى زيادة في مجال النشاط الثقافي والتربية الفكرية  ( .الناطور ) 68 : 2011 ،
رابعا  :الصعوبات والمعوقات التي تواجه النشاطات الكشفية المدرسية :
تواجه النشاطات الكشفية عددا من الصعوبات  ،أهمها :

 -1النقص في القادة المؤهلين تأهيال كشفيا في بعض المديريات .
 -2قلة األدوات الخاصة بالنشاط الكشفي .

 -3صعوبة تفهم بعض المسؤولين ألهمية النشاط الكشفي اإلرشادي .

 -4التنقالت السنوية للمعلمين والمعلمات قادة وقائدات الفرق الكشفية في نهاية كل عام دراسي .

 -5قلة الميزانيات الخاصة بالنشاط الكشفي اإلرشادي على مستوى ( المدرسة  ،المديرية  ،الو ازرة ) .
 -6عدم توفر األماكن اآلمنة للتخييم ( المخيمات الدائمة ) .

 -7عدم وجود سلطة بيد المشرف الكشفي في المديرية مثال ( التقرير الكشفي ) .
 -8عزوف المعلمين عن استالم النشاط الكشفي اإلرشادي بسبب عدم تخفيض الثالث حصص
المقررة في التشكيالت المدرسية لبعض المدارس .

 -9قلة الحوافز المادية المقدمة للقادة وخاصة المالية منها  (.و ازرة التربية والتعليم ) 43 : 2011 ،
وقد صنف منتدى منظمة الكشاف الوطني المغربي معوقات األنشطة الكشفية المدرسية كاآلتي :
معوقات تتصل بالمنهج الكشفي :

 بعض مفردات المنهج تعتمد على الخطط .

 بعض مجاالت المنهج تحتاج إلى متخصصين قد ال يتوفرون في بعض المدارس والمناطق .
 عدم مناسبة بعض بنود المحتوى لمستوى المرحلة .

 ال يوجد دليل تفسيري يشمل جميع بنود المنهج لكل مرحلة على حدة .
 قلة البرامج واألنشطة المخصصة لحياة الخالء في المنهج .
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 صعوبة قياس أو تقييم بعض بنود المنهج وخصوصا في السلوك الشخصي .
 لم يأخذ المنهج بالحسبان وجود كشافين ذوي ظروف خاصة كالمعاقين .

معوقات تتصل بالقادة الكشفيين :

 ضعف التأهيل القيادي وخصوصا في مجال المناهج .

 قلة عدد القادة الفاعلين وذوي القدرة على تطبيق وتنفيذ المنهج الكشفي .

 تسرب القيادات الكشفية من الميدان وتنقالت القادة بين المناطق وداخل المنطقة الواحدة .
 تجمع المؤهلين كشفيا في مدرسة واحدة دون أخذ رأي اإلشراف الكشفي في ذلك .

 كثرة األعباء المكلف بها القائد الكشفي داخل المدرسة وقلة الحوافز المادية والمعنوية المقدمة له .

معوقات تتصل بالجهات المشرفة :

 من حيث ندرة توفر اإلمكانات المساعدة واألساسية لتطبيق المنهج الكشفي سواء كانت :
أ) مادية  :كالنواحي المالية  ،أو دعم مالي لقادة البرامج  ،أو الحوافز .

ب) تجهيزات  :وسائل معينة  ،أو مالبس كشفية  ،أو شارات جدارة وهواية  ،أو وسائل نقل .
ت) مقرات ثابتة  :مراكز التدريب  ،أو المفوضيات  ،أو األندية .

هذه اإلمكانات معظمها نادرة التوفير وقد تكاد تكون معدومة في بعض المناطق .

 عدم اقتناع بعض مديري المدارس بالنشاط الكشفي أدى إلى إعاقة تنفيذ المنهج وصعوبة ذلك .

 االهتمام بالشكليات دون الجوهر عند تطبيق البرامج  ،ويظهر ذلك في نشاط المناسبات الذي ال
يطبق فيه المنهج الكشفي إال رم از .

 ندرة وجود مراجع يعود القائد إليها لتفسير بعض بنود المنهج  ،وكذلك ندرة البحوث المتخصصة .

معوقات تتصل بالمجتمع :

 النظرة االجتماعية القاصرة من بعض فئات المجتمع أدى إلى منع الفتيان من االستم اررية .

 طبيعة الحياة االجتماعية لبعض الكشافين وتعلقهم بأسرهم وحياتهم المعيشية فرض عليهم عدم
التطبيق الجيد والمثالي للمنهج الكشفي .

 نظرة بعض المعلمين والتربويين القاصرة للنشاط الكشفي تعيق تنفيذ المنهج الكشفي .

 ضعف اإلعالم الكشفي والعالقات العامة ( .منتدى منظمة الكشاف الوطني المغربي)

ويالحظ الباحث أن النشاط الكشفي جزء من النشاط المدرسي  ،مما يجعل من معوقات
النشاط المدرسي بشكل عام تنطبق على النشاط الكشفي بشكل خاص وبالرغم من وجود هذه
المعوقات إل أنه هناك سبال ومقترحات وحلول مطروحة للحد منها  ،ويسعى الباحث في هذه
الدراسة إلى التوصل ألفضل السبل والحلول المتعلقة بالنشاط الكشفي المدرسي .
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المبحث الثالث  :القيادة الكشفية ودور وزارة التربية والتعليم في تطوير النشاط الكشفي
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أوال  :القائد الكشفي
ثانيا :صفات القائد الكشفي
ثالثا  :نظام تأهيل القادة
رابعا :دور القائد الكشفي
خامسا :مشكلة تسرب القادة من الحركة الكشفية والحلول المناسبة لمعالجتها
سادسا :دور وزارة التربية والتعليم في تطوير النشاط الكشفي اإلرشادي
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المبحث الثالث

القيادة الكشفية ودور وزارة التربية والتعليم في تطوير النشاط الكشفي اإلرشادي

أوال  :القائد الكشفي :
ِّ
ود إقوًدا ِّ
يادة  :مشى أمام الدابة آخذا بقيادها من حبل أو نحوه  .وقاد
وق ً
القائد  :م إن قاد يُق ُ
المسير وهذا
أسها والقائد هو صاحب النفوذ أو السلطة أو المسؤولية فهو المسؤول أو
المجموعة ّ :
ّ
تقدمها وتر ّ

ال يبعد كثي ار عن تعريف القائد الكشفي فهو الشخص العاقل المسؤول عن تنمية مهارات األطفال أو الفتية
التي تساعد على بناء وتكوين شخصياتهم  ،ومن هنا كان القائد أحد العناصر األساسية الثالثة التي تقوم
عليها العملية التربوية وهي )القائد /الطفل /البرنامج (  ( .الخرباشي ) 102 : 2013 ،

والقائد الكشفي  :هو مصطلح عام يطلق على الراشدين الذين يقودون نشاطاً كشفياً القصد منه

تدريب اآلخرين لغرض تنمية الحركة الكشفية  ( .رحومة  ،د  .ت ) 11 :

ويعرف المولد (  1426ه ) القائد الكشفي بأنه الشخص الذي يكتشف ميول ورغبات الفتية

ويشرف على صقلها كما يدير الفرقة الكشفية ويربي أفرادها تربية دينية متزنة  ،ويعرفهم بما يدور حوله من
عوامل حسية ومعنوية  ،ويساعدهم على التحصيل العلمي والتوجيه التربوي الصحيح لتعديل السلوك ،

ونجاحه يقاس بمقدار إقبال الفتية على االنضمام للفرقة  ( .المولد  1426 ،ه ) 2 :

والقائد الناجح الفعال هو الذي يعتمد على سلطته الشخصية والرسمية  ،والعمل يستمر ويرتقي حتى

في غيابه  ،وتأثيره يؤدي إلى تطوير تنظيمي وكفاءة إنتاجية طويلة األجل من تنظيم لألعمال وتحديد زمن
محدد لإلنجازات والحرص على جدولة األعمال زمنيا وعمل الخطط الالزمة لذلك  ،وطريقة تفكيره تقترب

ألن تكون طريقة تفكير منهجية علمية منطقية خالية من التحيز واالنفعال وتفكيره ابتكاري ابداعي  ،كما

تبنى ق ارراته على معلومات وتشخيصات دقيقه ،ويشجع المرؤوسين على المشاركة في التشخيص واتخاذ

الق اررات  ،فالقائد هو الشخص الذي يتسم بالقدرة على االنجاز الذي يترجم كلماته ونظرياته إلى أفعال وال

يخشى من الوقوع في األخطاء بل يستخدم عثراته في تعديل أسلوبه ويجعل من سقطاته وسيلة لتطوير أدائه

 ،وفن القيادة يعتمد على األفعال ال على األقوال ( .السيابي ) 9 : 2011 ،

والقادة هم عماد كل شيء في الكشفية بل هم محور النشاط الدائم فيها  ،لذلك ال يكفي أن يحسن

القائد إعطاء اإليعاز واألوامر حتى يصبح قائدا على الفتيان وال يكفيه أن يمارس الحياة الكشفية ممارسة

عادية  ،بل عليه أن يعد نفسه إعدادا كامال فيدرس سلفا كل ما تطلبه منه واجبات القيادة ويتزود بالكثير

من المعلومات الضرورية والتجارب التي يجب أال تكون على حساب الكشافين مطلقا وال على حساب
راحتهم بحال من األحوال  ( .الزائدي  1420 ،ه ) 5 :

ويعرف القيسي ( )2009القيادة  :بأنها القدرة على المبادرة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار السريع

والصائب في الظروف التي تستوجب اتخاذ مثل هذه القرار  .فالقائد الكشفي وفق هذه المفاهيم هو الذي

جعل نجاح عمله يتوقف على مدى جديد التزامه بالحركة الكشفية وبالتالي بمدى إيمانه بحتمية تطورها ،
كما يتوقف على مدى أصالة السلوك الصحيح لديه ( .القيسي )178 : 2009 ،
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والقيادة عملية تأثير متبادل يمارس في موقف معين لتحقيق هدف معين من خالل عملية االتصال
 ،وهي تأثير فرد في مجموعة من األفراد لتحقيق هدف معين أو عدة أهداف  ،وكذلك هي اإلحساس
بمطالب الفرقة الكشفية والتعبير عنها بإيجاد الوسائل لتحقيقها  ( .المولد  1426 ،ه ) 2 :

وقيادة الفرقة ال تطلب من القائد أن يكون لديه كل المعارف والخبرات والمهارات الموجودة في

الحياة وانما يتطلب منه مساعدة الفتية على الوصول إلى هذا التكامل عن طريق توفير مدربين مختصين

لألنشطة والمهارات  ،وتنمية حب االطالع والبحث لدى الفتية وتوجيههم ليدربوا أنفسهم  .ويمكن استيفاء

احتياجات القائد بعد قيادة الفرقة من خالل منح الفرصة للقائد كي يحدد احتياجاته أوال والتي سيتم إشباعها
من خالل نظام التأهيل الخاص به وتوزع هذه االحتياجات إلى معارف ومهارات واتجاهات ويتم وضع

خطوات إشباعها باستخدام التدريب الذاتي والتدريب بمساعدة اآلخرين والتدريب غير الرسمي والتدريب

الرسمي  ) .المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان ) 20 - 19 : 2010 ،

ويضيف الباحث بأن القائد الكشفي هو الرأس المدبر الذي يفكر ويأخذ الق اررات بعد المشاورة ويأمر

بالعمل  .وكل معلم أعد تربويا هو قائد يستطيع أن يعمل في ميدان الحركة الكشفية إذا تسلح باالقتناع

بأهمية هذا النشاط ودوره التربوي .
ثانيا  :صفات القائد الكشفي :

قيادة الفرقة الكشفية ليست مقصورة على معلمي الرياضة المدرسية فأي معلم أعد ألداء الرسالة

التربوية يستطيع أن يعمل في حقل الحركة الكشفية  ،ألن هذا األمر يعتبر جزءا من رسالة المعلم ،

وبالنسبة للمهارات والفنون الكشفية فأمرها بسيط ويمكن للمعلم أن يكتسبها عن طريق  :الدورات والدراسات
التدريبية  ،واألنشطة والمخيمات الكشفية  ،والكتب والمراجع الكشفية  ،ومن قدامى القادة المتخصصين .

وعلى ذلك يمكن القول إن أي معلما يمكن أن يكون قائدا ناجحا إذا توافرت فيه الصفات التالية :

 اإليمان برسالة الحركة الكشفية وأن يكون لديه الرغبة الصادقة في العمل بأمانة واخالص . اإللمام بأهداف وبرامج وأساليب الحركة الكشفية . -قوة الشخصية والقدرة على القيادة .

 القدوة الحسنة ألفراد الفرقة والتمسك بالقيم الفاضلة واألخالق الحميدة والمثل العليا. -النزول إلى مستوى الفتية والقدرة على التعامل معهم.

 -الخبرة بميول أفراد فرقته وخصائصهم في المرحلة التي يعيشون فيها.

 التفاني من أجل شؤون الفتيان من أجل تنشئتهم تنشئة سليمة وصحيحة. -التحلي بروح مرحة وتوجيه الفرقة للبناء وخدمة المجتمع.

 الصبر وسعة الصدر بحيث ال تثيره بعض األحداث فتخرجه عن هدوئه. التعاون مع زمالئه بما يتالءم مع مصلحة الكشافة. القدرة على االتصال باآلخرين.67

وتختلف سمات القائد حسب الدور الذي يقوم به قائد الفرقة باختالف المرحلة التي يتولى قيادتها ،

فقائد مرحلة األشبال يكون مع فرقته كالوالد والوالدة التي تعتني وتربي من خالل مجلس الشورى -رؤساء

السداسيات  .-أما قائد مرحلة الكشافة في فرقته فيكون كالمعلم الذي يقود ويربي من خالل مجلس الشرف

-عرفاء /رئيسات الطالئع ، -ويكون قائد مرحلة الكشاف هو كالمرشد الذي يهدي ويوجه من خالل مجلس

الشرف -عرفاء  /رئيسات الطالئع . -في حين يعتبر قائد مرحلة الجوالة هو الصديق الذي ينصح ويعطي
المشورة من خالل مجلس االدارة ورواد الرهوط  (.المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان ،
) 20 ، 19 : 2010

ويذكر الزواغي ( )2004أهم الوسائل القيادية التي تستعمل من طرف قائد الكشافة في تسيير

وتنشيط وحدته وهي  :التربية الفردية  ،والتخطيط  ،واإللمام بالفنيات الكشفية  ،والتنوع  ،والتصاعد ،

والتطوير  ،والنظام  ،ونظام الطالئع  ،والهواء الطلق  ،وروح الفتوة  ( .الزواغي ) 18 : 2004 ،

ومن صفات القائد الكشفي التي يجب أن تتوفر به لقيادة النشاط الكشفي رغبته ومحبته واخالصه

وتفانيه بالعمل الكشفي  ،وأن يكون قدوة حسنة لفرقته في قيامه بواجباته الدينية  ،ذو شخصية مؤثرة  ،وقدرة

على القيادة الكشفية  ،ومعرفته بميول الفتية وخصائصهم  ،واالهتمام بتحقيق رغباتهم ومشاركتهم وجدانيا .
ويذكر الخرباشي (  ) 2013صفات القائد الكشفي الشخصية والعقلية والوظيفية مقسمة كاآلتي :

 -1الصفات الشخصية  :وتتوزع على قسمين:

 الصفات الشخصية النفسية  :وهي القدرة على التالؤم  ،والحيوية والنشاط والفطنة واالتزانالنفسي والرغبة في تحمل المسؤولية والقدرة عليها والثقة في النفس واالعتماد على النفس .

 -الصفات الشخصية التربوية  :وهي التحلي باألخالق الحميدة حب النظام الصبر المثابرة الوطنية

الجيد تفهم اآلخرين .
االلتزام  ،واالستماع ّ
-2الصفات العقلية  :وتتوزع على ثالثة عناصر:

 -القدرة على التأقلم مع المجموعة  :وتتمثل في :القدرة على االندماج والتعامل مع المجموعة.القدرة على

التخاطب بلغة األطفال والشباب ،القدرة على التسامح وقبول الرأي اآلخر األخذ والعطاء ومحبة الغير. -
 -قوة الشخصية التربوية :وتبرز في  :فرض الحضور بدون إفراط /قوة الشخصية.االتزان في اتخاذ

المواقف.القدرة على جلب الثقة واالحترام

 صفات عقلية أخالقية :وتتجسم في :العدل بين األفراد الصراحة والشفافية والوضوح اللطف في المعاملةوحسن المعاشرة  ،البشاشة والمرح والتواضع .

-3الصفات الوظيفية  :وهي صفات دقيقة بدونها ال يمكن للشخص أن يكون قائدا.
 قادر على تحديد المسؤولية ومعرفة أهدافها ووسائلها . -الرغبة في العمل والقدرة على التخطيط .

العامة والمهارات الفنية الكشفية .
 اكتساب الثقافة ّ اإليمان بالوعد والقانون .68

 معرفة الطرق البيداغوجية وكيفية تنشيط المجموعات . الترغيب في النشاط وكيفية تلبية رغبات المجموعة . -معرفة نفسية الطفل والمراهق والشباب .

 االطالع على الوسط الذي ينتمي إليه أف ارده . -تهيئة الجو المالئم للعمل .

الجدية والواقعية والقدرة على التقييم والتعديل والمراجعة .
ّ
 -قدوة لبقية القادة واألفراد واالعتقاد في المبادئ واألسس الكشفية .

 أما األساليب والطريقة الكشفية فسيحصل عليها عن طريق الممارسة والتطبيق داخل الفرقةالرسمية  ( .الخرباشي ) 104 – 102 : 2013 ،
والمشاركة في الدورات التدريبية
ّ
ويالحظ الباحث بالنظر إلى صفات القائد الكشفي يجد أهمها  :القناعة بالنشاط الكشفي والقدوة والصبر

والتعاون والتواصل والمعرفة واالطالع والقدرة على التخطيط واإلنجاز واإلبداع  ،والمرونة والبشاشة والمرح ،
وتختلف هذه الصفات حسب السمات الشخصية واالنفعالية لكل مرحلة .

ثالثا  :نظام تأهيل القادة والتدريب :
هو نظام ينفذ عبر مجموعة من الخطوات المتتالية تهدف إلشباع حاجات القائد وتتناسب مع ظروفه
وتتحاشى الملل والتكرار وتقسم مراحله التدريبية الرسمية إلى  :تدريب أساسي  ،وتدريب متقدم  ،وتدريب

مستمر  .ويحدد بفترة زمنية وهو نظام متدرج يلبي احتياجات القادة من المعلومات والمهارات واالتجاهات .
( المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان ) 21 : 2010 ،

ويعتبر التدريب مقدمة للتغير المستمر في معرفة واطالع الشخص ومهارته وأوضاعه  .وهو نظام

وتخطيط وتدرج باستعمال البرامج الكشفية في الظروف الطبيعية لتكامل بناء شخصية الفتى أو رفع كفاءته
العملية  ،وابراز وتنمية قدراته وجعله يؤدي مهمته بنجاح في العمل الكشفي ( .القيسي )191 : 2009 ،

وقد سبق للباحث الحديث عن التدريب والدراسات والدورات التدريبية الكشفية ضمن برامج النشاط الكشفي .

رابعا  :دور القائد الكشفي :
يتحدد دور قائد الفرقة الكشفية/اإلرشادية فيما يلي:

 قيادة وتنظيم وادارة الفرقة الكشفية بما يحقق األهداف التربوية للحركة الكشفية.
 التعرف إلى حاجات األفراد إلشباعها وفق خصائص نموهم ورغباتهم.

 تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الفرقة على المدى القريب والبعيد بمشاركة مجلس (الشورى ،الشرف،
اإلدارة )

 تنمية العالقات مع األفراد فيما بينهم ومع أولياء األمور والمجتمع والجهات ذات العالقة (.المديرية
العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان ) 20 : 2010 ،
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 يساعد على تنمية النشاط الكشفي وحل المشكالت .
 يعمل على وضع خطة لزيادة عدد المنتسبين للكشافة .

 يستخدم الطرق واألساليب والوسائل المناسبة لتدريب الفتية .
 يشارك في وضع خطة لتطوير وتنمية البرامج والمناهج الكشفية .

 التعريف بالحركة الكشفية من خالل المشاركة في المناسبات الوطنية .
 يحسن عالقته مع مديره وزمالئه في العمل .

 يشارك المجتمع في أفراحه وأحزانه ويقدم له الخدمة .

 يعتمد على الوضوح والصراحة والواقعية في معاملة اآلخرين .
 يحترم األشخاص الذين يتعامل معهم  ( .المولد  1426 ،ه ) 2 :
ويحتاج قائد الفرقة الكشفية لينجح في دوره المطلوب منه إرشادات أو نصائح يستطيع أن

الجيدة والمطلوبة لفرقته وفي نفس الوقت تدعيم تطوره ونموه الذاتي
يستخدمها قائد الفرقة لتوصيل الخبرات ِّّ
كقائد وهذه اإلرشادات هي:

يقوي تواصله مع األفراد وتتبادل معهم
 -1التواصل ِّّ
الجيد مع اآلخرين :فلكي يكون القائد ناجحا  ،يجب أن ّ
المعلومات وييسر حصولهم عليها بحيث يفهم كل فرد ماذا تريد منه.

 -2المحافظة على الكلمة والوعد :فال يجب أن يقدم القائد وعوداً بأمور لن يستطيع الوفاء بها وتنفيذها.
الجيد ال يفضل أحداً على اآلخر وال يجعل صداقته مع البعض تؤثر
 -3العدالة مع جميع األعضاء :القائد ِّّ
أو تعترض سبل المعاملة العادلة مع الجميع .

 -4المرونة :من الطبيعي أال يسير كل شيء في الطريق الذي رسمناه  ،ولذلك فإذا فشلنا في تنفيذ جانب
من خطة أي عمل فيجب أن نستخدم البديل المالئم له.

الجيد :فمن الضروري تحديد الشخص المسؤول عن كل عمل وتوزيع الواجبات بانتظام ووضوح
 -5التنظيم ِّّ
قبل تنفيذ أي مهمة.
 -6تفويض السلطة :بعض القادة يعتقدون بأن أي عمل لن يتم إال إذا نفذوه بأنفسهم ،ولكن أغلب الناس

يحبون خوض التحديات ،ولذلك فمن المهم أن نتيح لألفراد أن يمارسوا بعض األعمال التي لم يمارسوها من

قبل إلتاحة فرص التعلم واكتساب الخبرات.

 -7القدوة :مهما يفعل القائد فإن أفراد فرقته يرغبون في تقليده وكذلك من المهم إضفاء جو من السعادة
والبهجة في األنشطة مما يجعل كل فرد سعيداً في الفرقة.

 -8التوافق واالنسجام :ال شيء يثير االلتباس لدى األفراد أكثر من عدم الترتيب واصدار الق اررات بشكل

فإنهم سيستجيبون بشكل إيجابي للقائد.
مفاجئ ،فإذا عرف أفراد الفرقة ما هو المتوقع حدوثه ويستعدون له ّ
بأنه قد قدم مساهمة إيجابية في
جيد" مما يجعل كل فرد يشعر ّ
 -9التقدير :دائماً شجع األفراد بقولك "عمل ِّّ
عمل الفريق.
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 -10طلب المعاونة من ذوى الخبرة :في حالة المواقف الصعبة التي تواجه القائد وال يكون لديه الخبرة في
التعامل معها ،فيجب أن يسأل ويطلب المساعدة ممن هم أكثر خبرة منه سواء بتلقي النصح أو اإلرشاد ( .

المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان ) 22 - 21 : 2010 ،

ويالحظ الباحث أن دور القائد الكشفي تجاه النشاط الكشفي إداريا بقيادته واشرافه وتخطيطه للنشاط

 ،وفنيا بحل المشكالت التي تواجهه والتغلب عليها بخبرته ومعرفته لحاجيات فرقته  ،وتنفيذيا من خالل

تدريب الفتية وتنفيذ الفعاليات الكشفية وتنظيمها  ،واجتماعيا بتنمية عالقاته مع إدارته وأعضاء فرقته وأولياء

األمور ومؤسسات المجتمع المحلي  .ولتوصيل خبراته وتطوير نموه الذاتي ال بد له من العدالة والوفاء
والمرونة وأن يكون قدوة ومشجعا ألعضاء فرقته وباحثا نحو التميز واالبداع ويتقبل النصح واإلرشاد .

خامسا  :مشكلة تسرب القادة من الحركة الكشفية والحلول المناسبة لمعالجتها :
يعاني الجسد الكشفي من علل مزمنة ولعل من أعتى تلك العلل تسرب القيادات الكشفية من العمل

في المجال الكشفي  ،وتلك الظاهرة من أخطر العوامل السلبية التي تهدد مستقبل الحركة الكشفية وتضعف
انتشارها  ،وتحول دون تحقيق أهدافها السامية  ( .الماجد ) 37 : 2009 ،

(و َس ِّار ٌب ِّبالنَّ َه ِّار )
والتسرب  :من سرب وسارب  ،والسارب هو الذاهب على وجهه في األرض قال تعالى َ :
"سورة الرعد آية  "10أي ظاهر  ،والمتسرب هو الذي خرج من الحركة الكشفية .

أسباب تسرب القادة :

ال شك أن كل قائد كشفي يريد االستمرار في عمله الكشفي بكل جدية وهمة ونشاط  ،ولكن قد تصادفه

بعض العقبات التي تجعله يتخذ موقفا إما بالتمرد أو العصيان  ،واما باالبتعاد عن الحركة الكشفية  ،فمن
تلك األسباب التي تدفعه للتسرب اآلتي :

 -1األسباب االقتصادية  :قلة الموارد المالية الداعمة للنشاط الكشفي  ،عدم توفر اإلمكانات المادية
الشخصية للقائد .

 -2أسباب شخصية واجتماعية  :كثرة الضغوط في العمل الشخصي  ،وطول فترة الدوام للقائد  ،وبعد

السكن الشخصي  ،وصعوبة االتصال بالمجموعة الكشفية  ،والنظرة االجتماعية الخاطئة للقادة والحركة

الكشفية  ،ومحدودية التأهيل والثقافة الكشفية لدى القائد  ،وضعف شخصيته القيادية .

 -3أسباب فنية  :عدم توفر الوسائل التربوية المعينة في التدريب للقادة  ،عدم اتاحة الفرصة للقائد لتنمية
معارفه ومهاراته واتجاهاته  ،ضعف البرامج الكشفية وتكرارها وسوء تطبيقها  ،ضعف االتصال مع

المجتمع المحلي من خالل ضعف اإلعالنات أو الدعايات وضعف اإلعالم والعالقات  ،عدم توفر المقر
الدائم للفرقة الكشفية  ،عدم وجود الحافز التشجيعي للقادة  ،عدم إعطاء القائد الفرصة إلبراز مواهبه ،

عدم االهتمام بجمالية اللباس الكشفي وقربه للمجتمع حيث إن كثي ار من القادة ال يقومون بلبس الزي

الكشفي خوفا من الحرج  ،عدم التأقلم مع الفرقة الكشفية أو المسؤول .
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 -4أسباب إدارية  :عدم االهتمام بقدرات وحقوق القائد الكشفي  ،عدم اشتراك القائد في المناسبات
واألنشطة الكشفية المختلفة  ،كثرة األعباء والمسؤوليات المنوطة بالقائد  ،عدم توفر القيادات المساعدة

للقائد في المجموعة الكشفية  ،عدم توفر التخطيط السليم لألنشطة والبرامج الكشفية المختلفة  ،عدم
تشجيع القادة للمشاركات الخارجية ( مؤتمرات – مخيمات – ندوات ) .

 -5أسباب عامة  :انفراد المسؤول بالقيادة وعدم المشاركة مع القيادة في وضع البرامج  ،عدم اتاحة

الفرصة للقائد والتقليل من شخصيته ورأيه  ،تفضيل بعض القادة على بعضهم البعض ألسباب شخصية
وليست فنية  ،عدم اتاحة الفرصة للقائد لالشتراك في األنشطة العامة  ،عدم إعطائه الفرصة لحضور

الدورات التأهيلية  ،إهمال القائد الكشفي وعدم االتصال به للمشاركة في أي عمل تقيمه المنطقة أو

المحافظة  ،عدم وضعه في المكان المناسب والذي يساعده على النجاح  ،محاربة القادة البارزين وذوي
الخبرة في النشاط  ،إلصاق التهم والوشاية بالقادة لدى المسؤولين والتقليل من شأنهم  ،إهمال الجمعية

للقادة بعدم ترشيحهم للمناسبات والدورات التأهيلية  ،عدم وجود قاعدة بيانات لجميع القادة في الجمعية ،

عدم متابعة الجمعية لقادتها ومعرفة مشاكلهم والمساهمة في حلها  ،عدم مساءلة المشرفين في المناطق

والمحافظات عن أسباب تسرب القادة  ( .المولد  1426 ،ه ) 3 – 2 :

وقد صنف الماجد (  ) 2009أسباب التسرب في أربع مجموعات رئيسية :

أولها  :ما يعود للقائد الكشفي مثل افتقاد النفس الطويل لروح التطوع في الحركة الكشفية وهو سبب يؤكد
أن معنى التطوع غير مترسخ لدى القائد أو أنه غير صاف وفي أحيان أخرى فال عطاء وال مشاركة إال
بمقابل  ،بل ومقابل مجز  ،وال ريب أن طغيان الهدف المادي من أهم األسباب التي تدفع القائد إلى

العزوف عن الحركة ومغادرتها تماما  ،ويالحظ أن الذين تركو الحركة لمثل هذا السبب ال يمكن التوصل
معهم ألنصاف حلول فاهتمامهم األول العائدية .

ثانيا  :استقطاب جهات أخرى منافسة للقيادات الكشفية  ،ولذا فمن المتوقع أن تشتد المنافسة بين الكشافة
وغيرها من المؤسسات التطوعية والشبابية والرياضية المقاربة في االهتمام وبخاصة أن الكشافة ال تملك
البريق االعالمي الذي تحظى به المؤسسات المنافسة إلى جانب االرتباط الشللي بأسماء معينة فقط يتم

التواصل معها  ،ذلك أن بعض القادة انضم إلى الحركة الكشفية بسبب عالقة ما مع قائد كشفي وفي العادة
أكبر منه سنا وخبرة وربما مهارات وخبرات وبحيث يشكل في خاتمة األمر أبا كشفيا لهذا القائد وحين تحدث
أمور ما تبعد صاحبه عن العمل الكشفي فإن اآلخر يبتعد بدوره – فزعة – وربما تعاطفا مع  -أبيه -

الكشفي  .والجمعيات الكشفية ليست براء من وجود ظاهرة التسرب فالجمعيات تفتقد القنوات الالزمة

للتواصل مع القادة ويتسم العمل لفترة طويلة في كثير من الجمعيات باالنكفاء على ذاتها وحصر التواصل

مع الكفاءات الكشفية عبر أشخاص محدودين  ،والذين بدورهم استحسنوا أال يتصل القادة بجمعياتهم إال من

خاللهم مما أضعف العالقة الثنائية وصير المعرفة المتبادلة ربما باالسم .
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ثالثا  :نقص الدعم الرسمي المنتظر من الجمعيات للقائد أمام مراجعه الرسمية يشعره بعدم االهتمام فعالقة
بعض الجمعيات الكشفية بالقائد تنتهي بمجرد إشعار مرجعه بالخطاب المرسل للتكليف بالمهمة  ،وال يلحق

ذلك المتابعة والستفسار عن عدم الترشح مثال أو لم عطلت المهمة بشكل رسمي .

رابعا  :ما يعود للمراجع االدارية  ،وافتقاد المرونة الالزمة في التعامل مع القائد الكشفي وظهور روح

التنافس غير اإليجابي بين األفراد والتناحر الشخصي  ،والنظام الروتيني البيروقراطي وتعقد االجراءات .

ونقص الوعي أو غيابه بدور الكشفية وأهميتها في المجتمع .

ويالحظ الباحث بالنظر إلى أسباب التسرب السابقة يجد منها ما يتعلق بالجهات اإلدارية أو

المشرفة على النشاط  ،ومنها ما يتعلق بالقادة الكشفيين أنفسهم  ،ومنها ما يتعلق باإلمكانات المادية والفنية
 ،ومنها ما يتعلق بالمجتمع المحلي والمؤسسات الكشفية .
الحلول المناسبة لمعالجة تسرب القادة :

معالجة التسرب مرهونة بقيادة كشفية ذات قرار  ،تأخذ في االعتبار عناصر مهمة وفي مقدمتا

االتصال المباشر والمنفتح على الجميع بصورة منتظمة يسهل متابعة البرامج  ،وبقيادة تنتهج أسلوب

التشجيع فحماس القادة للعمل قد يتالشى إن لم يتلقوا تشجيعا متواصال  .وتنمية روح التضامن واالعتزاز
لتحقيق انجازات جماعية كما أن كلمة تقدير وشكر هي أداة مفيدة لحفز فريق من القادة وتغذية عزمهم .

وبقيادة تعشق التنظيم إذ ال شك أن التشجيع يذهب سدى إن لم يرافقه حسن التنظيم  .كما أن جدوى

البرامج تخف  ،وعدد المنتمين يتضاءل بسرعة  ،إذا افتقر البرنامج إلى التشويق والجذب  ،كما يشعر القادة
باإلحباط والعدمية مالم يتم تطبيق الخطط الموضوعة وتنفيذ الق اررات المتخذة ولم يوجهوا نحو أهداف معينة

 .فالمتحلون بروح الكشفية الحقة أناس نشيطون في طبيعتهم وال يحبون إضاعة الوقت .ومن سبل المعالجة
تنمية روح التطوع وتنمية العضوية واالندماج بين القيادات والتمثل في التيقظ إلى القادة الجدد والقدامى

الذين ال يختلطون مع غيرهم بسهولة والتجديد في البرامج  .ومن أكثر األساليب الفاعلة في عالج التسرب

تدريب قادة الوحدات ومنحهم الفرصة لمواصلة تأهيلهم الكشفي و توفير المطبوعات والنشرات المتخصصة

في المجال الكشفي لقادة الوحدة الكشفية  ( .الماجد ) 38 - 37 : 2009 ،
وقد عدد المولد (  1426ه ) حلوالً لمعالجة تسرب القادة منها اآلتي :
 -1منح القائد الدعم المادي والمعنوي والحوافز التشجيعية .
 -2عمل دورات تدريبية مستمرة للقادة .

 -3إصدار نشرات وكتيبات تعرف بدور الحركة الكشفية وأصالتها وأهدافها التربوية .
 -4التفاعل مع المجتمع المحلي من خالل األنشطة التطوعية  ،وتنفيذ أنشطة خدمة وتنمية المجتمع .
 -5مراعاة ظروف عمل القادة وبعد سكنهم عن مقر الفرقة ومحاولة توفير وسائل النقل لهم .
 -6تنمية العالقات اإلنسانية مع القادة ومتابعة ظروفهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم .
 -7االهتمام بتنظيم لقاءات واجتماعات دورية للقادة لتبادل الخبرة .
73

 -8ضرورة توفر مقر دائم لنشاط الفرقة .
 -9ضرورة توفير وسائل تربوية معينة .

 -10المرونة في تطبيق المنهج الكشفي والتوازن في البرامج .
 -11تطوير البرامج لتتواكب مع متطلبات العصر الحديث وبما يلبي احتياجات الفتية .

ومن طرق جذب القادة والمحافظة عليهم :

 -1ضرورة معرفة احتياجات القادة والعمل على إشباعها .

 -2دراسة أسباب ابتعاد القيادات الكشفية دراسة علمية والعمل على تالفي هذه األسباب .
 -3االهتمام بقدامى القادة الكشفيين والتواصل معهم واالستفادة في مجاالت العمل الكشفي .
 -4وضع المعدالت العلمية التي تحدد أعداد القادة الالزمين لكل مرحلة كشفية .
 -5وضع األنظمة العلمية لتقييم آراء القيادات الكشفية .

 -6إشراك القادة في إصدار النشرات الكشفية الالزمة التي تسهم في تحفيز واستمرار القادة .
 -7اختيار الوقت المناسب لتنفيذ البرامج وبما يتالءم وظروف القادة المشاركين .
 -8تنظيم اللقاءات الكشفية بين القادة لتبادل الخبرات والمشورة .
-9

تسهيل التواصل بين القادة باستخدام وسائل التقنية الحديثة .

 -10توزيع المطبوعات الكشفية على نطاق واسع ليستفيد منها القادة .
 -11إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع قادة النشاط الكشفي .

 -12إتاحة الفرصة لجميع القادة بالمشاركة في المناسبات في المناسبات التي تنفذها الجمعية .
 -13إتاحة الفرصة لمشاركة جميع القادة في الجمعية في األنشطة العربية والعالمية .

 -14توفير الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل المناسب لشاغل كل مهمة كشفية وبما يساعد على تنقل
القادة داخل الحركة الكشفية بهدف االستفادة من أقصى طاقاتهم في إدارة الجمعية وتقدم البرامج

المثيرة والجذابة للفتية والشباب لتنمية قدراتهم البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية ليكونوا مواطنين

صالحين  ( .المولد  1426 ،ه ) 4 - 3 :

ويالحظ الباحث مما سبق أن أبرز الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة تسرب القيادات الكشفية من

الميدان  :توفير الدعم والحوافز المادية والمعنوية  ،والتدريب والتأهيل المستمر  ،وتنمية روح التطوع وخدمة
المجتمع  ،والمرونة في المعاملة مع القادة  ،وتوفير عوامل الجذب في االنشطة الكشفية ومواكبتها لروح

العصر والتطور  ،وعقد االجتماعات الدورية للحفاظ على التواصل  ،وتنمية العالقات االنسانية مع القادة
بمراعاة احتياجاتهم وظروفهم االجتماعية والمادية .
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سادسا  :دور وزارة التربية والتعليم في تطوير النشاط الكشفي اإلرشادي :
نتيجة لإلقبال الواسع على المشاركة في األنشطة الكشفية اإلرشادية فقد وضعت الو ازرة استراتيجية تطويرية
لهذا النشاط تتلخص فيما يلي :

 .1إعداد نظام تدريب وتأهيل خاص بالقادة والقائدات ( المعلمين والمعلمات ) ألنه ال يوجد في
الجامعات مساقات تغطي هذا النشاط حيث تم اعتماد هذا النظام من قبل األخ الوكيل المساعد
للشؤون اإلدارية والمالية في تاريخ  / 23آذار . 2008 /

 .2بناء على اعتماد نظام التدريب المذكور تم إعداد أدلة التدريب الخاصة في هذا النظام ( دليل
تدريب المستوى الثالث  ،دليل تدريب المستوى الثاني  ،دليل تدريب المستوى األول ) .

 .3نظ ار لخصوصية الجنس في ممارسة النشاط تم اعتماد تعيين مشرفة للنشاط اإلرشادي ( اإلناث )
ومشرف للنشاط الكشفي ( الذكور ) .

 .4بلغ عدد المشرفين المعينين في وظيفة مشرف كشافة ( . ) 12
 .5بلغ عدد المشرفات المعينات (  ) 8مشرفات .

 .6تعيين (  ) 9مشرفين ومشرفات في العام الدراسي (  ) 2010 / 2009في المديريات المحتاجة .
 .7اإلعالن عن وظيفة المشرف والمشرفة تعتمد على شهادة التأهيل الكشفي بناء على الدراسات التي
تعقدها الو ازرة ( تأهيل مسبق ) .

