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 تقييم واقع تنفيذ مفردات املخيم الكشفي ملرحلة االشبال ضمن اخلطة السنوية املركزية         
 القادة الكشفيني من وجهة نظر 2018 - 2017للعام            
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 ملخص البحث

 

تطرق الباحث الى الخطة السنوية المركزية لمرحلة 
االشبال التي يعدها قسم االنشطة الكشفية في وزارة 
التربية وكيفية تنفيذها اثناء اقامة المخيمات الكشفية 

حيث عمد الى بناء مقياس المركزية من قبل القادة 
يتكون من خمس مجاالت . وهي المجاالت التي تبنا 
عليها الخطة المركزية لتعد االشبال من حيث المجال 
الروحي واالرتباط باهلل والوطن ومن حيث المجال العقلي 
وقابلياتهم العلمية وكذلك المجال الصحي والبدني 

بل بمن وعالقة الش واالهتمام بها والمجال االجتماعي
حوله ومن حيث المجال الكشفي وما يتلقاه الشبل من 

. والوقوف على واقع تنفيذ هذا البرنامج مهارات كشفية 
من قبل القادة وتحديد سلبيات وايجابيات تنفيذ المفردات 

. 
 

Evaluating the reality of the 

vocabulary camp implementation 

of the Cub phase in the central 

annual plan for the year 2017-

2018 from the scout leaders' 

perspective 
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The researcher touched on the central 

annual plan for the Cub phase, which is 

prepared by the Scout Activities 

Department in the Ministry of Education 

and how to implement it during the 

establishment of the central scout camps 

by leaders, where he went to build a scale 

consisting of five areas. These are the 

areas upon which the central plan is 

adopted to prepare the cubs in terms of the 

spiritual field, connection with God and 

the homeland, in terms of the mental field 

and their scientific capabilities, as well as 

the health and physical field, attention to 

it, the social field, the relationship of the 

cub to those around it, and in terms of the 

scouting field and the cub's scouting skills. 

Finding out the reality of the 

implementation of this program by the 

leaders and identifying the pros and cons 

of implementing the vocabulary.                

                                                                     

  
 

  المقدمة -1

ان مناهج التربية الكشفية هي جزء مكمل من 
المناهج التربوية والتي تسعى في جميع 
نشاطاتها للمساهمة في تنمية االفراد لتحقيق 
اقصى ارتقاء بقدراتهم البدنية والعقلية والروحية 
واالجتماعية , كأفراد وكمواطنين مسؤولين 
وكأعضاء في مجتمعاتهم , والخطة المركزية 

التربية الكشفية تعد محور اساسيا السنوية لقسم 
متاحا امام تطبيق مهارات الحركة الكشفية 
للوصول الى االهداف التربوية المتوخاة, وإن 
تنوع مناهجها يؤدي الى تربية االشبال تربية 

ولكي  صحيحة عن طريق تنمية روح االبداع ,
تحقق هذه الخطة الهدف المطلوب البد من 

واكب المستجدات وجود آليه لتطبيقها بحيث ت
وتجابه التحديات وأن تعبر عن االحتياجات 
المتجددة لألشبال بحيث تكون متكاملة من 
جميع الجوانب, وبذلك يستطيع االشخاص 
القائمون على العمل الكشفي من قادة ومدربين 
ومسؤولي شعب وكل المعنين بهذا المجال من 

 تحقيق اهدافهم التربوية وفق هذه االلية. 

 المشكلة  -2
من خالل خبرة الباحث في المجال الكشفي 

ان  والمعايشة في المخيمات الكشفية الحظ 
 عدم تنفيذ بعض مفرداتهناك مشكلة في 

لمخيم الكشفي الخطة السنوية المركزية ل
تحقيق االهداف المرجوة لألشبال  من اجل 

 وعدم وجود اداة لتقييم تنفيذ هذه المفردات .

