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 ملّخص

ة التعرف على  إلى ھدفت ھذه الدراسةُ  فيّة واقع الحرك دارس محافظة اإلالكش ادية في م رش
 التعرف على االختالفإلى و ،ينرام هللا والبيرة الحكومية من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيّ 

ً في وجھات النظر  ا رات الدراسة،متغل تبع أنھا والتوصل  ي ى تطوير اللمقترحات من ش عمل عل
ة في  وقد تكّون. رشاديةاإلالكشفيّة الحركة  دارس الحكومي ديري الم ع م مجتمع الدراسة من جمي

فيّ  ادة الكش ة والق االمحافظ ددھم  ،ين فيھ ً ) 360(وع ا ين،  شخص ن الجنس ار وم ان باعتب ام الباحث ق
ي وزّ  تبانات الت ن االس د م ة عيّ العائ ع بمثاب راد المجتم ل أف ى كام وائية عت عل ة العش ة الدراس ن

 .من مجتمع الدراسة%) 59.4(بنسبة  استبانة) 214(البسيطة، وبلغ عدد تلك االستبانات العائدة 
ىفقرةً موّزعةً  46 وتألفت منھا الباحثان راسة من استبانة أعدّ نت أداة الدّ تكوّ  ِة مجاالتٍ أ عل  ربع

فيينآ يتستقص ،وسؤال مفتوح ادة الكش ديرين والق دى الم م المقترحات ل ُد من راء وأھ ّم التأّك ، وت
فية اإلالأظھرت نتائج الدراسة أن تقدير أفراد وقد  .صدقِھا وثباتِھا ادية عينة لواقع الحركة الكش رش

غ  ث بل ة، حي ة عالي اءت بدرج رة ج ة رام هللا والبي ي محافظ يم ف ة والتعل ة التربي ة لمديري التابع
ة ظھرت وأ). 3.69(ط الحسابي لألداة ككل وسالمت روق ذات دالل ائج عدم وجود ف حصائية إالنت

راد  ديرات أف ين تق ة الب ع الحرك ة لواق فيّةعين ادية اإل الكش كرش زى لمتغيّ لتل دارس تع رات الم
وظيفي، (الدراسة  رة ، مستوى المدرسة، المؤھّالجنسالمسمى ال ). ل العلمي، عدد سنوات الخب

ي يمكن أن تحّسكذلك كشفت ال فية نتائج عن مجموعة من التوصيات الت ة الكش ع الحرك ن من واق
ارشاداإل ة ومن أھمھ دارس الحكومي رق  :ية في الم ادة الف ناد قي فيّة  ضرورة إس ادية  الكش اإلرش

 ً   .وإرشادياً ولديھم الرغبة بالعمل الكشفي للقادة والقائدات المؤھلين كشفيا
رشادي، محافظة رام هللا رشادية، القائد الكشفي اإلاإلالكشفيّة ة الحرك :المفتاحيّةُ  الكلماتُ 

  .والبيرة
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Abstract 
This study aimed at identifying the status of scout movement at 

govermental schools in Ramallah and Al- bireh governorate from the 
principals’ prespective and scout leaders, to find out if there were 
significant differences between means regarding the variables of the 
study, and to provide suggestions for the development of the scout 
movement. The population of the study consisted of (360) males and 
females school principals and scout leaders in the governmental schools 
in Ramallah and Al- bireh governorate. The researchers considered the 
questionnaires that were distributed over the entire members of the 
community as a study sample. The numbers of those questionnaires were 
(214) For the purpose of this study, 46-item questionnaire has considered 
four levels and open questions. Validity and reliability of the 
questionnaire were calculated. The results showed that the appreciation 
level of the scout movement in public schools in Ramallah and Al- bireh 
governorate was high with a mean of (3.69). The results of the study also 
showed that there were no significant differences in the appreciation 
level of the scout movement in public schools in Ramallah and Al- bireh 
governorate for the study variables (job title, gender, school level, 
qualification, and years of experience). Results revealed a set of 
recommendations that could improve the status of the scout movement 
guidance in the public schools. The most important is to a assign the 
leadership of scout movement to those who are well-qualified and have 
the desire toward working in scout movement.   

Key words: Scout Movement, Scout Leader, Ramallah and Al- bireh 
governorate. 

 
 وخلفيّتُھامقّدمةُ الدراسة 

من قبل المعلم، واقتصر دور الطلبة  تلقين الطلبة المادة الدراسيةالتعليم التقليدي يعتمد على إن 
 ا التعليم الحديث القائم علىدون األخذ بالنشاطات الخارجية الالمنھجية، أمّ سماع المعلومة، على 
ً ي ،نشطة الطالبيةاأل لع فيطّ  من منھج المدرسة الحديثة، وجزءاً  مالً متكا جعل من المدرسة مجتمعا

فيھم روح الجماعة  وتجاربھا، ويبثّ  ،خبراتھاو ،وأنواعھا ،الناشئ على حياة المجتمعات بألوانھا
ة يدعم شخصيّ ووالتفاھم المتبادل،  ،بھم على القيادة الجماعية والتشاور والتعاون الجماعيويدرّ 

ل تحمّ يجعل الجھد والعمل الجماعي قادراً على و، كالتمشو تحدياتمن  الطالب بما يواجه
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من يساعد في تكوين عادات ومھارات وقيم وأساليب تفكير الزمة لمواصلة التعليم ، وةمسؤوليال
كون في النشاط لديھم قدرة على الطالب الذين يشار مشاركة في التنمية الشاملة، كما أنّ أجل ال

). Price,Nelson,1999(برايس، نلسون  .كاء مرتفعةذوھم يتمتعون بنسبة  ،نجاز األكاديمياإل
  .)Greffen,1988(جريفن .كما توفر النشاطات المدرسية التحفيز والدافع والعطاء 

ة المتكاملة والدعوة في مخرجات العملية التربويّ  ھاأھمية النشاطات المدرسية ودوروتظھر 
والكليات المعنية بتخريج المعلمين إلى إدخال مساقات خاصة بالنشاطات المدرسية في الجامعات 

وعقد دورات خاصة بالنشاطات المدرسية لمديري المدارس والمعلمين  ،على وجه التخصيص
؛ شحاته .عند تعديل المناھج الدراسية فيھاالمشرفين على ھذه النشاطات المدرسية، والتوسع 

  بطريقة النشاط الكشفي المدرسيساعد وي، ),Asaad, 2005) 1997Shahata .أسعد
 أھمھا تحقيق من التي، المعاصرة التربوية باالتجاھات المرتبطة األھداف تحقيق على ةعمليّ 

 ممارسة على األفراد ومساعدة الذاتي، التعليم ممارسة على القدرة ونشاطه، وتنمية الفرد إيجابية
 نھم ة بخبرات تمكّ تزويد الطلبوم، التعلّ  مجال في الحديثة بالتقنيات واالنتفاع ،رالمستم التعلم

 يتعلمون تحمل المسؤولية والعمل التعاونيو أكبر، إنتاجيةبو ،فاعلبشكل من تنمية قدراتھم 
د الحركة اعتما بسببوذلك  ).Techi bozo, 2007(تيشي بوزو . واالنخراط في سوق العمل

ً وعق ءالكشفية على طريقة متميزة في تحقيق ھدفھا لمساعدة تكامل نمو النش   اً ليجسمانيا
ً وروحي ً واجتماعي ا اعتماد الفتية  ، وھي التعليم بالممارسة كأساس في التربية الحديثة خاصة أنّ ا

؛ المنظمة الكشفية العربية. ي والتلقينوالحركة أكثر من استعدادھم للتلقّ  على العملوالشباب 
  .),1944Dewi؛ (The Arab Scout Organization,1995 ديوي

رة التربية والتعليم الفلسطينية وحرصھا على رفع مستوى األداء في وانطالقاً من رغبة وزا
ة الدور اإلنساني والوطني ين فيھا بأھميّ اإلرشادية، وإيمان القادة التربويّ الكشفيّة الحركة 

اإلرشادية المدرسية، وتحقيق الكثير من األھداف الكشفيّة والتربوي الذي تقوم به الحركة 
، 2012ات الكشفية اإلرشادية، تبنت الوزارة  في خطتھا التنفيذية للعام التربوية من خالل النشاط

ابع تنفيذ برامج األنشطة الكشفية اإلرشادية للطلبة المنتسبين لھا، من أجل وضمن برنامجھا الرّ 
ً وعالمياً، محلّ  كافة زين على المستوياتمتميّ  وتربويّ  النھوض بمستوى قياديّ  ً وعربيا يا

ق أقصى قدرات الشباب البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية اخليل والمساھمة في تحقي
)2012Ikhlayyel,.( 

لكشفية اإلرشادية تاريخ الحركة ا: (ستة محاور وھي وسيعرض الباحثان في ھذا المقام
ً وعربياً، وعالمياً،  ة اإلرشادية ة األربعة، والحركة الكشفيّ ، وأسس الحركة الكشفيّ فلسطينيا

ة اإلرشادية، ودور ة اإلرشادية، والمناھج الكشفيّ التربية، ومراحل الحركة الكشفيّ  وموقعھا من
  ).التربية الكشفية في التنمية الشاملة للمجتمع

  )فلسطينياً و عربياً و عالمياً (ركة الكشفية اإلرشادية تاريخ الح :أوالً 

جزيرة براون علم  أقيم أول مخيم كشفي فيم، وقد 1907ة عام بدأت الحركة الكشفيّ  :عالمياً 
 ،في الھند الجيش البريطانيفقد كان أحد عناصر  ،اللورد روبرت بادن باول م على يد1908
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بنائھم تربية قاسية لالعتماد على النفس تربيتھم أل ةكيفيّ قبائل الزولو لمشاھدته  استنتج من حين
ملكي بحماية  وممرسصدر  1912ثم سنة  ،المساعدةاء مثل ھذه الحركة التي تقوم على نشإفي 

  ).Tahboub,1996(طھبوب . ةفاحركة الكش

 بدأت الحركة في بعض البلدان العربية قبل سواھا بفعل اإلرساليات والطالب  :عربياً 
تشرت في العالم فتأسست وان ،ةوعاشوا أجواء الحركة الكشفيّ  ،الذين كانوا يدرسون في إنجلترا

م، ثم انتقلت إلى 1912كشفية في لبنان عام وكان أول ظھور للحركة ال ،العربي على فترات
 الدھدار  .فلسطين وسوريا في العام نفسه، ومن ثم انتشرت في بقية أرجاء الوطن العربي

)1982Al-Duhdar, .(  

في ليبيا تمھيداً  1966بالنسبة لحركة المرشدات فقد تم عقد مؤتمرھا األول في عام وأما 
  .) ,2000Al-Ahmar(األحمر  .بالمكتب الكشفي العربي أسوة ،إلنشاء المكتب العربي للمرشدات

بعد وذلك  ،قبل غيرھا من الدول العربية 1912 سنةفلسطين في لحركة بدأت ا :فلسطينياً 
تأسست أول فرقة كشفية في  ، وقدةة العالميّ مرور خمسة أعوام على تأسيس الحركة الكشفيّ 

وقد  ،الحرب العالمية األولى اتھا أثناءتوقفت نشاطفي مدينة القدس، و )السانت جورج(مدرسة 
 ،ة التي مرت بھا أرض فلسطين بين مد وجزرالنشاط الكشفي الفلسطيني باألحوال السياسيّ  رتأثّ 
زيارة تفقدية بة ة العالميّ مة الكشفيّ األمين العام للمنظّ  )جاك موريان( .دقام م 1996 سنةفي ف

نشطة الكشفية وأعجب بھا، ووعد بالعمل من وشاھد األ ،للمفوضيات الكشفية في عدة محافظات
بالعمل الجاد من أجل قبول فلسطين في م 1996خالل المؤتمر الكشفي الذي عقد في أوسلو عام 

تم اإلعالن عن قبول فلسطين كعضو في المنظمة الكشفية  ة، وعليهة العالميّ المنظمة الكشفيّ 
  ). ,1982Al-Duhdar(الدھدار العالمية 

ر للحركة الكشفية اإلرشادية للعالم والعالم العربي، وثمة أسس تقوم عليھا وبعد ھذا التطو
 .فيما يأتي يجملھا الباحثانالحركة الكشفية س

 ة اإلرشاديةأسس الحركة الكشفيّ  :ثانيا
تعريف الحركة (وھي  األربعةة اإلرشادية ن ھذا المحور أسس الحركة الكشفيّ تضمّ 

  )يقة الكشفية اإلرشادية المستخدمة في تحقيق األھدافالطرئھا، ومباد ھا،الكشفية، وأھداف

 تعريف الحركة الكشفية
وھو أحد األعضاء في جماعة  :الاف على وزن المبالغة فعّ والكشّ  ،ھو رفع الحجاب :لغة

حركة تربوية طوعية غير ھي والحركة الكشفية  .افة وفرقة الكشفالكشف وله مراتب، والكشّ 
ظر عن اللون أو األصل أو الجنس، وھي ال تقتصر على سن لنّ سياسية مفتوحة للجميع بغض ا

  ). ,1977Butrus(البستاني  ةنمعيّ 
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 أھداف الحركة الكشفية اإلرشادية
تنمية الشباب لالستفادة التامة من قدراتھم البدينة والعقلية بالمساھمة في  تتمثل ھذه األھداف
ية كأعضاء في مجتمعاتھم المحلّ و ،مسؤولينوكمواطنين صالحين  ،واالجتماعية والروحية

جمعية الكشافة والمرشدات . تنمية قدرات الناشئة والشباب على مختلف القدراتوة، والوطنيّ 
 .) ,2004The Jordanian Association for  Boy Scout and Girl Guides(األردنية 

  ة اإلرشاديةمبادئ الحركة الكشفيّ 
 .والتمسك بمبادئ الدين والعمل بإرشاداتهالواجب نحو هللا والذي يتطلب االلتزام  .1