 .8تم تطوير دائرة الكشافة والمرشدات بتعيين رئيس قسم الكشافة ورئيسة قسم المرشدات وموظف

إداري في قسم الكشافة على أن يتم تعيين موظفة إدارية في قسم المرشدات الحقا  ( .و ازرة التربية
والتعليم العالي ) 61 : 2010 ،

 .9تصدر و ازرة التربية والتعليم كل عام تعليمات ونشراتها لتنظيم النشاط الكشفي المدرسي على مستوى
المدرسة والمديرية والوزارة ( .انظر الملحق ) 4 :

ويالحظ الباحث مما سبق أن دور و ازرة التربية والتعليم فني واداري واستراتيجي  ،حيث تلخص في

اإلعداد لنظام التدريب والتأهيل الكشفي وتعيين المشرفين والمشرفات على النشاط مع تطوير دائرة

الكشافة والمرشدات بالو ازرة واالهتمام بإصدار الخطط السنوية للنشاط الكشفي واإلرشادي مع مراعاة

الفروق بين الجنسين .
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الفصل الثالث  :البحوث والدراسات السابقة
تمهيد
القسم األول  :الدراسات التي تناولت الحركة الكشفية وأنشطتها وموضوعاتها
القسم الثاني  :الدراسات التي تناولت األنشطة المدرسية أو الترويحية ومعوقاتها
تعقيب عام على الدراسات السابقة
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البحوث والدراسات السابقة
تمهيد :
يتناول الباحث في هذا الفصل الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية ،
للوقوف على أهم الموضوعات التي تناولتها والتعرف إلى األساليب واإلجراءات التي تبنتها ،
ودراسة النتائج التي توصلت إليها وتوضيح مدى االستفادة منها ولقد قام الباحث بتقسيم الدراسات
السابقة إلى قسمين  :الدراسات ذات العالقة بالحركة الكشفية وأنشطتها وموضوعاتها  ،والدراسات
التي تناولت األنشطة المدرسية ومعوقاتها  .وقام الباحث بترتيب الدراسات السابقة بحسب تاريخ
النشر فبدأ باألحدث إلى األقدم .
القسم األول  :الدراسات التي تناولت الحركة الكشفية وأنشطتها وموضوعاتها :

 -1دراسة المطوع (  ) 2012بعنوان  " :دور أنشطة الكشافة في تنمية سمتي المسؤولية
االجتماعية والثقة بالنفس لدى طالب المعاهد العلمية الثانوية بالرياض "

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق في مستوى المسؤولية االجتماعية والثقة بالنفس بين

المشاركين في أنشطة الكشافة وغير المشاركين من طالب المعاهد العلمية الثانوية  .واتبع

الباحث في دراسته المنهج الوصفي المقارن المعتمد على المسح االجتماعي في جمع البيانات ،
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط المشاركين

في أنشطة الكشافة وغير المشاركين من طالب المعاهد العلمية الثانوية والمرحلة المتوسطة على
مقياسي المسؤولية االجتماعية والثقة بالنفس .ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة

االهتمام بمحتوى برامج أنشطة الكشافة بالمعاهد العلمية بشكل أكبر حتى تكون أكثر فاعلية في
نمو جميع سمات الشخصية الهامة .
 -2دراسة النحاس ( )2012بعنوان  " :تطوير المجال الجغرافي للمنهج الكشفي المصري
لألشبال في ضوء األهداف التربوية للحركة الكشفية العالمية "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المنهج الكشفي المصري لألشبال في ضوء األهداف

التربوية للحركة الكشفية العالمية فيما يخص مجاالت التنمية الجسدية واالنفعالية واالجتماعية
والروحية ( الوجدانية ) واإلبداع والشخصية  ،ووضع برنامج مقترح لتطوير أحد مجاالت المنهج

الكشفي المصري لألشبال ( المجال الجغرافي  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج شبه
التجريبي  .ومن أهم نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المقترح لتطوير أحد مجاالت المنهج الكشفي

المصري لألشبال ( المجال الجغرافي  :مبادئ الجغرافيا – األدوات الجغرافية األحوال الجوية –
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الفلك  -الجيولوجيا ) في تحقيق بعض األهداف التربوية للحركة الكشفية لدى األشبال ،

وانخفاض مراعاة المنهج الكشفي المصري لألشبال األهداف التربوية للحركة الكشفية العالمية ،
واالنخفاض العام في مستوى المجال الجغرافي لدى األشبال في مرحلة الطفولة المتوسطة
بالمجموعة التجريبية  .وأوصت الباحثة بضرورة إضافة المجال الجغرافي ضمن مجاالت المنهج

الكشفي المصري لألشبال وتدريب القادة الكشفيين على كيفية تنفيذ مشاريع المجال الجغرافي مع
األشبال وتدريس المجال الجغرافي لألشبال المصريين  ،وتطوير المناهج الكشفية المصرية
لمراعاة األهداف التربوية للحركة الكشفية العالمية

 ،والربط بين مناهج الجغرافيا المدرسية

والمناهج الكشفية  ،وتوفير األدوات الجغرافية في حجرة الكشافة  ،ونشر الثقافة الكشفية في
جمهورية مصر  ،وزيادة وعي أولياء األمور بأهمية الكشافة المدرسية .

 -3دراسة السيد (  )2009بعنوان " :برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات التدريسية
لألنشطة

الكشفية

لدى

معلمـي

التربية

الرياضـية

بالحلقة

اإلعدادية

"

هدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات التدريسية الخاصة باألنشطة

الكشفية  ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة واحدة من معلمي التربية الرياضية بالحلقة

اإلعدادية من المدارس اإلعدادية بمحافظة سوهاج وتكونت من ( ) 30معلم  ،وأعد الباحث أداة
الدراسة من قائمة الكفايات التدريسية لألنشطة الكشفية لمعلمي التربية الرياضية بالحلقة اإلعدادية

 ،و بطاقة مالحظة لتقويم أدائهم للكفايات التدريسية لألنشطة الكشفية  ،وبرنامج لتنمية بعض

الكفايات التدريسية لألنشطة الكشفية لديهم .وكانت أهم نتائج الدراسة للبرنامج المقترح فعاليته في
تطوير أداء معلمي التربية الرياضية ( عينة البحث ) لكفايتي التخطيط والتنفيذ للنشاط الكشفي

مقاسة بمعادلة "بليك " (  ) Blackلقياس الفاعلية  ،حيث حقق البرنامج نسبة كسب بلغت

( )1.86بمستوى داللة كسب عالية  .وأوصت الدراسة بتوفير قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة

لمعلم التربية الرياضية لتدريس النشاط الكشفي باستخدام الموديالت التعليمية التي يمكن أن

تتضمنها برامج إعداد معلمي التربية الرياضية قبل وأثناء الخدمة مما يفيد الباحثين في ذلك

المجال.

 -4دراسة شراب (  ) 2009بعنوان  " :الحركة الكشفية ودورها في حماية النشء – دراسة
تطبيقية "

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الوقائي للحركة الكشفية في حماية النشء  ،وبيان األهمية
المجتمعية للحركة الكشفية  ،والتعرف على رأي الكشافين المشاركين في األنشطة الصيفية ومدى

مالءمة األنشطة لرغباتهم ووقايتهم من الوقوع في االنحراف  .واتبع الباحث في دراسته المنهج
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الوصفي  ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تعمل الحركة الكشفية من خالل تشجيع

الشباب على استغالل وتنمية كافة طاقاتهم وملكاتهم بأسلوب بناء ،بما يعود بالنفع عليهم وعلى

ذويهم  ،فالكشفية تسهم في حماية النشء بما يمكن اعتباره جهداً في الحد من السلوك االنحرافي
الذي يمكن أن يقع فيه الشباب  ،وتنمي القدرات الذهنية والطاقات الجسمية ليصبح الفرد ملتزماً

اء في مجتمعه  .ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة  :استحداث نشاط في
وفاعالً ّ
وبن ً
اإلدارة العامة لخدمة المجتمع بإنشاء فرق كشفية ( لألشبال والكشافة والجوالة )  ،واالستفادة من
خبرات القيادات السابقة في تشجيع وترغيب األجيال الحديثة نحو الكشفية  ،وتبني الكشافين

المتفوقين علمياً وتحفيزهم  ،ومراعاة جاذبية البرامج بما يتناسب مع طبيعة العصر والتطورات
السريعة التي تعيشها المجتمعات واستخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا المالئمة  ،واشراك أولياء

األمور في األنشطة الكشفية  ،وأن تولي أجهزة اإلعالم اهتماماً اكبر بالحركة الكشفية أسوة
باألنشطة األخرى  ،والقيام بالبحوث والدراسات والتأليف في المجال الكشفي  ،واستحداث أساليب
لتنمية الموارد وتمكين الفرق من التمويل الذاتي لألنشطة .
 -5دراسة بدوي  ،و المكيمي (  ) 2009بعنوان  " :القيم الخلقية لدى ممارسي النشاط
الكشفي بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت  -دراسة مقارنة "

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النسق القيمي لدى الممارسين للنشاط الكشفي بجمهورية
مصر العربية ودولة الكويت  ،ومقارنة القيم الخلقية والنسق القيمي لدى الممارسين للنشاط
الكشفي بالدولتين  .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي  .وتوصل الباحثان إلى أهم النتائج التالية

 :جاء النسق القيمي لممارسي النشاط الكشفي في جمهورية مصر كما يلي ( اإلخالص  ،الكرم

 ،الشورى  ،اإليثار  ،الصبر  ،الوفاء )  ،جاء النسق القيمي لممارسي النشاط الكشفي في دولة

الكويت كما يلي ( اإلخالص  ،الشورى  ،الصبر  ،اإليثار  ،الكرم  ،الوفاء )  ،وتوجد فروق دالة
إحصائيا بين ممارسي النشاط الكشفي بجمهورية مصر العربية وممارسي النشاط الكشفي بدولة
الكويت في أبعاد ( اإليثار  ،الكرم  ،الصبر  ،الوفاء ) لصالح ممارسي النشاط الكشفي

بجمهورية مصر العربية  ،بينما ال توجد فروق في بعدي ( الشورى  ،اإلخالص )  .ومن أهم
التوصيات التي أوصى بها الباحثان إعداد برامج حديثة تتناسب مع األلفية الثالثة مع مراعاة عدم
االخالل بعادات وتقاليد المجتمعات العربية وبما يتوافق مع القيم الخلقية داخل هذه المجتمعات ،

واعداد برامج تأهيل للقادة في مجال الحركة الكشفية وخاصة للمسؤولين عن مرحلة الكشاف
المتقدم بالدولتين  ،وتوفير العديد من المواقف السلوكية ذات الصبغة األخالقية داخل الفرق

الكشفية مما يسهم في تدعيم هذه القيم .
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 -6دراسة أبو جعفر ( )2007بعنوان  " :تقويم األهداف المعرفية السلوكية لمجاالت المنهاج
الكشفي لألشبال تالميذ المرحلة االبتدائية بجمهورية مصر العربية "

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم األهداف المعرفية السلوكية ومدى إلمام األشبال بمحتواها في
مجاالت المنهاج الكشفي  .واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحي
 .ومن أهم نتائج هذه الدراسة وجود اتفاق نسبي بين الخبراء األكاديميين والقادة المهتمين بالنشاط

الكشفي على مجاالت المنهاج الكشفي  ،مرتبة كالتالي  :الكشفي  ،العلمي  ،الديني  ،الوطني ،

الصحي والبدني  ،االجتماعي  ،البيئي  ،العربي والعالمي  .وهناك اتفاق بين قادة الكشافة على

األهداف المعرفية السلوكية لمجاالت المنهاج الكشفي المستخلصة من هذه الدراسة  ،وهناك

معرفة – إلمام – لدى التالميذ األشبال بمحتوى األهداف المعرفية السلوكية لمجاالت المنهاج
الكشفي عدا بعض منها في المجال الكشفي والصحي والبدني واالجتماعي والعلمي  .وأوصت

الدراسة ضرورة أن تنصب وتتركز الدراسات والمناهج الكشفية لمرحلة األشبال في المجاالت
المختلفة للنشاط الكشفي وفق الترتيب التالي  :الكشفي  ،العلمي  ،الديني  ،الوطني  ،الصحي

والبدني  ،االجتماعي  ،البيئي  ،والعربي والعالمي  ،وزيادة االهتمام بمحتوى بعض األهداف
المعرفية السلوكية لمجاالت المنهاج الكشفي خاصة اآلتية  :ذكر تقاليد العلم وتحديد متطلبات

أدوار أعضاء السداسي وفهم مدلول التحية والعالمة الكشفية في المجال الكشفي  ،وذكر

األمراض التي تصيب الجسم البشري  ،وكيفية الوقاية منها في المجال الصحي والبدني  ،وتحديد
الواجبات الشخصية المنزلية في المجال االجتماعي  ،وتفسير أسباب حدوث الظواهر الطبيعية

في المجال العلمي .

 -7دراسة أحمد ( ) 2005بعنوان  " :مدى تحقيق أهداف التربية اإلسالمية في تأهيل قادة
الوحدات الكشفية من وجهة نظر القادة الكشفين "

هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت أهداف التربية اإلسالمية متحققة في برامج تأهيل قادة
الوحدات الكشفية الموضوعة من قبل جمعية الكشافة العربية السعودية ووسائل تأهيل قادة

الوحدات الكشفية وتنمية مهاراتهم والصفات التربوية المطلوب توفرها في قادة الوحدات الكشفية
في ضوء أهداف التربية اإلسالمية واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وصمم استبانة

الستطالع آراء القادة الكشفيين المؤهلين حول تحقيق األهداف التربوية وتكون مجتمع الدراسة من
القادة الكشفين المؤهلين والممارسين لبرامج تأهيل قادة الوحدات الكشفية  ،وكان من أهم نتائج

الدراسة أنه برز واضحاً اهتمام جمعية الكشافة العربية السعودية بدليل تنفيذ سياسة تنمية القيادات

في الجمعية وقطاعاتها واهتمام القادة الكشفيين القائمين على تدريب قادة الوحدات الكشفية
بتحقيق أهداف التربية اإلسالمية في تأهيل قادة الوحدات الكشفية  ،وقلة من كتب عن تاريخ
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التدريب والتأهيل الكشفي وأظهرت التحليالت التك اررية إلى أن هدف التربية الروحية واإليمانية هو
األعلى في التحقق  ،وأن هدف التربية االقتصادية هو األقل في التحقق ،والنسبة العامة لتحقق

أهداف التربية اإلسالمية بشكل عام تتراوح ما بين (  3.75إلى  )4.04وهذا يدل على تحققها في

البرامج التي وضعتها جمعية الكشافة العربية السعودية لتدريب قادة الوحدات الكشفية وأهم

توصيات الباحث االهتمام بتحقيق التربية االقتصادية في برامج تأهيل قادة الوحدات الكشفية

بشكل أكبر ،وزيادة ساعات التدريب.

 -8دراسة جودة (  ) 1426بعنوان  " :دراسة االتجاهات نحو األنشطة الطالبية  ،النشاط

الكشفي نموذجا  ،دراسة ميدانية لبعض اتجاهات التربويين وأولياء األمور "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات كل من البيت والمدرسة واإلشراف التربوي

حول النشاط الطالبي  ،ومدى التوافق مع أهداف النشاط  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ضعف الوعي الكافي لدى بعض أولياء

األمور وبعض العاملين في الحقل التربوي بالدور التربوي للنشاط وأهميته في معالجة مشكالت

الطالب  ،وضعف تقبلهم لبرامج النشاط  ،وضعف تكامل األدوار بين البيت والمدرسة والمشرفين

 ،وضعف في التواصل بينهم ،ومن أهم المعيقات للنشاط اتجاهات االشراف والمدرسة والمحيط

للنشاط الطالبي  .ومن أهم التوصيات  :توسيع دائرة المشاركة في األنشطة الطالبية وخاصة
النشاط الكشفي مع تكثيف فرص اشباع الحاجة إلى االنتماء بطريقة سليمة وبناءة  ،وضع آلية

تفاعل فرق الكشافة مع تخصصات المعلمين المختلفة في المدارس ضمن مناهج الكشافة ،

التفعيل الحقيقي لمشروع دمج المقررات الدراسية ضمن المناهج الكشفية  ،إدراج مدى تعاون ولي

األمر وتجاوبه في تشجيع ابنه على األنشطة المدرسية ضمن الدرجات النهائية لتقييم الطالب .
 -9دراسة ضحيك (  ) 2004بعنوان  " :القيم المتضمنة في سلوكيات قادة النشاط الكشفي
في مدارس محافظات غزة ،وعالقتها باالتزان االنفعالي "

هدفت الدراسة التعرف إلى القيم األكثر شيوعا والمتضمنة في سلوكيات قادة النشاط الكشفي في
قطاع غزة  ،وعالقة هذه القيم باالتزان االنفعالي  ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية

البسيطة وذلك بنسبة (  ) % 50من مجتمع الدراسة األصلي .وقام الباحث ببناء استبانة القيم

بتصنيفها إلى ستة أبعاد .وكذلك استخدام استبانة االتزان االنفعالي من إعداد (عادل العدل) التي
قام بتطبيقها في البيئة الفلسطينية الباحث أسامة المزيني  .وكان من أهم النتائج :أن جاءت القيم

األكثر شيوع ومرتبة  :الدينية  ،الجمالية  ،السياسية ،االجتماعية  ،االقتصادية وأخي ار العلمية،
ووجد أن هناك ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين كل من القيم العلمية
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واالجتماعية واالقتصادية الدرجة الكلية الستبانة القيم وبين االتزان االنفعالي  ،وتوجد فروق
تعزى لمتغير الخبرة الكشفية دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01في القيم السياسية فقط

لصالح ذوي الخبرة أكثر من خمس سنوات ،وتوجد فروق في القيم دالة إحصائيا عند مستوى

داللة ( )0.05تعزى لمتغير المؤهل الكشفي لألبعاد الدينية والسياسية واالجتماعية والجمالية
والمجموع الكلي لصالح المؤهل الكشفي تمهيدي شارة فأكثر .وأوصت الدراسة باالهتمام بالمناهج
والبرامج الخاصة بإعداد القادة والقائدات وتأهيلهم في الدراسات الكشفية وعلى جميع المستويات

وضرورة إسناد قيادة الفرق الكشفية واإلرشادية للقادة والقائدات المؤهلين كشفيا وارشاديا ولمن
لديهم الرغبة بالعمل الكشفي وضرورة إقامة مخيمات كشفية ومخيمات خلوية تشارك فيها الفرق

المدرسية مع االلتزام بتطبيق الطريقة الكشفية.

 -10دراسة محمود ( )2004بعنوان ":بناء اختبار معرفي للمهارات الكشفية لمرحلة الكشاف"
وهدفت هذه الدراسة إلى بناء اختبار معرفي للمهارات الكشفية لمرحلة الكشاف لالستفادة منه في
تشخيص المستوى المعرفي للكشافين للوقوف على جوانب الضعف والقصور ووضع برامج
محددة تعالج هذه الجوانب وكذلك توفير أداة مساعدة للكشاف لتطوير معلوماته ومعارفه عن
الحركة الكشفية  .مستخدما في ذلك المنهج الوصفي على عينة من كشافي التربية والتعليم تم
اختيارهم عشوائيا  .وتوصلت الدراسة إلى بناء اختبار معرفي للمهارات الكشفية لمرحلة الكشاف
وفقا لألسس العلمية المتبعة في بناء االختبارات المعرفية  ،ووجود عالقة طردية بين المستوى
المعرفي المرتبط بالمهارات الكشفية للكشافين وبين مستوى تأهيل واعداد وصقل قادة هؤالء
الكشافين  .وأوصى الباحث باستخدام االختبار لتشخيص المستوى المعرفي للكشافين في الفرق
الكشفية المختلفة والوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها  ،وجوانب القوة وتعزيزها  ،وضرورة
التدريب والتأهيل المتقدم للقادة الكشفيين .
 -11دراسة عبد هللا ( )2002بعنوان " :واقع تنظيم العمل الكشفي في المدارس الثانوية"

وهدفت الدراسة التعرف على المشكالت التنظيمية التي تعاني منها الفرق الكشفية المدرسية .
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي بما يالئم طبيعة الدراسة  ،فبلغت عينة

البحث( )20مدرسة للتربية الرياضية التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد الكرخ األولى وتم معالجة

النتائج بالوسائل اإلحصائية المالئمة لمعرفة مستوى تنظيم العمل الكشفي المدرسي من خالل
استمارة االستبيان المعدة من قبل الباحثة والمتكونة من أربعة محاور أساسية في تنظيم العمل

الكشفي المدرسي  .وكان من أهم النتائج ضعف كبير في الزيارات الميدانية بين المدارس الثانوية
وعدم انتظام مواعيد اجتماع (الفرقة-مجلس الشرف-مجلس إدارة الفرقة) وافتقار القائدات
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(مدرسات التربية الرياضية  ،إلى دليل أو كراس يضم مفردات تنظيم العمل الكشفي المدرسي) ،
وأوصت الباحثة بإجراء زيارات مستمرة من قبل المسئولين في مديرية النشاط الرياضي والكشفي
ودراسة تتناول المؤهالت الكشفية لقائدات الفرق الكشفية وبرنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات
التدريسية لألنشطة الكشفية لدى معلمـي التربية الرياضـية بالحلقة اإلعدادية .

 -12دراسة بخاري (  )2002بعنوان  " :مدى تطبيق الفتيان للمضامين التربوية المتضمنة
في المنهج الكشفي "

هدفت الدراسة إلى توضيح الرؤية اإلسالمية للحركة الكشفية ومدى التزام المملكة العربية

السعودية بها ومعرفة واقع الحركة الكشفية في المملكة وابراز مناهج الكشافة في الدول العربية
والخليجية ودورها التربوي في تربية الفتيان تربية إسالمية ،وتوضيح المضامين التربوية فيها.
واتبع الباحث في دراسته المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في تحليل استبانة جمع المعلومات

التي وزعت على القادة الكشفيين  .وكان من أهم النتائج مدى تطبيق الفتيان للمضامين التربوية

مرتفع في معظم أنشطة المجال السبعة للمنهج الكشفي في مرحلة الفتيان  ،وأكثر المجاالت

تطبيقا هو مجال التربية الصحية وأقلها مجال التربية االجتماعية والبيئية  .وكان أهم التوصيات

عقد دورات للفتيان وللقادة في المنهج الكشفي من أجل توظيف المناهج التوظيف السليم .
 -13دراسة السندي (  ) 2001بعنوان  " :المشاركة في النشاط الكشفي وعالقتها
بالمسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية "

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين مدة المشاركة في النشاط الكشفي والمسؤولية
االجتماعية ومستوياتها ( الرعاية  ،الهداية  ،االتقان ) لدى طالب المرحلة الثانوية بالسعودية ،

والكشف عن الفروق في المسؤولية االجتماعية ومستوياتها بين الطالب المشاركين وغير
المشاركين في النشاط الكشفي .واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته  .ومن أهم نتائج

الدراسة توجد عالقة دالة إحصائيا بين مدة المشاركة في النشاط الكشفي والمسؤولية االجتماعية ،

وتوجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب المشاركين وغير المشاركين في النشاط الكشفي لصالح
المشاركين  .ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث بذل مزيد من الجهود الستيعاب أكبر
عدد ممكن من طالب الثانوية في األنشطة والجمعيات الكشفية  ،وتوفير المنشآت والتجهيزات

الالزمة لممارسة النشاط الكشفي  ،والتوسع في إقامة العديد من األنشطة والبرامج الكشفية على

مستوى المدينة والمحافظة والمنطقة والمملكة

 ،والتخطيط لمشروعات خدمة البيئة وتنمية

المجتمع المحلي بمشاركة المؤسسات التربوية التي تعني بالنشاط الكشفي وكافة مؤسسات
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المجتمع الرسمية وغير الرسمية  ،ودعوة المؤسسات التربوية بذل المزيد من االهتمام باألنشطة

المدرسية الجماعية التي تنمي المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية .

 -14دراسة فلمبان (  ) 2001بعنوان  ":الفروق في بعض سمات الشخصية بين المجموعة

الكشفية وغير الكشفية (دراسة مقارنة) "

هدفت الدراسة الكشف عن الفروق المحتملة في بعض سمات الشخصية بين طلبة المدارس
الثانوية في مكة المكرمة المشاركين في النشاط الكشفي ونظرائهم المشاركين في المناشط

الطالبية األخرى وكذلك الكشف عن الفروق تبعا للرتبة الكشفية  .واستخدم الباحث المنهج

الوصفي والمنهج المقارن  .ومقياس كاتل للشخصية كأداة للدراسة  .وكانت أهم نتائج الدراسة ال

توجد فروق بسمات الشخصية بين طلبة المدارس الثانوية في مكة المكرمة المشاركين في النشاط

الكشفي ونظرائهم غير المشاركين  ،بينما توجد فروق بسمات الشخصية بين الكشاف المبتدئ
والكشاف الثاني لصالح الكشاف المبتدئ في الصفات ( مجدد  /تقليدي  ،ذكي  /غبي  ،مستقل

 /اتكالي ) وتوجد فروق بين كشافة دول مجلس التعاون الخليجي ( عدا كشافة السعودية )
وكشافة دول شمال أفريقيا وكشافة مكة المكرمة في سمة ( متوتر  /غير متوتر ) لصالح كشافة

مكة المكرمة  .أما أهم التوصيات الدعوة إلعطاء المزيد من االهتمام باألنشطة وخاصة النشاط
الكشفي ودعوة أولياء أمور الطالب لتشجيع أبنائهم لالنخراط في النشاط الكشفي ألهميته ودوره

في تكوين شخصيتهم  ،وكذلك دعوة اإلعالم للتركيز على األنشطة وخاصة النشاط الكشفي

واظهار فوائد وأهمية الحركة الكشفية على شخصية الكشاف .

 -15دراسة الفهد ( )2001بعنوان  " :األنشطة االبداعية في المناهج الكشفية -تحليلية" -
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة سمات اإلبداع وأهميته في العملية التربوية ومدى توفرها في

المناهج الكشفية الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي ،من خالل تحليل محتواها في جميع

المجاالت وذلك في األنشطة الفردية في مرحلة الشبل والكشاف و الكشاف المتقدم  ،واستخدم

الباحث المنهج الوصفي القائم على تحليل المحتوى والمضمون  .وكان من أبرز نتائج هذه
الدراسة أن السمات اإلبداعية التي ينبغي أن تتوفر في األنشطة هي الطالقة والمرونة واألصالة

والتوسع  ،ومن أهم النتائج أيضا قلة توفر سمة األصالة في بنود المناهج في جميع المجاالت
وانعدامها في مجال التربية الدينية نظ ار لطبيعة المجال  ،وتوفر سمة المرونة بدرجة كبيرة في

مجال التربية الدينية في جميع المراحل وقلتها في مجال التربية الكشفية  ،وقد أوصى الباحث

بإعادة صياغة المناهج الكشفية وتطويرها لتضمن قد ار كافيا من السمات اإلبداعية في األنشطة
الكشفية المشتقة من المناهج الكشفية الموحدة لدول المجلس .
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 -16دراسة ماك أفوي وآخرون (  ) 2001بعنوان  " :التربية الخلوية وعالقتها بالبيئة "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية البرامج الخلوية الشاملة والتفسيرات الفورية للبيئات
الخلوية على نتائج التعلم لألطفال وتضمنت هذه الدراسة ستة أبحاث ركزت على التربية الخلوية

الشاملة  .وقد أجريت الدراسة على مجموعة من المتطوعين  .ومن أهم النتائج فاعلية هذه البرامج

في العمل التعاوني بين المتعلمين وفي نتائج التعلم  .وقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز على
زيادة خبرات الخالء كهدف أساسي في التعلم .
 -17دراسة الجرجاوي (  ) 2000بعنوان  " :أثر المشاركة في النشاط الكشفي على تنمية
قيم تالميذ المرحلة األساسية في الخليل "

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

والعلمية والفنية المراد تحقيقها لدى تالميذ المرحلة األساسية بمدينة الخليل  .وقد أجريت الدراسة

على (  ) 1٩6تلمي َذا (  ) ٩8منهم يشاركون في النشاط الكشفي و (  ) ٩8منهم ال يشاركون

في الكشافة واستخدام الباحث اختبار القيم الذي وضعه مصطفى فهمي ومحمد أحمد غالي

( ) 1٩7٩لقياس مستوى االهتمام بالقيم المذكورة آنفا .وأسفرت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية بين الكشافين وغير الكشافين في كل من القيم الدينية واالجتماعية في
حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكشافين وغير الكشافين في كل من القيم
االقتصادية العلمية والفنية لصالح الكشافين .وقد توصلت الدراسة إلى توصيات ومقترحات منها:
زيادة االهتمام بالنشاط الكشفي في كافة مراحل التعليم والعمل على استثمار طاقات الشباب من

الكشافين في خدمة البيئة والمجتمع وضرورة إعطاء اهتمام أكثر بالنشاطات من قبل و ازرة التربية
والتعليم والعمل على إيجاد نواد كشفية في فلسطين .وكذلك اقترح الباحث إجراء دراسات أكثر

عمقاً تتطرق إلى صميم مديريات التربية والتعليم بهدف تطويره وتحسينه.
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القسم الثاني  :الدراسات التي تناولت األنشطة المدرسية أو الترويحية ومعوقاتها :
 -1دراسة الحقباني (  ) 2014بعنوان  " :معوقات تفعيل األ نشطة المدرسية غير الصفية
بمدارس البنات بمدينة الرياض "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تفعيل االنشطة المدرسية غير الصفية بمدارس
البنات بمدينة الرياض من وجهة نظر مديرات المدارس  ،ووضع مقترحات لتفعيلها  .واستخدمت

الباحثة المنهج الوصفي  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة للمعوقات العبء الدراسي

للمعلمات  ،وتغيير رائد النشاط باستمرار  .وأهم المقترحات التي قد تساعد مدير المدرسة في

تفعيل األنشطة المدرسية غير الصفية  :تشجيع الطالبات المتميزات في األنشطة بقيادة زميالتهن
في برامج األنشطة  ،وعرض نماذج من أعمالهن  ،وتبادل الخبرات بين المعلمات ضمن الحي
المدرسي  ،وتخصيص جزء من درجات المواد للنشاط غير الصفي  .وأوصت الباحثة بما يلي :

تكثيف التغطية اإلعالمية والثقافية نحو توعية المعلمات والطالبات وأولياء األمور بأهمية
األنشطة غير الصفية  ،وزيادة االهتمام بالنشاط غير الصفي في مراحل التعليم العام والتعليم

الجامعي في جميع المؤسسات التربوية والتعليمية  ،وتأهيل المعلمات بزيادة الدورات التدريبية

الفعالة للقيام بأنشطة متنوعة  ،اعتبار مشاركة المعلمة والطالبة في األنشطة من عناصر التقويم
والمحاسبة  ،ومنح حوافز وصالحيات لرائدة النشاط  ،وتوفير التجهيزات والمرافق الضرورية .
 -2دراسة بركات  ،وأبو علي (  ) 2012بعنوان  " :واقع األنشطة الطالبية الالمنهجية في
جامعة القدس المفتوحة دراسة مسحية في منطقة طولكرم التعليمية "

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي واقع  ،وأهم الدوافع  ،والعوامل المعيقة  ،وأهم المقترحات لتقوية
مشاركة الطلبة في األنشطة الطالبية الالمنهجية في جامعة القدس المفتوحة .

واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي  ،وقد أظهرت النتائج التي توصل إليها الباحث أن واقع

مشاركة الطلبة في األنشطة الطالبية الالمنهجية في جامعة القدس المفتوحة ضعيف بصفة عامة
 ،أما متوسط استجابات الطلبة إزاء الدوافع وراء مشاركة الطلبة في األنشطة الطالبية الالمنهجية

في جامعة القدس المفتوحة بمستوى متوسط بصفة عامة  ،وقد كانت العوامل المعيقة الخمسة
األكثر أهمية وراء عدم مشاركة الطلبة في األنشطة الطالبية الالمنهجية على الترتيب التنازلي

اآلتي :عدم اهتمام الطلبة بمتابعة اإلعالنات ومنشورات الجامعة المتعلقة في األنشطة الطالبية،
وعدم التسجيع الكافي الذي يتلقاه الطلبة من أعضاء هيئة التدريس ،وضغط الجدول الدراسي،

وعدم وجود نسبة للمشاركين في األنشطة في التقويم النهائي للمقررات الدراسية  ،واالنشغال بحل

تعيينات المقررات الدراسية في الجامعة .ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة الدعم
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المعنوي كالشهادات التقديرية والتكريم  ،والدعم المادي كالمنح والجوائز  ،وتشجيع أعضاء هيئة

التدريس للطلبة المشاركين في األنشطة  ،وتشجيع مشاركات الطلبة وابداعاتهم ونشرها في

الوسائل اإلعالمية في الجامعة  ،ومشاركة الطلبة في التخطيط لألنشطة االجتماعية وتنظيمها .
 -3دراسة العريني (  ) 2011بعنوان  " :معوقات النشاط غير الصفي في المرحلة الثانوية "
هدفت الدراسة للتعرف إلى معوقات النشاط الطالبي غير الصفي في المرحلة الثانوية من وجهة

نظر المعلمين رواد األنشطة  .واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي  .ومن أهم النتائج التي

توصل إليها الباحث قصور معرفة الطالب بأهداف النشاط غير الصفي وعدم قناعته  ،وضعف
الحوافز المشجعة له  ،ومحدودية الخيارات المتاحة الختيار النشاط الذي يفضله  ،وتغييب رأيه

في خطة النشاط الذي سيمارسه  ،واهمال إنتاج الطالب  ،وعدم كفاية الوقت المخصص

لألنشطة  ،وافتقاد البرامج المنفذة لعنصر التقويم  ،ووجود فجوة بين األهداف المعلنة للنشاط وما
يقدم من برامج  ،وقصور البرامج عن إثارة دافعية الطالب للتعلم  ،وضعف االرتباط بين برامج

النشاط غير الصفي المنفذة وعناصر المنهج األخرى  .وضعف دعم القطاع الخاص والمؤسسات
الحكومية لبرامج النشاط غير الصفي  ،واالفتقار لألدوات  ،وعدم كفاية الموارد المالية

المخصصة للنشاط  ،وكثرة أعباء المعلم وضعف الحوافز المشجعة له لإلشراف على النشاط ،
وعدم احتساب فترة النشاط ضمن نصابه  ،والنظرة بأنه عبء زائد على عملهم الرسمي ،
وضعف اإلعداد المهني للمعلم في مجال النشاط غير الصفي  .ومن أهم التوصيات التي أوصت

بها الدراسة  :ضرورة إرشاد وتوجيه الطلبة ألهمية األنشطة وتوعية األسر بدور األنشطة غير
الصفية والتواصل معهم للحد من المعيقات  ،وعقد الندوات وجلسات النقاش في أجهزة االعالم

المختلفة إلبراز النشاط غير الصفي والتعريف به  ،وتدريب المعلمين وتنميتهم في هذا المجال .

 -4دراسة الجرجاوي (  ) 2010بعنوان  " :واقع إدارة النشاط الطالبي في مدارس التعليم
األساسي الحكومية في مدينة غزة "

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة األنشطة الطالبية في مدارس التعليم األساسي

الحكومية  ،واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي  ،وقد أظهرت النتائج التي توصل إليها

الباحث أن حالة إدارة األنشطة الطالبية في مدارس التعليم األساسية الحكومية تحتاج إلى مزيد
من التفعيل وتبني خطط تنفيذية لمساعدة مشرفي األنشطة الطالبية على إدارتها بشكل فعال

وبشكل صحيح  ،والعمل على زيادة الدورات التدريبية الالزمة لتفعيل تلك اإلدارة  .ومن أهم

التوصيات التي أوصت بها الدراسة توعية أولياء أمور الطالب ألهمية ومزايا األنشطة ألبنائهم ،
والفوائد التي من الممكن أن يجنوها من تلك األنشطة .
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 -5دراسة عرفة (  ) 2010بعنوان  " :دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية
في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية الالصفية "

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مديري المدارس اإلعدادية  ،بوكالة الغوث الدولية في

التغلب على معوقات تنفيذ األنشطة الالصفية في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة  .واتبع
الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي  ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن
أكثر المعيقات هي عدم توفر اإلمكانات المادية  ،ثم المعيقات المتعلقة بأولياء األمور  ،ثم

المعيقات المتعلقة بالطلبة ثم المعيقات المتعلقة بالمعلمين  ،ثم المعيقات المتعلقة باإلدارة

المدرسية  .وكان نتائج دور المدير في التغلب على المعيقات تنازليا كاآلتي  :اإلمكانات المادية
 ،المعلمين  ،اإلدارة المدرسية  ،الطلبة  ،أولياء األمور  .ومن أهم التوصيات التي أوصت بها

الدراسة توفير الميزانيات واإلمكانيات المادية المطلوبة  ،وتوفير حوافز للطلبة والمعلمين والمدراء
 ،وعقد ورش عمل واجتماعات ودورات تدريبية لمدراء المدارس والمعلمين لتوضيح ماهية النشاط
الالصفي  ،وتنظيم وتخفيف المهام الملقاة على عاتق المعلم  ،وتنظيم برامج توعية للطلبة حول

النشاط الالصفي وأهميته ومجاالته المتنوعة  ،وعقد برامج واجتماعيات لتوعية المجتمع المحلي

بماهية وأهمية النشاط الالصفي ومحاولة جلب الدعم الالزم لتنفيذه من إسهامات المجتمع المحلي

 ،وتعديل نظام تقييم الطالب بحيث يشمل النشاط الالصفي  ،واعداد خطة شاملة ومتكاملة

للنشاط الالصفي وتعميمها على المدارس ليتم العمل بها مع توفير آلية للتنفيذ والمتابعة والتقويم .
 -6دراسة الوصابي (  ) 2010بعنوان  " :معوقات ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية
لدى طالب معهد التربية البدنية والرياضية في الجزائر "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية لدى طالب

معهد التربية البدنية والرياضية في الجزائر .واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي
لمالءمته طبيعة الدراسة  ،وقد أظهرت النتائج التي توصل إليها الباحث أهم المعوقات على
النحو التالي ؛ أهم المعوقات المرتبطة بالجوانب اإلدارية  :عدم اهتمام اإلدارة بتوفير المواصالت

للطلبة يقلل من دافعيتهم لممارسة األنشطة الرياضية الترويحية  ،وضعف تطوير األنشطة من
قبل مسؤوليها  ،وعدم توفير اإلدارة األدوات المناسبة لألنشطة الرياضية الترويحية  .أما أهم

المعوقات المرتبطة باإلمكانات فهي  :ندرة وجود المالعب والصاالت الرياضية الموجودة بالمعهد
مع عدم صالحية الموجود منها  .ومن أهم المعوقات المرتبطة بالطالب  :امتداد الدراسة حتى

الفترة المسائية والعبء الدراسي المرتفع وكثرة االمتحانات خالل العام الدراسي .
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 -7دراسة اليامي (  1430ه ) بعنوان  " :واقع إدارة برامج النشاط المدرسي في المدارس

االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة الرياض دراسة ميدانية "

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف الفعلي على واقع ممارسة المديرات إلدارة برامج النشاط المدرسي

في مدارس المرحلة االبتدائية ومعرفة معوقاته التي تعيق إدارة النشاط عن تحقيق أهدافه ومن ثم
تقديم المقترحات والتوصيات لتحسين وتطوير إدارة برامج النشاط المدرسي  .واستخدمت الباحثة

المنهج الوصفي المسحي  .وأهم نتائج هذه الدراسة  :أن المديرات يمارسن إدارة برامج النشاط
المدرسي بدرجة كبيرة  ،ترتيب مجاالت إدارة النشاط من حيث ممارسة المديرات لها على النحو

التالي  :التنظيم  ،المتابعة  ،التقويم  ،التخطيط  .وأهم المعوقات التي تواجه مدي ارت المدارس في

إدارة برامج النشاط هي  :ضعف قناعة المعلمات بجدوى النشاط المدرسي  ،ضعف إلمام
المعلمات بمتطلبات سياسة التعليم فيما يتعلق بالنشاط المدرسي  ،قلة وجود ندوات توعية ألولياء
األمور بأهمية النشاط المدرسي  ،قلة وجود دورات تدريبية للمديرات والمساعدات والمشرفات
والرائدات في مجال النشاط المدرسي  .وأهم المقترحات إلدارة برامج النشاط المدرسي :إقناع

المعلمات بأهمية برامج النشاط المدرسي ،تكثيف الدورات التدريبية للمعلمات مشرفات النشاط .
 -8دراسة موسى (  ) 2008بعنوان  " :دراســـة تقويميــة لألنشــطة الطالبــية بكلية المعلمين
جامعة الملك سعود في ضوء آراء طالبها "

وهدفت إلى تقويم األنشطة الطالبية بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود ،وبالتالي التعرف
على أبرز الصعوبات التي تواجه تلك األنشطة ،ومن التوصل إلى بعض المقترحات التي قد تزيد

من مستوي تفعيل تلك األنشطة بالكلية  .واستخدمت الدراسة استبانة وجهت لطالب كلية

المعلمين  ،وطبقت على عينة مكونة من( )362طالباً من شعب متنوعة  ،وتوصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج كان من أهمها أن من أكثر الصعوبات التي تواجه األنشطة الطالبية مرتبة

على التوالي من األكثر إلى األقل  :كثرة المقررات وتعارض مواعيدها مع ممارسة األنشطة
،ضعف عوامل الجذب في األنشطة  ،اقتناعي أن األنشطة تؤدي إلي مضيعة الوقت  ،عدم

وجود دليل باألنشطة وأهدافها في الكلية  ،عدم تشجيع أعضاء هيئة التدريس الطالب لممارسة

األنشطة  ،قلة األماكن المخصصة لممارسة األنشطة في الكلية  ،عدم وجود محفزات لتشجيع

الطالب علي االشتراك في األنشطة ،ضعف الميزانية المخصصة لألنشطة  ،وجود أنشطة

منافسة خارج الكلية  ،عدم تشجيع األسرة أبناءها لممارسة األنشطة .
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 -9دراسة القطب ( )2006بعنوان  " :واقع ومعوقات األنشطة الطالبية في جامعة طيبة
بالمدينة المنورة "

هدفت الدراسة الوقوف على واقع ومعوقات ممارسة األنشطة الطالبية في جامعة طيبة بالمدينة

المنورة  ،ووضع تصور مقترح لتطويرها وزيادة فعالياتها  ،واتبع الباحث في دراسته المنهج
الوصفي ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن نشاط الجوالة – النشاط الكشفي – أقل

األنشطة جذبا للطالب وال يوجد في قسم الطالبات  ،ونقص التحفيز وهامشيته  ،أما أبرز

المعوقات للنشاط الطالبي بجامعة طيبة هي  :قناعة الطالب بأن ممارسة األنشطة الطالبية

مضيعة للوقت واستنزاف للجهد  ،وعدم توافر الوقت الكافي لدى الطالب للمشاركة في األنشطة

وضعف توعية الطالب بأهمية وضرورة ممارسة األنشطة ونقص األماكن المناسبة لممارسة
األنشطة بالجامعة وضعف كفاية وسائل اإلعالن عن األنشطة المتاحة بالجامعة  ،وضعف
الميزانية المتاحة لممارسة األنشطة  .ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة توفير أكثر

من مكان مناسب لممارسة مختلف أنواع األنشطة الطالبية بالجامعة  ،منح بعض المميزات
التفضيلية للطلبة المشاركين باألنشطة  ،اتاحة الفرص أمام الطالب الختيار األنشطة التي
تتناسب معهم  ،زيادة حمالت التوعية واإلعالنات عن األنشطة الطالبية بالجامعة إتاحة فرص

ممارسة األنشطة أمام الطالب طوال اليوم الدراسي كل حسب جدوله الدراسي .
 -10دراسة الشمري (  ) 2006بعنوان  ":مدى تحقق األنشطة التربوية بالمدرسة الثانوية "
وهدفت إلى التعرف على االتجاهات الحديثة المتعلقة بطبيعة األنشطة التربوية ومعرفة

مدى تحقق هذه األنشطة وتحديد معوقاتها  ،واستخدمت الدراسة أربع أدوات  :االستبانة والمقابلة

والمالحظة وورش العمل  ،وطبقت على عينة من ( )223من المدراء والوكالء والمعلمين
والطالب ورواد النشاط ومشرفي النشاط بمنطقة حائل  ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من

النتائج كان من أهمها أن أبرز معوقات األنشطة التربوية هي ازدحام اليوم الدراسي بالمقررات ،

ونقص األدوات واألجهزة والخامات المخصصة للنشاط  ،واعتبار المقرر الدراسي أهم من النشاط

 ،وقلة الوقت المخصص للنشاط وميل كثير من الطالب ألنواع معينة من النشاط.