 هدفا البحث -3
مقياس لتقييم واقع تنفيذ بناء وتطبيق  -1

مفردات المخيم الكشفي لمرحلة 
االشبال ضمن الخطة المركزية 

 السنوية لقسم التربية الكشفية.
التعرف على واقع تنفيذ مفردات  -2

 المخيم الكشفي لمرحلة االشبال.  
 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: -3   

 منهج البحث: 3-1

المنهج هو اتباع خطوات منطقية معينة في         
علمية تناول المشكالت أو الظواهر أو معالجة القضايا ال
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. لذا استخدم (53: 1) للوصول إلى اكتشاف الحقيقة
الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته 

 طبيعة مشكلة البحث.

 :مجتمع وعينة البحث 3-2

 :مجتمع البحث  3-2-1

مجتمع البحث يعني جميع األفراد أو          
األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة 
البحث أما عينة البحث فهي جزء من مجتمع البحث 

دًا األصلي يختارها الباحث بأساليب مختلفة وتضم عد
 . (106: 2ي )من األفراد من المجتمع األصل

لكشفين لمرحلة تم تحديد مجتمع البحث المتمثل بالقادة ا
االشبال ومن خالل التعاون مع قسم التربية الكشفية في 

(  366وزارة التربية لمعرفة عددهم حيث بلغ العدد  ) 
قائد كشفي يمثلون جميع محافظات العراق عدا اقليم 

 كردستان.

 

 

 :عينة البحث 3-2-2

وهي العينة التي يمكن من خاللها تمثيل            
( قائد كشفي لمرحلة  147مجتمع البحث وقد بلغت ) 

% ( من مجتمع  40االشبال شكلوا نسبة مئوية مقدارها )
البحث الكلي, وقد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية 

 العشوائية التناسبية.

 :اجراءات البحث الميدانية 3-3  

 : ناء المقياسخطوات ب 1- 3-3

لغرض تحقيق الهدف االول من البحث وهو            
تصميم وبناء مقياس لتقييم واقع تنفيذ مفردات المخيم 

 الكشفي لمرحلة االشبال اتبع الباحث الخطوات التالية.

 : تحديد مجاالت المقياس 3-4-1-1

ان مجاالت البحث تعتبر مجاالت ثابتة            
ومسلم بها في جميع البرامج الكشفية وكذلك في جميع 
الدراسات السابقة في البرامج الكشفية وهذا ما اشار اليه 

للمناهج الدليل العام الدكتور عاطف عبد المجيد في  
 .(32: 3)  الكشفية العربية المطورة

 جاالت وهي.لهذا اعتمد الباحث تلك الم

 المجال الروحي. -1

 المجال العقلي. -2

 المجال الصحي والبدني. -3

 المجال االجتماعي.  -4

 المجال الكشفي. -5

 

تحديد االهمية النسبية للمجاالت قيد  3-4-1-2
 : الدراسة

يعد تحديد األهمية النسبية للمجاالت قيد          
الدراسة ذو فائدة كبيرة جدا لمعرفة فيما إذا كان أحد هذه 
المجاالت أهم من المجال االخرى في تقييم تنفيذ مفردات 
المخيم الكشفي  وكذلك لتحديد عدد الفقرات المناسبة لكل 
مجال من مجاالت الدراسة في ضوء اهميته النسبية, 

لك ارتأى الباحث تحديد األهمية النسبية لكل مجال من لذ
مجاالت الدراسة حيث عرضت في استمارة استبيان, 
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( يبين فيها اقل درجة  5 – 1ووفق جدول خماسي من) 
من األهمية وأعالها ، على مجموعة من الخبراء 

, وفي ضوء نتائج آراء الخبراء والمختصين  والمختصين
ة لكل مجال من مجاالت الدراسة تم تحديد االهمية النسبي

 (.  1وكما مبين في الجدول ) 

 : اعداد فقرات المقياس 3-4-1-3

بما انه اعتمدت االهمية النسبية لمجاالت          
عددها المقياس, لذا فان عملية اعداد الفقرات سينسجم 

مجال لذا استخدم الباحث مع األهمية النسبية لكل 
كنه من صياغة هذه مجموعة من الخطوات التي تم

 الفقرات وهي كاالتي.

