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 الفصل األول      



 اإلطار العام للدراسة

 

 <مقــدمـة 

 

والمهارات المختلفة لما لها من تأثٌر كبٌر على ٌؤكد علماء التربٌة على أهمٌة تعلم القٌم       

مة التى ٌجب أن تولٌها المؤسسات التربوٌة همون ذلك من المتطلبات الدحٌاة األفراد ،وٌع

 –األسرة  –)المدرسة  تلك المؤسسات فىوتتمثل األكبر،  هتمامإلوالهٌئات المجتمعٌة المختلفة ا

ادها بشكل عام الكثٌر من المهارات أفرتكسب  حٌث، (وسائل اإلعالم  -النادى  – المسجد

لحركة اٌعود تارٌخ وتنشئته اإلجتماعٌة ،  منٌبدأ الفرد بتعلمه  ا  متراكم ٌا  اجتماع ا  نتاج كونها

وقد إنتشرت فً  ،على ٌد اللورد بادن باول عندما تأسست فً إنجلترا 1907عام الكشفٌة إلى 

الوطن  بدأت فً فقدالعربٌة قصب السبق فً هذا المضمار ةمنطقل.وكان ل بعد ذلك أرجاء العالم

وتعد الحركة الكشفٌة  (7ص،2013)وزارة التربٌة و التعلٌم،  فً بٌروت 1909العربً عام

 .جتماعٌة المتنوعةالكساب األفراد العدٌد من المهارات الحٌاتٌة واإمن الوسائل التى تساعد فى 

 

تطوعٌة للقادة والقائدات غٌر سٌاسٌة مفتوحة و،حركة إختٌارٌة للفتٌة والفتٌات الحركة الكشفٌةو

والطرٌقة التً  العقٌدة وذلك وفقا للهدف والمبادئللجمٌع دون تفرقة فً األصل أو الجنس أو 

وتهدف الحركة الكشفٌة إلى اإلسهام فً تربٌة الفتٌة والفتٌات "  وضعها مؤسس الحركة

هم أفراد كونلتحقٌق أقصى إرتقاء بقدراتهم الروحٌة والعقلٌة واإلجتماعٌة والبدنٌة تهموتنمٌ

التعلٌم، )وزارة التربٌة و"تهم المحلٌة والقومٌة والعالمٌةلٌن فً مجتمعاوئوومواطنٌن مس

 .والحركة الكشفٌة بأهدافها امتداد لكثٌر من المؤسسات التربوٌة واإلجتماعٌة .(12ص،2002،

 

 

ب نحو الواجب نحو هللا والواجكة الكشافة والمرشدات على مبادىء أداء تقوم حرو      

والطرٌقة الكشفٌة واإلرشادٌة هً نظام لتحقٌق األهداف والعمل ،"اآلخرٌن والواجب نحو الذات

فً جماعات صغٌرة وتقدٌم برامج متدرجة ومشوقة تمارس فً الخالء وممارسة التقالٌد 



وزارة التربٌة و التعلٌم ") راشدٌن من القٌادة ات التقدم ودعم الٌة وتطبٌق نظام شارفالكش

لٌة وؤوتحمل المس اكتشاف ذاته وقدراته ومواهبهذلك ٌتعلم الكشاف ومن ، (9ص،2002،

وحماٌة البٌئة والتعرف على مكونات  تهوتنمٌواالعتماد على النفس والتطوع وخدمة المجتمع 

الجماعً وتعلم الحوار واالحترام والرأي اآلخر الطبٌعة ومواردها والتمرس على العمل 

 .ٌة للفرد اتباع التقالٌدخالقألوالتدرٌب على القٌادة والتبعٌة وتكون المنظومة ا

 

قالٌم ألبٌد مع ا لعمل ٌدا  الى اٌهدف  ا  فرٌقونها ترى اللجنة الكشفٌة العالمٌة نفسها كو      

لضمان نجاح أعماله من أجل تقدٌم الخطة والجمعٌات واألعضاء والمكتب الكشفً العالمً 

الكشفٌة العالمٌة الثالثٌة بشكل منظم ضمن مجموعات تتضمن أعضاء من اللجنة الكشفٌة 

فً تعلٌم  سهاممهمة الحركة الكشفٌة هً اإلو ،"العالمٌة مدعوما من قبل المكتب الكشفً العالمً

ٌتمٌز  فٌهٌساعد فً بناء عالم أفضل الشباب من خالل نظام القٌم معتمدا على الوعد والقانون ل

 .(36ص، 2008" )العنزى ،شخص بالوفاء لبناء مجتمعه لك

 

الحركة الكشفٌة الفرصة للشباب لتطوٌر مهاراتهم ومعارفهم لتمكٌنهم من أجل  وتتٌح     

المشاركة والتقدٌر والتبادل بٌن األجٌال هً تعد ،ووفً مجتمعاتهم ذاتهاالمشاركة فً الحركة 

وتعد  أطر العمل التً ٌنبغً أن ٌتبعوهامفاتٌح أساسٌة لتزوٌد الشباب فً الحركة الكشفٌة ب

هم بشكل فبرامجها وأنشطتها تس ،"الحركة الكشفٌة إحدى طرق التعلٌم خارج حجرات الدراسة

كما  (،9ص،2006" )باول ،فاعل فً تطوٌر قدرات الشباب وتنمٌة مهاراتهم الحٌاتٌة والقٌادٌة

بخبراتهم من خالل  اشراك كافة شرائح المجتمععلى ة فً برامج خدمة المجتمع كشافال تركز

 أنشطة ومشارٌع ٌنفذونها فً مجتمعاتهم لنشر األعمال التطوعٌة.

 

ومن برامج الحركة الكشفٌة تعزٌز االبتكار فً المناهج التعلٌمٌة ومنتدٌات التعلٌم "       

وتحلٌل التطور المعنوي بٌة فً المنظمة الكشفٌة العالمٌةااللكترونً ودعم نموذج القٌادة الشبا

ولم تغفل ،(15،ص 2015 ،)المجلة الكشفٌة" الكشفٌة ومفهوم الواجب نحو هللا فً الحركة



رات الحٌاتٌة ، المنظمة الكشفٌة من مشاركة الشباب فً التخطٌط والتركٌز على المها

 عنصر رئٌسً فً برامج الشباب ألنها عمل ومهارات فرص الوالقٌادة

 

وقد نالت الحركة الكشفٌة فً سلطنة عمان من لدن المقام السامً لموالنا حضرة صاحب       

الكشاف األعظم للسلطنة الرعاٌة  -خفظه هللا ورعاه–الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد المعظم 

ئة الشباب الصالح لوطنه شبأهمٌة الحركة فً تن -أبقاه هللا–والدعم نظرا إلٌمان جاللته 

، وفً إطار هذا األمر عملت الوزارة على تطوٌر مناهجها وبرامجها وأنشطتها لتكون ومجتمعه

حتواء تطلعاتهم وتوظٌفها لبناء اقادرة على تلبٌة احتٌاجات الشباب وعلى استٌعاب طاقاتهم و

لمدرسة السلطانٌة با 1932بدأت أول فرقة كشفٌة فً سلطنة عمان عام المجتمع، وقد الوطن و

 بمسقط.

أولى حضرة صاحب الجاللة السلطان  1970ومع إشراقة فجر النهضة المباركة عام       

األنشطة الشبابٌة وفً مقدمتها الكشافة اهتماما كبٌرا ساعد على تدعٌم مكانتها  المعظم قابوس

على الصعٌد الوطنً وأتاح الفرصة لالنفتاح على العالم الخارجً.وصدر المرسوم السلطانً 

بإنشاء الهٌئة القومٌة  1975( الخاص بتنظٌم الحركة الكشفٌة بالسلطنة عام 10/75رقم )

ت إشراف حضرة صاحب الجاللة شخصٌا.وبعد ذلك اعترف بالحركة للكشافة والمرشدات تح

، كما تم فً المؤتمر الكشفً العربً الثانً عشر بتونس  1976الكشفٌة العمانٌة عربٌا عام 

نتلاير بكندا عام ون بمٌفً المؤتمر الكشفً العالمً السادس والعشر بها االعتراف العالمً

1977. 

 

فل مشهود أقٌم بمٌدان ح فىكشافا أعظم  المعظم قابوس السلطان تم تنصٌب جاللةو     

وفً عام " ،2002الفرقة الموسٌقٌة الكشفٌة عام  توأشهر ،20/11/1983الفتحفً 

( بإنشاء مدٌرٌة عامة للكشافة والمرشدات 41/2007صدر مرسوم سلطانً رقم )2007



بدأت المدٌرٌة  2012وفً عام  ،(2013)وزارة التربٌة و التعلٌم، " بوزارة التربٌة والتعلٌم

 .2023التطوٌرٌة حتى عام  ؤٌتهاور ستراتٌجٌة الثالثةإلالعامة فً وضع خطتها ا

 

لتربوٌون ا قد عرف، و المتعددة وتؤثر الحركة الكشفٌة على تنمٌة مهارات القٌادة        

القدرة على قٌادة مجموعة من الناس لتحقٌق هدف  ومنها " متعددةلقٌادة تعرٌفات اوالمؤلفون 

، والقٌادة (14،ص2002،وزارة التربٌة و التعلٌم،  " )محدد وهً التفاعل بٌن شخص أو أكثر 

ٌصال المعرفة والقدرات على اكتشاف إنجازات وهً القدرة على إلفن فً اتخاذ القرار لتحقٌق ا

 . والقدرة على تفعٌل األفكار الجدٌدةمكانات وتشجٌع اآلخرٌن على التطور ، إلا

ونذكر بعض ما تقدمه الحركة الكشفٌة من مهارات القٌادة  ،وللقٌادة مهارات كثٌرة ومتنوعة

 :مهارات الكشفٌة مثل

 .( حل المشكالت واتخاذ القرار1) 

 .( العالقات العامة وأسس االتصال2) 

 وحدة وتقٌٌمها وتنمٌة مواردها.التخطٌط ( 3) 

( سنة 15-11)سن مرشدات من للحركة الكشفٌة أهدافها التربوٌة لمرحلة الكشافة والكما أن 

 تتمثل فً: و

 .بدنٌة ومتطلباتهاالربط بٌن التغٌرات الو قدرات والمهارات البدنٌة والصحٌةتنمٌة ال -

 االجتماعٌة  عالقاتتقوٌة الو ات الشخصٌة لدى )الفتٌة/الفتٌات(اكتشاف المٌول والهواٌ-

 .اكتساب مفاهٌم جدٌدة نحو البٌئةو هارات القٌادٌة فً العمل الجماعًاف الماكتش-

 الحركة الكشفٌة. ًمنتسب ىغرس القٌم الدٌنٌة لدو بطرٌقة صحٌحة لحل المشكالتالتفكٌر -

 تنمٌة الوالء للوطن.و الحركة الكشفٌة ًمنتسب ىلدقٌم األخالقٌة واالجتماعٌة غرس ال-

 

سنة التً  (17-15سن )/ المرشدة المتقدمة من األهداف التربوٌة لمرحلة الكشاف المتقدم ومن 

  ا:لى تحقٌقهتسعى الكشافة ا

 .تنمٌة الصفات البدنٌة و عٌة على األجهزة البدنٌة وقبولهاالتغٌرات الواق ترقب -



 .مفٌدة للمجتمعالقٌام بأدوار حقٌقٌة و درات الحرفٌة )المهنٌة( وتحسٌنهااستكشاف الق -

 .تنمٌة القدرات العقلٌة و وب الدٌمقراطً فً المنافسة والعملاستخدام األسل -

 . تثبٌت المفاهٌم الشخصٌة واالجتماعٌة والصحٌةو تنمٌة قدرة االبتكار لدى )الفتٌة / الفتٌات( -

 (.16،ص2002التعلٌم،)وزارة التربٌة و..االلتزام بالوعد والقانون -

 

ة ٌمهارات القٌادال تنمٌة بعض فى دور الكشافة والمرشدات نلكشف عاالدراسة الحالٌة  حاولتو       

هم األهداف التً تسعى الحركة أمن أن إذ ، محافظة الداخلٌة ( بمدارس12 -10طلبة الصفوف ) لدى

هً تنمٌة مهارات القٌادة لدى المنتسبٌن لها ألهمٌة هذه المهارات، وألن األنشطة  إلى تحقٌقهاالكشفٌة 

لٌتعلموا  فالكشافة توفر فرصا للطلبة،التً ٌمارسها الكشاف عادة ما تنمً لدٌه هذه المهارات القٌادٌة 

آلخرٌن مهارات القٌادة وهً تجعلهم مشغولٌن، ومنظمٌن، وتوفر لهم فرصا للقٌادة أكثر عن الطلبة ا

 .(Travis, 2013,45)ترافٌس غٌر منتسبٌن لها 

 مشكلة الدراسة

، جودلى 2004، روتر 2000)فرانسٌس  السابقة الدراسات تبٌن للباحث من استعراض     

على تطوٌر بعض القدرات والمهارات لدى الكشافة بمختلف  أثر الكشافة والمخٌمات دور و (2008

القٌادٌة نظرا  للعالقة بٌن الكشافة ومهارات القٌادة، وسعً الوحدات مستوٌاتها، وخاصة المهارات 

لى أثر الكشافة فً إ (Francis, 2000) فرانسٌسدراسة فقد أشارت  ،الكشفٌة نحو تحقٌق أهدافها

والتى توصلت إلى أن هناك ارتباطا محدودا بٌن الفترة الزمنٌة التً ٌقضٌها  ،تنمٌة المهارات القٌادٌة

 ةلكشافة ومهارات القٌادة لدٌه وأٌضا تنمٌة مهارات الحٌاة المختلفة عنده، و توصلت دراسالفرد فً ا

دراك الذاتً( إلحصائٌا بٌن مهارات القٌادة )اإلى عدم وجود فروق دالة إ(Rotter, 2004) روتر

 (Goodly, 2008)ة جودلى كما أوضحت دراس،بٌن الطلبة المنتسبٌن للكشافة وغٌر المنتسبٌن لها

أن مهارات القٌادة المكتسبة تتأثر بالكثٌر من العوامل أكثر من االنخراط فً الكشافة أو التنظٌمات 

االهتمام  و األنشطة األخرى و المدرسة و البٌت و هم تلك العناصر: األسرةأاألخرى، ومن 

 واالستعداد الشخصً.