 -11دراسة الغبيوي (  ) 2005بعنوان  " :تقويم األنشطة الطالبية في المرحلة االبتدائية من
وجهة نظر المعلمين بمحافظة عفيف التعليمية "

وهدفت إلى التعرف على مدى تحقيق األنشطة الطالبية ألهدافها  ،والتعرف على
خصائص أساليب تنفيذها  ،وكيفية تقويمها  ،والوقوف على اإلمكانات والتسهيالت المتوفرة

لممارستها  ،والتعرف على المعوقات التي تحول دون تحقيق األنشطة الطالبية ألهدافها.
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واستخدمت الدراسة استبانة لجمع المعلومات  ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان

من أهمها أن من أكثر معوقات النشاط الطالبي والتي احتلت درجة موافقة عالية هي عدم تشجيع
أولياء األمور ألبنائهم  ،وعدم توفر اإلمكانيات المادية والبرامج التدريبية واألماكن المناسبة

الالزمة للنشاط الطالبي  ،وعدم معرفة المعلم للنشاط  ،واإلعداد الضعيف له في مجال المهارات
 ،ونقص األدلة والتعليمات وضعف الرغبة لدى الطالب في ممارسة النشاط  ،وعدم عناية المدير
بالنشاط الطالبي .

 -12دراسة براون (  ) 2005بعنوان  ":تصورات مدراء المدارس ومستوى دعمهم لألنشطة
الالمنهجية "
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين وعي مديري المدارس لألنشطة المدرسية غير

الصفية ومستوى الدعم لألنشطة المدرسية غير الصفية  .وقد أجرى الباحث دراسة مسحية على

كل من مديري المدارس في تومن وليت في والية فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية  .وأهم

النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين وعي المديرين ومستوى الدعم
لألنشطة المدرسية غير الصفية  ،وبالرغم من إدراك أغلب المديرين ألهمية األنشطة المدرسية

لكنهم ال يترجمون هذا الوعي بشكل إيجابي لتفعيلها .

 -13دراسة السبيعي (  1425ه ) بعنوان  " :العوامل المؤدية إلى ضعف مشاركة الطالب
في األنشطة الطالبية ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب بجامعة الملك سعود "

وهدفت هذه الدراسة التعرف على واقع مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية في جامعة الملك

سعود بالرياض وتحديد العوامل المؤدية إلى ضعف مشاركتهم وتقديم مقترحات لتقوية مشاركتهم .
واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي  .ومن أهم نتائج الدراسة  :واقع مشاركة الطالب في

األنشطة الطالبية بجامعة الملك سعود ضعيف بصفة عامة .ومن أكثر العوامل المؤدية إلى

ضعف مشاركتهم في األنشطة ما يلي :عدم التشجيع الكافي للطالب ،وازدحام اليوم الدراسي
بالمقررات الجامعية  ،ليس للمشاركين في األنشطة الطالبية أي تقدير(درجات) في التقويم

النهائي للمقررات الدراسية  .ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة  :توجيه جهود إدارة

الجامعة نحو رفع مستوى مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية  .واالهتمام بالعوامل التي تؤدي
إلى زيادة مشاركة الطالب في األنشطة المتنوعة ومن أهمها :توفير المستلزمات واألدوات ،

والتنويع والتجديد في المسابقات واألنشطة  ،ورصد جوائز عينية تتناسب مع حاجة الطالب
الجامعي  ،وتطوير أداء مشرفي األنشطة الطالبية في الجامعة  ،والعمل على استقطاب طالب
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الجامعة المبدعين والمبرزين لالستفادة منهم كقادة في برامج األنشطة الطالبية وعناصر جذب

للطالب للمشاركة في األنشطة الجامعية.

 -14دراسة بدر (  ) 2004بعنوان  " :واقع برامج النشاط المدرسي والمعوقات التي تواجه
اإلدارة المدرسية في تطبيقه بمدارس البنات االبتدائية بمدينة مكة المكرمة "

هدفت الدراسة إلى

معرفة المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق خطة النشاط

المدرسي للمرحلة االبتدائية  .واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي المسحي  ،ومن أهم

النتائج التي توصل إليها الباحث القصور في خطة األنشطة للجوانب التالية  :عدم مشاركة كل

من أولياء األمور والطالبات والمعلمات في وضع خطة النشاط المدرسي  ،وعدم االستفادة في

وضع خطة النشاط الحالية من خطط المدارس المتميزة في النشاط  ،وال يتم تقييم برنامج النشاط

المدرسي أثناء ال تنفيذ األنشطة ومعرفة أثره على تحصيل الطالبات  ،وال يتم التخطيط بعد تحديد

إمكانات المدرسة المادية والبشرية .وأهمها المعوقات التي توجه اإلدارة المدرسية في تطبيق خطة
النشاط المدرسي :عدم توعية أولياء األمور بأهمية النشاط المدرسي  ،وعدم إلمام المعلمات
بمتطلبات سياسة التعليم فيما يتعلق بالنشاط المدرسي  ،ونقص النشرات الدورية والدورات

التدريبية لإلدارة المدرسية والمشرفات ورائدات النشاط في مجال النشاط المدرسي  ،وعدم مالءمة

المبنى المدرسي لممارسة النشاط  .ومن أهم التوصيات  :عقد الدورات التدريبية في مجال النشاط
المدرسي للفئات المعنية من معلمين ومدراء ورواد النشاط  ،وتهيئة المباني المدرسية لتالئم

النشاط  ،واالستفادة من خطط المدارس المتميزة في وضع خطة النشاط .

 -15دراسة الخراشي (  ) 2004بعنوان " :دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية
االجتماعية"

وهدفت إلى التعرف على األنشطة الطالبية الجامعية  ،ومدى تأثير هذه األنشطة

والبرامج المتاحة على شخصية الطالب الجامعي .واستخدمت الدراسة مقياس المسؤولية

االجتماعية واجراء مقابالت شبه مقننة  ،وطبقت الدراسة على ( )14٩طالباً من جميع الكليات
واألقسام والمستويات .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :من معوقات األنشطة الطالبية

عدم التعاون والمشاركة من قبل الطالب مع غيره  ،وعدم توفر األدوات والمنشآت الالزمة
لممارسة األنشطة.

 -16دراسة برسوم (  ) 2003بعنوان  " :أسباب عزوف طالبات المدن الجامعية بجامعة
حلوان عن ممارسة النشاط الرياضي "
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هدفت الدراسة إلى التعرف علي أسباب عزوف طالبات المدن الجامعية بجامعة حلوان عن

ممارسة األنشطة الرياضية  ،وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم تلك األسباب  :عدم اهتمام
التعليم قبل الجامعي بإشباع هوايات الطالب ،قلة الوعي الرياضي في المجتمع ،اإلرهاق

والشعور بالحاجة للنوم بعد اليوم الدراسي ،الكليات العملية تستغرق وقتا طويال في الدروس ،
زيادة عدد ساعات المحاضرات  ،نقص األجهزة والمالعب وعدم صالحيتها  .وأوصت الباحثة

ضرورة التخطيط بشكل علمي للنشاط الطالبي  ،بحيث يستطيع الطالب ممارسته دون عوائق .
 -17د ارسة سارة يونج  Yonug , et . alو آخرون (  ) 2003بعنوان  " :المعوقات
المدركة لألنشطة الترويحية الرياضية وتأثيرها على المشاركة لدى طلبة الجامعات "

هدفت الدراسة إلى التعرف علي المعوقات المدركة وتأثيرها علي مشاركة طالب الكليات
األمريكية في األنشطة الرياضية الترويحية  ،وخلصت الدراسة إلي عدم وجود وقت كاف بسبب
العمل أو الدراسة أو العائلة  ،وعدم معرفة األنشطة المتاحة للطالب كانت من أقوي المعوقات .
 -18دراسة " الكسندرس و آخرون (  Alexandris , et.al ) 2002بعنوان  " :معوقات
المشاركة في األنشطة الترويحية الرياضية وعالقتها بالدوافع الذاتية والخارجية "
هدفت الدراسة إلى التعرف علي درجة تأثير أبعاد معوقات المشاركة في األنشطة الترويحية
الرياضية علي الدافعية الذاتية والخارجية للمشاركين في األنشطة في اليونان  .وتوصلت الدراسة
إلي أهم المعوقات التي تحد من ممارسة األنشطة الترويحية منها  :معوقات شخصية ونفسية ،
وقلة الوقت  ،وقلة المعرفة بالبرامج  ،وقلة أماكن األنشطة  ،وقلة الموارد المادية .
 -19دراسة الدعيج ( )2002بعنوان  " :أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن االشتراك
في األنشطة الطالبية "

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مشاركة طلبة الجامعة في األنشطة الطالبية وأسباب
عزوفهم عن المشاركة فيها واالستفادة منها  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي لتحليل نتائج

الدراسة  ،وتوصلت الدراسة إلى ما يليًّ :
تدن ملحوظ في ممارسة طلبة الجامعة لألنشطة
الطالبية  .ومن األسباب التي تعيق المشاركة في األنشطة الطالبية  :أسباب تتعلق بالطالب من

حيث عدم معرفة الطالب بمواعيد وأماكن ممارسة األنشطة ،وشعور الطالبات بالخجل من

ممارسة األنشطة الطالبية ،وأسباب تتعلق بالجانب الدراسي ومنها زيادة العبء الدراسي على
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الطالب ،والتعارض بين مواعيد الدراسة واألنشطة ،وعدم تشجيع أعضاء هيئة التدريس للطلبة

الذين يمارسون األنشطة ،وأسباب تتعلق بالجانب التنظيمي من حيث عدم التجديد في األنشطة،
وعدم وجود حوافز مادية ومعنوية ،وعدم جدية بعض المشرفين وغيرها ،وأسباب تتعلق بالجانب

االجتماعي من حيث سيطرة مجموعة من الطلبة على األنشطة الطالبية ،وتدخل بعض الجهات

في األنشطة ،ومنها ما يتعلق بنقص اإلمكانات واألدوات الالزمة لممارسة األنشطة الطالبية ،
وما يتعلق بالطبيعة وظروف الطقس في الكويت .ومن أهم التوصيات  :تعزيز الجانب التوعوي
واإلعالمي الخاص باألنشطة الطالبية  ،واللقاءات التنويرية للطالب في بداية العام الجامعي،
والنشرات الدورية  ،والنشر في الجريدة الطالبية عن األنشطة الطالبية المتاحة وفوائدها.
 -20دراسة قمر (  ) 2002بعنوان  " :دور األنشطة التربوية في مواجهة المشكالت
السلوكية لطالب المرحلة الثانوية – دراسة ميدانية "

هدفت هذه الدراسة إلى تفعيل دور األنشطة التربوية بالمرحلة الثانوية في مواجهة المشكالت
السلوكية لطالب هذه المرحلة  .واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي  .ومن أهم النتائج التي

توصل إليها الباحث أن الدور الذي يمكن أن تؤديه األنشطة الرياضية والكشفية في مواجهة

المشكالت السلوكية للطالب هو  :إقامة المسابقات والمباريات الرياضية التي تستثمر طاقات
وأوقات فراغ الطالب  ،وتوعية الطالب بالعادات الضارة مثل التدخين وتعاطي المخدرات ،
وتبادل الزيارات وتقوية العالقات بين الطالب عن طريق تنمية روح الفريق بينهم من خالل

تقسيمهم إلى فرق كشفية أو رياضية  .ومن أهم التوصيات أن تنظم إدارة المدرسة لقاءات وندوات

وورش عمل مع أولياء األمور لتبصرهم بأهمية األنشطة في عالج المشكالت السلوكية للطالب ،
واالهتمام بتوفير المالعب واألجهزة واألدوات الالزمة لممارسة الطالب مختلف أنواع األنشطة .

 -21دراسة راندل ( )2002بعنوان  " :مشاركة طالب المدارس المتوسطة في األنشطة
الالمنهجية  :األسباب  ،المعوقات  ،الفوائد "
وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة فوائد المشاركة في األنشطة والمعوقات التي يواجها الطالب عند
المشاركة في األنشطة  .وتكونت عينة الدراسة من (  ) 470طالبا وطالبة في إحدى مدارس

وسط غرب الواليات المتحدة األمريكية  .واستخدم الباحث أداة االستبانة لجمع المعلومات .
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :اشتراك أغلب الطلبة باألنشطة غير الصفية
والبعض في أكثر من نشاط  ،وزيادة الثقة بالنفس وتحقيق االنجاز األكاديمي وتطور القدرة على

القيادة  ،واتاحة الفرصة لتعلم الجديد من خالل األنشطة وزيادة مهاراتهم كالتحدث مام اآلخرين
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ومعرفة العمل الجماعي وأهميته  .أما معوقات األنشطة :الكلفة المادية لالشتراك  ،والحاجة لمزيد

من المعلومات عن النشاط قبل المشاركة فيه  ،والتشجيع لالنضمام لألنشطة وتنفيذ بعض

األنشطة في وقت واحد مما ال يتيح الفرصة لاللتحاق بهم جميعا  ،وعدم توفر الوقت الكفي
للجلوس مع األصدقاء .

 -22دراسة قاروت (  ) 1423بعنوان  " :معوقات تنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم
العام بنين من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بإدارة التعليم في العاصمة المقدسة "

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات اإلدارية والبشرية والمادية لتنظيم النشاط الرياضي
بمراحل التعليم العام  ،واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي المسحي ،ومن أهم النتائج التي

توصل إليها الباحث تمثلت المعوقات اإلدارية بدرجة عالية لدى مجتمع الدراسة في كثرة التعاميم

اإلدارية والنصاب التدريسي الزائد للمعلم  ،وعدم االهتمام بالتطوير المهني لمعلم التربية البدنية ،
أما المعوقات البشرية تمثلت بدرجة عالية في عدم موافقة بعض أولياء أمور الطالب لمشاركة

أبنائهم في النشاط الرياضي  ،وعدم توفير األيدي العاملة لتنظيف وتخطيط المالعب وامتناع
بعض الطالب عن المشاركة في النشاط لتعارضه مع واجباتهم الدراسية  ،وقلة تشجيع الطلبة

لزمالئهم  ،وارهاق المعلم باشتراكه في فعاليات كثيرة  ،وقصور النظرة االجتماعية ألهمية النشاط
ولدور معلم التربية الرياضية  .ومن أبرز المعوقات المادية عدم توفر المساحات المالئمة لمزاولة

النشاط واألماكن خاصة لتغيير المالبس  ،وعدم وجود وسائل النقل المناسبة لنقل الطالب وعدم

وجود أماكن مناسبة لحفظ األجهزة واألدوات الرياضية وعدم اطالع المعلمون على الكتب

والمصادر العلمية للنشاط الرياضي  .ومن أهم التوصيات :تخفيض نصاب المعلم رائد النشاط ،

وتعريف أولياء األمور بأهمية النشاط الرياضي  ،واختيار وقت ممارسة النشاط بما يتناسب مع
الطلبة  ،واالستفادة من المرافق الحكومية والساحات الواسعة في ممارسة النشاط .

 -23دراسة ياسين ( )2001بعنوان " :معوقات برامج المناشط الصفية وغير الصفية في
مدارس البنات كما تراها مشرفات ومديرات ومعلمات وطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة

المكرمة "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق برامج المناشط المدرسية
غير الصفية بالمرحلة المتوسطة وتحديد ترتيب تلك المعوقات  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي

للوصول إلى النتائج  .وتوصلت الدراسة إلى  :أهم المعوقات مرتبة من وجهة نظر عينة الدراسة

كاآلتي  :معوق نفسي  ،عدم تواجد طبيبة نفسية بالمدرسة  .ومعوق اجتماعي  :عدم إقبال
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الطالبات على المناشط المدرسية  .ومعوق إداري  :قلة اإلمكانات المادية المتاحة األدوات ،

األماكن  ،األموال  .ومعوق تربوي  :عدم قدرة المعلمات تحقيق اإلحساس الداخلي باإلنجاز .
 -24دراسة برهوم )  ) 2000بعنوان"  :واقع ممارسة النشاط المدرسي في مرحلة التعليم
األساسي الدنيا "

وهدفت الدراسة إلى معرفة واقع ممارسة النشاط المدرسي في مرحلة التعليم األساسي الدنيا في
محافظة رفح .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وقامت الباحثة بإعداد ثالث استبانات
لمعرفة أنواع النشاط المدرسي الالزم توافرها  ،ومعرفة أنواع النشاط المدرسي المتوفرة في مرحلة

التعليم األساسي  ،وللوقوف على معوقات ممارسة النشاط المدرسي .وطبقت الدراسة على عينة

من معلمي ومعلمات التعليم األساسي الدنيا  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
جميع مجاالت األنشطة التي ورد ذكرها في االستبانة يلزم توفيرها وبدرجات متفاوتة في مرحلة

التعليم األساسي وان % 25من األنشطة المتوفرة تمارس بدرجة قليلة  ،و  %35يمارس بدرجة
متوسطة  ،و  % 35يمارس بدرجة كبيرة ،و % 5يمارس بدرجة كبيرة جداً  .وأبرز معوقات

ممارسة النشاط المدرسي :كثرة المهام الملقاة على عاتق المعلم  ،وكثرة أعداد التالميذ  ،وقلة
التجهيزات المادية  ،وعدم وجود األماكن المتخصصة وعدم وجود ميزانيات خاصة بالنشاط

المدرسي وقلة التعاون في مجال النشاط المدرسي .

 -25دراسة الدخيل (  ) 2000بعنوان  " :النشاط المدرسي ومعوقاته في منطقة المدينة
المنورة في نظر مديري المدارس "

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العقبات أو المشكالت التي تواجه النشاط المدرسي  ،والتعرف على
الحلول والتوصيات التي تساهم في تطوير وتفعيل النشاط المدرسي  .واستخدم الباحث المنهج

الوصفي  .وتوصلت الدراسة إلى أهم المعوقات وهي  :قلة توافر المهارات من قبل المعلمين
يجعلهم أكثر عزوفا عن ممارسة النشاط واقتصاره فقط على الناحية المظهرية  ،إضافة إلى

ازدحام الجدول بالمواد الدراسية  ،وبالنسبة للطالب فكون أن النشاط خارج إطار تقويمهم يجعلهم
غير مبالين  .ومن أهم التوصيات والمقترحات لحل مشاكل النشاط منها  :دور المدير أو الوكيل

في تطوير وتفعيل النشاط المدرسي ما يلي  :توفير جميع اإلمكانات واألدوات والخامات الالزمة

للنشاط  ،وحث جميع المعلمين على النشاط وفوائده وضرورة تنفيذه وتفعيل حصة النشاط ويمكن

االتصال بذوي الخبرة في موضوع النشاط المدرسي لبيان أهميته وضرورته  ،واإلشراف المباشر
من جانب اإلدارة المدرسية على سير األنشطة ومتابعتها وتقويمها أوال بأول  ،وتخصيص معرض

دائم لعرض إنتاج األنشطة التي يقوم بها التالميذ  ،وتشجيع المعلمين والطالب المنتجين للنشاط
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ماديا ومعنويا  ،واالختيار المناسب لمشرف النشاط بالمدرسة على حسب قدراته واستعداده مع

الحرص على تخفيض نصابه من الحصص .

تعقيب عام على الدراسات السابقة :

من خالل عرض الباحث للدراسات السابقة والبحث في األدب التربوي حول األنشطة
الكشفية تم عرض العديد من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة  ،وتم
رصد العديد من أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  ،وبعد اطالع
الباحث على الدراسات السابقة (المحلية والعربية واألجنبية) ذات العالقة باألنشطة الكشفية
المدرسية الحظ أن االهتمام بدراسة معيقات األنشطة الكشفية وسبل التغلب عليها محدودا حسب
علم الباحث .
أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة من حيث :

أهداف وأغراض الدراسات السابقة :

اتفقت هذه الدراسة جزئيا مع الدراسات السابقة للقسم األول في تناول النشاط الكشفي
المدرسي  ،إال أن الدراسات السابقة تناولت جوانب أخرى متعلقة بالنشاط الكشفي المدرسي  .فقد
هدفت بعض هذه الدراسات إلى تنمية الكفايات الخاصة بالنشاط الكشفي لمعلمي التربية الرياضية
 ،والكشف عن مدى تحقق أهداف التربية اإلسالمية في برامج تأهيل قادة الوحدات الكشفية ،
ومعرفة القيم المتضمنة في سلوكيات قادة النشاط الكشفي وعالقتها باالتزان االنفعالي  ،وكذلك
التعرف على المشكالت التنظيمية التي تعاني منها الفرق الكشفية المدرسية  ،وتوضيح الرؤية
اإلسالمية للحركة الكشفية ودورها التربوي في تربية الفتيان تربية إسالمية ،والدور التربوي الذي
تقوم به الحركة الكشفية في تنمية المجتمع  ،والكشف عن مدى تأثير النشاط الكشفي بالسمات
الشخصية للطلبة  ،وأثر مزاولة الكشافة في تعميق بعض القيم عند الطلبة  ،أما الدراسة الحالية
فقد هدفت التعرف إلى معيقات األنشطة الكشفي في المدارس وسبل التغلب عليها .
واتفقت أيضا هذه الدراسة جزئيا من حيث األغراض واألهداف مع معظم الدراسات السابقة في
القسم الثاني ذات العالقة باألنشطة المدرسية ومعوقاتها من حيث دراسة معوقات األنشطة

المدرسية ومقترحات للتغلب عليها وباعتبار أن النشاط الكشفي جزء من النشاط المدرسي وأيضا
باعتباره جزء من األنشطة الرياضية تناول الباحث هذه الدراسات ذات العالقة بالمعيقات للنشاط

وسبل ومقترحات الحد منها كدراسة كل من  :الحقباني (  ، ) 2014وبركات  ،وأبو علي (
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 ، ) 2012والعريني (  ، ) 2011والجرجاوي (  ، ) 2010واليامي (  1430ه )  ،وعرفة (

 ، ) 2010والوصابي (  ، ) 2010وموسى (  ، ) 2008والقطب ( ، )2006والشمري (
 ، ) 2006والغبيوي (  ، ) 2005وبراون (  ، ) 2005والسبيعي (  1425ه )  ،وبدر (

 ، ) 2004وبرسوم (  ، ) 2003وسارة يونج و آخرون ، ) 2003 ( Yonug , et . al

والكسندرس و آخرون  ، ) 2002 ( Alexandris , et.alوالدعيج ( ، )2002وراندل ()2002

 ،وقاروت (  ، ) 1423وياسين (  ، ) 2001وبرهوم )  ، ) 2000والدخيل ( . ) 2000

المنهج  :استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهي بذلك تتفق مع معظم الدراسات

السابقة المتعلقة بالقسم األول وهي دراسات تناولت النشاط الكشفي وموضوعاته كدراسة كل من :
شراب (  ، ) 200٩وبدوي والمكيمي (  ، ) 200٩وأبو جعفر ( ، )2007وأحمد (، ) 2005

وجودة (  ، ) 1426وضحيك (  ، ) 2004ومحمود (  ، ) 2004وعبد هللا ( ، )2002وبخاري

(  ، )2002والسندي (  ، ) 2001وفلمبان (  ، ) 2001والفهد ( ، )2001والجرجاوي (
. ) 2000

واتفقت أيضا في منهج الدراسة مع جميع الدراسات السابقة المتعلقة بالقسم الثاني وهي الدراسات
التي تناولت األنشطة المدرسية ومعوقاتها كدراسة كل من  :الحقباني (  ، ) 2014وبركات وأبو

علي (  ، ) 2012والعريني (  ، ) 2011والجرجاوي (  ، ) 2010و عرفة ( ، ) 2010
والوصابي (  ، ) 2010واليامي (1430ه)  ،وموسى (  ، ) 2008و القطب (، )2006

والشمري (  ، ) 2006والغبيوي (  ، ) 2005وبراون (  ، ) 2005و السبيعي (  1425ه ) ،

وبدر (  ، ) 2004و الخراشي (  ، ) 2004وبرسوم (  ، ) 2003وسارة يونج Yonug , et .

 alو آخرون (  ، ) 2003والكسندرس و آخرون (  ، ) 2002والدعيج ( ، )2002وقمر (
 ، ) 2002وراندل ( ، )2002وقاروت (  1423ه)  ،وياسين (  ، ) 2001وبرهوم ) ) 2000

 ،والدخيل ( . ) 2000

المجتمع  :اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بالقسم األول جزئيا من حيث مجتمع الدراسة
القادة الكشفيين في كل من دراسة  :أبو جعفر ( ، )2007وأحمد ( ، ) 2005وضحيك (

 ، ) 2004وبخاري (  . )2002واتفقت أيضا جزئيا مع بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالقسم
الثاني األنشطة المدرسية ومعوقاتها من حيث مجتمع الدراسة المدراء كدراسة كل من :الحقباني (

 ، ) 2014والجرجاوي (  ، ) 2010وعرفة (  ، ) 2010واليامي (1430ه)  ،و الشمري (

 ، ) 2006وبراون (  ، ) 2005و بدر (  ، ، ) 2004وقمر (  ، ) 2002وياسين ( ) 2001

 ،والدخيل ( . ) 2000
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األداة  :اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات من حيث أداة الدراسة المستخدمة االستبانة
كدراسة كل من  :أبو جعفر ( ، )2007وأحمد ( ، ) 2005وجودة (  ، ) 1426وضحيك (
 ، ) 2004وعبد هللا ( ، )2002والسندي (  ، ) 2001وبخاري ( . )2002

واتفقت هذه الدراسة كليا مع معظم الدراسات السابقة ذات العالقة باألنشطة المدرسية من حيث
األداة المستخدمة وهي االستبانة كدراسة كل من  :الحقباني (  ، ) 2014وبركات وأبو علي (
 ، ) 2012والعريني (  ، ) 2011والجرجاوي (  ، ) 2010وعرفة (  ، ) 2010والوصابي (

 ، ) 2010واليامي (1430ه)  ،وموسى (  ، ) 2008و القطب ( ،، )2006والغبيوي (

 ، ) 2005و بدر (  ، ) 2004وبرسوم (  ، ) 2003و سارة يونج  Yonug , et . alو

آخرون (  ، ) 2003والدعيج ( ، )2002وقمر (  ، ) 2002وراندل ( ، )2002وقاروت (
 ، ) 1423وياسين (  ، ) 2001وبرهوم )  ، ) 2000والدخيل (  . ) 2000وجزئيا مع بعض

الدراسات السابقة حيث استخدموا المقابلة والمالحظة بجانب االستبانة كأدوات للدراسة مثل دراسة
كل من  :الشمري (  ) 2006و براون (  ، ) 2005و السبيعي (  1425ه )  ،والكسندرس و

آخرون ( . ) 2002

أوجه االختالف مع الدراسات السابقة من حيث :

المنهج  :اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع النشاط الكشفي
من حيث المنهج كدراسة كل من  :المطوع ( ، )2012والنحاس ( ، )2012والسيد (، )200٩
وماك أفوي وآخرون (. )2001

المجتمع  :اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع النشاط
الكشفي من حيث مجتمع الدراسة في دراسة كل من  :السيد (  ، )200٩وايضا اختلفت مع

دراسة المطوع (  ، ، ) 2012وعبد هللا ( ، )2002والسندي (  ، ) 2001وفلمبان ( ، ) 2001
وماك أفوي وآخرون (  ، ) 2001والجرجاوي (  ، ) 2000واختلف مجتمع الدراسة مع دراسة

محمود (  ) 2004حيث طبقت على موجهي كشافي التربية والتعليم  ،وبعض الدراسات طبقت
على المجتمع المحلي ومؤسساته كدراسة النحاس ( )2012لألشبال  ،وشراب ( ) 200٩

للكشافين الشباب  ،وبدوي والمكيمي (  ) 200٩للكشافين  ،وجودة (  ) 1426ألولياء األمور.

واختلفت أيضا مع معظم الدراسات السابقة ذات العالقة باألنشطة المدرسية في مجتمع الدراسة

حيث كان المجتمع في بعضها رواد األنشطة كالعريني (  ، ) 2011أو طلبة المدارس كدراسة

راندل ( ، )2002والكسندرس وآخرون (  ، ) 2002أو طلبة الجامعات كدراسة بركات وأبو علي
(  ، ) 2012والوصابي (  ، ) 2010وموسى (  ، ) 2008والقطب ( ، )2006والسبيعي (

 1425ه ) ،والخراشي (  ،) 2004وسارة يونج  Yonug , et . alو آخرون ( ،) 2003
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والدعيج ( ، )2002وبرسوم (  . ) 2003وبعضها طبقت على المعلمين كدراسة الغبيوي (

 ، ) 2005وبرهوم )  ، ) 2000ودراسات طبقت على مشرفي ومعلمي التربية الرياضية كدراسة
قاروت ( 1423ه ) .

األداة  :اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في األداة المستخدمة االستبانة حيث
استخدمت بعض الدراسات المقاييس المقننة واالختبارات مثل دراسة كل من  :المطوع (، )2012

وبدوي والمكيمي (  ، ) 200٩ومحمود (  ، ) 2004وفلمبان (  ، ) 2001والجرجاوي (

 . ) 2000وبعض الدراسات طبقت برامج مصممة كدراسة كل من  :النحاس ( ، )2012والسيد

(  . )200٩وبعض الدراسات استخدمت بطاقات التحليل والمالحظة والوثائق والمخطوطات

كدراسة كل من  :شراب (  ، ) 200٩والفهد ( ، )2001وماك أفوي وآخرون ( . ) 2001
واختلفت في القسم الثاني من الدراسات السابقة المتعلق باألنشطة المدرسية ومعوقاتها في األداة

المستخدمة مع دراسة الخراشي (  ) 2004فقط حيث استخدم المقاييس المقننة والمقابالت.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
 -1تحديد موضوع الدراسة .
 -2اختيار منهج الدراسة .

 -3تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة .

 -4تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة .
 -5بناء أداة الدراسة وتحديد فقراتها ومجاالتها .

 -6تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة .

 -7عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات .
أهم ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة -:
 -1في حدود علم الباحث هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت معيقات النشاط
الكشفي وسبل التغلب عليها .

 -2تحديد واقع معيقات األنشطة الكشفية المدرسية بمحافظات غزة .
 -3تقديم مقترحات وتوصيات يمكن أن تساهم في تطوير النشاط الكشفي المدرسي والحد من
معيقاته .
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
أوال  :منهج الدراسة.
ثانيا  :مجتمع الدراسة.
ثالثا  :عينة الدراسة.

رابعا  :أدوات الدراسة .

خامسا  :الخصائص السيكومترية لالستبانة .

سادسا  :إجراءات التطبيق .

سابعا  :األسالي اإلحصائية.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة  ،من
حيث منهج الدراسة  ،ومجتمع الدراسة ،والعينة التي طبقت عليها الدراسة  ،واألدوات المستخدمة
والدراسة االستطالعية الختبار صدق وثبات األدوات  ،وبيان إجراءات الدراسة  ،واألساليب
اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج  ،وذلك على النحو التالي :
أوال  :منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي  " :وهو

الذي يقوم على وصف الظاهرة أو مشكلة الدراسة بدقة ووضوح ويقارن ويحلل ويقيم أمال في
التوصل إلى حقائق جديدة  ،يزيد بها رصيد العلم والمعرفة من خالل دراسة ماضي هذه

المشكلة ألخذ العظة والعبرة ودراسة ماضي المشكلة لتشخيص جوانب القوة والقصور فيعمل
على تعزيز جوانب القوة ويواجه ويعالج جوانب القصور ثم يتنبأ بما سيؤول إليه أمر هذه

المشكلة في المستقبل ( .الخطيب )2006 ،
ثانيا  :مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من القادة الكشفيين ومدراء المدارس بالمدارس الحكومية

بمحافظات غزة للعام الدراسي  2015-2014حيث يوضح الجدول رقم ( )2توزيع المدارس

الحكومية بمحافظات غزة حسب جنس الطلبة لكل مرحلة بالمديريات .
جدول رقم ()2

توزيع مجتمع الدراسة على المناطق التعليمية حس جنس المديرين والقادة لكل مرحلة
المرحلة

المناطق

أساسية

ثانوية

مدير

مديرة

شرق خانيونس

20
20
29
9
11

23
32
36
8
14

43
52
65
17
25

غر خانيونس

11

15

26

7

رفح

10

12

22

6

10

المجموع

109

141

250

64

75

شمال غزة
غر غزة
شرق غزة
الوسطى

مجموع

ثانوية

أساسية

مجموع

مجموع

المديرين

قائد

قائدة

مجموع

قائد

قائدة

مجموع

القادة

65
77
85
43
41

20
20
29
9
11

23
32
36
8
14

43
52
65
17
25

10
13
9
11
8

12
12
11
15
8

22
25
20
26
16

65
77
85
43
41

11

15

26

7

7

14

40

12

22

6

10

16

38

141

250

64

75

139

389

مجموع

مدير

مديرة

10
13
9
11
8

12
12
11
15
8

22
25
20
26
16

7

14

40

16

38

10

139

389

109
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ثالثا  :عينة الدراسة:
هذا وقد تألفت عينة الدراسة من عينتين هما :

 .1عينة استطالعية  :تم اختيار ( )30مدي اًر وقائدا كشفيا من العاملين في المدارس الحكومية
بمحافظات غزة للعام الدراسي  2015- 2014بالطريقة العشوائية البسيطة  ،وذلك للتأكد

من صالحية أدوات الدراسة ومن ثم استخدامها لحساب الصدق والثبات ألدوات الدراسة

وهي مقياس معيقات األنشطة الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة
نظر القادة والمديرين  ،وسؤال مفتوح حول سبل التغلب على معيقات األنشطة الكشفية في

المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر القادة والمديرين .

 .2عينة الدراسة الكلية  :ثم اختيار ( )500مدي اًر وقائدا كشفياً من العاملين في المدارس
الحكومية بمحافظات غزة من مجتمع الدراسة الكلي البالغ عددهم(  ) 389مدي اًر و (
 ) 389قائدا كشفيا للفرق الكشفية بالمدارس الحكومية مع العلم أنه قد يوجد قادة كشفيين
آخرين داخل بعض المدارس يصعب إحصائهم بسبب عدم توفر بيانات حولهم لدى
الجهات المعنية  .حيث مثلت العينة نسبة ( )% 64.27من مجتمع الدراسة  ،وتم اختيار
عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية النسبية العشوائية  ،ألنها هي الطريقة الوحيدة التي
تجعلنا نحصل علي أفضل وأدق النتائج  ،وقد تم استعادة (  ) 486استبانة أي بنسبة فاقد
(  ، ) % 2.8فمثلت عينة الدراسة الفعلية بنسبة (  ) 62.47والجداول التالية توضح
توزيع أفراد عينة الدراسة :
جدول رقم ()3
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس طبيعة العمل
طبيعة العمل

العدد

النسبة المئوية

مدير

245

50.41

قائد كشفي

241

49.59

المجموع

486

100.00

يالحظ من الجدول السابق أن توزيع أفراد عينة الدراسة قد جاءت متوازنة بين المدراء وقادة النشاط الكشفي
من المعلمين بالرغم من أنه قد يوجد في بعض المدارس أكثر من معلم عمل كقائد كشفي .
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جدول رقم ()4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس الجنس

الجنس
ذكر
أنثي
المجموع

المجموع
عينة القادة الكشفيين
عينة المدراء
العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية

109
136

44.49
55.51

108
133

44.81
55.19

217
269

44.65
55.35

245

100.00

241

100.00

486

100.00

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة اإلناث من عينة الدراسة أكثر من الذكور بنسبة ()%10
جدول رقم ()5

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس المرحلة

المجموع
عينة القادة الكشفيين
عينة المدراء
المرحلة التعليمية
العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية
63.37
308
األساسية
63.49
153
63.27
155
36.63
178
الثانوية
36.51
88
36.73
90
المجموع

245

100.00

241

100.00

486

100.00

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة عينة الدراسة من مدارس المرحلة األساسية شكلت (، )%63,37
والمرحلة الثانوية شكلت ()%36,63
جدول رقم ()6

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس المؤهل العلمي

المجموع
عينة القادة الكشفيين
عينة المدراء
المؤهل العلمي
العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية
87.04
423
بكالوريوس
96.27
232
77.96
191
12.96
63
3.73
9
22.04
ماجستير فأعلي 54
المجموع

245

100.00

241

100.00

486

100.00

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة عينة الدراسة حس المؤهل العلمي بكالوريوس فأقل شكلت
( ، )%87,04وماجستير فأعلى شكلت ()%12,96
جدول رقم ()7

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس المنطقة التعليمية

المجموع
عينة القادة الكشفيين
عينة المدراء
المنطقة التعليمية
العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية
رفح
وسطي
شرق خانيونس
غرب خانيونس
غرب غزة
شرق غزة
شمال غزة

24
27
24
28
49
55
38

9.80
11.02
9.80
11.43
20.00
22.45
15.51

25
26
23
28
47
52
40

10.37
10.79
9.54
11.62
19.50
21.58
16.60

المجموع

245

100.00

241

100.00
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49
53
47
56
96
107
78
486

10.08
10.91
9.67
11.52
19.75
22.02
16.05
100.00

يالحظ من الجدول السابق أن توزيع عينة الدراسة حس المنطقة التعليمية جاء متوازن مع نسبة المدارس
في كل منطقة تعليمية حيث شكلت أعلى نسبة في مناطق شرق غزة وغر غزة وشمال غزة نظ ار لتركز
المدارس الحكومية بشكل أكبر في تلك المناطق وتقل بمحافظات الجنو
جدول رقم ()8

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من القادة الكشفيين حس المؤهل الكشفي
المؤهل الكشفي
إعداد قادة
تمهيدي شارة
شارة خشبية
ال يوجد
المجموع

المجموع
عينة القادة الكشفيين
العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية
65.98
18.26
10.79
4.98
100

159
44
26
12
241

65.98
18.26
10.79
4.98
100

159
44
26
12
241

يالحظ من الجدول السابق أن أعلى نسبة للمؤهل الكشفي للقادة هو إعداد القادة ( )%65,98ونسبة
المعلمين القادة الكشفيين الذين لم يتلقوا تدريبا كشفية تكاد ال تذكر ()%4,98
جدول رقم ()9

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس عدد سنوات الخدمة لمدير المدرسة كمدير مدرسة
عينة المدراء

سنوات الخدمة كمدير العدد النسبة المئوية
 5سنوات فاقل
22.86
56
40.41
من  6إلي  10سنوات 99
36.73
أكثر من  10سنوات 90
المجموع

245

100.00

يالحظ من الجدول السابق أن أعلى نسبة لعينة الدراسة حس سنوات الخدمة لمديري المدارس كانت من 6
إلى  10سنوات وشكلت ( )%40,41وأقل نسبة  5سنوات فأقل شكلت ()% 22,86
جدول رقم ()10

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس سنوات العمل الكشفي للقائد الكشفي
عينة القادة الكشفيين
النسبة المئوية
العدد
سنوات العمل الكشفي
 3سنوات فاقل
51.87
125
من  4إلي  7سنوات
26.97
65
أكثر من  7سنوات
21.16
51
المجموع

241

100

يالحظ من الجدول السابق أن أعلى نسبة لعينة الدراسة حس سنوات العمل الكشفي للقادة كانت  3سنوات
فأقل  ،وشكلت ( )%51,87وأقل نسبة لسنوات العمل الكشفي أكثر من  7سنوات وشكلت ()% 21,16

-105-

رابعا  :أدوات الدراسة :
يعرض الباحث في هذا المقام وصفاً ألداة الدراسة وهي:
استتتبانة معيقتتات األنشتتطة الكشتتفية فتتي المتتدارس الحكوميتتة بمحافظتتات غتتزة متتن وجهتتة نظتتر
وجهة نظر القادة والمديرين.