الم والصداقة والتفاھم، بحيث يكون الوالء للوطن مع تعزيز السّ : الواجب نحو اآلخرين .2
 .مع االعتراف بحقوق اآلخرين واحترامھا وتنميته المجتمع والعمل والمشاركة في خدمة

نمية قدراته ليكون قادراً ل مسؤولية نفسه في تالواجب نحو الذات، حيث يرتبط اإلنسان بتحمّ  .3
  ).,Mustafa 2006(مصطفى  .على نفع اآلخرين والقيام باألعمال التطوعية

ة تعتبر أن المبادئ الثالث التي تقوم عليھا الحركة الكشفيّ  انوانطالقا من ذلك يرى الباحث
النواحي ة اإلرشادية كحركة تربوية تھدف إلى تنمية الفرد من مؤشراً على سياسة الحركة الكشفيّ 

 .ةة والروحيّ ة واالجتماعيّ ة والعاطفيّ ة والفكريّ البدنيّ 

 ة اإلرشادية المستخدمة في تحقيق األھدافالطريقة الكشفيّ 
ً يتطلب النظر إليه إن  الطريقة الكشفية عبارة عن نظام متقدم للتثقيف الذاتي، وكونھا نظاما

 يعتبركل عنصر ووحدة متكاملة، باعتباره مجموعة من العناصر يعتمد بعضھا على بعض مكوناً 
م بالممارسة، ونظام الشارات، ونظام الوعد والقانون، والتعلّ : وھذه العناصر ،طريقة في حد ذاته

الطريقة الكشفية ھي الوسائل المستخدمة أو و. وحياة الخالء ،"الطالئع"الصغيرة الجماعات 
إشباع رغبات الطلبة أھمھا  ،ولھا مجموعة من المبادئ ،الخطوات المتبعة لتحقيق األھداف

ومن ھذا الھدف الذي تنطلق منه الحركة  ،وطاقاتھم الجسمية والعقلية واالجتماعية والروحية
زة في تحقيق على طريقة متميّ حة كبيرة من أفراد المجتمع تعتمد ھا تتعامل مع شريالكشفية نجد أنّ 

ً وروحياً  ءلمساعدة تكامل نمو النش ؛ھدفھا تباع ھذه الطريقة ا ليفضّ واجتماعياً، وجسمانياً وعقليا
وجميع المراحل اإلرشادية ) األشبال والكشافة والمتقدم والجوالة(الكشفية  في جميع المراحل

  .) ,2007Al-Hashimi(الھاشمي  )الزھرات، المرشدات، المنجدات(

 ة وموقعھا من التربيةالحركة الكشفيّ  :ثالثا

حيث كان الطلبة يتعلمون  ،بالبساطةتوصف األولى : ةثالث مراحل مھمّ في التربية  مّرت
الثالثة التي اتسمت  ).المدارس(مؤسسات نظامية  بدءالثانية و .بأدوات بسيطةومكان  أيفي 

ويكون للتعليم غير النظامي  ،بنظرة كلية شاملة، تكسر احتكار التعليم النظامي لمسؤولية التربية
مراكز الشباب، وكحركة الكشافة،  - الشبابحركات ومؤسسات  لُ شكّ فيھا دور أساسي وتُ 
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ھذه تعد  - جمعيات الشبان المسلمين والشبان المسيحية وغيرھاوبيوت الشباب، واألندية، و
، من األنشطة التربوية ةكثير والتي تتضمن برامج وأنشطة، ةغير النظامي ةمؤسسات التعليمال
 ). ,1993Al-Dahshan( الدھشان. ةبذلك تساند الدور الذي تقوم به مؤسسات التربية النظاميو

الترويح وشغل على وظيفتھا من قصور ة الحركة الكشفيّ  انتقلت ر مراحل التربية،ومع تطوّ 
ة ھادفة متكاملة، ووسيلة من وسائل التربية البرامج الترفيھية، إلى فلسفة تربويّ وأوقات الفراغ، 

ً على فاعلي في مواقف مرغوبة  وجھده ة الفرد المتعلموالتعليم غير المدرسية، تعتمد اعتماداً كليا
ة والرحالت والمعسكرات تتمثل في األلعاب الخلويّ وومثيرة لميوله واھتماماته واحتياجاته، 

ً على تنظيم األنشطة ة والھوايات العمليّ الكشفيّ  وإدارتھا ة والعلمية المختارة، وتعتمد اعتماداً كليا
. ممارسات تحرص عليھا الفلسفات التربوية الحديثةواتخاذ القرارات من خالل األفراد، وتلك 

  ). ,1988Al-Kashif(الكاشف 

ة تعتبر رافداً من روافد التربية، حيث تتكامل في أھدافھا وممارساتھا مع والحركة الكشفيّ 
فھي تنمو وتتطور مع وغيرھا، نظامية ال ،وممارساتھا أھداف روافد التربية األخرى في المجتمع

 ھا، إضافة إلى التطور في برامجورغباتھا والنفسية الحتياجات كل مرحلة األسس التربوية
أنه من الالزم أن نقارب بين الحركة  انوعليه فقد وجد الباحث ؛تواكب العصرل، الكشفية ھاومناھج

ة إحدى مظاھر الحركة الفّعالة في حياتنا العامة، إذ نجدھا ألن الحركة الكشفيّ  ؛الكشفية والتربية
 .ادئ علم نفس الطفل والمراھق وتنسجم مع تطلعات التربية الحديثة التي تسند إليھاتحاكي مب

  ). Ghoname ,2001( غنيم

 مراحل الحركة الكشفية اإلرشادية :رابعاً 
بدرجة  ،وتتباين رغباته وتتطور احتياجاته ،عندما يكبر الفتى تتغير ميوله وتختلف نزعاته

يستعاض عنھا ببرامج وفي تربيته وتعليمه،  المتبعةالطرق يتحتم معھا تعديل الخطط والبرامج و
رأى قادة الكشاف ضرورة  ا، لھذوتتحقق رغباته واحتياجاته ،شى مع نموه وتطور مداركهاتتم

 ء حسب مراحلھمشى مع النمو الطبيعي للنشاتقسيم الحركة الكشفية اإلرشادية الى مراحل تتم
المنظمة الكشفية  )ت، والكشاف المتقدم، والجوالاألشبال، والزھرات، والكشافة، والمرشدا(

 .),1995The Arab Scout Organization(العربية 

  رشاديةإلة االمناھج الكشفيّ  :خامساً 
 ،مكونات البرنامج الكشفي المحور التربوي الذي تستند عليه جلّ " المنھاج الكشفي"يعتبر 

عمرية الفئة الوفق محددات و ،احلبمختلف أنشطته الموجھة لكل فئة عمرية حسب تصنيف المر
إلى تربية  من خاللھاالكشفية تمثل مجموعة برامج تسعى الحركة الكشفية  المناھجومتقاربة، ال

تربية صحيحة، وإشباع روح اإلبداع لدى الفرد، والعمل على ربط الفرد بمجتمعه  األفراد
ألخالق الحميدة، وتنمية روح وأسرته، ودعم روابط الصداقة بين األفراد، وتعويد الكشاف على ا

 .), Sharap 2009(شراب . ل المسؤولية، واالعتماد على النفس وتحمّ سكتشافالبحث واال
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 ً   ة في التنمية الشاملة للمجتمعدور التربية الكشفيّ  :سادسا
سة كامل طاقاتھم كمواطنين بمساعدتھم على ممار ،تنمية الشبابإلى ة ھدف الحركة الكشفيّ ت

 ،)Powell, 1992( باول ،وكأعضاء في مجتمعاتھم المحلية والوطنية والدولية ،وليةذوي مسؤ
 لفتية والشباباالحتياجات ويتم ذلك باستجابتھا ة، لحركة الكشفيّ ا مبادئ من أھم ،تنمية المجتمعف

، ودراستھا االحتياجات الخاصة بهتحديد تقوم باحتياجات المجتمع، وإلى تتعرف و ،وطموحاتھم
ختلف بالمثل من بلد تاحتياجات المجتمع  وكذلك ،من بلد إلى آخرتختلف ت الشباب متطلبا ألنو

ً إلى آخر، وعليه فإن األمل كبير أن تؤدي الكشافة الدور الذي يفرضه  لنص  عليه الواجب تبعا
  ).,2002Shuwell( شويل .الوعد والقانون الكشفي

  رشادية تجاه المجتمعإلة االكشفيّ  الحركةعمال أومن أھم 

مثل  ،قيام الكشافين ببعض األعمال اليدوية عند تنظيم المخيمات والمعسكرات في الخالء .1
اإلدارية ، وإقامة الخيام، والمرافق الصحية واواستطالعھ اتخطيط المواقع والتعرف عليھ

    .والمالعب

ة، والتي تعد أحد األركان ة والعمليّ مجموعة من الھوايات العلميّ  ىتدريب الكشافين عل .2
ھذه الھوايات تعد وسيلة فعالة الستثمار وقت وساسية التي تقوم عليھا حركة الكشافة، األ

  .الشباب

قيام الكشافين ببعض الزيارات الميدانية للمواقع الخدمية واإلنتاجية والصناعية للتعرف عن  .3
قرب على نشاطات تلك المواقع، والمشاركة في أداء بعض الخدمات في ھذه الوحدات 

 .ما يعمل على التأثير اإليجابي في نفوس الكشافين بأھمية العمل وضرورتهوالمواقع، ب
  ).,1993Al-Dahshan( الدھشان

ولّما كانت الحركة  ،ضح مما سبق الدور التربوي الذي تقوم به الكشافة بشكل عاميتّ و
 ً ً  الكشفية المدرسية من أكثر الحركات الكشفية تنظيما ھتمام ضرورة اال انفيرى الباحث ،والتزاما

بھا، وتوفير حوائجھا حتى تقوم بدورھا التربوي مساندة بذلك الدور التربوي والتعليمي الذي تقوم 
  . به المدرسة

 الدراسة وأسئلتھا مشكلةُ 
ً  النشاطات يعتبر موضوع لم يلق  المدرسية في المدارس الحكومية الفلسطينية موضوعا

ية مقارنة بالدراسات والبحوث األجنبية في ھذا البيئة الفلسطين في ھتمام الكافي لدى الباحثيناال
رشادية لھا دور ة واإلشفيّ الطالبية بما فيھا الحركة الك النشاطات قد أثبتت الدراسات أنً ف. المجال
ة ودورھا التربوي على تحسين تلك ة التعلميّ ة التعليميّ لعمل على تحسين مخرجات العمليّ وأھمية ل

ما الحظه الباحثان من خالل عملھما في الميدان ليم، ومّ المخرجات واالرتقاء بمستوى التع
الى النشاطات المدرسية أنھا مظھرية أكثر من الالزم حيث تقوم التربوي أن البعض ينظر 

اه، والحركة ق األھداف التربوية المتوخّ المدارس بتنفيذ النشاطات المدرسية بشكل مظھري ال يحقّ 
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ً على ارشادية تعتمد في صميمھا ة اإلالكشفيّ  اآلخر، وأن  لتقليد من قبل الطالب بعضھم بعضا
ھناك العديد من المعيقات التي تحول دون تنفيذھا، لھذا يتبين أن ھناك حاجة لمعرفة أھمية 
الحركة الكشفية واإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة وواقع ممارساتھا 

تقديرات من ھم في الميدان التربوي لممارسة النشاطات  ومعيقاتھا، كان ال بد من التعرف على
  .من ھنا جاءت  مشكلة الدراسة. اصرشادية بشكل خكل عام والحركة الكشفية اإلالطالبية بش

  اآلتيةسئلٍة األ جابة عنالدراسة الحالية حاولت اإل وبناًء عليه، فإنّ 

من " رام هللا والبيرة"محافظة ما واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في  −
  ين؟ وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيّ 

رام هللا "ة اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة ھل يختلف واقع الحركة الكشفيّ  −
المسمى (ت الدراسة من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين باختالف متغيرا" والبيرة

 ؟ )ة، والمؤھل العلمي، وعدد سنوات الخبرةومستوى المدرس ،والجنسالوظيفي، 

ة اإلرشادية في محافظة رام هللا والبيرة من وجھة نظر ما مقترحات تطوير الحركة الكشفيّ  −
  المديرين والقادة الكشفين؟ 

  الدراسة فُ اھدأ
واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في مدارس  على فة إلى التعرّ ـالحاليّ  ھدفت الدراسةُ 

من أجل تشخيص  ني والبيرة الحكومية من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيّ محافظة رام هللا
ة وتعزيزھا، وتشخيص بعض جوانب القصور يّ بعض الجوانب اإليجابية الداعمة للحركة الكشف

في وجھات النظر ختالف االكشف عن أّي إلى كما ھدفت الدراسةُ . فيھا للتوصية بمعالجتھا
ة عمل على تطوير الحركة الكشفيّ المقترحات من شأنھا ووضع  .باختالف متغيرات الدراسة

  .في تلك المدارس رشاديةاإل

  الدراسة أھّميةُ 
  : تكمن أھمية الدراسة في النقاط اآلتية

تعد الدراسة من أوائل الدراسات الحديثة بمفھومھا ومجتمعھا في حدود علم الباحثين في  .1
رشادية من وجھة نظر قع الحركة الكشفية اإلمحافظة رام هللا والبيرة، والتي تناولت وا

ين الميدانيين مجتمعين في إظھار المدارس، والقادة الكشفيّ  لة بمديرياإلدارة التربوية المتمثّ 
  .واقع الحركة الكشفية اإلرشادية

ة الدراسة في كون أداتھا من إعداد الباحثين لقياس واقع الحركة الكشفية ضح أھميّ تتّ  .2
المدارس ضمن المفاھيم التربوية الحديثة حيث إنھا تناولت موضوعاً اإلرشادية في تلك 