( Public and corporate economic consultants,2011كما أوضحت دراسة )       

ن الحركة الكشفٌة طورت مهارات العمل الجماعً، و أن الكشافة ٌظهرون االحترام لآلخرٌن، أ

الثقة بالنفس و القدرات القٌادٌة. كما أوضحت المقابالت تنمٌة وتساعدهم فً بناء األشخاص و 

ً السٌرة ن ذكر مهارات الكشافة فأ% من الشباب الباحثٌن عن عمل 20الشخصٌة التً أجرٌت على 

ن أصحاب األعمال وافقوا على أن المهارات عن أالذاتٌة لها أهمٌة كبرى. كما كشفت الدراسة 

ٌجابً فً قرار إالمكتسبة من الكشافة لها أهمٌة كبرى فً مؤسساتهم، وأن الكشاف سٌكون له دور 

 تعٌٌنه.

لى أن إ( Girl scout research institute,2012)منظمة المرشدات توصلت دراسة  كما

ٌجابً فً تطوٌر القٌادة لدٌهن. كما أن المرشدات اللواتً اكتسبن خبرة إمشاركة المرشدات له دور 

بن سأكثر تفوقا فً الدراسة من الفتٌات األخرٌات اللواتً لم ٌكتفً حل المشكالت وتحدي الصعاب 

 خبرة فً هذه المهارات.

 خروجالن ألى إ( Tsikalas & Barmett,2012) تسٌكالس وبٌرامت توصلت دراسةو       

لى المخٌمات و المغامرات تعد من أهم العناصر التً تسهم فً تطوٌر القٌادة و إلمرشدات ل الشهري

دت المرشدات رشادٌة الفتٌات فً االرتباط و العناٌة بالبٌئة و أكإلالرضا لهن. كما ساعدت الحركة ا

 قٌادٌة لدٌهن.ان الخبرات التخٌمٌة شكلت ذكرٌات وبنت قدرات 

 

،البطٌخى 2008،رحالى 2004)فلمبان  من استعراض الدراسات السابقة أٌضا   تبٌن للباحثكما      

( وجود قصور فى تناول المهارات القٌادٌة لدى المنتسبٌن 2014، عسٌرى 2012،المطوع 2009

والستقصاء ع، للحركة الكشفٌة والمرشدات بسلطنة عمان لقلة الدراسات البحثٌة حول هذا الموضو

من خالل مقارنة  الحالٌة الدراسة ،تسعىتأثٌر الحركة الكشفٌة على مهارات القٌادة المحددة  درجة

 الطلبة المنتسبٌن للكشافة وغٌر المنتسبٌن لها من خالل مجتمع واحد ٌتشابه فً معظم الخصائص

حل  تتمثل فى مهارات)التى و فً تنمٌة مهارات القٌادةوالمرشدات الكشافة  إلى بٌان دور، والصفات

( 12-10طلبة الصفوف )لدى (  المشكالت واتخاذ القرار، العالقات العامة والتواصل، والتخطٌط 



على  مشاركته وإشرافهعمله ووقد الحظ الباحث خالل ،  محافظة الداخلٌة بسلطنة عمان بمدارس

واجراءه دراسة استطالعٌه على طلبة بعض مدارس التعلٌم مابعد األساسى بمحافظة  الكشفٌة فرقال

فروق فى المهارات القٌادٌة المختلفة بٌن منتسبى الحركة الكشفٌة   أنه قد ٌكون هناك الداخلٌة 

فً تنمٌة والمرشدات الكشافة  دوروالمرشدات وغٌر المنتسبٌن لها  ، فكان ذلك مؤشرا  للكشف عن 

 .محل البحث الحالىرات القٌادٌة المها

 : ٌةاآلت سئلةتتلخص مشكلة الدراسة فى األ هوبناء على ماسبق ذكر

( 12 -10طلبة الصفوف ) ة لدىٌمهارات القٌاددور الكشافة والمرشدات فى تنمٌة بعض الما   -1

 ؟بسلطنة عمان محافظة الداخلٌة بمدارس

درجة ممارسة طمبة  في ((α≤0.05الداللةعند مستوى توجد فروؽ ذات داللة إحصائية هل  -2
لمميارات القيادية  وغير المنتسبيف ليا المنتسبيف لمكشافة والمرشدات( 12 -10الصفوف )

 ؟الدراسيوالصؼ  االجتماعيلممتغيرات9 النوع محافظة الداخمية تبعًا مدارس ب
 

 أهمية الدراسة

 إٌجابًالعملٌة التربوٌة لما لها من أثر  فً اعلالرغم من أهمٌة الحركة الكشفٌة ودورها الفب       

للنظم والقوانٌن بما  االمتثالغرس القٌم المرجوة والعمل على ممارسة الحٌاة ضمن  فًلدى المنتسبٌن 

الوطن  فًتناولت الحركة الكشفٌة  التًٌحقق الفائدة والنفع للفرد والمجتمع إال أن البحوث والدراسات 

 ٌةدبٌات النظرألطالع الباحث على ااعلى حسب  – 2004عام  قد توقفت تقرٌبا منذ العربً

إلى دفع الباحث  ممانتج عنه قلة عدد الدراسات والمراجع العربٌة مما المرتبطة بالدراسة الحالٌة ، 

سة درا لالطالع على كل ما هو جدٌد فًبالمراجع والمصادر األجنبٌة  الحالًالبحث  فً الستعانةا

 فان أهمٌة الدراسة الحالٌة تتمثل فً:الحركة الكشفٌة؛ لذا 

 

للكشافة المنتسبٌن   (12-10الصفوف )المهارات القٌادٌة لدى طلبة تنمٌة بعض  ًالفروق ف ٌجادا -1

 .محافظة الداخلٌةمدارس والمرشدات وغٌر المنتسبٌن لها ب

 . ةعلى تنمٌة مهارات القٌاد بٌة و النشاط الكشفى بأثر الكشافةإثراء المكتبة العر -2



ألنشطة الطالبٌة الكشفٌة وا الحركة فى تفعٌل األبحاث والدراسات فى مجاالتالدراسة هم قد تس -3

فتح المجال أمام الباحثٌن لكشف أثر الكشافة على تنمٌة قدرات ومهارات  ،و فى الوطن العربً

 أخرى.

 

 < أهداف الدراسة

مهارات القٌادة بٌن تنمٌة بعض فً  ةاحصائٌ ذات داللة قما اذا كانت توجد فرولى التعرف ع -1

مدارس بنتسبٌن لها فً مسبٌن للكشافة والمرشدات وغٌر التالمن ( 12-10الصفوف )طلبة 

 .محافظة الداخلٌة

 في ((α≤0.05عند مستوى الداللةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية ذا كانت إما لى الكشف ع -2
 وغير المنسبيف ليا المنتسبيف لمكشافة والمرشدات (01-01الصفوؼ )درجة ممارسة طمبة 

  .الدراسيوالصؼ  االجتماعيلممتغيرات9 النوع محافظة الداخمية تبعًا مدارس بلمميارات القيادية 
 

 < حدود الدراسة

الثرررانً عشرررر الصرررف الحرررادي عشرررر، والصرررف وف العاشرررر، طلبرررة الصررر البشررررٌة : وهرررم -

وتكػػػػػوف مجتمػػػػػم الدراسػػػػػة مػػػػػف جميػػػػػم  والمرشرررررداتالمنتسررررربٌن وغٌرررررر المنتسررررربٌن للكشرررررافة 
شػػػػػدات طمبػػػػػة محافظػػػػػة الداخميػػػػػة بسػػػػػمطنة عمػػػػػاف المنتسػػػػػبيف وغيػػػػػر المنتسػػػػػبيف لمكشػػػػػافة والمر 

 .( 01-01في الصفوؼ)

 2015/2016طبقت الدراسة الحالٌة فً الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً الزمانٌة : -

 سلطنة عمان –المكانٌة : مدارس التعلٌم مابعد األساسى بمحافظة الداخلٌة  -

 وتمت المقارنة فً ثالث مهارات قٌادٌة فقط: حل المشكلة واتخاذ القرار،الموضوعٌة :  -

 العالقات العامة واالتصال، والتخطٌط.
 

 <الدراسة مصطلحات

ٌّة حركة  بأنها الحركة الكشفٌة (146،ص2012) ٌعرف المعجم الجامع:  الحركة الكشفية إنسان

ٌّة الُمشَربة بروح الّتعاون والنَّجدة واالعتماد على النَّفس ،  ٌّة تسعى إلى تكوٌن الشَّخص ٌّة تهذٌب رٌاض

ٌّمات والُمعسكرات حالت والحٌاة فً المخ ٌعرف هشام محمود وحماده العنتبلى و، تعتمد على الرِّ

احركة شبابٌة طوع ( بأنها 4،ص2015) ون تفرقة فً د ٌة غٌر سٌاسٌة مفتوحة للفتٌات والفتٌان مع 

األصل ، الجنس ، أو العقٌدة. وذلك وفقا لـ : الهدف، المبادئ، أو الطرٌقة التً وضعها مؤسس 



ا، عبر وسائل التسلٌة ، الحركة  ٌ ٌ ا ودٌن ا واجتماع  ٌ ا وعقل  ٌ وتهدف إلى مساعدة الشباب على النمو بدن

 حركة تربوٌة اختٌارٌة أنهاعلى (3، ص2002 ) وزارة التربٌة و التعلٌمتعرف و، التجرٌبٌة الحدٌثة

للفتٌة و الفتٌات تطوعٌة للقادة و القائدات غٌر سٌاسٌة مفتوحة للجمٌع دون تفرقة فً: األصل أو 

يعرف و، الجنس أو العقٌدة وذلك وفقا لـ: الهدف و المبادئ والطرٌقة التً وضعها مؤسس الحركة 

استجابات الطلبة المنتسبٌن وغٌر المنتسبٌن للكشافة  على أنهاإجرائياً الكشفية  الحركةالباحث 

 .والمرشدات لفقرات الدراسة التى تقٌس درجة ممارستهم للمهارات القٌادٌة 

 ة<يالقيادالمهارات 

 

 بأنهرررا مهرررارة المهرررارات القٌادٌرررة (215،ص2008)معجرررم اللغرررة العربٌرررة المعاصرررر  ٌعررررف               

ررخُص فررً  إحررداث  علررىقرردرة القائررد  علررى أنهررا(47ص،2004)عبرراس وٌعرررف  ،قٌررادة شررىء مرراالشَّ

القدرة على التأثٌر فرً كما أنها ، المواءمة بٌن الفرٌق والبٌئة الخارجٌة والداخلٌة المحٌطة بهذا الفرٌق

الفقرررات التررى تقررٌس ممارسررة الطلبررة المنتسرربٌن وغٌررر  على أنهاااإجرائياااً  الباحااث هااايعرفو،.اآلخرررٌن

المنتسرربٌن للكشررافة والمرشرردات فررى ثررالث مهررارات وهررى )حررل المشرركالت واتخرراذ القرررار ومهررارات 

 .العالقات العامة واإلتصال ومهارات التخطٌط ( 

 

 

 

 

ثالثالفصل ال    

 

 الطريقة واإلجراءات
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 مجتمع الدراسة والعينة 

 
 الدراسة اةأد 

 

  إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
 

   المعالجة اإلحصائية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثالفصل ال  
 

 الطريقة واإلجراءات

 
 

متضػػػػػمنا التعريػػػػػؼ بمجتمػػػػػم الدراسػػػػػة وعينتيػػػػػا  تنػػػػػاوؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ وصػػػػػفا إلجػػػػػرا ات الدراسػػػػػة      
القيػػػػػاس المسػػػػػتخدمة  وخطػػػػػوات التحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػد يا و باتيػػػػػا  ومتغيػػػػػرات الدراسػػػػػة   اةومنيجيػػػػػا  و د
 . األساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في الدراسة الحاليةكما يتضمف 

 
 < منهج الدراسة

 عمػػػػ التعػػػػرؼ  اجػػػػؿ وذلػػػػؾ مػػػػف المسػػػػحي المػػػػنيو الوصػػػػفي عمػػػػ  الدراسػػػػة الحاليػػػػة عتمػػػػدتا 

طلبررررة الصررررفوف  ة لرررردىٌررررمهررررارات القٌاددور الكشررررافة والمرشرررردات فررررى تنمٌررررة بعررررض ال

 .بسلطنة عمان محافظة الداخلٌة ( بمدارس12 -10)



  مجتمع الدراسة: 
تكػػػػػػوف مجتمػػػػػػم الدراسػػػػػػػة مػػػػػػف جميػػػػػػػم طمبػػػػػػة محافظػػػػػػػة الداخميػػػػػػة بسػػػػػػػمطنة عمػػػػػػاف المنتسػػػػػػػبيف  -

( فػػػػػػ  العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 01-00-01والمرشػػػػػػدات فػػػػػػي الصػػػػػػفوؼ)وغيػػػػػػر المنتسػػػػػػبيف لمكشػػػػػػافة 
كشػػػػػػػػػػافًا ومرشػػػػػػػػػػدة (   211( طالبػػػػػػػػػػا وطالبػػػػػػػػػػة )2124والبػػػػػػػػػػال  عػػػػػػػػػػددىـ) ـ(1104-1105)
 ) حيػػػػػػث  ف معظػػػػػػـ مػػػػػػدارس التعمػػػػػػيـ مابعػػػػػػد األساسػػػػػػ  بالسػػػػػػمطنة غيػػػػػػر منتسػػػػػػبيف(  1804)

 تبد  مف الصؼ العاشر ( .
 