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع

رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي  ،حيث
تم االطالع علي معظم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والتي من أهمها :

دراسة موسى (  ، ) 2008ودراسة الشمري (  ، ) 2006ودراسة الغبيوي ( ) 2005

 ،ودراسة الخراشي (  ، ) 2004ونتائج وتوصيات دراسة أحمد ( ، ) 2005و ضحيك (
 ، ) 2004وعبد هللا ( ، )2002وبخاري ( . )2002

ثم قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية:
 تحديد األبعاد الرئيسية التي شملتها االستبانة. -صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 عرض االستبانة على المشرف من أجل اختيار مدي مالئمتها لجمع البيانات. -تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

 عرض االستبانة على ( )15من المحكمين المختصين ،بعضهم أعضاء هيئة تدريس فيجامعة األزهر  ،والجامعة اإلسالمية  ،وجامعة القدس المفتوحة ،وجامعة االقصى ،وو ازرة

التربية والتعليم ،والملحق رقم (  ) 3يبين أعضاء لجنة التحكيم.

 وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف وتعديل وصياغة بعض الفقراتوقد بلغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائية ( )54فقرة موزعة على ستة مجاالت،

حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي (بدرجة كبيرة جدا ،بدرجة كبيرة،
بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جدا) أعطيت األوزان التالية ()1 ، 2 ، 3 ،4 ،5

وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ( )270 ،54درجة والملحق رقم ( )2يبين
االستبانة في صورتها النهائية.

 وقد تراوحت الدرجات على كل مجال بما يتناسب وعدد الفقرات ،كما موضح في الجدول()11

-106-

جدول ()11
يوضح مدى الدرجات لكل مجال

المجال

عدد الفقرات

مدى الدرجات

10

50-10

المجال الثاني  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين

10

50-10

المجال الثالث  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة

8

المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة باإلمكانات ( المادية والمعنوية والفنية )

10

المجال الخامس  :معيقات تنس لألنشطة الكشفية ذاتها

8

المجال السادس :معيقات تنس للمجتمع المحلي

8

المجال األول  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة (مديري

المدارس أوقسم األ نشطة)

54
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40-8

50-10
40-8
40-8

270-54

خامسا  :الخصائص السيكومترية لالستبانة :
للتعرف علي الخصائص السيكومترية الستبانة معيقات األنشطة الكشفية في المتدارس
الحكوميتتة بمحافظتتات غتتزة متتتن وجهتتة نظتتر القتتادة والمتتتديرين  ،فقددد تحقددق الباحددث مددن هددذه
الخصائص وتقنينها علي البيئة الفلسطينية وذلك من خالل أدوات الصدق والثبات لالستبانة.
صدق االستبانة:
قام الباحث بتقنين فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي:
أوالً :صدق المحكمين:
ت ددم ع ددرض االس ددتبانة ف ددي ص ددورتها األولي ددة عل ددى مجموع ددة م ددن أس دداتذة ج ددامعيين م ددن
المتخصصددين ممددن يعملددون فددي الجامعددات الفلسددطينية فددي محافظددات غ دزة ،حيددث قدداموا ب بددداء
آرائهددم ومالحظدداتهم حددول مناسددبة فق درات االسددتبانة ،ومدددى انتمدداء الفق درات إلددى كددل مجددال مددن
مجاالت االستبانة ،وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية.
ثانياً :صدق االتساق الداخلي:
جد ددرى التحقد ددق مد ددن صد دددق االتسد دداق الد ددداخلي للمقيد دداس بتطبيد ددق االسد ددتبانة علد ددى عيند ددة
اس ددتطالعية مكون ددة م ددن ( )30م دددي ار وقائ دددا كش ددفيا  ،وت ددم حس دداب معام ددل ارتب ددا بيرس ددون ب ددين
درجددات كددل مجددال مددن مجدداالت االسددتبانة والدرجددة الكليددة لالسددتبانة وكددذلك تددم حسدداب معامددل
ارتبا بيرسون بين كدل فقدرة مدن فقدرات االسدتبانة والدرجدة الكليدة للمجدال الدذي تنتمدي إليده وذلدك
باستخدام البرنامج اإلحصائي (. )SPSS
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الجدول ()12
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه
م

المجال

المجال

معامل االرتباط

م

1

**0.509

1

**0.791

2

**0.510

2

**0.762

2

3

المجال األول :

*0.407

3

المجال

معامل االرتباط

معامل االرتباط

م
1

**0.633
**0.715

**0.740

3

المجال الثالث :

**0.721

4

معيقات األنشطة

**0.680

4

المجال الثاني :

**0.762

4

معيقات األنشطة

**0.719

5

الكشفية المرتبطة

**0.521

5

معيقات األنشطة **0.770

5

الكشفية

**0.792

6

بالجهات المشرفة

**0.745

6

الكشفية المرتبطة **0.758

6

المرتبطة بالطلبة

**0.577

(مديري المدارس أو **0.724

7

**0.797

7

**0.672

**0.583

8

**0.770

8

**0.860

9

**0.656

9

**0.709

10

**0.615

10

**0.848

معامل االرتباط

م

7
8

م

قسم األنشطة)

المجال

بالمعلمين

المجال

معامل االرتباط

م

1

**0.640

1

**0.673

1

**0.776

2

**0.726

2

**0.672

2

**0.749

3

**0.790

3

**0.561

3

4

المجال الرابع :

**0.698

4

**0.563

4

5

المعيقات المرتبطة

**0.814

5

**0.623

5

6

باإلمكانات ( المادية

**0.719

6

**0.664

6

7

والمعنوية والفنية )

**0.778

7

**0.695

7

**0.683

8

**0.707

8

**0.772

8

**0.813

9

**0.535

10

**0.722

المجال الخامس :
معيقات تنس
لألنشطة الكشفية
ذاتها

المجال

المجال السادس:
معيقات تنس
للمجتمع المحلي

معامل االرتباط

**0.745
**0.856
**0.827
**0.802

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبددين الجدددول السددابق أن معددامالت االرتبددا بددين كددل فق درة مددن فق درات المجددال والدرجددة

الكليددة لفق ارتدده دالددة عنددد مسددتوى داللددة ( ،)0.05 ، 0.01وبددذلك تعتبددر فقدرات المجدداالت صددادقة
لما وضعت لقياسه .

وللتحقددق مددن الصدددق البنددائي للمجدداالت قددام الباحددث بحسدداب معددامالت االرتبددا بددين

درجددة كددل مجددال مددن مجدداالت االسددتبانة والمجدداالت األخددرى وكددذلك كددل مجددال بالدرجددة الكليددة
لالستبانة والجدول ( )13يوضح ذلك.
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الجدول ()13

مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة

المجال

الدرجة الكلية

المجال األول

المجال الثاني

المجال الثالث

المجال الرابع

المجال

المجال

الخامس

السادس

المجال األول  :معيقات األنشطة
الكشفية المرتبطة بالجهات

المشرفة (مديري المدارس أو قسم

**0.657

1

األ نشطة)

المجال الثاني  :معيقات األنشطة
الكشفية المرتبطة بالمعلمين
المجال الثالث  :معيقات األنشطة
الكشفية المرتبطة بالطلبة

**0.872

**0.639

1

**0.918

**0.557

**0.738

1

المجال الرابع  :المعيقات

المرتبطة باإلمكانات ( المادية

**0.839

**0.523

**0.693

**0.737

1

والمعنوية والفنية )

المجال الخامس  :معيقات تنس
لألنشطة الكشفية ذاتها

المجال السادس :معيقات تنس
للمجتمع المحلي

**0.811

**0.562

**0.505

**0.741

**0.728

1

**0.743

**0.581

**0.489

**0.719

**0.594

**0.766

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن جميددع األبعدداد ت درتب يبعضددها الددبعض وبالدرجددة الكليددة
لالستبانة ارتباطاً ذو داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة ( )0.01وهدذا يؤكدد أن االسدتبانة تتمتدع
بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.
ثبات االستبانة :
أجددرى الباحددث خطدوات التأكددد مددن ثبددات االسددتبانة وذلددك بعددد تطبيقهددا علددى أفدراد العينددة
االستطالعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
طريقتتتتة التجزئتتتتة النصتتتتفية :تد ددم اسدددتخدام درج ددات العيند ددة االس ددتطالعية لحسددداب ثبدددات
-1

االستبانة بطريقدة التجزئدة النصدفية حيدث احتسدبت درجدة النصدف األول لكدل مجدال مدن مجداالت
االستبنانة وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتبا بين النصدفين
ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون )(Spearman-Brown Coefficient
والجدول ( ) 14يوضح ذلك:
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1

الجدول () 14

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
الفقرات

االرتباط قبل
التعديل

معامل الثبات بعد

عدد

10

0.601

0.751

المجال الثاني  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين

10

0.865

0.927

المجال الثالث  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة

8

0.557

0.715

المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة باإلمكانات ( المادية والمعنوية والفنية )

10

0.588

0.741

المجال الخامس  :معيقات تنس لألنشطة الكشفية ذاتها

8

0.598

0.748

المجال السادس :معيقات تنس للمجتمع المحلي

8

0.807

0.893

الدرجة الكلية لالستبانة

54

0.672

0.804

المجال
المجال األول  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة (مديري المدارس
أوقسم األ نشطة)

التعديل

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لالستبانة (  )0.804وهذا يدل على أن
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
 -2طريقة ألفا كرونباخ :استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة
ألفددا كرونبدداخ ،وذلددك إليجدداد معامددل ثبددات االسددتبانة ،حيددث تددم تطبيددق االسددتبانة علددي العينددة
االسددتطالعية  ،حيددث حصددل علددى قيمددة معامددل ألفددا لكددل مجددال مددن مجدداالت االسددتبانة وكددذلك
لالستبانة ككل والجدول ( )15يوضح ذلك:
الجدول () 15

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
عدد الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

المجال األول  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة (مديري المدارس أوقسم األ نشطة)

10

0.800

المجال الثاني  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين

10

0.922

8

0.860

10

0.890

المجال الخامس  :معيقات تنس لألنشطة الكشفية ذاتها

8

0.805

المجال السادس :معيقات تنس للمجتمع المحلي

8

0.907

54

0.959

المجال

المجال الثالث  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة
المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة باإلمكانات ( المادية والمعنوية والفنية )

الدرجة الكلية لالستبانة

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لالستبانة (  )0.959وهذا يدل على
أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
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سادسا  :إجراءات التطبيق :
قام الباحث بتحديد إجراءات الدراسة وهي علي النحو التالي :
 -1إعداد االطار النظري الذي سيكون مقدمة الختيار أدوات الدراسة .
 -2جمع واعداد الدراسات السابقة لالستفادة منها في فروض الدراسة وأدوات الدراسة وعينة
الدراسة .
بناء علي االطار النظري والدراسات السابقة لتطبيقها علي
 -3أعد الباحث أدوات الدراسة ً
عينة الدراسة حيث تم إعداده وتقنينه علي البيئة الفلسطينية.
 -4بدأ الباحث ب عداد األدوات وتحديد المجاالت بعد االتفاق مع المشرف علي هذه المجاالت
وبعد ذلك تم صياغة عبارات لكل مجال من هذه المجاالت وبعد اطالع المشرف عليها
وبعد ذلك تم عرضها على المحكمين لتحكيمها والملحق رقم (  ) 1يوضح االستبانة
الموجهة للمحكمين واألدوات  ،وبعد انتهاء المحكمين من تحكيم االستبانة خلصت
االستبانة بعدة عبارات لكل مجال حيث تم عرضها علي المشرف وابداء الموافقة عليها ،
وبالتالي أصبحت األدوات جاهز التطبيق ملحق رقم (. )2
 -5قام الباحث مخاطبة عمادة الدراسات العليا بجامعة األزهر بغزة لمخاطبة و ازرة التربية
والتعليم للسماح لل باحث بتطبيق أدوات البحث علي عينة الدراسة وتزويده باإلحصاءات
الالزمة لتطبيق البحث  ،وكان للباحث ذلك .محلق رقم (. )5
 -6بعد ذلك قام الباحث بتحديد عينة الدارسة  ،حيث تم اختيار عينة طبقية نسبية عشوائية
من القادة والمديرين بمدارس الحكومة .
 -7طبق الباحث األدوات علي أفراد العينة االستطالعية والتي بلغ قوامها ( )30قائداً ومدير
مدرسة حيث جميعهم استجابوا بالكامل  ،ثم على أفراد العينة الكلية والتي بلغ قوامها (
 ) 500مدير مدرسة وقائد كشفي  ،استعاد الباحث منها (  ) 486استبانة .
 -8وبعد االنتهاء من التطبيق صحح الباحث االستبانة ورصد الدرجات عليها وفقا ألساليب
تصحيح كل استبانة على حدة .
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 -9قام الباحث بمعالجة الدرجات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة بهدف الحصول
علي النتائج المتعلقة بفروض هذه الدراسة  ،وقد تم تحليل النتائج وتفسيرها من قبل
الباحث للتحقق من صحة الفروض .
-11

وبناء علي تلك النتائج وتفسيرها خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات حيث قدم

بناء عليها بعدة توصيات لالستفادة منها في ميدان التعليم .
ً
قام الباحث بتلخيص الدراسة باللغتين العربية واالنجليزية .
-11
سابعا  :األسالي اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل األدوات من خالل برنامج ) (SPSSاإلحصائي وتم
استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 -1احصاءات وصفية منها  :النسبة المئوية والمتوس الحسابي واالنحراف المعياري .
 -2معامل ارتبا ألفا كرونباخ  :لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .

 -3معامل ارتبا سبيرمان بروان  :للتحقق من صدق االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة
والدرجة الكلية لالستبانة .

 -4معامل ارتبا بيرسون " : "Pearsonلقياس درجة االرتبا ويستخدم هذا االختبار لدراسة
العالقة بين المتغيرات .

 -5اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين.
 -6اختبار تحليل التباين األحادي

-112-

الفصل اخلامس

نتائج الدراسة وتفسرياتها
ومناقشتها

أوال  :نتائج السؤال األول وتفسيراتها ومناقشتها.

ثانيا  :نتائج السؤال الثاني وتفسيراتها ومناقشتها.
ثالثا  :نتائج السؤال الثالث وتفسيراتها ومناقشتها.
رابعا  :توصيات الدراسة .

خامسا  :مقترحات الدراسة .
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة

سيقوم الباحث بعرض نتائج الدراسة  ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة
واستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها  ،بهدف التعرف
على معيقات األنشطة الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر القادة
والمديرين وسبل التغل

عليها  ،وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من

استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ( ،)SPSSللحصول
على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل .
ولقد تم تحديد المحك المعتمد في الدراسة من خالل تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت
الخماسي من خالل حساب المدى بين الدرجات (  ) 4 = 1 – 5ومن ثم تقسيمه على أكبر
قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي (  ) 0.8 = 5 ÷ 4وبعد ذلك تم اضافة هذه
القيمة ( ) 0.8إلى أقل قيمة في هذه الخلية وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية  ،وهكذا أصبح
طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي :
جدول رقم ()16
المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية الوزن النسبي المقابل له درجة التوافر
من  1.80 – 1.00من % 36 - % 20

متدنية جدا

من  2.60 – 1.81أكثر من % 52 - % 36

متدنية

من  3.40 – 2.61أكثر من % 68 - % 52

متوسطة

من  4.20 – 3.41أكثر من % 84 - % 68

عالية

من  5.00 – 4.21أكثر من % 85 - % 84

عالية جدا

اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة :
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على  :ما معيقات األنشطة الكشفية في المدارس

الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر القادة والمديرين ؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث

المئوية ،والجداول التالية توضح ذلك:

-114-

باستخدام التك اررات والمتوسطات والنسب

الجدول ( )17

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من مجاالت االستبانة وكذلك ترتيبها في االستبانة
مجموع

المجال

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الترتي

المعياري

النسبي

30.724 14932

6.103

61.45

6

 2المجال الثاني  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين 33.276 16172

7.479

66.55

5

المجال الثالث  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة 27.309 13272

5.843

68.27

4

38.856 18884

7.193

77.71

2

5

المجال الخامس  :معيقات تنس لألنشطة الكشفية ذاتها

29.885 14524

5.667

74.71

3

6

المجال السادس :معيقات تنس للمجتمع المحلي

31.099 15114

5.097

77.75

1

1

3
4

االستجابات

المجال األول  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات
المشرفة (مديري المدارس أو قسم األ نشطة)

المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة باإلمكانات ( المادية
والمعنوية والفنية )

الدرجة الكلية لالستبانة

70.80 29.158 191.148 92898

يتضح من الجدول ( )17أن معيقات تنس

للمجتمع المحلي حصلت على المرتبة

األولى بوزن نسبي ( ،)%77.75تلي ذلك المعيقات المرتبطة باإلمكانات ( المادية والمعنوية
والفنية ) حصلت على المرتبة الثانية بوزن نسبي ( ،)77.71%تلى ذلك معيقات تنس

لألنشطة الكشفية ذاتها حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( ،)%74.71تلى ذلك معيقات

األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة حصلت على المرتبة الرابعة بوزن نسبي (،)%68.257
تلى ذلك معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين حصلت على المرتبة الخامسة بوزن

نسبي ( ،)%66.55تلى ذلك معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة (مديري

المدارس أو قسم األ نشطة) حصلت على المرتبة السادسة بوزن نسبي (،)%61.45
الدرجة الكلية لالستبانة حصلت على وزن نسبي (.)%70.80

ويعزو الباحث حصول المجال السادس والمتعلق ( بمعيقات تنس

المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%77.75إلى :

أما

للمجتمع المحلي ) على

 -1ضعف التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي مما أدى إلى عدم مشاركة المجتمع المحلي
في اللقاءات والندوات واالجتماعات المتعلقة باألنشطة الكشفية المدرسية .
 -2عدم اشراك المدرسة للمجتمع المحلي وأولياء األمور في تخطي األنشطة الكشفية وتقويمها.
 -3عدم تفعيل أعضاء اللجان الكشفية المدرسية من أولياء األمور والمجتمع المحلي .
 -4محدودية دور المدرسة في نشر وتسويق الحركة الكشفية داخل المجتمع المحلي وبين أولياء
األمور .
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 -5عدم دعم المجتمع المحلي لنواد كشفية دائمة نتيجة نقص القناعة بالنشا الكشفي  ،والنظرة
إلى أنه ترفيهي وال يفيد الطالب  ،ويزيد من أعبائه المدرسية  ،ويقلل من تحصيله الدراسي .
 -6عدم وعي أولياء األمور بأهداف وأهمية وفوائد النشا الكشفي على المدى البعيد والقريب
ألبنائهم  .واهتمامهم بالتحصيل الدراسي ألبنائهم على حساب المشاركة بالنشا  ،باعتبارهم
للنشا الكشفي مضيعة لوقت ابنائهم وملهاة لهم .
 -7ضعف متابعة أولياء األمور ألبنائهم أثناء ممارستهم للنشا الكشفي  ،واعتقادهم أن مهمة
الطالب في المدرسة هي التحصيل المعرفي فق .
 -8انعدام دور وسائل اإلعالم المجتمعية في دعم النشا الكشفي المدرسي وابراز نشاطاته ،
أدى إلى قصور النظرة االجتماعية للنشا الكشفي .
 -9نقص معرفة المجتمع المحلي بأهمية النشا

ودوره في صقل شخصية األبناء وتنميتهم

شخصياتهم اجتماعيا وفكريا ودينيا قلل من التحاق الطلبة به .
-10ضعف تشجع األسرة أبنائها للمشاركة في النشا

الكشفي نتيجة الظروف االقتصادية

الصعبة  ،واعتقادهم بأنه يضيف أعباء مالية عليهم وال يساعدهم في المجموع العام للدرجات
من وجهة نظرهم .
-11االنقسام السياسي الفلسطيني الذي ما زالت آثاره قائمة  ،والذي أدى إلى انقطاع التعاون
بين الفرق الكشفي المدرسية وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية  ،وكذلك بين الفرق
الكشفية المدرسية بحافظات غزة والفرق الكشفية بمحافظات الضفة الغربية .
-12الواقع الذي يتعامل معه مديري المدارس وقادة النشا

الكشفي من المعلمين يؤكد على

أهمية الحاجة إلى دور للمجتمع المحلي من  :جمعيات محلية ومؤسسات حكومية وتنظيمات
ومساجد وغيرها  ،في دعم األنشطة الكشفية المدرسية .
ويوصي الباحث بضرورة أن تولي أجهزة اإلعالم اهتماماً أكبر بالحركة الكشفية أسوة
باألنشطة األخرى  ،ودعم الفرق الكشفية واتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في األنشطة الداخلية

والخارجية  ،واصدار دورية كشفية منتظمة مع تجهيز أفالم علمية متخصصة عن الحركة

الكشفية بهدف التعريف بالحركة الكشفية وايصال المعلومة الصحيحة والمناسبة للكشافة وذويهم
 ،والقيام بالبحوث والدراسات والتأليف في المجال الكشفي .
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ويعزو الباحث حصول المجال الرابع والمتعلق ( باإلمكانات المادية والمعنوية والفنية ) على

المرتبة الثانية بوزن نسبي ( )77.71%إلى :

 -1قصور الو ازرة في توفير اإلمكانات المادية والمعنوية والفنية بما يتناسب مع متطلبات النشا
الكشفي بمدارسها  ،حيث قلة الحوافز المادية المقدمة للقادة والطلبة  ،وغياب تفعيل نظام
الحوافز الكشفية داخل الوحدة الكشفية مثل  :الشارات واألوسمة  ،محدودية الميزانيات
الخاصة بالنشا الكشفي اإلرشادي على مستوى ( المدرسة  ،المديرية  ،الو ازرة ) .
 -2النقص في التجهيزات التقنية والوسائل واألدوات واآلالت الكشفية في المدارس بشكل ملحوظ
تعاني منه الفرق الكشفية المدرسية مما يضعف من تطوير النشا الكشفي واالرتقاء به وقد
توصلت برهوم ( )2000أن أهم معوقات النشا المدرسي  :قلة التجهيزات المادية الخاصة
بممارسة النشا المدرسي  ،وعدم وجود األماكن المتخصصة وعدم وجود ميزانيات خاصة
بالنشا المدرسي .
 -3ندرة توافر األماكن اآلمنة للتخييم ( المخيمات الدائمة ) وبعدها وصعوبة الوصول إليها إن
توفرت  ،وضعف التحرك من قبل الو ازرة ومديريات التعليم لحل تلك المشكلة مع البلديات
ومؤسسات المجتمع المحلي واتفقت مع نتائج دراسة ضحيك ( )2004بضرورة إقامة
مخيمات كشفية ومخيمات خلوية تشارك فيها الفرق المدرسية مع االلتزام بتطبيق الطريقة
الكشفية .
 -4توفير الموازنات المطلوبة واإلمكانات المادية والمعنوية والفنية لتنفيذ األنشطة الكشفية
المدرسية تشكل مشكلة ملموسة لدى مديري المدارس .
 -5تقلص الدعم المالي الحكومي المخصص للمدارس نتيجة تراجع النفقات على التعليم
بمحافظات غزة بسبب االنقسام السياسي الفلسطيني  ،انعكس سلبا على المخصصات المالية
الخاصة باألنشطة المدرسية ومن ضمنها النشا الكشفي .
 -6سوء األوضاع االقتصادية نتيجة الحصار السياسي واالقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة ،
مما قلل من فرص التبرع والدعم المادي للمدارس من قبل أولياء األمور ومؤسسات المجتمع
المحلي .
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ويعزو الباحث حصول المجال الخامس والمتعلق ( بمعيقات تنس

على المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( )%74.71إلى :

لألنشطة الكشفية ذاتها )

 -1قلة األنشطة المخصصة لحياة الخالء والمخيمات الكشفية المدرسية وهي لب وأساس
النشا

الكشفي والحياة الخلوية  ،وذلك بسبب النقص في توفير األماكن اآلمنة والدائمة

لتخييم الطلبة وندرة تخصيص مناطق تخضع لمديريات التربية والتعليم إلقام المخيمات
الكشفية بها  ،وأيضا رفض معظم المعلمين للبقاء خارج المنزل مع الطلبة في المخيمات
الكشفية وخاصة التي يوجد بها بيات في المخيم .
 -2الفجوة بين المناهج الكشفية والمناهج المدرسية للطلبة  ،حيث ال بد من تضمين المناهج
الكشفية للطلبة بأنشطة من داخل مقرراتهم المدرسية كتجارب العلوم ومسابقات لحفظ
اآليات الدينية من كتبهم المدرسية  ،وكذلك مسابقات التعبير والشعر  ،ومسابقات الرسم
والفن والموسيقى  ،بحيث تكون األنشطة المدرجة ضمن المناهج الكشفية تتضمنها المناهج
المدرسية للطلبة واالهتمام بالجانب العملي لها .
 -3عدم توفر الدليل التفسيري الذي يشمل بنود المنهج الكشفي في كل مجال من مجاالت
التربية الكشفية  ،ولكل مرحلة كشفية على حدة  .حيث أن الخصائص الجسمية والعقلية
والوجدانية لألشبال والزهرات تختلف عن الكشاف والمرشدات ولذلك ال بد من مراعاتها .
وهذا يتفق مع نتائج دراسة عبدهللا ( )2002حيث أظهرت افتقار القادة المعلمين إلى دليل
أو كراس يضم مفردات تنظيم العمل الكشفي المدرسي .
 -4صعوبة انتظام مواعيد االجتماعات الكشفية داخل المدرسة وذلك بسبب رفض بعض
المعلمين لخروج الطلبة من الحصص  ،وأيضا من الممكن تضييع وقت االستراحة للطالب
في حضور االجتماعات  .وهذا يتفق مع نتائج دراسة عبدهللا ( )2002حيث أظهرت عدم
انتظام مواعيد اجتماع (الفرقة-مجلس الشرف-مجلس إدارة الفرقة) ،
 -5الروتين والمظهرية والشكليات التي يمارسها بعض المعلمين قادة النشا الكشفي في تطبيق
البرامج الكشفية داخل المدرسة وتفريغها من مضمونها التربوي وجوهرها وندرة الزيارات
التبادلية بين الفرق الكشفية المدرسية  .ومن أهم نتائج دراسة عبد هللا ( )2002وجود
ضعف كبير في الزيارات الميدانية بين المدارس الثانوية .
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 -6تعدد مجاالت وبرامج النشا الكشفي المدرسي يجعله بحاجة إلى تكاثف الجهود بين معلمي
المدرسة وقادة النشا للقدرة على اعطائها حقها وممارستها على أكمل وجه .
واتفقت مع النتائج التي توصلت إليها دراسة شراب ( )2009أن األنشطة الكشفية تسهم في

حماية النشء بما يمكن اعتباره جهداً في الحد من انحراف السلوك الذي يمكن أن يقع فيه أبناؤنا

اء في مجتمعه .
 ،وتنمي القدرات الذهنية والطاقات الجسمية ليصبح الفرد ملتزماً وفاعالً ّ
وبن ً
وتعمل الحركة الكشفية على تهيئة أسباب ضب النفس وتلبية احتياجات الشباب من خالل
البرامج التي تتضمنها المناهج في مجاالت التنمية الروحية  ،والتنمية الوطنية واالجتماعية ،

الصحية  ،والتنمية العقلية  ،والفنون الكشفية
واالعتزاز باالنتماء للوطن  ،و التنمية البدنية و ّ
وحياة الخالء  ،وخدمة اآلخرين ( التطوع ) .
ويعزو الباحث حصول المجال الثالث والمتعلق ( بمعيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة )

المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( )%68.257إلى :

 -1اهتمام الطلبة وخاصة المتفوقين بالحصص الدراسية والدروس اليومية فق  ،وضعف
وعي الطلبة بماهية النشا الكشفي المدرسي وضعف القناعة بجدواه .
 -2ضيق وقت الطالب داخل المدرسة  ،بسبب وجود نظام الفترتين في بعض المدارس ،
وكذلك تكدس الجدول المدرسي بالحصص الدراسية  ،وطول المناهج المدرسية
وصعوبتها  ،مما يحد من مشاركة الكثير من الطالب بالنشا الكشفي المدرسي .
 -3إهمال المدرسة الشتراك الطالب بالنشا

الكشفي عند تقييمه والتركيز على تحصيله

المعرفي فق .
 -4تأثر الطلبة بزمالئهم ذوي الشخصية القوية واالنضمام لألنشطة التي يميلون إليها .
 -5رغبة الطلبة في العودة مبك ار إلى بيوتهم وخاصة أنهم يقضون وقتا طويال داخل أسوار
المدرسة  ،وهم بحاجة إلى الراحة والمذاكرة وتناول وجبات الطعام الخاصة بهم في
منازلهم .
 -6شعور الطلبة بأن النشا

الكشفي بالصورة الممارسة داخل المدرسة ال تعبر عن

حاجاته ورغباته وميوله .
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 -7قصور البرامج الكشفية الممارسة داخل المدرسة عن إثارة دافعية الطلبة نحوها وضعف
الحوافز المشجعة للطالب للمشاركة في النشا الكشفي .
 -8تغييب رأي الطالب عند إعداد خطة النشا الكشفي الذي سيمارسه .
ويعزو الباحث حصول المجال الثاني والمتعلق ( بمعيقات األنشطة الكشفية المرتبطة

بالمعلمين ) على المرتبة الخامسة بوزن نسبي ( )%66.55إلى :

 -1النقص الشديد في عدد المعلمين المؤهلين تأهيال كشفيا متقدما لقيادة الفرق الكشفية بفاعلية
 ،وتنظيم ممارسة برامج النشا الكشفي المدرسي وتنفيذها بشكل ملموس وواضح .وتتفق
نتائج هذه الدراسة مع دراسة األحمد ( )2005والتي تؤكد قلة من كتب عن تاريخ التدريب
والتأهيل الكشفي .
 -2كثرة األعباء واألعمال الكتابية والفنية المكلف بها المعلم (القائد الكشفي) داخل المدرسة ،
حيث تشكل عائقا أمام تفرغ المعلمين لتنفيذ برامج النشا الكشفي المدرسي لكون المعلم ال
يجد الوقت الكافي للقيام بهذا العمل  .وقد أشارت برهوم (  ) 2000بعض معوقات
المعلمين التي تحد من تنفيذ األنشطة منها  :زيادة النصاب التدريسي لدى المعلم وكثرة
إعداده لالختبارات وأعمال السنة وعدم توافر األوقات المناسبة لديه لممارسة هذه األنشطة
وأكثرها حدة كثرة المهام الملقاة على عاتق المعلم  ،وكثرة أعداد التالميذ في الفصل وقلة
تعاون المعلمين في مجال النشا المدرسي .
 -3عدم وجود حوافز تشجيعية معنوية وأخرى مادية تدفع المعلمين نحو القيام بهذه األنشطة
ومتابعتها .
 -4ضعف اقتناع المعلمين بأهمية النشا الكشفي كوسيلة تربوية فعالة  ،لعدم وضوح الرؤية
عند المعلمين رواد النشا ألهدافه وأهميته وفوائده .
 -5ضعف تعاون معلمي المدرسة مع قائد النشا

إلتمام البرامج الكشفية المدرسية لضيق

الوقت المتاح لديهم وضعف قناعتهم بالنشا الكشفي .
 -6التكليف اإلجباري لقيادة النشا الكشفي دون قناعة المعلم  ،واعتباره تكملة لحصص التفرغ
الدراسي المكلف بها دون خبرة منه ودراية بالنشا وممارساته .
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 -7تسرب القيادات الكشفية المؤهلة من الميدان نتيجة التنقالت بين المدارس أو توزيعات
جداول الحصص بداية كل عام حيث ال يأخذ القائد الكشفي – المعلم – رائد النشا في
العام التالي بسبب اكتمال نصابه التدريسي في بعض األحيان وبالتالي المعلم الجديد الذي
يتولى قيادة النشا

يحتاج تدريبا واعدادا من جديد ودورات تأهيل كشفي وهذا خسارة

وتضييع وهدر للوقت والجهد والطالقات التي بذلت في اإلعداد باألعوام السابقة .
 -8إهمال ريادة النشا الكشفي عند تقويم المعلم من قبل الجهات المشرفة يؤدي إلى عزوف
معظم المعلمين عن ريادة النشا الكشفي .
ويعزو الباحث حصول المجال األول والمتعلق ( بمعيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات

المشرفة مديري المدارس أو قسم األ نشطة ) على المرتبة السادسة واألخيرة بوزن نسبي
( )%61.45إلى :

 -1المديرين الذين عاشوا منهم في أحضان التربية القديمة ومازال تأثيرها فيهم حتى يومنا هذا
ينصب جل اهتمامهم على المناهج المدرسية وغاية التربية عندهم هي زيادة تحصيل
الطلبة المعرفي والحصول على الدرجات العالية في االختبارات  ،وينظرون إلى األنشطة
الكشفية أنها مضيعة للوقت وال فائدة منها .
 -2ضغوطات العمل المكلف بها مدير المدرسة تقلل من متابعته للنشا

الكشفي وسجالته

واجتماعاته .
 -3نقص الموازنات الخاصة بمصروفات المدرسة تجعل االدارة المدرسية تهمل في االنفاق
على النشا الكشفي وتوفيرها لتنفيذ مشروعات أخرى داخل المدرسة ذات أهمية أكثر من
وجهة نظرهم .
 -4ضعف التواصل والمتابعة بين قسم األنشطة واإلشراف الكشفي بالمديريات  ،وقادة النشا
الكشفي بالمدارس من المعلمين وذلك بسبب تعدد المهام الملقاة على كاهل المشرف
الكشفي داخل المديرية حيث كثرة عدد المدارس التي تقع تحت اشرافه  ،وكذلك تعدد
األنشطة الكشفية المطلوب ممارستها داخل المدارس وخارجها وبين المديريات – على
مستوى الو ازرة – والمطلوب من مشرف الكشافة بالمديرية تنظيمها ومتابعتها وتقويمها .
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ولتفسير النتائج المتعلقة بمعيقات األنشطة الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من
وجهة نظر القادة والمديرين.

قام الباحث ب عداد الجداول اآلتية الموضحة لمجاالت االستبانة بالشكل التالي:

المجال األول  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة (مديري المدارس أو
قسم األ نشطة)
جدول ()18
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول  :معيقات
األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة (مديري المدارس أو قسم األ نشطة) وكذلك ترتيبها
االنحراف

الوزن

1679

3.455

1.079

69.09

2

2

ضعف قناعة المديرين بأهمية األنشطة الكشفية .

1321

2.718

1.054

54.36

10

3

تركيز مدير المدرسة على التحصيل الدراسي للطلبة .

2069

4.257

0.891

85.14

1

4

ضعف التشجيع المدرسي إلبداعات الفرق الكشفية .

1358

2.794

1.150

55.88

9

5

ندرة إدراج المديرين لحصص التفرغ الكشفي بالجدول المدرسي .

1366

2.811

1.334

56.21

7

6

االهتمام بالشكليات دون الجوهر عند االشراف على النشا الكشفي

1385

2.850

1.201

57.00

5

7

نقص الخبرة الكشفية لمشرفي األنشطة الكشفية .

1382

2.844

1.186

56.87

6

1579

3.249

1.229

64.98

3

1433

2.949

1.112

58.97

4

1360

2.798

1.296

55.97

8

رقم الفقرة

1

8
9
10

مجموع

الفقرة

االستجابات

يوظف المديرين المخصص المالي لألنشطة الكشفية في تحسين
الجوانب المظهرية والشكلية للمدرسة .

تعدد المهام المكلف بها المشرف الكشفي داخل المديرية  (.كالنشا
الرياضي والثقافي )
ضعف تواصل مشرفي األنشطة الكشفية مع قادة النشا في
المدارس .
تنقالت القادة الكشفيين بين المدارس والمناطق التعليمية دون أخذ
رأي اإلشراف الكشفي في ذلك.

