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 دور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية لطالب المدارس الثانوية في مدينة الرياض

 من وجهة نظر مديري المدارس

 

 مستخلص ال

إلى التعرف على دور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية لطالب  الدراسة فت هذههد

مديري  من الدراسةتمع مج . وتكونمن وجهة نظر مديري المدارس المدارس الثانوية في مدينة الرياض

(  58عددهم )  بالمدارس الحكومية واألهلية التي بها فرق كشفية بمدينة الرياض ، ويبلغالمدارس الثانوية 

، وقد اشتملت عينة الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة وذلك لصغر حجم المجتمع. ومن أجل فرداً 

بعد مراجعة  تحقيق هدف الدراسة طور الباحث استبانة لدور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية

 باتها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: وتم التحقق من صدقها وث االدب النظري والدراسات السابقة،

فأقل في اتجاهات مديري المدارس الحكومية  0.0.وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

واتجاهات مديري المدارس األهلية حول )مدى توفر آليات تنفيذ األنشطة الكشفية بالمدارس الثانوية ، 

دية للطالب من خالل األنشطة الكشفية في المرحلة الثانوية( دور األنشطة في تنمية المهارات القيا

 لصالح مديري المدارس األهلية.

التخطيط ، اتخاذ القرار ، القيادية المرتبطة بـ ) أن أبرز أدوار األنشطة الكشفية في تنمية المهارات -

ي في جعل إنجاز األعمال ، تحفيز المشاركين ، حل المشكالت (  تتمثل في اسهام النشاط الكشف

 الجماعي وحث الطالب على التعاون النشاط الكشفي يركز على العملأن الطالب يتفاعل مع زمالئه و

 

 

Abstract 

 This study aimed to identify the role of scout activities in leadership skills for 

high school students in the development of the city of Riyadh from the 

standpoint of school principals. The study population of high school government 

and private schools that their managers scout teams in Riyadh, numbering 58 

people, was the study sample included all members of the community of the 

study because of their small size of the community. In order to achieve the goal 

of the study researcher developed a questionnaire for the role of scout activities 

in the development of leadership skills after a review of the theoretical literature 

and previous studies, it was verified validity and reliability. The study found the 

following results : 
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 - and no statistically significant differences at the level of .0.0 or less in the 

attitudes of government school principals and trends in the civil principals about 

(the availability of the implementation mechanisms of scouting activities in 

secondary schools, the role of the activities in the development of leadership 

skills for students through Scout activities secondary) in favor of private schools 

managers . 

 - that the most prominent roles in scouting activities associated with the 

development of leadership skills b (planning, decision-making, business 

achievement, motivate participants, Solve problems) is to contribute Scout 

activity in making the student interacts with his colleagues and Scout activity 

focuses on teamwork and urged the students to cooperate. 

 :المقدمة

فووي مووا يسوومى بالنشوواطات الالصووفية  أدى إلووى وهووورفووي العووالم مفهوووم التربيووة والتعلوويم  إن تطووور

 ، الووذي يهوودف دعووداد الشووباب للحيوواي المسووتقبلية،الكشووفي وموون هووذه األنشووطة النشوواط، المدرسووة الحديثووة

م ولمجووتمعهم، وجعلهوو ، واسووتثمار طاقوواتهم لمووا هووو خيوور لهوومم بتنميووة أفكووارهم وقوودرتهم وقوويمهمواالهتمووا

لى التعليم بالممارسة، والعمل في جماعات صوغيري، وحيواي وهو قائم عمواطنين صالحين نافعين ألنفسهم، 

، حيوث تسواعدهم لشخصوية لودى األفوراد الممارسوين لوه، مما يسهم ذلك في تنمية العديد من السمات االخالء

، فووي عموول متبووادل هم علووى التعاموول مووع الغيورموون قودرت ، وتزيوودحموول المسووةولية الفرديوة والجماعيووةعلوى ت

 .، خصوصاً إذا ما طبق النشاط الكشفي في المرحلة الثانوية ينمشترك بين الطرف

( أن النشاط الكشفي يساهم في تطوير مفهوم تقدير الذات وذلك مون  1984)   Coleوأشارت دراسة كول 

 ارات االعتماد على النفس .خالل المعسكرات ، ومهارات العمل ، وادحساس المهني ، ومه

أن الحركووة الكشووفية . . تقوووم بتوودريب الفتيووة علووى القيووادي (  00 : م0555عبلووة أبووو نوووار ) كمووا أكوودت ذلووك

وتعزز ثقة األفراد بأنفسهم واآلخرين ، وتزيد من قدراتهم على التكيف مع البيئة االجتماعية التي  والتبعية،

حاجوواتهم الشخصووية واالجتماعيووة وتنميووة قوودراتهم ومعووارفهم ، وبووذلك يسووتطيعون إشووبا   يعيشووون فيهووا

غير المشاركين بأنهم  . ودلت على أن الطلبة المشاركين في النشاط الكشفي يمتازون عن الطلبة وخبراتهم.

 وتوتراً وميالً للسيطري . أكثر هدوءً 

القيوادي الكلوي  م ( أوهورت وجوود فوروق فوي مظواهر السولوك0558وفي دراسة قامت بها رجاء األحمد ) 

 بين الطلبة المنتمين للحركة الكشفية وادرشادية وغير المنتمين للحركة لصالح المنتمين لها.

ب ومون كما يسهم النشاط الكشفي من خالل برامجه المتعددي فوي تنميوة مجموعوة مون المهوارات لودى الطوال

بوأن  جودير الفوردفي فوي تكووين شخصوية هذا الدور الكبير الذي يلعبه النشاط الكشأهمها المهارات القيادية، 

 الطالب.فيه األبحاث والدراسات لمعرفة أثر النشاط الكشفي على شخصية  ويجرى، الضوءيسلط عليه 
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 : الدراسةمشكلة 

دور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية لطالب المدارس  ان مشكلة هذه الدراسة تتمثل في تحديد

 ، وذلك من خالل ادجابة عن األسئلة اآلتية:ياضالثانوية في مدينة الر

 ؟ مدى توفر آليات تنفيذ األنشطة الكشفية بالمدارس الثانويةما  .0

انجاز  ـ ) التخطيط ، اتخاذ القرار،ما دور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية المرتبطة ب .5

 ؟األعمال ، تحفيز المشاركين ، حل المشكالت ( 

مدير )تعزى للمتغيرات التالية: مديري المدارس إجاباتبين  إحصائيةذات داللة هل يوجد فروق  .3

 ( ؟ مدير مدرسة أهلية،  مدرسة حكومية

 أهمية الدراسة :

 تتركز أهمية هذه الدراسة في جانبين هما :

 أ ( األهمية العلمية :

كشوفية بالمعلوموات النظريوة  قد تفيد الدراسة الحالية في إثراء الدراسوات والبحووث فوي مجوال األنشوطة ال -

 . من خالل معرفة دور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية لطالب المدارس الثانوية

كمووا تسووتمد الدراسووة  أهميتهووا والحاجووة إليهووا موون خووالل أهميووة النشوواط الكشووفي ودوره الكبيوور فووي تنميووة  -

ي على التكيف مع مجتمعاتهم وبيئواتهم المحيطوة المهارات القيادية وصقل شخصية الطالب، وإكسابهم القدر

 .واكتشاف المواهب التي يتميزون بها

 ب ( األهمية العملية :

من المتوقع أن تخرج هذه الدراسة بنتائج تسهم في توفير معلومات بحثية قد تفيد متخذي القرار فوي رسوم  -

 .عيله لتحقيق األهداف المرجوي منهفسياسة لكيفية تنفيذ األنشطة الكشفية بالمدارس الثانوية وكيفية ت

 : الدراسةأهداف 

 التعرف على آليات تنفيذ األنشطة الكشفية بالمدارس الثانوية . .0

التخطيط ، اتخاذ المهارات القيادية المرتبطة بـ )التعرف على دور األنشطة الكشفية في تنمية  .5

 ( .حل المشكالتالقرار، انجاز األعمال ، تحفيز المشاركين ، 

التي تعزى للمتغيرات عرف على الفروق ذات الداللة ادحصائية بين إجابات مديري المدارس الت .3

 ؟رسة حكومية ، مدير مدرسة أهلية(مدير مدالتالية : )
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 مصطلحات الدراسة :

هوو مجموعوة مون البورامج التوي تلبوي رغبوات وميوول المشواركين وتنموي قودراتهم مون  األنشطة الكشففية :

زمووة الكتسوواب المعووارف والمهووارات واالتجاهووات السووليمة لبنوواء الموووطن الصووالح . ) خووالل الخبوورات الال

 ( . 044م:...5وزاري المعارف،

 التعريف اإلجرائي للنشاط الكشفي :

هو عباري عن مجموعة من البرامج واألنشطة التي يشارك بها الطالب وتتم داخل المدرسة وتحت إشرافها 

النشوواط الكشووفي بووادداري العامووة للتعلوويم بمنطقووة الريوواض أو وزاري أو خووارج المدرسووة تحووت إشووراف قسووم 

 التعليم وتكون مرتبطة بالمنهج الكشفي ارتباطاً مباشراً سعياً لتحقيق أهداف العملية التعليمية .

المحيطوة بهوذا  قودري القائود بدحوداث المواءموة بوين الفريوق والبيئوة الخارجيوة والداخليوة المهفارات القياديفة:

 )  373:  ...5العالقي ) دافعة لتحقيق أهداف الفريق. ق بحيث يجعل من هذه البيئة قويالفري

 التعريف اإلجرائي لمفهوم المهارات القيادية :

هوي مجموعوة موون التصورفات التووي تكوون موون مجموعوة موون الطوالب خووالل مشواركتهم فووي بورامج النشوواط 

ار، وإنجوواز األعمووال، وتحفيووز المشوواركين معهووم الكشوفي، والمرتبطووة بالقوودري علووى التخطوويط، واتخوواذ القور

 لتحقيق األهداف القيادية المنشودي .

 : الدراسةحدود 

 القيادية لطالب المرحلة الثانوية.في تنمية المهارات  الكشفيةاألنشطة  دورالحدود الموضوعية :

 بمنطقوة الريواض لتعلويمة لداري العاموالتوي بهوا فورق كشوفية التابعوة لوإالمودارس الثانويوة  الحدود المكانية :

 .( مدرسة ثانوية حكومية وأهلية58التعليمية وعددها )

 .هـ33/0437من العام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي  الحدود الزمانية :

     اإلطار النظري

 النشاط الكشفي :أوالً: 

 مقدمة :

 ومبادئه وطرقه ومناهجه ومراحله،ه ينبثق النشاط الكشفي من الحركة الكشفية العالمية ويستمد منها أهداف

والحركة الكشفية هي حركة تربوية ذات طابع وطني وإقليمي وعالمي على السواء وهدفها إعداد شباب 

 )صادقوبرامج كشفية محددي. يمتاز بسالمة البدن ومتانة الخلق وسمو الروح من خالل مبادئ وأساليب 

حدى الوسائل الهامة دعداد الشباب للحياي  وهي والحركة الكشفية تعتبر إ(،  3: م .055،والهاشمي

 .هداف والمبادئكغيرها من الحركات الشبابية التي تم تأسيسها على مجموعة من األ
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 أهداف الحركة الكشفية ومبادئها:

ً عامة أهداف هذه الحركة من البداية وجعل لهكة الكشفية " اللورد بادن باول حدد مةسس الحر ا أهدافا

، فكان الهدف األساسي للحركة الكشفية " هو تناول العمل على تطوير شخصية الفتى في صيليةوأهدافاً تف

بداية مراحل نموه وبدء الحماس وتعليمه المثال واألنموذج والقدوي الصحيحة وتشجيع الشخصية على 

هو العمل على تحقيق التطور لكي يصبح الفتى مواطناً صالحاً يفيد بلده" . وليفصل األهداف قال : "هدفنا 

وتشجيعه على اتسا  أفق الفتى وتطوير شخصيته لكي يكون عبداً صالحاً هلل ومواطنا غيوراً على وطنه 

ويضيف الباحث أنه بتطبيق هذه المبادئ على النشاط (،  .3 :هـ .043) الغامدي،العمل الجاد المثمر"

 حو التالي : فتكون هذه المبادئ على الن العربية السعودية الكشفي في المملكة

 الواجب نحو هللا : بااللتزام بمبادئ الدين الحنيف وتطبيقها قوالً وعمال.ً 

  الواجب نحو اآلخرين : عن طريق المشاركة في تنمية المجتمع. 