 .االطالع على المصادر ذات العالقة/ اواًل          

االطالع على مقاييس في المجال ثانيًا /          
 .الكشفي

 .ثالثًا  / المقابالت الشخصية         

 .رابعًا / االستبيان المفتوح        

 . صياغة الفقرات خامسًا /        

 (1رقم )جدول 

يبين النسبة المئوية لألهمية النسبية وعدد فقرات كل 

 محور من محاور الدراسة

 عدد الفقرات النسبة المئوية  األهمية النسبية المجاالت ت

 16 %26,23 % 94 الكشفي  1

 15 %28,21 % 86 االجتماعي  2

 14 % 30,19 % 78 العقلي  3

 13 % 31,18 % 74 الصحي والبدني 4

 12 % 82,17 % 72 الروحي 5

 70 % 100  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع      

 

 :صالحية فقرات المقياس 3-4-1-4

لمعرفة صالحية فقرات كل مجال من مجاالت             
تضمنت تعريف  الدراسة، أعد الباحث استمارة استبيان

  لكل مجال من المجاالت والفقرات الخاصة به اجرائي

(  من الخبراء والمختصين  لمعرفة 17وعرضها على ) 
ان كانت الفقرة  تصلح او ال تصلح او تحتاج الى تعديل 

 (                                 2. كما بالجدول  )

 (2جدول رقم ) 

 يبين صالحية الفقرات في كل مجال من مجاالت الدراسة

قيمة  عدد الخـــــــبراء                                 الفقرات المجال  ت

كا
2 

 مستوى

 الداللة 
 االتفاق نسبة يصلح ال نسبة االتفاق يصلح
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 المجال  1

 الروحي 

 معنوي 17 0 0 100% 17 1,2,4,8,11

 معنوي 23,13 88,5% 1 11,94% 16 ,5,6,9

 معنوي 94,9 76,11% 2 23,88% 15 3,7

 معنوي 11,7 64,17% 3 35,82% 14 10

 غير معنوي 47,1 29,35% 6 70,64% 11 12

 المجال 2

 العقلي 

 معنوي 17 0 0 100% 17 2,5

 معنوي 23,13 88,5% 1 11,94% 16 1,4,6,7,9,14

 معنوي 94,9 76,11% 2 23,88% 15 3,8,10,13

 معنوي 11,7 64,17% 3 35,82% 14 11

 معنوي غير 47,1 29,35% 6 70,64% 11 12

 المجال 3

 الصحي

 والبدني

1,2,3,5,6,7,8 

10,12,13 

 معنوي 17 0 0 100 17

 معنوي 23,13 88,5% 1 11,94% 16 4,9

 معنوي 94,9 76,11% 2 23,88% 15 11

         

 المجال  4

 االجتماعي

5,6,8,9,10,11 

13,14 

 معنوي 17 0 0 100 17

 معنوي 23,13 88,5% 1 11,94% 16 1

 معنوي 94,9 76,11% 2 23,88% 15 ,2,4,12

 معنوي 11,7 64,17% 3 35,82% 14 7

 معنوي 76,4 52,23 4 47,76% 13 3,15

المجال  5

 الكشفي

2,3,4,7,9,10 

12,13,16 

 معنوي 17  0 100 17

 معنوي 23,13 88,5% 1 11,94% 16 1,6,11

 معنوي غير 88,2 41,29 5 58,70 12 5
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 معنوي 11,7 64,17% 3 35,82% 14 8

 معنوي 76,4 52,23 4 47,76% 13 14,15

 