، كافة جديداً في عملية التنشئة والتربية للمراحل الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية
لتقويم  ؛ة اإلرشاديةودراسة المقترحات التي من شأنھا أْن تعمل على تطوير الحركة الكشفيّ 



 337ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوسف حرفوش، ومحّمد شعيبات

 2015، )2( 29د المجل) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ً ھذا الواقع في المدارس الح للمسح  كومية من وجھة نظر المبحوثين، والتي كانت دعما
  .  وتعزيزاً للنتائجالشامل 

نقاط طار متكامل يمكن االعتماد عليه في تشخيص نقاط القوة وإوقد تفيد نتائج الدراسة في تكوين  .3
المساھمة في عملية في و ،رشادية في المدارس الحكوميةالضعف لواقع الحركة الكشفية اإل

  .والتطوير المستمرالتحسين 

  الدراسة اتُ فرضيّ 
 :ة اآلتيةالصفريً  الفرضياتُ من أسئلة الدراسة الثاني  السؤالانبثق عن 

بين ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة" :الفرضية األولى
كومية في محافظة ة اإلرشادية في المدارس الحمتوسطات استجابة المبحوثين لواقع الحركة الكشفيّ 

ة، /مدير( ين يعزى لمتغير المسمى الوظيفيمن وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيّ ” رام هللا والبيرة“
  )".ة كشفي/قائد

بين ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة": الفرضية الثانية
إلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة ة امتوسطات استجابة المبحوثين لواقع الحركة الكشفيّ 

ذكور، إناث، (المدرسة  نوعين يعزى لمتغير من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيّ ” رام هللا والبيرة“
  )".مختلط

بين ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة": الفرضية الثالثة
ة اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة الحركة الكشفيّ  متوسطات استجابة المبحوثين لواقع

ين يعزى لمتغير مستوى المدرسة من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيّ ” رام هللا والبيرة“
  )".أساسي، ثانوي(

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة": الفرضية الرابعة
ة اإلرشادية في المدارس الحكومية في المبحوثين لواقع الحركة الكشفيّ بين متوسطات استجابة 

ين يعزى لمتغير المؤھل من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيّ ” رام هللا والبيرة“محافظة 
 )".قل من بكالوريوس، بكالوريوس، ماجستير فأعلىأ(العلمي 

) α ≥ 0.05( مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند ": الفرضية الخامسة
ة اإلرشادية في المدارس الحكومية في بين متوسطات استجابة المبحوثين لواقع الحركة الكشفيّ 

من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين يعزى لمتغير عدد سنوات ” رام هللا والبيرة“محافظة 
  ".)سنوات 10أكثر من  ،سنوات 10الى  5سنوات، من  5أقل من (الخبرة 
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  مصطلحاُت الدراسة وتعريفاتُھا اإلجرائيّةُ 
أساسھا التربية والتعليم عن طريق  ،هة اختياريّ ة تطوعيّ ة تربويّ حركة شبابيّ : ةالحركة الكشفيّ 

العمل، والممارسة ألوجه عديدة من األنشطة المرغوبة والمثيرة والمشوقة، والتي تتناسب مع 
لمساھمة في تنمية الشباب لتحقيق أقصى نمو لقدراتھم خصائص المراحل العمرية ألعضائھا، بغية ا

وكمواطنين مسؤولين، وكأعضاء في مجتمعاتھم  ،البدنية والعقلية، واالجتماعية، والروحية كأفراد
ة والصداقة  اإلنسانية بين األخوّ  المحلية والقومية والعالمية، وھي حركة عالمية تسعى إلي بثّ 

الت الجنس والعقيدة أو األصل، وبعيدة عن األحزاب والتكتّ  أعضائھا دون التفرقة بينھم بسبب
  ). ,1988Al-Kashif(الكاشف  ،السياسية

ً بأنّ  وتعرف: ةالحركة الكشفيّ  ة غير سياسية مفتوحة للجميع ة طوعيّ حركة تربويّ : ھاإجرائيا
  .بغض النظر عن اللون أو األصل أو الجنس، وھي ال تقتصر على سّن معينة

ن القيام به خالل أوقات الفراغ، ھي نشاط خاص بالفتيات والشابات يبيّ : يةالحركة اإلرشاد
 وھيي والھدف، وھو ليس مادة دراسية أو وظيفة بمرتب، ويقدم للقائمين به المخاطرة والتحدّ 

نشاط ھادف ويمكن االستمتاع به ضمن برامج خاصة بالفتيات تعمل على تلبية احتياجاتھن داخل 
 ).,Al-Saqaa et, al 1983(السقا وآخرون  .رجھاأسوار المدرسة أو خا

المدارُس التي تديرھا وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وتمولھا  :المدارُس الحكوميّة
  .وتشرف عليھا

لى الشمال إھي إحدى محافظات فلسطين تقع في الضفة الغربية : محافظة رام هللا والبيرة
والتعليم الفلسطينية، احدة للتربية والتعليم تابعة لوزارة التربية من مدينة القدس، وتضم مديرية و

ً  رام هللا والبيرة المتالصقتين وتضم مدينتي ً سكانيا الجھاز المركزي  .وخمسة وسبعين تجمعا
  ).,Palestinian Central Bureau of Statistics 2009( لإلحصاء الفلسطيني

لح عام يطلق على الراشدين الذين يقودون نشاطاً مصط بأنّه: عرفه الباحثان :القائد الكشفي
ً داخل المدرسة أو خارجھا، ويترجمون البرامج المختلفة فيه إلى واقع عملي ويشترط فيه  ،كشفيا

ً من خالل التحاقه بعدة دورات في الحركة الكشفية والقصد منه تدريب اآلخرين  أن يكون متدربا
  . لغرض تنمية الحركة الكشفية اإلرشادية

 الدراسة حدودُ 
الدراسي  الفصل الدراسي الثاني للعام راسة خاللالدّ  تم تطبيق: الزمنية الحدود

  .م2012/2013

  . والبيرة الواقعة بالضفة الغربية هللا راسة على محافظة راماقتصرت الدّ : المكانية لحدودا

في  راسة على مديري المدارس والقادة الكشفيينالدّ ھذه اقتصرت  :الحدود البشرية
 . المدارس الحكومية لمحافظة رام هللا والبيرة
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راسة على واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في اقتصرت الدّ  :إجرائيا
من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين ومقترحات تطويرھا من " رام هللا والبيرة"محافظة 

رض، وبالتالي تتحدد نتائج الدراسة وإمكانية تعميمھا لھذا الغ ھا الباحثانخالل استبانة خاصة أعدّ 
حصائية إلبطبيعة األداة ومجاالتھا، ومدى تمثيل عينة الدراسة للمجتمع، وبطبيعة المعالجات ا

 .المستخدمة في تحليل استجابات المبحوثين

  الدراساُت السابقةُ 
ط الكشفي بھدف معرفة درجة إدراك واقع النشا أجريت ),1995Hamza(حمزة  دراسة

في مدارس مديرية تربية عمان الكبرى األولى من وجھة نظر مديري المدارس، وقادة الفرق 
الكشفية فيھا من الجنسين، وأثر المركز الوظيفي والجنس والمؤھل العلمي والخبرة في العمل 

تم تطوير  والخبرة في قيادة الفرق الكشفية بالنسبة للقادة والقائدات، ولتحقيق ھذا الھدف. الوظيفي
نة لواقع النشاط الكشفي وطبقت على عينة من فراد العيّ أاستبانه للتعرف على درجة إدراك 

قائداً من الجنسين تم اختيارھم بطريقة ) 90(مديراً من الجنسين و) 90(فرداً منھم ) 180(
إلى أن إدراك أفراد العينة لواقع النشاط الكشفي عالية حسب وأشارت النتائج  عشوائية،

ً ت لتقديراتھم تعزى لمتغير المركز  صورھم، وتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا
 .  الوظيفي والجنس والمؤھل والخبرة الوظيفية والخبرة في قيادة الفرق الكشفية

 مزاولة أثر على التعرف دراسةً بھدف) ,2000Al-Jerjawy(الجرجاوي وأجرى 
 لدى تحقيقھا المراد ةوالفنيّ  ةوالعلميّ  واالقتصادية واالجتماعيةالدينية  القيم تعميق في الكشافة
بمدينة الخليل، من خالل ارتباط فلسفة النشاط الكشفي بالفلسفة التقديمية  األساسية المرحلة تالميذ

 على الدراسة أجريت في التربية والتي تؤمن بأن اإلنسان يعيش في مجتمع دائم التغيير، وقد
الكشافة،  في يشاركون ال منھم )98(و الكشفي النشاط في يشاركون منھم )98( تلميذاً،) 196(

 لقياس مستوى 1979 غالي فھمي، ومحمد مصطفى وضعه الذي القيم اختبار الباحث واستخدم
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى الدراسة نتائج آنفاً، وأسفرت المذكورة بالقيم االھتمام

 فروق وجود تبين حين في واالجتماعية، الدينية، القيم من كل في لكشافينوغير ا الكشافين بين
ة والفنيّ  ة،والعلميّ  ة،االقتصاديّ  القيم من كل في الكشافين وغير الكشافين بين إحصائية ذات داللة
  .الكشافين لصالح

ً  ),Duheik 2004( ضحيكوأجرى  نة في والمتضمّ  دراسة لتعّرف القيم األكثر شيوعا
زان االنفعالي قادة النشاط الكشفي في مدارس محافظات غزة، وعالقة ھذه القيم باالتّ  سلوكيات

ل الكشفي، من سة والخبرة والمؤھّ وإذا ما كانت ھذه القيم تختلف باختالف كل من الجنس والمؤسّ 
. ةوقائدة وتم اختيارھم بالطريقة العشوائية البسيط قائداً ) 235(خالل استبانة طُبّقت على عينة من 

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القيم تعزى لمتغير الجنس، عدا بند إوأشارت النتائج 
واحد والمتعلق بالقيم الجمالية لصالح القائدات، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القيم 

  . تعزى لمتغير الخبرة الكشفية
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عالقة تقدير الذات فھدفت إلى الكشف عن )  ,2006Hamoud(حمود وأما دراسة 
نة من القيادات الكشفية في النوع والمؤھل العلمي والمؤھل الكشفي والعمر لدى عيّ  :بمتغيرات

قائد وقائدة من ) 200(واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وتم تطبيق الدراسة على عينه من  ،ليبيا
لى أنه ال توجد إشارت النتائج قيادات الكشافة في ليبيا وذلك باستخدام مقياس تقدير الذات العام وأ

 ً بين القيادات الكشفية من ذوي المؤھالت العلمية العليا، ) 0.05(عند مستوى  فروق دالة إحصائيا
والقيادات من ذوي المؤھالت المتوسطة فأقل على مقياس تقدير الذات، وتوجد عالقة ارتباطيه 

ً موجبة ودالّ  مي والمؤھل الكشفي، توجد عالقة بين المؤھل العل) 0.05(عند مستوى  ة إحصائيا
ً ارتباطيه موجبة ودالّ  بين المؤھل الكشفي والعمر، وال توجد ) 0.05(عند مستوى  ة إحصائيا

 .بين الجنس وبقية متغيرات الدراسة) 0.05(حصائيا عند مستوى إة عالقة ارتباطيه دالّ 

الكشفية في  براز الّدور التربوّي للحركةإلدراسة  ),Ghandour 2009( غندور وأجرت
د مجتمع الدراسة بقادة وقائدات جمعية نموذج جمعية اإلمام المھدي بمنطقة بيروت في لبنان، وتحدّ 

 عميداً ) 40(و قائداً ) 160(من  مكونةنة وقامت الباحثة باختيار عيّ  ،كشافة المھدي في بيروت
نة أداة الدراسة ى العيّ وطبقت عل. اعتمدت الباحثة المنھج الوصفي التحليليو ،بالطريقة العشوائية

نتائج الدراسة  وأشارت .بنداً ) 98(عة على عت على أربعة محاور موزّ والتي وزّ  ،وھي االستبانة
أثر متغير عدد سنوات التطوع في مجاالت الدراسة وبنودھا، وأشارت إلى األثر الذي لعبه إلى 

حيث جاء بنسبة عالية  ،داً بن) 58(متغير عدد سنوات التطوع في مجاالت االستبانة والتي كانت 
نة تعزى حصائية بين متوسطات أفراد العيإال توجد فروق ذات داللة  تبين أنهو ،%60بلغت 
  . الدورات التدريبيةوعدد سنوات التطوع  يلمتغير

إلى بناء برنامج مقدم لتنمية بعض ف لتعرّ ل ),Al-Sayyed 2009(للسيد وفي دراسة 
 نشطة الكشفية لدى معلمي التربية الرياضية بالحلقة اإلعداديةالكفايات التدريسية الخاصة باأل

نة من مجموعة واحدة من معلمي التربية عيّ بمديريات تربية سوھاج بمصر، طُبّقت الدراسة على 
ً ) 30(نت من الرياضية من المدارس اإلعدادية وتكوّ  وتم اختيارھا بالطريقة الطبقية  معلما

بين متوسطى ) 0.01(حصائية عند مستوى إداللة  اتد فرق ذوجو بينّت النتائج و ،العشوائية
درجات عينة البحث في التطبيق القبلى والتطبيق البعدى لبطاقة المالحظة الكافية التخطيط 

  .ك لصالح التطبيق البعدى للبطاقةللنشاط الكشفي وذل

وجنوب  الخليل"دراسة في مديريتي التربية والتعليم  ) ,2012Ikhlayyel(وأجرى اخليل 
ة اإلرشادية وعالقتھا بالقدرات االبتكارية لدى الطلبة للتعرف على واقع األنشطة الكشفيّ " نابلس

ً ) 240(نة مكونة من ة، وتم تطبيق أداتي الدراسة على عيّ المنتسبين للحركة الكشفيّ  وطالبة،  طالبا
الى أن القدرات  وأشارت النتائج. ة عشوائية من طلبة المديريتينتم اختيارھم بطريقة طبقيّ 