 الواجب نحو الذات : كونها مسئولية كل شخص  تنمية ذاته بما يتوافق مع عقيدته. 

 (04م:0555،الجرجاوي): الكشاف يتعلمها التي األساسية ومن المهارات

 أو العشائر أو أعضاء الطالئع بين األدوار توزيع أثناء التنظيم الكشاف بحيث يتعلم التنظيم : مهارة -أ

 فرصة للقائد تعطى و المهاري هذه الطالب عمل فيتعلم في الشرو  أو مهمة أي إنجاز قبل الكشافة الفرق

 . المنشودي األهداف التنظيم لتحقيق متابعة مهاري لتعليم

 له يترك بحيث طالب كل يقوم بها تعاونية عملية و متالحقة مستمري مهاري وهى : التقويم  مهارة -ب

 . ورائه من المجني المسار و عمله تم ما تقويم

 مثل المتنوعة الكشفية من المهارات مجموعة الكشاف يتعلم الكشفي : بالعمل الخاصة المهارات  -ج

 إقامة و الخيام كبناء الريادية األعمال إنتاج و إداري المشاريع و الخارطة ءيقرا و البوصلة استعمال

 و سياسة الطبخ عملية و بأنواعها النيران إشعال إتقان و االتجاهات تحديد و االهتداء بالنجوم و الجسور

 و اسقي وسيلة بدون قياس المسافات و ساعة بدون نهاراً  الوقت معرفة و الحيوانات و الطيور تربية

 . ذلك نحو و الليلي المسير

 النصيحة و, التوجيه و ادرشاد والتوعية و الوعظ :منها مجاالت عدي تشمل و اإلنسانية : المهارات  -د

 حل في الكشافين غير و الكشافين تساعد بذلك فهي القادي أنفسهم بين و الكشافة أفراد بين المتبادلة

 . استعداداتهم و هماهتمامات و ميولهم عن و الكشف مشكالتهم

 و التطوعي بالعمل نحو اآلخرين الواجب تقديم و للوطن االنتماء تقوية منها اجتماعية : مهارة  -هـ

 . تقدمها التي التطوعية الخدمات أهم من هذه تعد و و معاوناتهم اآلخرين مع العمل و التطوعية الخدمة

 :طريقة الحركة الكشفية ومراحلها

عدي نظام متدرج للتثقيف الذاتي للفتية والشباب ويتكون هذا النظام )الطريقة( من الطريقة الكشفية هي 

 عناصر يعتمد بعضها على بعض:
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م، الوعد هو التزام بعهد يأخذه عضو الحركة على نفسه دون إكراه أو إرغا الوعد والقانون الكشفي:أ ( 

كشفي من عناصر ت( . وتأدية الوعد النحو هللا، نحو اآلخرين، نحو الذابأن يةدي ما عليه من واجبات )

 وللوعد الكشفي صفة معينة يقولها المنتسب لهذه الحركة فور انضمامه لها وهي :الطريقة الكشفية، 

"أعد أن ابذل جهدي في أن أقوم بما يجب على نحو هللا ، ثم المليك ، والوطن ، وأن أساعد الناس في جميع 

أما القانون الكشفي فهو مجموعة الصفات الحميدي وعددها عشري  ،الظروف ، وأن اعمل بقانون الكشافة"

ي حياته. فالكشاف ال بنود يسعى كل كشاف أن يتحلى بها ويسلكها في حياته، لتكون منهجاً له يسير عليه ف

ً يعتمد عليه، بد أن يكون: ً لم)صادقا ً لمليكه ووطنليكه ووطنه ورؤسائه وأولياء أمره، ومخلصا ه ومطيعا

ةدباً مهذباً في تعامله مع الناس، ونافعاً لنفسه ولآلخرين، و بشوشاً وموأولياء أمره دون تردد، ورؤسائه 

نظيفاً في نفسه و كل ما يحيط به، مقتصداً في عامالت ادنسان وحياته، ورفيقاً فالرفق محمود في تمبتسماً، 

 .ف(ر و صديق للجميع وأخاً لكل كشاودود محباً للخيمأكله ومشربه وملبسه، 

لقد أصبح التعلم بالمدرسة هو األساس الذي يعتمد عليه في التربية الحديثة خاصة  التعلم بالمدرسة:ب ( 

 .وأن استعداد الفتية والشباب للعمل والحركة أكثر من استعدادهم للتلقي والتلقين

دية والجماعية يهدف نظام الشارات إلى أن يكتسب الفتية المعلومات والمهارات الفر نظام الشارات:ج ( 

وينقسم نظام  في تكامل نموهم وتقبلهم للوعد من خالل تدريب متدرج يتناسب مع قدراتهم وميولهم ويعاون

 الشارات إلى قسمين :

 بعد إتقانه لمهاري من المهارات. شارات الهواية : و هي التي تعطي للكشاف  -أ  

 .: )مبتدئ، ثاني، أول(يها الكشاف شارات الجداري: وهو نظام للترقي يتدرج ف -ب 

 (: السداسيات و الطالئعنظام الجماعات ) د ( 

يعتبر نظام المجموعات الصغيري الركن األساسي الندماج الكشاف في حياي الجماعة ألن الجماعة تمثل 

المجتمع الصغير اآلمن الذي يشعر فيه أفرادها باستقالليتهم وحريتهم في الحوار والعمل )فلمبان، 

تسمى سداسي في مرحلة  –، فالفرقة تنقسم إلى وحدات صغيري كل وحدي تسمى طليعة (.8ـ: ه0453

ويتكون من ستة إلى عشري أفراد والغرض من تقسيم الفرقة هو توجيه العناية الفردية لكل  –األشبال 

 ، والتعاون ،فين على القيادي وتحمل المسةوليةعضو في الفرقة أوالً ثم إتاحة الفرصة لتدريب الكشا

ً واالعتماد   .على النفس ثانيا

 .ل المسابقات والمنافسات الخلويةتنمو فيه القدرات الشخصية المختلفة لألفراد من خال حياة الخالء: هـ ( 

 :برامج الحركة الكشفية ومناهجها

فية تعد البرامج الكشفية هو البيئة الشاملة التي تعمل فيها المجموعات الكشأوالً : برامج الحركة الكشفية :

متضمنة: )االجتماعات، والزيارات، والرحالت، الدورات ، المعسكرات ، والخدمة العامة، وتنمية 

 المجتمع، والتقاليد الكشفية، ونظام الطالئع، ودورات الهوايات ، ونظام التقدم(.
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 : ً هي مجموعة من البرامج واألنشطة ضمن مجاالت متعددي لكل مرحلة وفق  المناهج الكشفية :ثانيا

على سبع  ة، وتحتوي المناهج الكشفيعى لتربية الفرد من جميع النواحيمبادئ الحركة الكشفية التي تس

مجاالت، وهذه المجاالت هي : التربية الدينية، التربية الوطنية، التربية الكشفية، التربية االجتماعية 

)وزاري التربية  .الرياضية والبيئية، التربية العقلية واألنشطة العلمية، التربية الصحية، التربية

 (. 53 :هـ0455،والتعليم

 :المهارات القيادية للطالبثانياً: 

التربوية، مثل: )المهارات الذاتية، ( عددا من المهارات الالزمة للقيادي  34 :هـ 0453وقد أورد حريري )

 (.لتصوريةالمهارات اددراكية ا، المهارات ادنسانية االجتماعية، المهارات الفنية العادية

ع األنظمة واللوائح موضع التنفيذ، وض)أهم المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها القائد الناجح من أن كما 

طيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة، التخوانتقاء األفراد وتوويفهم، ويذ السياسات والعقود وادجراءات، تنفو

التعليم والتوجيه بمهام والتفكير المبد ، وئ، مواجهة الطواروواألعمال والتفاصيل،  تدوين األحداثو

العناية بسلوك المووفين واالقتصاد في ادنفاق، ووفير المواد والمعدات والتجهيزات، تومحددي، 

مراعاي والتمسك بمبادئ السالمة العامة، ومعالجة مشاكل المعلمين، والتعاون مع اآلخرين، وومصلحتهم، 

 كون قدوي حسنة لغيره(.يوتطورات، ادلمام بالوافة والترتيب، النظ

 :من خالل األنشطة الكشفية  قادة المستقبل اكتشافهم وصناعتهم

 ( 53:م...5العدلوني، )ية اكتشاف القادي ستة مراحل:لعمل مراحل اكتشاف القائد:( أ

 .مرحلة التنقيب-0

 .مرحلة التجريب-5 

  .مرحلة التقويم-3

 .مرحلة التأهيل-4

 .مرحلة التكليف-5

 .مرحلة التمكين-6

 وفيما يلي برنامج يقدم لتنمية المهارات القيادية لطالب الكشافة: 

نامج إلى تدريب عرفاء الطالئع بريهدف ال :عرفاء الطالئع ورؤساء السداسيات برنامج دورة

والسداسيات للقيام بواجبهم نحو فرقهم وتشجيع القيادات الصغيري لالنضمام للحركة الكشفية وتحقيق 

جات الفتية عن طريق وضع البرامج التي تتمشى مع ميولهم ورغباتهم ، حيث أنها الوسيلة األساسية احتيا

في حركة الكشف واالهتمام بتدريب الفتية على المهارات الكشفية المختلفة  لرفع مستوى تأهيلهم وإكسابهم 

 معلومات ومهارات جديدي مع تطبيقها بشكل عملي .
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 : م البرنامج على مرحلتين :يقا آلية تنفيذ البرنامج 

عريف ، نظام الطالئع، التخطيطالمرحلة األولى : جانب نظري يقدم فيه المواضيع التالية :

لسجالت ا، تنظيم االجتماعات، تكوين الفرقة واختيار أفراد جدد، واجباته(، عة)صفاته، مهامهالطلي

 التقويم.والتسجيل، نظام الشارات، 

 .ر تطبيقي لما تم تقديمه من معلومات نظرية لمدي يومينالمرحلة الثانية :يقام معسك

 الدراسات السابقة

إلى التعرف على تاريخ نشوء الحركة الكشفية عالمياً ومحلياً والتعرف هـ( 4141خياط )دراسة وهدفت 

كما استخدم رح للنشاط الكشفي، على أهداف ومبادئ ووسائل الحركة الكشفية ووضع تصور إسالمي مقت

لوصفي وذلك عند التعرف على أهداف ووسائل الحركة الكشفية المعروفة عالميا ، ثم التعرف المنهج ا

ً . كما استخدم المنهج االستداللي وذلك عند وضع التصور ادسالمي  على واقع الحركة الكشفية محليا

وتوصلت ، سنةلمرحلة الكشاف المتقدم وتأصيل المنهج واألهداف والقانون معتمداً في ذلك على القرآن وال

دوراً مهما في تربية المسلم روحياً وخلقياً وتساعد  الدراسةإلى نتائج منها أن للنشاط خارج قاعات  الدراسة

البرامج المختلفة في إكمال النقص الذي ال يمكن تالفيه في المناهج المدرسية، وأن النشاط الكشفي يعد من 

دي تساعد على تربية الطالب من الناحية الروحية أخصب األنشطة بما يحتويه من برامج متنوعة ومتعد

على أولياء األمور الحرص على أبنائهم وتشجيعهم على االشتراك في بأن  الدراسةوالخلقية، وأوصت 

األنشطة داخل المدرسة، وخاصة النشاط الكشفي، وأن يكون للنشاط الالصفي جزء مهماً من منهج إعداد 

 المعلم.