 : التجربة الرئيسية 3-4-1-10

باشر   بعد اكتمال الصورة االولية للمقياس         
الباحث بأجراء التجربة الرئيسية   ) تجربة البناء ( من 

(  70خالل تطبيق المقياس على عينة البناء والبالغة )
% (من 12,19قائد كشفي  وقد شكلوا نسبة مقدارها )

ولغاية  29/12/2019مجتمع البحث الكلي وللفترة من 
، وبعد جمع االستمارات تم تفريغ البيانات 10/2/2020

الخاصة بأفراد عينة البناء  باستمارة التفريغ واستخدام 
 مفتاح تصحيح للمقياس.

 : التحليل االحصائي لفقرات المقياس 3-4-1-11

ويعرف تحليل الفقرات بأنه الدراسة التي تعتمد         
على التحليل المنطقي اإلحصائي  لوحدات االختبار 

أو  لغرض معرفة خصائصها وحذف او تعديل أو إبدال
سنى الوصول إضافة أو إعادة ترتيب هذه الفقرات حتى يت

 .(43: 4ق )إلى اختبار ثابت وصاد

 : استخراج القوة التمييزية 3-4-1-11-1

لغرض الحصول على فقرات ذات قدرة تمييزية       
عالية بين االفراد في السمة المراد قياسها ولكون معامل 

فقرات حيث ان التمييز من الصفات الهامة في تحليل ال
تمييز الفقرة يساعد في تحديد قدرتها على التمييز بين 
االفراد ذوي المستويات العليا والدنيا أي قدرتها على 

 .(195: 5د)لفروق الفردية لألفراالتمييز بين ا

 ولغرض حساب قوة التمييز للفقرة اتبع الباحث االتي:

احتساب الدرجة الكلية للمقياس من جمع  -1
يحصل عليها المختبر لكل  الدرجات التي

 فقرة.

ترتيب الدرجات التي يحصل عليها افراد العينة  -2
ثم تقسيم الدرجات على مجموعتين من  تنازليا

الدرجات تمثل احدهما االفراد الذين حصلوا 
على اعلى الدرجات وتمثل الثانية االفراد الذين 
حصلوا على ادنى درجات وكل مجموعة تمثل 

عينة لتبلغ كل % من افراد ال33نسبة 
 ( قائد كشفي. 23مجموعة ) 

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  -3
لدرجات المجموعتين في كل مجال من 

( t-testمجاالت المقياس ثم تطبيق اختبار )
لعينتين مستقلتين للتعرف على الداللة 
االحصائية للفرق بين متوسطي درجات 
المجموعتين العليا والدنيا لفقرات المقياس 
وعدت القيمة التائية المحسوبة كمؤشر لمدى 
صالحية الفقرة من خالل مقارنتها بالقيمة 

( 44( عند درجة )2,015الجدولية البالغة )
ح من خالل ( وأتًّض0,05ومستوى داللة )

يل ان جميع فقرات المقياس مميزة نتائج التحل
. 
 

 : التطبيق النهائي للمقياس  12 -3-4-1
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بعد استكمال كل متطلبات وإجراءات بناء         
جاهزًا للتطبيق  المقياس أصبح المقياس بشكله النهائي

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت حيث 70ومكونًا من )
( فقرة 12لمجال الروحي   )ضم المجال األول وهو ا

تحمل االرقام 
(56,51,46,41,36,31,26,21,16,11,6,1 )

( فقرات ويحمل 14والمجال الثاني وهو  العقلي  )
االرقـــــــــــــــــــــام  

(65,61,57,52,47,42,37,32,27,22,17,12,7,2
( 13(. والمجال الثالث وهو الصحي والبدني مكونا من )

)   فقرة اخذت االرقام
62,58,53,48,43,38,33,28,23,18,13,8,3 .)