الدرجة الكلية للمجال

المتوسط

30.724 14932

المعياري

النسبي

الترتي

61.45 6.103

يتضح من الجدول (:)18
أن أعلى فقرات في المجال كانت:
الفقرة ( )3والتي نصت على" تركيز مدير المدرسة على التحصيل الدراسي للطلبة " احتلتالمرتبة األولى بوزن نسبي قدره (. )%85.14
ويرى الباحث أن تركيز مدير المدرسة على التحصيل الدراسي للطلبة يعيق النشا

الكشفي

بدرجة عالية جدا من وجهة نظر المديرين والقادة وذلك لرغبة المدارس في االفتخار والمنافسة
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بالحصول على أعلى الدرجات والمراكز المتقدمة في التحصيل المعرفي والمسابقات  .وكذلك
كبر حجم المناهج الدراسية للطلبة وصعوبتها يجعل من المعلمين والمديرين يهتمون بتحصيل
الطلبة أكثر والتركيز على الجانب المعرفي منها  ،ومقياس الحكم وتقييم الطالب هو مدى
حصوله على الدرجات وتحصيله المعرفي الذي يقاس باالختبارات يزيد من تركيز المديرين على
جانب التحصيل المعرفي للطالب .
الفقرة ( )1نصت على" يوظف المديرين المخصص المالي لألنشطة الكشفية في تحسينالجوانب المظهرية والشكلية للمدرسة " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%69.09
ويرى الباحث أن توظيف المخصص المالي لألنشطة الكشفية في تحسين الجوانب المظهرية
والشكلية للمدرسة يعيق النشا الكشفي المدرسي بدرجة عالية  ،وذلك لحاجة النشا الكشفي
للمصروفات من المخصص لتوفير الوسائل الكشفية وبعض التجهيزات والمواد الخام الالزمة
لتنفيذ بعض برامج النشا الكشفي  ،ومع ذلك نظرة المديرين الضيقة للنشا الكشفي تجعلهم
يستثمرون مخصصه المالي في جوانب أخرى داخل المدرسة حيث يرون أنه ضئيل جدا ولن
يظهر أثره بشكل واضح عند صرفه على النشا الكشفي  ،وهذا بالتالي يعيق من تنفيذ برامج
النشا

الكشفي المدرسي  ،أضف إلى ذلك مركزية اإلدارة المدرسية وتسلطها يسبب الخوف

لدى بعض قادة النشا الكشفي من طلب مخصص الفرقة المالي  ،وتضليل المديرين للجان
التدقيق المالي الو ازرية والرقابة المالية من المديريات للسلف المدرسية بشأن تلك المصروفات .
-الفقرة ( )8تعدد المهام المكلف بها المشرف الكشفي احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي

()64.98

ويرى الباحث أن تعدد مهام المشرف الكشفي المكلف بها يعيق النشا الكشفي المدرسي بدرجة
متوسطة من وجهة نظر المديرين والقادة  ،حيث ضغوطات العمل من تخطي للنشا الكشفي
ومتابعته وتقويمه وكتابة التقارير واإلحصاءات الخاصة بالنشا

الكشفي بالمديرية وكذلك

االجتماعات التي تقام على مستوى المديرية والو ازرة والزيارات التبادلية بين المديريات لمشرفي
النشا

ومتابعة المسابقات الكشفية وتحكيمها وكثر عدد المدراس المكلف المشرف الكشفي

بمتابعة الفرق الكشفية داخلها وتنفيذ الدورات للقادة الكشفيين  ،كل ذلك يشكل عبئا على
المشرف الكشفي مما يضيق من وقته في متابعة الفرق واالطالع على مشكالتها ووضع الحلول
المناسبة لها  ،وبالتالي ضعف التواصل بينه وبين قادة النشا الكشفي في المدارس .
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-الفقرة ( )9ضعف تواصل مشرفي األنشطة الكشفية مع قادة النشا

في المدارس احتلت

المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره ()58.97
ويرى الباحث ضعف تواصل مشرفي األنشطة الكشفية مع قادة النشا

في المدارس يعيق

النشا الكشفي بدرجة متوسطة من وجهة نظر المديرين والقادة ويعزو الباحث ضعف التواصل
بين المشرفين وقادة النشا الكشفي من المعلمين إلى تعدد المهام المكلف بها المشرف الكشفي
وضيق وقته مع كبر حجم المسؤوليات عليه  .واتفقت مع نتائج دراسة عبد هللا ()2002
بضرورة إجراء زيارات مستمرة من قبل مسئولين النشا الرياضي والكشفي في المديرية ودراسة
تتناول المؤهالت الكشفية لقائدات الفرق الكشفية .
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
الفقرة ( )4والتي نصت على" ضعف التشجيع المدرسي إلبداعات الفرق الكشفية " احتلتالمرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره (.)%55.88
ويرى الباحث ضعف التشجيع المدرسي إلبداعات الفرق الكشفية يعيق النشا الكشفي بدرجة
متوسطة من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى وجود التشجيع المدرسي
إلبداعات الفرق الكشفية ولكن بنسبة ضعيفة جدا ويقتصر على المناسبات المشاركة بها الفرقة
وبعض المسابقات الكشفية  .وبينت دراسة جودة (  1426ه ) أن أهم المعيقات للنشا
اتجاهات اإلشراف والمدرسة والمحي للنشا الطالبي .
الفقرة ( )2والتي نصت على" ضعف قناعة المديرين بأهمية األنشطة الكشفية " احتلتالمرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (. )%54.36
ويرى الباحث ضعف قناعة المديرين بأهمية األنشطة الكشفية يعيق النشا

الكشفي بدرجة

متوسطة من وجهة نظر القادة والمديرين حيث توجد نسبة من المديرين ال يظهرون اهتماماتهم
بالنشا الكشفي وال يقتنعون بجدواه تربويا  .وهذا يجعل من المدرسة تقيم النشا الكشفي شكال
وليس مضمونا وتشكل اإلدارة المدرسية الفرقة الكشفية واللجان الخاصة بها على األوراق دون
وجود فعلي لها ودون تنفيذ برامج النشا الكشفي المدرسي .
-أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ( )%61.45وهي درجة متوسطة .
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المجال الثاني  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين

رقم

جدول ()19
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني  :معيقات
األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين وكذلك ترتيبها
الوزن

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

ضعف تعاون معلمي المدرسة مع قائد النشا التمام البرامج الكشفية

االنحراف
المعياري

1686

3.469

69.38 1.139

4

2

كثرة األعباء المكلف بها المعلم (القائد الكشفي) داخل المدرسة .

1749

3.599

71.98 1.087

2

3

نقص خبرة المعلم ( القائد الكشفي ) الالزمة إلدارة النشا الكشفي.

1490

3.066

61.32 1.161

9

4

ضعف اقتناع المعلمين بأهمية النشا الكشفي كوسيلة تربوية فعالة 1702 .

3.502

70.04 1.097

3

5

التكليف اإلجباري لقيادة النشا الكشفي دون قناعة المعلم .

1622

3.337

66.75 1.247

5

6

محدودية عدد القادة المؤهلين للعمل بفاعلية في األنشطة الكشفية .

1780

3.663

73.25 1.034

1

1620

3.333

66.67 1.059

6

8

إهمال ريادةالنشا الكشفي عند تقويم المعلم من قبل الجهات المشرفة

1565

3.220

64.40 1.119

7

9

توظيف المعلم لحصص التفرغ للنشا الكشفي في مجاالت أخرى .

1436

2.955

59.09 1.211

10

إخفاق بعض القادة الكشفيين في اكتشاف حاجات الطلبة المنتمين
للنشا الكشفي .

1522

3.132

62.63 0.992

8

الفقرة

1

7

10

تسرب القيادات الكشفية المؤهلة من الميدان .

الدرجة الكلية للمجال

النسبي

الترتي

66.55 7.479 33.276 16172

يتضح من الجدول (:)19
فقرت في المجال كانت:
أن أعلى ا
الفقرة ( )6والتي نصت على" محدودية عدد القادة المؤهلين للعمل بفاعلية في األنشطةالكشفية " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره (.)%73.25
ويرى الباحث أن محدودية عدد القادة المؤهلين للعمل بفاعلية في األنشطة الكشفية يعيق النشا
الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى حاجة
النشا الكشفي إلى معلمين مؤهلين كشفيا ذوو مواهب متعددة لديهم رغبة قوية لقيادة النشا ،
ويشعر مديري المدارس بحجم تلك المشكلة عندما يجد القائد الكشفي يعجز عن تنفيذ البرامج
الكشفية المطلوبة منه في الخطة الكشفية  ،وبالرغم من وجود الدورات التأهيلية للمعلمين لقيادة
النشا الكشفي إال أن عدد المعلمين الملتحقين بالدورات التأهيلية المتقدمة محدود جدا  ،وكذلك
ساعات التدريب للمعلم في اللقاءات الكشفية من تلك الدورات قليلة  ،والمحتوى التدريبي هو
مواد بسيطة أولية ال تزيد كثير من خبرة المعلم بالنشا

الكشفي وفعالياته  ،وكذلك ضعف

التعاون ما بين و ازرة التربية والتعليم وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية وعدم وجود تمثيل

-125-

لها داخل الو ازرة لالستفادة من خبرات القادة الكشفيين بها واعتماد شهادات التأهيل الكشفي منها
وتنفيذ الزيارات التبادلية بين الفرق الكشفية المدرسية داخل الوطن وخارجه لتبادل الخبرات بين
القادة والفرق وبالتالي تطوير القادة الكشفيين وزيادة عددهم وتحفيزهم نحو العمل الكشفي ،
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حمودة ( )2012حيث حصل تأهيل العاملين في
العلوم الكشفية على أقل األوزان النسبية لمجال تطوير األنشطة الالصفية من الخطة
االستراتيجية (  ) 2012 – 2008لتطوير لنظام التعليم األساسي في فلسطين  ،وهذا يدل على
عدم وضوح الرؤية التربوية لدى الو ازرة في هذا الجانب الهام من النشاطات الالصفية ( .حمودة
 ) 115 : 2012وأيضا القصور في برامج إعداد المعلمين ناحية األنشطة المدرسية.
الفقرة ( )2والتي نصت على" كثرة األعباء المكلف بها المعلم (القائد الكشفي) داخل المدرسة" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%71.98
ويرى الباحث أن كثرة األعباء المكلف بها المعلم (القائد الكشفي) داخل المدرسة يعيق النشا
الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  ،ويعزو الباحث ذلك إلى الجهود
التي يبذلها المعلم داخل المدرسة والمكلف بها من تحضير للدروس وسجالت مدرسية واعداد
اختبارات وتصحيحها  ،وحضور دورات تطوير المعلمين  ،وكثرة النصاب التدريسي للمعلم ،
وضيق الوقت المتاح له داخل المدرسة كل ذلك يشكل عبئا على كاهل المعلم يعيق من قيادته
للنشا

الكشفي وخاصة أن النشا

يحتاج إلى سجالت ومتابعة وجهد أكثر مما يؤدي إلى

عزوفهم عن قيادة النشا وكذلك ضعف تعاون المعلمين مع قائد النشا .
الفقرة ( )4والتي نصت على " ضعف اقتناع المعلمين بأهمية النشا الكشفي كوسيلة تربويةفعالة " احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره (. )70.04
ويرى الباحث ضعف اقتناع المعلمين بأهمية النشا الكشفي كوسيلة تربوية فعالة يعيق النشا
الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  ،ويعزو الباحث ذلك إلى قناعة
المعلمين بأن النشا

الكشفي للتسلية والترفيه فق

ومضيعة لوقت الطالب وتركيزهم على

المناهج الدراسية للطلبة لصعوبتها وازدحام الجدول الدراسي للطلبة  ،وعدم تأهيلهم لممارسة هذه
األنشطة وكيفية اإلشراف عليها من خالل تنظيم برامج تدريسية يتخللها وجود حوافز تشجيعية
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معنوية وأخرى مادية تدفع المعلمين نحو القيام بالنشا ومتابعته  ،وعدم وضوح الرؤية عند
بعض المدرسين قادة النشا ألهداف النشا الكشفي وأهميته وفوائده  ،وأيضاً نقص اإلعداد
التربوي للقائمين على إدارة النشا

مما يؤدي إلى عدم إحاطتهم باألهداف التربوية للنشا

ووظائفه وضعف القناعة به .
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
الفقرة ( )3والتي نصت على" نقص خبرة المعلم ( القائد الكشفي ) الالزمة إلدارة النشاالكشفي " احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره (.)%61.32
ويرى الباحث أن نقص خبرة المعلم ( القائد الكشفي ) الالزمة إلدارة النشا

الكشفي يعيق

النشا الكشفي المدرسي بدرجة متوسطة من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك
إلى أن النشا الكشفي يتولى قيادته معلم حاصل على تأهيل كشفي وان لم يكن تم تأهيله تقوم
المديريات بعقد دورات لتأهيل القادة بداية كل عام لهم  ،إال أن هذا التأهيل غير كافي حيث
على المعلم قائد النشا

تطوير نفسه بالبحث وتوظيف المواقع الكشفية اإللكترونية في زيادة

معلوماته ومعارفه كشفيا  ،وأيضا عدم وجود المخيمات الكشفية للقادة من المعلمين كل ذلك
ينقص من اكتسابهم للخبرات الالزمة إلدارة النشا

الكشفي  .وأظهرت نتائج دراسة محمود

( )2004وجود عالقة طردية بين المستوى المعرفي المرتب بالمهارات الكشفية للكشافين وبين
مستوى تأهيل واعداد وصقل قادة هؤالء الكشافين وهذا يدل على أهمية اإلعداد والتأهيل
والدورات التدريبية المتقدمة للقادة الكشفيين .
الفقرة ( )9والتي نصت على" توظيف المعلم لحصص التفرغ للنشا الكشفي في مجاالتأخرى " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%59.09
ويرى الباحث أن توظيف المعلم لحصص التفرغ للنشا

الكشفي في مجاالت أخرى يعيق

النشا الكشفي المدرسي بدرجة متوسطة من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك
إلى ممارسة المعلم للنشا

الكشفي المدرسي غير ملزم بحصص معينة فيتم االستفادة من

طابور الصباح ووقت االستراحة لعقد االجتماعات الكشفية الخاصة بالفرقة  ،ونهاية الدوام
الدراسي للطلبة  ،وكذلك صعوبة إخراج المعلم للطلبة من حصص الدراسية إلجراء التدريبات
وتنفيذ االجتماعات والنشاطات الكشفية المدرسية ألن ذلك يؤدي ضعف تحصيل الطلبة أعضاء
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الفرقة  ،وكذلك يستفيد المعلم من بعض حصص التفرغ في إعداد الوسائل واألدوات الكشفية
واعداد السجالت الخاصة بالفرقة وتفقد العهد واصالحها  ،أضف إلى ذلك أن حصص التفرغ
الكشفي قليلة حيث تقدر ب ( )3حصص تحسب من نصاب المعلم التدريسي  ،وزيادة نصاب
المعلم من الحصص يجعله ال يشعر بوجود حصص للتفرغ الكشفي لديه .
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ( )%66.55وهي درجة متوسطة .
المجال الثالث  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة

جدول ()20
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث معيقات
األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة

1
2

الفقرة
يشغل النشا

الدراسية .

الوزن

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف
المعياري

1625

3.344

66.87 1.192

5

1914

3.938

78.77 1.005

1

1806

3.716

74.32 1.020

2

3.494

69.88 0.984

3

57.24 1.173

8
6

الكشفي الطلبة عن حضور الحصص

ضيق الوقت المتاح للطالب لممارسة النشا الكشفي .
الكشفي عند تقييمه

النسبي

الترتي

3

إهمال اشتراك الطالب بالنشا
والتركيز على تحصيله .

4

تأثير الطلبة ذوي الشخصية القوية على زمالئهم
باالنضمام ألنشطة أخرى.

1698

5

الشعور ابخلجل من ممارسة األنشطة الكشفية .

1391

2.862

6

تكدس الطلبةبأنشطة مدرسية أخرى أكثر تأثي ار عليهم
كالنشا الرياضي .

1601

3.294

65.88 1.044

7

ضعف قناعة الطلبة جبدوى النشاط الكشفي .

1663

3.422

68.44 1.135

4

8

شعور الطالب بقصور النشا الكشفي عن تلبية حاجاته
وميوله الذاتية .

1574

3.239

64.77 1.032

7

الدرجة الكلية للمجال

27.309 13272

68.27 5.843

يتضح من الجدول (:)20
أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:
الفقرة ( )2والتي نصت على" ضيق الوقت المتاح للطالب لممارسة النشا الكشفي " احتلتالمرتبة األولى بوزن نسبي قدره (.)%78.77
ويرى الباحث أن ضيق الوقت المتاح للطالب لممارسة النشا

الكشفي يعيق النشا

الكشفي

المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى ازدحام جدول
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الطالب الدراسي  ،وكبر حجم المناهج الدراسية وصعوبتها  ،ووجود نظام الفترتين داخل معظم
المدارس  ،واهتمام الطلبة بالتحصيل الدراسي فق والدروس اليومية  ،كل ذلك يؤثر سلبا على
انضمام الطلبة للنشا الكشفي المدرسي .
-الفقرة ( )3والتي نصت على" إهمال اشتراك الطالب بالنشا

الكشفي عند تقييمه والتركيز

على تحصيله " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%74.32
ويرى الباحث أن إهمال اشتراك الطالب بالنشا

الكشفي عند تقييمه والتركيز على تحصيله

يعيق النشا الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث
ذلك إلى اهتمام الطلبة بالتحصيل الدراسي والدرجات عند تقييمهم مع اهمال نظام التقويم
للطالب المعمول به في مدارسنا الشتراك الطلبة بالنشا حيث ال يضيف لهم درجات تظهر في
شهادة نهاية الفصل مما يضعف روح المنافسة باالشتراك بالنشا الكشفي  .واتفقت مع نتائج
دراسة جودة (  1426ه ) بضرورة إدراج مدى تعاون ولي أمر الطالب وتجاوبه في تشجيع
ابنه على األنشطة المدرسية ضمن الدرجات النهائية لتقييم الطالب .
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
الفقرة ( )8والتي نصت على" شعور الطالب بقصور النشا الكشفي عن تلبية حاجاته وميولهالذاتية " احتلت المرتبة السابعة بوزن نسبي قدره (. )%64.77
ويرى الباحث أن شعور الطالب بقصور النشا الكشفي عن تلبية حاجاته وميوله الذاتية يعيق
النشا الكشفي المدرسي بدرجة متوسطة من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك
إلى أن الطالب يجد في برامج النشا الكشفي ما يراعي ميوله الذاتية وحاجاته إال أن الروتين
اإلداري المتبع وضيق الوقت وضعف التأهيل الكشفي لبعض القادة ونقص اإلمكانات كل ذلك
قد يؤدي إلى تولد مثل ذلك الشعور عند الطلبة .
الفقرة ( )5والتي نصت على" الشعور بالخجل من ممارسة األنشطة الكشفية " احتلت المرتبةاألخيرة بوزن نسبي قدره (. )%57.24
ويرى الباحث أن الشعور بالخجل من ممارسة األنشطة الكشفية يعيق النشا الكشفي المدرسي
بدرجة متوسطة من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطلبة المنتمين
للفرق الكشفية يجدون فيها ذواتهم والبعض منهم يرغب في الظهور والشهرة من خالل هذه
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األنشطة وفي هذه المرحلة يميل الطلبة إلظهار مهاراتهم وقدراتهم وتكوين صداقات أكثر من
خالل االشراك بالنشا والظهور في طابور الصباح من خالل تحية العلم وغيرها من األنشطة
الكشفية .
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ( )%68.27وهي درجة عالية .
المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة باإلمكانات ( المادية والمعنوية والفنية )

جدول ()21
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع المعيقات
المرتبطة باإلمكانات ( المادية والمعنوية والفنية )وكذلك ترتيبها
الوزن

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف
المعياري

1

محدودية مالءمة البيئة المدرسية لممارسة النشا الكشفي داخلها .

1708

3.514

70.29 1.041

10

2

نقص األدوات واآلالت الالزمة للقيام باألنشطة الكشفية .

1879

3.866

77.33 1.008

6

3

ندرة توفير المواد الخام الالزمةلتنفيذبعض األنشطة الكشفية .

1868

3.844

76.87 0.989

7

4

قلة الحوافز المادية المقدمة للقادة والطلبة .

2024

4.165

83.29 0.936

1

5

محدودية الميزانيات الخاصة بالنشا الكشفي اإلرشادي على مستوى (
المدرسة  ،المديرية  ،الو ازرة ).

1984

4.082

81.65 0.907

3

6

االفتقار إلى التجهيزات الكشفية للفرقة مثل ( الوسائل كشفية ،مالبس
كشفية ،شارات جدارة وهواية ،وسائل نقل)

1859

3.825

76.50 1.011

8

7

ندرة توافر األماكن اآلمنة للتخييم ( المخيمات الدائمة ) أو بعدها .

1922

3.955

79.09 1.032

5

8

غياب تفعيل نظام الحوافزالكشفية داخل الوحدة مثل الشارات واألوسمة1992 .

4.099

81.98 0.971

2

9

االفتقار إلى دليل للنشا الكشفي داخل المدرسة يمكن االسترشاد به

1710

3.519

70.37 1.194

9

نقص التجهيزات التقنية لتطوير النشا ومواكبته للعصر .

1938

3.988

79.75 0.906

4

رقم الفقرة

10

الفقرة

الدرجة الكلية للمجال

38.856 18884

النسبي

الترتي

77.71 7.193

يتضح من الجدول (:)21
أن أعلى فقرات في المجال كانت:

-الفقرة ( )4والتي نصت على" قلة الحوافز المادية المقدمة للقادة والطلبة " احتلت المرتبة

األولى بوزن نسبي قدره (.)%83.29
ويرى الباحث أن قلة الحوافز المادية المقدمة للقادة والطلبة يعيق النشا

الكشفي المدرسي

بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية تقديم حوافز مادية
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ومعنوية ألعضاء الفرق الكشفية من الطالب وقادة النشا
وزيادة حبهم للعمل الكشفي مما يرتقي بالنشا

من المعلمين لتشجيعهم ودعمهم

ويحقق أهدافه بفاعلية  .والحوافز المادية

والمعنوية تشجع المعلمين على المشاركة في النشا ويرى الباحث أن الحوافز بأنواعها المختلفة
لها دور كبير في تثبيت األعمال الناجحة وزيادة الدافعية تجاه العمل  ،فقلة وجود هذه الحوافز
تؤدي إلى الب ء في العمل وقلة الحماسة لمواصلة المشاركة بفاعلية في األنشطة الكشفية
المدرسية  ،ويؤكد برهوم ( )2000من معوقات تنفيذ األنشطة المدرسية عدم وجود حوافز معنوية
أو مادية للمعلمين القائمين على األنشطة المدرسية .
الفقرة ( )8والتي نصت على" غياب تفعيل نظام الحوافز الكشفية داخل الوحدة مثل الشاراتواألوسمة " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%81.98
ويرى الباحث أن غياب تفعيل نظام الحوافز الكشفية داخل الوحدة مثل الشارات واألوسمة يعيق
النشا الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى
أن تفعيل نظام الحوافز الكشفية داخل الوحدة من شارات وأوسمة تزيد من ارتبا الكشاف بفرقته
وحماسته للنشا

واجتهاده للتدرج في الحصول على مراتب كشفية أعلى والتفاخر بها أمام

زمالئه من الطلبة والكشافين  ،إضافة إلى اكتسابه الخبرات الحياتية المتنوعة لكل عمل كشفي
يستحق عليه وسام  ،وغياب تفعيلها يعيق النشا الكشفي حيث يفقد الطالب ما يربطه بالفرقة
الكشفية وال يجد ما يلبي ميوله ورغباته .
-الفقرة ( )5والتي نصت على "محدودية الميزانيات الخاصة بالنشا

الكشفي اإلرشادي على

مستوى ( المدرسة  ،المديرية  ،الو ازرة ) " احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره ()81.65
ويرى الباحث أن محدودية الميزانيات الخاصة بالنشا
المدرسة  ،المديرية  ،الو ازرة ) يعيق النشا

الكشفي اإلرشادي على مستوى (

الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر

المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى أن توفير الموازنات المالية المطلوبة لتنفيذ النشاطات
الكشفية المدرسية تشكل مشكلة ملموسة لدى المديرين  ،فمع كل ما تقوم بتوفيره الو ازرة خالل الفترة
الماضية من لوازم واحتياجات للمدارس إال أن هناك قصو ار واضحا في تمويل النشاطات الكشفية
المدرسية الهادفة خالل العام الدراسي  ،ويعزو الباحث ضعف الميزانية المخصصة للنشا
الكشفي إلى تراجع الموازنات المالية المطلوبة لتغطية نفقات التعليم في المدارس الحكومية  ،حيث
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بدأ يظهر في اآلونة األخيرة تقلص الدعم المالي المخصص للمدارس نتيجة الحصار واالنقسام
الفلسطيني  ،الذي انعكس بدوره على النشاطات المدرسية عامة  ،يضاف إلى ذلك سوء األوضاع
االقتصادية نتيجة الحصار االقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة  ،ما قلل من فرص التبرع والدعم
المادي للمدارس من قبل أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي  ،وكذلك المركزية اإلدارية في
التعامل مع المخصصات المالية للمديريات والمدارس أضعف من تنفيذ برامج النشا الكشفي
بدرجة كبيرة .
-الفقرة ( )10والتي نصت على "نقص التجهيزات التقنية لتطوير النشا

ومواكبته للعصر"

احتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره (.)79.75
ويرى الباحث أن نقص التجهيزات التقنية لتطوير النشا ومواكبته للعصر يعيق النشا الكشفي
المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى التطور
التكنولوجي والتقني المتسارع والذي انعكس بحاله على ميول الطلبة في العصر الحالي إلى
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في المجال التربوي .
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
الفقد درة ( )9والت ددي نص ددت عل ددى" االفتق ددار إل ددى دلي ددل للنش ددا الكش ددفي داخ ددل المدرس ددة يمك ددناالسترشاد به " احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره (.)%70.37
ويددرى الباحددث أن االفتقددار إلددى دليددل للنشددا الكشددفي داخددل المدرسددة يمكددن االسترشدداد بدده يعيددق
النشا الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى
أن اهتمددام المسددؤولين بددو ازرة التربيددة والتعلدديم ينصددب علددى المباحددث والمقددررات المدرسددية واعددداد
المد ددالزم التدريبيد ددة لهد ددا واعد ددداد أدلد ددة المعلمد ددين التد ددي توضد ددح كيفيد ددة التعامد ددل مد ددع هد ددذه المباحد ددث
والمق ددررات ويغفل ددون دور النش ددا الكش ددفي وغيد دره م ددن النش دداطات المدرس ددية وم ددا يتعل ددق به ددا م ددن
توجيهددات وارشددادات للمددديرين والمعلمددين فددي آن واحددد توضددح دور وأهميددة هددذه األنشددطة ودورهددا
الكبير في صقل شخصية الطلبة واكتشاف مواهبهم وتنميتها  ،وبالرغم من توفر تعليمات النشا
الكشددفي علددى الموقددع االلكترونددي لددو ازرة التربيددة والتعلدديم إال أندده ال يتددوفر دليددل تفصدديلي للمعلمددين
قادة النشا الكشفي لالطالع عليه والتعرف على أهداف النشا وأساليب تنفيذه .
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الفق درة ( )1والتددي نصددت علددى" محدوديددة مالءمددة البيئددة المدرسددية لممارسددة النشددا الكشددفيداخلها " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%70.29
ويرى الباحث أن محدودية مالءمة البيئة المدرسية لممارسة النشا الكشفي داخلها يعيق النشا
الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقدادة  .ويعدزو الباحدث ذلدك إلدى أهميدة
تددوفير مقددر خدداص بالفرقددة الكشددفية داخددل المدرسددة لتنفيددذ نشدداطاتها واجتماعاتهددا وحفددظ سددجالتها
وعهدددها الكش ددفية  ،وعدددم ت ددوفر غرفددة ص ددفية خاصددة بالنش ددا الكشددفي المدرس ددي يعيددق النش ددا
الكشفي المدرسي  ،وأيضا حاجة النشا الكشفي إلى مساحات ومناطق واسعة إلقامة المخيمات
الكشفية وممارسة حياة وهذا غير متوفر بالمدرسة مما يعيق بعض برامج النشا .
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ( )%77.71وهي درجة عالية .
المجال الخامس  :معيقات تنس لألنشطة الكشفية ذاتها

جدول ()22
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الخامس معيقات
تنس لألنشطة الكشفية ذاتها وكذلك ترتيبها

االنحراف

الوزن

1

ضعف عوامل اجلذب والتشويق يف األنشطة الكشفية املدرسية .

1736

3.572

0.909

71.44

7

2

روتينية األنشطة الكشفية يف املدرسة .

1788

3.679

0.984

73.58

5

3

وجود فجوة بين األنشطة الكشفية والمناهج الدراسية للطلبة.

1937

3.986

1.004

79.71

2

4

االفتقار إىل دليل تفسريي يشمل مجيع بنود املنهج الكشفي لكل مرحلة على حدة.

1819

3.743

1.060

74.86

3

5

وجود فجوة بني حمتوى املنهاج الكشفي ومستوى املرحلة العمرية للطلبة .

1726

3.551

1.067

71.03

8

6

قلة األنشطة املخصصة حلياة اخلالء يف املنهج .

1958

4.029

0.999

80.58

1

7

صعوبة انتظام مواعيد االجتماعات الكشفية ( الفرقة  ،جملس الشرف  /جملس إدارة
الفرقة )

1807

3.718

1.036

74.36

4

8

ضعف مسايرة األنشطة الكشفية لروح العصر وتطوره .

1753

3.607

0.997

72.14

6

5.667

74.71

رقم الفقرة

مجموع

الفقرة

االستجابات

الدرجة الكلية للمجال

المتوسط

29.885 14524
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المعياري

النسبي

الترتي

ويتضح من الجدول (:)22

أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

الفق درة ( )6والتددي نصددت علددى" قلددة األنشددطة المخصصددة لحيدداة الخددالء فددي المددنهج الكشددفي "احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره (.)%80.58
وي ددرى الباح ددث أن قل ددة األنش ددطة المخصص ددة لحي دداة الخ ددالء ف ددي الم ددنهج الكش ددفي يعي ددق النش ددا

الكشددفي المدرسددي بدرجددة عاليددة مددن وجهددة نظددر المددديرين والقددادة  .ويعددزو الباحددث ذلددك إلددى أن
الحركددة الكشددفية ونشدداطاتها تعتمددد علددى الددرحالت الخلويددة وممارسددتها فددي الهدواء الطلددق  ،إال أن
خطددة النشددا الكشددفي ندداد ار مددا تتضددمن تلددك النشدداطات وذلددك لمددا تكلفدده مددن متطلبددات ماديددة ،
ولحاجتهددا للمتددابع المسددتمرة وهددذا يشددكل عبئددا إداريددا يقددع علددى عدداتق المعلددم قائددد النشددا ومدددير

المدرسة واإلشراف الكشفي بقسم األنشطة للمديرية والو ازرة مما يشغل وقت المسؤولين على مدار

السدداعة  ،وتهربددا مددن تحمددل مسددؤولية الطلبددة عنددد الخددروج لمخيمددات الخددالء والددرحالت الخلويددة

لددذلك ال يددتم إدراجهددا ضددمن الب درامج الكشددفية فددي خطددة النشددا ممددا يعيددق تحقددق أهددداف النشددا

الكشدفي مددن تعويددهم علددى تحمدل المسددؤولية وتحمدل الصددعاب والمشداق وغيرهددا مدن فوائددد للحيدداة

الخلويددة  .ومددن أهددم نتددائج د ارسددة مدداك أفددوي وزمددالؤه ( )2001فاعليددة ب درامج حيدداة الخددالء فددي
العمل التعاوني بين المتعلمين وفي نتائج التعلم .

الفقدرة ( )3والتددي نصددت علددى" وجددود فجددوة بددين األنشددطة الكشددفية والمندداهج الد ارسددية للطلبددة "احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%79.71
وي ددرى الباح ددث أن وج ددود فج ددوة ب ددين األنش ددطة الكش ددفية والمن دداهج الد ارس ددية للطلب ددة يعي ددق النش ددا

الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحدث ذلدك إلدى تركيدز

محتوى المناهج الدراسية للطلبة على مستوى المعرفة والفهم دون الرب بالحياة الواقعية والتطبيق
العملددي علددى األرض  ،ممددا يجعددل الطالددب وأوليدداء األمددور بعدددم وجددود فائدددة لممارسددة أبنددائهم

للنشا الكشفي لعدم ارتباطه بمناهجهم الدراسية حيث النظرة الضيقة لمفهوم العملية التربوية في

المدرسددة علددى أنهددا مددا يكتسددبه الطلبددة مددن تحصدديل معرفددي وحفددظ واسددتظهار للمندداهج الد ارسددية
والمقررات من الكتب .

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

الفقرة ( )1والتي نصت على" ضعف عوامل الجذب والتشويق في األنشطة الكشدفية المدرسدية" احتلت المرتبة السابعة بوزن نسبي قدره (.)%71.44
ويرى الباحث أن ضدعف عوامدل الجدذب والتشدويق فدي األنشدطة الكشدفية المدرسدية يعيدق النشدا

الكش ددفي المدرس ددي بدرج ددة عالي ددة م ددن وجه ددة نظ ددر الم ددديرين والق ددادة  .ويع ددزو الباح ددث ذل ددك إل ددى
روتينيددة اإلدارة المدرسددية فددي التعامددل مددع النشددا  ،وندددرة تنوعهددا والتركيددز علددى بعضددها كتحيددة
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العلم في طابور الصباح وتنظيم الطلبة وبعدض االجتماعدات الكشدفية  ،مدع خلوهدا مدن الدرحالت
الكشددفية والزي ددارات التبادليددة ب ددين الفددرق  ،والس ددلبية لددبعض الق ددادة مددن المعلم ددين عنددد تنفي ددذ تل ددك
األنشطة باعتبارها أوامر مفروضة على الطلبة  ،والفجوة بين المعلم قائد النشدا وأعضداء الفرقدة

من الطلبة مما يجعلهم يتسربون من النشا لعدم تحقيق ميولهم ورغباتهم .

الفق درة ( )5والتددي نصددت علددى" وجددود فجددوة بددين محتددوى المنهدداج الكشددفي ومسددتوى المرحلددةالعمرية للطلبة " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%71.03
ويرى الباحث وجود فجوة بين محتوى المنهاج الكشدفي ومسدتوى المرحلدة العمريدة للطلبدة

يعيددق النشددا الكشددفي المدرسددي بدرجددة عاليددة مددن وجهددة نظددر المددديرين والقددادة  .ويعددزو الباحددث

ذلددك إلددى ضددرورة مناسددبة المنهدداج الكشددفي لمسددتوى عمددر الطالددب ليحقددق أهددداف النشددا وفوائددده
للطالب والمجتمع

..

أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ( )%74.71وهي درجة عالية .

المجال السادس :معيقات تنس للمجتمع المحلي

جدول ()23
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال السادس معيقات
تنس للمجتمع المحلي وكذلك ترتيبها
مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

1966

4.045

0.912

80.91

2

2

الظروف االقتصادية الصعبة لألسرة حتد من التوجه حنو األنشطة الكشفية .

1854

3.815

1.007

76.30

6

3

منافسة التنظيمات السياسية اليت جتذب الطلبة للعمل الكشفي لديها .

1633

3.360

1.206

67.20

8

4

معارضة بعض أولياء األمور ملمارسة أبنائهم النشاط الكشفي .

1921

3.953

1.015

79.05

5

5

توجه الطلبة حنو وسائل تروحيية أخرى ( كاإلنرتنت ووسائل اإلعالم املرئية
واملسموعة واملقروءة ) .

1954

4.021

0.946

80.41

3

6

االفتقار إىل ٍ
نواد كشفية يف حمافظات غزة .

2110

4.342

0.856

86.83

1

7

حمدودية تعاون مجعية الكشافة واملرشدات مع الفرق الكشفية املدرسية .

1940

3.992

0.899

79.84

4

8

هتميش األنشطة الكشفية املدرسية مبحافظات غزة نتيجة االنقسام السياسي
الفلسطيين .

1736

3.572

1.187

71.44

7

رقم الفقرة

1

الفقرة
قصور النظرة االجتماعية للنشاط الكشفي تقلل من التحاق
الطلبة به .

الدرجة الكلية للمجال

77.75 5.097 31.099 15114
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الترتي

ويتضح من الجدول (:)23
أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:
الفقدرة ( )6والتددي نصددت علددى" االفتقددار إلددى ن دو ةاد كشددفية فددي محافظددات غدزة " احتلددت المرتبددةاألولى بوزن نسبي قدره (.)%86.83
ويرى الباحث أن االفتقار إلى نو ةاد كشفية في محافظات غزة يعيق النشا الكشفي المدرسي
بدرجة عالية جدا من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى انشغال و ازرة
الشباب والرياضة بالتركيز على النواد الرياضية وكرة القدم وعدم اهتمامها بالنشا

الكشفي

والحركة الكشفية  ،وندرة ومحدودية الدعم المتوفر لجمعية الكشافة والمرشدات إلقامة تلك النواد

 ،وعدم االستفادة من النواد الرياضية المتوفرة في تنفيذ البرامج الكشفية لمحدودية صالحيتها
لتلك النشاطات  ،كل ذلك يشكل معيقا للحركة الكشفية والنشاطات الكشفية المدرسية .

الفق درة ( )1والتددي نصددت علددى" قصددور النظ درة االجتماعيددة للنشددا الكشددفي تقلددل مددن التحدداقالطلبة به " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%80.91
ويرى الباحث أن قصور النظرة االجتماعية للنشا الكشفي تقلل من التحاق الطلبة به يعيق

النشا الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو الباحث ذلك إلى
ضعف اإلعالم الكشفي في المجتمع واعتقاد أولياء األمور بأنه عبئا إضافيا على أبنائهم يعيق

من تحصيلهم الد ارسي وهو للمتعة والتسلية فق  ،ومحدودية انتشار الفرق الكشفية المحلية

وممارسة أعضائها لخدمة المجتمع المحلي  ،وضعف اإلعالم الكشفي في المجتمع  .وتتفق مع

النتائج التي توصلت إليها دراسة جودة (1426ه ) أهم معيقات النشا الكشفي ضعف الوعي

الكافي لدى بعض أولياء األمور وبعض العاملين في الحقل التربوي بالدور التربوي للنشا

وأهميته في معالجة مشكالت الطالب  ،وضعف تقبلهم لبرامج النشا  ،وضعف تكامل األدوار
بين البيت والمدرسة والمشرفين  ،وضعف التواصل بينهم .

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
الفقد درة ( )8والت ددي نص ددت عل ددى" تهم دديش األنش ددطة الكش ددفية المدرس ددية بمحافظ ددات غد دزة نتيج ددةاالنقسام السياسي الفلسطيني " احتلت المرتبة السابعة بوزن نسبي قدره (.)%71.44

ويددرى الباحددث أن تهمدديش األنشددطة الكشددفية المدرسددية بمحافظددات غ دزة نتيجددة االنقسددام السياسددي
الفلسطيني يعيق النشا الكشفي المدرسي بدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والقادة  .ويعزو

الباحددث ذلددك إلددى أن نتددائج االنقسددام السياسددي طالددت الحركددة الكشددفية فددي المجتمددع الفلسددطيني
حي ددث ل ددم تنف ددذ ال ددرحالت الكش ددفية للف ددرق الكش ددفية المدرس ددية ب ددين ش ددطري ال ددوطن الض ددفة الغربي ددة
وقطاع غزة منذ االنقسام السياسدي الفلسدطيني وحتدى يومندا هدذا  ،وكدذلك الدرحالت خدارج الدوطن
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لددم تنفددذ  ،وانقطدداع العالقددة فددي فت درة االنقسددام مددا بددين الفددرق الكشددفية المدرسددية وجمعيددة الكشددافة
والمرشدات الفلسطينية في محافظات غزة  ،كل ذلك شكل معيقا للنشا الكشفي المدرسي .

الفقرة ( )3والتي نصت على" منافسة التنظيمدات السياسدية التدي تجدذب الطلبدة للعمدل الكشدفيلديها " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%67.20

ويددرى الباحددث أن منافسددة التنظيمددات السياسددية التددي تجددذب الطلبددة للعمددل الكشددفي لددديها يعيددق
النشا الكشفي المدرسي بدرجة متوسطة من وجهة نظدر المدديرين والقدادة  .ويعدزو الباحدث ذلدك

إلى تدوفر عوامدل الجدذب والددعم المدادي لتلدك التنظيمدات ممدا يدؤثر علدى الطلبدة باالنضدمام إلدى
انشطتها وفعالياتها .

أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ( )%77.75وهي درجة عالية .
اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:
ينص السؤال الثاني على أنه  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللتة (<

 )0.05بتتتين متوستتتطات استتتتجابات أفتتتراد العينتتتة لمعيقتتتات األنشتتتطة الكشتتتفية فتتتي المتتتدارس

الحكوميتتة بمحافظتتات غتتزة تعتتزى لمتغيتتتر (الجددنس ،المرحلددة ،المؤهددل العلمددي ،طبيعددة العمددل ،المنطقددة
التعليمية ،سنوات الخدمة للمدير ،المؤهل الكشفي للقائد ،سنوات العمل الكشفي للقائد) ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:
الفرض األول من فروض الدراسة:
ينص الفرض األول من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستتتتوى الداللتتتة (<  )0.05بتتتين متوستتتطات استتتتجابات أفتتتراد العينتتتة لمعيقتتتات األنشتتتطة
الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس (ذكر .أنثي).
ولإلجابددة عددن هددذا الفددرض قددام الباحددث باسددتخدام اختبددار " "T. testلعينتددين مسددتقلتين
وذلك للتعرف إلى داللة الفدروق بدين الجنسدين (مدديرين ومدديرات  ،وقدادة وقائددات) فدي تقدديراتهم
لمعيقات األنشطة الكشفية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة  .والجدول ( )24يوضح ذلك:
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جدول ()24

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس
المجال

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

المجال األول  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة

ذكر

217

32.143

5.755

بالجهات المشرفة (مديري المدارس أو قسم األ نشطة)

أنثي

4.701

269

29.580

6.146

المجال الثاني  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة

ذكر

217

34.018

7.047

أنثي

269

32.677

7.772

ذكر

217

27.521

5.533

أنثي

269

27.138

6.087

ذكر

217

39.350

7.529

أنثي

269

38.457

6.899

ذكر

217

29.954

5.317

أنثي

269

29.829

5.943

ذكر

217

31.083

4.739

أنثي

269

31.112

5.378

ذكر

217

194.069

27.951

أنثي

269

188.792

29.940

بالمعلمين

المجال الثالث  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة
بالطلبة
المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة باإلمكانات ( المادية
والمعنوية والفنية )

المجال الخامس  :معيقات تنس لألنشطة الكشفية
ذاتها
المجال السادس :معيقات تنس للمجتمع المحلي

الدرجة الكلية لالستبانة

1.972
0.718
1.362
0.241
0.061
1.990

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

0.000

دالة عند
0.01

0.049

دالة عند
0.01

0.473

غير دالة
إحصائيا

0.174

غير دالة
إحصائيا

0.809

غير دالة
إحصائيا

0.951

غير دالة
إحصائيا

0.047

دالة عند
0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )484وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )484وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتضددح م ددن الجدددول الس ددابق أن قيمددة "ت" المحس ددوبة أقددل م ددن قيمددة "ت" الجدولي ددة ف ددي

المج ددال الثال ددث و ال ارب ددع والخد ددامس والس ددادس ،وه ددذا ي دددل علد ددى ع دددم وج ددود ف ددروق ذات داللد ددة
إحصائية فيهم تعزى لمتغير الجنس عند مستوى داللة (. ) 0.01 ≤ α ، 0.05 ≤ α

كم ددا يتض ددح أن قيم ددة "ت" المحس ددوبة أكب ددر م ددن قيم ددة "ت" الجدولي ددة ف ددي المج ددال األول

والثد دداني والدرج د ددة الكلي د ددة ،ه د ددذا ي د دددل عل د ددى وجد ددود ف د ددروق ذات دالل د ددة إحص د ددائية تع د ددزى لمتغي د ددر

الجنس(ذكددر ،أنثددي) عنددد مسددتوى داللددة ( )0.01 ≤ αللمجددال األول معيقددات األنشددطة الكشددفية

المرتبط ددة بالجه ددات المشد درفة (م ددديري الم دددارس أو قس ددم األنش ددطة) ولق ددد كان ددت الف ددروق لص ددالح

الذكور  ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس(ذكر ،أنثي) عندد مسدتوى داللدة

( )0.05 ≤ αللمجددال الثدداني معيقددات األنشددطة الكشددفية المرتبطددة بددالمعلمين ولقددد كانددت الفددروق

لصددالح الددذكور  ،ووجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية تعددزى لمتغيددر الجددنس (ذكددر ،أنثددي) عنددد
مستوى داللة ( )0.05 ≤ αللدرجة الكلية لالستبانة لصالح الذكور .
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ويعددزو الباحددث وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية لمعيقددات األنشددطة الكشددفية المرتبطددة
بالجه ددات المشد درفة (م ددديري الم دددارس أو قس ددم األنش ددطة) ومعيق ددات األنش ددطة الكش ددفية المرتبط ددة
بالمعلمين لصالح الذكور إلى :
 -1وج د ددود برن د ددامج الفت د ددوة لل د ددذكور خ د ددالل ال ( )3س د ددنوات الس د ددابقة ف د ددي الم د دددارس الثانوي د ددة
واألساسددية العليددا بصددورة موازيددة للنشددا الكشددفي أدى إلددى ظهددور تلددك المعيقددات بصددورة
أكبددر فددي مدددارس الددذكور  ،ومددع تشددكيل حكومددة الوفدداق الفلسددطينية لددم تكددن التعليمددات
الو ازريددة واضددحة بشددأن برنددامج الفتددوة بمدددارس الددذكور ممددا أدى إلددى التقصددير فددي تنفيددذ
خطد النشددا الكشددفي المدرسددي وذلددك نتيجددة التخددب اإلداري الددذي حدددث بددو ازرة التعلدديم
ووصددول االنقسددام السياسددي الفلسددطيني إلددى أروقتهددا وق ارراتهددا كددل ذلددك كددان لدده أثدره فددي
إعاقة معظم األنشطة الكشفية لتناقض التعليمات والنشرات الصدادرة بخصوصدها خاصدة
فددي مدددارس الددذكور بسددبب اسددتم اررية بعددض المدددارس والمندداطق التعليميددة فددي برنددامج
الفتوة وشكلية النشا الكشفي المدرسي فيها .
 -2ض ددعف ممارس ددة الجه ددات المشد درفة عل ددى النش ددا الكش ددفي ف ددي الم ددديريات وو ازرة التربي ددة
والتعليم لدورهم بصورة كاملة ومتكاملدة فدي مددارس الدذكور وذلدك بسدبب التخدب اإلداري
الواضددح واالنقسددام فددي الق د اررات والتعليمددات والنشدرات الصددادرة بالنشددا الكشددفي  ،وعدددم
متابعتها له بصدورة مسدتمرة واالهتمدام بالتقدارير الشدكلية والمظهريدة دون وجدود فعلدي لهدا
في بعض مدارس الذكور .
 -3ع دددم تنفي ددذ ال دددورات التأهيلي ددة للمعلم ددين المكلف ددين باإلشد دراف عل ددى النش ددا الكش ددفي ف ددي
المدارس الداخلة ضمن مشروع الفتوة  ،أظهر النقص في عدد القادة الكشدفيين المدؤهلين
م ددن ال ددذكور وتس ددرب معظمه ددم م ددن الحرك ددة الكش ددفية ونق ددص الخبد درة ل ددديهم خ ددالل فتد درة
المشروع .
 -4مناسددبة النشدداطات الكشددفية فددي مدددارس اإلندداث لهددن  ،وعدددم معارضددتها لثقافددة وعددادات
مجتمعنددا الفلسددطيني  ،ومناسددبة الدددورات التأهيليددة للمعلمددات مددن حيددث مراعاتهددا للجددنس
وخصوصددية أنش ددطتها باإلن دداث ،وع دددم ح دددوث اعتد دراض م ددنهن  .ك ددذلك رغب ددة الم ددديرات
والمعلمات في المنافسة والتميز بين المدارس تزيد من اعتمامهن بالنشدا الكشدفي لتميدز
برامجه مما يحذو بهن للحد والتغلب على هذه المعيقات .
 -5المديرات والقائدات يمتلكن الكفايات والمهارات والقدرات العقلية والسمات الشخصية بمدا
يمكددنهن مددن التعامددل مددع تلددك المعوقددات بشددكل مددرن وتددذليلها والتغلددب عليهددا  ،وخاصددة
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أنه ددن ي ددنطلقن ف ددي عمله ددن م ددن القد دوانين والنشد درات والخطد د الص ددادرة م ددن و ازرة التربي ددة
والتعل دديم وم ددديرياتها والت ددي ال تحت ددوي عل ددى تع ددارض التعليم ددات بش ددأن النش ددا الكش ددفي
المدرسي بعكس مدارس الذكور المدرجة ضمن مشروع الفتوة .
يددنص الفددرض الثدداني مددن فددروض الد ارسددة علددى :ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية

عنتد مستتتوى الداللتتة (<  )0.05بتين متوستتطات استتتجابات أفتراد العينتتة لمعيقتتات األنشتتطة

الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لمتغير المرحلة(أساسية .ثانوية).

ولإلجابددة عددن هددذا الفددرض قددام الباحددث باسددتخدام اختبددار " "T. testلعينتددين مسددتقلتين

وذلددك للتعددرف إلددى داللددة الفددروق بددين المددرحلتين (الثانويددة  ،األساسددية) لتقددديرات عينددة الد ارسددة

لمعيقات األنشطة الكشفية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة  .والجدول ( )25يوضح ذلك:
جدول ()25

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير المرحلة
المجال

المرحلة

العدد

المتوسط

المجال األول  :معيقات األنشطة الكشفية

أساسية

االنحراف
المعياري

308

30.084

6.211

ثانوية

178

31.831

5.764

أساسية

308

32.951

7.114

178

33.837

8.063

308

26.974

5.825

178

27.888

5.845

308

38.922

7.247

178

38.742

7.118

308

29.571

5.763

178

30.427

5.470

308

31.149

4.916

178

31.011

5.410

189.653 308

28.566

193.736 178

30.059

المرتبطة بالجهات المشرفة (مديري
المدارس أو قسم األ نشطة)
المجال الثاني  :معيقات األنشطة
الكشفية المرتبطة بالمعلمين

المجال الثالث  :معيقات األنشطة
الكشفية المرتبطة بالطلبة

المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة
باإلمكانات ( المادية والمعنوية والفنية )
المجال الخامس  :معيقات تنس
لألنشطة الكشفية ذاتها
المجال السادس :معيقات تنس
للمجتمع المحلي

الدرجة الكلية لالستبانة

ثانوية

أساسية
ثانوية

أساسية
ثانوية

أساسية
ثانوية

أساسية
ثانوية

أساسية
ثانوية

قيمة "ت"
3.066

1.259
1.664
0.266
1.606
0.288
1.489

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.002

دالة عند0.01

0.209

غير دالة
إحصائيا

0.097

غير دالة
إحصائيا

0.790

غير دالة
إحصائيا

0.109

غير دالة
إحصائيا

0.774

غير دالة
إحصائيا

0.137

غير دالة
إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )484وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )484وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتضددح م ددن الجدددول الس ددابق أن قيمددة "ت" المحس ددوبة أقددل م ددن قيمددة "ت" الجدولي ددة ف ددي

جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة  ،عدا المجال األول ،وهذا يدل على عددم وجدود فدروق
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ذات داللة إحصائية لباقي المجاالت تعزى لمتغير المرحلة عندد مسدتوى داللدة (α ، 0.05 ≤ α

≤ ) 0.01

كمددا يتضددح أن قيمددة "ت" المحسددوبة أكبددر مددن قيمددة "ت" الجدوليددة فددي المجددال األول ،

هددذا يدددل علددى وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية تعددزى لمتغيددر المرحلددة (أساسددية ،ثانويددة) عنددد

مستوى داللة ( ) 0.01 ≤ αولقد كانت الفروق لصالح المرحلة الثانوية .

ويعددزو الباحددث وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية لمعيقددات األنشددطة الكشددفية المرتبطددة

بالجهات المشرفة (مديري المدارس أو قسم األنشطة) لصالح المرحلة الثانوية إلى :

 -1برنامج الفتوة المطبق في المرحلة الثانوية بصورة شبه كاملة  ،بينما غير مطبق في المرحلدة

األساسية عدا الصف العاشر األساسي الذي غالبا ما يكون ضمن تشكيلة المدارس الثانوية.

 -2تركيددز اإلدارة المدرسددية علددى التحصدديل الد ارسددي لطلبددة المرحلددة الثانويددة وخاصددة التددوجيهي
لخصوص د ددية نظ د ددام اختب د ددارات الثانوي د ددة العام د ددة  ،فيحت د دداج تكثي د ددف جه د ددود اإلدارة المدرس د ددية
والمعلمين والجهات المشرفة نحو زيادة التحصيل الدراسي للطلبدة الجتيداز تلدك المرحلدة نحدو

الجامعة  ،مما يشكل معيقا للنشا الكشفي المدرسي .

 -3الشددكلية والمظهريددة فددي تعامددل الجهددات المش درفة مددع النشددا الكشددفي فددي المدددارس الثانويددة
بسددبب خصوصدديتها بالنسددبة لمسددتقبل الطلبددة  ،فهددم بحاجددة للوقددت أكثددر مددن غيددرهم لزيددادة

تحصيلهم المعرفي في مناهجهم المقررة لهذه المرحلة .

 -4تحمددس طلبددة المرحلددة األساسددية للنشددا الكشددفي بصددورة أكبددر ألندده يحقددق ذواتهددم ويشددعرون
بشخصددياتهم ويتناسددب مددع ميددولهم وحاجدداتهم يجعددل مددن اإلدارة المدرسددية والجهددات المش درفة

تزيدد مدن اهتمامهدا بالنشدا الكشدفي بصدورة أكبدر لددى مددارس المرحلدة األساسدية  ،فدي حدين
يميددل طلبددة المرحلددة الثانويددة للنشددا الرياضددي والصددحي بصددورة أكبددر ممددا يزيددد مددن تقصددير

الجهددات المشدرفة نحددو النشددا الكشددفي فددي المدددارس الثانويددة  ،األمددر الددذي ينددتج عندده زيددادة
المعيقات اإلدارية واإلشرافية في المدارس الثانوية .

ويعدزو الباحددث عدددم وجددود فدروق ذات داللددة إحصددائية للدرجددة الكليدة لمعيقددات األنشددطة الكشددفية

في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لمتغير المرحلة (الثانوية  ،األساسية) إلى أن :

الطلبة والمعلمين والمدراء تنطبق عليهم تعليمدات وقدوانين إداريدة موحددة  ،وهدم يواجهدون
نفدس الظدروف ويعيشدون بمجتمدع واحدد  ،وتقسددم مصدروفات ومخصصدات النشدا الكشدفي علددى
المدارس بآلية موحدة بغض النظر عن المرحلة الدراسية .
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الفرض الثالث من فروض الدراسة:
يددنص الفددرض الثالددث مددن فددروض الد ارسددة علددى :ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية
عنتد مستتتوى الداللتتة (<  )0.05بتين متوستتطات استتتجابات أفتراد العينتتة لمعيقتتات األنشتتطة
الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي(بكالوريوس فأقل.
ماجستير فأعلى).
ولإلجابددة عددن هددذا الفددرض قددام الباحددث باسددتخدام اختبددار " "T. testلعينتددين مسددتقلتين
وذلددك للتعددرف إلددى داللددة الفددروق لتقددديرات عينددة الد ارسددة لمعيقددات األنشددطة الكشددفية بالمدددارس
الحكومية بمحافظات غزة التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي(بكدالوريوس فأقدل ،ماجسدتير فدأعلى)
والجدول ( )26يوضح ذلك:
جدول ()26

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المجال

المؤهل العلمي

العدد

المتوسط

المجال األول  :معيقات األنشطة

بكالوريوس فأقل

االنحراف
المعياري

423

30.650

6.051

ماجستير فأعلى

63

31.222

6.474

بكالوريوس فأقل

423

33.359

7.429

63

32.714

7.850

423

27.423

5.783

63

26.540

6.224

بكالوريوس فأقل

423

38.941

7.201

ماجستير فأعلى

63

38.286

7.176

بكالوريوس فأقل

423

29.785

5.733

63

30.556

5.195

423

31.163

5.115

63

30.667

4.997

191.322 423

29.398

189.984

27.683

الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة
(مديري المدارس أو قسم األ نشطة)
المجال الثاني  :معيقات األنشطة
الكشفية المرتبطة بالمعلمين
المجال الثالث  :معيقات األنشطة
الكشفية المرتبطة بالطلبة
المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة
باإلمكانات ( المادية والمعنوية
والفنية )

المجال الخامس  :معيقات تنس
لألنشطة الكشفية ذاتها

المجال السادس :معيقات تنس
للمجتمع المحلي

الدرجة الكلية لالستبانة

ماجستير فأعلى
بكالوريوس فأقل

ماجستير فأعلى

ماجستير فأعلى
بكالوريوس فأقل

ماجستير فأعلى
بكالوريوس فأقل

ماجستير فأعلى

63

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )484وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )484وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

قيمة "ت"
0.694

0.638
1.120

0.674

1.007
0.721
0.339

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.488

غير دالة
إحصائيا

0.524

غير دالة
إحصائيا

0.263

غير دالة
إحصائيا

0.501

غير دالة
إحصائيا

0.314

غير دالة
إحصائيا

0.471

غير دالة
إحصائيا

0.735

غير دالة
إحصائيا

يتضددح م ددن الجدددول الس ددابق أن قيمددة "ت" المحس ددوبة أقددل م ددن قيمددة "ت" الجدولي ددة ف ددي
جميع المجاالت و الدرجة الكلية لالستبانة وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصدائية
فيهما تعزى لمتغير ي عند مستوى داللة (. ) 0.01 ≤ α ، 0.05 ≤ α

-142-

ويعدزو الباحددث عدددم وجددود فدروق ذات داللددة إحصددائية للدرجددة الكليدة لمعيقددات األنشددطة الكشددفية
في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس فأقل ،ماجستير
فأعلى) لعينة الدراسة إلى أن :
معيقددات األنشددطة الكشددفي فددي المدددارس الحكوميددة بمحافظددات غ دزة ليسددت بحاجددة لخلفيددة علميددة
وتربويددة عاليددة لرصدددها واسددتنتاجها  ،وأن جميددع أفدراد العينددة مددن المعلمددين والمددديرين يخضددعون
لنفس الظروف المجتمعية واالقتصادية ويقعون تحت تعليمات وتوجيهات وقوانين و ازرية موحدة.
الفرض الرابع من فروض الدراسة:
ينص الفرض الرابع من فروض الدراسة علدى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستتتتوى الداللتتتة (<  )0.05بتتتين متوستتتطات استتتتجابات أفتتتراد العينتتتة لمعيقتتتات األنشتتتطة
الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لمتغير طبيعة العمل(مدير ،قائد كشفي).
ولإلجابددة عددن هددذا الفددرض قددام الباحددث باسددتخدام اختبددار " "T. testلعينتددين مسددتقلتين
وذلددك للتعددرف إلددى داللددة الفددروق لتقددديرات عينددة الد ارسددة لمعيقددات األنشددطة الكشددفية التددي تعددزى
لمتغير طبيعة العمل(مدير ،قائد كشفي) والجدول ( )27يوضح ذلك:
جدول ()27

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير طبيعة العمل
المجال

طبيعة العمل

العدد

المتوسط

المجال األول  :معيقات األنشطة

االنحراف
المعياري

مدير

245

30.380

6.191

قائد كشفي

241

31.075

6.006

مدير

245

32.698

7.549

الكشفية المرتبطة بالمعلمين

قائد كشفي

241

33.863

7.377

المجال الثالث  :معيقات األنشطة

مدير

245

26.747

5.709

الكشفية المرتبطة بالطلبة

قائد كشفي

241

27.880

5.934

المجال الرابع  :المعيقات المرتبطة

مدير

245

37.849

6.908

والفنية )

قائد كشفي

241

39.880

7.346

مدير

245

29.849

5.302

لألنشطة الكشفية ذاتها

قائد كشفي

241

29.921

6.026

المجال السادس :معيقات تنس

مدير

245

30.988

4.990

قائد كشفي

241

31.212

5.212

مدير

188.510 245

28.513

قائد كشفي

193.830 241

29.617

الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة
(مديري المدارس أو قسم األ نشطة)
المجال الثاني  :معيقات األنشطة

باإلمكانات ( المادية والمعنوية

المجال الخامس  :معيقات تنس

للمجتمع المحلي

الدرجة الكلية لالستبانة

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )484وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )484وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01
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قيمة "ت"
1.256

1.720
2.145

3.140

0.140
0.484
2.017

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.210

غير دالة
إحصائيا

0.086

غير دالة
إحصائيا

0.032

0.002

دالة عند0.05

دالة عند 0.01

0.889

غير دالة
إحصائيا

0.629

غير دالة
إحصائيا

0.044

دالة عند0.05

يتضددح م ددن الجدددول الس ددابق أن قيمددة "ت" المحس ددوبة أقددل م ددن قيمددة "ت" الجدولي ددة ف ددي
المجال األول والثاني والخامس والسادس وهدذا يددل علدى عددم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية
فيهما تعزى لمتغير طبيعة العمل عند مستوى داللة (. ) 0.01 ≤ α ، 0.05 ≤ α
كم ددا يتض ددح أن قيم ددة "ت" المحس ددوبة أكب ددر م ددن قيم ددة "ت" الجدولي ددة ف ددي المج ددال الثال ددث وال ارب ددع
والدرجة الكلية لالستبانة  ،هذا يدل على وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية تعدزى لمتغيدر طبيعدة

العمددل(مدددير  ،قائددد كشددفي) عنددد مسددتوى داللددة ( )0.05 ≤ αللمجددال الثالددث معيقددات األنشددطة

الكش ددفية المرتبط ددة بالطلب ددة لص ددالح القائ ددد الكش ددفي  ،ووج ددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية تع ددزى
لمتغي ددر طبيع ددة العمل(م دددير  ،قائ ددد كش ددفي) عن ددد مس ددتوى دالل ددة ( )0.01 ≤ αللمج ددال ال ارب ددع :

المعيق ددات المرتبط ددة باإلمكان ددات ( المادي ددة والمعنوي ددة والفني ددة ) لص ددالح القائ ددد الكش ددفي  ،ووج ددود

فددروق ذات داللددة إحصددائية تعددزى لمتغيددر طبيعددة العمل(مدددير  ،قائددد كشددفي) عنددد مسددتوى داللددة

( )0.05 ≤ αللدرجة الكلية لالستبانة لصالح القائد الكشفي .

ويعزو الباحث وجود فروق دالة إحصائيا لمعيقدات األنشدطة الكشدفية المرتبطدة بالطلبدة ومعيقدات

المرتبطددة باإلمكانددات الماديددة والمعنويددة والفنيددة  ،والدرجددة الكليددة لالسددتبانة لصددالح قددادة النشددا

الكشفي من المعلمين إلى أن :

 -1المعلددم هددو األقددرب فددي التعامددل مددع الطلبددة داخددل الفصددل وخارجدده وفددي النشددا مددن مدددير
المدرسددة وأكثددر قدددرة علددى تحديددد احتياجددات الطالددب مددن النشددا ومددا يعيددق ويعرقددل النشددا
الكشفي من معيقات تتعلق بالطلبة .

 -2كون المعلم هو المنفذ والمتابع للنشا الكشفي وبرامجه فهو يشعر بتلدك المعوقدات أكثدر مدن
مدير المدرسة الذي ينصب اهتمامه على األمور اإلدارية للنشا مدن تقدارير وتوثيدق للنشدا

خوفا من الرقابة والمحاسبة اإلدارية له .

 -3المعلددم قائددد النشددا الكشددفي هددو أكثددر علمددا مددن مدددير المدرسددة بمتطلبددات النشددا الكشددفي
واحتياجددات الفرقددة مددن إمكانددات ماديددة ومعنويددة وفنيددة كالوسددائل واألدوات الكشددفية وبعددض

التجهيزات والمواد الخام الغير متوفرة ومصروفات النقل للرحالت الخلوية  ،وهو الذي يبحث
ع ددن ت ددذليل العقب ددات ووض ددع الحل ددول لتل ددك المعيق ددات  .بينم ددا تنظ ددر اإلدارة المدرس ددية لتل ددك

المعيقات على أنها شكلية يمكن التغلب عليها من خالل توفير المتطلبات من الطلبة وحنكة
المعلم القائد الكشفي بالمدرسة  ،والتحايل عليها باستبعاد برامج النشا التي قد تحتاج تكلفدة

ماديددة ولددو بسدديطة لسددعي اإلدارة لتددوفير تلددك المصددروفات وتوظيفهددا فددي جوانددب أخددرى علددى
حسدداب النشددا الكشددفي  ،وهددذا مددا ال يدروق لقددادة النشددا الكشددفي فعلدده والرضددا عليدده لكوندده

يفرغ النشا الكشفي من تحقيق أهدافه ومضمونه التربوي .
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الفرض الخامس من فروض الدراسة:
ينص الفرض الخامس مدن فدروض الد ارسدة علدى :ال توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية
عنتد مستتتوى الداللتتة (<  )0.05بتين متوستتطات استتتجابات أفتراد العينتتة لمعيقتتات األنشتتطة
الكشتتتفية فتتتي المتتتدارس الحكوميتتتة بمحافظتتتات غتتتزة تعتتتزى لمتغيتتتر المنطقتتتة التعليميتتتة(رفتتتح،
خانيونس ،شرق خان يونس ،الوسطى ،غر غزة ،شرق غزة ،شمال غزة).
ولإلجابد ددة عد ددن هد ددذا الفد ددرض قد ددام الباحد ددث باسد ددتخدام أسد ددلوب تحليد ددل التبد دداين األحد ددادي
 One Way ANOVAوذلددك للتعددرف إلددى داللددة الفددروق لتقددديرات عينددة الد ارسددة لمعيقددات
األنش ددطة الكش ددفية بالم دددارس الحكومي ددة بمحافظ ددات غد دزة الت ددي تع ددزى لمتغي ددر المنطق ددة التعليمي ددة
والجدول ( )28يوضح ذلك .

جدول ()28
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية
المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

المجال األول  :معيقات

بين المجموعات
داخل المجموعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات

162.272
17904.782

6
479

27.045
37.380

المجموع

18067.053

485

بين المجموعات
داخل المجموعات

413.604
26717.449

6
479

المجموع

27131.053

485

بين المجموعات
داخل المجموعات

218.669
16341.035

6
479

المجموع

16559.704

485

110.526
24985.391

6
479

25095.918

485

155.870
15419.677
15575.547
160.894
12440.366
12601.259
4512.905
407820.428
412333.333

6
479
485
6
479
485
6
479
485

األنشطة الكشفية المرتبطة
بالجهات المشرفة (مديري

المدارس أو قسم األ نشطة)
المجال الثاني  :معيقات
األنشطة الكشفية المرتبطة
بالمعلمين
المجال الثالث  :معيقات

األنشطة الكشفية المرتبطة
بالطلبة

بين المجموعات
المجال الرابع  :المعيقات
المرتبطة باإلمكانات ( المادية داخل المجموعات
المجموع
والمعنوية والفنية )
المجال الخامس  :معيقات
تنس لألنشطة الكشفية
ذاتها

المجال السادس :معيقات
تنس للمجتمع المحلي

الدرجة الكلية لالستبانة

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

68.934
55.778

0.724

0.631

غير دالة
إحصائياً

0.286

غير دالة
إحصائي ًا

0.381

غير دالة
إحصائياً

0.908

غير دالة
إحصائياً

0.565

غير دالة
إحصائياً

26.816
25.972

1.033

0.403

غير دالة
إحصائي ًا

752.151
851.400

0.883

0.507

غير دالة
إحصائياً

36.445
34.115

18.421
52.162
25.978
32.191

ف الجدولية عند درجة حرية ( )485،6وعند مستوى داللة (2.85 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )485،6وعند مستوى داللة (2.12 = )0.05
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قيمة "ف" قيمة الداللة مستوى الداللة

1.236

1.068

0.353

0.807

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن قيمددة "ف" المحسددوبة أقددل مددن قيمددة "ف" الجدوليددة عنددد
مستوى داللة ( ) 0.01 ≤ α ، 0.05 ≤ αفي جميع المجاالت والدرجة الكليدة لالسدتبانة ،أي
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا لمعيقات األنشطة في المدارس الحكوميدة
بمحافظات غزة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية إلى :
المركزيدة التدي تتعامدل بهدا و ازرة التربيدة والتعلديم ومدديرياتها فدي جميدع المنداطق التعليميددة
مددع المدددارس  ،حيددث تخضددع جميددع المندداطق التعليميددة لقدوانين وأنظمددة موحدددة وتعليمددات إداريددة
وخط ونشرات خاصة بالنشا الكشفي موحدة لجميع المناطق التعليمية .
إضافة إلى خضوع المجتمع المحلي والطلبة والمعلمين والمديرين في المدارس الحكومية
لنفس الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مما يشدكل وقدوع النشدا الكشدفي فدي
جميع المناطق تحت نفس المعوقات .
الفرض السادس من فروض الدراسة:

ينص الفرض السدادس مدن فدروض الد ارسدة علدى :ال توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية

عنتتد مستتتوى الداللتتة ( )0.05 ≤ αبتتين متوستتطات استتتجابات المتتديرين لمعيقتتات األنشتتطة
الكشتتفية فتتي المتتدارس الحكوميتتة بمحافظتتات غتتزة تعتتزى لمتغيتتر ستتنوات الخبتترة(أقتتل متتن 5
سنوات 10-6 ،سنوات ،أكثر من  10سنوات).
ولإلجابد ددة عد ددن هد ددذا الفد ددرض قد ددام الباحد ددث باسد ددتخدام أسد ددلوب تحليد ددل التبد دداين األحد ددادي
 One Way ANOVAوذلدك للتعدرف إلدى داللدة الفدروق لتقدديرات المدديرين لمعيقدات األنشدطة
الكشددفية بالمدددارس الحكوميددة بمحافظددات غدزة التددي تعددزى لمتغيددر سددنوات الخبدرة اإلداريددة لمددديري
المدارس والجدول ( )29يوضح ذلك .
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جدول ()29
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخبرة اإلدارية
لمديري المدارس
درجات

المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

المجال األول  :معيقات

بين المجموعات

3.478

2

األنشطة الكشفية المرتبطة

داخل المجموعات

9348.220

242

المجموع

9351.698

244

المجال الثاني  :معيقات

بين المجموعات

10.887

2

5.443

األنشطة الكشفية المرتبطة

داخل المجموعات

13892.762

242

57.408

بالمعلمين

المجموع

13903.649

244

بين المجموعات

36.721

2

18.360

داخل المجموعات

7915.590

242

32.709

المجموع

7952.310

244

المجال الرابع  :المعيقات

بين المجموعات

22.213

2

11.107

المرتبطة باإلمكانات ( المادية

داخل المجموعات

11621.199

242

48.021

والمعنوية والفنية )

المجموع

11643.412

244

المجال الخامس  :معيقات

بين المجموعات

141.846

2

70.923

تنس لألنشطة الكشفية

داخل المجموعات

6717.567

242

27.759

ذاتها

المجموع

6859.412

244

بين المجموعات

39.563

2

19.782

داخل المجموعات

6035.400

242

24.940

المجموع

6074.963

244

بين المجموعات

391.322

2

195.661

داخل المجموعات

197979.903
198371.224

242
244

818.099

بالجهات المشرفة (مديري
المدارس أو قسم األ نشطة)

المجال الثالث  :معيقات
األنشطة الكشفية المرتبطة
بالطلبة

المجال السادس :معيقات
تنس للمجتمع المحلي

الدرجة الكلية لالستبانة

المجموع

الحرية

متوسط المربعات

1.739
38.629

قيمة "ف" قيمة الداللة مستوى الداللة

0.045

0.956

إحصائي ًا

0.095

0.910

غير دالة
إحصائي ًا

0.561

0.571

غير دالة
إحصائياً

0.231

0.794

غير دالة
إحصائياً

2.555

0.080

غير دالة
إحصائياً

0.793

0.454

غير دالة
إحصائياً

0.239

0.787

ف الجدولية عند درجة حرية ( )242،2وعند مستوى داللة (4.71 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )242،2وعند مستوى داللة (3.04 = )0.05

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن قيمددة "ف" المحسددوبة أقددل مددن قيمددة "ف" الجدوليددة عنددد
مستوى داللة ( ) 0.01 ≤ α ، 0.05 ≤ αفدي جميدع المجداالت والدرجدة الكليدة لالسدتبانة ،أي
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غير دالة

غير دالة
إحصائياً

أن دده ال توج ددد ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية تع ددزى لمتغي ددر ع دددد س ددنوات الخب ددرة اإلداري ددة لم ددديري
المدارس الحكومية بمحافظات غزة .
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا لمعيقات األنشطة في المدارس الحكوميدة
بمحافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة اإلدارية لمدديري المددارس الحكوميدة بمحافظدات
غزة إلى :
كددون مددديري المدددارس يتعدداملون فددي إطددار أنظمددة وق دوانين وتعليمددات ونش درات للنشددا
الكشفي ذات مصدر واحد وهو و ازرة التربية والتعليم  ،ويعملون تحت نفدس الظدروف االجتماعيدة
واالقتصددادية والسياسددية ويخضددعون لددنفس الدددورات التدريبيددة والتأهيليددة  ،فلددن يكددون تددأثير لعدددد
سنوات الخبدرة اإلداريدة فدي تقدديراتهم لمعيقدات النشدا الكشدفي فدي المددارس الحكوميدة  ،ومدديري
المدارس يتصرفون في ضدوء الصدالحيات الممنوحدة لهدم مدن اإلدارة التعليميدة العليدا وتحدت واقدع
واحددد وبالتددالي ف د ن زيددادة سددنوات الخب درة اإلداريددة لمددديري المدددارس لددن يعطددي فروقددا ذات داللددة
إحصائية لمعيقات األنشطة الكشفية في المدارس الحكومية .
الفرض السابع من فروض الدراسة:
يددنص الفددرض السددابع مددن فددروض الد ارسددة علددى :ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية
عنتتتد مستتتتوى الداللتتتة (<  )0.05بتتتين متوستتتطات استتتتجابات القتتتادة الكشتتتفيين لمعيقتتتات
األنشطة الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعتزى لمتغيتر ستنوات العمتل الكشتفي
للمعلم القائد الكشفي (أقل من  3سنوات 7-4 ،سنوات ،أكثر من  7سنوات).
ولإلجابد ددة عد ددن هد ددذا الفد ددرض قد ددام الباحد ددث باسد ددتخدام أسد ددلوب تحليد ددل التبد دداين األحد ددادي
 One Way ANOVAوذلددك للتعددرف إلددى داللددة الفددروق لتقددديرات قددادة النشددا لمعيقددات
األنشطة الكشفية بالمدارس الحكومية بمحافظدات غدزة التدي تعدزى لمتغيدر سدنوات العمدل الكشدفي
للمعلم قائد النشا والجدول ( )30يوضح ذلك.
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جدول ()30
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات العمل الكشفي
المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

المجال األول  :معيقات

بين المجموعات
داخل المجموعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات

48.847
8607.808

2
238

24.424
36.167

المجموع

8656.656

240

بين المجموعات
داخل المجموعات

106.955
12955.527

2
238

المجموع

13062.481

240

بين المجموعات
داخل المجموعات

58.846
8392.664

2
238

المجموع

8451.510

240

بين المجموعات
داخل المجموعات

10.139
12941.371

2
238

المجموع

12951.510

240

بين المجموعات
داخل المجموعات

37.876
8677.627
8715.502
9.944
6510.264
6520.207
1130.807
209393.218
210524.025

2
238
240
2
238
240
2
238
240

األنشطة الكشفية المرتبطة
بالجهات المشرفة (مديري

المدارس أو قسم األ نشطة)
المجال الثاني  :معيقات

األنشطة الكشفية المرتبطة
بالمعلمين
المجال الثالث  :معيقات

األنشطة الكشفية المرتبطة
بالطلبة
المجال الرابع  :المعيقات
المرتبطة باإلمكانات ( المادية
والمعنوية والفنية )

المجال الخامس  :معيقات
تنس لألنشطة الكشفية
ذاتها

المجال السادس :معيقات
تنس للمجتمع المحلي

الدرجة الكلية لالستبانة

المجموع

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

53.477
54.435
29.423
35.263

5.070
54.376
18.938
36.461

قيمة "ف" قيمة الداللة مستوى الداللة

0.675

0.982

0.834

0.093

0.519

0.510

0.376

غير دالة
إحصائياً

0.435

غير دالة
إحصائي ًا

0.911

غير دالة
إحصائياً

0.596

غير دالة
إحصائياً

4.972
27.354

0.182

0.834

غير دالة
إحصائياً

565.404
879.803

0.643

0.527

غير دالة
إحصائي ًا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،242وعند مستوى داللة (4.71 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،242وعند مستوى داللة (3.04 = )0.05

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن قيمددة "ف" المحسددوبة أقددل مددن قيمددة "ف" الجدوليددة عنددد

مسددتوى داللددة ( ) 0.01 ≤ α ، 0.05 ≤ αفددي جميددع المجدداالت والدرجددة الكليددة لالسددتبانة ،أي
أندده ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية تعددزى لمتغيددر عدددد سددنوات العمددل الكشددفي للمعلددم قائددد
النشا .
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا لمعيقات األنشطة في المدارس الحكوميدة
بمحافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات العمل الكشفي للمعلم قائد النشا إلى :
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غير دالة
إحصائي ًا

كون المعلمين قادة النشا الكشفي يتعاملون في إطار أنظمة وقوانين وتعليمات ونشدرات النشدا
الكشفي ذات مصدر واحد وهو و ازرة التربية والتعليم  ،ويعملون تحت نفدس الظدروف االجتماعيدة
واالقتص ددادية والسياس ددية ويخض ددعون لل دددورات تدريبي ددة وتأهيلي ددة تحم ددل نف ددس المحت ددوى  ،وخطد د
النشا الكشفي الموحدة لجميع المدارس  ،فلن يكون تأثير لعدد سنوات العمدل الكشدفي للمعلمدين
قادة النشا الكشفي فدي تقدديراتهم لمعيقدات النشدا الكشدفي فدي المددارس الحكوميدة  ،ونظد ار ألن
جميع قادة النشا الكشفي يخضدعون لواقدع موحدد ويعملدون تحدت إمكاندات ماديدة وفنيدة ومعنويدة
متشابهة إلى حد مدا ومركزيدة اإلدارة التعليميدة  ،فد ن زيدادة سدنوات العمدل الكشدفي للمعلمدين قدادة
النشددا الكشددفي المدرسددي لددن يعطددي فروقددا دالددة إحصددائيا لمعيقددات األنشددطة الكشددفية  .وتختلددف
نتائج هدذه الد ارسدة مدع د ارسدة ضدحيك ( )2004حيدث توجدد فدروق تعدزى لمتغيدر الخبدرة الكشدفية
دالدة إحصدائيا عندد مسددتوى داللدة ( )0.01فدي القدديم السياسدية فقد لصددالح ذوي الخبدرة أكثدر مددن
خمس سنوات .
الفرض الثامن من فروض الدراسة:
يددنص الفددرض الثددامن مددن فددروض الد ارسددة علددى :ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية
عنتد مستتتوى الداللتتة (<  )0.05بتين متوستتطات استتتجابات أفتراد العينتتة لمعيقتتات األنشتتطة
الكشفية في المدارس الحكوميتة بمحافظتات غتزة تعتزى لمتغيتر المؤهتل الكشتفي للقائتد ( إعدداد
قادة  ،تمهيدي شارة  ،شارة خشبية ،ال يوجد).
ولإلجابد ددة عد ددن هد ددذا الفد ددرض قد ددام الباحد ددث باسد ددتخدام أسد ددلوب تحليد ددل التبد دداين األحد ددادي
 One Way ANOVAوذلددك للتعددرف إلددى داللددة الفددروق لتقددديرات قددادة النشددا لمعيقددات
األنشطة الكشفية بالمدارس الحكوميدة بمحافظدات غدزة تعدزى لمتغيدر المؤهدل الكشدفي للمعلدم قائدد
النشا الكشفي والجدول ( )31يوضح ذلك .
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جدول ()31
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير المؤهل الكشفي للقائد
درجات

المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

المجال األول  :معيقات

بين المجموعات

239.165

3

األنشطة الكشفية المرتبطة

داخل المجموعات

8417.491

237

المجموع

8656.656

240

المجال الثاني  :معيقات

بين المجموعات

289.294

3

96.431

األنشطة الكشفية المرتبطة

داخل المجموعات

12773.188

237

53.895

بالمعلمين

المجموع

13062.481

240

بين المجموعات

37.571

3

12.524

داخل المجموعات

8413.940

237

35.502

المجموع

8451.510

240

المجال الرابع  :المعيقات

بين المجموعات

225.840

3

75.280

المرتبطة باإلمكانات ( المادية

داخل المجموعات

12725.671

237

53.695

والمعنوية والفنية )

المجموع

12951.510

240

المجال الخامس  :معيقات

بين المجموعات

139.796

3

46.599

تنس لألنشطة الكشفية

داخل المجموعات

8575.706

237

36.184

ذاتها

المجموع

8715.502

240

بين المجموعات

45.678

3

15.226

داخل المجموعات

6474.530

237

27.319

المجموع

6520.207

240

بين المجموعات

3830.224

3

1276.741

داخل المجموعات

206693.801

237

872.126

المجموع

210524.025

240

بالجهات المشرفة (مديري
المدارس أو قسم األ نشطة)

المجال الثالث  :معيقات
األنشطة الكشفية المرتبطة
بالطلبة

المجال السادس :معيقات
تنس للمجتمع المحلي

الدرجة الكلية لالستبانة

الحرية

متوسط المربعات

79.722
35.517

قيمة "ف" قيمة الداللة مستوى الداللة

2.245

0.084

إحصائي ًا

1.789

0.150

0.353

0.787

غير دالة
إحصائياً

1.402

0.243

غير دالة
إحصائياً

1.288

0.279

غير دالة
إحصائياً

0.557

0.644

غير دالة
إحصائياً

1.464

0.225

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن قيمددة "ف" المحسددوبة أقددل مددن قيمددة "ف" الجدوليددة عنددد

مستوى داللة ( ) 0.01 ≤ α ، 0.05 ≤ αفدي جميدع المجداالت والدرجدة الكليدة لالسدتبانة ،أي
أن دده ال توج ددد ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية تع ددزى لمتغي ددر المؤه ددل الكش ددفي للمعل ددم قائ ددد النش ددا
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غير دالة
إحصائي ًا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )237،3وعند مستوى داللة (3.88 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )237،3وعند مستوى داللة (2.65 = )0.05

الكشفي.