إلى التعرف على واقع الحركة الكشفية في دول الخليج العربية وحجم  هـ( 4141دراسة العلي )هدفت و

نشاطاتها وعدد المنتمين لها، والتعرف على المناهج الكشفية في دول الخليج العربية وواقعها التربوي، 

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي  وتقديم عدد من التوصيات واالقتراحات لتطوير النشاط الكشفي

 ،ية بأهمية الحركة وإبراز أنشطتهاتكثيف التوعية ادعالم، وأوصت الدراسة بانة كأداي لدراستهواالستب

، وإدماج المقررات الدراسية في المنهج ق عرض البرامج لجذب الفتية نحوهاوالتجديد واالبتكار في طر

سات كشفية ليتمكنوا الكشفي واالهتمام بأن يكون القادي الكشفيين من الحاصلين على دراسات تربوية ودرا

من أداء المهام التي يكلفون بها بقدري عالية، وتنمية الحس التطوعي لدى القادي الكشفيين بمختلف 

 .مستوياتهم

الخطط الكشفية وفق أسس ومبادئ إلى التعرف على مدى سير هـ( 4145دراسة بصفر )هدفت و

لتربوي ،والتعرف على إذا ما كانت ومعرفة أهمية األخذ بأسس ومبادئ التخطيط ا التخطيط التربوي،

واستخدم الباحث المنهج لمأمول في إعداد  الخطط الكشفية، هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الواقع وا

وخرجت الدراسة بنتائج منها أن برامج الخطة الكشفية تراعي مجاالت ، الوصفي واالستبانة كأداي للدراسة

 تربية المتعددي ومنهاج كل مرحلة.ال

إلى تحديد مفهوم األنشطة ادبداعية ومواصفاتها في المناهج الكشفية، هـ( 4111دراسة الفهد )هدفت و

واستخدم الموحدي في مجال األنشطة الفردية، ومن ثم التعرف على هذه األنشطة في المناهج الكشفية 

 بدرجة كبيري وخرجت الدراسة بتوصيات منها توفر سمة المرونة، الباحث المنهج الوصفي التحليلي
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إعادي بناء وتطوير المناهج الموحدي لتتضمن مجموعة من القيم ووخاصة في مجال التربية الدينية، 

 .والسمات التي من أهمها السمات ادبداعية وهي األصالة والطالقة والمرونة والتوسع

ثانوية بمكة إلى الكشف عن الفروق المحتملة بين طالب المدارس الهـ( 4111دراسة فلمبان )هدفت و

المكرمة المشاركين في النشاط الكشفي، ونظرائهم من غير المشاركين في األنشطة الطالبية األخرى في 

وإلى التحقق من وجود فروق بين كشافي السعودية ونظرائهم من دول مجلس  بعض سمات الشخصية،

 دول العربية في بعض سمات الشخصية. التعاون الخليجي وكشافي ال

لدى الكشاف وذلك بالتركيز على  سمات الشخصيةبعض اسة بتوصيات منها أهمية تنمية وخرجت الدر

لدى  والتجديد واالبتكار في البرامج التي تسهم في تنمية سمات الشخصية هاالبرامج الكشفية وتطوير

 .الكشاف

نوري نحو إلى معرفة اتجاهات التربويين وأولياء األمور في المدينة المهـ( 4116دراسة جودة )هدفت 

ً النشاط الكشفي باعتباره  ليلي و االستبانة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلألنشطة الطالبية نموذجا

وكشفت الدراسة عن وجود تباين في االتجاهات نحو النشاط لكل من البيت والمدرسة كأداي للدراسة، 

له تأثير على الطالب من حيث  وادشراف التربوي، وكشفت الدراسة عن أهمية النشاط الكشفي، وأن

الوقاية والعالج من المشاكل النفسية واالجتماعية التي قد يتعرضون لها بسبب التوافق وسوء التوافق، 

 .وأوصت الدراسة بتوعية العاملين في المجال التربوي بأهمية تكامل برامج النشاط الطالبي

فيذ األنشطة الطالبية لطالب المرحلة إلى التعرف على آليات تنهـ( 4116دراسة بن يمين )سعت و

، بادضافة إلى التعرف على دور األنشطة الطالبية بالمدارس الثانوية نوية بالمدارس الحكومية واألهليةالثا

وقد استخدم الباحث المنهج القيادية لطالب المرحلة الثانوية، الحكومية واألهلية في تنمية المهارات 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة  ستخدام )االستبانة( كأداي لبحثه،ام باالوصفي المسحي في دراسته، وق

 من النتائج، من أبرزها:

أن آليات تنفيذ األنشطة بالمدارس الثانوية الحكومية منخفضة، وأن دور األنشطة الطالبية بالمدارس -0

 الثانوية الحكومية في تنمية المهارات القيادية للطالب منخفض أيضاً.

ات تنفيذ األنشطة بالمدارس الثانوية األهلية متوسطة، وأن دور األنشطة الطالبية بالمدارس أن آلي-5

 الثانوية األهلية في تنمية المهارات القيادية للطالب عالي.

إلى التعرف على وجهات نظر القادي الكشفيين حول دور النشاط هـ (  4111دراسة الغامدي ) هدفت و

لدى طالب المركز الكشفي ، والتعرف على أبرز المعوقات التي تحول  اطنةالموالكشفي في تنمية مفهوم 

دون قيام النشاط الكشفي بدوره في تنمية المواطنة ، والتعرف على اآلليات الالزمة لتفعيل دور النشاط 

 الوصفي واالستبانة كأداي، واستخدم الباحث المنهج الكشفي في تنمية المواطنة لدى طالب المركز الكشفي 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :، لدراسته

ً أن النشاط الكشفي يعد -  لألنشطة الطالبية ومجاالً خصباً لغرس وتنمية المفاهيم التربوية . نموذجا
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إن أبرز ما يحول دون قيام النشاط الكشفي بدوره في تنمية مفهوم المواطنة هو قصور ادعالم الكشفي -

 في نشر برامج تنمية المواطنة عن القيام بدوره

وأوصت الدراسة بتوفير الدعم لإعالم الكشفي مادياً ومعنوياً ليقوم بدوره في نشر برامج تنمية المواطنة ، 

 وكذلك توعية أولياء األمور بأهمية دور النشاط الكشفي في تنمية مفهوم المواطنة .

الحركة الكشفية والتعرف عليها، وتحليلها إلى بيان أهم األنشطة في هـ( 4111دراسة كاشف )هدفت و

 ، واستخدمبهدف الوصول إلى المضامين التربوية لهذه األنشطة، وأهميتها في تكوين الشخصية المتزنة

وتوصلت الدراسة لنتائج منها إن األنشطة الكشفية تلعب دورا مهما في الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

لى ذلك تكامل جوانب شخصية بغرض تحقيق المواطنة الصالحة، وإن تربية الفرد المتعلم مما يترتب ع

األلعاب والمعسكرات والرحالت الكشفية وما تتضمنه من نشاطات وممارسات ذاتية ألعضائها تجعل 

المتعلم في توازن نفسي باتساقه وتناغمه مع أفراد مجتمعة ، وعدم شعوره بالدورانية في معارفه 

ن الكشافين يكتسبون بعض القيم المرغوبة من خالل المشاركة الجماعية في ومن النتائج أ ومعلوماته،

النشاطات المتعددي والتي تعمل على تنمية االعتماد على الذات، والتعاون ، والصبر. وخرجت الدراسة 

 .بعض التوصيات منها ضروري االهتمام بادعالم عن الحركة الكشفية في جميع قنوات االتصال ادعالمية

إلى التعرف على العالقة بين ممارسة األنشطة الالمنهجية والكشافة ( 4991دراسة أبو نوار )ت هدفو

 والمرشدات وسمات الشخصية كما يقيسها مقياس كاتل لدى طلبة المرحلتين األساسية الصف العاشر

يمتازون عن  ودلت النتائج على أن الطالبة المشاركين في تلك األنشطةوالثانوية في مدينة عمان الكبرى، 

ً ودهاء  ً وشكا الطلبة غير المشاركين بأنهم أكثر هدوء وتوتراً وميالً للسيطري، كما أنهم أقل تحفظا

واستقاللية. وبالنسبة للجنس فدن الذكور أقل تحفظاً وأكثر ذكاء وأقل انبساطاً وذوي عقلية مرنة، في حين 

 ً ً وانبساطا ً وميالً للتجأن ادناث كن أكثر تحفظا وبالنسبة للفروق في السمات ديد من الذكور، وقلقا

الشخصية بين الطلبة حسب طول مدي ممارستهم للنشاط الكشفي وادرشادي، فقد وجد أن الطلبة الذين 

مارسوا هذا النشاط لفتري طوية )أكثر من سنة( يمتازون عن المشاركين فيه لفتري قصيري )أقل من سنة( 

 توتراً. قلبأنهم أقل تحفظاً وأكثر دهاًء وأ

إلى معرفة الكفايات المهنية الضرورية لقادي الكشافة وقائدات المرشدات ( 4995دراسة اللبدي )هدفت و

  في مدراس مديرية عمان األولى، من وجهة نظر القادي والقائدات واثر كل من الجنس والمةهل الكشفي

، واالستبانة أداي لها حليلي في دراسته، واستخدم الباحث المنهج الوصفي الت على الكفايات والخبري الكشفية

وأشارت نتائج الدراسة إلى درجة ضروري الكفايات كانت على جميع مجاالت الدراسة بدرجة كبيري جدا، 

كما بينت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة  .%58055حيث وصلت األهمية النسبية إلى 

توسطات الحسابية للكفايات المهنية الضرورية للقادي ( بين الم 0.8.إحصائية عند مستوى الداللة )

لصالح الذكور بينما أوهرت نتائج  والفنون الكشفية، المعارفوالقائدات تعزي لمتغير الجنس، ماعدا مجال 

( بين المتوسطات الحسابية المهنية تبعا 0.8.الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 لكشفي والخبري الكشفية.لمتغير المةهل ا

إلى التعرف على دور برنامج الدراسة المتقدمة )الشاري الخشبية( في تنمية ( 4995دراسة تيم )هدفت و

الكشفي والجنس والخبري القيادية،  مهارات قيادية لدى القادي الكشفين في األردن، في ضوء التأهيل

) الدراسة المتقدمة( قد أثر تأثيراً ذا داللة إحصائية برنامج تأهيل القادي الكشفين أن وتوصلت الدارسة إلى 
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( في مجاالت المهاري الفنية ومجاالت المهاري التصورية )الفكرية( ولم يظهر 0.8.على مستوى الداللة )

وهر للجنس أثراً في الفروقات بين اري ادنسانية، وهذا األثر على مستوى الداللة في مجاالت المه

األثر في  ي المةهلين وبين متوسطات عالمات القائدات المةهالت، كما وهر هذامتوسطات عالمات القاد

( بين متوسطات 0.8.لم يظهر أثر للخبري القيادية على مستوى الداللة)الفروقات غير المةهالت، و

 العالمات.

ه إلى التعرف على الدور الذي تقوم به الكشافة اتجا  Fredericks( 4911دراسة فريد ريكس )تهدف و

األفراد والمعاقين وذلك من خالل التعرف إلى السياسات التنظيمية لدى الحركة الكشفية للكشافة 

 والمرشدات . وتبين ذلك من خالل انضمام "تيم" المريض للحركة الكشفية واندماجه مع الكشافة اآلخرين،

 ً ً حتى وصل إلى مرتبة النسر،  وكيف أصبح وضعه يتحسن شيئا كيف كان بالبداية وقارن الباحث فشيئا

وأن وجهه نظره تغيرت اتجاه بعض ج مع اآلخرين منذ صغره وحتى كبره، غير قادر على االندما

 األمراض التي تصيب الناس وأنه من الممكن أن تكون الكشفية عالجاً فعاالً لها.

