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  ملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات معلمي ومعلمات التربية الرياضيّة نحو الحركة 

 ً لمتغيرات الجنس،  الكشفيّة في الضفة الغربيّة، إضافة إلى تحديد الفروق في االتجاھات تبعا
والمؤھل العلمّي، والخبرة الكشفيّة، والمؤھل الكشفّي، والمدرسة، واإلشراف الكشفّي، ولتحقيق 

معلًما ومعلمةً، وطُبق عليھا االستبانة لقياس ) 190(ذلك أُجريت الدراسة على عينة قوامھا 
دام البرنامج اإلحصائي ، وبعد جمع البيانات ُعولجت باستخفقرة) 41(االتجاھات التي تكّونت من 

SPSSلمجموعتين ) ت(، واختبار يّة لتحديد االتجاھات، والمتوسطات الحسابيّة والنسب المئو
لتحديد  One way ANOVA، وتحليل التباين األحادي Independent t-testمستقلتين 

ً إلى المتغيرات المستقلةالفروق في االتجاھ  Scheffe Test، إضافة إلى اختبار شفيه ات تبعا
وأظھرت نتائج الدراسة أّن اتجاھات المعلمين . البعدية بين المتوسطات الحسابية للمقارنات

إضافة إلى ظھور فروق ذات داللة ) 87.67%(والمعلمات كانت إيجابيّة، حيث وصلت إلى 
ً لمتغيرات المؤھ ل العلمي ولصالح إحصائيّة في االتجاھات لدى المعلمين والمعلمات تبعا

، والخبرة الكشفيّة ولصالح الخبرة ولصالح المشرفين ، واإلشراف الكشفيّ وس فأعلىبكالوري
ً لمتغيرات الجنس، والمدرسة،  األطول، بينما ظھرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تبعا

مات المشرفين وأوصى الباحث بضرورة إقرار نظام الحوافز للمعلمين والمعل. والمؤھل الكشفي
  .، وعقد دورات تدريبيّة تأھيليّة باستمرار للمعلمين والمعلماتفيّةفي الحركة الكش

 .اتجاھات، حركة كشفيّة، الضفة الغربيّة: الكلمات الدالة
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Abstract 
This study aims at identifying the attitudes of the teachers of physical 

education towards the scouting movement in the West Bank. It also aims 
at identifying the differences in views as related to variables such as 
gender, academic degree, scouting experience, school, scouting 
qualification, and scout supervision. A ‘41’ item questionnaire was used 
to test the population of the study who were 190 teachers of both sexes. 
Computations were conducted by the use of SPSS. Independent t-test and 
One Way ANOVA were also used to identify the differences in interests, 
following the independent factors. Scheffe test to compare between 
averages. Results show that teachers have positive attitudes, i.e. 
(87.76%). The differences statistical indicators concerning teachers’ 
attitudes, according to academic degrees were in favour of BA holders or 
higher degrees. Scout supervisors were in favor of supervisors and in 
favor to all those with the longest period of experience. However, as 
concerns gender, school, and scout qualifications, there were no clear 
indicators. The researcher recommends that teachers who do scouting, 
supervision motivation-system be used, and that training courses are  
indispensible at all times. 

Keywords: Attitudes, Scouting Movement, West Bank. 
 

  المقدمة
م  د أھ ات أح ّد االتجاھ ث تع ة، حي ة التربويّ ي العملي ا ف ات دوًرا مھًم ب االتجاھ تلع

ور، والع اء األم م، وأولي ّم المعل ي تھ يمھمالموضوعات الت راد وتعل ة األف ال تربي ي مج . املين ف
ذا الموضوع ه لھ ة تحقيق ؤ بدرج ن التنب ين يمك و موضوع مع رد نح اه الف ة اتج ون . فمعرف وتتك

االتجاھات من خالل عملية التنشئة االجتماعيّة، فمن خالل الخبرة المباشرة والممارسة الفعلية لھا 
ي يتكّون اتجاه الفرد نحو موضوع ما، وعملية تكّون  االتجاھات ھي أحد أھم األھداف التربوية الت

  .)Mansi, 1991. (يسعى إلى إكسابھا

اعي  attitudeويعّد مفھوم االتجاه  نفس االجتم م ال داوالً في عل ا ت ھو أبرز المفاھيم وأكثرھ
  .المعاصر

أمور  ذه المواقف متصلة ب ة سواء أكانت ھ فلكل منا اتجاھات تحدد سلوكه في مواقف معين
راد، أم مؤسسة  دينه، أم رد من األف ى ف ه إل عمله، أم طرق تعامله مع الناس، أم نشاطه، أم نظرت

  .)Malika, 1970( .م، أم في تشيعه لمذھب من المذاھبمن المؤسسات، أم أُّمة من األم
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اه ) Mansi )1991وقد تطرق  رَّ االتج د أن أق يّة بع إلى عرض خصائص االتجاھات النفس
ل أو الرفض إزاء موضوع ما أو موقف معين في البيئة التي تثير ھذه ھو مجموع استجابات القبو

  .االتجاھات

رات، وال تكون من ھات تمتاز بأنّھا مكتسبة ومتعلمةفاالتجا ، فراغ ، ومتعددة باختالف المثي
د والمعارضة  الب، أو التأي وقد تكون محددة أو عامة فيمكن أن تكون بين طرفين موجب وآخر س

ات .  عةعلى مستوى الجما ا صفة الثب ر من الموضوعيّة فلھ ة أكث ا الذاتي فاالتجاھات تغلب عليھ
  .النسبي واالستمرار النسبي؛ ألنّھا تتأثر بظروف معينة

ؤ بمدى  فتبرز ھنا صعوبة قياس االتجاھات بالرغم من أھمية قياسھا فھي تساعدنا على التنب
ى مدى صحة أو التغيير االجتماعي وزمنه المنتظر حدوثه في الجماعة ، ك ا يمكن التعرف عل م

ا  ا أنّھ ة، كم ة مختلف ول تجريبي احثين بحق زود الب خطأ الدراسات النظرية القائمة وزمنھا ، حيث ت
مفيدة في مجاالت التربية والتعليم، والصناعة، واإلنتاج، والسياسة ، واإلعالم، والحرب، والسلم، 

  . ا،أو توجيھھافيما لو أردنا تغيير اتجاھات الجماعة نحو موضوع م

د  ب دوًرا ) Fahmi )1965وأّك ا تلع ا أنّھ ا كم ن حياتن ا م زًءا مھًم ون ج ات تك أّن االتجاھ
ي  ّدنا ف ة، وتم اة االجتماعيّ ر من مواقف الحي ي كثي رد ف اعي للف ه السلوك االجتم ًرا في توجي كبي

  .الوقت نفسه بتنبؤات صادقة عن سلوكه في تلك المواقف بصورھا المختلفة

ن ا ام، ويمك كل ع ة بش ر المنھجيّ ة غي اطات التربويّ الل النش ن خ ات م ن االتجاھ لكشف ع
ى المستويين ة عل ة االتجاھات اإليجابيّ فيّة بشكل خاص، والتي تسھم في تنمي : والنشاطات الكش

اون مع  ّث روح التع الفردي والجماعي، حيث إّن أنشطتھا تساعد الفرد على تحمل المسؤوليّة وب
ة على القيام بأدوار القيادةريبھم اآلخرين وتد ات االجتماعيّ اء العالق يّة، وبن ، وتحقيق الراحة النفس