االبتكارية لدى الطلبة بشكل عام قد جاءت مرتفعة، وأنه ال فروق ذات داللة احصائية بين 
ووجود فروق ) القدرات االبتكارية، والمساھمة بالكشافة والمرشدات في السلوكيات(متوسطات 

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

 ً ، في حين يوجد )سنة17- 12سنة، 11- 7(ة لمتغير الفئة العمريّ  الطلبة على مقياسي الدراسة وفقا
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ً لمتغير االنتساب لل كشافة فروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة على أداتي الدراسة وفقا
  .والمرشدات لصالح المنتسبين

ھدفت إلى معرفة أھمية المشاركة في الدراسات  )Lee, 2000( ليوفي دراسة أجراھا 
الكشفية على إنجاح الحركة الكشفية في الفلبين ومعرفة الحاجات التي يمكن إشباعھا من خالل 

قيق ھذه األھداف تم العمل في الحركة الكشفية، وكيفية إشباع تلك الرغبات والحاجات، ولتح
تطبيق لقاءات عمل وبرامج كشفية من أجل اجتيازھا وكذلك قام الباحث في دراسته باعتماد 
أسلوب تحليل وتقيم البرامج الكشفية إلعداد الخطط السنوية التي منھا وضع الطلبة داخل طالئع 

، واالھتمامات أفراد على أن يكون األساس في اختيارھم المستوى العمري) 8 – 6(ة من كشفيّ 
ة وكيفية العمل على تطوير ھذه الفرق عن طريق العمل الجماعي داخل المجموعات الكشفيّ 

رشادية، وكان من أھم نتائج الدراسة أن نجاح ھذه الفرق يكون بنجاح القائد الذي يھتم كثيراً اإل
 ً لية تعليم عم بطليعته ويحرص على توفير احتياجات فرقته كافة وأظھرت نتائج الدراسة أيضا

 ً ً  الطلبة كيفية االعتماد على النفس ألّن القائد ال يكون مالزما   .لھم دائما

دراسة لمعرفة مدى تأثير الحركة الكشفية  ) ,2005Interactive( انتراكتف وأجرى
اإلرشادية على أخالقيات وقيم المنتسبين إليھا وغير المنتسبين لھا في المجتمع األمريكي، قام 

من مجتمع الدراسة والذي بلغ % 66نة الدراسة التي بلغت ستبانه على عيّ االأداة  الباحث بتطبيق
ً تم اختيارھم بالطريقة العشوائية، وأظھرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة ) 1524( منتسبا

 ً ة، وبينت الدراسة كذلك وجود فروق بين لصالح الطلبة المنتسبين للحركة الكشفيّ  إحصائيا
الحركة الكشفية الذين شاركوا في منظمات دينية في أمريكا من خالل المثل  المتطوعين في

  . والقيم

ھدفت ھذه الدراسة إلى تزويد  ) ,2010Interactive( انتراكتفوفي دراسة أجراھا 
من  كاديمية وھو ما يعد جزءاً بة األالطلبة المنتسبين للحركة الكشفية بالفرص، والقيم والتجر

عينة من  طُبّقت على. كذلك عملية الربط بين الحركة الكشفية والمدرسةالمنھاج الدراسي، و
شارة من شارات الجدارة الكشفية ) 21(النوادي الكشفية لفئة الذكور في أمريكا، وقام بتطبيق 

لنتائج الدراسة أن الحركة الكشفية تقف داعمة للمدارس من خالل  أشارتعلى الفئة المستھدفة، 
نشطة والفعاليات الصفية والالصفية سواء أكانت ا ومشاركتھم في كافة األسبين لھتالطلبة المن

  .داخل أسوار المدرسة أو خارجھا

معرفة مستويات العمليات ل بدراسة ) ,2010Vick & Garvey( فيك وكارفيوقام 
من خالل ، المعرفية وعالقتھا بشارات الجدارة الكشفية في التعليم غير النظامي في أمريكا

ً  )23(نة مكونة من على عيّ  تطبيقھا للحركة الكشفية والتي تم اختيارھا بالطريقة القصدية  منتسبا
لى ثالثة إمن لھم عالقة بموضوع العلوم والتكنولوجيا، وقام الباحث بتصنيف نتائج الدراسة مّ 

 أقسام للطلبة الكشفيين الذين يحصلون على الشارات العلمية، وأخيرا لألعمال التي يقومون بھا،
ة والتي تساعد في فھم وأظھرت النتائج أھمية المعارف العلمية وعالقتھا بشارات الجدارة الكشفيّ 
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ھذه الشارات ال ترتكز على الحفظ فقط بل تقوم  نّ إفي محور االھتمام حيث  وتطبيقھا المستويات
  .على تشجيع الطلبة على االكتشاف واالبتكار

 ووعيھم مدى إدراك األھالي في أمريكا لمعرفةدراسة )  ,2010Pillar(بيلر وأجرى 
 ومدى االرتياح من انخراط أبنائھم في ھذه الحركة وقرار االنضمام ،رشاديةللحركة الكشفية اإل

 - 9من المنتسبين للحركة الكشفية اإلرشادية  من سن  فرداً ) 811(نت عينة الدراسة من ، وتكوّ إليھا
سنة، وأھاليھم، وأسفر تحليل  13 – 7من سن  فرداً ) 560(سنة وأھاليھم من الجنسين، ومن  17

 .ة اإلرشادية ومھام الكشافالنتائج إلى أن األھالي واألبناء لديھم وعي بنسبة عالية بالحركة الكشفيّ 
ً  و نت الحركة الكشفية، وبيّ  إلىانضمام أبنائھم  فيھالي مدى رغبة األ أظھرت نتائج الدراسة أيضا

ونوعية  ،للحركة الكشفية كالسامةبنائھم أند موافقتھم على انتساب ء عباأھم العوامل التي يأخذھا اآل
من % 95ة تحقق الحركة الكشفيّ  وعقد االجتماعات الكشفية، حيث أكدوا أنّ  ،والمكان ،القيادة

األھل عن انخراط أبنائھم في الحركة  القادة في الحركة الكشفية وأن رضاالبرامج التي يعدھا 
ً % 75الكشفية كان بنسبة    .وھي نسبة أفضل مما كان متوقعا

أشارت إلى أن المنتسبين للحركة  )Lonegren, 2011( لونجرنوفي دراسة قامت بھا 
الكشفية اإلرشادية ھم ممن يدافعون عن التنمية البيئية المستدامة من خالل إلقاء الضوء على 

خصا في مدينة كاند ش) 57(المواقف البيئية المعاصرة في سويسرا وذلك بإجراء مقابالت مع 
وأظھرت نتائج الدراسة أن الحركة الكشفية تعتبر إحدى التنظيمات الشبابية القيادية . سترج

أن حياة على العالمية والتي تتمتع بخبرة واسعة في ممارسة التربية البيئية وأكدت الدراسة كذلك 
ن الخالء، وأظھرت الخالء من أھم مقومات الحركة الكشفية اإلرشادية، وأنه ال كشفية بدو

الدراسة كذلك أّن التعليم يكون عادة من خالل األخطاء وإذا لم نعمل مخيمات في الخالء فأنه ال 
  .يوجد مجال للخطأ

رشادية في المدارس ظھَر في الدراساِت على إلة اوخالصةُ األمِر، فإنَّ واقع الحركة الكشفيّ 
بواقع الحركة الكشفية واإلرشادية من وجھة نظر مستوياٍت متباينٍة، وكانت النتائُج فيما يتعلُّق 

واقع تناولت دراسةَ  ما أنَّ الدراساتِ كالمديرين والقادة الكشفيين واالختالِف فيه متضاربةً أحياناً؛ 
ً أو أكثر من واإل الحركة الكشفية  رشادية من وجوٍه متعّددٍة، وتناولت بعُض الدراساِت جانبا

واقع الحركة  وأظھرت النتائج المختلفة أنّ . عليھا ھذه الدراسةُ الجوانِب المھّمة التي تُركز 
رشادية في المدارس يمارس من قبل المديرين أو القادة الكشفيين، سواء بشكل مباشر الكشفية اإل

 ً ً  أو غير مباشر، بدرجات متفاوتة مكانا . ، وأن الشائع ھو تقديُر توفّرھا على نحو مرتفعوزمانا
ة في المدارس لبحثيِّة المحليِّة، تأتي ھذه الدراسةُ متناولةً واقع الحركة الكشفيّ واستكماالً للجھوِد ا

 .الحكومية المشاِر إليھا

  منھجيّة الدراسة وإجراءاتھا
  .المنھج الوصفي انلتحقيق األھداف المرجوة من ھذه الدراسة، اتبع الباحث: منھج الدراسة
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ع: مجتمع الدراسة فيين في تكّوَن مجتمُع الدراسة من جمي ادة الكش ديرين والق دارس  الم الم
ة ي محافظ ة ف ّي  الحكومي اِم الدراس دُدھم للع َغ ع رة،  وبلَ اً  م2012/2013رام هللا والبي وفق

اني  ِة الفصِل الث ِة في بداي  )360(لإلحصاءاِت المتوفّرِة لدى مديريِة التربيِة والتعليِم في المحافَظ
 ً   .من الجنسين شخصا

ي وزّ  راعتب: عينة الدراسة تبانات الت ة العائد من االس راد المجتمع بمثاب ى كامل أف عت عل
دة عيّ  تبانات العائ ك االس غ عدد تل تبانة أي بنسبة ) 214(نة الدراسة، وبل من كامل %) 59.4(اس

ع راد المجتم م. أف دوُل رق يُّن الج َب ) 1( ويب تجاباتِھم حس ُل اس ّم تحلي ذين ت ِة ال راِد العيّن َع أف توزي
  .الديموغرافيةمتغيراتھم 

 .المتغيرات الديموغرافيةتوزيُع أفراِد العيّنِة الذين تّم تحليُل استجاباتھم حسب ): 1(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

  المسمى الوظيفي
 49.1 105  ة/مدير
 50.9 109  ة/ ة كشفي/ قائد 

 100 214  الدرجة الكلية

  المدرسة نوع

 43.9 94  ذكور
 39.3 84  إناث
 16.8 36  مختلط

 100 214  الدرجة الكلية

  مستوى المدرسة
 42.1 90  أساسي
 57.9 124  ثانوي

 100 214  الدرجة الكلية

  المؤھل العلمي

 19.2 41  أقل من بكالوريوس
 63.6 136  بكالوريوس

 17.3 37  ماجستير فأعلى
 100 214  الدرجة الكلية

  عدد سنوات الخبرة

 10.7 23  نواتس 5أقل من 
 15.4 33  سنوات 10-5من 

 73.8 158  سنوات 10أكثر من 
 100 214  الدرجة الكلية

ي : الدراسةأداة  ابقِة الت اِت الس وّي والدراس ى األدِب الترب عاستناداً إل ا  اطّل ان عليھ الباحث
ٍة  تبانٍة مكّون داُد اس ّم إع ا، ت ن ومراجعتِھ زِء األّولِ م ّم تخصيُص الج زأين، إذ ت ات  ج للمعلوم

اني  زُء الث وثين، وتضّمن الج ن المبح يّة ع فيّ )  46(الشخص ة الكش ع الحرك اِس واق رةً لقي ة فق
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ة اإل ي محافظ ة ف دارس الحكومي ي الم ادية ف رة"رش ديرين " رام هللا والبي ر الم ة نظ ن وجھ م
ادي إدارة العمل الكشفي اإلرش: ربعة مجاالٍت وھيأوالقادة الكشفيين ومقترحات تطويرھا في 

ة، والطلبة المنتسبون 12 - 1من قبل المديرين والقادة الكشفين وتُغطّيه الفقراُت  فية  للحرك الكش
ادية اإل راُت وترش ه الفق فية  ،24 - 13غطّي ة الكش ة الحرك ي خدم ية ف ة المدرس ودور البيئ

راُت  ه الفق ي  ،35- 25االرشادية وتُغطّي ع المحل الياأل"والمجتم راُت " ھ ه الفق . 46- 36وتُغطّي
تجابِة  تبانِة لالس راُت االس ّدْت فق د أُع ا وق يٍّ عليھ دّرجٍ خماس ق ت ّداً، وف رةٌ ج ةٌ كبي و درج ، وھ

تجاباُت  ْت االس ّداً، وأُعِطي ةٌ ج ةٌ قليل ةٌ، ودرج ةٌ قليل طةٌ، ودرج ةٌ متوّس رةٌ، ودرج ةٌ كبي ودرج
  .على الترتيِب والتوالي 1، 2 ،3، 4، 5: اللفظيّةُ قِيَماً رقميّةً وھي

ى  ،للتحقِّق من صدِق األداةِ : األداة صدقُ  ھا عل ّم عرُض اً، ت اً ومنھجيّ ا لغويّ وبعد مراَجعتِھ
ِة  ي اإلدارِة التربويّ مجموعٍة من أعضاِء ھيئِة التدريِس في الجامعاِت الفلسطينيِّة ذوي الخبرِة ف

ِة؛ و راِض الدراس ا ألغ ي صالحيّتِھا ومالءَمتِھ رأِي ف داِء ال يِّ إلب ِث العلم تئناُس والبح مَّ االس ت
ددھم الغ ع يَن والب اِت المحّكم ً ) 17( باقتراح ا راجِ األداِة  محكم ديَل إلخ ُب التع ا يتطلّ ديُل م وتع

اسوإضافةً إلى صدِق المحّكمين، قام الباحثان بحساِب . بشكٍل مالئمٍ  داخلي للمقي من  الصدق ال
اِط بيرسون  حساب خاللِ  ِل ارتب ودِ ) Pearson(معام ع  لبن ِة، األداِة م ِة الكليّ ا وتالدرج يّن أنّھ ب