  عينة الدراسة:
شكمت   إذ طالبا وطالبة (108تكونت العينة مف ) و  د   م الدراسةتـ اختيار عينة عشوائية مف مجتم

 ( العينة حسب متغيرات الدراسة. 0%( مف مجتمم الدراسة ويوضح الجدوؿ ) 5765العينة نسبة)
 
 
 
 
 

 ( 0 جدوؿ )
 العينة حسب متغيرات الدراسة

 جمالياإل النسبة العدد المستوى المتغير
  %36 012 ذكور الجنس

 
108 

 %42 005 ناثإ

 االنتساب
 %31 81 منتسبيف

 %47 016 غير منتسبيف

 الصؼ
01 013 4575% 
00 67 2475% 
01 06 677% 

 ( جا ت  ميمة ال  حد ما باعتبار اف طمبة الصؼ 01بالنسبة لعينة الدراسة مف الصؼ )
ال  اإلتجاه ال   ال ان  عشر يتجيوف ال  الدراسة والتحصيؿ العمم  واألكاديم  واليميموف



األنشطة بشكؿ عاـ والكشفية منيا عم  وجو خاص باعتبار اف ىذه السنة الدراسية ى  سبيميـ 
 لمحصوؿ عم  تقدير مرتفم لمدخوؿ ال  الكميات والجامعات المختمفة .

  الدراسة: ةأدا
بٌرٌررررران ،  1995حمرررررزة )دب النظػػػػػري والدراسػػػػػات السػػػػػابقة لػػػػػ  األإالباحػػػػػث بعػػػػػد الرجػػػػػوع   عػػػػػد     

 ،2008جرررررررررودلى  ،2004روترررررررررر  ،2003جرررررررررودة ،2000فرانسرررررررررٌس  ، 2000ووٌلرررررررررٌس 

الميدانيػػػػة لمباحػػػػث ب عػػػػداد  تػػػػوخبر ومػػػػف ( ، 2015،علررررً و خررررر 2009سومبٌسررررون وبراونٌسرررركى 

دور الكشرررررافة  عمػػػػػ التعػػػػػرؼ  إلػػػػػ التػػػػػي ىػػػػػدفت    وذلػػػػػؾ مػػػػػف  جػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ  ىػػػػػداؼ الدراسػػػػػة سػػػػػتبانةإ

 ( بمرررردارس12 -10طلبررررة الصررررفوف ) ة لرررردىٌررررالقٌادمهررررارات والمرشرررردات فررررى تنمٌررررة بعررررض ال

وؿ تضػػػػمف الجػػػػز  األ  جػػػػزئيف داة الدراسػػػػة مػػػػف  ولقػػػػد تكونػػػػت   بسررررلطنة عمرررران محافظررررة الداخلٌررررة

بالميػػػػػارات القياديػػػػػة  المتعمقػػػػػة عبػػػػػارات الالبيانػػػػػات العامػػػػػة عػػػػػف عينػػػػػة الدراسػػػػػة والجػػػػػز  ال ػػػػػاني شػػػػػمؿ 

 ألداة الدراسة.  ح وصؼ الجز  ال اني( يوض 1 والجدوؿ )

 
 
 

 ( 1جدوؿ ) 
 داة الدراسة محاور 

 عدد الفقرات )الميارات(المحاور ـ
 01 حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات 0
 6 العبل ات العامة واالتصاؿ 1
 8 التخطيط 2

 15 المجموع الكمي
   

 ( 2جدوؿ ) 
 طريقة اإلجابة عم   داة الدراسة حسب التدرج الخماسي

 
 الدرجة الممارسةدرجة  ـ
 4 كبيرة جدا 0



 3 كبيرة 1
 2 متوسطة 2
 1  ميمة 3
 0  ميمة جداً  4

 درجة الممارسة حيث تـ استخداـ التدرج الخماسي لمعرفة                     
 

 صدق األداة:
داة الدراسػػػػػػة فقػػػػػػد وزعػػػػػػت  و مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ بصػػػػػػدؽ المحكمػػػػػػيف  تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ الصػػػػػػدؽ الظػػػػػػاىري      

دارة التربويػػػػػة ومجػػػػػاؿ المنػػػػػاىو وطػػػػػرؽ التػػػػػدريس فػػػػػي اإل مػػػػػف المختصػػػػػيف فػػػػػي مجػػػػػاؿعمػػػػػ  مجموعػػػػػة 
سػػػػػتبانو اإل و عػػػػػدلت(  1ممحػػػػػؽ )  الداخميػػػػػةمحافظػػػػػة ب التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ جامعػػػػػة نػػػػػزوى وفػػػػػي مديريػػػػػة

 .(2ممحؽ ) - %( مف المحكميف71جمم عميو ) في ضو  ما 
 داة:ثبات األ

الباحػػػػث عمػػػػ  عينػػػػة مػػػػف خػػػػارج عينػػػػة الدراسػػػػة األصػػػػمية مكونػػػػة مػػػػف  طبقيػػػػا لمتأكػػػػد مػػػػف  بػػػػات األداة
(   ويوضػػػػػػػح AlphaCronbacتػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخدـ معامػػػػػػػؿ كرونبػػػػػػػاخ  لفػػػػػػػا ) إذ   طالبػػػػػػػًا وطالبػػػػػػػة(   11) 

 داة الدراسة وكذلؾ لممجموع الكمي. ال بات لمحاور ( معامؿ  3الجدوؿ )
 

 (3الجدوؿ ) 
 الكميداة الدراسة ولممجموع  لمحاور معامؿ ال بات  

 معامؿ ال بات داةمحاور األ ـ
 1760 حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات 0
 1761 العبل ات العامة واالتصاؿ 1
 1780 التخطيط 2

 1777 الكمي
 

جيػػػػػػػد فػػػػػػػي المجمػػػػػػػوع الكمػػػػػػػي تتصػػػػػػػؼ ب بػػػػػػػات   ف  داة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ السػػػػػػػابؽ يتضػػػػػػػح      
 صمية لمدراسة.لمتطبيؽ في العينة األعميا صالحة مما يجلمفقرات وعم  مستوى كؿ محور 

 
 

 المعالجة اإلحصائية:



جؿ الضبط اإلحصائي ألداة الدراسة و لتحميؿ النتائو استخدـ الباحث برنامو الرزمة  مف 
 اآلتية9 حصائيةاإل تـ استخداـ األساليب   فقد(  SPSSاإلحصائية في العمـو االجتماعية)

 داة.استخراج  بات األؿ ج لفا لكرونباخ وذلؾ مف  معامؿ  -0
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -1
 .لعينتيف مستقمتيف  T-Testاختبار ت  -2
 .لممقارنات البعدية LSDواختبار حادياختبار تحميؿ التبايف األ -3
 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة 

 

 

عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول   * 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني * عرض

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 مقدمة: 

 تعػػػػػرؼإلػػػػ  الىػػػػدفت التػػػػي نتػػػػائو التػػػػي توصػػػػػمت إلييػػػػا الدراسػػػػة تضػػػػمف ىػػػػذا الفصػػػػؿ عرضػػػػًا لم      

 -10طلبرررة الصرررفوف ) ة لررردىٌرررمهرررارات القٌادالكشرررافة والمرشررردات فرررى تنمٌرررة بعرررض الدور  عمػػػ 

 .بسلطنة عمان محافظة الداخلٌة ( بمدارس12

 :الذي نص عمى اآلتي : عرض النتائج المتعمقة بالسؤال األولوالً أ

طلبرررة الصرررفوف  ة لررردىٌرررمهرررارات القٌاددور الكشرررافة والمرشررردات فرررى تنمٌرررة بعرررض المرررا 

جابػػػػة عمػػػػ  ىػػػػذا السػػػػ اؿ جػػػػؿ اإل مػػػػف و ؟ بسررررلطنة عمرررران محافظررررة الداخلٌررررة ( بمرررردارس12 -10)

داة  بالنسػػػػػبة لمحػػػػػاور  ودرجػػػػػة الممارسػػػػػة سػػػػػتخداـ المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػةاتػػػػػـ 

المعيػػػػار   حػػػػده كمػػػػا تػػػػـ اسػػػػتخداـ فػػػػي كػػػػؿ محػػػػور عمػػػػداة الدراسػػػػة  عبػػػػارات  وكػػػػذلؾ بػػػػيف   الدراسػػػػة

 تي لتفسير نتائو ىذا الس اؿ.اآل

 

 

 

 

 

 

 ( 4 جدوؿ ) 



 *وؿ لمدراسة حسب المتوسط الحسابيلمعتمد في تفسير نتائو الس اؿ األالمعيار ا

 درجة الممارسة المتوسط الحسابي

 كبيرة جداً  3711-4711

 كبيرة 3708 -2731

 متوسطة 2728 -1751

  ميمة 1748 -0771

 جداً  ميمة  0711-0768

 (1، 2، 3، 4، 5* استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة )

 التي تمثل تدرجات المقياس المستخدم 

ساسي المنتسبين لمكشافة والمرشدات ادية لدى طمبة التعميم ما بعد األأوال: ممارسة المهارات القي

 بمحافظة الداخمية؟

     داة األلمحاور ودرجة ممارسة الميارات القيادية  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  -0

ودرجة ممارسة الميارات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  5يظير الجدوؿ ) و 

مرتبة تنازليا حسب داة الدراسة لنسبة لمحاور  كشافة والمرشدات باال إل  منتسبيفمالقيادية ل

 9يالمتوسط الحساب

 

 

 

 (  5جدوؿ ) 



ودرجة ممارسة الميارات القيادية لدى طمبة التعميـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تنازليا حسب  داة الدراسة مرتبة ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشدات بالنسبة لمحاور ما بعد األ

 المتوسط الحسابي

 

 

 

 

 

 

ساسػػػػػػي المنتسػػػػػػبيف بعػػػػػػد األة ممارسػػػػػػة طمبػػػػػػة التعمػػػػػػيـ مػػػػػػا ف درجػػػػػػ يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ السػػػػػػابؽ 

كانػػػػػػت ضػػػػػػمف  داةبالنسػػػػػػبة لمحػػػػػػاور األ لمكشػػػػػػافة والمرشػػػػػػدات لمميػػػػػػارات القياديػػػػػػة بمحافظػػػػػػة الداخميػػػػػػة

جػػػػػا  فػػػػػي المرتبػػػػػة  فقػػػػػد( 1053( و)70.4تػػػػػراوح المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي بػػػػػيف) إذالكبيػػػػػرة  درجػػػػػة الممارسػػػػػة

وبمتوسػػػػػػػػػػط بدرجػػػػػػػػػػة ممارسػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرة  ميػػػػػػػػػػارة حػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػكبلت واتخػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػرار األولػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػور

وبدرجػػػػػة ممارسػػػػػة  ميػػػػػارة العبل ػػػػػات العامػػػػػة واالتصػػػػػاؿ(  وفػػػػػي المرتبػػػػػة ال انيػػػػػة محػػػػػور 70.4حسػػػػػابي)

( وفػػػػػػػي المرتبػػػػػػػة ال ال ػػػػػػػة محػػػػػػػور التخطػػػػػػػيط بدرجػػػػػػػة ممارسػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة 70.1كبيػػػػػػػرة وبمتوسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي)

بمػػػػػ   إذيضػػػػػا  ( وبالنسػػػػػبة لممجمػػػػػوع الكمػػػػػي كانػػػػػت درجػػػػػة الممارسػػػػػة كبيػػػػػرة 3.81وبمتوسػػػػػط حسػػػػػابي)

 (.3.99الحسابي ) المتوسط

بالنسػػػػػػػػبة  الميػػػػػػػػارات القياديػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػة ممارسػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػة-2

( المتوسػػػػػػػػػطات  6يظيػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػدوؿ )  إذ  محػػػػػػػػػور ميػػػػػػػػػارة حػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػكبلت واتخػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػرار بنػػػػػػػػػودل

ميػػػػػػارة حػػػػػػؿ المشػػػػػػكبلت واتخػػػػػػاذ  بنػػػػػػودلودرجػػػػػػة الممارسػػػػػػة بالنسػػػػػػبة الحسػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػات المعياريػػػػػػة 

 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي القرار

 يحبٔس أداح انذساعخ م

 

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسخخ يًبسعخ

 كثُشج 075. 70.4 يٓبسح حم انًشكالد ٔارخبر انمشاس 1

 كثُشج 004. 70.1 يٓبسح انؼاللبد انؼبيخ ٔاالرصبل 2

 كثُشج .00. 1053 يٓبسح انزخطٛظ 3

 انًدًٕع انكهٙ
 كثُشج 077. 1066



 (  6جدوؿ ) 

ممارسة الميارات القيادية لدى طمبة التعميـ ما ودرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 لقرارمحور ميارة حؿ المشكبلت واتخاذ ا بنودلبالنسبة  ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشداتبعد األ

 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  البند م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كبيرة جدا 0.67 4.48 انًشكالد يٕاخٓخ ػُذ انمٕح ٔ انشدبػخ ٔ ثبنصجش أرحهٗ 1
 كبيرة جدا 0.82 4.42 .انًخزهفخ انًشكالد حم ػُذ انحًٛذح انمٛى ٔ ثبنزمبنٛذ أنزضو 2

 كبيرة جدا 0.84 4.33 انًشكالد يٕاخٓخ ػُذ انٕاحذ انفشٚك ثشٔذ ػًمأ 3

 كبيرة جدا 0.94 4.27 انًشكالد نحم ٚمذيَٕٓب انزٙ اندذٚذح انحهٕل ٔ خشٍٚاٜ آساء أرمجم 4

 كبيرة جدا 0.88 4.22 انًشكالد نحم انًمذيخ انحهٕل رطجٛك فٙ ثٓب انًكهف ثًٓبيٙ انمٛبو أعزطٛغ 5