رفتھم  ة مع ة، وتنمي اتھم الشخصيّة، واالجتماعيّ اإليجابيّة، وتزيد القدرة على التكيّف وإشباع حاج
  .وخبراتھم

ف ة الكش داف الحرك ق أھ ة وتحقي ة اإليجابيّ ات التربوي ذه االتجاھ ة ھ تطيع تنمي ي نس يّة ولك
دوة  ه ق الل كون ن خ داف م ذه األھ ق ھ ى تحقي عى إل وي يس د ترب ود قائ ن وج ّد م ة، ال ب التربويّ

  .ومسؤواًل عن تقديم النموذج الصالح للعمل مع مرؤوسيه أو مع أفراد جماعته

ة  ا أنشطة تربوي ة الرياضيّة كونھ وقد ارتبطت النشاطات الكشفيّة ارتباطا وثيقا بمعلم التربي
يلة  المنھجيّة تعزز ر أيضا وس نا، وتعتب ا في مدارس ما يقوم به معلمو التربية الرياضيّة ومعلماتھ

  .تربوية تعّد الفتى إعداًدا سليًما للحياة، وتدريبه تدريبا صحيًحا حتى يكون مواطنًا صالًحا

ال) Mousa )1981ويشير إذا : إلى أھمية التعرف على اتجاھات المعلمين التربوية حيث ق
ه كان المعلم له  ة اتجاھات إّن معرف دوره الفعال في تربية الناشئة ، وفي إعداد األجيال الصاعدة، ف

وخصوصا أّن كل شيء في . التربويّة ال تعتبر مسألة حاجة بل مسألة حياة بالنسبة لمستقبل األمة 
  .الحياة يعتمد على اتجاھات األشخاص
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ة الك ة دور فالتعّرف على اتجاھات المعلمين والمعلمات قادة الحرك رره ألھمي ا يب ه م فيّة ل ش
ره  فيّة بشكل خاص وأث ة الكش ة والعمل التطوعي في الحرك االتجاھات في مجاالت الحياة العام

وفي أنشطتھم وتساعدھم في إنجاز . المباشر القوي والفعال في سلوك المعلمين والمعلمات أنفسھم
  .الكثير من األھداف

ة والشباب، وھي والحركة الكشفية حركة تربويّة تطوعيّة غ ا للفتي ة أساًس ر سياسية موجھ ي
ي  ة الت ادئ وللطريق مفتوحة للجميع دون تمييز في األصل أو الجنس أو العقيدة، وفقا للھدف وللمب

  .تقوم عليھا الحركة

ة،  دراتھم البدنيّ ة من ق تفادة التام ى االس وتھدف إلى المساھمة في تنمية الشباب للوصول إل
ة والعقليّة، واالجتماعيّ  اتھم المحلي ة، والروحيّة أفراًدا، ومواطنين مسؤولين، وأعضاًء في مجتمع
  . والوطنية والعالمية

ل ال د العوام ر أح فيّة تعتب ة الكش د أّن الحرك دف يؤك ذا الھ ة إّن ھ ي تنمي ھم ف ي تس دة الت عدي
باب ة، أو الش ات الدينيّ ة، أو المؤسس رة، أو المدرس ل األس فيّة مح ة الكش ّل الحرك ، وال تح

  .االجتماعيّة، ولكنّھا تكمل األثر التربوي لھذه المؤسسات

ذا الھدف،  ق ھ ا لتحقي وال بّد من المبادئ والقوانين والمعتقدات األساسية التي يجب مراعاتھ
  : وتجسد قواعد السلوك التي تميّز جميع أعضاء الحركة الكشفيّة، وھي

ادات: الواجب نحو هللا - دين والعمل بإرش ادئ ال ى أداء شعائر ھو التمسك بمب ه، والحرص عل
  .االلتزام بما يدعو هللا من قيم وفضائل

وق اآلخرين، : الواجب نحو اآلخرين - راف بحق ه، واالعت المشاركة في خدمة المجتمع وتنميت
  .واحترام والء الفرد لوطنه

 .تحمل الفرد لمسؤولية تنمية قدارته: الواجب نحو الذات -

درت الشعوب والحكومات أھم ا ق ة إلعداد ومن ھن يلة تربوي ا وس فيّة كونھ ة الكش ة الحرك ي
ا  تقبله ويشب مواطن ات مس ل تبع ي يتحم دريبا صحيحا ك ه ت اة، وتدريب ليما للحي دادا س ى إع الفت

ر . مستنيرا ادئ الحق والخي اعي، ويستمسك بمب يستھدف الُمثل العليا في السلوك الفردي واالجتم
  . أھدافه وغاياته حتى يعمل لخيره وخير وطنه، ويحقق لھذا الوطن

 مشكلة الدراسة
اء  ارًزا في بن ا تلعب دوًرا ب ّي حيث إنّھ ا من النظام التعليم تعّد الحركة الكشفية جزًءا مھُم

امالً  داًدا متك ة للباحث في . شخصية الطالب وإعدادھا إع ة والعمليّ رات المعرفيّ ومن خالل الخب
ا مجال الحركة الكشفيّة ولقائه مع عدد من معلمي الترب ودون فرقً ذين يق ا ال ية الرياضية ومعلماتھ

ة  و الحرك ا نح ية ومعلماتھ ة الرياض ي التربي ات معلم ي اتجاھ ا ف اك تباينً ظ أّن ھن فية، الح كش
باٍل،  فيّة من أش واء الكش الكشفيّة بشكل عام، ويرى الباحث أّن األعداد الكبيرة التي تنطوي تحت ل
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دمٍ  ة والجواالت بحاجة وزھراٍت، وكشافٍة، ومرشداٍت، وكشاٍف متق ى الجوال ٍة إل دٍة متقدم ، ومرش
ير  ة، وس طتھم المختلف رامجھم، وأنش ذ ب ى تنفي رف عل ودھم ويش ن يق ات م ة اتجاھ ة لمعرف ماس

  . عملھم في أھّم مرحلة من مراحل عمرھم لتحقيق األھداف الطموحة للحركة الكشفية

ة ا ي التربي ات معلم ى اتجاھ رف عل ة للتع ذه الدراس اءت ھ ذا ج و ل ا نح لرياضية ومعلماتھ
ة نحو  ز االتجاھات اإليجابي الحركة الكشفية كخطوات أساسيّة للوقوف على مدى الحاجات لتعزي

  . ھذه الحركة

  أھمية الدراسة
ا  تأتي أھمية الدراسة في التعرف على اتجاھات المعلمين والمعلمات نحو الحركة الكشفيّة لم

م ا ى تطور دور المعل تقبللھا من أثر إيجابي عل ال المس د في إعداد أجي ا تستھدف . لقائ ا وأنّھ كم
ام  شريحة مھمة ومسؤولة عن األنشطة التربويّة المدرسية بشكل عام، وستسھم في فتح المجال أم

  . إجراء المزيد من الدراسات عن الحركة الكشفية

  أھداف الدراسة
  ھداف التاليةسعت الدراسة إلى تحقيق األ

يّة معلمي  التعرف على اتجاھات - ودون األنشطة المدرس ذين يق ومعلمات التربية الرياضيّة ال
  .بشكل عام والكشفية بشكل خاص نحو الحركة الكشفيّة

الكشف عن الفروق في اتجاھات معلمي ومعلمات التربية الرياضيّة حسب متغيرات الدراسة  -
  .نحو الحركة الكشفيّة 