سية وغير أساسية مثل: األنشطة اء أسايعلى أش   Joseph( 4995دراسة جوسيف )اعتمدت و

التعليم الثانوي األساسي، النماذج ، البرامج  رائية، المنح، النوادر، شخصيات الطالب، دور المعلم،ثاال

 نموذج ادثراء المدرسي. التعليمية الشاملة،

وتهدف إلى تطوير برنامج تعليم مجاني كنموذج لإثراء المدرسي باستخدام ساحات المدارس كمختبرات 

المتقدمة إذ  ثرائيةاال التربوي يعطي طيفاً واسعاً من القواعد والتجاربوهذا النموذج  لتطوير الموهوبين،

نيات تعديل تق، ملفات تراكمية للموهوبين)يتابع ردود فعل الطالب المختلفة ويتطلب ثالثة عناصر:

 .(إثراء استراتيجيات التعليم والتعلمالمنهاج، 

 التعليق على الدراسات السابقة :

  بتنو  مجاالتها واهتماماتها سواء بموضو  النشاط الكشفي أو المهارات القيادية، تميزت الدراسات السابقة

وهذه التنو  شمل أيضاً التنو  في المجتمعات والعينات واألدوات البحثية وشمل التنو  أيضاً المدن 

 .أجريت فيها تلك الدراسات والدول التي

منها من حاول باحثها أن يكون تصور إسالمي  ففيما يخص الحركة الكشفية فقد تناولته من جوانب متعددي

هـ( ، ومنها ما تناول واقع الحركة الكشفية في دول الخليج العربي 0405للحركة الكشفية كدراسة خياط)

هـ( ، ومنها مسعى إلى معرفة الواقع والمأمول في تخطيط وتمويل البرامج الكشفية 0404كدراسة العلي)

تناول األنشطة ادبداعية في تلك المناهج الخليجية كدراسة الفهد هـ(، ومنها ما 0408كدراسة بصفر)

هـ(، ومنها من كشفت عن الفروق في السمات الشخصية بين المجموعات الكشفية وغير الكشفية 0455)

ومنها من حاولت أن تكشف عن اتجاهات التربويين وأولياء األمور نحو  هـ(،0453كدراسة فلمبان )

هـ(، ومنها من بحث عن دور 0453ه أنموذجاً لألنشطة الطالبية كدراسة جودي )النشاط الكشفي باعتبار

هـ( ، واتفقت بعض الدراسات السابقة .043مواطنة كدراسة الغامدي )النشاط الكشفي في تنمية مفهوم ال

المحلية على أن للنشاط الكشفي دور مهم وايجابي في تربية الطالب وتكامل جوانب شخصيته وتطوير 

هـ( ، 0453هـ(، ودراسة جودي )0453هـ( ، ودراسة فلمبان )0455ه وقدراته كدراسة الفهد )مهارات

 هـ( ..043هـ( ،ودراسة الغامدي )0453ودراسة بن يمين )
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كما اتفقت بعض الدراسات السابقة العربية على أن للنشاط الكشفي دور مهم وايجابي في تربية الطالب 

هـ( ، 04.5وانب شخصيته وتطوير مهاراته وقدراته كدراسة كاشف )والمعلم) القائد الكشفي( وتكامل ج

 م(.0555م( ، ودراسة أبو نوار )0558م(، ودراسة اللبدي )0558ودراسة تيم )

وفي الدراسات األجنبية منها ما سعى إلى التعرف على الدور الذي تقوم به الكشافة تجاه األفراد كدراسة 

م(.  كما 0558المهارات والمواهب الكشفية كدراسة جوسيف )م(، ومنها ما أهتم ب0557فريد ركس )

الثقة اتفقت جميع الدراسات السابقة على أن لألنشطة الكشفية دور مهم في تنمية المهارات والمواهب و

 م( .0558، ودراسة جوسيف )م(0557بالنفس كدراسة ركس )

دور األنشطة الطالبية في تنمية  ما بينوفيما يخص المهارات القيادية فقد تناولت عدي جوانب منها 

كما سعت دراسة كاشف  هـ( .0453مين )لطالب المدارس الثانوية كدراسة بن ي المهارات القيادية

هـ( إلى بيان أهمية األنشطة في الحركة الكشفية وتحليلها بهدف الوصول إلى المضامين التربوية 04.5)

م( التعرف على العالقة بين 0555راسة أبو نوار )وأهميتها في تكوين الشخصية المتزنة، كما حاولت د

ما تناول الكفايات ، ومن الدراسات ممارسة األنشطة الالمنهجية والكشافة والمرشدات وسمات الشخصية

م( ، ومنها ما تعرف على دور 0558المهنية الضرورية لقادي الكشافة وقائدات المرشدات كدراسة اللبدي )

لشاري الخشبية( في تنمية مهارات قيادية لدى القادي الكشفيين كدراسة تيم برنامج الدراسة المتقدمة )ا

 .م(0558)

 سوعت إلوى التعورف علوى دور األنشوطة الكشوفية فوي تنميوة المهوارات أنهوا الحاليوة  الدراسوة أما ما يميز

 من وجهة نظر مديري المدارس. الثانوية  المدارسالقيادية لطالب 

 لسابقة :استفادة الباحث من الدراسات ا

دعووم ادطووار النظووري فيمووا يتعلووق باألنشووطة الكشووفية ) الحركووة  اسووتفاد الباحووث موون الدراسووات السووابقة فووي 

 ، ومنهج البحث المستخدم وفي بناء أداته.الكشفية ( ، والقيادي ، وتنمية المهارات القيادية

 : الدراسةإجراءات 

 : الدراسةمنهج 

صوفها وصوفاً دقيقواً ويعبور ليدراسة الظاهري كما توجد في الواقوع لاستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي 

 .للوصول إلى النتيجة النهائية للدراسة التي استخدم المسح فيها وكمياً اً كيفياً أو تعبيراً عنها تعبير

 :الدراسةمجتمع 

 اً .( مدير 58من مديري المدارس الثانوية التي بها فرق كشفية وعددهم )  الدراسةتكون مجتمع 

( فورداً ، خوالل الفصول الدراسوي الثواني  58و تم تطبيق أداي الدراسة علوى كامول المجتموع ويبلوغ عوددهم ) 

 . هـ 0437 – 0433
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 الدراسة : مجتمعخصائص 

 :ما يليالدراسة في ضوء متغيرات الدراسة بعدد من الخصائص ، يمكن توضيحها كمجتمع يتصف أفراد 

 :يري المدارسدمجتمع الدراسة من موصف أفراد 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من مديري المدارس وفق متغير العمل (4جدول رقم )

 النسبة التكرار العمل

 %1121 41 حكومية

 % 1121 1 أهلية

 %411 15 المجموع

الدراسة مون موديري المودارس يمثلوون موا نسوبته  مجتمع( من أفراد  05( أن )  0يتضح من الجدول رقم ) 

الدراسة من مديري المدارس يعملون بمدرسة حكومية وهم الفئة األكثر  مجتمعإجمالي أفراد  من %.750

مون إجموالي أفوراد  % .550( منهم يمثلون ما نسبته 7الدراسة من مديري المدارس , و ) مجتمعمن أفراد 

 الدراسة من مديري المدارس يعملون بمدرسة أهلية. مجتمع

 ع الدراسة من مديري المدارس وفق متغير الخبرات العمليةتوزيع أفراد مجتم (1جدول رقم )

 النسبة التكرار الخبرات العملية  

سنوات 41اقل من  -سنوات  5من   4 121%  

سنة 45اقل من  -سنوات  41من   9 1621%  

فأكثرسنة  45من   45 6121%  

 %411 15 المجموع

 

الدراسة مون موديري المودارس يمثلوون موا نسوبته  مجتمع( من أفراد  08( أن )  5يتضح من الجدول رقم ) 

سونة فوأكثر وهوم الفئوة  08الدراسوة مون موديري المودارس خبورتهم مون  مجتموعمن إجموالي أفوراد  %.3.0

كما يدل علوى الخبوري العمليوة التوي يتمتوع بهوا معضوم يري المدارس الدراسة من مد مجتمعاألكثر من أفراد 

الدراسوة مون موديري  مجتموعمون إجموالي أفوراد  % .330نسوبته  ( مونهم يمثلوون موا5و )مجتمع الدراسوة، 

من إجموالي  %.40( منهم يمثلون ما نسبته 0بينما ) سنة 08سنوات إلى اقل من  .0المدارس خبرتهم من 

 سنوات. .0سنوات إلى اقل من  8الدراسة من مديري المدارس خبرتهم من  مجتمعأفراد 
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 سة من مديري المدارس وفق متغير المؤهل العلمي  توزيع أفراد مجتمع الدرا (1جدول رقم )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي  

%41121 15 بكالوريوس  

 %411 15 المجموع

الدراسة مون موديري المودارس يمثلوون موا نسوبته  مجتمع( من أفراد  58( أن )  3يتضح من الجدول رقم ) 

ويودل علوى  دارس مةهلهم العلموي بكوالوريوسالدراسة من مديري الم مجتمعمن إجمالي أفراد  %.0..0

 أن مجتمع الدراسة مستوى تعليمهم مرتفع.

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من مديري المدارس وفق متغير نوع المبنى المدرسي (1جدول رقم )

 النسبة التكرار نوع المبنى المدرسي

 %6121 46 حكومي

 %121 1 مستأجرحكومي 

 %1121 6 أهلي

 % 121 4  جرمستأ أهلي

 %411 15 المجموع

الدراسوة مون موديري المودارس يمثلوون موا نسوبته  مجتموع( من أفراد  03( أن )  4يتضح من الجدول رقم )

الدراسة مون موديري المودارس نوو  مبنوى مدارسوهم حكوميوة وهوم الفئوة  مجتمعمن إجمالي أفراد  %.340

من إجمالي  % .540( منهم يمثلون ما نسبته 3و )الدراسة من مديري المدارس ,  مجتمعاألكثر من أفراد 

 .50( منهم يمثالن ما نسبته 5بينما )، أهليةالدراسة من مديري المدارس نو  مبنى مدارسهم  مجتمعأفراد 

بينموا ،  مسوتأجريالدراسة من مديري المدارس نو  مبنوى مدرسوتهما حكوميوة  مجتمعمن إجمالي أفراد  %

الدراسة من مديري المدارس نو  مبنى مدرسوته  مجتمعمن إجمالي أفراد  %.40( منهم يمثل ما نسبته 0)

 .مستأجر أهلي

 : ) االستبانة ( أداة الدراسة

 بناء أداة الدراسة ) االستبانة ( :

إلى التعرف على دور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية لطالب المدارس الدراسة هدفت 

ولتحقيق هذا الهدف ُعملت استبانة خاصة  ،مديري المدارسن وجهة نظر م الثانوية في مدينة الرياض

بذلك بعد االطال  على األدبيات واألطر النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضو  الدراسة ومن 
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ثم ُحكمت االستبانة وُعملت التعديالت الالزمة لتظهر االستبانة بصورتها النهائية حيث تكونت من ثالثة 

 اء :أجز

 أوالً : معلومات عامة :

 عبارة . 11ثانياً : المحور األول : آليات تنفيذ األنشطة الكشفية ويتكون من 

ثالثاً : المحور الثاني : المهارات القيادية للطالب من خالل األنشطة الكشفية في المرحلة الثانوية 

 عبارة. 11وتنميتها وتتكون من 

( يوضح قيمة 8والجدول رقم ) دائماً ، غالباً ، أحياناً ، نادراً ، أبداً ( )وقد اتخذ الباحث مقياساً خماسياً 

 وزن بدائل االستجابات ألداي الدراسة ) االستبانة ( .