 كبيرة جدا 0.97 4.21 حهٓب ٔعبئم ٔ انًشكالد نًٕاخٓخ انًحذدح انمٕاٍَٛ ٔ انضٕاثظ ٔ ثبنزؼهًٛبد أنزضو 6

 كبيرة 0.88 3.97 ثٓب ألٕو انزٙ انشٔرُٛٛخ اٞػًبل يٍ انًشكالد يٕاخٓخ أػزجش 7

 كبيرة 0.94 3.86 .حهٓب طشق ٔ انًشكالد حم ػهٗ اٞفشاد رذسٚت ػهٗ أػًم 8

 كبيرة 0.95 3.80 َٕاخٓٓب انزٙ انًشكالد يٍ أخضاء حم َحٕ ػُٓى انًغؤٔل اٞفشاد ثزٕصٚغ ألٕو 9

11 
 متوسطة 1.10 3.11 ػهٙ بئػج اٜخشٍٚ لشاساد أسٖ غبنجب

 كبيرة 0.48 4.07 انًدًٕع انكهٙ

 

 لمكشػافة المنتسػبيف ساسػياأل بعػد مػا التعمػيـ طمبػة ممارسػة درجػة ف  السابؽ الجدوؿ مف يتضح

 ميػػارة حػػؿ المشػػكبلت واتخػػاذ القػػرارلمحػػور  بالنسػػبة الداخميػػة بمحافظػػة القياديػػة لمميػػارات المرشػػدات و

 بػػػيف الحسػػػابي المتوسػػػط تػػػراوح   فقػػػد المتوسػػػطة الكبيػػػرة جػػػدا والكبيػػػرة و الممارسػػػة درجػػػة ضػػػمف كانػػػت

 مواجيػة عنػد القػوة و الشػجاعة و بالصػبر  تحمػ " بنػدول  ( حيث جا  في المرتبة األ2.00( و)3.37)

 عنػد الحميػدة القػيـ و بالتقاليػد " لتػـز بنػدوجا  في المرتبة ال انيػة   " بدرجة ممارسة كبيرة جدا المشكبلت

  رى غالبػا"  بنػد خيػرةوجػا  فػي المرتبػة األ   يضػاجػدا   " وبدرجػة ممارسػة كبيػرةالمختمفة المشكبلت حؿ

 بت زيوو  أقوو م " بنػػدخيػػرة وجػػا  فػػي المرتبػػة  بػػؿ األ   متوسػػطة" بدرجػػة ممارسػػة عمػػي عبئػػا اآلخػػريف  ػػرارات

درجػة  بنػودخػذت بقيػة الو " بدرجػة ممارسػة كبيػرة  ن اجههو  الوي ادلشكالت من أجزاء حل حن  عنهم ادلسؤول األفراد

 (.4.07ممارسة كبيرة وبمتوسط حسابي)وبالنسبة لممجموع الكمي لممحور جا  بدرجة ممارسة كبيرة 



 

محور ميارة العبل ات  بنودلودرجة الممارسة بالنسبة  الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات -2

ودرجة الممارسة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  7يظير الجدوؿ )  إذالعامة واالتصاؿ  

 9يمرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابمحور ميارة العبل ات العامة واالتصاؿ  بنودلبالنسبة 

 

 

 

 

 

 ( 7جدوؿ ) 

ادية لدى طمبة التعميـ ما بعد ممارسة الميارات القيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 

محور ميارة العبل ات العامة واالتصاؿ مرتبة  بنودلبالنسبة  ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشداتاأل

 تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  بندال م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة الممارسة

 055. 7075 تطوعية خدمجت تقديم و المجتمع في دندمج اال أحب 1
 كجٛشح خذا

 050. 7013 اآلخرين مع تواصلي استمرار على العمل مكجناإل قدر أحجول 2
 كجٛشح خذا

 .3.3 1053 اتججهجتهم تغيير و اآلخرين على التأثير على قدرة لدي 3
 كجٛشح

 ..30 1040 اآلخرين مخجطبة و الحديث عند االدنتبجه تجذب شخصية و مؤثرة شخصية لدي 4
 كجٛشح

 066. 1043 العجمة االجتمجعجت و الجلسجت أثنجء للحديث موجهج و قجئدا أكون 5
 كجٛشح

 .3.3 1033 مقجومة بال اآلخرين دنقد أتقبل 6
 كجٛشح

 .3.1 3061 اآلخرين على آرائي و دنظري وجهجت طرح عند بتردد أشعر 7
 يزٕعطخ

 كجٛشح 004. 1..7 المجموع الكمي



 و لمكشػػػافة المنتسػػػبيف ساسػػػياأل بعػػػد مػػػا التعمػػػيـ طمبػػػة ممارسػػػة درجػػػة فإ السػػػابؽ الجػػػدوؿ مػػػف يتضػػػح

 كانػػت لمحػور ميػارة العبل ػػات العامػة واالتصػاؿ بالنسػػبة الداخميػة بمحافظػة القياديػػة لمميػارات المرشػدات

( 3.36) بػػػػيف الحسػػػػابي المتوسػػػػط تػػػػراوحإذ  الكبيػػػػرة جػػػػدا والكبيػػػػرة والمتوسػػػػطة الممارسػػػػة درجػػػػة ضػػػػمف

" بدرجػة  تطوعيػة خدمات تقديـ و المجتمم في االندماج  حب" بندول  جا  في المرتبة األ إذ( 1.82و)

 مػػم تواصػػمي اسػػتمرار عمػػ  العمػػؿ مكػػافاإل  ػػدر " حاوؿبنػػدممارسػػة كبيػػرة جػػدا وجػػا  فػػي المرتبػػة ال انيػػة 

 و نظػري وجيػات طرح عند بتردد  شعر"  بندخيرة ممارسة كبيرة وجا  في المرتبة األ." وبدرجة اآلخريف

 بػبل اآلخػريف نقػد  تقبػؿ" بندخيرة وجا  في المرتبة  بؿ األ متوسطة." بدرجة ممارسة اآلخريف عم  آرائي

لممجمػػػوع الكمػػػي وبالنسػػػبة خػػػذت بقيػػػة العبػػػارات درجػػػة ممارسػػػة كبيػػػرة و ." بدرجػػػة ممارسػػػة كبيػػػرة مقاومػػػة

 (.3.12لممحور جا  بدرجة ممارسة كبيرة وبمتوسط حسابي)

   محور ميارة التخطيط بنودلودرجة الممارسة بالنسبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية-3

 بنودلودرجة الممارسة بالنسبة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  8يظير الجدوؿ )  إذ

 9مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابيارة التخطيط محور مي

 ( 8جدوؿ ) 

ادية لدى طمبة التعميـ ما بعد درجة ممارسة الميارات القي و نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واال

مرتبة تنازليا حسب  محور ميارة التخطيط بنودلبالنسبة  ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشداتاأل

 الحسابيالمتوسط 

المتوسط  بندال م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة الممارسة

1 
 057. 7.11 ثٓب أكهف انزٙ انًغؤٔنٛبد رحًم أعزطٛغ

 كبيرة جدا

2 
 ..30 7.31 .انًخزهفخ نْٟذاف انزُفٛز ٔ انزخطٛظ فٙ َظشْى ٔخٓبد اٜخشٍٚ أشبسن

 كبيرة جدا

3 
 063. 7.31 اْٞذاف رحمٛك فٙ خشٍٚاٜ ػهٗ انزأثٛش أعزطٛغ انمبئذ دٔس فٙ كٌٕأ ػُذيب

 كبيرة

4 
 053. .7.3 ثّ انمٛبو إَٔ٘ ْذف ٞ٘ انزخطٛظ ػُذ يزمُخ رُفٛزٚخ خطظ أضغ

 كبيرة



5 
 063. 6..7 ثٓب لًذ انزٙ انزخطٛظ ػًهٛخ َزبئح رحًم أعزطٛغ

 كبيرة

6 
 060. 3..7 رحمٛمٓب إَٔ٘ انزٙ اْٞذاف ثؼض نزحمٛك ثذٚهخ خطظ أضغ

 كبيرة

7 
 ثٓب اٜخشٍٚ نضاوإ ػهٗ أػًم ٔ ، اْٞذاف نزحمٛك انخطظ ثزُفٛز أنزضو

 كبيرة .3.3 .106

8 
 لذسارٓى ثؼض رطٕٚش ٔ اٜخشٍٚ يغبػذح فٙ ٔلزٙ يٍ خضءا أخصص

 كبيرة .3.3 1051

9 
 يشاخؼزٓب ٔ أْذافٙ رحمك ػذو حبنخٙ ف ثبنفشم لشاسا٠ فٙ يشكهخ نذ٘ نٛظ

1045 303. 
 كبيرة

 كبيرة .00. 1053 انكهٙانًدًٕع 

 

 لمكشافة المنتسبيف ساسياأل بعد ما التعميـ طمبة ممارسة درجة ف  السابؽ الجدوؿ مف يتضح

 درجة ضمف كانت لمحور ميارة التخطيط بالنسبة الداخمية بمحافظة القيادية لمميارات المرشدات و

جا  في المرتبة  فقد( 2.67( و)3.22) بيف الحسابي المتوسط تراوحإذ الكبيرة جدا والكبيرة  الممارسة

وجا  في المرتبة   " بدرجة ممارسة كبيرة جدا بيا  كمؼ التي المس وليات تحمؿ  ستطيم" بندول  األ

المختمفة" وبدرجة ممارسة  لؤلىداؼ التنفيذ و التخطيط في نظرىـ جيات و اآلخريف  شارؾ" بندال انية 

 و  ىدافي تحقؽ عدـ حالةي ف بالفشؿ  راراإل في مشكمة لدي ليس " بندخيرة وجا  في المرتبة األ كبيرة

 في و تي مف جز ا "  خصصبندخيرة وجا  في المرتبة  بؿ األ كبيرةمراجعتيا " بدرجة ممارسة 

درجة ممارسة كبيرة  بنودخذت بقية الو   دراتيـ" بدرجة ممارسة كبيرة بعض تطوير و اآلخريف مساعدة

 (. 2.70لممحور جا  بدرجة ممارسة كبيرة وبمتوسط حسابي) وبالنسبة لممجموع الكمي

 

 

 

 

 



منتسبين لمكشافة الثانيا: ممارسة المهارات القيادية لدى طمبة التعميم ما بعد األساسي غير 

 والمرشدات بمحافظة الداخمية؟

لدراسة  داة ابالنسبة لمحاور  ودرجة ممارسة الدور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -0
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات  01يظير الجدوؿ )  إذلغير المنتسبيف لمكشافة والمرشدات 

مرتبة تنازليا حسب المتوسط داة الدراسة لغير المنتسبيف بالنسبة لمحاور   الممارسةودرجة المعيارية 
 الحسابي

 ( 01الجدوؿ ) 
ودرجة ممارسة الميارات القيادية لدى طمبة التعميـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تنازليا  داة الدراسة مرتبةبالنسبة لمحاور   منتسبيف لمكشافة والمرشداتاألساسي الغير ما بعد 
 حسب المتوسط الحسابي

 

 
ساسػػػػػػي  لغيػػػػػػر ة ممارسػػػػػػة طمبػػػػػػة التعمػػػػػػيـ مػػػػػػا بعػػػػػػد األف درجػػػػػػ يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ السػػػػػػابؽ 

 داةبالنسػػػػػػػػبة لمحػػػػػػػػاور األ القياديػػػػػػػػة بمحافظػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػةالمنتسػػػػػػػػبيف لمكشػػػػػػػػافة والمرشػػػػػػػػدات لمميػػػػػػػػارات 
( 3.49تػػػػػػػراوح المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي بػػػػػػػيف) إذوالمتوسػػػػػػػطة  الكبيػػػػػػػرة  كانػػػػػػػت ضػػػػػػػمف درجػػػػػػػة الممارسػػػػػػػة

التخطػػػػػػػيط بدرجػػػػػػػة ممارسػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة وبمتوسػػػػػػػط  األولػػػػػػػ  محػػػػػػػورحيػػػػػػػث جػػػػػػػا  فػػػػػػػي المرتبػػػػػػػة  (1033و)
اتخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرار وبدرجػػػػػػػػة وفػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػة ال انيػػػػػػػػة محػػػػػػػػور ميػػػػػػػػارة حػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػكبلت و  ( 1076)حسػػػػػػػػابي

خيػػػػػػػػػرة محػػػػػػػػػور ميػػػػػػػػػارة وفػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػة ال ال ػػػػػػػػػة واأل (1034)وبمتوسػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػابيمتوسػػػػػػػػػطة ممارسػػػػػػػػػة 
وبالنسػػػػػػبة  ( 1033)وبمتوسػػػػػػط حسػػػػػػابي متوسػػػػػػطةالعبل ػػػػػػات العامػػػػػػة واتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار بدرجػػػػػػة ممارسػػػػػػة 

 (101.0)يضا حيث بم  المتوسط الحسابي   متوسطةلممجموع الكمي كانت درجة الممارسة 

 

 

 

ميارة حؿ محور  بنودلبالنسبة  ودرجة الممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية-1
ودرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ( 33) يظير الجدوؿ  إذالمشكبلت واتخاذ القرار  

مرتبة تنازليا حسب المتوسط  ميارة حؿ المشكبلت واتخاذ القرار لغير المنتسبيف بنودلالممارسة بالنسبة 
 الحسابي

 يحبٔس أداح انذساعخ و

 

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسخخ يًبسعخ 

0 
 كجٛشح 033. 1076 يٓبسح انزخطٛظ

1 
 يزٕعطخ 000. 1033 يٓبسح حم انًشكالد ٔارخبر انمشاس

2 
 يزٕعطخ  003. 1033 يٓبسح انؼاللبد انؼبيخ ٔاالرصبل

 يزٕعطخ 076. .101 انًدًٕع انكهٙ



 (  00جدوؿ ) 
ودرجة ممارسة الميارات القيادية لدى طمبة التعميـ ما  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