  تساؤالت الدراسة
  ت االتيةجابة عن التساؤالسعت الدراسة إلى اإل

ما اتجاھات معلمي ومعلمات التربية الرياضيّة نحو الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة  -
  من الضفة الغربية؟

ة الرياضيّة نحو  - ھل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات معلمي ومعلمات التربي
زى إ ة تع فة الغربيّ ن الض ماليّة م ات الش ي المحافظ فيّة ف ة الكش رات الحرك ى متغي ل

ي، ل العلم فّي، الجنس،والمؤھ ل الكش فيّة، والمؤھ رق الكش ى الف راف عل رة  واإلش والخب
  .والمدرسة الكشفيّة،

  مجاالت الدراسة

  .2011/2012أُجريت الدراسة في العام الدراسي : المجال الزماني -

لتربية ا –مدارس المرحلة األساسية والثانوية في المحافظات الشماليّة : المجال المكاني -
  .والتعليم الحكوميّة
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معلمو ومعلمات التربية الرياضيّة العاملين في مدارس التربية والتعليم : المجال البشري -
  .المرحلة األساسية الحكوميّة في المحافظات الشماليّة

  مصطلحات الدراسة
ه وغايا: االتجاه نفسيّا: االتجاه ي ھو نظام مستقر نسبيا يتضمن آراء اإلنسان واھتمامات ه الت ت

ات،  تحدد سلوكه وتعين على التنبؤ بنوعيّة تصرفاته القادمة في مواقف متصلة بموضوع االتجاھ
 فاالتجاه إذن ھو حاله عقليّة إدراكيّة توجه وتثير استجابات اإلنسان 

(Al-Hasheme, 1979, p. 23)  

ة و: الحركة الكشفية ا للفتي ة أساس ر سياسية موجھ ة غي ة تطوعيّ ة تربويّ الشباب، ھي حرك
وھي مفتوحة للجميع دون تمييز في األصل أو الجنس أو العقيدة، وھذا يأتي وفقا للھدف والمبادئ 

  ).Maki, 1992, p. 1(والطريقة التي عبر عنھا مؤسس الحركة 

فيّة ة الكش ة:  الفرق فيّة المختلف ل الكش ن المراح ة م ي مرحل فيّة ف دة كش ي وح ف . (ھ تعري
  ).إجرائي

د دة/ القائ ي : القائ فيّة ف رق الكش ادة الف ه قي ند إلي ذي يس ة الرياضية ال ة التربي م أو معلم معل
  ).تعريف إجرائي. (المدرسة

يّة ة الرياض رد : التربي ة الف ى تنمي ل عل ذي يعم ة، ال ن التربي ل م ب المتكام ك الجان ي ذل ھ
ة الم طة البدني ق األنش ن طري دانيًّا، ع ا، ووج ا، واجتماعيًّ مانيًّا، وعقليًّ ه جس ي وتكييف ارة والت خت

انيّة يم األنس ق أسمى الق  ,Shaltout & Mu’wwad) تمارس تحت إشراف قيادة صالحة لتحقي
1980, p. 79).(  

يّة ة الرياض م التربي ة  :معل اج التربي دريس منھ ا لت ا وتربويًّ ل علميًّ خص المؤھ و الش ھ
ة، وھو ال يم الحكوميّ ة والتعل دارس التربيّ يّة في م ة األساس ع الرياضيّة للمرحل ى جمي مشرف عل

  ).Oujan, 1993. (النشاطات الداخلية والخارجية

 الدراسات السابقة
ذا  ات بھ دة دراس ت ع نشء، اھتم اء ال ي بن فيّة ف ة الكش ه الحرك ذي تلعب دور ال ًرا لل نظ
ى دراسات  الموضوع، وجّل الدراسات التي عثر عليھا الباحث كانت قديمة، ولم يعثر الباحث عل

ى اتجاھات ) Kana’an )1995قام : اتجديدة، ومن ھذه الدراس ى التعرف عل بدراسة ھدفت إل
رات  ة متغي ان عالق فيّة وبي ة الكش و الحرك ي األردن نح يّة ف ة الرياض ات التربي ي ومعلم معلم

ات ك االتجاھ ى تل ة عل ة االجتماعيّ فّي، والحال ل الكش نس، والمؤھ ّم . الج دف ت ذا الھ ق ھ ولتحقي
ى خمس مجاالت، وھيفق) 46(تطوير استبانة تكّونت من  ة، : رة موزعة عل ة، واالجتماعيّ الفنيّ

ام المسؤولين، والحوافز ة الدراسة من معلمي ومعلمات . واإلداري المھني، واھتم وتكّونت عين
ع  دد مجتم غ ع ث بل وث حي ة الغ ة ووكال يم األردنيّ ة والتعل ي وزارة التربي يّة ف ة الرياض التربي
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بته  )568(ت الدراسة على معلًما ومعلمة، وطبق) 2248( الدراسة ا نس % 25معلًما ومعلمة أي م
ائج  ى النت د توصلت الدراسة إل ة، وق ة العشوائيّة الطبقيّ ارھم بالطريق ّم اختي من مجتمع الدراسة ت

  :التالية

  .أّن مستوى اتجاھات معلمي ومعلمات التربية الرياضيّة كانت إيجابيّة -

ة إحصائيّا  وجود فروق دالة إحصائيّا تعزى لمتغير المؤھل - روق دال الكشفّي، وعدم وجود ف
  :ومن أھم التوصيات. تعزى لمتغير الجنس

ة  - رك حري فيّة، وأن يت عدم إلزام معلمي ومعلمات التربية الرياضيّة في قيادة الفرق الكش
 .المجال لمن يرغب من المعلمين والمعلمات في قيادة الفرق الكشفيّة

ة - ة والمعنويّ وافز الماديّ ام الح اديّة،  وضع نظ فيّة واإلرش رق الكش ادة الف جيعيّة لق التش
  .وبيان أسس توزيعھا على الجميع بعدالة

ام  ات) Al-Labadi )1995وق ة الكفاي ى معرف دفت إل ة ھ ادة  بدراس ة الضرورية لق المھني
دات، والقائدات المرشدات في مدارس مديرية عمان األولىالكشافة ادة والقائ ، ، من وجھة نظر الق

د  وأثر كل من الجنس، والمؤھل الكشفّي، والخبرة الكشفيّة على الكفايات، ولتحقيق ھذا الھدف، فق
ة : فقرة موزعة على خمسة مجاالت ھي) 50(تّم بناء أداة لقياس درجة الكفايات تكّونت من  الدينيّ

فيّة ون الكش ارات والفن ة، والمھ يّة، والصحيّة، واإلداريّ ة، والرياض ة، والقياديّ ّون وتك. والوطنيّ
ان  ة عم ي مديري اديّة ف فيّة واإلرش رق الكش دات الف ادة وقائ ع ق ا من جمي ة وعينتھ ع الدراس مجتم

  .   قائدة) 70(قائًدا و) 56(منھم ) 127(م وعددھم 94/1995األولى للعام الدراسي 

أّن درجة ضرورة الكفايات كانت على جميع مجاالت الدراسة : وجاءت الدراسة بنتائج منھا
رة ة كبي طات  بدرج ين المتوس ة إحصائيّة ب روق ذات دالل د ف ه ال توج ائج أنّ ت النت ا بيّن دا، كم ج