ت يٍَم تراوح ى قِ لت عل اً حص ين  جميع ا ب ة  ،)6720. - 4050.(م ا ذات دالل ت جميعھ وكان
 ،لى صدق األداةإن الى االطمئنان يمما يدفع الباحث) α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة إ

 ) 2(كما يبينه الجدول رقم 

  .أداِة الدراسة معامالُت ارتباط بيرسون لمجاالت :)2(جدول 

  المجال
إدارة العمل 

الكشفي اإلرشادي 
من قبل المديرين 
  والقادة الكشفيين

الطلبة 
المنتسبون 

للحركة 
الكشفية 
  اإلرشادية

دور البيئة 
المدرسية في 
خدمة الحركة 

الكشفية 
  اإلرشادية

المجتمع 
المحلي 

  )األھالي (

إدارة العمل الكشفي
اإلرشادي من قبل 
ة المديرين والقاد

 الكشفيين

        

الطلبة المنتسبون
للحركة الكشفية 

 اإلرشادية

0.728        

دور البيئة المدرسية
في خدمة الحركة 
 الكشفية اإلرشادية

0.600  0.663      

المجتمع المحلي
 )األھالي(

0.356  0.510  0.579    
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ات األداة ام الباحث: ثب التحقّ  انق ةب ات الدرج ن خالل حساب ثب ات األداة، م ن ثب ة  ق م الكلي
ا، ألمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ  لمعامل الثبات، امٍّ لف ألداة بشكل ع غ ل  حيث بل

غ ، 0.94 ا بل ال االول، و 0.86بينم اني، و 0.88للمج ال الث ث، و 0.88للمج ال الثال  0.89للمج
الباحثان وتفي ئنُّ لھا قِيٌَم عاليةٌ ومقبولةٌ ألغراِض البحِث العلمّي ويطمللمجال الرابع، وھي جميعا 

  . بأغراض الدراسة

  الدراسة تطبيق إجراءاتُ 
تم حصر مجتمع الدراسة واعتبار العائد من بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتھا، 

الحصول على موافقة الجھات ذات االختصاص لتوزيع األداة ثم . نة الدراسةستبانات بمثابة عيّ اال
خالل الفصل الثاني من العام عت االستبانات ووزّ  ،يين في المدارسعلى المديرين والقادة الكشف

 ،وبعد مراجعة االستبانات المستردة والتأكد من صالحيھا للتحليل م2012/2013الدراسي 
  . حلَّلت، وجھزت الجداول الالزمة لعرض النتائج

  الدراسة راتُ متغيّ 

  المتغيرات المستقلة*
  .)ة كشفي/ة، قائد/مدير: (المسمى الوظيفي وله مستويان .1

  ).ذكور، وإناث، مختلط: (المدرسة وله ثالثة مستويات نوع .2

  )أساسي، ثانوي: (مستوى المدرسة وله مستويان .3

  ).سنوات 10أكثر من (، )10إلى  5من (، )سنوات 5أقل من : (الخبرة وله ثالثة مستويات .4

 ).بكالوريوس، ماجستير فأعلى دبلوم،( وله ثالثة مستويات : المؤھل العلمي للمدير والقادة الكشفين .5

  المتغير التابع*
  . مستوى الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة

  لجة اإلحصائيةالمعا
باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل تّمت معالجةُ بياناِت الدراسِة 
لفرضيات لفحص ا )T- test(ول، واختبار بة على السؤال األفقرة من فقرات االستبانة لإلجا

التباين األحادي  تحليلوھي الفرضية األولى والثالثة، و، بمستويين مستقالً  اً التي تحتوي متغير
)One Way ANOVA( لفرضيات التي تحتوي على متغير مستقل بثالث مستويات لفحص ا

مل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا وھي الفرضية الثانية والرابعة والخامسة، ومعا
)Cronbach Alpha( وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية ،)SPSS) (Statistical Package 

For Social Sciences(  ّداة وثباتھاساق الداخلي لبنود األلحساب االت.  
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ية اإلوقد تم اعتماد المفتاح اآلتي لتحديد واقع الحركة الكشفيّ  ة،  رشادية ف دارس الحكومي الم
ى المتوسطات ) Titi & Abu Samrah, 2012(الوارد في دراسة الطيطي وأبوسمرة  اء عل بن

  :تيحو اآلين على النّ الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المديرين والقادة الكشفيّ 

  مدى متوسطھا الحسابي  الدرجة
  ).2.33( إذا كان المتوسط الحسابي أقل من أو يساوي  منخفضة
  ).3.67 - 2.34(ا بين إذا كان المتوسط الحسابي محصورً   متوسطة
  ).3.67(إذا كان المتوسط الحسابي أعلى من   عالية

  ومناقشتھا عرُض النتائج

ه: أوالً  واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس ما : "نتيجةُ السؤاِل األول، ونصُّ
": ؟من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين” ةرام هللا والبير“الحكومية في محافظة 

المتوّسطاِت الحسابيِّة واالنحرافاِت المعياريِّة الستجاباِت استخدمت السؤاِل ھذا عن  ولإلجابة
  .المديرين والقادة الكشفيين

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 3(جدول 
” رام هللا والبيرة“لحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة لمجاالت واقع ا

  .ألبعاد العالمة الكلية لالستبانةمن وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين 

المتوسط   المجالالرقم
الحسابي

االنحراف 
 الدرجةالمعياري

إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبل المديرين   1
 عالية 0.49 3.97 شفيينوالقادة الك

 عالية 0.50 3.89 الطلبة المنتسبون للحركة الكشفية اإلرشادية  2

دور البيئة المدرسية في خدمة الحركة الكشفية   3
  عالية 0.63 3.68 اإلرشادية

متوسطة 0.69 3.18 )األھالي(المجتمع المحلي   4
 عالية 0.47 3.69  الدرجة الكلية

فية اإل أنه تمّ  )3(ويالحظ من الجدول رقم  ة الكش ع الحرك االت واق ب مج ادية ترتي رش
فيين  ادة الكش ديرين والق في المدارس الحكومية لمحافظة رام هللا والبيرة من وجھة نظر الم

 ً ا م تنازلي دول رق ي الج اً ف ائج أيض ير النت ا وتش ة ) 3(، كم اءت بدرج االت ج ة مج أن ثالث
ن واحد بدرجة متوسطة، حيث حصل مجاجاء عالية، و ادي م في اإلرش ل الكش ل إدارة العم

ابي  ى متوسط حس ى أعل فيين عل ادة الكش ديرين والق ل الم اري ) 3.97(قب راف معي ع انح م
يليه الطلبة المنتسبون للحركة الكشفية اإلرشادية حيث بلغ المتوسط الحسابي لھذا  ،)0.49(

ة)0.50(مع انحراف معياري مقداره ) 3.89( المجال ة  ، يليه دور البيئ ي خدم ية ف المدرس
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ابي  ادية بمتوسط حس فية اإلرش ة الكش داره ) 3.68(الحرك اري مق راف معي ، )0.63(وانح
دول أنّ ) األھالي(يليه مجال المجتمع المحلي  ات  حيث أشارت الدرجة الواردة في الج وجھ

غ " األھالي"نظر المديرين والقادة الكشفيين للمجتمع المحلي  ابي بل ل متوسط حس ت بأق كان
  . وھي درجة متوسطة) 0.69(وانحراف معياري مقداره ) 3.18(

راد عيّ  ة الستجابات أف ات المعياري ابية واالنحراف ة وقام الباحثان بحساب المتوسطات الحس ن
ن ر ع ي تعب تبانة الت رات االس ى فق ة عل دارس  الدراس ي الم ادية ف فية اإلرش ة الكش ع الحرك واق

ا جدول م” رام هللا والبيرة“الحكومية في محافظة  فيين ويبينھ ن وجھة نظر المديرين والقادة الكش
  ).4(رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لواقع ): 4(جدول 
من وجھة نظر ” رام هللا والبيرة“الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 

  .والقادة الكشفيين المديرين

الرقم في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 النسبة
  مئويةال

 /الدرجة
 الواقع

ة الكشفي /ة القائد/يشجع المدير  11
 عالية  %88.6 0.61 4.43 طلبتھم على االنتماء الوطني 

4  
ة على /ة والقائد/يحرص المدير

نقل المعرفة لدى الطلبة بأمانة 
 وإخالص 

 عالية  85% 0.63 4.25

5  
ة الكشفي /ة والقائد/يفخر المدير

بأھم اإلنجازات التي تم تحقيقھا 
 بالنشاط الكشفي اإلرشادي

 عالية  84.8% 0.71 4.24

2  
ة بالمرونه /ة والقائد/يتمتع المدير

مع منتسبي الحركة الكشفية 
 اإلرشادية في التعبير الوجداني

 عالية  84.4% 0.67 4.22

بالعمل  ة/يشارك  المنتسب   14
 عالية  %82.8 0.71 4.14  الطوعي داخل أسوار المدرسة 

23  
يشارك الطلبة المنتسبون للحركة 

الكشفية اإلرشادية في العمل 
  الجماعي

 عالية  81.6% 0.68 4.08

7  
ة الكشفي /ة والقائد/ينمي المدير

شخصية الطلبة في مختلف 
 الجوانب 

 عالية  81.4% 0.62 4.07
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 )4(تابع جدول رقم ... 
الرقم في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

 /الدرجة
 الواقع

1  
ة /ة  والقائد /تتوفر لدى المدير

الكشفي رغبة للعمل الكشفي داخل 
 المدرسة وخارجھا

 عالية  81% 0.83 4.05

توفر المدرسة السجالت الكشفية   26
 عالية  %81 0.76 4.05 اإلرشادية المطلوبة 

16  
ة ما تعلّمه في/يعكس المنتسب 
اإلرشادية على  الحركة الكشفية
  ترتيبه ونظافته

 عالية  80.6% 0.69 4.03

ة للحركة بالبشاشة /يتمتع المنتسب  20
 عالية  %80.4 0.67 4.02  ما أمكن

ة الكشفين /ة والقائد/يساھم المدير  8
 ةعالي  %79 0.66 3.95 في الكشف عن مواھب الطلبة 

ة بالزي الكشفي /يلتزم المنتسب   13
 عالية  %78.6 0.90 3.93  اإلرشادي المطلوب

ة قدراته على /يظھر المنتسب   15
 عالية  %78.4 0.69 3.92  قيادة الفرقة الكشفية اإلرشادية

3  
ة الكشفي /ة والقائد/يلتزم المدير

بالخطة السنوية الكشفية 
 اإلرشادية

 عالية  78.2% 0.80 3.91

ب طلبة الكشافة زمالءھم يجذ  21
 عالية  %78.2 0.72 3.91  لالنخراط في الفرق الكشفية 

تتابع إدارة المدرسة الفعاليات   34
 عالية  %78 0.87 3.90  الكشفية اإلرشادية 

ة في إذاعة /ة والقائد/يساھم المدير  10
 عالية  %77.8 0.91 3.89  كشفية في المدرسة

ة بتطبيق الوعد /يلتزم الطالب  17
 عالية  %77.2 0.75 3.86  لقانون الكشفي وا

27  
توفر المدرسة األدوات الالزمة 

إلقامة النشاطات الكشفية 
  اإلرشادية

 عالية  77.2% 0.95 3.86
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 )4(تابع جدول رقم ... 
الرقم في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

 /الدرجة
 الواقع

31  
سة العقبات التي تواجه تُذلل المدر

القادة وأعضاء الفرق الكشفية 
  اإلرشادية

 عالية  77.2% 0.81 3.86

6  
ة الكشفي مع /يتواصل القائد

طلبتھم بعقد االجتماعات الكشفية 
 اإلرشادية

 عالية  76.8% 0.80 3.84

يوافق األھالي على انتساب   36
 يةعال  %76.8 0.96 3.84أبنائھم للحركة الكشفية اإلرشادية 

28  
تنفذ المدرسة األنشطة الكشفية 
اإلرشادية الخاصة بالمديرية 

 والوزارة
 عالية  76.2% 0.95 3.81

44  
يرفع العمل الكشفي  اإلرشادي 

من مستوى الوعي الثقافي 
  واالجتماعي للمجتمع

 عالية  75.4% 0.84 3.77

تخطط المدرسة إلقامة البرامج   25
 عالية  %75.2 0.79 3.76 الكشفية اإلرشادية 

29  
تشجع الھيئة التدريسية الطلبة 
على االلتحاق بالنشاط الكشفي 

 اإلرشادي 
 عالية  75.2% 0.84 3.76

32  
توفر المدرسة الوقت خالل الدوام 
المدرسي لممارسة النشاط الكشفي 

  والتدريب
 عالية  75.2% 0.86 3.76

19  
ة  باألعمال /يشارك المنتسب

الكشفية اإلرشادية في احتفاالت 
  المؤسسات المجتمعية 

 عالية  74.8% 0.89 3.74

24  
يقوي العمل الكشفي اإلرشادي

ة على تطويع /قدرة المنتسب
خامات البيئة لخدمة الفرق 

الكشفية اإلرشادية
 عالية  74.8% 0.74 3.74

18  
ة عملية المشاركة/يقوي المنتسب

في المخيمات الكشفية اإلرشادية 
االتصال والتواصل بين الطلبة 

 نفسھمأ
 عالية  74% 0.80 3.70
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 )4(تابع جدول رقم ... 
الرقم في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

 /الدرجة
 الواقع

ة ميالً للعمل/يظھر المنتسب  22
 متوسطة  %73.4 0.75 3.67  اليدوي    

يحقق االنتماء الكشفي اإلرشادي   43
 متوسطة  %73.2 0.84 3.66  .الجتماعيعملية التكافل ا