( 15والمجال االجتماعي هو المجال الرابع مكونًا من ) 
فقرة اخذت االرقام  ) 

68,66,63,59,54,49,44,39,34,29,24,19,14,
( .واخيرا المجال الكشفي وهو المجال الخامس 9,4

                                       ( فقرة واخذت االرقام                        16وتكون من ) 
 (

70,69,67,64,60,55,50,45,40,35,30,25,20,
15,10,5. ) 

وقام الباحث بتطبيق المقياس بصورته النهائية على 
( قائد كشفي لمرحلة  70عينة التطبيق البالغ عددها )

االشبال, حيث تم توزيع االستمارات عليهم وجمعها بعد 
 15/3الى   20/2/2020للفترة من  االجابة عليها   

وبعد تحليل استجابات عينة البحث تم جمع   2020/
البيانات في استمارة خاصة, إذ أصبح لكل عضو درجة 

 خاصة به.

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4

الباب الرابع يحتوي على عرض النتائج التي توصل  
ليلها إليها الباحث عن طريق استخراج اإلحصائية , وتح

 .ومناقشتها , واشتملت على ما يلي

عرض نتائج واقع تنفيذ مفردات المخيم الكشفي  1 –4
 ضمن الخطة السنوية المركزيةلمرحلة االشبال 

 للمقياس ككل وتحليلها:

 

 

 (3جدول)

يبين األوساط المرجحة والوزن المئوي لمجاالت 

 ككل المقياس

 الرتبة الوزن المئوي الوسط المرجح المجاالت  ت

 الثالث 80,738 48,443 المجال الروحي 1

 الخامس 68,776 48,143 المجال العقلي 2

 الرابع 79,319 51,557 المجال الصحي والبدني 3

 الثاني 81,429 61,071 المجال االجتماعي 4
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 االول 82,821 66,257 المجال الكشفي 5

 

لغرض معرفة أي المجاالت حصل على الترتيب األول 
المجاالت تم حساب الوسط المرجح والوزن المئوي   بين

 ( .11لكل المجاالت كما يبين الجدول )

جاء المجال الخامس)المجال الكشفي( بالمرتبة األولى 
( 821,82( ووزن مئوي )257,66بوسط مرجح مقداره )

مجـــال وفي المرتبة الثانية كان المجال الرابع)ال
( ووزن مئوي  071,61( بوسط مرجح مقداره )االجتماعي

( وكان الترتيب الثالث من نصيب المجال 429,81)
( ووزن 443,48االول )المجال الروحي( بوسط مرجح )

( وكانت المرتبة الرابعة للمجال الثالث 738,80مئوي )
وهو )المجال الصحي والبدني( حيث كان الوسط المرجح 

( فيما جاء 319,79( ووزن مئوي )557,51له )
خيرة المجال الثاني وهو )المجال العقلي( بالمرتبة األ

 (.776,68( ووزن مئوي )143,48بوسط مرجح )

ويرى الباحث ان المجال الروحي يحتل مكانة متميزة في 
اولويات الرسالة التربوية للحركة الكشفية, حيث ان 
التنمية الروحية عامل اساسي من العوامل التي ترتكز 

كال من اديان العالم عليها العملية الكشفية وذلك الن 
والحركة الكشفية تعني بتكريم الحياة البشرية وتقديرها 

, وعلى هذا يمكن تضمين التنمية الروحية في هاواثرأ 
 الكشفية بطريقة طبيعية.

فليست التنمية الروحية مجرد موضوعات يتم دراستها او 
تعليمها بشكل منفصل عن الموضوعات التي تتعامل مع 

للشخصية ) العاطفية, العقلية, الجوانب االخرى 
الجسمانية, االجتماعية (, اهتمت البرامج الكشفية بتنمية 

المجال الروحي من خالل الجانب الديني الذي يعمق 
 جوانب العقيدة والعبادات والقيم االيمانية وادأب السلوك.