ال  دا مج ا ع نس، م ر الج زى لمتغي دات تع ادة والقائ رورية للق ة الض ات المھنيّ ابيّة للكفاي الحس
ين المتوسطات  ة إحصائيّة ب المھارات والفنون الكشفيّة لصالح الذكور، وال توجد فروق ذات دالل

  .للكفايات المھنية تبًعا لمتغير المؤھل الكشفّي، والخبرة الكشفيّة الحسابيّة

رق  د الف دات، وأن تُعھ ادة والقائ ار الق د اختي ات عن ة الكفاي اد قائم ة باعتم وأوصت الدراس
  .الكشفية إلى القادة المؤھلين كشفيًّا

فّي ف) Hamza )1995وأجرى  ي دراسة ھدفت إلى معرفة درجة إدراك واقع النشاط الكش
فيّة  رق الكش مدارس مديرية تربية عمان الكبرى األولى من وجھة نظر مديري المدارس وقادة الف

ين ن الجنس ا م ل . فيھ ي العم رة ف ي، والخب ل العلم نس، والمؤھ وظيفي، والج ز ال ر المرك وأث
طوير ولتحقيق ھذا الھدف تم ت. الوظيفّي، والخبرة في قيادة الفرق الكشفيّة بالنسبة للقادة والقائدات

ع النشاط الكشفي، وتكّونت من  ) 41(استبانة للتعرف على درجة إدراك افراد عينة الدراسة لواق
وتكّونت عينة الدراسة من . الواقع الفنّي واإلداري للنشاط الكشفيّ : فقرة موزعة على مجالين ھما

 . قائًدا من الجنسين) 90(مديراً من الجنسين، و) 90(فرًدا، منھم ) 180(
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ر وخلصت ا ديراتھم تعزى للمتغي ا لتق ة إحصائيّة تبع روق ذات دالل لنتائج إلى أنّه ال توجد ف
فيّة رق الكش ادة الف ي قي رة ف ة، والخب رة الوظيفيّ ل، والخب وظيفي، والجنس والمؤھ ة . ال وأّن درج

ذه الدراسة . إدراك أفراد العينة لواقع النشاط الكشفّي عالية حسب تصورھم م توصيات ھ ومن أھ
ا ھو ضرور ا، وكم ة جوانبھ ا من كاف فيّة وتناولھ ة الكش ة إجراء دراسات أكثر عمقًا لصب الحرك

  . أوصت بزيادة االھتمام اإلعالمي لھذا النشاط

ام  ة ) Taim )1995وق ة المتقدم امج الدراس ة دور برن ى معرف دفت إل ة ھ ارة (بدراس الش
بيّة ي األ) الخش فيين ف ادة الكش دى الق ة ل ارات قياديّ ة مھ ي تنمي فّي، ف ل الكش ي ضوء التأھي ردن ف

ة رة القياديّ ا . والجنس، والخب ة قوامھ ى عين ؤھلين ) 64(حيث أجريت الدراسة عل دة م ًدا وقائ قائ
  :وتوصلت إلى النتائج التالية. وغير مؤھلين من قادة الفرق الكشفيّة

ة برنامج تأھيل القادة الكشفيين قد أثر تأثيًرا ذا داللة إحصائيّة عند مستوى الدال - ) α=0.05(ل
  .ةفي مجال المھارات الفنيّة والفكريّ 

دات  - وظھر لمتغير الجنس أثر في الفروقات بين القادة والقائدات المؤھلين وكذلك القادة والقائ
 .غير المؤھلين

ارات  ومن أھم التوصيات التي توصلت إليھا الدراسة، ضرورة االھتمام بوضع برنامج المھ
يم عن طر ثھم القياديّة لتوصيل الق افين وح د الكش ة عن ارة، والدافعي ه، واإلث اد، والتوجي يق اإلرش

  .على التمسك بالقيم

ام  ات ) Abu Hilal )1993وق ي ومعلم ات معلم ن اتجاھ ى الكشف ع دفت إل ة ھ بدراس
يم  ة والتعل المرحلة الثانوية نحو النشاطات المرافقة للمنھاج في المدارس الثانوية في وزارة التربي

معلًما ومعلمة، ولتحقيق الغرض من الدراسة ) 172(وتكّونت عينة الدراسة من .في محافظة إربد
منت تبانة تض ث اس تخدم الباح ة) 53( اس االت التالي ى المج ة عل رة موزع ي : فق اط العلم النش

افة  يّة، والكش رحالت المدرس اعي وال اط االجتم ي، النش اط الرياض ي، النش افي والفن والثق
وأظھرت نتائج الدراسة أّن معظم اتجاھات . لصفية، والخدمة العامةوالمرشدات، ونشاط األندية ا

اج ة للمنھ ة نحو النشاطات المرافق ة اإليجابيّ روق . عينة الدراسة مالت إلى الناحي ه ال توجد ف وأنّ
ى ضرورة .ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيري الجنس وعدد سنوات الخبرة وأوصت الدراسة إل

ة والعمل  إجراء دراسة حول المشكالت ّد من ممارسة النشاطات التربوي ي تح والصعوبات الت
  .على وضع الحلول المناسبة لھا

ه، ) Abed Latif )1987وقام  بدراسة ھدفت للتعرف إلى ماھيّة النشاط المدرسي، وأھميت
ّد من المشاركة . وأسسه، وواقعه، ووسائل تطويره في العراق ي تح ات الت رز المعيق وكان من إب

  : المدرسّي وظھرت عند تحليل النتائج ھي  في النشاط

  .قلة إعداد المشرفين المؤھلين -

  .قلة إعداد المعلمين المدربيين على تنفيذ وادارة ھذه االنشطة -
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بدراسة تمحورت حول آراء المديرين في األنشطة اإلضافية ) Macdowell )1987وقام 
ى . ندوالية ميرال/ وأنشطة المغامرات في مدارس مقاطعة مونتغمري ة اتجاھات وھدفت إل معرف

دارس  اركة الم ق مش ي طري ي تقف ف ل الت ة العوام اطات ومعرف ذه النش ي ھ دارس ف ديري الم م
   :وأظھرت الدراسة من خالل تحليل نتائجھا ما يأتياإلعداديّة والثانويّة في االنشطة العامة، 

ذ ل ھ ي مث دارس ف دى الم اركة ل توى المش دني مس ديرين أّن ت طة ال حسب آراء الم ه االنش
  : يعزى إلى االتجاھات السلبيّة لديھم نحو ھذه االنشطة، وإنّما إلى

  .علمين التطوع في مثل ھذه البرامجعدم رغبة الم -

 .ن باألنشطةقلة عدد المعلمين المتخصصي -

 . عدم تعيين معلمين إضافيين ليساھموا في تنفيذ ودعم ھذه األنشطة -

ذا ومن خالل عرض الباحث للدراسات السابق افة، وھ ة تبين نقص الدراسات في مجال الكش
  .بدوره يؤكد على الحاجة إلجراء الدراسة الحالية

  الطريقة واإلجراءات

  منھج الدراسة
د مجتمع  ا من حيث تحدي ه جميعھ قام الباحث باتباع المنھج الوصفي التحليلي ، في إجراءات

ة، وذل دى الطلب وح ل اس الطم تخدام مقي ا، واس ة، وعينتھ راض الدراس ه ألغ ًرا لمالءمت ك نظ
  .الدراسة