45  
ينظم العمل الكشفي طالئع كشفية 

إرشادية للمساھمة في حل 
  . المشاكل البيئية

 متوسطة  71.2% 0.87 3.56

9  
ة الكشفي /ة والقائد/يساھم المدير

في رحالت علمية استكشافية مع 
 الطلبة

 متوسطة  71% 0.90 3.55

 يساھم القادة الكشفيون في تلبية  46
 متوسطة  %70.6 0.85 3.53  حاجات المجتمع

تسھم المدرسة في توزيع نشرات   30
 متوسطة  %69.4 0.84 3.47  إرشادية  بأھمية الحركة الكشفية 

42  
يساھم العمل الكشفي اإلرشادي 

في إعداد الكوادر التي تتابع 
  عملية التنمية والتطوير المجتمعي

 متوسطة  66.8% 0.95 3.34

12  
ة الكشفي /ة والقائد/يخطط المدير

للمشاركة في المخيمات على 
مستوى المديرية أو وزارة التربية 

 متوسطة  65.6% 1.04 3.28

35  
تقدم المدرسة حوافز مادية للطلبة 

المشاركين في النشاط الكشفي 
  اإلرشادي 

 متوسطة  64.2% 1.15 3.21

يوجد مقر مالئم للفرقة الكشفية   33
 متوسطة  %60.2 1.31 3.01  اإلرشادية داخل المدرسة 

يستغل األھالي المناسبات الوطنية   41
 متوسطة  %57.6 1.05 2.88 لتوصيل الرسالة الكشفية للمجتمع

37  
يوفر المجتمع المحلي األدوات 

والمالبس الكشفية لطلبة الحركة 
 الكشفية اإلرشادية 

 متوسطة  55.8% 1.26 2.79
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 )4(تابع جدول رقم ... 
الرقم في 
المتوسط  الفقرات ةاالستبان

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

 /الدرجة
 الواقع

40  
يوفر المجتمع المحلي الخدمات 

الصحية للمنتسبين للحركة 
 الكشفية 

 متوسطة  52.4% 1.06 2.62

38  
يساعد المجتمع المحلي في توفير 

دورات تأھيل القادة الكشفيين 
 والمخيمات الكشفية

 متوسطة  51.4% 1.13 2.57

39  
يوفر المجتمع الحوافز المادية 

للطلبة المنتسبين للحركة الكشفية 
 اإلرشادية

 متوسطة  50.4% 1.09 2.52

 عالية  %73.8 0.47 3.69  الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين على واقع الحركة 
ديرين ” رام هللا والبيرة“لحكومية في محافظة الكشفية اإلرشادية في المدارس ا من وجھة نظر الم

ين  د تراوحت ب فيين ق غ )2.52(و) 4.43(والقادة الكش ة بل ، وأن المتوسط الحسابي للدرجة الكلي
اري ) 3.69( راف معي ى أنّ ) 0.47(وانح دل عل ذا ي ي  وھ ادية ف فية اإلرش ة الكش ع الحرك واق

فيين جاء ”  والبيرةرام هللا“المدارس الحكومية في محافظة  ادة الكش من وجھة نظر المديرين والق
  .بدرجة عالية بشكل عام

ة و) 31(أن  إلى )4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم  رة ) 15(فقرة جاءت بدرجة عالي فق
م . جاءت بدرجة متوسطة رة رق ى فق دير"ھا ونّص) 11(وكانت أعل د/يشجع الم ة الكشفي /ة القائ

ى متوسط حسابي " اء الوطنيطلبتھم على االنتم ى أعل م )4.43(عل رة رق ا فق ونصھا ) 4(، يليھ
دير" د/يحرص الم ة وإخالص/ة والقائ ة بأمان دى الطلب ة ل ل المعرف ى نق ابي " ة عل بمتوسط حس
م ). 4.25( رة رق ل فق ي نصھا ) 39(وأق بين "والت ة المنتس ة للطلب وافز المادي ع الح وفر المجتم ي

ادية فية اإلرش ة الكش ابي " للحرك ل متوسط حس ى أق م )2.52(عل رة رق ا فق ونصھا ) 38(، يليھ
ل ال" وفير دورات تأھي فيةيساعد المجتمع المحلي في ت فيين والمخيمات الكش ادة الكش بمتوسط " ق

  ).2.57(حسابي 

ل  ا كل من اخلي ي )  ,2012Ikhlayyel(وھذه النتيجة ال تتفق مع الدراسات التي أجراھ ول
)Lee,2000(  وانتراكتف)2005Interactive,  .( 

ة للحركة الكشفية اإلرشادية في مدارس  ويعزو الباحثان أسباب وجود ھذا الواقع بدرجة عالي
ي  فية ف ة الكش فيين بالحرك ادة الكش ديرين والق ل الم ة من قب اع وثق ى اقتن رة ال محافظة رام هللا والبي

ا ة، وبوجودھ دارس الحكومي ك االربّ و ،الم باب ذل د أس ان أح ا ك اعم رُف من  ،قتن ا يع ة م ك الثق وتل
التنسيق المسبق، والمساعدة من قبل المشرف في تنفيذ الخطة الكشفية اإلرشادية لممارسة األنشطة 
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يمالكشفيّ  ة والتعل ة التربي درجات الكشفية على مستوى مديري رام هللا  /ة اإلرشادية لكل المراحل وال
ة في والبيرة، والمنبثقة والمدعمة بخطة النشاطات الكشفية ا لسنوية لإلدارة العامة للنشاطات الطالبي

  .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 ً ع أيضا ذا الواق ى التخطيط المسبق في تنظيم وإعداد  كما يعزو الباحثان أسباب وجود ھ إل
ة  ل المشرف واللجن المھرجانات والندوات والمعارض والمخيمات واالحتفاالت والدورات من قب

افة والمبية على مستوى المديرية، والمدعم رشادالكشفية اإل رة الكش ل دائ رشدات المشورة من قب
   .في وزارة التربية والتعليم

هنتائج الفرضيات التي انبثقت من السّ  ھل يختلف واقع الحركة الكشفية : "ؤال الثاني، ونصُّ
ادة من وجھة نظر ا" رام هللا والبيرة"اإلرشادية في المدارس الحكومية في  محافظة  لمديرين والق

ة  رات الدراس اختالف متغي فيين ب مّ (الكش وظيفي، والمس وعى ال ة،  ن توى المدرس ة، ومس المدرس
  "؟)والمؤھل العلمي، وعدد سنوات الخبرة 

  نتيجة فحص الفرضية األولى
بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

ة في محافظة رام هللا ة اإلرشادية في المدارس الحكوميّ الحركة الكشفيّ استجابة المبحوثين لواقع 
ھذه الفرضية قام  لفحصو ).ة كشفي/ة، قائد/مدير( والبيرة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

  .)5(كما يبين الجدول رقم " ت"بحساب نتائج اختبار الباحثان 

نة لواقع الحركة الكشفية أفراد العيّ للعينات المستقلة الستجابة " ت"نتائج اختبار ): 5(جدول 
من وجھة نظر المديرين والقادة ” رام هللا والبيرة“اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 

  .ى الوظيفيالكشفيين تعزى لمتغير المسمّ 

المسمى   المجال
المتوسط  العدد  الوظيفي

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  "T"قيمة المعياري

  الداللة
ل الكشفي إدارة العم

اإلرشادي من قبل 
المديرين والقادة الكشفيين

 0.48 1053.96  ة/مدير
0.315  0.753 ة / قائد 

  ة/ كشفي
1093.98 0.50 

الطلبة المنتسبون للحركة 
 الكشفية اإلرشادية

 0.51 1053.82  ة/مدير
1.963  0.051 ة / قائد 

  ة/ كشفي
1093.96 0.49 

دور البيئة المدرسية في 
مة الحركة الكشفية خد

 اإلرشادية

 0.55 1053.69  ة/مدير
0.483  0.630 ة / قائد 

  ة/ كشفي
1093.65 0.71 
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 )5(تابع جدول رقم ... 

المسمى   المجال
المتوسط  العدد  الوظيفي

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  "T"قيمة المعياري

  الداللة

المجتمع المحلي 
 )األھالي(

 0.72 1053.25  ة/مدير
1.422  0.156 ة / قائد 

  ة/ كشفي
1093.12 0.67 

  الدرجة الكلية
 0.46 1053.69  ة/مدير

0.024  0.981 ة / قائد 
  ة/ كشفي

1093.69 0.49 

، ومستوى الداللة )0.024(للدرجة الكلية " ت"، أن قيمة )5(يتبين من خالل الجدول 
ستجابة المبحوثين حول واقع اسطات ، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو)0.981(

من وجھة نظر ” رام هللا والبيرة“ة اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة الحركة الكشفيّ 
المديرين والقادة الكشفيين يعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وكذلك لجميع المجاالت، وبذلك تم قبول 

   .األولى ةالفرضية الصفريّ 

  ).Lee, 2000(ولي )  ,2012Ikhlayyel(اخليل مع دراسة كل من وھذه النتيجة ال تتفق 

في محافظة  السائدة في المؤسسة التربوية لى تشابه الظروفإويعزو الباحثان ھذه النتيجة 
، وأن سواء أو القادة الكشفيين على حدّ  من المديرين ، والتي يخضع لھا كلّ رام هللا والبيرة

ھا تتبع نظاماً أداة الدراسة في محافظة رام هللا والبيرة كلّ المدارس التي خضعت لالستجابة عن 
ً موحداً على األقل مع مراعاة بعض الفروق فيما بينھا ً إرشاديا فاألدوات والقاعات  ،كشفيا

قتصادية لديھم الثقافة التربوية واالجتماعية واال والمناھج والتدريب واألنشطة ھي نفسھا، وأنّ 
ً بغض النظمتقاربة إن لم تكن واحدة،  ذن فال غرابة أن ال يكون إ .ر عن كونھم ذكوراً أو إناثا

  . ھنالك فروق في المتوسطات الحسابية الستجاباتھم

 ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  :نتيجة فحص الفرضية الثانية
)α ≥ 0.05 ( ّية في المدارس ة اإلرشادبين متوسطات استجابة المبحوثين لواقع الحركة الكشفي

 ).ذكور، إناث، مختلط(المدرسة  نوعتعزى لمتغير ” رام هللا والبيرة“الحكومية في محافظة 
حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة ھذه الفرضية قام الباحثان بولفحص 

من ” البيرةرام هللا و“على واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 
  ).6(المدرسة كما ھو في الجدول رقم  نوعوجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين تعزى لمتغير 



 ......"واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في "ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 354

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

واقع  على مقياس نة الدراسةفراد عيّ ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ):6(جدول 
من وجھة نظر ” رام هللا والبيرة“الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 

  .المدرسة نوعالمديرين والقادة الكشفيين تعزى لمتغير 

المتوسط   العدد  جنس المدرسة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إدارة العمل الكشفي 
اإلرشادي من قبل 

  المديرين والقادة الكشفيين

 0.51 3.98 94  ذكور
 0.46 3.94 84  إناث
 0.50 4.00 36  مختلط

نتسبون للحركة الطلبة الم
  الكشفية اإلرشادية

 0.55 3.89 94  ذكور
 0.46 3.91 84  إناث
 0.49 3.86 36  مختلط

دور البيئة المدرسية في 
خدمة الحركة الكشفية 

  اإلرشادية

 0.69 3.69 94  ذكور
 0.57 3.70 84  إناث
 0.62 3.57 36  مختلط

  )األھالي(المجتمع المحلي 
 0.70 3.36 94  ذكور
 0.66 3.01 84  إناث
 0.67 3.14 36  مختلط

  الدرجة الكلية
 0.53 3.74 94  ذكور
 0.42 3.65 84  إناث
 0.43 3.65 36  مختلط

م تشير البيانات الواردة في الجدول  فية ) 6(رق ة الكش ع الحرك روق ظاھره في واق وجود ف
ادة من وجھة نظ” رام هللا والبيرة“اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة  ديرين والق ر الم

ر  زى لمتغي فيين تع وعالكش ة ن اين . المدرس ل التب تخدام تحلي م اس روق ت ك الف ة تل ة دالل ولمعرف
  ).7(كما يظھر في الجدول رقم ) One- Way ANOVA(األحادي 
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واقع الحركة  الدراسة على مقياس نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد عينة: )7( جدول
من وجھة نظر المديرين ” رام هللا والبيرة“رشادية في المدارس الحكومية في محافظة الكشفية اإل

  .المدرسة نوعوالقادة الكشفيين تبعا لمتغير 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
  "ف"

 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

إدارة العمل 
الكشفي 

اإلرشادي من 
ين قبل المدير

 والقادة الكشفيين

 0.061 2 0.122  بين المجموعات

0.251 0.778
  211  51.209 داخل المجموعات

  213  51.331  المجموع  0.243

الطلبة 
المنتسبون 

للحركة الكشفية 
  اإلرشادية

 0.032 2 0.063  بين المجموعات

0.121 0.886   211  55.012 داخل المجموعات
  213  55.075  المجموع  0.261

دور البيئة 
المدرسية في 
خدمة الحركة 

الكشفية 
  اإلرشادية

 0.234 2 0.468  بين المجموعات

0.570 0.566
  211  86.647 داخل المجموعات

  213  87.115  المجموع  0.411

المجتمع المحلي 
  )األھالي(

 2.856 2 5.711  بين المجموعات
6.146 0.003   213 103.749  المجموع  0.465  211  98.038 داخل المجموعات

  الدرجة الكلية
 0.208 2 0.417  بين المجموعات

0.914 0.402   213  48.507  المجموع  0.228  211  48.091 داخل المجموعات

عند مستوى الداللة ) 0.914(للدرجة الكلية بلغ ) ف(قيمة  أنّ  من الجدول السابق يالحظ
ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين ، أي أنّ )α ≥ 0.05(الداللة ، وھي أكبر من مستوى )0. 402(

ة اإلرشادية في المدارس الحكومية في متوسطات استجابة المبحوثين حول واقع الحركة الكشفيّ 
. المدرسة نوع من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين تعزى لمتغير” رام هللا والبيرة“محافظة 