وتطبيقها في برامج وانشطة المراحل المختلفة, فهناك 
العديد من االنشطة التي يمكن القيام بها لتعزيز التنمية 
الروحية لدى االشبال والتي تطرق لها الباحث بمجموعة 
من الفقرات داخل المقياس, فالمعسكرات الكشفية ) 
المخيمات الكشفية ( تكون من واجباتها تنمية العقيدة 

ن بها من اجل اكساب الروح والنفس الطيبة وااليما
المتسامحة مع المجتمع وتعميق مفهوم االيمان واكتساب 
القيم الدينية واالخالقية , واحترام حرية االعتقاد بما 
يحقق االمان واالستقرار والطمأنينة للنفس من خالل, 
التعرف على قدرة هللا عز وجل وممارسة الشعائر الدينية 

المؤمن واخالقياته ومعرفة سيرة بعض  والتحلي بصفات
, وقد (40: 3) بياء عليهم السالم واالقتداء بهماالن

حصل هذ المجال على الترتيب الثالث بين مجاالت 
 .المقياس

يرى الباحث إن األسلوب الذي تسير عليه الحركة و 
الكشفية هو اشتراك  اإلحساس مع الحواس في 

وبذلك فهي تطبق استخالص واستنتاج الحقائق العلمية, 
احدث النظريات التربوية فالشبل  يتعلم ما يرى نفسه 
بحاجة إلى تعلمه طواعية وبرغبة فيه إذا تم توفير كافة 
اإلمكانات والفرص له ,وتكون التربية العقلية والفكرية في 
عدة أمور من خالل المسابقات الثقافية والمشاريع 

برامج للقراءة العلمية والتدريب من خالل ورش الهوايات و 
النافعة ورحالت الخالء , وتهدف الحركة الكشفية من 
خالل هذا المجال إلى استقالل اهتمام االشبال بالجوانب 
العلمية وتقدم بعض األنشطة التي توجه هذا المجال 
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إيجابيًا من خالل المسابقات العلمية  االنشطة العقلية 
أثبتت  والتي تتطرق لها الباحث في فقرات مقياسه , قد

الدراسات الحديثة أن لكل الناس قدرات متقاربة من 
اإلبداع واإلتقان ولكن العوامل المساعدة على هذا قد ال 
تتوفر للجميع كالبيئة والوراثة والظروف النفسية , وقد 

على الترتيب الخامس بين العقلي  حصل المجال 
 .مجاالت المقياس

من المجاالت  الصحي والبدني ويرى الباحث ان المجال
المهمة  لألشبال رغم انه حصل على الترتيب الرابع 
ضمن  مجاالت  المقياس  كونه  يهدف الى التعرف  
على قواعد  الصحة العامة وكيفية المحافظة على 
اجسامنا من االولويات التي يجب ان يفهما الشبل اثناء 

لم تعد المخيمات الكشفية االلتحاق بالمخيمات الكشفية , 
نا يقضي فيه الفرد او الجماعة وقتا للترويح او مكا

الترفيه فقط, بل اصبحت وسيلة فاعلة في المساهمة في 
تربية شاملة واهم اهدافها تنمية القابليات البدنية وصيانتها 
عن طريق الحياة في الهواء الطلق النقي وممارسة 
القواعد الصحية السليمة كممارسة الوان من النشاط 

اول الغذاء الصحي السليم في مواعيده الرياضي, وتن
 .  والنوم واالستيقاظ مبكرا وغيرها

كما يرى الباحث ان الحركة الكشفية عمال تربويا يهدف 
إلى االنتقال باألشبال والشباب من مرحلة التواكل إلى 
مرحلة االعتماد على النفس, ومن هذا المنطلق توجد 

ا أحسن عوامل مشتركة مع تنمية المجتمع، ويمكن إذ
استخدامها أن تصبح أداة فعالة جدا لتحقيق الهدف 
التربوي من الحركة الكشفية, على هذا األساس يؤكد 
العديد من الخبراء والمفكرين التربويين أن الغرض من 
التربية الكشفية باعتبارها إحدى المؤسسات التربوية 
واالجتماعية هو "توجيه الخبرات التي يمر بها االشبال 