غير دالة

غير دالة
إحصائياً

ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا لمعيقات األنشطة في المدارس الحكوميدة
بمحافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات العمل الكشفي للمعلم قائد النشا .
بمحافظات غزة إلى :
كون المعلمين قادة النشا الكشفي يتعاملون في إطار أنظمة وقوانين وتعليمات ونشرات النشا
الكشفي ذات مصدر واحد وهو و ازرة التربية والتعليم  ،ويخضعون لنفس التعليمات اإلدارية
ونفس الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ،وأيضا خط النشا الكشفي الموحدة
لجميع المدارس تحد من إبداع القادة الكشفيين في التغلب على بعض معيقات النشا الكشفي ،
فلن يكون تأثير للمؤهل الكشفي للمعلمين قادة النشا الكشفي في تقديراتهم لمعيقات النشا
الكشفي في المدارس الحكومية  ،ونظ ار ألن جميع قادة النشا الكشفي يخضعون لواقع موحد
ويعملون تحت إمكانات مادية وفنية ومعنوية متشابهة إلى حد ما ومركزية اإلدارة التعليمية ،
ف ن المؤهل الكشفي للمعلمين قادة النشا الكشفي المدرسي لن يعطي فروقا دالة إحصائيا
لمعيقات األنشطة الكشفية  .وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ضحيك ( )2004حيث
أظهرت فروق في القيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05تعزى لمتغير المؤهل الكشفي
لألبعاد الدينية والسياسية واالجتماعية والجمالية والمجموع الكلي لصالح المؤهل الكشفي تمهيدي
شارة فأكثر .
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اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
يدنص السدؤال الثالدث علدى أنده  :متا ستبل التغلت علتى معيقتات األنشتطة الكشتفية فتتي
المدارس الحكومية بمحافظات غزة ؟
لإلجابددة عددن هددذا الس دؤال تددم الرجددوع إلددى اسددتجابات أف دراد العينددة مددن المددديرين والقددادة
الكشفيين على السؤال المفتوح نهاية استبانة معيقات األنشطة الكشفية  ،وتحليلهدا وفيمدا يلدي أهدم
سبل التغلب على معيقات األنشطة الكشفية كما هو موضح بالجداول األتية :
جدول ()32
السبل الكفيلة بالتغل على معيقات األنشطة الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة
المجال األول  :سبل التغل على معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة (مديري المدارس أو قسم األنشطة)
ر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

العبارات

عقد قسم األنشطة دورات كشفية متجددة ومتنوعة دون تكرار وباالستعانة
بقادة وخبراء كشفيين خارجيين واستكمال الدراسات الكشفية المتقدمة للقادة .
اهتمام االدارة المدرسية بجوهر النشا الكشفي وتشجيع إبداعات الفرقة
الكشفية المدرسية ومتابعتها وادراجها ضمن الخطة المدرسية .
تفعيل دور المشرفين الكشفيين وقسم األنشطة بالو ازرة والمديريات تجاه الفرق
الكشفية المدرسية  ،وحضورهم للفعاليات الكشفية بالمدراس ومتابعتها .
زيادة قسم األنشطة ومشرفي النشا الكشفي لعدد الزيارات السنوية للفرق
الكشفية المدرسية وجعلها جدية أكثر  ،والمتابعة الفعالة للتقارير الكشفية .
تواصل المشرفين الكشفيين بالمديريات والو ازرة مع القادة الكشفيين بالمدراس
لمتابعة واقع النشا الكشفي المدرسي وتحسينه .
توفير خطة للنشا الكشفي واضحة ومحددة ومرنة مراعية الوقت والظروف
واإلمكانات  ،وذات أهداف تربوية مرتبطة بمنهاج الطالب .
تخصيص جزء من لقاءات ودورات مديري المدارس لتوعيتهم بالنشا
الكشفي ودوره التربوي وترسيخ القناعة لديهم بأهميته .
التنسيق اإليجابي بين قسم األنشطة ومديرو المدارس لتنفيذ برامج النشا
الكشفي بطريقة تحقق أهداف النشا وتشجعه .
جدولة األنشطة الكشفية بالخطة الو ازرية للنشا وعدم تكدسها نهاية العام

-153-

ترتي
ضمن
البعد

الترتي
ضمن
االستجابات
الكلية

تكرار

النسبة
ضمن
البعد

النسبة
ضمن
التك اررات
الكلية

112

16.92

2.35

1

13

83

12.54

1.74

2

21

77

11.63

1.62

3

27

64

9.67

1.34

4

29

61

9.21

1.28

5

31

43

6.50

0.90

6

44

39

5.89

0.82

7

49

35

5.29

0.73

8

51

30

4.53

0.63

9

53

 10تخصيص حصة كشافة لكل الصفوف بداية العام

28

4.23

0.59

10

55

 11اشراك المديرين وقادة النشا الكشفي بوضع الخطة السنوية للنشا

28

4.23

0.59

11

56

 12زيادة الخبرات الكشفية واإلدارية لمشرفي النشا الكشفي بالو ازرة والمديريات

22

3.32

0.46

12

58

 13النزاهة في تحكيم وادارة المسابقات الكشفية بين الفرق المدرسية

20

3.02

0.42

13

61

 14تكريم ادارة النشا الطالبي مديري المدارس المتميزة بنشاطها الكشفي

20

3.02

0.42

14

62

662

%100

13.89

المجموع

المجال الثاني  :سبل التغل على معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين والقادة الكشفيين
ر

1
2
3
4

العبارات

زيادة عدد حصص التفرغ الكشفي إلى  5حصص
تحفيز ومكافأة القائد الكشفي وتعزيزه ماديا ومعنويا  ،كأخذ القيادة الكشفية
بعين االعتبار عند تقييم المعلم وشهادات الشكر والتقدير .
رفع كفاءة القادة الكشفيين بالمدارس بتأهيلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم
الكشفية
تخفيف العبء عن المعلم قائد النشا الكشفي  ،وعدم إسناد أنشطة مدرسية
أخرى له

تكرار

النسبة
ضمن
البعد

139

النسبة
ضمن
التك اررات
الكلية

14.27

2.92

ترتي
ضمن
البعد

الترتي
ضمن
االستجابات
الكلية

1

6

136

13.96

2.85

2

8

132

13.55

2.77

3

9

107

10.99

2.25

4

15

تعاون معلمي المدرسة مع القائد الكشفي في تنفيذ المنهج الكشفي وبرامج
5

النشا الكشفي بفاعلية كل حسب مبحثه وقدرته .مع تخصيص معلم مساند

91

9.34

1.91

5

19

للقائد الكشفي
6
7

إسناد النشا الكشفي إلى معلم مؤهل كشفيا ذو كفاءة ورغبة وقناعة
بالنشا وعلى قدر من المسؤولية
توعية المعلمين بأهمية النشا الكشفي ودوره التربوي .

88

9.04

1.85

6

20

64

6.57

1.34

7

30

تعريف القادة الكشفيين بمسؤولياتهم ومهامهم الكشفية وتثقيفهم وتجديد
8

معلوماتهم الكشفية واطالعهم على المستجدات ذات العالقة بالنشا من

51

5.24

1.07

8

38

خالل ورشات العمل واللقاءات المنتظمة .
9

تنسيق القائد الكشفي مسبقا مع المعلمين لتسهيل خروج الكشافين من
الحصص عند الضرورة ومحاولة تعويضها للطلبة

 10توسيع صالحيات القائد الكشفي بالمدرسة وتسهيل مهامه (تفويض
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46

4.72

0.97

9

40

42

4.31

0.88

10

45

السلطات)
التعاون المشترك بين قادة الفرق الكشفية المدرسية لتبادل الخبرات والتغذية
 11الراجعة من خالل ورشات العمل  ،وتنفيذ المخيمات كشفية لقادة الفرق من

40

4.11

0.84

11

46

المعلمين .
 12توظيف القائد الكشفي لحصص التفرغ في تنفيذ النشا الكشفي
13

إدراج النشا الكشفي والمهارات الكشفية ضمن المساقات التدريسية لطلبة
كليات التربية بالجامعات
المجموع

20

2.05

0.42

12

63

18

1.85

0.38

13

66

974

%100

20.45

المجال الثالث  :سبل التغل على معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة
ر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

العبارات

تعزيز وتحفيز الطلبة أعضاء الفرق الكشفية المدرسية ماديا ومعنويا
تحديد جدول الحصص الكشفية لتدريب الطلبة الكشافين مع اإلدارة مسبقا
لتجنب خروجهم من الحصص الدراسية
عقد اللقاءات والندوات لتوعية الطلبة بأهمية النشا الكشفي وترغيبهم وزيادة
انتمائهم للحركة الكشفية  ،مع استخدام قدوة من الطلبة الكشافين لترغيبهم .
رب برامج النشا الكشفي بالمنهاج الدراسي للطالب  ،واختيار أنشطة تلبي
حاجات الطلبة وتراعي ميولهم ومراحلهم العمرية
عقد قسم األنشطة دورات تدريبية للطلبة لتنمية المهارات الكشفية مثل دورة
عرفاء الطالئع وغيرها
إدراج عالمات ضمن الشهادة المدرسية للطلبة المشاركين بالنشا الكشفي
اختيار الطلبة ذوي الرغبة بالنشا والخبرة الكشفية سابقا للحفاظ عليهم من
التسرب في أعوام قادمة
غرس حب العمل التطوعي لدى الطلبة في االجتماعات الكشفية وتشجيعهم
وتعاونهم مع بعضهم البعض
بطاقة تقييم تراكمية للكشافين تستمر معه بانتقاله من مرحلة إلى مرحلة
أعلى للحفاظ عليهم من التسرب

 10إتاحة الفرصة لمشاركة الطلبة في األعمال الكشفية وانجازها بأنفسهم
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تكرار

النسبة
ضمن
البعد

178

النسبة
ضمن
التك اررات
الكلية

21.63

3.74

ترتي
ضمن
البعد

الترتي
ضمن
االستجابات
الكلية

1

3

170

20.66

3.57

2

4

130

15.79

2.73

3

10

95

11.54

1.99

4

16

80

9.72

1.68

5

24

45

5.47

0.94

6

41

45

5.47

0.94

7

42

40

4.86

0.84

8

47

20

2.43

0.42

9

64

20

2.43

0.42

10

65

823

المجموع

%100

17.28

المجال الرابع  :سبل التغل على معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة باإلمكانات المادية والمعنوية والفنية
ر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارات

التوفير المسبق لإلمكانات المادية والمعنوية من تجهيزات ومستلزمات ومواد
خام وأدوات الزمة للفرق الكشفية المدرسية .
توفير الو ازرة ميزانية كافية للنشا الكشفي المدرج ضمن خططها  ،وزيادتها
من موازنتها التشغيلية .
زيادة توفير مديريات التربية والتعليم للحوافز والمكافئات (الدعم المادي
والمعنوي للفرق الكشفية)
تنسيق الو ازرة مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير أماكن دائمة وآمنة غير
بعيدة للمخيمات الكشفية.
تواصل إدارة المدرسة والو ازرة مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم الفرق
الكشفية المدرسية ماديا .
توفير زي كشفي موحد وكامل لكافة أعضاء الفرقة الكشفية بشكل مركزي
من اإلدارة العامة للنشا الطالبي بداية كل عام
العمل على إيجاد ركن خاص ومكان مناسب بالفرقة الكشفية وأنشطتها
داخل المدرسة
جمع األموال والتبرعات لدعم النشا الكشفي المدرسي (تبرعات الطلبة
وأعضاء الفرقة وأولياء األمور)
استثمار المواد الخام الالزمة من البيئة  ،وساحات المدرسة والساحات
العامة والنوادي الرياضية لتنفيذ نشاطات كشفية مدرسية ومعارض كشفية .
تفعيل قسم األنشطة لنظام الشارات الكشفية واألوسمة بصورة متدرجة
وباالشتراك مع جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية .
المجموع

تكرار

النسبة
ضمن
البعد

النسبة
ضمن
التك اررات
الكلية

ترتي
ضمن
البعد

الترتي
ضمن
االستجابات
الكلية

186

19.96

3.90

1

2

163

17.49

3.42

2

5

124

13.30

2.60

3

12

111

11.91

2.33

4

14

95

10.19

1.99

5

17

83

8.91

1.74

6

22

65

6.97

1.36

7

28

40

4.29

0.84

8

48

35

3.76

0.73

9

52

30

3.22

0.63

10

54

932

%100

19.56

المجال الخامس  :سبل التغل على معيقات األنشطة الكشفية التي تنس لألنشطة الكشفية ذاتها
ر

تكرار

العبارات
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النسبة
ضمن
البعد

النسبة
ضمن
التك اررات
الكلية

ترتي
ضمن
البعد

الترتي
ضمن
االستجابات
الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تجديد وتنويع برامج النشا الكشفي المدرسي وتطويرها بحيث تتضمن
مهارات كشفية جوهرية وجذابة ومناسبة للمرحلة والجنس
تخصيص وقت كافي لممارسة األنشطة الكشفية المدرسية المخط لها
بشكل يتوافق مع وقت وحصص الطالب .
توفير دليل كشفي في كل مدرسة موضحا  :األنشطة وأهدافها وطرق
تنفيذها  ،وبنود المنهج الكشفي لكل مرحلة  (.للمعلم  ،وللطالب)
توفير منهاج ومادة كشفية بين يدي الطلبة يتناسب مع ميولهم وثقافتهم
واحتياجاتهم
تطوير األنشطة الكشفية وبرامجها بما يالئم متطلبات العصر
تفعيل حياة الخالء بأنشطتها المختلفة مع مراعاة الفروق بين الجنسين
والمراحل العمرية
االهتمام بالجانب الترفيهي ضمن أنشطة الفرق الكشفية المدرسية كالرحالت
الخلوية واألنشطة الرياضية
تفعيل الزيارات التبادلية بين الفرق الكشفية المدرسية لتبادل الخبرات الكشفية
بين الطلبة والقادة .
عقد المخيمات الكشفية للطلبة باإلجازات وبعد الدوام

138

19.69

2.90

1

7

81

11.55

1.70

2

23

80

11.41

1.68

3

25

58

8.27

1.22

4

32

56

7.99

1.18

5

34

55

7.85

1.15

6

35

53

7.56

1.11

7

37

47

6.70

0.99

8

39

45

6.42

0.95

9

43

توثيق برامج النشا الكشفي المنفذة وعرض انجازات الفرق الكشفية من
 10خالل صفحات التواصل االجتماعي وغيرها  ،أو تفعيل موقع إلكتروني

22

3.14

0.46

10

59

خاص بالنشا الكشفي لو ازرة التربية والتعليم
 11االهتمام باجتماعات الفرق الكشفية وتفعيلها جيدا

22

3.14

0.46

11

60

إقامة تجمع كشفي مع الدول العربية وتفعيل دورات ومخيمات كشفية خارج
 12محافظات غزة وخارج الوطن التواصل بين الفرق الكشفية داخل الوطن

15

2.14

0.31

12

67

وخارجه
 13زيادة عدد ممثلي النشا الكشفي بين محافظات الضفة ومحافظات غزة

15

2.14

0.31

13

68

 14تفعيل الخدمة العامة واألعمال التطوعية ضمن نشا الفرق الكشفية المدرسية

14

2.00

0.29

14

69

701

%100

14.71

المجموع
المجال السادس  :سبل التغل على معيقات األنشطة الكشفية التي تنس للمجتمع المحلي
ر

تكرار

العبارات
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النسبة
ضمن
البعد

النسبة
ضمن
التك اررات

ترتي
ضمن
البعد

الترتي
ضمن
االستجابات

الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8

توعية أولياء األمور بماهية النشا الكشفي من خالل عقد ورشات العمل
والندوات واللقاءات الكشفية.
تعزيز وتقوية دور المجتمع المحلي بالتواصل معه وتثقيفه وتوعيته ،
واشراكه بتخطي وتنفيذ وتقويم برامج النشا الكشفي المدرسي .
تفعيل اإلعالم الكشفي مستثم ار الوسائل االعالم المحلية والنشرات واإلذاعة
المدرسية لنشر الحركة الكشفية
حضور أولياء األمور والمشاركة مع أبنائهم بفعاليات وبرامج النشا
الكشفي بالمدرسة .
دعم و ازرة الشباب والرياضة لنواد كشفية دائمة .
تفعيل دور جمعية الكشافة والمرشدات داخل مدارس و ازرة التربية والتعليم
بالدعم وتوفير الشهادات واألوسمة والدورات الكشفية الموسعة مع اعتمادها
مشاركة الفرق الكشفية المدرسية بالمناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية
والكشفية والعروض التراثية.
تجنيب النشا الكشفي بمحافظات غزة للخالف السياسي
المجموع

الكلية

195

29.02

4.09

1

1

130

19.35

2.73

2

11

92

13.69

1.93

3

18

1.68

4

26

58

8.63

1.22

5

33

55

8.185

1.16

6

36

39

5.80

0.82

7

50

23

3.42

0.48

8

57

672

%100

14.11

80

11.90
5

ويالحظ من الجدول السابق أن أبرز السبل للتغل على معيقات األنشطة الكشفية
في المدارس الحكومية كاآلتي :

أوال  :أبرز السبل للتغل على المعيقات المرتبطة بالجهات المشرفة :

 .1عقد قسم األنشطة دورات كشفية متجددة ومتنوعة دون تكرار وباالستعانة بقادة وخبراء
كشفيين خارجيين واستكمال الدراسات الكشفية المتقدمة للقادة .

 .2اهتمام االدارة المدرسية بجوهر النشا الكشفي وتشجيع إبداعات الفرقة الكشفية المدرسية
ومتابعتها وادراجها ضمن الخطة المدرسية .

 .3زيادة قسم األنشطة ومشرفي النشا الكشفي لعدد الزيارات السنوية للفرق الكشفية المدرسية
وجعلها جدية أكثر  ،والمتابعة الفعالة للتقارير الكشفية .

 .4تفعيل دور المشرفين الكشفيين وقسم األنشطة بالو ازرة والمديريات تجاه الفرق الكشفية
المدرسية  ،وحضورهم للفعاليات الكشفية بالمدراس ومتابعتها .
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ثانيا  :أبرز السبل للتغل على المعيقات المرتبطة بالمعلمين والقادة الكشفيين :
 .1زيادة عدد حصص التفرغ الكشفي إلى  5حصص .
 .2تحفيز ومكافأة القائد الكشفي وتعزيزه ماديا ومعنويا  ،كأخذ القيادة الكشفية بعين االعتبار عند
تقييم المعلم وشهادات الشكر والتقدير .
 .3رفع كفاءة القادة الكشفيين بالمدارس بتأهيلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم الكشفية .
 .4تخفيف العبء عن المعلم قائد النشا الكشفي  ،وعدم إسناد أنشطة مدرسية أخرى له .
ثالثا  :أبرز السبل للتغل على المعيقات المرتبطة بالطلبة :

 .1تعزيز وتحفيز الطلبة أعضاء الفرق الكشفية المدرسية ماديا ومعنويا

 .2تحديد جدول الحصص الكشفية لتدريب الطلبة الكشافين مع اإلدارة مسبقا لتجنب خروجهم
من الحصص الدراسية .

 .3عقد اللقاءات والندوات لتوعية الطلبة بأهمية النشا الكشفي وترغيبهم وزيادة انتمائهم للحركة
الكشفية  ،مع استخدام قدوة من الطلبة الكشافين لترغيبهم .

 .4رب برامج النشا الكشفي بالمنهاج الدراسي للطالب  ،واختيار أنشطة تلبي حاجات الطلبة
وتراعي ميولهم ومراحلهم العمرية .

رابعا  :أبرز السبل للتغل على المعيقات المرتبطة باإلمكانات المادية والمعنوية والفنية :
 .1التوفير المسبق لإلمكانات المادية والمعنوية من تجهيزات ومستلزمات ومواد خام وأدوات
الزمة للفرق الكشفية المدرسية .
 .2توفير الو ازرة ميزانية كافية للنشا الكشفي المدرج ضمن خططها  ،وزيادتها من موازنتها
التشغيلية .
 .3تواصل إدارة المدرسة والو ازرة مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم الفرق الكشفية المدرسية
ماديا .
 .4تنسيق الو ازرة مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير أماكن دائمة وآمنة غير بعيدة للمخيمات
الكشفية.
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 .5زيادة توفير مديريات التربية والتعليم للحوافز والمكافئات للفرق الكشفية .
خامسا  :أبرز السبل للتغل على المعيقات التي تنس لألنشطة الكشفية ذاتها :
 .1تجديد وتنويع برامج النشا الكشفي المدرسي وتطويرها بحيث تتضمن مهارات كشفية
جوهرية وجذابة ومناسبة للمرحلة والجنس
 .2توفير منهاج ومادة كشفية بين يدي الطلبة يتناسب مع ميولهم وثقافتهم واحتياجاتهم
 .3توفير دليل كشفي في كل مدرسة موضحا  :األنشطة وأهدافها وطرق تنفيذها  ،وبنود
المنهج الكشفي لكل مرحلة  (.للمعلم  ،وللطالب)
 .4تخصيص وقت كافي لممارسة األنشطة الكشفية المدرسية المخط لها بشكل يتوافق مع
وقت وحصص الطالب .
سادسا  :أبرز السبل للتغل على المعيقات التي تنس للمجتمع المحلي :
 .1توعية أولياء األمور بماهية النشا الكشفي من خالل عقد ورشات العمل والندوات واللقاءات
الكشفية.
 .2تعزيز وتقوية دور المجتمع المحلي بالتواصل معه وتثقيفه وتوعيته  ،واشراكه بتخطي وتنفيذ
وتقويم برامج النشا الكشفي المدرسي .
 .3تفعيل اإلعالم الكشفي مستثم ار الوسائل االعالم المحلية والنشرات واإلذاعة المدرسية لنشر
الحركة الكشفية.
 .4حضور أولياء األمور والمشاركة مع أبنائهم بفعاليات وبرامج النشا الكشفي بالمدرسة .
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توصيات الدراسة :

إضافة إلى سبل التغلب على معيقات األنشطة الكشفية في المدارس الحكومية  ،يوصي الباحث
وفق ما توصلت إليه نتائج الدراسة باآلتي :

 -1إعداد اإلدارة العامة للنشا الطالبي خطة النشا الكشفي المدرسي وفق اإلمكانات المادية
والمالية المتوفرة .

 -2إعادة النظر من قبل و ازرة التربية والتعليم في الموازنات المالية واإلمكانات المادية والفنية
المعززة للنشا الكشفي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة .

 -3تطوير قسم األنشطة المدرسية للدورات الكشفية التدريبية وتنويعها دون تكرار  ،وفتح باب
استكمال الدراسات الكشفية المتقدمة للمعلمين قادة النشا  ،وكذلك تنفيذ دورات عرفاء
الطالئع باهتمام وجدية أكثر .

 -4زيادة عدد حصص التفرغ الكشفي إلى  5حصص والتخفيف من األعباء المهام الملقاة

على عاتق المعلم  ،كاألعمال الكتابية والفنية التي تشكل عائقا أمام تفرغه لمتابعة النشا

الكشفي .

 -5تجديد وتنويع وتطوير األنشطة الكشفية المدرسية بحيث تناسب ميول وحاجات واهتمامات
الطلبة .

 -6توفير دليل كشفي خاص باألنشطة الكشفية المدرسية موزعا حسب المراحل الكشفية ،
وتعميمه على المدارس بحيث يسهل الرجوع إليه عند تنفيذ النشا الكشفي .

 -7مكافأة المعلمين قادة النشا الكشفي ماديا ومعنويا  ،وتعزيز مديري المدارس الذين
يظهرون تفوقا وابداعا واضحا في نجاح النشا الكشفي المدرسي .

 -8توفير الحوافز المادية والمعنوية للطلبة الفاعلين في ممارسة النشا الكشفي .

 -9إثارة اهتمام الطلبة والمعلمين والمديرين وأولياء األمور نحو أهمية األنشطة الكشفية

المدرسية من خالل تنظيم الندوات وورشات العمل واللقاءات الكشفية معهم  ،والتأكيد على

أنها جزء من العملية التعلمية التعليمية داخل المدرسة وخارجها .

 -10إيجاد نواد كشفية دائمة بالتنسيق مع و ازرة الشباب والرياضة أوغيرها من الجهات المعنية
 -11العمل على إيجاد مخيمات كشفية دائمة وآمنة  ،وتفعيلها نهاية اليوم الدراسي وخالل
اإلجازات الفصلية .

 -12مشاركة الفرق الكشفية المدرسية في كافة المناسبات الدينية والوطنية .
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 -13االستفادة من مؤسسات المجتمع المحلي وتبرعات الطلبة وأولياء األمور في دعم النشا
الكشفي وتوفير احتياجاته .

 -14تفعيل دور جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية  ،وغيرها من الجمعيات الكشفية

المجتمعية داخل المدارس الحكومية بعقد الدورات واللقاءات والتدريبات والزيارات التبادلية

بين الفرق الكشفية المجتمعية والمدرسية لتبادل الخبرات .

 -15تفعيل نظام الحوافز الكشفية للطلبة والقادة من المعلمين ( نظام الشارات واألوسمة
وشهادات الشكر والتقدير ) .

مقترحات الدراسة :

 -1إجراء دراسة تجريبيدة بعندوان  " :أثدر برندامج كشدفي خلدوي فدي تنميدة المهدارات الكشدفية
للمعلمين قادة النشا الكشفي بالمدارس الحكومية " .
 -2إجراء دراسة بعنوان  " :مدى امتالك المعلمين قادة النشا الكشفي للكفايات الكشفية ".
 -3إج دراء د ارس ددة بعند دوان  " :تصددور مقتددرح لتط ددوير النشددا الكشددفي المدرس ددي فددي ض ددوء
االتجاهات التربوية المعاصرة "
 -4إجد دراء د ارس ددة بعند دوان  " :اتجاه ددات المعلم ددين نح ددو النش ددا الكش ددفي المدرس ددي وس ددبل
تحسينها "

 -5إج دراء د ارسددة بعن دوان  " :معيقددات النشددا الكشددفي فددي الجامعددات الفلسددطينية وسددبل
التغلب عليها "
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المصادر والمراجع

 -1القرآن الكريم .

ثانيا  :المراجع :

 -1أبو جعفر  ،صالح أنس ( : )2007تقويم األهداف المعرفية السلوكية لمجاالت المنهاج
الكشفي لألشبال تالميذ المرحلة االبتدائية بجمهورية مصر العربية  ،المجلة العلمية

للبحوث والدراسات في التربية الرياضية  ،ع( ، )15كلية التربية الرياضية ببورسعيد ،
مصر  ،ص ص .159 - 122

 -2أحمد ،طالل بن علي ( : )2005مدى تحقيق أهداف التربية اإلسالمية في تأهيل قادة
الوحدات الكشفية من وجهة نظر القادة الكشفين  ،رسالة ماجستير  ،قسم التربية
االسالمية والمقارنة  ،كلية التربية  ،جامعة أم القرى .
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التربية والتعليم العالي  -غزة  ،فلسطين .

 -4اإلدارة العامةةة للتيطةةيت التربةةو ( : )2012الكتاااا اإلحصااالي التربااوو الساانوو  ،و ازرة
التربية والتعليم – غزة  ،فلسطين .

 -5إدارة النشاط الكشفي بالسعودية ( : )2001نظام التأهية المسةتمر لقةادة الفةرك الكشةفية ،
اللقاء السنوى التاسع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية  ،مجلاة الساعودية ،

ص ص 185 – 166

 -6أسعد  ،وليد ( : )2006الكشافة المدرسية  ،ط  ، 1مكتبة المجتمع العربي  ،عمان .

 -7اإلقلةةيم الكشةةفي العربةةي ( : )2011الاادليل العاااام للمنااااهة الكشاافية العربياااة المطاااورة ،
األمانة العامة  ،القاهرة  ،مصر.

 -8آل غائةةةس  ،سة ةةعد بة ةةن سة ةةعيد ( : )2005النشااااام المدرسااااي أهاااام الطاااار وا ساااااليا
المعاصرة لتطوير خططه  ،ط  ، 1مكتبة الملك فهد الوطنية  ،الرياض .

 -9بيار  ،إبراهيم يحيى ( 2002م – 1423ه)  :مدى تطبيق الفتيان للمضامين

التربوية المتضمنة في المنهة الكشفي  ،رسالة ماجستير  ،قسم التربية اإلسالمية

والمقارنة  ،كلية التربية  ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة .

 -10بةةدر  ،أريةةم أحمةةد ( : )2004واقااع ب ارامة النشااام المدرسااي والمعوقااات التااي تواجااه
اإلدارة المدرسااية فااي تطبيقااه بماادار

البنااات االبتداليااة بمدينااة م ااة الم رمااة  ،رسةةالة

ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة أم القرى  ،السعودية .
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 -11بدو  ،بالل عبدالعزيز والمكيمي  ،حسين زايد ( : )2009القيم اليلقية لدى ممارسي
النشاط الكشفي بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت  ،مجلة العلوم البدنية والرياضة

 ،ع ( ،)16كلية التربية الرياضية  -جامعة المنوفية  ،مصر  ،ص ص .169 - 155

 -12برسةةوم  ،سةةوزان فهمةةي ( : )2003أسااباا وااطوف طالبااات الماادن الجامعيااة بجامعااة
حلوان ون ممارسة النشام الرياضي  ،رسةالة ماجسةتير  ،كليةة التربيةة الرياضةية بنةات ،

جامعة حلوان .
 -13بركةةات  ،زيةةاد وأبةةو علةةي  ،ليلةةى ( : )2012واقةةع األنشةةطة الطالبيةةة الالمنهجيةةة فةةي
جامعةةة القةةدس المفتوحةةة د ارسةةة مسةةحية فةةي منطقةةة طةةولكرم التعليميةةة  ،ماامتمر ا نشااطة

الطالبيااة الالمنهجيااة فااي الجامعااات الفلسااطينية واقااع وتحااديات  ،يةةوم  -21مةةارس-

 ، 2012عمادة شؤون الطلبة  ،جامعة النجاح الوطنية  ،فلسطين .

 -14برهوم  ،سميرة ( : )2000واقع ممارسة النشام المدرسي في مرحلة التعليم
ا ساسي الدنيا  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية  ،الجامعة االسالمية  ،غزة .

 -15البصام  ،أحالم يالد ( : )2007دور مديرة المدرساة فاي تطاوير ا نشاطة المدرساية
غياار الصاافية للمرحلااة المتوسااطة بماادار

البنااات الح وميااة فااي مدينااة الريااا

ماان

وجهة نظر المديرات ورالدات النشام  ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود  ،الرياض.
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البوهي  ،فاروك ومحفوظ  ،أحمد ( : )2001ا نشطة المدرسية  ،ط(، )1

دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية .

-17

الجرجاو  ،زياد ( : )2002النشام المدرسي وتطبيقاته التربوية  ،ط (، )4

مكتبة  ،غزة .

 -18الجرجاو  ،زياد ( : )2000أثر المشاركة في النشاط الكشفي على تنمية قيم تالميذ
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التطبيقية  ،رام

.
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ملحق رقم ()1

االستبانة األولية المقدمة للمحكمين
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الموضوع  /تحكيم استبانة في صورتها األولية

السيد الدكتور .............................................. /حفظه هللا .
بعد تحية السالم  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :

يقوم الباحث بدراسة بعنووا  " :معيقات األنشطة الكشفية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة منن وههنة

نظر القادة والمديرين وسبل التغلب عليها " كمتطلب للحصول على درجوة الماجسوت ر فوي لصوول التربيوة مو
جامعة األزهر .

لذا قام الباحث ببناء استبانت

هما  :استبانة األنشطة الكشفية بالمدارس الحكومية بمحافظات غنزة

موزعووة علووى  )5مجووا و وهووي  :نشوواو وفعاليوواو ال رقووة دادووة المدرسووة  )8فقوراو  ،نشوواو وفعاليوواو ال رقووة

د ووارل المدرس ووة  ) 12فق وور  ،واألعم ووال اردار ووة  ) 7فقو وراو  ،والتأه ووة والت وودر ب  ) 7فقو وراو  ،ونش وور
الحركة الكش ية  ) 5فقراو .

واستبانة معيقات األنشطة الكشفية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها موزعوة علوى

 ) 6مجا و وهي  :معيقاو تنسب إلى الجهاو المشورفة  -مودراء المودارأ لو قسوم األنشوطة  ) 13 -فقور

 ،معيقوواو تنسووب إلووى القائوود الكش و ي والمعلم و

 ) 11فقوور  ،معيقوواو تنسووب إلووى األعضوواء والطلبووة )9

فقراو  ،المعيقاو المرتبطة بارمكاناو الماديوة والمعنويوة  )12فقور  ،معيقواو األنشوطة الكشو ية المرتبطوة
باألنشووطة الكشو ية ذاتهووا  ) 11فقوور  ،معيقوواو تنسووب للمجتمووا المحلووي ولوليوواء األمووور  ) 8فقووراو  .و تبووا
كة مجال سؤال م توح لمقترحاو حول سبة التغلب على معيقاو األنشطة الكش ية بالمدارأ الحكومية حسوب

كة مجال .

إ اهتمامكم بتقويم فقراو هذه ا ستبانة سيكو له مردوده ال عال وار جابي في تطو رها قبوة توز عهوا

على ع نة الدراسة  ،لذا نرجو م سيادتكم التكرم بإبداء رليكم في ا ستبانة بوضا إشار √) في الحقوة الوذ
ترونه مناسوبا لموام كوة فقور مو فقوراو ا سوتبانة وكتابوة ل مالحهواو ترونهوا مناسوبة فوي المكوا المدصو

لذلك ما إضافة لو حذف ما تالءم ورؤ تكم التطو ر ة .
علما بأنه ت ضة بارشراف على الرسالة :

د .محمد هاشم آغا

و

أ.د زياد الهرهاوي
ما فائق ا حترام والتقد ر
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الباحث  :مصعب عمر الفي

االستبانة األولى  :األنشطة الكشفية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة
رقم

منتمية
للموضوع
نعم

المجال األول  :نشاو وفعالياو ال رقة دادة المدرسة .
ال قر

1

ؤد لعضاء ال رقة الكش ية تحية العلم في طابور الصباح .

2

تشارك في الح اظ على النهام العام دادة المدرسة .

3

رتب و نهم لعضاء ال رقة قاعة النشاو الكش ي ال رقة ولركا طالئعها .

4

تشارك في النهافة العامة للمدرسة وا هتمام بحدائقها.

5

تعقد اجتماعاو ال رقة الطليعة  ،ومجلأ الشرف  ،واألسبوعي ) .

6

تح ي األيام الكش ية واررشادية العربية والعالمية ).

7

تشارك في احت ا و المدرسة باألعياد الد نية والوطنية والقومية ) .

8

تستقبة الض وف في ا حت ا و المدرسية وتقدم ا ستعراضاو الكش ية .

ر

المجال الثاني  :نشاط وفعاليات الفرقة خارج المدرسة.

1

تشارك بالمس راو وا حت ا و الد نية والوطنية والقومية) التي تتم دارل المدرسة .

2

تنهم ز اراو لب وو المسن  ،المستش ياو  ،دور األ تام  ..إلخ .

3

تنهم ليام المرور وذلك بالتنس ق ما الشرطة المحلية.

4

تقوم باألعمال التطوعية المدتل ة كتنه ف المقابر لو المساجد لو قطف الثمار.

5
6
7

تشكة لجا لصدقاء الكشافة با شتراك ما المجتما المحلي للتدطيط المشترك
ألنشطة وفعالياو مدتل ة .

تقوم بالز اراو المتبادلة ب ال رق الكش ية على مستوى المد ر ة لو الوزار .
تشارك في المديماو الكش ية التي تقام على جميا المستوياو  .المدرسة لو
المد ر ة لو الوزار )

8

تن ذ رحالو كش ية وفق دطة تهدف إلى تدر ب المشارك
الكش ية .

9

تقدم ا ستعراضاو الكش ية بالمهرجاناو وا حت ا و التي تقام على مستوى
المد ر ة لو الوزار .

10
11
12

على إحدى المهاراو

تشارك بالزاوية الكش ية في المعارض التي تن ذ على مستوى المد ر ة لو الوزار  .لو
إقامة المعارض الداصة باألنشطة الكش ية .
تشارك الفرقة بمسابقة المهارات والفنون الخاصة بحياة الخالء مثل ( :استخدام
الحبال ،المواقد والنيران واألفران ،الطبخ الخلوي ،الخبز الخلوي ،المأوى الخلوي) .
تشارك الفرقة بالمسابقات على مستوى المديرية ( الدينية والعلمية والثقافية
واالجتماعية والمهنية والفنون –الرسم والموسيقى -والتصاميم باستخدام الحاسوب ) .
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مالحهاو

منتمية
للموضوع

تقيأ ما
بن و ألجله

ال

ال

نعم

الفقرات

تقيأ ما
بن و ألجله
نعم

نعم

مالحظات

منتمية
للموضوع
نعم

المجال الثالث  :األعمال اردار ة .

رقم

ال قراو

1

تعد التقار ر وارحصاءاو الداصة بال رقة .

2

تعد السجالو الداصة بكة طليعة م قبة لم

3

تنهم البرامج والجداول الداصة بنشاو لعضاء ال رقة.

4

تقوم بالتدطيط ال ومي واألسبوع والشهر والسنو للطليعة وال رقة .

5

توفر النشراو والكتب والمجالو الداصة بالنشاو الكش ي اررشاد .

6

تابا القائد سجة التقدم الشدصي للمنتسب

7

تم ت قد العهد الكش ية ومتابعة سجالتها .

تقيس ما
بنيت ألجله
نعم

مالحهاو

سرها وبإشراف عر ها .

.

ر
قم

المجال الرابا  :التأه ة والتدر ب

1

تم تدر ب القائد والمساعد بالتنس ق ما دائر الكشافة والمرشداو في الوزار لو المد ر ة

منتمية
للموضوع
ال
نعم

ال قراو
2

تم تأه ة قاد ال رق بالدراساو ا بتدائية ،التمه دية ،الشار ) .

3

جر تدر ب العرفاء والعر او ورؤساء السداسي م قبة مشرف الكشافة بالدراساو

تقيس ما
بنيت ألجله
ال
نعم

مالحهاو

المتدصصة دوراو العرفاء والعر او وقائد ال رقة ) في اجتماعاو مجلأ الشرف.
تن ذ المد ر ة دراساو ودوراو داصة بالعرفاء  /العرفاء األوائة في لول شهر م

4

ال صة األول لتوه ف المهاراو المكتسبة في ت ع ة نشاو ال رقة ).
5

درب العرفاء طالئعهم الكش ية لثناء اجتماع الطليعة.

6

تقوم المد ر ة لو الوزار بتأه ة القاد الجدد بداية ال صة األول .

7

تن ذ المد ر ة الندواو التثقي ية الصحية  ،الب ئية  ،السالمة المرور ة  ،الوطنية ،
الد نية  ...الخ ) لعرفاء الطالئا طوال العام الدراسي .
رقم

المجال الدامأ :نشر الحركة الكش ية.

تقيس ما
منتمية
للموضوع بنيت ألجله
ال
ال نعم
نعم

ال قراو
1

توعية الطلبة بالنشاو الكش ي اررشاد وجذبهم م دالل ارذاعة المدرسية،

2

توعية الطلبة بأهداف الحركة الكش ية اررشادية .

3

فتح باب ا نتساب لل رقة الكش ية اررشادية المدرسية .

البوستراو  ،لشرطة ال د و  ،ديسكاو الكمب وتر) .

الجدد وتدعوا لولياء األمور لحضورها.

4

تقيم ح الو القبول للمنتسب

5

تمنح شاراو الهواية والجدار لمستحق ها في احت ا و داصة لهذا الغرض
لوسمة وشهاداو ) وقو استحقاقها .
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مالحهاو

االستبانة الثانية  :معيقات األنشطة الكشفية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها .
المهال األول  :معيقات تتصل بالههات المشرفة (مدراء المدارس أو قسم األ نشطة) .

رقم

الفقرات

1
2

مركز ة اردار والتددة في س ر األنشطة الكش ية .

3

عدم ا قتناع بدور ولهمية النشاو الكش ي .

نعم

مالحظات

الجوانب المههر ة

والشكلية للمدرسة .

4

ال

ال

نعم

استغالل بعض المدراء موازنة النشاو الكش ي في تحس

القصور في عملياو

منتمية
للموضوع

تقيس ما
بنيت ألجله

ارشراف والتوجيه والمتابعة والتدطيط والتقويم ) لألنشطة

الكش ية .
5

هتم المد ر بالجانب المعرفي وبروز المدرسة فيه  ،ما اعتبار النشاو الكش ي

6

ا هتمام بالشكلياو دو الجوهر عند ممارسة النشاو الكش ي .

يع ق التحص ة الدراسي .
7

في مجال النشاو

عدم وضوح الهيكة التنهيمي لو التوص ف الوهي ي للعامل
الكش ي .

8

محدودية سلطة المشرف الكش ي .
الك اءاو اردار ة وال نية المتدصصة في مجال األنشطة الكش ية.

9

نق

10

تهرب المدرسة وادار التعليم م تحمة مسؤولياتهم كاملة عند عود الطلبة لممارسة
األنشطة الكش ية في المدرسة بعد الدوام .