 قيمة وزن بدائل االستجابات ألداة الدراسة ) االستبانة ( (5جدول رقم )

 االستجابة مدى المتوسطات الدرجة

 أبداً  ( .005 – 0متوسط حسابي  )  4

 نادراً  ( .503- 0050متوسط حسابي )  1

ً  ( .304- 5030متوسط حسابي )  1  أحيانا

ً  ( .405- 3040متوسط حسابي )  1  غالبا

ً  ( ..80- 4050متوسط حسابي )  5  دائما

 

 وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداي الدراسة من خالل : دق أداة الدراسة:

 : ألداة الدراسةالصدق الظاهري  –أ  

وللتأكد من صدق األداي ومالءمتها ألهداف الدراسة ، ُعرضوت االسوتبانة فوي صوورتها األوليوة علوى نخبوة 

وقد ( محكماً، 03ط الكشفي، بلغ عددهم )من المحكمين المتخصصين في ادداري والتخطيط التربوي والنشا

يالت التوي اتفوق عليهوا وقود أجورى التعود اسوتفاد منهوا الباحوث، قدم المحكمون ملحوووات ومقترحوات قيموة،

 .( عباري47تشتمل على )نة في صورتها النهائية المحكمون فأصبحت االستبا

 :ألداة الدراسةصدق االتساق الداخلي  –ب 

بحساب معامول االرتبواط بوين كول عبواري والدرجوة قام الباحث  االتساق الداخلي لالستبانةصدق وللتأكد من 

باسووتخدام معامول ارتباط)بيرسون(لحسوواب قويم معووامالت االرتبوواط  وذلووك الكليوة للمحووور الوذي تنتمووي إليوه،

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليوه  ( توضح معامل االرتباط بين كل عباري،7 -3والجداول من رقم )

. 
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 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور (6جدول رقم )

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة اط بالمحورمعامل االرتب رقم العبارة

4 12599** 41 12616** 

1 12515** 41 12116** 

1 12616** 45 12611** 

1 12116** 46 12169** 

5 12511** 41 12591** 

6 12511** 41 12519** 

1 12115** 49 12511** 

1 12111** 11 12111** 

9 12115** 14 12661** 

41 12611** 11 12611** 

44 12511** 11 12115** 

41 12615** - - 

 فأقل 1214يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور (1جدول رقم )

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

4 12511** 41 12616** 

1 12611** 41 12611** 

1 12191** 45 12651** 

1 12161** 46 12111** 

5 12591** 41 12611** 

6 12111** 41 12694** 

1 12154** 49 12111** 

1 12551** 11 12611** 

9 12616** 14 12611** 

41 12111** 11 12144** 

44 12611** 11 12111** 

41 12611** 11 12119** 

 فأقل 1214حظ ** دال عند مستوى الداللة يال

قيم معامول ارتبواط كول عبواري مون العبوارات موع محورهوا  أنالنتائج ادحصائية المذكوري أعاله  يتضح من

مما يشير إلى أن جميوع عبوارات االسوتبانة تتمتوع  ،( فأقل0.0.صائياً عند مستوى الداللة )موجبة ودالة إح

الرتبوواط الوداخلي بوين جميووع عبوارات أداي الدراسوة ، وعليووه فودن هووذه بدرجوة صودق مرتفعووة ، ويةكود قووي ا

  النتيجة توضح صدق عبارات ومحاور أداي الدراسة وصالحيتها للتطبيق الميداني. 
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   ثبات أداة الدراسة:

لقيواس (  Cronbach's Alpha (α))    دلة ألفا كرونبوا((وحصل التأكد من ثبات االستبانة باستخدام)معا

بات أداي الدراسة )االستبانة( ، والذي تبين من خالله ارتفا  درجة ثبات االستبانة، حيوث بلوغ معامول مدى ث

( يوضوح معوامالت 5للتأكد مون ثبوات أداي الدراسوة، والجودول رقوم )( 05838.الثبات الكلي ألداي الدراسة)

 ثبات أداي الدراسة.  

 لدراسة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة ا (1جدول رقم )

 االستبانةمحاور 
عدد 

 العبارات

ثبات 

 المحور

 129111 11 آليات تنفيذ األنشطة الكشفية

 129111 11 المهارات القيادية للطالب من خالل األنشطة الكشفية في المرحلة الثانوية

 129515 11 الثبات العام

( وهذا يدل على أن االستبانة  05838.( أن معامل الثبات العام عال حيث بلغ ) 5يتضح من الجدول رقم )

 تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة .

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة )االستبانة(:

اُسوتكملت ادجوراءات الرسومية المتبعوة لتطبيوق  بعد أن أصبحت أداي الدراسة جاهزي في صوورتها النهائيوة،

 موودارسالفووي قووام الباحووث بنفسووه بتوزيووع االسووتبانة علووى أفووراد مجتمووع الدراسووة  ،لجامعوواتالدراسووات فووي ا

، وذلوك فوي الفصول ( مدرسوة58وعددها ) منطقة الرياض الحكومية واألهلية التي بها فرق كشفيةب الثانوية

 هــ . 0433/0437الدراسي الثاني من العام الدراسي 

حصول التأكود  ( اسوتبانة،58( استبانة والعائد منها )58د التوزيع )وبعد جمع االستبانات التي بلغ عددها عن

وبووذلك أصووبحت أداي الدراسووة جوواهزي للمعالجووة ادحصووائية وموون ثووم  موون صووالحيتها ومناسووبتها للتحليوول،

 الحصول على نتائج الدراسة . 

 أساليب المعالجة اإلحصائية :

اض هوذه الدراسوة وهوي: المتوسوطات الحسوابية المناسبة والمطلوبوة ألغور ادحصائيةاستخدمت التحليالت 

 واالنحرافات المعيارية واختبار )ت(.
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 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة :

  .الكشفية بالمدارس الثانوية " ؟ األنشطة: " ما مدى توفر آليات تنفيذ  األولالسؤال 

لكشوفية بالمودارس الثانويوة توم حسواب التكورارات والنسوب ا األنشوطةللتعرف علوى مودى تووفر آليوات تنفيوذ 

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسوة مون موديري 

الكشوفية بالمودارس الثانويوة وجواءت النتوائج  األنشوطةالمدارس على عبارات محور مدى توفر آليوات تنفيوذ 

 التالي: كما يوضحها الجدول 

استجابات أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس على عبارات محور مدى توفر آليات  (9جدول رقم )

 تنفيذ األنشطة الكشفية بالمدارس الثانوية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العباري
 العباري

المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

  أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما النسبة بة

0. 

يمارس القائد الكشفي دورا 

فاعال في تنفيذ برامج النشاط 

 الكشفي

 - 0 - .0 04 ك

4045 .0704 0 
% 830. 4.0. - 40. - 

5. 

المالية  ادمكاناتضعف 

 األنشطةيشكل عائقا لممارسة 

 أفضلالكشفية بشكل 

 - 0 0 .0 03 ك

404. .0734 5 
% 850. 4.0. 40. 40. - 

0 
توجد بالمدرسة اليت اشرف 

 عليها خطة للنشاط الكشفي

 0 - 8 8 04 ك
4054 00.85 3 

% 830. 5.0. 5.0. - 40. 

8 
ترافق  أخرى فعالياتهناك 

 خطة الكشف النشاط الكشفي

 - 0 3 8 03 ك
405. .0587 4 

% 850. 5.0. 540. 40. - 

08 
النشاط الكشفي  توجد خطة

 وفق المرحلة العمرية للطالب

 - - 7 3 05 ك
405. .0533 8 

% 450. 540. 550. - - 

50 

يتم مراعاي ميول ورغبات 

الطالب وفق نو  النشاط 

 المناسب له

 - - 4 04 7 ك

4005 .0333 3 
% 550. 830. 030. - - 

5 

تعتمد المدرسة في برامج 

 على خطة النشاط أنشطتها

 إداريالكشفي المعدي من قبل 

 التعليم

 0 0 3 5 00 ك

4005 00.84 7 
% 440. 330. 050. 40. 40. 

07 
يتم اكتشاف من لديه ميول من 

 الطالب

 - 0 4 05 5 ك
40.5 .0505 5 

% 350. 450. 030. 40. - 

55 
 أنشطةيقود الطالب عددا من 

 المدرسة الكشفية

 - 3 - 04 5 ك
40.5 .05.5 5 

% 350. 830. - 050. - 

53 

الطالب في  إشراكيتم 

منافسات كشفية مع المدارس 

 األخرى

 - 0 3 .0 5 ك

40.. .0533 0. 
% 350. 4.0. 540. 40. - 
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 (9تابع جدول رقم )

رقم 

 العباري
 العباري

المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

  أبدا نادرا أحيانا غالبا ائماد النسبة بة

7 

تلبي خطة النشاط الكشفي 

احتياجات الطالب النظرية 

 والعلمية

 - 0 7 5 5 ك

3053 .0555 00 
% 350. 330. 550. 40. - 

5 

 أمور أولياءيتفاعل 

الطالب مع البرامج 

 الكشفية واألنشطة

 - 3 8 5 5 ك

3055 00.03 05 
% 350. 330. 5.0. 050. - 

4 

تراعي تكامل وتوازن 

البرامج داخل النشاط 

 الكشفي

 - 3 4 00 7 ك

3055 .0570 03 
% 550. 440. 030. 050. - 

3 

تقوم المدرسة بوضع خطة 

للنشاط الكشفي تتناسب مع 

 إمكانياتها

 - 5 7 5 5 ك

3055 .0570 04 
% 350. 350. 550. 50. - 

05 

يشترك عدد كبير من 

 أنشطةممارسة  الطالب في

 المدرسة الكشفية

 - 4 3 00 7 ك

3054 00.55 08 
% 550. 440. 050. 030.  - 

3 
والبرامج  األنشطةتنجز 

 في الموعد المحدد

 -  0 7 04 3 ك
3073 .0753 03 

% 050. 830. 550. 40.  - 

05 

مرافق المدرسة تعد 

 األنشطةصالحة لمزاولة 

 الكشفية

 0 5 7 5 7 ك

3075 000.. 07 
% 550. 350. 550. 50. 40. 

05 
يوجد برامج خاصة لصقل 

 المواهب القيادية

 0 4 8 5 7 ك
3034 00053 05 

% 550. 350. 5.0. 030. 40. 

04 

يمارس الطالب معظم 

الكشفية في الفتري  أنشطتهم

 المسائية

 - 4 7 5 8 ك

303. 00... 05 
% 5.0. 330. 550. 030. - 

03 

يتعاون المجتمع المحلي مع 

المدرسة لممارسة الطالب 

 الكشفية مساء األنشطة

 5 0 7 .0 8 ك

303. 00005 5. 
% 5.0. 4.0. 550. 40. 50. 

5 

المدرسة  أعضاءيتعاون 

في انجاز البرامج 

 الكشفية واألنشطة

 - 4 .0 7 4 ك

3044 .0530 50 
% 030. 550. 4.0. 030. - 

03 

الب بممارسة يسمح للط

الكشفية  األنشطةبعض 

الحصص الدراسية  أثناء

 األهميةحسب درجة 

 0 8 00 8 3 ك

3003 00.55 55 
% 050. 5.0. 440. 5.0. 40. 

00 
 إعداديشارك المعلمون في 

برامج النشاط الكشفي 

 المدرسي

 8 7 7 3 3 ك

5035 00555 53 
% 050. 050. 550. 550. 5.0. 