  .الصفرية الثانية بشكل عام وبالتالي تم قبول الفرضية

كون مدارس محافظة رام هللا والبيرة تتواجد في بيئة متشابھه  بب في ذلك إلىوقد يعود السّ 
وبنفس اإلمكانات، وتتعامل مع مجتمع واحد، وتخضع لقوانين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 
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لكشفيين اإلرشاديين التي يخضع لھا ة إرشادية لتنمية القادة اوالتي تعمل على عقد دورات كشفيّ 
القادة الكشفيين واإلرشاديين يتبادلون  لى أنّ إلى جنس المدرسة، إضافة إالجميع دون النظر 

ة اإلرشادية، اآلراء وطرق حل المشكالت فيما بينھم من خالل االجتماعات والدراسات الكشفيّ 
يرة من قبل وزارة التربية والتعليم األنظمة المتبعة في مدارس محافظة رام هللا والب كما وأنّ 

ظ البسيط بطبيعة كل ع التحفّ متشابھه سواء كان ذلك في مدارس الذكور أو اإلناث أو المختلطة م
  .مدرسة

) مجال المجتمع المحلي( وقد ظھرت فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات فيما يخصّ 
  ). 8(ما يتبين من الجدول رقم ، ك)LSD(ولمعرفة مصدر تلك الفروق تم استخدام اختبار 

بين المتوسطات لفحص داللة الفروق للمقارنات البعدية ) LSD(نتائج اختبار ): 8(جدول 
ً الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة    .متغير نوع المدرسةل تبعا

الفروق في   المتغيرات  المجال
  المتوسطات

مستوى الداللة 
  المحسوبة

المجتمع المحلي 
  )األھالي(

 0.001 *0.35572  إناث  ذكور
 0.093 0.22512  مختلط

 0.001 *0.35572-  ذكور  إناث
 0.337 0.13059-  مختلط

 0.093 0.22512-  ذكور  مختلط
 0.337 0.13059  إناث

  .)α ≥ 0.05(حصائيا عند مستوى الداللة إدال  *

، وكانت )األھالي(وجود فروق في مجال المجتمع المحلي ) 8(ن من الجدول رقم يتبيّ  
في مجال  مدارس اإلناث لصالح مدارس الذكورالفروق في المتوسطات بين مدارس الذكور و

المجتمع المحلي ويعزو الباحثان ھذا الفرق إلى نظرة المجتمع تجاه مشاركة اإلناث في الفعاليات 
جتماعية والدينية، اإلرشادية في المدارس الثانوية لما له ارتباط بالعادات والتقاليد والقيم اال

نا نعتبر مجتمعاً ذكورياً يفتح بالرغم من ظاھرة االنفتاح وتعدد المؤسسات التي تھتم بالمرأة، إال أنّ 
  .األفق أمام الذكور، ويحد من نشاط األنثى والذي يقتصر نشاطھا داخل المنزل

  نتيجة فحص الفرضية الثالثة
بين متوسطات ) α ≥ 0.05(اللة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الد

رام هللا “استجابة المبحوثين لواقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 
ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة قام  ).أساسي، ثانوي(تعزى لمتغير مستوى المدرسة ” رةوالبي

ابية الستجابة أفراد عينة الدراسة للفروق بين المتوسطات الحس" ت"الباحثان باستخدام اختبار 
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من ” رام هللا والبيرة“على واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 
  ).9(وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين تبعا لمتغير مستوى المدرسة، كما بينه الجدول 

الحركة  على مقياس واقعفراد العينة للعينات المستقلة الستجابة أ" ت"نتائج اختبار ): 9(جدول 
من وجھة نظر المديرين ” رام هللا والبيرة“الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 

ً والقادة الكشفيين    .لمتغير مستوى المدرسة تبعا

مستوى   المجال
المتوسط  العدد المدرسة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  "T"قيمة المعياري

  الداللة
العمل الكشفي  إدارة

اإلرشادي من قبل المديرين 
 والقادة الكشفيين

 0.49 4.02 90  أساسي
1.171  0.243  0.48 1243.94  ثانوي

الطلبة المنتسبون للحركة 
 الكشفية اإلرشادية

0.220  1.230 0.49 3.94 90  أساسي  0.51 1243.85  ثانوي
دور البيئة المدرسية في 

خدمة الحركة الكشفية 
 رشاديةاإل

 0.67 3.71 90  أساسي
0.760  0.448  0.61 1243.64  ثانوي

0.023  2.293 0.69 3.31 90  أساسي )األھالي(المجتمع المحلي   0.68 1243.09  ثانوي

0.091  1.700 0.48 3.75 90  أساسي  الدرجة الكلية  0.46 1243.64  ثانوي

، ومستوى الداللة )1.700(للدرجة الكلية " ت"قيمة  ن من خالل الجدول السابق أنّ يتبيّ 
في واقع ) α ≥ 0.05(ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ، أي أنّ )0.091(

من وجھة نظر ” رام هللا والبيرة“الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 
 ً مدرسة باستثناء مجال المجتمع المحلي، وبذلك تم لمتغير مستوى ال المديرين والقادة الكشفيين تبعا

  .ة الثالثةقبول الفرضية الصفريّ 

في إعداد البرامج والخطط لألنشطة الكشفية لت شابه لعّدة أسباب والتي تمثّ وقد يفّسر ھذا التّ 
اإلرشادية في المدارس الثانوية واألساسية، وكذلك تنظيم المھرجانات والمعارض والمسيرات 

إلرشادية على مستوى المدرسة والمديرية سواء كانت المدرسة أساسية أم ثانوية، الكشفية ا
لى وجود إا أدى باإلضافة إلى نشر النشاطات الكشفية اإلرشادية للمدارس على بواباتھا؛ ممّ 

تنافس في مجال العمل الكشفي اإلرشادي بغض النظر عن مستوى المدرسة، وعقد الندوات 
اش واالجتماعات الدورية للقادة سواء كانوا في مدارس أساسية أو والمؤتمرات وحلقات النق

ون الحركة الكشفية اإلرشادية إلنجاز األعمال ذات االھتمام المشترك والتي ثانوية، الذين يمثلّ 
ً  ،تخدم المؤسسسة التعليمية   .بعدم وجود فروق بسبب مستوى المدرسة وھذا ما أظھر اتفاقا
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  ةرابعة الّ نتيجة فحص الفرضيّ 
بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

رام هللا “استجابة المبحوثين لواقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 
  ).قل من بكالوريوس، بكالوريوس، ماجستير فأعلىأ(تعزى لمتغير المؤھل العلمي ” والبيرة

تجابة ة الصفريّ ولفحص الفرضي ابية الس ان بحساب المتوسطات الحس ام الباحث ة ق ة الرابع
فيّ  ة الكش ع الحرك ى واق ة الدراسة عل راد عين ي محافظة أف ة ف دارس الحكومي ي الم ادية ف ة اإلرش

ً ” رام هللا والبيرة“ ين لمتغيّ  من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين تبعا ر المؤھل العلمي، كما يب
  .)10(الجدول 

 على نة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عيّ  ):10(جدول 
من ” رام هللا والبيرة“واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة  مقياس

ً وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين    .لمتغير المؤھل العلمي تبعا

المتوسط   العدد  ميالمؤھل العل  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إدارة العمل الكشفي 
اإلرشادي من قبل 

 المديرين والقادة الكشفيين

 0.55 3.96 41 أقل من بكالوريوس
 0.47 3.97 136  بكالوريوس

 0.47 3.99 37  ماجستير فأعلى

الطلبة المنتسبون للحركة 
  الكشفية اإلرشادية

 0.53 3.95 41 أقل من بكالوريوس
 0.51 3.88 136  بكالوريوس

 0.44 3.88 37  ماجستير فأعلى
دور البيئة المدرسية في 

خدمة الحركة الكشفية 
  اإلرشادية

 0.57 3.72 41 أقل من بكالوريوس
 0.68 3.63 136  بكالوريوس

 0.54 3.79 37  ماجستير فأعلى

المجتمع المحلي 
  )األھالي(

 0.54 3.21 41 أقل من بكالوريوس
 0.73 3.11 136  بكالوريوس

 0.65 3.43 37  ماجستير فأعلى

  الدرجة الكلية
 0.46 3.72 41 أقل من بكالوريوس

 0.49 3.66 136  بكالوريوس
 0.42 3.78 37  ماجستير فأعلى

فيّ )  10(يالحظ من الجدول رقم  ة الكش ادية في وجود فروق ظاھره في واقع الحرك ة اإلرش
ي  ة ف دارس الحكومي ة الم رة“محافظ فيين ” رام هللا والبي ادة الكش ديرين والق ر الم ة نظ ن وجھ م
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زى لمتغيّ ادي يع اين األح ل التب تخدام تحلي م اس روق ت ك الف ة تل ة دالل ي، ولمعرف ل العلم ر المؤھ
)One- Way ANOVA( كما يظھر في الجدول)11.(  

واقع الحركة  مقياسعينة الدراسة على نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة : )11( جدول
من وجھة نظر المديرين ” رام هللا والبيرة“ة اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة الكشفيّ 

 ً   .لمتغير المؤھل العلمي والقادة الكشفيين تبعا

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
  "ف"

 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

عمل إدارة ال
الكشفي 

اإلرشادي من 
قبل المديرين 

 والقادة الكشفيين

 0.006 2 0.013  بين المجموعات

0.026 0.975 
  211  51.318 داخل المجموعات

  213  51.331  المجموع  0.243

الطلبة 
المنتسبون 

للحركة الكشفية 
  اإلرشادية

 0.086 2 0.171  بين المجموعات

  211  54.904 داخل المجموعات 0.720 0.329
  213  55.075  المجموع  0.260

دور البيئة 
المدرسية في 
خدمة الحركة 

الكشفية 
  اإلرشادية

 0.456 2 0.912  بين المجموعات

1.116 0.329 
  211  86.203 داخل المجموعات

  213  87.115  المجموع  0.409

المجتمع المحلي 
  )األھالي(

 1.492 2 2.984  بين المجموعات
  213 103.749  المجموع  0.478  211 100.765 داخل المجموعات 0.046 3.124

  الدرجة الكلية
 0.243 2 0.485  بين المجموعات

  213  48.507  المجموع  0.228  211  48.022 داخل المجموعات 0.346 1.066

ة ومستوى الدالل) 1.066(للدرجة الكلية بلغت ) ف(قيمة  أنّ ) 11(يالحظ من الجدول 
ً بين ، أي أنّ )0.05(وھي أكبر من مستوى الداللة ) 0.346( ه ال توجد فروق دالة إحصائيا

متوسطات استجابة المبحوثين حول واقع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في 
ل من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين يعزى لمتغير المؤھّ ” رام هللا والبيرة“محافظة 
لى إھذه النتيجة  انويعزو الباحث .عامعة بشكل ة الرابقبول الفرضية الصفريّ  وبالتالي تمّ . العلمي
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الع المھارات الكشفية ال ترتبط في مجتمعاتنا وجامعاتنا بالمناھج التعليمية بل من خالل االطّ  أنّ 
لكشفية الع على الكتب اواالطّ  ،على المناھج الكشفية اإلرشادية، وحضور الدراسات التدريبية
وفتح قنوات االتصال بين القادة  ،والمشاركة في المخيمات والمھرجانات والتجمعات الكشفية

والفرق من خالل التواصل اإللكتروني أو الزيارات الميدانية، إضافة إلى حضور االجتماعات، 
 ا له أثر على صقل شخصيةھا، والتركيز على التدريب الذاتي ممّ ومناقشة مشاكلھم، وطرق حلّ 

  ."رشادية بقائدھاالفرقة الكشفية اإل"القائد الكشفي اإلرشادي لھذا يقال 

ولمعرفة مصدر . ي فقطوقد كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائية في مجال المجتمع المحلّ 
  ).12( ن الجدول ، كما يبيّ )LSD(تلك الفروق ،تم استخدام اختبار 

بين المتوسطات لفحص داللة الفروق ية للمقارنات البعد) LSD(نتائج اختبار ): 12(جدول 
ً الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة    .متغير المؤھل العلميل تبعا

الفروق في   المتغيرات  المجال
  المتوسطات

مستوى 
  الداللة

المجتمع المحلي 
  )األھالي(

 0.404 0.10299  بكالوريوس  أقل من بكالوريوس
 0.171 0.21514-  ماجستير فأعلى

 0.404 0.10299-  أقل من بكالوريوس  لوريوسبكا
 0.014 *0.31813-  ماجستير فأعلى

 0.171 0.21514  أقل من بكالوريوس  ماجستير فأعلى
 0.014 *0.31813  بكالوريوس

  .)α ≥ 0.05(توى الداللة سحصائيا عند مإدال  *

، وكانت الفروق )األھالي(وجود فروق في مجال المجتمع المحلي ) 12(من الجدول  نوتبيّ 
وأما عن وجود فروق لصالح . بين ماجستير فأعلى والبكالوريوس لصالح ماجستير فأعلى

ذلك الى خبراتھم في البحث  انالباحث فيعزو" األھالي"لمجتمع المحلي ماجستير فأعلى في مجال ا
دفعھم ا يمّ مالعلمي وقدرتھم على التواصل مع المجتمع المحلي، والدخول على الموضوع برغبة 

وتتفق ھذه النتيجة مع دراستي كل من ضحيك  .إلى إنجاز األعمال، وكذلك الخلفية الثقافية لديھم
)2004 Duheik, (حمود و)2006Hamoud,  .( 

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة : نتيجة فحص الفرضية الخامسة
)α ≥ 0.05 (لحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس بين متوسطات استجابة المبحوثين لواقع ا