محور ميارة حؿ المشكبلت واتخاذ  بنودلبالنسبة  منتسبيف لمكشافة والمرشداتاألساسي الغير بعد 
 المتوسط الحسابيمرتبة تنازليا حسب القرار 

المتوسط  البند م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كجٛشح 043. 1.53 أرحهٗ ثبنصجش ٔانشدبػخ ٔانمٕح ػُذ يٕاخٓخ انًشكالد 0

 كجٛشح 063. 1.43 أنزضو ثبنزمبنٛذ ٔانمٛى انحًٛذح ػُذ حم انًشكالد انًخزهفخ. 1

انزٙ ٚمذيَٕٓب نحم انًشكالدخشٍٚ ٔانحهٕل اندذٚذح أرمجم آساء اٜ 2  كجٛشح ..30 1.00 

 كجٛشح 30.3 .1.7 اػًم ثشٔذ انفشٚك انٕاحذ ػُذ يٕاخٓخ انًشكالد 3

 يزٕعطخ 064. 1.33 أعزطٛغ انمٛبو ثًٓبيٙ انًكهف ثٓب فٙ رطجٛك انحهٕل انًمذيخ نحم انًشكالد 4

انًشكالد ٔٔعبئم حهٓبأنزضو ثبنزؼهًٛبد ٔانضٕاثظ ٔانمٕاٍَٛ انًحذدح  نًٕاخٓخ  5  يزٕعطخ 30.1 1.31 

 يزٕعطخ 30.3 3..1 ألٕو ثزٕصٚغ اٞفشاد انًغؤٔل ػُٓى َحٕ حم أخضاء يٍ انًشكالد انزٙ َٕاخٓٓب 6

 يزٕعطخ 30.7 ...1 أػزجش يٕاخٓخ انًشكالد يٍ اٞػًبل انشٔرُٛٛخ انزٙ ألٕو ثٓب 7

حهٓب.أػًم ػهٗ رذسٚت اٞفشاد ػهٗ حم انًشكالد ٔطشق  8  يزٕعطخ 3030 3.40 

 يزٕعطخ 3033 .3.4 غبنجب أسٖ لشاساد اٜخشٍٚ ػجئب ػهٙ 01

 كجٛشح 000. 3.22 انًدًٕع انكهٙ

 
الغيػػػػػػر  ساسػػػػػياأل بعػػػػػػد مػػػػػا التعمػػػػػػيـ طمبػػػػػة ممارسػػػػػػة درجػػػػػة ف  السػػػػػػابؽ الجػػػػػدوؿ مػػػػػػف يتضػػػػػح 
لمحػػػػػور ميػػػػػارة حػػػػػؿ  بالنسػػػػػبة الداخميػػػػػة بمحافظػػػػػة القياديػػػػػة لمميػػػػػارات المرشػػػػػدات و لمكشػػػػػافة منتسػػػػػبيف

 حيػػػػث الكبيػػػػرة والمتوسػػػػطة الممارسػػػػة درجػػػػة ضػػػػمف كانػػػػت المشػػػػكبلت واتخػػػػاذ القػػػػرار لغيػػػػر المنتسػػػػبيف
  تحمػػػػػػ " بنػػػػػػدولػػػػػػ  جػػػػػػا  فػػػػػػي المرتبػػػػػػة األ و  ػػػػػػد (2.70( و)3.81) بػػػػػػيف الحسػػػػػػابي المتوسػػػػػػط تػػػػػػراوح

بدرجػػػػػػة ممارسػػػػػػة كبيػػػػػػرة جػػػػػػدا وجػػػػػػا  فػػػػػػي  " المشػػػػػػكبلت مواجيػػػػػػة عنػػػػػػد القػػػػػػوة و الشػػػػػػجاعة و بالصػػػػػػبر
" وبدرجػػػػػػػة .المختمفػػػػػػػة المشػػػػػػػكبلت حػػػػػػػؿ عنػػػػػػػد الحميػػػػػػػدة القػػػػػػػيـ و بالتقاليػػػػػػػد  لتػػػػػػػـز" بنػػػػػػػدالمرتبػػػػػػػة ال انيػػػػػػػة 
" بدرجػػػػػة .عمػػػػػي عبئػػػػػا اآلخػػػػػريف  ػػػػػرارات  رى غالبػػػػػا" بنػػػػػدخيػػػػػرة وجػػػػػا  فػػػػػي المرتبػػػػػة األ ممارسػػػػػة كبيػػػػػرة

 حػػػػػؿ عمػػػػػ  األفػػػػػراد تػػػػػدريب عمػػػػػ   عمػػػػػؿ " بنػػػػػدخيػػػػػرة وجػػػػػا  فػػػػػي المرتبػػػػػة  بػػػػػؿ األ متوسػػػػػطةممارسػػػػػة 
درجػػػػػة ممارسػػػػػة كبيػػػػػرة  بنػػػػػودخػػػػػذت بقيػػػػػة ال  و متوسػػػػػطة" بدرجػػػػػة ممارسػػػػػة .حميػػػػػا طػػػػػرؽ و المشػػػػػكبلت

 (. 3.22)وبالنسبة لممجموع الكمي لممحور جا  بدرجة ممارسة كبيرة وبمتوسط حسابي
 محور ميارة العبل ات بنودلودرجة الممارسة بالنسبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية-2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ( 12) حيث يظير الجدوؿ العامة واالتصاؿ لغير المنتسبيف  



مرتبة محور ميارة العبل ات العامة واالتصاؿ لغير المنتسبيف  بنودلودرجة الممارسة بالنسبة المعيارية 
 تنازليا حسب المتوسط الحسابي

 
 ( 01جدوؿ ) 

ودرجة ممارسة الميارات القيادية لدى طمبة التعميـ ما بعد حسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ال
محور ميارة العبل ات العامة واالتصاؿ  بنودلبالنسبة  منتسبيف لمكشافة والمرشداتاألساسي الغير 

 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
المتوسط  بندال م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الممارسةدرجة 

 كبيرة 063. 3..7 أحت االَذيبج فٙ انًدزًغ ٔرمذٚى خذيبد رطٕػٛخ 0
 كبيرة 30.3 1.43 أحبٔل لذس االيكبٌ انؼًم ػهٗ اعزًشاس رٕاصهٙ يغ اٜخشٍٚ 1
يؤثشح ٔشخصٛخ ردزة االَزجبِ ػُذ انحذٚث ٔيخبطجخ اٜخشٍٚ شخصٛخنذ٘  2  كبيرة 30.5 .1.3 
اٜخشٍٚ ٔرغٛٛش اردبْبرٓىنذ٘ لذسح ػهٗ انزأثٛش ػهٗ  3  متوسطة 30.4 ...1 
 متوسطة 30.4 .3.5 أكٌٕ لبئذا ٔيٕخٓب نهحذٚث أثُبء اندهغبد ٔاالخزًبػبد انؼبيخ 4
 متوسطة 3030 3.43 أرمجم َمذ اٜخشٍٚ ثال يمبٔيخ 5
 متوسطة 3033 3.37 أشؼش ثزشدد ػُذ طشذ ٔخٓبد َظش٘ ٔآسائٙ ػهٗ اٜخشٍٚ 6

 كبيرة 003. 3.21 انًدًٕع انكهٙ
 ساسػػػػي لغيػػػػراأل بعػػػد مػػػػا التعمػػػيـ طمبػػػػة ممارسػػػة درجػػػػة ف  السػػػابؽ الجػػػػدوؿ خػػػبلؿ مػػػػف يتضػػػح

لمحػػػور ميػػػارة العبل ػػػات  بالنسػػػبة الداخميػػػة بمحافظػػػة القياديػػػة لمميػػػارات المرشػػػدات و لمكشػػػافة المنتسػػػبيف
 بػيف الحسػابي المتوسػط تػراوح حيػث المتوسػطة والكبيػرة  الممارسػة درجػة ضػمف كانػت العامة واالتصاؿ

 خػػدمات تقػػديـ و المجتمػػم فػػي االنػػدماج  حػػب" بنػػدولػػ  ( حيػػث جػػا  فػػي المرتبػػة األ1.53( و)3.11)
 عمػػػ  العمػػػؿ مكػػػافاإل  ػػػدر " حاوؿبنػػػد" بدرجػػػة ممارسػػػة كبيػػػرة جػػػدا وجػػػا  فػػػي المرتبػػػة ال انيػػػة  تطوعيػػػة
 عنػد بتػردد  شػعر"  بنػدخيػرة األكبيػرة وجػا  فػي المرتبػة ." وبدرجة ممارسة اآلخريف مم تواصمي استمرار

" بنػدخيرة وجا  في المرتبة  بؿ األ متوسطة." بدرجة ممارسة اآلخريف عم  آرائي و نظري وجيات طرح
وبالنسػبة درجػة ممارسػة كبيػرة  بنػودخذت بقيػة الو  ." بدرجة ممارسة كبيرة مقاومة ببل اآلخريف نقد  تقبؿ

 (.2.10كبيرة وبمتوسط حسابي)لممجموع الكمي لممحور جا  بدرجة ممارسة 
 

ور ميارة التخطيط مح بنودلودرجة الممارسة بالنسبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية-3
ودرجة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  02حيث يظير الجدوؿ ) لغير المنتسبيف  
 المتوسط الحسابي مرتبة تنازليا حسبمحور ميارة التخطيط لغير المنتسبيف  بنودل الممارسة بالنسبة

 ( 02جدوؿ ) 



ممارسة الميارات القيادية لدى طمبة التعميـ ما بعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة
تنازليا حسب مرتبة محور ميارة التخطيط  بنودللنسبة با منتسبيف لمكشافة والمرشداتاألساسي الغير 

 المتوسط الحسابي
المتوسط  بندال ـ

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة الممارسة

 كثُشج 060. 5..7 أعزطٛغ رحًم انًغؤٔنٛبد انزٙ أكهف ثٓب 0

 كثُشج 30.7 1.46 أضغ خطظ رُفٛزٚخ يزمُخ ػُذ انزخطٛظ ٞ٘ ْذف إَٔ٘ انمٛبو ثّ 1

ٔانزُفٛز نْٟذاف انًخزهفخ.أشبسن اٜخشٍٚ ٔخٓبد َظشْى فٙ انزخطٛظ  2  كثُشج 3031 1.34 

 كثُشج 065. 1.00 أضغ خطظ ثذٚهخ نزحمٛك ثؼض اْٞذاف انزٙ إَٔ٘ رحمٛمٓب 3

 كثُشج .303 1.07 أعزطٛغ رحًم َزبئح ػًهٛخ انزخطٛظ انزٙ لًذ ثٓب 4

نضاو اٜخشٍٚ ثٓبإنخطظ نزحمٛك اْٞذاف، ٔأػًم ػهٗ أنزضو ثزُفٛز ا 5  يرىسطح 3037 1.14 

خشٍٚ فٙ رحمٛك اْٞذافٔس انمبئذ أعزطٛغ انزأثٛش ػهٗ اٜكٌٕ فٙ دأػُذيب  6  يرىسطح 3037 1.31 

حبنخ ػذو رحمك أْذافٙ ٔيشاخؼزٓب ٙلشاس ثبنفشم فا٠ نٛظ نذ٘ يشكهخ فٙ 7  يرىسطح 3033 1.31 

 يرىسطح 3033 5..1 أخصص خضءا يٍ ٔلزٙ فٙ يغبػذح اٜخشٍٚ ٔرطٕٚش ثؼض لذسارٓى 8

 كثُشج 033. 3.49 انًدًٕع انكهٙ

 
ساسػػػػػػي األ بعػػػػػػد مػػػػػػا التعمػػػػػػيـ طمبػػػػػػة ممارسػػػػػػة درجػػػػػػة ف  السػػػػػػابؽ الجػػػػػػدوؿ خػػػػػػبلؿ مػػػػػػف يتضػػػػػػح

لمحػػػػػػػور  بالنسػػػػػػػبة الداخميػػػػػػػة بمحافظػػػػػػػة القياديػػػػػػػة لمميػػػػػػػارات المرشػػػػػػػدات و لمكشػػػػػػػافة لغيػػػػػػػر المنتسػػػػػػػبيف
 بػػػػػػػػيف الحسػػػػػػػػابي المتوسػػػػػػػػط تػػػػػػػػراوح فقػػػػػػػػدالكبيػػػػػػػػرة  الممارسػػػػػػػػة درجػػػػػػػػة ضػػػػػػػػمف كانػػػػػػػػت ميػػػػػػػػارة التخطػػػػػػػػيط

  كمػػػػػػؼ التػػػػػػي المسػػػػػػ وليات تحمػػػػػػؿ  سػػػػػػتطيم" بنػػػػػػدولػػػػػػ  ا  فػػػػػػي المرتبػػػػػػة األجػػػػػػ فقػػػػػػد( 2.17( و)3.17)
 عنػػػػػػد متقنػػػػػػة تنفيذيػػػػػػة خطػػػػػػط "  ضػػػػػػمبنػػػػػػد" بدرجػػػػػػة ممارسػػػػػػة كبيػػػػػػرة وجػػػػػػا  فػػػػػػي المرتبػػػػػػة ال انيػػػػػػة  بيػػػػػػا

"  بنػػػػػدخيػػػػػرة جػػػػػا  فػػػػػي المرتبػػػػػة األ و ." وبدرجػػػػػة ممارسػػػػػة كبيػػػػػرةبػػػػػو القيػػػػػاـ  نػػػػػوي ىػػػػػدؼ ألي التخطػػػػػيط
 كبيػػػػرة." بدرجػػػػة ممارسػػػػة  ػػػػدراتيـ بعػػػػض تطػػػػوير و اآلخػػػػريف مسػػػػاعدة فػػػػي و تػػػػي مػػػػف جػػػػز ا  خصػػػػص