 11ضعف مشرف األنشطة الكش ية في التدطيط وابتكار البرامج المناسبة لها .
 12محدودية الوقت إعداد خطة ناجحة مما يحصر البرنامج والخطة في نطاق ضيق.
 13خطط تنفيذ األنشطة الكشفية بالمدرسة غير واضحة.
أضف مقترحات حول سبل التغلب على معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالجهات المشرفة – المدراء أو قسم األنشطة : -
............................................................. -1
................................................................ -2
تقيس ما
منتمية
رقم
المجال الثاني  :معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة بالقائد الكش ي والمعلم .
ألجله
بنيت
للموضوع
مالحظات
ال قراو

نعم

1

رفض معلمي المدرسة للتعاو ما قائد النشاو تمام البرامج الكش ية .

2

الجهة بأهداف ووسائة ولسال ب تن ذ النشاو الكش ي .

3

نق

4

ضعف ا قتناع بأهمية النشاو الكش ي كوس لة تربوية فعالة .

5

كثر األعباء المكلف بها القائد الكش ي لو المعلم دادة المدرسة .

6
7

الدبر الالزمة ردار وتنهيم وت ع ة النشاو الكش ي.

محدودية عدد القاد المؤهل
تسرب القياداو الكش ية م

كش يا في المد ر او .
الم دا

وتنقالو القاد ب
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المدارأ والمناطق

ال

نعم

ال

التعليمية دو ادذ لر ارشراف الكش ي في ذلك.
8
9

التكل ف ا جبار لقياد النشاو الكش ي واعتباره تكملة لجدول المعلم .
عزوف المعلم

ع استالم النشاو الكش ي بسبب عدم ك اية ال  )3حص

المقرر لممارسة النشاو الكش ي .
10

عدم قدر بعض القاد الكش

11

إهمال تقويم قائد النشاو الكش ي .
لضف مقترحاو حول سبة التغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة بالقائد الكش ي والمعلم :
................................................................................................................ -1
................................................................................................................ -2
تقيس ما
منتمية
المجال الثالث  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة باألعضاء والطلبة .
للموضوع بنيت ألجله
مالحظات
نعم ال نعم ال
الفقرات
النشاو الكش ي يشغة الطلبة ع حضور الحص الدراسية .

رقم
1
2

اكتشاف حاجاو وم ول وقدراو األعضاء .

ض ق الوقو المتاح للطالب لممارسة النشاو الكش ي .

3
نهام التقويم همة النشاو الكش ي و ركز على التحص ة العلمي للطالب.
4
ضعف التشجيا المدرسي واهمال إنتال األعضاء وابداعاتهم وعدم إبرازها وارشاد
بها .
5
تأث ر الطلبة ذو الشدصية القوية على زمالئهم با نضمام ألنشطة لدرى.
الشعور بالخجل من االلتحاق بالفرقة الكشفية وممارسة أنشطتها .
6
7
تكدأ الطلبة في لنشطة مدرسية لدرى كالنشاو الر اضي .
ضعف قناعة الطلبة بجدوى النشاط الكشفي وأهميته .
8
9
لبي حاجاته الن سية واربداعية
نهر العضو للنشاو الكش ي قاصر على لنه
وم وله الذاتية لعدم توفر ا مكاناو .
لضف مقترحاو حول سبة التغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة باألعضاء والطلبة :
................................................................................................................ -1
................................................................................................................ -2
تقيس ما
منتمية
رقم
المجال الرابا  :المعيقاو المرتبطة بارمكاناو المادية والمعنوية وال نية .
ألجله
بنيت
للموضوع
مالحظات
ال
نعم ال نعم
ال قراو
1
محدودية المكا المدص لممارسة النشاو الكش ي دادة المدرسة .
2

نق

3

ندر توف ر المواد الدام التي تستددم لتن ذ بعض األنشطة الكش ية .
انعدام المعارض لو ورش العمة المجهز الداصة بالنشاو الكش ي .
محدودية الم زانياو الداصة بالنشاو الكش ي اررشاد على مستوى المدرسة ،
المد ر ة  ،الوزار ) وعدم ك ا تها إ توفرو .
في توف ر التجه زاو الكش ية لل رقة وعدم تغط تها ماليا مثة الوسائة
النق
كش ية ،مالبأ كش ية ،شاراو جدار وهواية ،وسائة نقة)

4
5
6
7

األدواو واآل و الالزمة للقيام باألنشطة الكش ية .

ندر توفر األماك اآلمنة للتد يم المديماو الدائمة ) لو بعدها .
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8

انعدام الحوافز المادية والمعنوية المقدمة للقاد واألعضاء .

9

ا فتقار إلى دل ة للنشاو الكش ي يمك ا سترشاد به .

10

نق التجه زاو التقنية لتطو ر النشاو ومواكبته للعصر .
ندر وقلة المواقا ارلكترونية والمراجا والدراساو واألبحاث العلمية لألنشطة
الكش ية .

11

 12عدم توفر الحوافز الكش ية دادة الوحد مثة الشاراو واألوسمة .
لضف مقترحاو حول سبة التغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة المرتبطة بارمكاناو المادية والمعنوية وال نية
................................................................................................................ -1
................................................................................................................ -2
تقيس ما
منتمية
رقم
المجال الدامأ  :معيقاو تنسب لألنشطة الكش ية ذاتها .
ألجله
بنيت
للموضوع
مالحظات
ال
ال نعم
نعم
ال قراو
ضعف عوامل الجذب والتشويق في األنشطة الكشفية.
1
روتينية األنشطة الكشفية في المدرسة وعدم تنوعها.
2
3
وجود فجو ب األنشطة الكش ية والمناهج الدراسية للطلبة.
االفتقار إلى دليل تفسيري يشمل جميع بنود المنهج لكل مرحلة على حده .
4
يوجد فجوة بين محتوى المنهاج الكشفي ومستوى المرحلة .
5
قلة البرامج واألنشطة المخصصة لحياة الخالء في المنهج.
6
المناهج الكشفية ال تتوافق مع البيئة والمجتمع الذي يعيشه الكشاف من حيث (
7
المناخ واألصالة والعادات والتقاليد ) .
كثرة فروع األنشطة الكشفية وتشعبها .
8
ضعف مسايرة األنشطة الكشفية لروح العصر وتطوره .
9
حصر مجاالت المناهج الكشفية في خمسة مجاالت واشتمال بعضها ألكثر من
10
تخصص .
حاجة المناهج الكشفية للزيادة في مجال النشاط الثقافي والتربية الفكرية .
11
لضف مقترحاو حول سبة التغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة المرتبطة باألنشطة الكش ية ذاتها :
ر
قم
1
2
3
4
5
6
7
8

....................................................................................................................................... -1
........................................................................................... -2

المجال السادأ :معيقاو تنسب للمجتما المحلي ولولياء األمور :

ال قراو
النهر ا جتماعية القاصر للنشاو الكش ي تقلة م التحاق الطلبة به .
طبيعة الحيا ا جتماعية لبعض الكشاف وتعلقهم المستمر بأسرهم وحياتهم المعيشية

منتمية
للموضوع
نعم ال

تقيس ما
بنيت ألجله
ال
نعم

مالحظات

وجود جهات أخرى منافسة كالنوادي الرياضية والمساجد التي تجذب الفتية نتيجة
الحوافز والمميزات المتوفرة فيها .
معارضة بعض أولياء األمور لممارسة أبنائهم للنشاط الكشفي .
كليات التربية ال تتضمن برامجها إعدادا ً حقيقيا ً للمعلم لممارسة األنشطة الكشفية .
انتشار االنترنت ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة .
الظروف االقتصادية الصعبة لألسرة تحد من التوجه نحو األنشطة الكشفية .
ضعف العالقات العامة واإلعالم الكشفي بالمجتمع.
أضف مقترحات حول سبل التغلب على معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمجتمع المحلي وأولياء األمور :
1- ....................................................... -2 ..............................................................................
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ملحق رقم ()2
االستبانة في صورتها النهائية
جامعة األزهر – غز
عماد الدراساو العليا

كلية التربية – قسم لصول التربية

األخ/ت  ...........................................المحترم/ة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يقوم الباحث بد ارسوة تهودف للكشوف عو  " :معيقنات األنشنطة الكشنفية فني المندارس الحكومينة بمحافظنات
غننزة مننن وههننة نظننر القننادة والمننديرين وسننبل التغلننب عليهننا " اسووتكما لمتطلبوواو الحصووول علووى درجووة
الماجست ر في لصول التربية م جامعة األزهر .
لو ووذا رجو ووى م و و سو وويادتكم التكو وورم بارجابو ووة بموضو وووعية ع و و فق و وراو ا سو ووتبانة  ،ح و ووث إ إجاب و واتكم
بموضوعية تسهم بشكة لساسي في ا رتقاء بمستوى نتائج الدراسة  ،علما بأ جميا البياناو الوارد في هذه
الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط  ،وتعامة بسر ة تامة .
شاكر لكم حس تعاونكم وبارك هللا فيكم
أوال  /البيانات األولية ( يرهى وضع إشارة ( √ ) في الخانة المناسبة لبياناتكم الشخصية ):
 الهنس :

 المرحلة :

 )....ذكر

،

 )....لنثى

 )....األساسية  ).... ،الثانوية

 المؤهل العلمي  ).... :بكالور وأ فأقة  ).... ،ماجست ر فأعلى
 طبيعة العمل  ).... :مد ر مدرسة  ).... ،قائد كش ي

)...غرب دان ونأ  )... ،شرق دان ونأ  )... ،الوسطى

 المنطقة التعليمية  )... :رفح ،
بيانات خاصة :

 )...غرب غز

،

 )...شرق غز

،

 )...شمال غز

 سنوات الخدمة لمدير المدرسة  5 )... :سنواو فأقة )... ،م  6لو  10سنواو  )... ،لكثر م  10سنواو
 المؤهل الكشفي للقائد  ).... :إعداد قاد  ).... ،تمه د شار  ).... ،شار دشبية ).... ،

وجد

 سنوات العمل الكشفي للقائد 3 )... :سنواو فأقة  ).... ،م  4إلى 7سنواو  ).... ،لكثر م  7سنواو
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ثانياً  /مهاالت االستبانة وفقراتها :
المهال األول  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالههات المشرفة (مديري المدارس أو قسم األ نشطة)
الفقرات

رقم

بدرجة
كبيرة جدا

المالي لألنشطة الكش ية في تحس

1

وهف المد ر المدص

2

ضعف قناعة المد ر بأهمية األنشطة الكش ية .

3

ترك ز مد ر المدرسة على التحص ة الدراسي للطلبة .

4

ضعف التشجيع المدرسي إلبداعات الفرق الكشفية .

5

ندرة إدراج المديرين لحصص التفرغ الكشفي بالجدول المدرسي .

6

ا هتمام بالشكلياو دو الجوهر عند ا شراف على النشاو الكش ي .

المههر ة والشكلية للمدرسة .

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

الجوانب

الدبر الكش ية لمشرفي األنشطة الكش ية .

7

نق

8

تعدد المهام المكلف بها المشرف الكش ي دادة المد ر ة  .كالنشاو

9

ضعف تواصة مشرفي األنشطة الكش ية ما قاد النشاو في المدارأ .

الر اضي والثقافي )
10

تنقالو القاد الكش

ب

ارشراف الكش ي في ذلك .

المدارأ والمناطق التعليمية دو لدذ لر

المهال الثاني  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالمعلمين
ال قراو

رقم

بدرجة
كبيرة جدا

1

ضعف تعاو معلمي المدرسة ما قائد النشاو تمام البرامج الكش ية .

2

كثر األعباء المكلف بها المعلم القائد الكش ي) دادة المدرسة .

3

نق

4

ضعف اقتناع المعلم

5

التكل ف ارجبار لقياد النشاو الكش ي دو قناعة المعلم .

6
7
8

دبر المعلم القائد الكش ي ) الالزمة ردار النشاو الكش ي.
بأهمية النشاو الكش ي كوس لة تربوية فعالة .

محدودية عدد القاد المؤهل

للعمة ب اعلية في األنشطة الكش ية .

تسرب القياداو الكش ية المؤهلة م الم دا .
إهمال ر اد النشاو الكش ي عند تقويم المعلم م قبة الجهاو المشرفة .

9

توه ف المعلم لحص

10

إد اق بعض القاد الكش

الت رغ للنشاو الكش ي في مجا و لدرى .
في اكتشاف حاجاو الطلبة المنتم

للنشاو الكش ي.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

المهال الثالث  :معيقات األنشطة الكشفية المرتبطة بالطلبة .
الفقرات

رقم

بدرجة
كبيرة جدا

1

يشغة النشاو الكش ي الطلبة ع حضور الحص

2

ض ق الوقو المتاح للطالب لممارسة النشاو الكش ي .

3

إهمال اشتراك الطالب بالنشاو الكش ي عند تق يمه والترك ز على تحص له .

4

تأث ر الطلبة ذو الشدصية القوية على زمالئهم با نضمام ألنشطة لدرى.

5

الشعور بالخجل من ممارسة األنشطة الكشفية .

6

تكدأ الطلبة بأنشطة مدرسية لدرى لكثر تأث ار عل هم كالنشاو الر اضي .

7

ضعف قناعة الطلبة بجدوى النشاط الكشفي .

8

شعور الطالب بقصور النشاو الكش ي ع تلبية حاجاته وم وله الذاتية .

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

الدراسية .

المهال الرابع  :المعيقات المرتبطة باإلمكانات ( المادية والمعنوية والفنية ) .
ال قراو

رقم
1

بدرجة
كبيرة جدا

محدودية مالءمة الب ئة المدرسية لممارسة النشاو الكش ي دادلها .
األدواو واآل و الالزمة للقيام باألنشطة الكش ية .

2

نق

3

ندر توف ر المواد الدام الالزمة لتن ذ بعض األنشطة الكش ية .

4

قلة الحوافز المادية المقدمة للقاد والطلبة .

5

محدودية الم زانياو الداصة بالنشاو الكش ي اررشاد

على مستوى

المدرسة  ،المد ر ة  ،الوزار ) .
6

ا فتقار إلى التجه زاو الكش ية لل رقة مثة

الوسائة كش ية ،مالبأ كش ية،

شاراو جدار وهواية ،وسائة نقة)
7

ندر توافر األماك اآلمنة للتد يم المديماو الدائمة ) لو بعدها .

8

غياب ت ع ة نهام الحوافز الكش ية دادة الوحد مثة الشاراو واألوسمة .

9

ا فتقار إلى دل ة للنشاو الكش ي دادة المدرسة يمك ا سترشاد به .

10

نق

التجه زاو التقنية لتطو ر النشاو ومواكبته للعصر .
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

المهال الخامس  :معيقات تنسب لألنشطة الكشفية ذاتها .
ال قراو

رقم

بدرجة
كبيرة جدا

1

ضعف عوامل الجذب والتشويق في األنشطة الكشفية المدرسية .

2

روتينية األنشطة الكشفية في المدرسة .

3

وجود فجو ب

4

االفتقار إلى دليل تفسيري يشمل جميع بنود المنهج الكشفي لكل مرحلة على
حدة .

5

وجود فجوة بين محتوى المنهاج الكشفي ومستوى المرحلة العمرية للطلبة .

6

قلة األنشطة المخصصة لحياة الخالء في المنهج .

7

صعوبة انتظام مواعيد االجتماعات الكشفية ( الفرقة  ،مجلس الشرف  /مجلس
إدارة الفرقة )

8

ضعف مسايرة األنشطة الكشفية لروح العصر وتطوره .

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

األنشطة الكش ية والمناهج الدراسية للطلبة .

المهال السادس :معيقات تنسب للمهتمع المحلي :
رقم

ال قراو

بدرجة
كبيرة جدا

1

قصور النهر ا جتماعية للنشاو الكش ي تقلة م التحاق الطلبة به .

2

الظروف االقتصادية الصعبة لألسرة تحد من التوجه نحو األنشطة الكشفية .

3

منافسة التنظيمات السياسية التي تجذب الطلبة للعمل الكشفي لديها .

4

معارضة بعض أولياء األمور لممارسة أبنائهم النشاط الكشفي .

5

توجه الطلبة نحو وسائل ترويحية أخرى ( كاإلنترنت ووسائل اإلعالم المرئية
والمسموعة والمقروءة ) .

6

االفتقار إلى نوا ٍد كشفية في محافظات غزة .

7

محدودية تعاون جمعية الكشافة والمرشدات مع الفرق الكشفية المدرسية .

8

تهميش األنشطة الكشفية المدرسية بمحافظات غزة نتيجة االنقسام السياسي
الفلسطيني .
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

ثالثا  /سبل التغلب على معيقات األنشطة الكشفية :
م فضلكم لرجوا التكرم بكتابة مقترحاتكم وآرائكم حول السبة الك لة للتغلب على معيقاو األنشطة الكش ية :

 -1السبة الك لة للتغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة بالجهاو المشرفة مد ر المدارأ
وقسم األنشطة ) :


......................................................................................................................



....................................................................................................................



......................................................................................................................



.....................................................................................................................

 -2السبة الك لة للتغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة بالقائد الكش ي والمعلم

:



......................................................................................................................



......................................... ........................................................................



......................................................................................................................



.....................................................................................................................

 -3السبة الك لة للتغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة بالطلبة واألعضاء الكش

:



......................................................................................................................



.................................................................................................................



......................................................................................................................



............................................................................................. .......................

 -4السبة الك لة للتغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة بارمكاناو المادية والمعنوية وال نية :


......................................................................................................................



......................................................................................................................



.................................................................................................. ..................



................................................................................................................ .....

 -5السبة الك لة بالتغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة باألنشطة الكش ية ذاتها :


......................................................................................................................



................................ ......................................................................................



....................................................................................................................



................................................................................................................. ..



......................................................................................................................



......................................................................................................................



....................................................................................................................

 -6السبة الك لة بالتغلب على معيقاو األنشطة الكش ية المرتبطة بالمجتما المحلي ولولياء األمور :
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ملحق رقم ()3
قائمة أسماء المحكمين
رقم

ههة العمل

االسم

1

عامر وسف الدط ب

جامعة األزهر

2

محمود دل ة لبودف

الجامعة ارسالمية

3

عليا عبدهللا الحولي

الجامعة ارسالمية

4

فؤاد علي العاجز

الجامعة ارسالمية

5

محمد عثما األغا

الجامعة ارسالمية

6

سليما حس

المز

الجامعة ارسالمية

7

عاطف عثما األغا

الجامعة ارسالمية
جامعة األقصى

الحجار

8

رائد حس

9

رند ع د شر ر

جامعة األقصى

10

حمد سليما معمر

جامعة األقصى

11

عبد السالم نصار

جامعة القدأ الم توحة

12

محمود عساف

وزار التربية والتعليم

13

سمية الندالة

وزار التربية والتعليم

14

محمد المز

مد ر دائر الكشافة والمرشداو بوزار التربية والتعليم

15

باسم محيس

رئيأ قسم الكشافة بوزار التربية والتعليم
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ملحق رقم ()4

تعليمات وزارة التربية والتعليم حول النشاط الكشفي

النشاط والفعاليات داخل المدرسة:
 .1التعليمات:

تم العمة بالتعليماو الصادر ع

وزار التربية والتعليم اردار العامة لألنشطة التربوية) دائر الكشافة

والمرشداو وكذلك الوارد في هذه الدطة.

 .2النشاط والفعاليات الداخلية:

النشاط الصباحي للفرقة:

 .1المحافهة على النهام العام دادة لسوار المدرسة في ساحاو المدرسة  ،لمام المقصف  ..إلخ )
 .2تنهيم عملية ددول ودرول الطالب م والى للمدرسة.
 .3رفا العلم الوطني في طابور الصباح.

 .4عقد ا جتماعاو الداصة في الطليعة ومجلأ الشرف.
 .5ترت ب وتنهيم مقر ال رقة ولركا الطالئا.
 .6تدر ب الطالئا م قبة العرفاء.
 .7إعداد السجالو وتنهيمها.

 .8متابعة سجة التقدم الشدصي للمنتسب .

النشاط أثناء الفرصة ( االستراحة ) :

 .1تنهيم اصط اف الطلبة لثناء عملية الشراء م المقصف المدرسي.
 .2ارشراف على النهام العام في الساحاو والمالعب.

 .3المحافهة على النهافة العامة للمدرسة وذلك بالعمة على تنه ف الساحاو بعد ددول الطلبة إلى
الص وف الدراسية.

النشاط الختامي ( بعد انصراف الطلبة من المدرسة ) :
 .1عقد ا جتماع الدا

بال رقة ويكو ذلك لسبوعيا.

 .2توز ا جدول المهام على لفراد ال رقة لل وم التالي.

 .3تنهيم حركة الس ر للح اظ على سالمة الطلبة لثناء الدرول م المدرسة.
 .4إنزال العلم الوطني وتجه زه للرفا لل وم التالي.

 .3النشاطات والفعاليات خارج المدرسة:

 -1المشاركة في المس راو وا حت ا و الوطنية والد نية والقومية التي تتم على مستوى القر ة /المد نة.
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 -2القيام في ز اراو لب وو المسن

 ،المستش ياو  ....إلخ).

 -3تنهيم ليام المرور وذلك بالتنس ق ما الشرطة المحلية.

 -4القيام باألعمال التطوعية المدتل ة تنه ف  /المقابر  /المساجد  /الثمار  ..إلخ).

 -5مشاركة لفراد ال رق بعضهم لبعض في المناسباو وذلك م دالل الز اراو المتبادلة.
 -6ا تصال في المجتما المحلي والتدطيط المشترك ألنشطة وفعالياو مدتل ة.
 -7تشك ة اللجا الداصة بأصدقاء الكشافة.
 -8الز اراو المتبادلة ب

ال رق الكش ية اررشادية على مستوى الوط .

 -9المشاركة في المديماو التي تقام على جميا المستوياو.

 .4إحياء األيام الكشفية واإلرشادية العربية والعالمية واقامة المخيمات واالحتفاالت الخاصة بالفرقة
 .1وم المرشد العربية  11/1م كة عام.

 .2وم المرشد العالمية  2/22م كة عام.
 .3وم الكشاف العالمي  3/3م كة عام.

 .4وم الكشاف العربي  3/22م كة عام.

 .5إقامة مديم نهاية األسبوع ما بعد ههر وم الدميأ والجمعة) عدد  2مديم في السنة ،وتُرسة
مواع د هذه المديماو إلى المد ر ة.
 .6إقامة ا حت ا و الداصة بح الو القبول وا نتقال لألفراد.
 .7ا ستعراضاو الكش ية اررشادية في ساحاو المدرسة.

 .8ا حت ال باألعياد الد نية والوطنية والقومية بالطر قة التي تراها المدرسة مناسبة.

 .5األعمال اإلدارية:

 -1إعداد التقار ر وارحصاءاو الداصة بال رقة الوحد ) الكش ية اررشادية.
 -2إعداد السجالو الداصة بكة طليعة م قبة لم

سر الطليعة وبأشراف عر ف الطليعة.

 -3إعداد البرامج والجداول الداصة بنشاو الطلية وال رقة.

 -4التدطيط ال ومي واألسبوع والشهر والسنو للطليعة وال رقة .
 -5توف ر النشراو والكتب والمجالو الداصة بالنشاو الكش ي اررشاد .

 .6التأهيل والتدريب:
 -1التدر ب الدا

بالقائد والمساعد تم م قبة مشرف الكشافة والمرشداو في المد ر ة وبالتنس ق ما

دائر الكشافة والمرشداو في الوزار م دالل األيام الدراسية.
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 -2تأه ة قاد ال رق بالدراساو

ا بتدائية ،التمه دية ،الشار ) تم م دالل التنس ق ما ب

وجمعية الكشافة والمرشداو ال لسط نية.

بالعرفاء والعر او ورؤساء السداسي والذ

 -3التدر ب الدا

والمرشداو وذلك م

دالل الدراساو المتدصصة

اجتماعاو مجلأ الشرف.
 -4التدر ب الدا

 .7نشر الحركة:

باألعضاء والذ

تم م

الوزار

قبة مشرف /الكشافة

دوراو العرفاء والعر او )وقائد ال رقة في

تم م قبة عر ف كة طليعة ألفراد طليعته لثناء اجتماع الطليعة.

 -1توعية الطلبة وتعر هم بالنشاو الكش ي اررشاد م دالل
ال د و  ،ديسكاو الكمب وتر).

ارذاعة المدرسية ،البوستراو ،لشرطة

 -2توعية الطلبة بأهداف الحركة الكش ية اررشادية.

 -3فتح باب ا نتساب العضوية ) لل رقة الكش ية اررشادية المدرسية.
 -4إقامة ح الو القبول للمنتسب

 -5إقامة ح الو ا نتقال للمنتقل

الجدد ودعو لولياء األمور لحضورها.
م مرحلة كش ية إلى لدرى.

 -6تشك ة لجنة لصدقاء الكشافة وتتكو م لولياء لمور الكشافة  +المتهم

بالحركة الكش ية اررشادية

 +قائد ال رقة.

 .8التخصيص:

 -1المدارأ التي تم تدصي
على النحو التالي:

حص

لممارسة النشاو الكش ي اررشاد

-

حصة اجتماع مجلأ شرف ال رقة.

-

حصة اجتماع لمتابعة سجة تقدم األفراد.

-

ف ها توزع هذه الحص

حصة اجتماع ال رقة

 -2المدارأ التي لم تم تدصي

حص

لممارسة النشاو الكش ي اررشاد

ما ذكر في البند وفق ما تراه مناسبا و تالءم ما هروفها.

 -3تم رصد حص

التدصي

ف ها تعمة على تطب ق

في برنامج المدرسة األسبوعي لو في برنامج مرفق ،و تم اعتماده م

قبة مسئول الكشافة والمرشداو لو رئيأ قسم األنشطة بالمد ر ة.

 -9مهام ومسؤوليات مشرف \ ة الكشافة والمرشدات -:
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 -1القيام بعمة إحصاء شامة بعدد ال رق الكش ية واررشادية المدرسية بالمد ر ة والوقوف على كافة
المعلوماو الداصة بها م ح ث قائد ال رقة لو األعضاء وترسة نسدة منه إلى وزار التربية والتعليم
تم هذا ارجراء في بداية العام الدراسي.

على ل

 -2تطب ق كة ما يصدر ع الوزار م دطط وتعليماو ونهم وقوان
وكتابة التقار ر الداصة بالمد ر ة.

 -3المشاركة في وضا الدطط الداصة بالوحداو الكش ية
تكو

الوحداو الكش ية.

 -4التشاور والتنس ق المستمر ما الوزار فيما د

واعداد الدطط اردار ة والمالية

ال رق ) ومتابعة لعمالها ما ا ستمرار في

كافة النشاو الكش ي في المد ر ة.

 -5تنهيم المديماو والمهرجاناو والمعارض والعروض الكش ية المدتل ة على مستوى المد ر ة وارشراف
عل ها.

 -6متابعة لعمال القاد \ القائداو ع طر ق الز اراو وا جتماعاو وذلك بهدف ا رتقاء بالعمة الكش ي

 -7إرسال التقار ر الشهر ة لوزار التربية والتعليم والتي توضح إجمالي عمة النشاو الكش ي على مستوى
المد ر ة والمدارأ ما ا حت اظ بنسدة منه دادة المد ر ة.

 -8العمة على توف ر كة م األدواو وا حتياجاو الكش ية م مالبأ وشاراو كش ية وذلك في ضوء
التعاو ب

المدارأ والمد ر او.

 -9تزو د القاد والقائداو بنماذل السجالو والتقار ر والنشراو الكش ية المدتل ة وذلك بعد التنس ق ما
وزار التربية والتعليم.

-10

تمث ة المد ر ة في ا جتماعاو الكش ية والتي تعقد على مستوى الوزار .

-11

العمة على توث ق كافة األعمال التي يقوم بها وا حت اظ بها في ملف دا

-12

دراسة المجتما المحلى والتعرف على كافة احتياجاته والتعاو معه في مجال العمة الكش ي

-13

قياد المديماو الكش ية على مستوى المد ر ة.

عل ها م قبة لجنة ارشراف بالوزار .

لح

ارطالع

والددمة العامة.
-14
-15

مشاركة ال رق الكش ية با حت ال بكافة المناسباو الكش ية والوطنية والد نية.

القيام بز ار ال رق الكش ية المدتل ة وذلك بهدف متابعة العمة الكش ي واعطاء التوج هاو

لقاد ال رق الكش ية على ل يقوم مشرف \ الكشافة بتنهيم برنامج شهر لهذه الز اراو ترسة نسدة
منه في نهاية كة شهر إلى وزار التربية والتعليم العالي وفقا للنموذل التالي:-

 -10اللهنة الكشفية واإلرشادية على مستوى المديرية :
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تشكة في كة مد ر ة لجنة كش ية تتولى متابعة النشاو الكش ي وت ع له سواء على مستوى المد ر ة لو

المدارأ التابعة لها و ترلسها مد ر التربية والتعليم.
 أعضاء اللهنة الكشفية

 -1مد ر التربية والتعليم

" رئيأ اللجنة ".

 -2النائب ال ني بالمد ر ة

" مساعد رئيأ اللجنة ".

 -4لعضاء اللجنة الكش ية

"  2م كة مرحة كش ية "

 -3مسئول \ الكشافة والمرشداو بالمد ر ة
على ل

" مقرر اللجنة ".

نتدب م ب نهم لم

السر.

تول مشرف \ الكشافة بالمد ر ة رئاسة ا جتماع بهذه اللجنة في حالة عدم حضور كة م مد ر

التربية والتعليم لو النائب ال ني ويكو ذلك بت ويض م مد ر التربية والتعليم لو نائبة على ل يكو الت ويض
رسميا ويسجة ذلك في محضر ا جتماع.
 اهتماع أعضاء اللهنة الكشفية

-

تجتما اللجنة الكش ية مر كة شهر على ل تبلغ الوزار بمكا وتار خ ا جتماع.
يمك عقد اجتماع غ ر عادى وذلك حسب طلب األعضاء.
يقوم لم

والتعليم العالي.

السر بتدو

محاضر ا جتماع وح هها على ل ترسة نسدة منه إلى وزار التربية

 مهام اللهنة الكشفية بالمديرية

 -رفا مستوى العمة الكش ي بالمدارأ والمد ر ة.

 تنهيم المديماو والمهرجاناو والمعارض والعروض الكش ية المدتل ة. -قياد المديماو الكش ية على مستوى المد ر ة

 -المشاركة في وضا الدطط الداصة بالوحداو الكش ية ال رق ) ومتابعة لعمالها ما ا ستمرار في تكو

الوحداو الكش ية.

 مشاركة ال رق الكش ية با حت ال بكافة المناسباو الكش ية والوطنية والد نية. -رفا مستوى العمة الكش ي بالمدارأ.

 المشاركات باألنشطة الخارهية :في حالة المشاركة في لنشطة وفعالياو ما مؤسساو لدرى يكو
قرار المشاركة م ادتصا

اردار العامة للنشاطاو الطالبية بوزار التربية والتعليم العالي.

 -11تعليمات تنفيذ الدورات التدريبية للكشافة
 -1تم إدطار الوزار بزما ومكا انعقاد الدور وبرنامجها قبة الشروع في تن ذها بأسبوع على األقة.
192

 -2تتولى كة مد ر ة عمة حصر بأسماء قاد ال رق الكش ية الموجود
كافة المعلوماو ع الدبراو الكش ية السابقة لكة قائد .

لد ها على ل

تضم الحصر

 -3تقوم كة مد ر ة بادتيار كادر التدر ب لد ها والذ س تولى مسؤولية التدر ب "  4-3مدرب
لد هم دبراو ودوراو كش ية سابقة وبمستوى ج د.

 -4تم عقد اجتماع لكة م " قاد التدر ب المرشح

" مم

– ومشرفي النشاو الكش ي بالمد ر او " بمبنى

وزار التربية والتعليم لوضا محتوى الماد التدر بية وتوح دها على مستوى القطاع وا ت اق على

برنامج زمني للدوراو.

 -5تتولى كة مد ر ة توف ر مند ة كش ي عند بداية الدور لجميا المشارك .

ضرور ا لتزام بارتداء الزى الكش ي داللها.

 -6مد الدور "  3ليام " وعلى جميا المشارك

حبال \ عصى \ ديم \......الخ ) والقرطاسية الالزمة

 -7تتولى كة مد ر ة توف ر كة م األدواو

للدور ووفقا للمحتوى التدر بي المت ق عليه.

نعقاد الدور على ل

 -8تتولى كة مد ر ة تحد د مكا

النهر – مكا لتن ذ الشق العملي).

توفر فيه

مرافق عامة – مكا لتن ذ الشق

 -9في نهاية الدور تقوم كة مد ر ة بتحد د وم تم م دالله توز ا الشهاداو على در جي الدور م
قاد ال رق الكش ية على ل

تم ذلك با ت اق ما باقي المد ر او وبإشراف كة م رئيأ القسم

ومشرف النشاو ما ضرور التزام الجميا بارتداء الزى الكش ي " توث ق النشاو".

 -12تعليمات تنفيذ األلعاب الكشفية
 داخل اإلطار المدرسي -:

 -1تولى قائد ال رقة الكش ية المدرسية تنهيم وم ر اضي لممارسة عدد م
الر اضية الكش ية " األلعاب في المرفقاو".

 -2يشارك في هذه األلعاب كة م
الكش ية .

لفراد ال رقة الكش ية وكة م

األلعاب والمسابقاو

رغب في ا نضمام إلى الحركة

 -3يقوم قائد ال رقة الكش ية في نهاية المسابقة بتشك ة فر ق لتمث ة ال رقة الكش ية المدرسة على مستوى
المد ر ة .

 داخل إطار المديريات -:
 -1تتولى كة مد ر ة إعداد كة م المكا واألدواو والكوادر البشر ة الالزمة لتن ذ المسابقة الر اضية
الكش ية بح ث تتوفر ف ها الشروو التالية :-
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 المساحة الكلية للملعب

تقة ع  60×40مترا.

 الزم الكلى للمسابقة الواحد جب ل

تجاوز الساعت .

 احتواء المكا على مرافق وددماو

مياه للشرب – دوراو مياه – مهلة لو مكا واقي م لشعة

 توف ر عوامة األم والسالمة دالل ممارسة األلعاب.
الشمأ).

 -2على كة مد ر ة عقد ورشة عمة للكوادر البشر ة المشاركة في المسابقة لشرح آلية التن ذ واعداد
األدواو الالزمة لها .

 -3تحد د ميعاد للمسابقة ومداطبة المدارأ .
 -4توث ق المسابقة .

 -5تقوم كة مد ر ة في نهاية الدور بترشيح عدد "  " 6م قاد ال رق الكش ية  2م كة مرحلة كش ية)
لالشتراك ضم اللجنة الكش ية المشكلة على مستوى مد ر ة التربية والتعليم على ل تتوفر بعض
الشروو في المرشح

والتي منها:-

-

ل تتوفر لدية الرغبة الصادقة للعمة الكش ي.

-

وجود فرقة كش ية فعلية تولى قيادتها ويعمة على تطو رها.

التزامه بالمهام التي توكة إليه سواء على مستوى المد ر ة لو الوزار والتي منها" حضور دوراو –

-

المساهمة في قياد مديماو ........ -الخ.

 -6تدتار المد ر ة "  4فقط " م القاد الستة المرشح

وذلك ليكونوا ضم المرشح

تمه د الشار الدشبية " والتي س تم ارعال عنها حقا

-7

تتم عملية ا دتيار إ بعد ارطالع على التقر ر المرفوع ع كة مشارك .

 -8تقوم كة مد ر ة بإرسال تقر ر م صة ع س ر الدور مرفقا معه " لسماء المشارك

لحضور دور "

وبياناتهم – قاد

التدر ب وبياناتهم – برنامج الدور – التق يم العام".
 -13تعليمات تنفيذ اللقاءات الكشفية
 -1تم تقسيم مد ر او التربية والتعليم إلى مجموعت
التالي :-

المجموعة األولى ":مد ر ة رفح – مد ر ة دا

ح ث تضم كة مجموعة ثالث مد ر او على النحو

ونأ – مد ر ة الوسطى " مكا اللقاء تحدده المجموعة).

المجموعة الثانية  ":مد ر ة شرق غز – مد ر ة غرب غز – مد ر ة الشمال" مكا اللقاء تحدده المجموعة).
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 -2تقوم كة مد ر ة بتشك ة فرقة كش ية قوامها "  24كشاف /مرشد " م دادة المدارأ التابعة لها
على ل

رافق ال رقة عدد "  4قاد كش

 -3تقوم كة مجموعة على حد

" بارضافة لمشرف /الكشافة.

بعقد لقاء تمه د

مشرف /النشاو وقاد ال رق الكش ية والمرشح

في احد المد ر او على ل يضم ا جتماع كة م
م قبة المد ر ة لتحد د كة م األنشطة وال عالياو

والتي سوف تم تن ذها دالل اللقاء إلى جانب توز ا المهام والمسؤولياو على القاد المشارك

ل

درل ذلك ضم جدول تم توز عه على جميا المشارك

على

وذلك قبة اللقاء و ل يشتمة البرنامج

على لكثر م زاوية " كش ية – اجتماعية – ددماتية – ترف هية ....الخ.

تتولى مد ر ة التربية والتعليم والمكل ة باحتضا اللقاء بإعداد وتجه ز مديم ستقبال ال رق المشاركة على ل

يحتوى على كافة المرافق الالزمة للمديم الكش ي .
 -14تعليمات تنفيذ المخيمات النصفية

 -1تقوم كة مد ر ة بإعداد نموذل متكامة ع المديماو النص ية والمزما عقدها دالل لجاز نصف

 -1مكا

ال صة الدراسي على ل
المديم

تضم النموذل ما لي :-

 -2تار خ بدء كة مديم

حد

 -4لسماء القاد المكل

ماب

 3 : 2ليام )

 -3لسماء المدارأ المشاركة " كة مرحلة على

بارشراف على كة مديم.

 -5البرنامج الزمني لكة مديم والزوايا التي تضمنها

 - 6مد المديم والتي ي ضة ل

 -2يحدد لقاء بمبنى وزار التربية والتعليم يضم كة م مشرف الكشافة ع كة مد ر ة وعدد
قاد ال رق الكش ية المرشح
ب

المشارك

تكو
)2م

للعمة ضم هذه المديماو لمناقشة النماذل المقترحة وتبادل الدبراو

لتوح د آلية العمة الكش ي .

 -3تتولى كة مد ر ة توف ر األدواو والمعداو الالزمة لكة مديم ومداطبة المدارأ بميعاد كة مديم .
 -4تتولى كة مد ر ة توف ر وجبتي " إفطار – غداء " لكة مشارك في ح

يساهم كة كشاف مشارك

ضم هذه المديماو بمبلغ "  5شواقة ".
 -15تعليمات تنفيذ دورة إعداد عرفاء الطالئع
 داخل اإلطار المدرسي -:

 -1يقوم قائد /ال رقة الكش ية بالمدرسة بترشيح عدد "  " 4م المراحة المستهدفة مم تتسم ف هم بعض
ص او القياد لحضور هذه الدور .
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 -2رفا كشف بأسماء المرشح
تتعلق بالمرشح

إلى المد ر ة تضم كة م بياناتهم ولية معلوماو لدرى كش ية

دوراو – مديماو ...... -الخ ).

 داخل إطار المديرية -:

س تولى مسؤولية التدر ب "  4-3مدرب /او

 -1تقوم كة مد ر ة بادتيار كادر التدر ب لد ها والذ

" مم لد هم دبراو ودوراو كش ية سابقة وبمستوى ج د.

 -2تم عقد اجتماع لكة م " قاد التدر ب المرشح

– ومشرفو/او النشاو الكش ي بالمد ر او " بمبنى

وزار التربية والتعليم لوضا محتوى الماد التدر بية وتوح دها على مستوى القطاع وا ت اق على

برنامج زمني للدوراو.

 -3تقام الدور تحو ارشراف الكامة للمد ر ة.
 -4مد الدور "  3ليام " ما ضرور التزام الدارس
 -5تتولى كة مد ر ة توف ر كة م األدواو

للدور ووفقا للمحتوى التدر بي المت ق عليه.

 -6تتولى كة مد ر ة تحد د مكا

بارتداء الزى الكش ي.

لحبال \ عصى \ ديم \......الخ ) والقرطاسية الالزمة

نعقاد الدور على ل

النهر – مكا لتن ذ الشق العملي ) .

توفر فيه

مرافق عامة – مكا لتن ذ الشق

 -7يحصة المشارك في نهاية الدور على شهاد يحدد داللها نوع الدور وعدد الساعاو التدر بية ال علية
التي حضرها .
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ملحق رقم ()5

رسائل تسهيل مهمة الباحث
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