سنوات،  5أقل من (ر عدد سنوات الخبرة تعزى لمتغيّ ” رام هللا والبيرة“الحكومية في محافظة 
  ).سنوات 10أكثر من  ،سنوات 10الى  5من 

راد عيّ  ابية الستجابة أف ة ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب المتوسطات الحس ن
ع الح ى واق ة عل ة الدراس ي محافظ ة ف دارس الحكومي ي الم ادية ف فية اإلرش ة الكش رام هللا “رك
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ً ” والبيرة ا فيين تبع ادة الكش ديرين والق ة نظر الم ين  من وجھ ا يب رة، كم ر عدد سنوات الخب لمتغي
  ).13(الجدول 

على  نة الدراسةطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عيّ المتوسّ  ):13(جدول 
من ” رام هللا والبيرة“قع الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة وا مقياس

 ً   .لمتغير عدد سنوات الخبرة وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين تبعا

المتوسط   العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إدارة العمل الكشفي اإلرشادي من قبل 
  القادة الكشفيينالمديرين و

 0.42 3.97 23  سنوات 5أقل من 
 0.54 3.97 33  سنوات 10-5من

 490. 3.97 158 سنوات 10أكثر من 

الطلبة المنتسبون للحركة الكشفية 
  اإلرشادية

 0.47 3.89 23  سنوات 5أقل من 
 0.44 3.89 33  سنوات 10-5من

 0.52 3.89 158 سنوات 10أكثر من 

ة في خدمة الحركة دور البيئة المدرسي
  الكشفية اإلرشادية

 0.59 3.58 23  سنوات 5أقل من 
 0.69 3.70 33  سنوات 10-5من

 0.63 3.68 158 سنوات 10أكثر من 

  )األھالي (المجتمع المحلي 
 0.77 2.97 23  سنوات 5أقل من 

 0.59 3.29 33  سنوات 10-5من
 0.70 3.19 158 سنوات 10أكثر من 

  الدرجة الكلية
 0.46 3.62 23  سنوات 5قل من أ

 0.47 3.72 33  سنوات 10-5من
 0.48 3.69 158 سنوات 10أكثر من 

ادية في ) 13(يالحظ من الجدول رقم  فية اإلرش ة الكش ع الحرك وجود فروق ظاھره في واق
ة  ي محافظ ة ف دارس الحكومي رة“الم فيين ” رام هللا والبي ادة الكش ديرين والق ر الم ة نظ ن وجھ م

اين األحادي  متغير عدد سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة تلك الفروق تمّ يعزى ل ل التب استخدام تحلي
)one- way Anova ( كما يظھر في الجدول رقم)14. (  
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واقع الحركة  على مقياسنة نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العيّ : )14( جدول
من وجھة نظر المديرين ” رام هللا والبيرة“محافظة الكشفية اإلرشادية في المدارس الحكومية في 

 ً   .لمتغير عدد سنوات الخبرة والقادة الكشفيين تبعا

مصدر   المجال
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
  "ف"

 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

إدارة العمل الكشفي 
اإلرشادي من قبل 

المديرين والقادة 
  الكشفيين

بين 
 0.000 2 0.000 المجموعات

0.0001 0.9998 داخل 
  0.243  211  51.331 المجموعات
  213  51.331  المجموع

الطلبة المنتسبون 
للحركة الكشفية 

  اإلرشادية

بين 
 0.000 2 0.001 المجموعات

داخل  0.999 0.001
  0.261  211  55.075 المجموعات
  213  55.075  المجموع

درسية دور البيئة الم
في خدمة الحركة 
  الكشفية اإلرشادية

بين 
 0.117 2 0.234 المجموعات

داخل  0.753 0.285
  0.412  211  86.881 المجموعات
  213  87.115  المجموع

المجتمع المحلي 
  )األھالي(

بين 
 0.723 2 1.446 المجموعات

داخل  0.227 1.491
  0.485  211 102.303 المجموعات
  213 103.749  المجموع

  الدرجة الكلية

بين 
 0.078 2 0.156 المجموعات

داخل  0.712 0.340
  0.229  211  48.352 المجموعات
  213  48.507  المجموع

كبر من أوھي ) 0.712(ومستوى الداللة ) 0.340(للدرجة الكلية ) ف(قيمة  يالحظ أنّ 
ً في واقع الحركة الكشفية ة إه ال توجد فروق دالّ أي أنّ ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة  حصائيا
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من وجھة نظر المديرين والقادة ” رام هللا والبيرة“اإلرشادية في المدارس الحكومية في محافظة 
ً لجميع المجاالت، وبذلك أر عدد سنوات الخبرة للدرجة الكلية، والكشفيين يعزى لمتغيّ   يضا

 ع دراسة كل من أجرى ضحيك وتتفق ھذه النتيجة م .ة الخامسةتم قبول الفرضية الصفريّ 
)2004 Duheik,(حمود ، و)2006Hamoud,  ( 

لى وجود مجموعة من الصفات التي تتوافر في القائد الكشفي اإلرشادي إويمكن تفسير ذلك 
سواء كان قديم القيادة أم حديثھا، بالرغم من الفروق الفردية بين القادة إال أنھم يتحلون بصفات 

حركة الكشفية اإلرشادية والرغبة الُملّحة بالعمل فيھا بأمانة وإخالص قيادية تتمثل برسالة ال
والتمسك بالمثل العليا والقيم الفاضلة وقدرتھم على التعامل  ،والقدرة على القيادة وقوة الشخصية

 ً ً  وإشراك الطلبة وجدانيا ، ناھيك عن تقبل القادة الجدد للمقترحات واإلرشادات وتوجيھات ومھنيا
الخبرة من خالل االجتماعات أو االتصال والتواصل عبر بوابة المديرية االلكترونية،  القادة ذوي

  . ا يفتح المجال أمامھم إلظھار القدرات االبداعية المخفية في العمل الكشفي اإلرشاديمّ م
ه  ة الكشفية اإلرشادية "النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصُّ ما مقترحات تطوير الحرك

  " رام هللا والبيرة من وجھة نظر المديرين والقادة الكشفيين؟في محافظة 
ا  ة وترتيبھ راد العين رارات استجابات أف ان بجمع تك ام الباحث ولإلجابة عن ھذا السؤال فقد ق

 ً   ).15(كما يبينه الجدول رقم  تنازليا
ً :  )15( جدول نظر حسب تكراراتھا من وجھة  مقترحات تطوير الحركة الكشفية مرتبة تنازليا

  .المديرين والقادة الكشفيين

النسبة   التكرار  المقترح الرقم
  المئوية

 87%  185  زيادة نسبة ميزانية النشاط الكشفي اإلرشادي من ميزانية المدرسة  1
زيادة عدد حصص التخصيص الكشفي اإلرشادي للقادة الكشفيين   2

  .ليكون لديھم الوقت الكافي للتدريب أثناء الدوام
183  %86 

عم الحركة الكشفية اإلرشادية بتأمين أدوات ومستلزمات كشفية د  3
  .إرشادية من قبل الوزراة

177  %83 

التواصل مع المجتمع المحلي من مؤسسات وأھالي ليساھم في   4
  .تطوير الحركة الكشفية االرشادية ودعمھا ماديا ومعنويا

170  %79 

يمية مع عمل ندوات ولقاءات مع قادة من خارج المنطقة التعل  5
المجتمع المحلي للتعريف والنھوض بأھمية الحركة الحركة 

  .الكشفية اإلرشادية، وتنميتھا وتوعية المجتمع بأھدافھا

130  %61 

تنظيم فعاليات كشفية ارشادية بأوقات مختلفة على مدار العام   6
الدراسي وعدم تركيزھا على وقت واحد فأحيانا يكون غير مناسبا 

  .للطلبة

119  %56 
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 )15(تابع جدول رقم ... 

النسبة   التكرار  المقترح الرقم
  المئوية

أن يكون ھناك مراكز لألنشطة الكشفية االرشادية المركزية تلتقي   7
بھا جميع الفرق الكشفية اإلرشادية من مخيمات ودراسات 

  .ورحالت

97  %45 

رشادية بطرق أكثر فاعلية لتعود على دوات الكشفية اإلتفعيل األ  8
  .بة ومن ثم المدرسة بالمنفعةالطل

93  %44 

عقد لقاءات عنقودية لتبادل الخبرات كما ھو الحال في المباحث   9
  .التدريسية 

89  %42 

تأمين حوافز مادية عينية للمشاركين في النشاطات الكشفية   10
  .رشادية من قادة وطلبةإلا

80  %37 

فزيونية وعبر دعم وسائل االعالم وتفعيلھا أكثر وتنظيم برامج تل  11
  ذاعات المحلية للحديث عن أھميتھا ومتابعة أخبارھااإل

50  %23 

لعدد من المدارس " منسق منطقة"رشادي إتفريغ قائد كشفي   12
  .حسب التوزيع الجغرافي للمنطقة

46  %22 

ربط الحركة الكشفية اإلرشادية في المدارس مع العالم الخارجي   13
مخيمات وعدم اقتصارھا من حيث توأمة المدارس واستضافة 

  .داخل اسوار المدرسة

37  %17 

 15%  33  .تخصيص جزء من تقرير المدير السنوي للقادة الكشفيين  14
 12%  26  .لزامية في المدارس إرشادية أن تكون الفرقة الكشفية اإل  15

دول  ن الج ذي يعبّ) 15(يالحظ م راد العيّ ال رارات أف ات وتك ن مقترح وير ر ع و تط ة نح ن
فيين الحرك ادة الكش ديرين والق ة الكشفية اإلرشادية في محافظة رام هللا والبيرة من وجھة نظر الم

 ً دارس أالنسب حول مقترحات في  أظھرت تفاوتا فية في الم ة الكش فراد العينة نحو تطوير الحرك
مّ  ي ت ذه النسب من المقترحات الت ان ھ  الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة، وعليه يعزو الباحث

ا ھا أنّ جمعھا  دى كل من الطرفين م د أب دارس، وق بنيت من قبل المديرين والقادة الكشفيين في الم
 ً دارس  تمليه عليه القوانين التربوية، وما يراه مناسبا ادية في م فية اإلرش نحو تطوير الحركة الكش

ى مجموعة من الصعوباتمحافظة رام هللا والبيرة، حيث رّك ان عل ان ، ز الطرف ي ك ر الت ا أث لھ
ر نحو الحدّ  فية اإل كبي ة الكش رة وتمثلت في من تطوير الحرك ادية في محافظة رام هللا والبي رش

في اإل اط الكش ة النش دني ميزاني فية ت ة الكش بين للحرك ة المنتس ع الطلب عوبة جم ادي وص رش
ادية  وخلوّ  ،االرشادية أثناء الدوام المدرسي الرغم المنھاج المدرسي من المناھج الكشفية االرش وب

ولي في ممّ  ا دور بروتوك دريب والتي لھ تلزمات ت ا توفره وزارة التربية والتعليم من أدوات ومس
تلزمات في أال إللطلبة لاللتحاق بھا  عإضفاء جّو كشفي مشجّ  أمين المس ر كاف لت ن ذلك يعتبر غي
دارس وخلوّ  ة الم اركين، كاف ة للمش ة العيني وافز المادي ن الح ا م افة إھ إإض ك ف ى ذل ة  نّ ل عملي
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ي إ االتصال والتواصل مع الجھات الخارجية ال يتمّ  ا يعن ا أال بموافقة وزارة التربية والتعليم مم نھ
رة دة وليست ح رق مقي راً . ف ا  نّ إف وأخي ا عبئ دير يعتبرھ ً إالم هإ ضافيا ى عمل ك  ،ل م المنھ والمعل

 ً ً  بالمطالب المنھجية للمواد الدراسية عبئا ك إلفھي حركة تخلو من ا ؛اضافيا نن نتيجة لتل بداع والتف
ادية  في نسبة ھذا التدني كما يعزو الباحثان  ،المطالب التكرارات إلى كون الحركة الكشفية اإلرش

و كانت إلزاميّة ممّ حركة طوعيّ  الي ل الم، وبالت ع دول الع ى انتشارھا في جمي ا ا أدى إل ان بھ ة لك
ة طوعيّ ا حرك ي لكونھ ى الحقيق د عن المعن ور وبُع ة حزبيّة ال نف ة مفتوح ية وال ديني ة وال سياس

 . للجميع بغض النظر عن اللون والجنس والدين

 توصياُت الدراسة
  :ليھا ھذه الدراسِة، يوصي الباحثان بما يأتيإلت في ضوِء النتائِج التي توصّ 

ادياً  .1 فيا وإرش ؤھلين كش دات الم ادة والقائ ادية للق فية اإلرش رق الكش ادة الف ناد قي ضرورة إس
 .الرغبة بالعمل الكشفي ولديھم

ويين،  .2 رفين الترب فيين والمش ادة الكش ة والق ين إدارة المدرس ة ب وير العالق ى تط ل عل العم
غ والتخصيص لحصص النشاط  فيين من حيث التفري ادة الكش دى الق وإدراك أھمية العمل ل

 .الكشفي اإلرشادي
ة ال .3 ع متلنشاط الكشفي اإلرشادي ضرورة زيادة ميزاني ات واحتياتتماشى مع جمي جات طلب

أمين .رشاديةالفرق الكشفية اإل ة للصرف من خالل ت وتكون الميزانية حسب األصول المالي
 . واصالتوالم تالمكافآ

ي اال .4 ع المحل ين المجتم ة ب م العالق ي دع ة ف ة واالجتماعي بات الوطني ف المناس ام بتوظي ھتم
 .عدادھاإو والحركة الكشفية اإلرشادية للمشاركة بھا وتنظيمھا

يم ض .5 ة والتعل ديريات التربي رورة إتاحة الفرصة لمسؤولي النشاط الكشفي اإلرشادي في م
 .، وعدم تكليفھم بمھام تعيق ھذه المتابعةوزيارتھا لمتابعة الفرق الكشفية اإلرشادية
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