 0884. 3057 امالمتوسط الع

يتضووح أن أفووراد عينووة الدراسووة موون مووديري الموودارس  (5فووي جوودول رقووم )موون خووالل النتووائج الموضووحة 

( وهوو 8مون  3057الكشوفية بالمودارس الثانويوة بمتوسوط ) األنشوطةموافقون غالبا علوى تووفر آليوات تنفيوذ 

( وهى الفئة التي تشوير إلوى .405إلى  3040متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من 

 خيار "غالبا" على أداي الدراسة.
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و يتضح من النتائج أن هناك تفاوت في موافقة أفراد عينة الدراسوة مون موديري المودارس علوى مودى تووفر 

الكشفية بالمدارس الثانوية حيث تراوحت متوسوطات مووافقتهم علوى مودى تووفر آليوات  األنشطةآليات تنفيذ 

( وهي متوسطات تقع في الفئتين الثالثوة 4045إلى  5035الكشفية بالمدارس الثانوية مابين )  ةاألنشطتنفيذ 

/ دائما ( على أداي الدراسة مموا يوضوح  أحياناو الخامسة من فئات المقياس الخماسي واللتان تشيران إلى ) 

الكشوفية  األنشوطةتنفيوذ  التفاوت في موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس على مودى تووفر آليوات

بالمدارس الثانوية حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس موافقون دائموا علوى 

،  .5،  .0الكشفية بالمدارس الثانوية تتمثل في العبارات رقم )  األنشطةثالثة من مالمح توفر آليات تنفيذ 

 ة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها دائما كالتالي:( والتي تم ترتيبها تنازليا حسب موافق 0

 ( وهووى" يمووارس القائوود الكشووفي دورا فوواعال فووي تنفيووذ بوورامج النشوواط الكشووفي " .0جوواءت العبوواري رقووم )

 4045بالمرتبة األولى من حيوث موافقوة أفوراد عينوة الدراسوة مون موديري المودارس عليهوا دائموا بمتوسوط )

 (.8من

 الكشوفية بشوكل  األنشوطةالماليوة يشوكل عائقوا لممارسوة  ادمكانوات( وهوى" ضوعف .5ي رقم )جاءت العبار

" بالمرتبة الثانية من حيث  موافقة أفوراد عينوة الدراسوة مون موديري المودارس عليهوا دائموا بمتوسوط  أفضل

 (.8من  .404)

 ( وهى" توجد بالمدرسة 0جاءت العباري رقم )في بالمرتبوة الثالثوة مون شرف عليها خطة للنشاط الكشأ التي

 (.8من  4054حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها دائما بمتوسط )

كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة مون موديري المودارس موافقوون غالبوا علوى ثمانيوة عشوري مون 

 5, 8،08،50تتمثل في العبارات رقم ) االكشفية بالمدارس الثانوية أبرزه األنشطةمالمح توفر آليات تنفيذ 

 ( والتي تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها غالبا كالتالي: 07, 

 ( وهى" هناك 8جاءت العباري رقم )بالمرتبوة األولوى   ترافق خطوة الكشوف النشواط الكشوفي أخرى فعاليات

 (.8من .405اسة من مديري المدارس عليها غالبا بمتوسط )من حيث موافقة أفراد عينة الدر

 ( وهى" توجد خطة النشاط الكشفي وفق المرحلة العمرية للطالب08جاءت العباري رقم )   بالمرتبة الثانيوة

 (.8من  .405من حيث  موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها غالبا بمتوسط )

 ( وهى"50جاءت العباري رقم )  بالمرتبوة  يتم مراعاي ميول ورغبات الطالب وفق نو  النشاط المناسب له

 (.8من  4005الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها غالبا بمتوسط )

 ( وهى" تعتمد المدرسة في برامج 5جاءت العباري رقم )على خطة النشاط الكشفي المعدي من قبول  أنشطتها

التعلوويم "بالمرتبووة الرابعووة موون حيووث موافقووة أفووراد عينووة الدراسووة موون مووديري الموودارس عليهووا غالبووا  إداري

 (.8من  4005بمتوسط )

 ( وهى" يتم اكتشاف من لديه ميول من الطالب "بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة 07جاءت العباري رقم )

 (.8من  40.5)أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها غالبا بمتوسط 
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علوى اثنوين مون مالموح  أحيانواكما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة من موديري المودارس موافقوون 

( واللتوان توم  00،  03الكشوفية بالمودارس الثانويوة تتموثالن فوي العبوارات رقوم )  األنشطةتوفر آليات تنفيذ 

 كالتالي: أحيانايري المدارس عليهما ترتيبهما تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة من مد

 ( وهى" يسمح للطالب بممارسة بعض 03جاءت العباري رقم )الحصوص الدراسوية  أثنواءالكشوفية  األنشطة

" بالمرتبة األولى من حيوث موافقوة أفوراد عينوة الدراسوة مون موديري المودارس عليهوا  األهميةحسب درجة 

 (.8من 3003بمتوسط ) أحيانا

 بورامج النشواط الكشوفي المدرسوي " بالمرتبوة  إعوداد( وهى" يشوارك المعلموون فوي 00) جاءت العباري رقم

 (.8من  5035بمتوسط ) أحياناالثانية من حيث  موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها 

تتمثول الكشوفية بالمودارس الثانويوة  األنشوطةأن أبرز آليات تنفيوذ  أعالهيتضح من خالل النتائج الموضحة و

في ممارسة القائد الكشفي دورا فاعال في تنفيذ برامج النشاط الكشفي وتفسر هذه النتيجة بأن ممارسة القائد 

الكشفي دورا فاعال في تنفيذ برامج النشاط الكشفي يزيد من فاعلية تنفيذ هوذه البورامج ولوذلك نجود أن أبورز 

في ممارسة القائد الكشفي دورا فاعال في تنفيذ برامج الكشفية بالمدارس الثانوية تتمثل  األنشطةآليات تنفيذ 

 النشاط الكشفي.

هوـ( والتوي بينوت أن للقائود 0458هوـ ( ودراسوة أحمود )0405وتتفق هوذه النتوائج موع نتيجوة دراسوة خيواط )

هوـ( ودراسوة 0453الكشفي دوراً مهماً في توجيوه النشواط الكشوفي .كموا تتفوق موع نتيجوة دراسوة بون يموين )

 هـ( والتي بينت أن آليات تنفيذ األنشطة بالمدارس الثانوية األهلية متوسطة.0408بصفر )

اتخاذ  المهارات القيادية المرتبطة بـ )التخطيط،ما دور األنشطة الكشفية في تنمية " السؤال الثاني:

 ؟ حل المشكالت( تحفيز المشاركين، إنجاز األعمال، القرار،

نميوة المهوارات القياديوة المرتبطوة بوـ ) التخطويط ، اتخواذ القورار ، للتعرف على دور األنشطة الكشفية فوي ت

إنجاز األعمال ، تحفيز المشاركين ، حل المشكالت (  تم حساب التكرارات والنسب المئويوة والمتوسوطات 

الحسووابية واالنحرافووات المعياريووة والرتووب السووتجابات أفووراد عينووة الدراسووة موون مووديري الموودارس علووى 

ور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية المرتبطة بوـ ) التخطويط ، اتخواذ القورار ، عبارات محور د

 إنجاز األعمال ، تحفيز المشاركين ، حل المشكالت (  وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 
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 (41جدول رقم )

ألنشطة الكشفية في تنمية استجابات أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس على عبارات محور دور ا

المهارات القيادية المرتبطة بـ ) التخطيط ، اتخاذ القرار ، إنجاز األعمال ، تحفيز المشاركين ، حل 

 المشكالت (  مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العباري
 العباري

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة
  أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما بةالنس

53 
يسهم النشاط الكشفي في جعل 

 الطالب يتفاعل مع زمالئه

 - - - 7 05 ك

4075 .0485 0 

% 750. 550. - - - 

3 

يسهم النشاط الكشفي في اكتساب 

المهارات الفنية )كالتنظيم والتنفيذ 

واتخاذ القرارات وحل المشكالت( 

ات و للطالب من خالل دور

 كشفية وفعالياتمحاضرات 

 - - - 7 05 ك

4075 .0483 5 

% 750. 550. - - - 

5 

يسهم النشاط الكشفي في تنمية 

المهارات الذهنية والفكرية )كالتفكير 

واالبتكار  وادبدا , والتخطيط , 

والقدري على التصور( للطالب من 

خالل دورات ومحاضرات 

 كشفية وفعاليات

 - - 5 3 07 ك

403. .0348 3 

% 350. 540. 50. - - 

0 
ينمي النشاط الكشفي العالقة 

 بين القائد والطالب ادنسانية

 - - - .0 08 ك

403. .08.. 4 

% 3.0. 4.0. - - - 

03 
الكشفية من جعل  األنشطةتمكن 

 الطالب يتحلى بالصبر

 - - 5 7 03 ك

4083 .0380 8 

% 340. 550. 50. - - 

8 

نمي النشاط الكشفي في الطالب ي

في  األعمالالقدري على انجاز 

 الوقت المحدد

 - - - 03 05 ك

4045 .080. 3 

% 450. 850. - - - 

5. 

يسهم النشاط الكشفي في جعل 

الطالب يستطيع توزيع المهام على 

 زمالئه ومتابعة تنفيذها

 - - 5 5 04 ك

4045 .0383 7 

% 830. 330. 50. - - 
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 (41تابع جدول رقم )

رقم 

 العباري
 العباري

المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

  أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما النسبة بة

4 

يدرب النشاط الكشفي 

الطالب على جمع 

المعلومات من مشكلة  ما 

 تمهيدا التخاذ قرار مناسب

 - - 3 5 04 ك

4044 .0705 5 
% 830. 350. 050. - - 

03 

يسهم النشاط الكشفي في 

جعل الطالب يشجع زمالئه 

 بأنفسهمعلى حل مشكالتهم 

 - - 5 .0 03 ك

4044 .0380 5 
% 850. 4.0. 50. - - 

04 

يشعر الطالب المشارك في 

الكشفية زمالئه  األنشطة

 مهتم بهم بأنه

 - -  0 05 05 ك

4044 .0853 0. 
% 450. 450. 40. - - 

54 

يستطيع الطالب المشارك 

 أنالكشفية  األنشطةفي 

يوفر لزمالئه ما يثير 

 اهتمامهم

 - - 5 00 05 ك

404. .0348 00 
% 450. 440. 50. - - 

08 

يسهم النشاط الكشفي في 

جعل الطالب يشجع 

 المبادرات االيجابية

 - - 3 5 03 ك

404. .07.7 05 
% 850. 330. 050. - - 

7 

مشاركة الطالب في النشاط 

الكشفي تمكنه من اختبار 

 مشكلة أليالحل المناسب 

 - - 3 5 03 ك

404. .07.7 03 
% 850. 330. 050. - - 

05 

في  يسهم النشاط الكشفي

جعل الطالب ينبه زمالئه 

ب قرن العمل بوجو

 بادخالص

 - - 4 5 03 ك

4033 .0787 04 
% 850. 350. 030. - - 

55 

يستطيع الطالب المشارك 

شفية من أن الك األنشطةفي 

في  يقوم بترتيب األولويات

 المهام المكلف بها

 - - 0 08 5 ك

4035 .0887 08 
% 330. 3.0. 40. - - 

50 

ينمي النشاط الكشفي في 

الطالب القدري على تحديد 

 مدي زمنية النجاز المهام

 - - 3 00 00 ك

4035 .035. 03 
% 440. 440. 050. - - 

3 

مشاركة الطالب في النشاط 

يضع  أنالكشفي تمكنه من 

البدائل المختلفة للعمل بها 

 في مواجهة أي مشكلة

 - 0 5 00 00 ك

4055 .0755 07 
% 440. 440. 50. 40. - 

00 

يسهم النشاط الكشفي في 

تنمية قدري الطالب على 

 أنيمكن  أنشطةاقتراح 

ها خطة النشاط تتضمن

 الكشفي بالمدرسة

 - - 8 .0 .0 ك

405. .0734 05 
% 4.0. 4.0. 5.0. - - 

07 

يمكن النشاط الكشفي 

الطالب من تقييم انجازات 

 زمالئه

 - - 4 08 3 ك

40.5 .034. 05 
% 540. 3.0. 030. - - 
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 (41تابع جدول رقم )

رقم 

 العباري
 العباري

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

  ابدا نادرا احيانا غالبا دائما النسبة

5 

يسهم النشاط الكشفي في تنمية 

قدرات الطالب على المشاركة 

في وضع خطة النشاط الكشفي 

 المدرسي

 - - 3 00 5 ك

40.5 .0785 5. 