 تحقػػػػؽ عػػػػدـ حالػػػػة فػػػػي بالفشػػػػؿ  ػػػػراراإل فػػػػي مشػػػػكمة لػػػػدي لػػػػيس" بنػػػػدخيػػػػرة وجػػػػا  فػػػػي المرتبػػػػة  بػػػػؿ األ
وبالنسػػػػػبة درجػػػػػة ممارسػػػػػة كبيػػػػػرة  بنػػػػػودخػػػػػذت بقيػػػػػة ال  و ." بدرجػػػػػة ممارسػػػػػة كبيػػػػػرةمراجعتيػػػػػا و  ىػػػػػدافي
 (.2.38الكمي لممحور جا  بدرجة ممارسة كبيرة وبمتوسط حسابي)لممجموع 

 

 : والذي ينص عمى اآلتي ثاني: عرض نتائج السؤال الثانياً 



درجة ممارسة طمبة  في ((α≤0.05عند مستوى الداللةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية هل  -3

لمميارات القيادية  وغير المنتسبيف ليا المنتسبيف لمكشافة والمرشدات( 12 -10الصفوف )

 ؟الدراسيوالصؼ  االجتماعيلممتغيرات9 النوع محافظة الداخمية تبعًا مدارس ب

جابة عم  ىذا الس اؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جؿ اإل  مفو 

 One Way)والمنتسبيف واختبار تحميؿ التبايف األحادي االجتماعي ( لمتغيري النوع(T-Testواختبار 

Anova) تي9يتضح ذلؾ مف خبلؿ اآل و لمتغير الصؼ 

 

 

 

 

 لممنتسبين لمكشافة والمرشداتاالجتماعي  النوع بالنسبة لمتغير -1

ة درجلT-TEST( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  03يوضح الجدوؿ ) 

والمرشدات لمميارات التربوية بمحافظة ساسي المنتسبيف لمكشافة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األ

 9االجتماعي الداخمية تبعًا لمتغير النوع

 ( 03جدوؿ ) 

رسة طمبة التعميـ ما بعد لدرجة مماT-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
 لمتغير النوعساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية بمحافظة الداخمية تبعًا األ

 االجتماعي
 

انًرىسظ  انعذد انُىع انًحبٔس

 انحساتٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

دسجاخ 

 انحشَح

يسرىي  قًُح خ

 انذالنح

اذجاِ 

 انذالنح

يٓبسح حم 

انًشكالد 
 0.560 3.724 62 ذكر

غُش  0.305 1.030 330



 0.538 3.824 65 ان   ٔارخبر انمشاس
 دانّ

يٓبسح 

انؼاللبد 

انؼبيخ 

 ٔاالرصبل

 0.433 3.603 62 ذكر
غُش  0.342 0.955 330

 دانّ
 0.596 3.692 65 ان  

يٓبسح 

 انزخطٛظ
 0.722 3.761 62 ذكر

غُش  0.181 1.346 330

 دانّ
 0.580 3.917 65 ان  

انًدًٕع 

 انكهٙ
 0.501 3.704 62 ذكر

غُش  0.185 1.333 330

 حدان
 0.484 3.821 65 ان  

  ّ0.05ػُذ يغزٕٖدان ≥α 

حصػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتوى إوجػػػػػػػػود فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة  عػػػػػػػػدـ يتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ السػػػػػػػػابؽ       

ساسػػػػػػػػي المنتسػػػػػػػػبيف لمكشػػػػػػػػافة ة ممارسػػػػػػػػة طمبػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد األدرجػػػػػػػػفػػػػػػػػي  ((α≤0.05ةالداللػػػػػػػػ

و  فػػػػػػي المحػػػػػػاور ال بل ػػػػػػة نػػػػػػاث بػػػػػػيف الػػػػػػذكور واإل والمرشػػػػػػدات لمميػػػػػػارات القياديػػػػػػة بمحافظػػػػػػة الداخميػػػػػػة

درجػػػػػػة ممارسػػػػػػتيـ لمميػػػػػػارات  فػػػػػػيكػػػػػػذلؾ فػػػػػػي المجمػػػػػػوع الكمػػػػػػي ممػػػػػػا يعنػػػػػػي تقػػػػػػارب وجيػػػػػػات النظػػػػػػر 

 القيادية.

 

 سبين لمكشافة والمرشداتتالصف لممن بالنسبة لمتغير-1

درجػػػػػػػػػة ل( المتوسػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػة  04جػػػػػػػػػدوؿ ) يوضػػػػػػػػػح حيػػػػػػػػػث 

لمكشػػػػػػػػافة والمرشػػػػػػػػدات لمميػػػػػػػػارات القياديػػػػػػػػة ساسػػػػػػػػي المنتسػػػػػػػػبيف ممارسػػػػػػػػة طمبػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد األ

األحػػػػػػادي ( تحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف  05جػػػػػػدوؿ ) كمػػػػػػا يوضػػػػػػح  تبعػػػػػػًا لمتغيػػػػػػر الصػػػػػػؼ  بمحافظػػػػػػة الداخميػػػػػػة

 لنفس المتغير.

 ( 04جدوؿ ) 



ساسي المنتسبيف ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األلدرجالمعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 الصؼلمتغير تبعا  لمميارات القيادية التربوية بمحافظة الداخميةلمكشافة والمرشدات 

انًرىسظ  انعذد انصف انًحاوس

 انحساتٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

يهاسج حم 

انًشكالخ واذخار 

 انقشاس

3. 72 3.63 0.525 

33 46 3.92 0.535 

33 9 4.14 0.487 

يهاسج انعالقاخ 

 انعايح واالذصال

3. 72 3.54 0.534 

33 46 3.76 0.497 

33 9 3.92 0.335 

 0.719 3.70 72 .3 يهاسج انرخطُظ

33 46 3.95 0.512 

33 9 4.37 0.384 

 انًجًىع انكهٍ

3. 72 3.63 0.504 

33 46 3.89 0.435 

33 9 4.16 0.306 

 

ممارسػة ة لدرجػف ىنالؾ بعض الفػروؽ الظاىريػة فػي المتوسػطات الحسػابية  يتضح مف الجدوؿ السابؽ 

 ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية التربوية بمحافظة الداخميةطمبة التعميـ ما بعد األ

ـ اختبار تحميؿ التبايف حصائيا تـ استخداإف ىذه الفروؽ دالو   مف جؿ التأكد ومف تبعا لمتغير الصؼ 

 (05حادي وذلؾ مف الجدوؿ ) األ

 ( 05 جدوؿ )

ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشدات ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األلدرجحادي األتحميؿ التبايف 

 تبعا لمتغير الصؼ  لمميارات القيادية التربوية بمحافظة الداخمية

يسرىي  قًُح فيرىسظ دسجاخ يجًىع  يصذس انرثاٍَ انًحاوس



 انذالنح انًشتعاخ انحشَح انًشتعاخ

يٓبسح حم 

انًشكالد ٔارخبر 

 انمشاس

 1.83 2 3.66 ثٍٛ انًدًٕػبد

6.60 0.002* 
 داخم انًدًٕػبد

34.38 124 0.277 

 انًدًٕع انكهٙ
38.05 126  

يٓبسح انؼاللبد 

 انؼبيخ ٔاالرصبل

 1.05 2 2.102 ثٍٛ انًدًٕػبد

 0.261 124 342.33 داخم انًدًٕػبد *0.020 4.02

  126 34.43 انًدًٕع انكهٙ

 2.23 2 4.46 ثٍٛ انًدًٕػبد يٓبسح انزخطٛظ

5.56 
0.005* 

 
 

 0.401 124 49.76 داخم انًدًٕػبد

  126 54.23 انًدًٕع انكهٙ

 انًدًٕع انكهٙ

 1.70 2 3.39 ثٍٛ انًدًٕػبد

 0.221 124 27.39 داخم انًدًٕػبد *0.001 7.69

  126 30.79 انًدًٕع انكهٙ

 ٖٕ0.05دانّ ػُذ يغز ≥α 

ة لدرجػ ((α≤0.05ةحصائية عنػد مسػتوى الداللػإدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة يتضح مف الج

ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية التربوية بمحافظة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األ

جػػؿ معرفػػة مصػػدر الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ  ومػػف داة الدراسػػة تبعا لمتغيػػر الصػػؼ لجميػػم محػػاور  الداخميػػة

 (. 06لممقارنات البعدية ويتضح ذلؾ مف جدوؿ ) LSDاختبار 

 ( 06جدوؿ )

 الصؼ لجميم المحاور لممقارنات البعدية لمتغير  LSDاختبار         

انًزٕعظ  انصف انًحبٔس

 انحغبثٙ

01 00 01 

يهاسج حم 

انًشكالخ 

 واذخار انقشاس

3. 1031 - 0.004* 0.007* 
33 1063 - - - 

33 7037 - - - 

يهاسج انعالقاخ 

انعايح 

3. 1007 - 0.023* 0.038* 
33 1043 - - - 



 - - - 1063 33 واالذصال

 

 يهاسج انرخطُظ

3. 104. - 0.038* 0.004* 

33 1060 - - - 

33 7041 - - - 

 انًجًىع انكهٍ

3. 1031 - 0.004* 0.002* 
33 1056 - - - 

33 7033 - - - 

 α≤ 0.05ػُذ يغزٕٖ خ*دان           

ساسػػػي ة ممارسػػػة طمبػػػة التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األلدرجػػػحصػػػائية اإلفػػػروؽ ال ف يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ   

بالنسػػػبة لمتغيػػػر الصػػػؼ  المنتسػػػبيف لمكشػػػافة والمرشػػػدات لمميػػػارات القياديػػػة التربويػػػة بمحافظػػػة الداخميػػػة

ف طػبلب الصػؼ ال ػاني كانت لصالح الصؼ ال ػاني عشػر  ي   لجميم محاور الدراسة ولممجموع الكمي

عاشر وطبلب الصػؼ الحػادي عشػر عشر  ك ر ممارسة لمميارات القيادية التربوية مف طبلب الصؼ ال

 ف طبلب الصؼ الحادي عشر  فضؿ مف طبلب الصؼ العاشر.كما  

 سبين لمكشافة والمرشداتتلغير المن االجتماعي نوعبالنسبة لمتغير ال-3
 

ة درجلT-TEST( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  07جدوؿ ) يوضح 
ساسي لغير المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية التربوية ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األ

 :يجتماعاال بمحافظة الداخمية تبعًا لمتغير النوع
 ( 07جدوؿ ) 
ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد لدرجT-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

ساسي لغير المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية التربوية بمحافظة الداخمية تبعًا لمتغير األ
 االجتماعي النوع

انًرىسظ  انعذد انُىع انًحاوس

 انحساتٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

دسجاخ 

 انحشَح

يسرىي  قًُح خ

 انذالنح

اذجاِ 

 انذالنح

يهاسج حم 

انًشكالخ 

واذخار 

 انقشاس

 خغٛش دان 3.739 5,37 569 3.9:3 7.63 6: ركش

 َثًأ

:9 7.68 3.97< 

يهاسج 

انعالقاخ 

انعايح 

 خغٛش دان 3.786 9=.3 569 3.877 >7.5 6: ركش

 َثًأ
:9 7.66 3.9=: 



 واالذصال

يهاسج 

 انرخطُظ

 خغٛش دان 5>3.5 5,78 569 66;.3 >7.8 6: ركش

 3>3.9 7.93 9: َثًأ

انًجًىع 

 انكهٍ

 خغٛش دان 9>3.5 5,77 569 3.935 ;7.6 6: ركش

 8>3.8 7.77 9: َثًأ

 

حصػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتوى إوجػػػػػػػػود فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة  عػػػػػػػػدـ يتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ السػػػػػػػػابؽ       
فة ساسػػػػي الغيػػػػر المنتسػػػػبيف لمكشػػػػاممارسػػػػة طمبػػػػة التعمػػػػيـ مػػػػا بعػػػػد األة درجػػػػ حػػػػوؿ ((α≤0.05ةالداللػػػػ

فػػػػػػػي المحػػػػػػػاور ال بل ػػػػػػػة نػػػػػػػاث بػػػػػػػيف الػػػػػػػذكور واإل بمحافظػػػػػػػة الداخميػػػػػػػةوالمرشػػػػػػػدات لمميػػػػػػػارات القياديػػػػػػػة 
نػػػػػػاث والػػػػػػذكور الغيػػػػػػر منتسػػػػػػبيف لدرجػػػػػػة ممارسػػػػػػتيـ تقػػػػػػارب بػػػػػػيف اإل وىػػػػػػذا معنػػػػػػاهوالمجمػػػػػػوع الكمػػػػػػي  

 لميارات القيادة التربوية.
 الصف لغير المنسبين لمكشافة والمرشدات بالنسبة لمتغير-3

ممارسػػػػػػػػة درجػػػػػػػػة ل( المتوسػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػة  08جػػػػػػػػدوؿ ) يوضػػػػػػػػح 
 ساسػػػػي الغيػػػػر المنتسػػػػبيف لمكشػػػػافة والمرشػػػػدات لمميػػػػارات القياديػػػػة بمحافظػػػػةطمبػػػػة التعمػػػػيـ مػػػػا بعػػػػد األ

األحػػػػػادي لػػػػػنفس ( تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف  11كمػػػػػا يوضػػػػػح الجػػػػػدوؿ ر ػػػػػـ ) تبعػػػػػًا لمتغيػػػػػر الصػػػػػؼ  الداخميػػػػػة
 المتغير.