  ةالدراسمجتمع 
ة الرياضيّة في المحافظات الشماليّة من  تكّون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التربي

ددھم  الغ ع ة، والب فة الغربيّ ة ) 957(الض ائيات وزارة التربي ق إحص ك وف ة، وذل ا ومعلم معلًم
  .2011/2012والتعليم للعام المدرسي 

  ةعينة الدراس

تمارة موزعة ) 200(معلًما ومعلمة من أصل ) 190(أجريت الدراسة على عينة قوامھا  اس
ة ) 10(حيث تم استبعاد  ة بالطريق ار العين ّم اختي ا، وت ات فيھ ال اإلجاب استمارات بسبب عدم اكتم

بته  ا نس ت م وائيّة، ومثل ة العش ة) %21(الطبقي ع الدراس ن مجتم اً م ات تقريب ع البيان د جم ، وبع
تقلة، والجدول استخ ة ) 1(رجت التكرارات والنسب المئوية تبعا للمتغيرات المس ع عين ين توزي يب

  .الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة المستقلة
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  .)190=ن(توزيع عينة الدراسة تبعا إلى متغيرات الدراسة المستقلة : )1(جدول 

 %النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغيرات المستقلة
 55.3 105 ذكر لجنسا

 44.7 85 أنثى
 41.6 79 دبلوم المؤھل العلمي

 58.4 111 بكالوريوس فأعلى
 36.3 69 نعم اإلشراف على فرق كشفيّة

 63.7 121 ال
 53.7 102 بدون مؤھل المؤھل الكشفيّ 

 24.7 47 قادة ابتدئية
 14.7 28 تمھيد شارة
 6.8 13 شارة خشبية

 44.2 84  يوجدال الخبرة الكشفيّة
 36.3 69 سنوات 1-5
 10.5 20 سنوات 6-10

 8.9 17 سنوات 10أكثر من 
 26.8 51 أساسيّة المدرسة

 23.2 44 ثانويّة
 50.0 95 أساسيّة وثانويّة

  أداة الدراسة
الغراض الدراسة قام الباحث باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة في المجال 

فّي و تبانة الكش ن اس تفادة م ى االس ّي، وخلصت إل ا )Kan’an )1995الرياض ت عليھ ، وأجري
ّم . التعديالت التي تتالءم مع ھدف البحث ة، وت حيث تّم صياعة الفقرات جميعھا بالصيغة اإليجابي

ك  ي، وذل لم الثالث ة ليكرت الس دت بطريق وضع أمام كل فقرة مقياس مكون من ثالث درجات أُع
ار ) أوافق، غير متأكد، ال أوافق(: على النحو اآلتي رة باعتب ) 3(واستخرجت العالمة على كل فق
  ).ال أوافق(، ودرجة واحدة إلجابة )غير متأكد( ، ودرجتين إلجابة)أوافق(درجات إلجابة 

  الخصائص السيكومترية للمقياس

  :تيقبل تطبيق المقياس بصورته النھائيّة تّم استخراج صدقه وثباته، وذلك على النحو اآل
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  صدق االستبانة
ين في جامعتي النجاح  ى مجموعة من المحكم ّم عرضھا عل تبانة ت للتحقق من صدق االس

غ عددھم  افة الفلسطينيّة، وبل ة الكش ي جمعيّ فيّة ف ة الكش ادة من الحرك دس، وق ة، والق ) 9(الوطني
ا  ان عدد%) 70(محكمين، وتّم اعتماد الفقرات التي أجمع عليھ ين، حيث ك رات  من المحكم الفق

 .فقرة بعد التحكيم) 41(فقرة، وأصبحت ) 46(قبل التحكيم 

 ثبات االستبانة
ى  ات إل ا حيث وصل معامل الثب اخ ألف ة كرونب تبانة استخدمت معادل ات االس للتحقق من ثب

  .وھو عال وجيد الغراض الدراسة) 0.94(

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة
الجنس، والمؤھل : (وھي) 1(تمثلت في المتغيرات التي تّمت اإلشارة إليھا في الجدول رقم 

  .)العلمي، واإلشراف على فرق كشفية، والمؤھل الكشفّي، والخبرة الكشفيّة، والمدرسة

  المتغير التابع
ي  ات ف اس االتجاھ تخدمة لقي تبانة المس ى االس ة عل ة الدراس راد عين تجابة أف ي اس ل ف ويتمث

  .لدراسة الحاليةا

  إجراءات الدراسة
  :لقد تّم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  .بناء أداة الدراسة واستخراج الخصائص العلمية لھا من حيث الصدق والثبات .1

  .تحديد مجتمع الدراسة، وعينته .2

  .توزيع االستبانة، وجمعھا ، وترميزھا، ومعالجتھا احصائيًا .3

 .وصل إلى االستنتاجات والتوصياتتحليل النتائج ومناقشتھا والت .4

  المعالجات اإلحصائية
وم  رزم اإلحصائية للعل امج ال ة عن تساؤالت الدراسة استخدم الباحث برن من أجل اإلجاب

  : وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية (SPSS)االجتماعيّة 

  .إيجاد المتوسطات الحسابيّة والنسب المئوية لتحديد االتجاھات .1

ار .2 تقلتين ) ت( اختب وعتين مس اديIndependent t-testلمجم اين األح ل التب   ، وتحلي
 (One Way ANOVA) تقلة رات المس ى المتغي ا إل روق في االتجاھات تبًع د الف . لتحدي
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية عند   (Scheffe Test)إضافة إلى اختبار شفيه 
 .اللزوم

  نتائج الدراسة

  ئج المتعلقة بالتساؤل األولالنتا:أوال
ما اتجاھات معلمي ومعلمات التربية الرياضيّة نحو الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة 

  من الضفة الغربيّة ؟

رة، وللدرجة  ة لكل فق ولإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابيّة والنسب المئويّ
  .تبين ذلك) 2(الكليّة لالتجاھات، ونتائج الجدول رقم 

ل  ات مث ي موضوع االتجاھ ابه ف ات المش ى الدراس الرجوع إل ائج وب ير النت ن أجل تفس وم
ة  ة ) Al-Qadoumi )1996دراس بة المئوي دت النس ات % 60اعتم ن اتجاھ ر ع أعلى للتعبي ف

  .للتعبير عن اتجاھات سلبيّة% 60إيجابية، وأقل من 

مي ومعلمات التربية الرياضيّة نحو المتوسطات الحسابية والنسب التجاھات معل: )2(جدول 
 .)190= ن(الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من الضفة الغربيّة 

متوسط  الفقرات الرقم
 *االستجابة

النسبة 
االتجاھات %المئوية 

أشعر أّن الحركة الكشفيّة توفر نشاطات 1
 .متعددة ونافعة للشباب

 ايجابية 93.67 2.60

ت الكشفيّة ضرورية لنجاح أرى أّن الخبرا 2
 .القائد الكشفي

 ايجابية 92.33 2.81

أرى أن العمل في الحركة الكشفيّة يتيح  3
 .الفرصة لتكوين عالقات اجتماعية واسعة

 ايجابية 72.67 2.77

4 
أشعر أّن طريقة تنفيذ القوانين والتعليمات
من قبل المسؤولين عن الحركة الكشفيّة 

 .تثير اھتمامي في الحركة

 ايجابية 91.00 2.18

أشعر بالفخر واالعتزاز عندما يصل  5
 .كشافتي إلى المستويات المميزة العالية

 ايجابية 76.00 2.73

 ايجابية 87.67 2.28.أعمل بجديّة كبيرة  لقناعتي بالعمل الكشفّي 6

7 
أشعر أّن النشاطات الكشفيّة تستحق اھتمام

المسؤولين عن الحركة ومتابعتھم لھا 
 .استمرارب

 ايجابية 66.33 2.63
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 )2(تابع جدول رقم ... 