% 350. 440. 540. - - 

5 

يمكن للطالب المشارك في 

يصف  أنالكشفي  لنشاطا

الوضع الراهن تمهيدا لوضع 

 الخطة

 - - 5 5 5 ك

3053 .0540 50 

% 350. 350. 330. - - 

0. 

يسهم النشاط الكشفي في تنمية 

قدري الطالب على اقتراح 

تتضمنها خطة  أنيمكن  أنشطة

 النشاط الكشفي بالمدرسة

 - 0 5 7 5 ك

3053 .0538 55 

% 330. 550. 350. 40. - 

05 

يستطيع الطالب المشارك في 

الكشفية القيام بعملية  األنشطة

التقويم لحل المشكالت داخل 

 المدرسة

 - 5 5 3 5 ك

3055 00.03 53 

% 330. 540. 350. 50. - 

05 

يستطيع الطالب المشارك في 

الكشفية تحديد النظام  األنشطة

المناسب لمتابعة وتقييم 

خطة  التي تحتويها األنشطة

 النشاط الكشفي

 - 0 .0 .0 4 ك

3034 .05.7 54 

% 030. 4.0. 4.0. 40. - 

 0435. 4035 المتوسط العام

ن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة من موديري المودارس موافقوون دائموا علوى م

التخطيط ، اتخاذ القرار ، إنجاز األعموال ، دور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية المرتبطة بـ ) 

( وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئوات 8من  4035تحفيز المشاركين ، حل المشكالت (  بمتوسط )

 ( وهى الفئة التي تشير إلى خيار "دائما" على أداي الدراسة...80إلى  4050المقياس الخماسي )من 

موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس على دور األنشطة  و يتضح من النتائج أن هناك تفاوت في

الكشووفية فووي تنميووة المهووارات القياديووة المرتبطووة بووـ ) التخطوويط ، اتخوواذ القوورار ، إنجوواز األعمووال ، تحفيووز 

المشاركين ، حل المشكالت (  حيوث تراوحوت متوسوطات مووافقتهم علوى دور األنشوطة الكشوفية فوي تنميوة 

ياديووة المرتبطووة بووـ ) التخطوويط ، اتخوواذ القوورار ، إنجوواز األعمووال ، تحفيووز المشوواركين ، حوول المهووارات الق
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( وهووي متوسوطات تقووع فوي الفئتووين الثالثوة و الخامسووة مون فئووات  4075إلوى  3034بووين )  المشوكالت (  موا

وت فوي موافقوة المقياس الخماسي واللتان تشيران إلى ) غالبا / دائموا ( علوى أداي الدراسوة مموا يوضوح التفوا

أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس على دور األنشطة الكشفية في تنميوة المهوارات القياديوة المرتبطوة 

بوـ ) التخطوويط ، اتخوواذ القورار ، إنجوواز األعمووال ، تحفيوز المشوواركين ، حوول المشوكالت (  حيووث يتضووح موون 

ائموا علوى سوبعة عشوري مون أدوار األنشوطة النتائج أن أفراد عينة الدراسة مون موديري المودارس موافقوون د

الكشووفية فووي تنميووة المهووارات القياديووة المرتبطووة بووـ ) التخطوويط ، اتخوواذ القوورار ، إنجوواز األعمووال ، تحفيووز 

( والتي تم ترتيبهوا  03,  0,  5،  3،  53المشاركين ، حل المشكالت (  أبرزها تتمثل في العبارات رقم ) 

 نة الدراسة من مديري المدارس عليها دائما كالتالي:تنازليا حسب موافقة أفراد عي

 ( وهووى" يسووهم النشوواط الكشووفي فووي جعوول الطالووب يتفاعوول مووع زمالئووه " بالمرتبووة 53جوواءت العبوواري رقووم )

 (.8من 4075األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها دائما بمتوسط )

 ( وهى" يسهم 3جاءت العباري رقم ) النشاط الكشفي في اكتساب المهارات الفنية )كوالتنظيم والتنفيوذ واتخواذ

كشفية " بالمرتبة الثانية من  وفعالياتالقرارات وحل المشكالت ( للطالب من خالل دورات و محاضرات 

 (.8من  4075حيث  موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها دائما بمتوسط )

 ( ( وهووى" يسووهم النشوواط الكشووفي فووي تنميووة المهووارات الذهنيووة والفكريووة )كووالتفكير , 5جوواءت العبوواري رقووم

 وفعاليواتواالبتكار والقدري على التصور ( للطالب مون خوالل دورات ومحاضورات  وادبدا والتخطيط , 

ط كشفية " بالمرتبة الثالثة من حيوث موافقوة أفوراد عينوة الدراسوة مون موديري المودارس عليهوا دائموا بمتوسو

 (.8من  .403)

 ( وهى" ينمي النشاط الكشفي العالقة 0جاءت العباري رقم )بالمرتبوة الرابعوة   بين القائد والطالب ادنسانية

 (.8من  .403من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها دائما بمتوسط )

 ( وهى" تمكن 03جاءت العباري رقم )بالمرتبة الخامسوة   لب يتحلى بالصبرالكشفية من جعل الطا األنشطة

 (.8من  4083من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها دائما بمتوسط )

كما يتضح من النتائج أن أفوراد عينوة الدراسوة مون موديري المودارس موافقوون غالبوا علوى سوبعة مون أدوار 

طوة بووـ ) التخطويط ، اتخوواذ القورار ، إنجوواز األعمووال ، األنشوطة الكشووفية فوي تنميووة المهوارات القياديووة المرتب

( والتي تم  .0,  5,  5،  07،  00تحفيز المشاركين ، حل المشكالت (  أبرزها تتمثل في العبارات رقم ) 

 ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها غالبا كالتالي:

 ( وهى" 00جاءت العباري رقم ) أنيمكون  أنشوطةيسهم النشاط الكشفي في تنمية قدري الطالب علوى اقتوراح 

تتضمنها خطة النشاط الكشفي بالمدرسة " بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري 

 (.8من .405المدارس عليها غالبا بمتوسط )

 ( وهى" يمكن النشاط الكشفي الطالب من ت07جاءت العباري رقم ) قييم انجازات زمالئوه " بالمرتبوة الثانيوة

 (.8من  40.5من حيث  موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس عليها غالبا بمتوسط )
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 ( وهى" يسوهم النشواط الكشوفي فوي تنميوة قودرات الطالوب علوى المشواركة فوي وضوع 5جاءت العباري رقم )

حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من موديري المودارس  خطة النشاط الكشفي المدرسي " بالمرتبة الثالثة من

 (.8من  40.5عليها غالبا بمتوسط )

 ( وهى" يمكن للطالب المشارك في 5جاءت العباري رقم )يصف الوضوع الوراهن تمهيودا  أنالكشفي  النشاط

البوا لوضع الخطة "بالمرتبوة الرابعوة مون حيوث موافقوة أفوراد عينوة الدراسوة مون موديري المودارس عليهوا غ

 (.8من  3053بمتوسط )

 ( وهى" يسهم النشاط الكشفي في تنمية قدري الطالب علوى اقتوراح .0جاءت العباري رقم )أنيمكون  أنشوطة 

تتضوومنها خطووة النشوواط الكشووفي بالمدرسووة "بالمرتبووة الخامسووة موون حيووث موافقووة أفووراد عينووة الدراسووة موون 

 (.8من  3053مديري المدارس عليها غالبا بمتوسط )

أن أبورز أدوار األنشوطة الكشوفية فوي تنميوة المهوارات القياديوة  أعوالهح مون خوالل النتوائج الموضوحة يتضو

المرتبطة بـ ) التخطيط ، اتخاذ القرار ، إنجاز األعمال ، تحفيوز المشواركين ، حول المشوكالت (  تتمثول فوي 

أن النشواط الكشوفي يركوز سهام النشاط الكشفي في جعل الطالب يتفاعول موع زمالئوه وتفسور هوذه النتيجوة بوا

على العمل الجماعي وحوث الطوالب علوى التعواون ولوذلك نجود أن أبورز أدوار األنشوطة الكشوفية فوي تنميوة 

المهووارات القياديووة المرتبطووة بووـ ) التخطوويط ، اتخوواذ القوورار ، إنجوواز األعمووال ، تحفيووز المشوواركين ، حوول 

 طالب يتفاعل مع زمالئه.سهام النشاط الكشفي في جعل الاالمشكالت (  تتمثل في 

م( ، ودراسة جودي 0555ودراسة أبو نوار ) م ( 0557 )وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة  فريد ريكس 

لدى عينة  اآلخرينوالتي بينت أن الكشافة ساهمت في حل مشكلة عدم القدري على االندماج مع هـ( 0453)

   الدراسة.

لة إحصائية بين إجابات مديري المدارس تعزي للمتغيرات هل يوجد فروق ذات دالالسؤال الثالث : " 

 " ؟ . التالية )مدير مدرسة حكومية ، مدير مدرسة أهلية(

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفوراد الدراسوة طبقواً إلوى 

" وجوواءت  Independent Sample T-testاخووتالف متغيوور الوويفووة اسووتخدم الباحووث اختبووار " ت : 

 النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 (44جدول رقم )

" للفروق في متوسطات إجابات أفراد  Independent Sample T-testنتائج اختبار " ت : 

 الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الوظيفة

 الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد المدرسة المحاور

 األنشطة الكشفية آليات تنفيذ

 1216 1266 41 حكومية

-12614 12114** 

 1211 1211 1 أهلية
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دور األنشطة في تنمية المهارات 

القيادية للطالب من خالل األنشطة 

 الكشفية في المرحلة الثانوية

 1211 1241 41 حكومية

-12111 12116**  

 1214 1214 1 أهلية

 لفأق 1214** فروق دالة عند مستوى  

فأقول فوي اتجاهوات  0.0.وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (00جدول رقم )يتضح من خالل 

 األنشووطةمووديري الموودارس الحكوميووة واتجاهووات مووديري الموودارس األهليووة حووول )موودى توووفر آليووات تنفيووذ 

ل األنشوطة الكشوفية الكشفية بالمدارس الثانوية ، دور األنشطة في تنمية المهارات القيادية للطالب مون خوال

 في المرحلة الثانوية( لصالح مديري المدارس األهلية.

  خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها

 خالصة الدراسة :

دور األنشطة الكشفية في تنمية المهارات القيادية لطالب المدارس الثانوية في مدينة  بينت الدراسة

عن جميع أسئلة وفرضيات الدراسة، وكانت نتائج ، وإجابات الرياض من وجهة نظر مديري المدارس

   الدراسة بصوري مختصري كما يلي:

  إن ً على ثالثة من مالمح توفر آليات تنفيذ األنشطة  أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس موافقون دائما

 الكشفية بالمدارس الثانوية تتمثل في:

 النشاط الكشفي. في تنفيذ برامج فاعالً  يمارس القائد الكشفي دوراً  .0

5.  ً  لممارسة األنشطة الكشفية بشكل أفضل. ضعف ادمكانات المالية يشكل عائقا

 شرف عليها خطة للنشاط الكشفي.أتوجد بالمدرسة التي  .3

  الدراسة من مديري المدارس موافقون دائما على سبعة عشري من أدوار األنشطة الكشفية مجتمع أفراد إن

مرتبطة بـ ) التخطيط ، اتخاذ القرار ، إنجاز األعمال ، تحفيز المشاركين ، في تنمية المهارات القيادية ال

 حل المشكالت (  أبرزها تتمثل في:

 يسهم النشاط الكشفي في جعل الطالب يتفاعل مع زمالئه. .0

( يذ واتخاذ القرارات وحل المشكالتيسهم النشاط الكشفي في اكتساب المهارات الفنية )كالتنظيم والتنف .5

 ن خالل دورات و محاضرات وفعاليات كشفية.للطالب م

يسهم النشاط الكشفي في تنمية المهارات الذهنية والفكرية )كالتفكير , والتخطيط , وادبدا  واالبتكار  .3

 والقدري على التصور ( للطالب من خالل دورات ومحاضرات وفعاليات كشفية.

 ب.ينمي النشاط الكشفي العالقة ادنسانية بين القائد والطال .4

 تمكن األنشطة الكشفية من جعل الطالب يتحلى بالصبر. .8
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يسهم النشاط الكشفي في تنمية قدري الطالب على اقتراح أنشطة يمكن أن تتضمنها خطة النشاط الكشفي  .3

 بالمدرسة.

 يمكن النشاط الكشفي الطالب من تقييم انجازات زمالئه. .7

 ة في وضع خطة النشاط الكشفي المدرسي.يسهم النشاط الكشفي في تنمية قدرات الطالب على المشارك .5

 يمكن للطالب المشارك في النشاط الكشفي أن يصف الوضع الراهن تمهيدا لوضع الخطة. .5

يسهم النشاط الكشفي في تنمية قدري الطالب على اقتراح أنشطة يمكن أن تتضمنها خطة النشاط الكشفي  ..0

 بالمدرسة.

  فأقل في اتجاهات مديري المدارس الحكومية  0.0.وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

، دور نشطة الكشفية بالمدارس الثانويةواتجاهات مديري المدارس األهلية حول )مدى توفر آليات تنفيذ األ

األنشطة في تنمية المهارات القيادية للطالب من خالل األنشطة الكشفية في المرحلة الثانوية( لصالح 

 مديري المدارس األهلية.

 ت الدراسة : توصيا

 تنفيذ األنشطة الكشفية بالمدارس الثانوية.لالعمل على توفير آليات  -

 العمل على تعزيز دور القائد الكشفي بالمدارس الثانوية في تنفيذ برامج النشاط الكشفي. -

 بالمدارس الثانوية بما يتيح ممارسة األنشطة الكشفية بشكل أفضل. الماديةتوفير ادمكانات  -

 ج الالزمة بالمدارس الثانوية لصقل المواهب القيادية.توفير البرام -

 االهتمام بدشراك أكبر عدد من الطالب في ممارسة أنشطة المدرسة الكشفية. -

 حث أولياء األمور على التفاعل مع البرامج واألنشطة الكشفية التي تقدم ألبنائهم الطالب.  -

 طة الكشفية.حث أعضاء المدرسة على التعاون في انجاز البرامج واألنش -

 العمل على مراعاي تكامل وتوازن البرامج داخل النشاط الكشفي. -

 في تنفيذ برامج النشاط الكشفي. فاعالً  يمارس القائد الكشفي دوراً  -

 ضعف ادمكانات المالية يشكل عائقا لممارسة األنشطة الكشفية بشكل أفضل. -

 الب.العمل على وضع خطة النشاط الكشفي وفق المرحلة العمرية للط -

 مراعاي ميول ورغبات الطالب وفق نو  النشاط المناسب له. -

 على خطة النشاط الكشفي المعدي من قبل إداري التعليم.الكشفية بالمدرسة  االعتماد في برامج األنشطة -
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، ولكل مرحلة دراسية إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة لكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية  -

 .دهكل على ح

 

 قائمة المراجع :

 الشخصية .  وادرشادية وسمات الكشفية النشاطات ممارسة بين م( . العالقة0555) معن عبلة نوار، أبو -

 .العليا الدراسات كلية األردنية: الجامعة منشوري . غير ماجستير رسالة

فية والطالبات م( . السلوك القيادي لدى الطلبة المنتمين للحركة الكش0558األحمد ، رجاء محمد ) -

المنتميات للحركة ادرشادية في مدارس مدينة نابلس ومخيماتها . رسالة ماجستير . نابلس : جامعة النجاح 

 الوطنية .

هـ( . مدى تحقيق أهداف التربية ادسالمية في برامج تأهيل 0458أحمد ، طالل بن علي مثنى بن النور ) -

كشفيين . رسالة ماجستير غير منشوري . مكة المكرمة : قادي الوحدات الكشفية من وجهة نظر القادي ال

 جامعة أم القرى .

م(. ادداري التعليمية والمدرسية نظريات وممارسات في المملكة العربية 8..5آل ناجي، محمد عبدهللا ) -

 والسعودية . الرياض: المةلف.

 .الكشفي التربوي المختبر الجوالة . ( . مرحلة 0553 )  العربية الكشفية المنظمة العامة، األمانة -

 .القاهري الكشفية للمراحل . للمناهج العام ادطار  ( .  0555 )  العربية الكشفية المنظمة العامة، األمانة -

 هـ( . السيري النبوية . بدون ناشر .0455األمين ، محمد ) -

 ف.دار المعار شقير. بيروت: رشيد ترجمة للفتيان .  الكشفية  ( . 0557 ) باول بادن -

هـ ( . الواقع والمأمول في التخطيط وتمويل البرامج الكشفية في المملكة 0408بصفر ، يوسف سالم ) -

 العربية السعودية . رسالة ماجستير غير منشوري .مكة المكرمة : جامعة أم القرى .

المدارس هـ( . دور االنشطة الطالبية في تنمية المهارات القيادية لطالب 0453بن يمين ، فهد بن حمد )  -

الثانوية الحكومية واالهلية بمحافظة جدي ))دراسة مقارنة (( . رسالة ماجستير غير منشوري . مكة 

 المكرمة : جامعة أم القرى.

م( . القيادي التربوية وأثرها في رفع الكفاية ادنتاجية . رسالة دكتوراه  5..5بنتن ، طلعت سالم شربيني )  -

 . لندن :  الجامعة األمريكية.

 قيادية تنمية مهارات في الخشبية( ) الشاري المتقدمة الدراسة برنامج ( . دور   0558 )  أحمد خالد م،تي -

 .العليا الدراسات كلية األردنية، الجامعة منشوري. ماجستير غير رسالة األردن . في الكشفيين القادي لدى
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 .مقداد المدرسي، غزي : مطبعة م ( . النشاط 0..5 زياد) ، الجرجاوي -

هـ( . دليل القائد للمنهج الكشفي الخليجي الموحد . الطبعة األولى 0455جمعية الكشافة العربية السعودية ) -

 . الرياض : جمعية الكشافة العربية السعودية .

هـ( . دليل تنمية المراحل . مفوضية تنمية المراحل . الرياض : 0458جمعية الكشافة العربية السعودية ) -

 ربية السعودية .جمعية الكشافة الع

هـ( . دراسة االتجاهات نحو األنشطة الطالبية " النشاط الكشفي 0453جودي ، يوسف عبدالقادر محمد ) -

 أنموذجاً " .الطبعة األولى . المدينة المنوري : مطابع الرشيد.

 هـ( . ادداري التربوية .مكة المكرمة : مكتبة األفق .0453حريري ، هاشم بكر ) -

 في المملكة التربوية الكشفية الحركة لرسالة ادسالمي التصور  ( .  هـ0405 )  حمزي عبده خياط، -

 ماجستير غير منشوري .مكة المكرمة : جامعة أم القرى . رسالة السعودية .  العربية

 .كة الكشفية . عمان : دار المناهجم ( . القيادي والتدريب في الحر0..5الربيعي ، محمود وحسين ، أحمد ) -

 دار الحكمة للطباعة والنشر . م( . التربية الكشفية، بغداد:.055غسان والهاشمي ، فاطمة ) صادق ،  -

جدي : مكتبة  م( .ادداري دراسة تحليلية للووائف والقرارات اددارية،...5العالقي ، مدني عبدالقادر ) -

 دار جدي .

لعربية واقعها وسبل تطويرها . هـ( . التربية الكشفية في دول الخليج ا0404العلي ، سعد بن إبراهيم ) -

 الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج .

هـ( .دور النشاط الكشفي في تنمية مفهوم المواطنة لدى طالب المركز .043الغامدي ، علي أحمد ) -

 .تير . الرياض:  جامعة الملك سعودالكشفي بمدينة الرياض . رسالة ماجس

.الفروق في بعض سمات الشخصية بين المجموعات الكشفية وغير  هـ(0453فلمبان ، حاسن بن محمد  ) -

الكشفية بمدارس مكة المكرمة وبين المجموعات الكشفية السعودية والخليجية والعربية . رسالة ماجستير . 

 مكة المكرمة :جامعة أم القرى .

ية دراسة تحليلية . اللقاء هـ ( . األنشطة ادبداعية في المناهج الكشف 0455الفهد ، عبدهللا بن سليمان )  -

 التاسع . جستن . الرياض : جامعة الملك سعود .

م ( . معوقات النشاط الطالبي في التعليم العام من وجهة نظر رواد  0..5الفهد ، عبدهللا بن سليمان )  -

 . المجلد السابع . الرياض : مستقبل التربية العربية .  .5األنشطة . العدد 

 بيروت : مةسسة الرسالة . م( . القاموس المحيط،3..5الدين محمد )  الفيروز آبادي ، مجد -

 .القاهري : مكتبة النهضة المصرية م( . المنهج الكشفي .0555كاشف ، عزت محمود ) -
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  الرياض : مكتبة دار العلوم .  (. القيادي وادداري . الطبعة األولى..055كنعان ، نواف كنعان ) -

 ادداري التعليمية  أصولها وتطبيقاتها. القاهري: عالم الكتب.  م ( .0555مرسي، محمد منير )  -

( .الحركة الكشفية العالمية  أهدافها مبادئها طريقتها . المنظمة الكشفية 5..5المنظمة الكشفية العالمية ) -

 العالمية . القاهري : ادقليم العربي .

 ية. القاهري :المختبر الكشفي .م(. أسس في وضع المناهج الكشف0553المنظمة الكشفية العربية ) -

 م( . التنمية ادبداعية في الحركة الكشفية . القاهري : المختبر الكشفي .0555الناغي ، سعيد ) -

 هـ( . دليل األنشطة الطالبية .الرياض : ادداري العامة للنشاط الطالبي .0455وزاري التربية والتعليم )  -

 لطالبي . الرياض .هـ( . دليل النشاط ا0450وزاري المعارف ) -

 المراجع األجنبية :

-    Cole, Joanne (1994). Building Self-Esteem Through Girl Scouting . PTA 

Today ,vol.9 , no.5 , p24-25 . 

98 .    Chapin, J .and Messick ,R.,(1989).Elementary Social Studies: A Practical 

Guide, New York: Longman Inc. 

-     Doreen, J Croft and Robert, D Hoss (1998): An activities Hand book for 

teachers of young children. 3ed Boston, Hough Ton Mifflin company. 

-   Helm , Malene M (1991) : The Relationship of participation in 

Extracurricular Activities to Students in junior high schools in Fayette county, 

Kentucky. Dissertation Abstracts International, Jan, Vol,51.No,7. 

-    Nagy, Laszlo.(1995) : 250 Million Scouts . London : Dartnell Publishers . 

Tunis-d Scout ConferenceWorl th37     -  