 ( 08جدوؿ ) 
ساسي الغير ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األلدرجالمعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 الصؼلمتغير  المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية التربوية بمحافظة الداخمية تبعا
انًرىسظ  انعذد انصف انًحاوس

 انحساتٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

يهاسج حم 

انًشكالخ واذخار 

 انقشاس

3. 43 1033 .0030 

33 73 1033 .0010 

33 6 1013 .0754 

يهاسج انعالقاخ 

 انعايح واالذصال

3. 43 1033 .0017 

33 73 1033 .0764 

33 6 101. .0110 

 0436. 1013 43 .3 يهاسج انرخطُظ

33 73 1000 .0033 

33 6 103. .0157 

 انًجًىع انكهٍ

3. 43 10.6 .00.7 

33 73 101. .0710 

33 6 1003 .01.3 

 
ف ىنالػؾ بعػض الفػروؽ الظاىريػة فػي المتوسػطات الحسػابية  يتضح مف خبلؿ الجػدوؿ السػابؽ 

والمرشػػدات لمميػػارات القياديػػة  ساسػػي الغيػػر المنتسػػبيف لمكشػػافةة ممارسػػة طمبػػة التعمػػيـ مػػا بعػػد األلدرجػػ



اسػتخداـ حصػائيا تػـ إ ةف ىػذه الفػروؽ دالػ  مػف ومػف اجػؿ التأكػدتبعػا لمتغيػر الصػؼ  بمحافظة الداخمية
 (  11الجدوؿ )  فيحادي وذلؾ اختبار تحميؿ التبايف األ

 
 ( 11جدوؿ )

المنتسبيف لمكشافة ساسي الغير ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األلدرجحادي تحميؿ التبايف األ
 داة الدراسةتبعا لمتغير الصؼ لجميم محاور   والمرشدات لمميارات القيادية بمحافظة الداخمية

 
يجًىع  يصذس انرثاٍَ انًحاوس

 انًشتعاخ

دسجاخ 

 انحشَح

يرىسظ 

 انًشتعاخ

قًُح 

 ف

يسرىي 

 انذالنح

يهاسج حم 

انًشكالخ واذخار 

 انقشاس

 

 303.5 30511 3 1033 تٍُ انًجًىعاخ

 
داخم  *0.002

 انًجًىعاخ

17015 337 .0344 

  333 150.0 انًجًىع انكهٍ

يهاسج انعالقاخ 

 انعايح واالذصال

 

 70.36 30.03 3 .303 تٍُ انًجًىعاخ

 
داخم  *0.020

 انًجًىعاخ

13011 337 .0333 

  333 17071 انًجًىع انكهٍ

 00033 30317 3 7073 تٍُ انًجًىعاخ يهاسج انرخطُظ

 
داخم  *0.005

 انًجًىعاخ

76043 337 .07.3 

  333 07031 انًجًىع انكهٍ

 انًجًىع انكهٍ

 40361 ..304 3 1016 تٍُ انًجًىعاخ

 
داخم  *0.001

 انًجًىعاخ

34016 337 .0333 

  333 1.046 انًجًىع انكهٍ
 ٖٕ0.05دانّ ػُذ يغز ≥α 

ة لدرج((α≤0.05ةحصائية عند مستوى الداللإيتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة 
ساسي غير المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية بمحافظة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األ

جؿ معرفة مصدر الفروؽ تـ استخداـ  ومف داة الدراسة تبعا لمتغير الصؼ لجميم محاور   الداخمية
 (. 10) جدوؿ ر ـال فيلممقارنات البعدية ويتضح ذلؾ  LSDاختبار 

 
 ( 10جدوؿ ر ـ ) 

 الصؼ لجميم المحاور لممقارنات البعدية لمتغير  LSDاختبار         
 

انًرىسظ  انصف انًحاوس

 انحساتٍ

3. 33 33 

 *0.007 *0.004 - 1033 .3يهاسج حم 



انًشكالخ 

 واذخار انقشاس

33 1033 - - - 

33 1013 - - - 

يهاسج انعالقاخ 

انعايح 

 واالذصال

3. 1033 - 0.023* 0.038* 
33 1033 - - - 

33 101. - - - 

 *0.004 *0.038  1013 .3 يهاسج انرخطُظ
33 1000 - - - 

33 103. - - - 

 انًجًىع انكهٍ

3. 10.6 - 0.004* 0.002* 
33 101. - - - 

33 1003 - - - 
 α≤ 0.05ػُذ يغزٕٖ خ*دان           

ساسػي لغيػر ة ممارسػة طمبػة التعمػيـ مػا بعػد األلدرجحصائية اإلفروؽ ال ف يتضح مف الجدوؿ السابؽ   
بالنسػبة لمتغيػر الصػؼ لجميػم محػاور المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية بمحافظة الداخمية

ف طػػبلب الصػػؼ ال ػػاني عشػػر  ك ػػر كانػػت لصػػالح الصػػؼ ال ػػاني عشػػر  ي   الكمػػيالدراسػػة ولممجمػػوع 
ف عاشػػر وطػػبلب الصػػؼ الحػػادي عشػػر كمػػا  ممارسػػة لمميػػارات القياديػػة التربويػػة مػػف طػػبلب الصػػؼ ال

 طبلب الصؼ الحادي عشر  فضؿ مف طبلب الصؼ العاشر.
 
 بالنسبة لمتغير االنتساب  -5

  T-TESTالمتوسػػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػػة واختبػػػػػػػػػػار  ( 11يوضػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػدوؿ ) 

ساسػػػػػي المنتسػػػػػبيف لمكشػػػػػافة والمرشػػػػػدات وغيػػػػػر المنتسػػػػػبيف ة ممارسػػػػػة طمبػػػػػة التعمػػػػػيـ مػػػػػا بعػػػػػد األلدرجػػػػػ

 ليا  لمميارات القيادية بمحافظة الداخمية تبعًا لمتغير المنتسبيف وغير المنتسبيف

 

 

 ( 11جدوؿ ) 

ـ ما بعد لدرجة ممارسة طمبة التعميT-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشدات وغير المنتسبيف ليا  لمميارات القيادية التربوية بمحافظة األ

 الداخمية تبعًا لمتغير المنتسبيف وغير المنتسبيف

اذجاِ يسرىي  قًُح خدسجاخ االَحشاف  انًرىسظ انعذد االَرساب انًحاوس



 انذالنح انذالنح انحشَح انًعُاسٌ انحساتٍ

يهاسج حم 

انًشكالخ 

 واذخار انقشاس

 70334 334 0751. 70.4 63 يُرسة

0.000* 

نصانح 

غُش  انًُرسثٍُ

 يُرسة

334 1033 .0076 

يهاسج انعالقاخ 

انعايح 

 واالذصال

 30115 334 00.3. 1053 63 يُرسة

0.020* 

نصانح 

غُش  انًُرسثٍُ

 يُرسة

334 1033 .0033 

 30363 334 0053. 70.1 63 يُرسة يهاسج انرخطُظ

0.023* 

نصانح 

غُش  انًُرسثٍُ

 يُرسة

334 1076 .0303 

 ..100 334 0777. 1066 63 يُرسة انًجًىع انكهٍ

0.001* 

نصانح 

غُش  انًُرسثٍُ

 يُرسة

334 101. .0767 

 0.05ػُذ يغزٕٖ خدان ≥α 

حػوؿ   ((α≤0.05ةحصػائية عنػد مسػتوى الداللػإيتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة 

ساسػػػي المنتسػػػػبيف لمكشػػػػافة والمرشػػػػدات وغيػػػػر المنتسػػػػبيف ليػػػػا  ة ممارسػػػػة طمبػػػػة التعمػػػػيـ مػػػػا بعػػػػد األدرجػػػ

فضػػؿ   المنتسػػبيف ف وىػػذا معنػػاه  المنتسػػبيف وغيػػر المنتسػػبيف  بػػيف لمميػػارات القياديػػة بمحافظػػة الداخميػػة

 .ي درجة الممارسة لميارات القيادةمف غير المنتسبيف ف

 9 ة ف نو يمكف تناوؿ  ىـ النتائو فيلنتائو الدراس مف التحميؿ اإلحصائي
 

ة درجػػػػػػػػفػػػػػػػي  ((α≤0.05ةحصػػػػػػػػائية عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػإوجػػػػػػػود فػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػة  عػػػػػػػدـ -
المنتسػػػػبيف لمكشػػػػافة والمرشػػػػدات لمميػػػػارات القياديػػػػة ساسػػػػي ممارسػػػػة طمبػػػػة التعمػػػػيـ مػػػػا بعػػػػد األ

فػػػػػػي المحػػػػػػاور ال بل ػػػػػػة  و كػػػػػػذلؾ فػػػػػػي المجمػػػػػػوع نػػػػػػاث بػػػػػػيف الػػػػػػذكور واإل بمحافظػػػػػػة الداخميػػػػػػة
 درجة ممارستيـ لمميارات القيادية. فيالكمي مما يعني تقارب وجيات النظر 

طمبػػػػػة ة ممارسػػػػػة لدرجػػػػػ ((α≤0.05ةحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى الداللػػػػػإوجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة  -
ساسػػػػػػػي المنتسػػػػػػػبيف لمكشػػػػػػػافة والمرشػػػػػػػدات لمميػػػػػػػارات القياديػػػػػػػة التربويػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ مػػػػػػػا بعػػػػػػػد األ

 .داة الدراسةتبعا لمتغير الصؼ لجميم محاور   بمحافظة الداخمية



درجػػػػػػػة  حػػػػػػػوؿ ((α≤0.05ةحصػػػػػػػائية عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػإوجػػػػػػػود فػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػة  عػػػػػػػدـ -
المنتسػػػػػبيف لمكشػػػػػافة والمرشػػػػػدات لمميػػػػػارات غيػػػػػر ساسػػػػػي ة طمبػػػػػة التعمػػػػػيـ مػػػػػا بعػػػػػد األممارسػػػػػ

فػػػػػي المحػػػػػاور ال بل ػػػػػة والمجمػػػػػوع الكمػػػػػي  نػػػػػاث بػػػػػيف الػػػػػذكور واإل القياديػػػػػة بمحافظػػػػػة الداخميػػػػػة
نػػػػػػػاث والػػػػػػػذكور الغيػػػػػػػر منتسػػػػػػػبيف لدرجػػػػػػػة ممارسػػػػػػػتيـ لميػػػػػػػارات تقػػػػػػػارب بػػػػػػػيف اإل وىػػػػػػػذا معنػػػػػػػاه

 القيادة التربوية.
ساسػػػػػي لغيػػػػػر المنتسػػػػػبيف بعػػػػػد األ ة ممارسػػػػػة طمبػػػػػة التعمػػػػػيـ مػػػػػالدرجػػػػػحصػػػػػائية اإلفػػػػػروؽ ال ف  -

بالنسػػػػػبة لمتغيػػػػػر الصػػػػػؼ لجميػػػػػم  لمكشػػػػػافة والمرشػػػػػدات لمميػػػػػارات القياديػػػػػة بمحافظػػػػػة الداخميػػػػػة
ف طػػػػػػػبلب كانػػػػػػػت لصػػػػػػػالح الصػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػاني عشػػػػػػػر  ي   محػػػػػػػاور الدراسػػػػػػػة ولممجمػػػػػػػوع الكمػػػػػػػي

الصػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػاني عشػػػػػػػر  ك ػػػػػػػر ممارسػػػػػػػة لمميػػػػػػػارات القياديػػػػػػػة التربويػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػبلب الصػػػػػػػؼ 
ف طػػػػػػبلب الصػػػػػػؼ الحػػػػػػادي عشػػػػػػر  فضػػػػػػؿ لصػػػػػػؼ الحػػػػػػادي عشػػػػػػر كمػػػػػػا  عاشػػػػػػر وطػػػػػػبلب اال

 مف طبلب الصؼ العاشر.
 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 والتوصيات الدراسة نتائجمناقشة 
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 الفصل الخامس

 والمقترحات مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 مقدمة:

 إل  باإلضافةالدراسة في الفصؿ الرابم  إليياتضمف ىذا الفصؿ منا شة النتائو التي توصمت 

 تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات المنب قة مف ىذه النتائو وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ9 

 :والذي ينص عمى اآلتي األولأوال: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 

( 12 -10طلبة الصفوف ) ة لدىٌمهارات القٌاددور الكشافة والمرشدات فى تنمٌة بعض الما  -4

دور ف ( يتضح  5إل  الجدوؿ ر ـ ) وبالرجوع بسلطنة عمان؟  محافظة الداخلٌة بمدارس

 ( بمدارس12 -10طلبة الصفوف ) ة لدىٌمهارات القٌادالكشافة والمرشدات فى تنمٌة بعض ال

درجة  يف  فداة كانت ضمف درجة الممارسةالكبيرة  كما يتببالنسبة لمحاور األ محافظة الداخلٌة

 متوسط كبيرة وببدرجة   يضا كانت داة الدراسةلمحاور   الممارسة بالنسبة لممجموع الكمي

(  ف درجة ممارسة طمبة التعميـ ما 01ضح الجدوؿ ) خر يو آ  ومف جانب (2.88) بم  حسابي



الداخمية بعد االساسي غير المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية التربوية بمحافظة 

درجة  بالنسبة لمحاور االداة كانت ضمف درجة الممارسةالكبيرة والمتوسطة  كما يتبيف  ف

 متوسط حسابيمتوسطة وببدرجة  كانت داة الدراسةلمحاور   الممارسة بالنسبة لممجموع الكمي

يف لمكشافة ف اكتساب الميارات القيادية لمطبلب غير المنسبيعني     مما(2.21) بم 

 ؿ مقارنة بالطبلب المنسبيف لمكشافة والمرشدات بالنسبة لممجموع الكمي دات كاف بدرجة  والمرش

   فقد وكذلؾ في محور حؿ المشكبلت واتخاذ القرار ومحور ميارات العبل ات العامة واالتصاؿ

حصمت عم  درجة ممارسة متوسطة لدى الطبلب غير المنتسبيف لمكشافة والمرشدات  بينما 

ممارسة بالنسبة لممنتسبيف بدرجة كبيرة  ويبلحظ اف ىناؾ تقارب في مستوى كؿ كاف مستوى ال

 فقد مف الطبلب المنتسبيف لمكشافة والمرشدات وغير المنتسبيف ليا في محور ميارة التخطيط

ف جميم الطبلب بما فييـ لكبل الطرفيف  و د يعزى ذلؾ إل   بم  مستوى الممارسة بدرجة كبيرة  