متوسط  الفقرات الرقم
 *االستجابة

النسبة 
االتجاھات %المئوية 

8 
أرى أّن قادة الحركة الكشفيّة يحظون

بمكانة اجتماعيّة مميزة بين المعلمين في 
 .المدرسة

 ايجابية 91.00 1.99

9 
أشعر أّن االھتمام بالتعزيز المادّي

معنوي يسھم بفاعلية في نشاط القائد وال
 .الكشفّي

 ايجابية 75.00 2.73

10 
أرى أّن إسناد قيادة الفرقة الكشفيّة لمعلمي
ومعلمات التربية البدنية مفيد لنجاح العمل 

 . الكشفّي

 ايجابية 90.00 2.25

أشعر أّن اھتمام مدير المدرسة يؤثر إيجابيا 11
 .على النشاط الكشفّي

 ايجابية 89.33 2.70

أشعر بالفخر واالعتزاز عندما أشارك  12
 .الكشافة في نشاطات خدمة وتنمية المجتمع

 ايجابية 63.67 2.68

13 
أشعر أّن المشاركين في الحركة الكشفيّة

أفضل في التحصيل الدراسي من أقرانھم 
 .الطلبة

 ايجابية 64.00 1.91

أشعر بعدالة توزيع الدورات واللقاءات  14
 .الخارجية على القادة الكشفيّة

 ايجابية 93.67 1.92

 ايجابية 80.67 2.42 .أشجع أصدقائي للعمل في الحركة الكشفية 15

انزعج للتقصير الواضح من التغطية  16
 .اإلعالمية لنشاطات الحركة الكشفيّة

 ايجابية 83.67 2.51

أشعر بمراعاة وضع القائد الكشفّي المناسب  17
 .األنشطة الكشفيّة في المكان المناسب في

 ايجابية 84.67 2.54

أشعر أّن العائد المعنوّي لي من الحركة 18
 .الكشفيّة كقائد كشفّي يجعلني اھتم بھا أكثر

 ايجابية 73.00 2.19

العمل في الحركة الكشفيّة ينمي لدي عادات  19
 .وقيًما اجتماعيّة حميدة

 ايجابية 89.67 2.69

يھتم بالمصالح أشعر أّن العمل الكشفّي 20
 .العامة بعيًدا عن المصالح الشخصيّة

 ايجابية 85.00 2.55
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 )2(تابع جدول رقم ... 

متوسط  الفقرات الرقم
 *االستجابة

النسبة 
االتجاھات %المئوية 

21 
أرى أن العمل في الحركة الكشفيّة مھم وال 

يقل أھمية عن العمل في المجاالت 
 .الرياضيّة األخرى

 يجابيةا 81.33 2.44

أشعر بالسعادة والسرور عند متابعة  22
 .المسؤلين للنشاطات الكشفية

 ايجابية 83.00 2.49

أفضل ممارسة النشاطات الكشفيّة أكثر من  23
 .ممارسة أي نشاط آخر

 ايجابية 58.33 1.75

أشعر بأّن تقدير المجتمع المحلي لعملي 24
 .الكشفّي يشجعني على االستمرار بھا

 ايجابية 70.33 2.11

25 
أشعر بضرورة تشجيع استخدام القادة 

للطرق والوسائل الحديثة عند تشكيل الفرقة 
 .الكشفية

 ايجابية 87.67 2.63

أرى ان عملي في الحركة الكشفيّة يقوي  26
 .عالقاتي مع األصدقاء

 ايجابية 88.00 2.64

27 
أرى أّن استخدام نظام الشارات بالشكل

م إلى التميز الصحيح للكشافة يؤدي بھ
 .واإلبداع

 ايجابية 87.33 2.62

 ايجابية 78.67 2.36 .الكشافة والمرشدات حركة أحبھا كثيًرا 28

29 
أشعر أّن نجاح القائد الكشفّي يتأثر في
الحركة الكشفيّة بمدى توفر الحوافز 

 .المعنوية

 ايجابية 85.67 2.57

30 
أشعر أّن المسؤولين في جھاز التربية

حترمون رأي قادة الحركة والتعليم ي
 .الكشفيّة

 ايجابية 73.00 2.19

أشعر أّن النشاط الكشفي من الوسائل المفيدة 31
 .والھامة لقضاء وقت الفراغ والترويح

 ايجابية 87.67 2.63

أرى أّن العمل في الحركة الكشفيّة يساعدني 32
 .على النجاح في مجاالت الحياة االجتماعية

 ايجابية 78.67 2.36

أفضل العمل في الحركة الكشفيّة بغض  33
 .النظرعن توفر الحوافز المادية

 ايجابية 69.67 2.09
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 )2(تابع جدول رقم ... 

متوسط  الفقرات الرقم
 *االستجابة

النسبة 
االتجاھات %المئوية 

أشعر أّن العمل في الحركة الكشفيّة يسھم 34
 .في بناء شخصيّة متكاملة

 ايجابية 84.33 2.53

أشعر باحترام مدير المدرسة للعاملين في  35
 .الحركة الكشفيّة

 ايجابية 79.33 2.38

36 
أشعر أّن تطبيق مبادئ وأھداف الحركة

الكشفيّة القائد على حماية الكشافة من 
 .االنحراف

 ايجابية 86.67 2.60

إّن عملي في الحركة الكشفيّة يحقق لي 37
 .الرضا والتقدير من مديري المدارس

 ايجابية 93.67 2.81

38 
أرى بأن توفير الزي الكشفي للقائد على 

حساب المدرسة يجعله أكثر اھتماما 
 .بالنشاط الكشفّي

 ايجابية 92.33 2.77

أشعر بقناعة كبيرة تحفزني على المشاركة  39
 .بالحركة الكشفية

 ايجابية 72.67 2.18

40 
أرى أّن الحركة الكشفيّة تنمي لدى القادة

ت إيجابيّة نحو التعاون الھادف اتجاھا
 .البناء

 ايجابية 91.00 2.73

41 
أرى أّن القائد المؤھل كشفيًّا يكون قادًرا
على تطوير فرقته الكشفيّة والسير بھا 

 .بنجاح

 ايجابية 76.00 2.28

 ايجابية 87.67 2.63 االتجاھات الكليّة

 .درجات) 3(أقصى درجة لالستجابة *

م  ة  أنّ ) 2(يتضح من الجدول رق ة الرياضيّة نحو الحرك اتجاھات معلمي ومعلمات التربي
ن  رات م ع الفق ى جمي ة عل ت إيجابيّ ماليّة كان ات الش ي المحافظ فيّة ف ت )41-1(الكش ث كان ، حي

  %).60(النسبة المئوية لالستجابة عليھا أكثر من 

بة ا لت النس ث وص ة، حي ت إيجابيّ ا كان ة ايض ات الكلي ي االتجاھ ق ف ا يتعل ة وفيم لمئوي
ذه النتيجة %)87.67(لالستجابة إلى  وي، ويعزو الباحث ھ اه ق ، ومثل ھذه النسبة تعبر عن اتج

ة  ع معامل ل الجمي ر، وتعام رد وآخ ين ف ز ب ة ال تميّ ة تربويّ ة طوعيّ فيّة حرك ة الكش ون الحرك لك
  .واحدة، وھي مناسبة لعادات المجمتع الفلسطينّي وتقاليده
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  Hamza، و)Abu Hilal )1993يّة مع نتائج دراسات كل من واتقفت نتائج الدراسة الحال
فيّة) 1995(  Al-Labadi، و)1995( ة الكش ة االتجاھات نحو الحرك ا دراسة . حول إيجابيّ أّم

Taim )1995(فدعمت التأھيل الكشفّي وتأثيره على االتجاھات اإليجابيّة نحو الحركة الكشفية ،.  