لذلك احتل هذا المجال  .ب في حياتهم العامةوالشبا
الترتيب الثاني في نتائج المقياس رغم ان هناك بعض 
الفقرات التي يبنى عليها البرنامج الكشفي لم تحصل 

 .على ما هو مطلوب من درجات

 البرامج اساس هو الكشفي المجال ان الباحث ويرى 
 حصل وقد المجاالت لباقي بالنسبة االولوية وله الكشفية

 مجال وإن المقياس مجاالت بين االول الترتيب على
 هو له الطبيعي والمكان جداً  واسع الكشفية الفنون 
 والنظام الطاعة الكشاف يتعلم الخالء ففي, الخالء
 على فيتدرب النفس على واالعتماد والتعاون  واألدب
 من ونماذج والرابطات العقد وعلى لتخييم المكان اختيار
 و األولية اإلسعافات وعلى النيران وانواع الريادة اعمال
 الشاي وإعداد الطهي ويتعلم واالرتفاعات المسافات تقدير
 , والرئيس المرؤوس ويتخاطب األطعمة وحفظ

 بالنسبة ترتيب اعلى على حصل المجال هذا ان ومع
 ان اال, مميزة درجات على حصلت وفقراته للمجاالت

 من عالي مستوى  على تحصل لم الفقرات بعض هناك
 تقدير مثل المجال هذا مهمات من انها رغم الدرجات

 االخير بالترتيب جاءت التي والمسافات االرتفاعات
 الخالء حياة نشاطات من فهذه, الخرائط قراءة وكذلك
 القادة اغلب ان اال, االشبال معسكرات في المهمة

 هذا نتائج ابرزته من وهذا الفقرات هذا يهملون  الكشفين
 .المجال

 االستنتاجات -5
ان المخيمات الكشفية واحدة من البرامج  -1

التي تساهم في تنمية وبناء الشخصية 
وتنمي الروح المعنوية والدينية والقابليات 
البدنية والعقلية لدى االشبال لكن حسب 
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نتائج المقياس تم االهتمام بمجال دون 
 االخر اثناء التنفيذ البرنامج الكشفي.

المتوافرة في المخيمات  قلة االمكانيات -2
الكشفية أدى الى عدم تحقيق بعض   ما 

 ترمي اليه برامج المناهج الكشفية.
قلة الخبرة  لبعض القادة الكشفين أدى  -3

الى الضعف في تنفيذ بعض مفردات 
 .المخيم الكشفي

 الكشفية التربية مجال بأن النتائج أظهرت -4
 ووزن  مرجح وسط أعلى على حصل
 باالعتماد  الشبالا يساعد ألنه ومئوي 
 الكشفية المخيمات داخل انفسهم على
 .به الكشفين القادة الهتمام ادى مما

 

 رالمصاد-5
:  وآخرون  عليان مصطفى ربحي -1

 ، العلمي البحث واساليب منهاج
 للنشر صفاء دار,  عمان ،1ط

 .2000، والتوزيع
 البحث:  واخرون  عبيدات ذوقان -2

,  ادواته – اساليبه – مفهومه العلمي
,  القاهرة,  العربي الفكر دار

1988. 
 العام الدليل:  المجيد عبد عاطف -3

,  المطورة العربية الكشفية للمناهج
 .2011,  مصر

 القياس:  احمد السالم عبد محمد -4
 مكتبة,  القاهرة,  والتربوي  النفسي
 .1980,  العربية النهضة

 القياس أساسيات:  النبهان موسى -5
 ، عمان ، 1ط,  السلوكية العلوم في
 ، والتوزيع للنشر الشروق  دار

2004 

 

 

 

 

 

 