ن  ل م ة ك ي دراس ا ف ى )1987( Mcdowellو) Abed Latif )1987أّم لتا إل ، فتوص
ى  العديد من المعيقات التي قد تحد من المشاركة في األنشطة الكشفيّة التي من الممكن أّن تؤثر عل

  . إيجابيّة االتجاھات لدى المعلمين أو المشرفين أو المديرين

رات  ي ) 1،14،37(وحصلت الفق ق ف ا يتعل رات فيم ين الفق ن ب ة م بة مئوي وى نس ى أق عل
ت  فيّة، وكان ة الكش و الحرك يّة نح ة الرياض ات التربي ين والمعلم ة للمعلم ات الكلي االتجاھ

ة من خالل االنشطة %)93,67( ، والتي جميعھا تؤكد أّن الحركة الكشفيّة حركة تربوية مجتمعي
ى  ؤثر عل رز وت ي تب ا ، فھ ين فيھ راد الملتحق ام ولألف كل ع ع بش دمھا للمجتم ي تق رامج الت والب

ذ الجوانب  د تنفي النفسيّة واالجتماعيّة للعاملين فيھا من خالل تحقيق الرضا والتقدير في العمل عن
  .األنشطة والبرامج، وإعطاء الفرص في طرح االفكار والمشاريع االبداعية التي تھّم الحركة

املين  دريب للع داد والت رامج اإلع وفير ب ى ت اج إل ة يحت ات اإليجابيّ ز االتجاھ إّن تعزي
فيين ليسھموا والمتطوعي ؤھلين الكش د من المتخصصين والم ين العدي فيّة وتعي ن في الحركة الكش

فية بشكل خاص ام والكش اء . في تنفيذ االنشطة المدرسية بشكل ع ى إحي ى العمل عل باإلضافة إل
  . قيمة العمل التطوعي والرغبة في التطوع في ھذه البرامج واألنشطة

  ثانيالنتائج المتعلقة بالتساؤل ال: ثانيا

ة الرياضيّة نحو  ھل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات معلمي ومعلمات التربي
الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من الضفة الغربيّة تعزى إلى متغيرات الجنس، والمؤھل 

  والخبرة الكشفية، والمدرسة؟ العلمي، واإلشراف على فرق كشفية، والمؤھل الكشفي،

ة  ار لإلجاب تقلتين) ت(عن التساؤل استخدم اختب وعتين مس  Independent t-test لمجم
ادي اين األح ل التب تخدم تحلي ا اس تويان، بينم ا مس ي لھ تقلة الت رات المس   للمتغي

(One Way ANOVA)  ي عرض ا يل ر من مستويين، وفيم ا أكث ي لھ تقلة الت للمتغيرات المس
  :لنتائج التساؤل
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  ت الجنس، والمؤھل العلمي، واإلشراف على فرق كشفيةالنتائج المتعلقة في متغيرا
لداللة الفروق في اتجاھات معلمي ومعلمات التربية الرياضيّة نحو ) ت(نتائج اختبار : )3(جدول 

الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من الضفة الغربيّة تبًعا إلى متغيرات الجنس، والمؤھل 
  .ةالعلمي، واإلشراف على فرق كشفيّ 

المتوسط  مستويات المتغير المتغيرات المستقلة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 0.63 0.47 0.42 2.41 ذكر الجنس
 0.37 2.44 انثى

 *0.04 1.98 0.39 2.36 دبلوم المؤھل العلمي
 0.40 2.47 بكالوريوس فاعلى

0.000 3.48 0.30 2.50 نعم اإلشراف على فرق كشفية
 0.50 2.30 ال *1

  .)α=0.05(دال إحصائيّا عند مستوى الداللة *
  ما يلي) 3(يتضح من الجدول رقم 

ة الرياضيّة نحو  - ات التربي ي اتجاھات معلمي ومعلم ة إحصائيّة ف روق ذات دالل د ف ال توج
  .سالحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من الضفة الغربيّة تعزى إلى متغير الجن

ائج دراسات كل من  - ) 1995(  Al-Labadiو) Kan’an )1995ھذه النتيجة اتفقت مع نت
 ).1995( Taimوتعارضت مع دراسة ) 1995(  Hamzaو) Abu Hilal )1993و

و  - يّة نح ة الرياض ات التربي ي ومعلم ات معلم ي اتجاھ ائيّة ف ة إحص روق ذات دالل د ف توج
الضفة الغربيّة تعزى إلى متغير المؤھل العلمي  الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من

 ) .Hamza )1995ھذه النتيجة تعارضت مع دراسة  .ولصالح بكالوريوس فأعلى
و  - يّة نح ة الرياض ات التربي ي ومعلم ات معلم ي اتجاھ ائيّة ف ة إحص روق ذات دالل د ف توج

ى الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من الضفة الغربيّة  تعزى إلى م تغير اإلشراف عل
 .فرق كشفية ولصالح المشرفين

 ).1995(  Taimو) Hamza )1995ھذه النتيجة تعارضت مع دراسات كل من 
يُعزى عدم وجود فروق لمتغير الجنس إلى أّن الفرص المتاحة للمعلمين والمعلمات متساوية 

ة، باإلضافة  ا المختلف فيّة بمجاالتھ رامج الكش يح للمشاركة في األنشطة والب وع االنشطة يت ى تن إل
 .عدالة المشاركة سواء على مستوى المرشدات أو المنجدات أو الجوالة

امج  ى أّن برن أّما فيما يخص متغير المؤھل العلمي ولصالح بكالوريوس فأعلى، فھذا يدل عل
الل  ن خ ق م الع والتطبي ة واالط ر للدراس ا أكث ه فرًص ين ب نح الملتحق أعلى يم الوريوس ف البك

  .األكاديميالمنھاج 
فّي  بينما متغير اإلشراف على الفرق الكشفيّة كان لصالح المشرف، وذلك ألن المشرف الكش

  .ھو الشخص األكثر ممارسة وتنفيًذا لالنشطة الكشفيّة
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 النتائج المتعلقة في متغيرات والمؤھل العلمي، والخبرة الكشفية، والمدرسة
عياريةالتجاھات معلمي ومعلمات التربية المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم: )4(جدول 

الرياضيّة نحو الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من الضفة الغربيّة تبًعا إلى متغيرات 
  .المؤھل الكشفّي، والخبرة الكشفيّة، والمدرسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيمستويات المتغيراتالمتغيرات
 0.32 2.48لبدون مؤھالمؤھل الكشفّي

 0.46 2.36قادة ابتدئية
 0.52 2.39تمھيد شارة
 0.47 2.34شارة خشبية

 0.25 2.50ال يوجدالخبرة الكشفيّة
 0.52 2.33سنوات1-5
 0.46 2.37سنوات6-10

 0.26 2.56سنوات10اكثر من
 0.47 2.34أساسيّةالمدرسة

 0.40 2.40ثانويّة
 0.34 2.49يّةأساسيّة وثانو

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاھات معلمي ومعلمات التربية : )5(جدول 
بًعا إلى متغيرات الرياضيّة نحو الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من الضفة الغربيّة ت

  .، والخبرة الكشفيّة، والمدرسةالمؤھل الكشفيّ 

درجات  ينمصدر التباالمتغيرات
 الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

متوسط 
 *الداللة  )ف(المربعات

المؤھل 
 الكشفي

 بين المجموعات
  داخل المجموعات

المجموع

3 
186 
189

0.618 
30.247 
30.865 

0.20  
0.16 

1.26 0.28 

الخبرة 
 الكشفيّة

 بين المجموعات
  داخل المجموعات

المجموع

3 
186 
189

1.464 
29.401 
30.865 

0.48  
0.15 

3.08 0.02* 

 بين المجموعاتالمدرسة
  داخل المجموعات

المجموع

2 
187 
189

0.833 
30.032 
30.865 

0.41  
0.16 

2.59 0.07 

  .) α=0.05(دال إحصائيّا عند مستوى الداللة *
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أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات معلمي ) 5(يتضح من الجدول 
نحو الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة من الضفة الغربيّة  ومعلمات التربية الرياضيّة

تعزى إلى متغيري المؤھل الكشفي، والمدرسة بينما كانت الفروق دالة إحصائيّا تبًعا إلى متغير 
  .الخبرة الكشفية

 Kan’anوعارضت دراسة ) Al-Labadi )1995إّن ھذه النتائج اتفقت مع دراسة 
بينما نتائج اثر متغير الخبرة الكشفيّة تعارضت . تغير المؤھل الكشفيفيما يخص أثّر م) 1995(

  ).1995( ،Al-Labadi )1995( Taim ، و)Hamza )1995مع دراسات 

ويعزى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات معلمي ومعلمات التربية 
ة ھذه االتجاھات وانّھا من الرياضيّة نحو الحركة الكشفيّة لمتغير المؤھل الكشفي إلى إيجابيّ 

كما يدل على ) المعلمين والمعلمات(أفضل االھتمامات لدى ممارسي االنشطة الكشفيّة التطوعية 
  .  النجاح المميز عند تنفيذ االنشطة الكشفيّة في البيئة المجتمعية

باب أّما متغير المدرسة، فإن انشطة الحركة الكشفيّة ھي انشطة تھدف إلى تنمية ورعاية الش
بغض النظر عن مستوى المدرسة التي تمارس مثل ھذه االنشطة الكشفيّة، كما يدل على وعي 
اإلدارات المدرسيّة الھمية ھذه االنشطة في المسيرة التربوية والتي تلتقي وتتفق مع االھداف 

  .التربويّة والمبادئ التي تقوم عليھا ھذه الحركة التربويّة التاريخيّة

برة الكشفيّة، فكانت لصالح الخبرة األطول مما يعزز تحقيق الجوانب أّما فيما يخص الخ
التربوية واألھداف واإلجراءات واألساليب المتبعة في الحركة الكشفيّة التي تؤثر بدورھا على 

  .المشاركين، فيصبح لديھم الفھم الواضح، والخبرات الحياتيّة المتعددة والمتنوعة

ًعا إلى متغير الخبرة الكشفيّة، فتّم استخدم اختبار شفيه ولتحديد الفروق في االتجاھات تب
  .تبين ذلك) 6(للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابيّة ونتائج الجدول 

ا إلى نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية  بين المتوسطات الحسابية لالتجاھات تبعً : )6(جدول 
  .متغير الخبرة الكشفيّة

 10اكثر من  10-6 5-1يوجد خبرةال  الخبرة الكشفية
 0.06- 0.12 0.16  ال يوجد خبرة

 *0.23- 0.04-   سنوات 5-1
 *0.18-    سنوات 10-6

     سنوات 10أكثر من 

  .)α=0.05(دال إحصائيّا عند مستوى الداللة *

أّن جميع الفروق في االتجاھات كانت دالة إحصائيّا بين المعلمين ) 6(يتضح من الجدول 
لصالح ) سنوات 10-6سنوات و 5-1(سنوات وأصحاب الخبرة  10حاب الخبرة اكثر من أص
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، ولم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائيا، أي اّن الفروق سنوات 10أصحاب الخبرة أكثر من 
  .في االتجاھات لصالح الخبرة األطول

  االستنتاجات والتوصيات

  نتاجاتاالست
  الباحث إلى االستنتاجات اآلتيةوصل في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا ت

أّن اتجاھات معلمي ومعلمات التربية الرياضيّة نحو الحركة الكشفيّة في المحافظات الشماليّة  .1
ات  رت أن اتجاھ ي أظھ ة الت ائج الدراس ا لنت ك وفقً ة، وذل ت إيجابيّ ة كان فة الغربيّ ن الض م

  .االمعلمين والمعلمات جاءت عالية على مجاالت الدراسة جميعھ

فية في المحافظات الشمالية  .2 ة الكش ة الرياضية نحو الحرك اتجاھات معلمي ومعلمات التربي
رات المؤھل العلميّ  ا لمتغي ة تبًع ة جاءت متباين رق من الضفة الغربي ى الف ، واإلشراف عل

 .الكشفيّة، والخبرة الكشفيّة

افظات الشمالية من اتجاھات معلي ومعلمات التربية الرياضية نحو الحركة الكشفيّة في المح .3
  . الضفة الغربية جاءت متطابقة تبًعا لمتغيرات الجنس ، والمؤھل الكشفّي، والمدرسة

  التوصيات
  في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث بما يأتي

فيّة من أجل تشجيعھم  .1 ة الكش وضع نظام الحوافز للمعلمين والمعلمات المشرفين في الحرك
أنھا أن تطور جابيّةالتجاھات اإليوتعزيز ا ، واستقطاب الكوادر الجديدة والمؤھلة التي من ش

  .وتعزز دور الحركة في المجتمع

اراتھم  .2 وير مھ ى تط دف إل ات تھ ين والمعلم تمرار للمعلم ة باس ة تأھيلي د دورات تدريبي عق
  .وقدراتھم اإلدارية للحركة الكشفيّة وأنشطتھا

اركات الداخليّ .3 ي المش ة ف اة العدال ن ضرورة مراع رفين م اركة المش د مش ة عن ة والخارجيّ
  .المعلمين والمعلمات المتطوعين في الحركة الكشفيّة

ة  .4 ديرياتھا في المحافظات وجمعي ة بم يم ممثل ة والتعل اھم في وزارة التربي ذكرة تف صياغة م
افة والمرشدات  الكشافة والمرشدات الفلسطينيّة تبين فيھا واجبات ومسؤوليات مشرفي الكش

ون ذ  حتى يك ة تنفي ة ومتابع ذ خطة المديري دور األساسي الواضح والمتكامل في تنفي م ال لھ
  .ط الفرق الكشفيّة على مدار العامخط

أنھا تطور  .5 ن ش ي م فيّة الت تم بالشؤون الكش ات تھ ل دراسات ونشرات ودوري ضرورة عم
 . الحركة
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