م  مشارؼ صبحوا ع  ل  مرحمة متقدمة مف التعميـ العاـ وتسبيف  د وصموا إمنالطبلب غير ال

صبحوا يدركوف  ىمية التخطيط فيما يتعمؽ بدراستيـ وكذلؾ في االنتيا  منو مما يعني  نيـ  

وليتيـ تجاه  عماليـ وخططيـ  كما  د يعزى   مختمؼ جوانب حياتيـ األخرى  وىـ يشعروف بمس

نيـ لـ إل   بيف لمكشافة والمرشدات عم  درجة ممارسة متوسطة حصوؿ الطبلب غير المنتس

ل   سموب تدريس إربما يعود ذلؾ  ساب الميارات القيادية بصورة جيدةيتمكنوا مف تعمـ  و اكت

 و وليا  األمور توى المناىو الدراسية   وربما  المعمميف    و تعامؿ اإلدارة المدرسية    و مح

ف بأبتعميـ ىذه الميارات ولـ يدركوا  ىميتيا  وربما يفسر ذلؾ نفسيـ لـ ييتموا الطبلب  

الميارات القيادية ال يمكف اكتسابيا مف خبلؿ التعمـ النظري بؿ ال بد مف التطبيؽ العممي 

 حت  يستطيم الطالب اتقانيا.  ةوممارستيا في وا م الحيا

كما  د يعمؿ ارتفاع درجة ممارسة المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية مقارنة بغير 

نشطة التي ساعدتيـ عم  تنمية ميارات القيادة ألا برامو ولم ل  تمق  المنتسبيف لياإالمنتسبيف ليا 



تولي اىتماما كبيرا ف الحكومة و د تكوف ىذه النتيجة طبيعية  خبلؿ فترة التحا يـ بالحركة الكشفة  

كشافًا  -السمطاف  ابوس حفظو اهلل ورعاه بالحركة الكشفية وخاصة بعد تنصيب صاحب الجبللة 

 حركة الكشفية واإلرشادية بالسمطنةلتطوير ال ا وي اوىذا شكؿ دافع 0872عػػاـ  منذ عظـ لمسمطنػة 

مرحمة جيده  تالسمطنة وصم ف الحركة الكشفية فيإل   عموما وبالمدارس خصوصا كما  د يعود ذلؾ 

يرجم تأسيس  وؿ فر ة كشفية في مسقط منذ  إذمف النضو كونيا بد ت منذ فترة مبكرة في السمطنة 

مف صبحت السمطنة تستقطب الجماعات الكشفية مف مختمؼ الدوؿ الخميجية والعربية     و0831عاـ 

 .0875استضافتيا لممخيـ الكشفي العربي السابم عشر عاـ ذلؾ 

في السمطنة ستراتيجية طويمة المدى لمحركة الكشفية إلخطة العؿ ىذه النتيجة تأتي ترجمة لمو  

ويأتي في مقدمتيا تطوير سعت حركة الكشافة والمرشدات العمانية ال  تحقيقيا  التي لؤلىداؼ اوتحقيق

حركة  مجمميافي الحركة الكشفية إل   ف الميارات القيادية لمنتسبييا  كما  د تعزى ىذه النتيجة 

 متحمبل لممس ولية التي تقم عم  عاتقوفاعبًل و عضوًا منضبطًا  ليصبحعم  تربية الفرد عتمد تتطوعية 

  ولذلؾ فاف انتساب الطالب لمحركة الكشفية يأتي في الغالب عف  ناعة ذاتية ورغبة وىذا يعطييـ 

رات القيادية التي تأتي في مقدمة الحركة الكشفية واكتساب الميا ا لتحقيؽ  ىداؼ ومبادئدافع و احافز 

ل   ف عينة الدراسة كانت مف طبلب مرحمة التعميـ ما بعد ىداؼ  كما  د تعمؿ ىذه النتيجة إىذه األ

مف ى ال  الطبلب كانت لدييـ خبرات سابقة وممارسة عممية ليذا النشاط  اف عدد األساسي مما يعني 

 ساسي ومرحمة التعميـ األساسي.بداية مف مرحمة الحمقة األول  مف التعميـ اال

ى ال  الطبلب في الحركة الكشفية ل   ف اشتراؾ احية  خرى فقد تعزى ىذه النتيجة إومف ن

و اكتسابيا مف داخؿ الفصؿ  تاح ليـ الفرصة لمخروج مف النمط التقميدي في تعمـ الميارات القيادية 

 واعد متعارؼ عمييا  د سس و و  وفؽ نظاـالممارسة والتطبيؽ والعمؿ فل  البيئة الخارجية الدراسي إ

 ي ديو  كما ال يمكف إغفاؿ الدور الذي و ممارستيا  الميارات القيادية التربوية كتسابمكنيـ مف ا



 ر في ىذه النتيجة  كما  د  كاف لو  مما ف عم  ىذا النشاط سوا  داخؿ المدرسة  و خارجياو المشرف

لمرشدات بالسمطنة  موجو نحو تطوير الميارات القيادية ال   ف تصميـ برامو الكشافة وايفسر ذلؾ 

 .لدى الطمبة 

ت اىـ تمؾ الميارات القيادية التي توجو عمؿ الحركة الكشفية بالسمطنة ىي تنمية الميار  ومف 

ميارات و القيادية ال بلث التي تـ  ياسيا في ىذه الدراسة وىي9 ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار  

ل  إيمكف  ف يعزى السبب في ىذه النتيجة  يضا   كما العامة واالتصاؿ  وميارة التخطيطالعبل ات 

الطمبة الكشافة والمرشدات داخؿ المدرسة و يضا في األعماؿ والمياـ  ي ديياالمياـ والمس وليات التي 

 توالمس وليافالكشاؼ والمرشدة تتول  الك ير مف المياـ   المعسكرات الخارجية والمحميةم ؿ الخارجية 

و الطمبة نحو االنتظاـ وحفظ النظاـ  التي تتطمب ميارات  يادية م ؿ حفظ النظاـ وتوجيو األفراد 

يكمؼ الكشاؼ ببعض المياـ  إذومسا لة الخارجيف عنو  كما تتضمف تمؾ األعماؿ حؿ المشكبلت 

 .التي ال يوجد ليا حؿ في تمؾ المحظة 

جب  ف  فكار  و بدائؿ لحؿ المشكمة كما ي إلنتاجؼ التصر  و المرشدة عميو عميو فالكشاؼ  

 رار فبعض المس وليات تحتاج ال  سرعة التصرؼ واتخاذ  رارات نحو  يكوف الكشاؼ والمرشدة صانم

ف عمؿ الكشافة  كما القيادية  بعض الميا والمس وليات المكمؼ بيا وىذه المياـ تنمي لدييـ الميارات 

بعض المجموعات التي ت دي  عماال معينة في المدرسة  و يضا في  في اعادة يكوف جماعي

ل   ىمية تدريب إىذا بدوره ي دي و المعسكرات الخارجية التي تتسـ بروح عمؿ الفريؽ الواحد المنظـ  

نجاز األعماؿ والمياـ إف  يدرؾ الكشاؼ والمرشدة ف   واالتصاؿ ةميارة العبل ات العام  الطمبة عم

خريف وىذا يتطمب منيـ بنا  شبكة االتصاؿ والتعاوف والتنسيؽ مم اآلبتتـ  ي دونياتي والمس وليات ال

عبل ات عامة منظمة تتقيد بالنظاـ والقانوف  وبنظاـ الكشافة  ومف ىنا تنشأ لدييـ ىذه الميارات 

 .القيادية تدريجيا ومم الو ت



التي  ( 0883كاشؼ )سة لييا دراإو د اتفقت نتائو ىذه الدراسة مم النتائو التي توصمت 

دورًا ميمًا في تربية الفرد المتعمـ مما يترتب عميو تكامؿ جوانب   دي ف األنشطة الكشفية ت ظيرت 

شخصيتو  و ف األلعاب والمعسكرات والرحبلت الكشفية تجعؿ المتعمـ في توازف نفسي باتسا و وتناغمو 

مف خبلؿ المشاركة الجماعية في األنشطة  واكتساب الكشافيف بعض القيـ المرغوبة  مم  فراد مجتمعو

ل  إدارة الفرؽ والمجموعات الكشفية باإلضافة إ ساليب  لدييـ و و نظميا م ؿ تطور  ساليب القيادة

 ف برامو الخطط ل  إالتي  شارت ( 0885بصفر)  ودراسة تعمـ نظـ التخطيط وميارات الحوار

ودية تراعي مجاالت التربية المتعددة ومناىو كؿ الكشفية بوزارة المعارؼ في المممكة العربية السع

مرحمة  و ىداؼ الخطة الكشفية متفقة مم القيـ اإلسبلمية ومم سياسة الدولة ومتناسقة ومحددة 

 .بوضوح

 ف الحركة الكشفية والمرشدات حركات  التي  ظيرت نتائجيا (1112الدىشاف )ودراسة  

شبابية تربوية تطوعية اختيارية   ساسيا التربية والتعميـ والممارسة ألوجو عديدة مف األنشطة المرغوبة 

والمشو ة بغية المساىمة في تنمية الشباب لتحقيؽ   ص  نمو لقدراتيـ البدنية والعقمية واالجتماعية 

فمسفة تربوية ىادفة متكاممة    والمرشدات الفكر القديـ إل الكشفية والروحية   وتجاوزت فمسفة الحركة

اتخاذ القرارات مف األفراد  وتمؾ ممارسات  و و إدارتيا تنظيـ األنشطة  ًا عموتعتمد اعتمادًا كمي

 الكشفي ف  ادة النشاط التي بينت ( 1113ضحيؾ )  ودراسة تحرص عمييا الفمسفات التربوية الحدي ة

افظات غزة يتمتعوف بقيـ مرتفعة كما يتمتعوف بصفات  يادية ت ىميـ لقيادة الفرؽ مدارس مح يف

 معمميمف القادة الكشفييف  ف مدى تطبيؽ  التي  ظيرت ( 1114بخاري )  ودراسة الكشفية واإلرشادية

طبلب المرحمة المتوسطة بمكة المكرمة لممضاميف التربوية في المنيو الكشفي مرتفم في معظـ  نشطة 

 .لمجاالت السبعة لممنيو الكشفي في مرحمة الفتيافا



ة ينطينطانخراط الطفؿ بمدينة  س يالكشافة تساعد ف ف  والتي بينت (1117كريكرة )ودراسة  

الغد   يفعداده كقائد ا  عم  النفس و  االعتمادمف خبلؿ تعممو لميارات  فاعبل اعضو ليكوف المجتمم  يف

  المختمفة واالجتماعيةلتوصيؿ الخبرات والميارات الكشفية  ميـمصدر  يو ف المخيمات الكشفية ى

بالعراؽ عريفات الطبلئم ومساعداتيف مف  ف عينة البحث  ظيرت التي  (1104عم  وآخر )ودراسة 

يمتمكوف مستوى جيد مف السموؾ القيادي يظير مف خبلؿ سموكيـ وتصرفاتيـ واشتراكيـ المستمر 

التخطيط الجيد لممخيمات  -موكيات القيادية ) القدرة عم   يادة الفريؽومف  م مة الس بالمخيمات الكشفية

التي  (Brian&Willis,2000 (  ودراسة برايف وويمس(يتحفيز  عضا  الفريؽ الكشف –شفية الك

تاح لمطبلب  مريكية استكشاؼ برنامو الكشافة األ التدريب عم  برنامو الميارات مف  فل   شارت إ

التوجية  كما  تاح ليـ البرنامو  نفسيـ والحصوؿ عم  دعـ األ راف و م  تعرؼ عفرصة كبيرة لم

 .الفرصة لتنمية مياراتيـ القيادية الكشفية المختمفة واستكشاؼ الذات

موا ؼ إيجابية  التي  ظيرت وجود (Boudet&Ardion ,2014)ردوف ودراسة بويديت و  

ومعايير محسوسة نحو السموكيات الموفرة لمطا ة لدى  فراد العينة مف فتيات مرشدات الكشافة و وليا  

 ييسيـ ف الكشفي ف النشاط التي  ظيرت و ( 1103) يعسير    ودراسة مورىـ في شماؿ كاليفورنيا

اتخاذ  –متم مة ف  )التخطيط مدارس ال انوية ف  مدينة الرياض لمميارات القيادية الالاكتساب طبلب 

( Shinkwin& Kleinfeld,2006)   ودراسة شينوف و كمينفيدتحفيز المشاركيف( بنسبة عالية –القرار 

لية  و رت ف   نماط القيادة وتحمؿ المسف  نشطة العمؿ الجاد مف األنشطة الكشفية  د   التي بينت  

مقارنة بالطبلب الذيف ال ينتموف ال   األمريكية بوالية  السكا كشافةالال قافية لدى  فراد  يوالنواح

  كما  ظيرت الدراسة مف  المقارنة  ف األنشطة الكشفية يمكف  ف تدعـ عمميات التعمـ الجماعة الكشفية

 .والتعميـ الرسمية وغير الرسمية



منتسبيف ليا الغير و إجابات الطبلب المنتسبيف لمكشافة والمرشداتمنا شة نتائو يمي ستتـ فيما و 

 الدراسة وذلؾ كما يمي9 محور مف محاورحسب كؿ 

 ميارة حؿ المشكبلت واتخاذ القرار لمطبلب المنتسبيف لمكشافة والمرشدات9  -

 المنتسبيف ساسياأل بعد ما التعميـ طمبة ممارسة درجة ف  يتضح (6ل  الجدوؿ )إبالرجوع 

لمحور ميارة حؿ المشكبلت واتخاذ  بالنسبة الداخمية بمحافظة القيادية لمميارات المرشدات و لمكشافة

 و بالصبر "  تحم  البندالكبيرة جدا والكبيرة والمتوسطة  ويتبيف  ف  الممارسة درجة ضمف كانت القرار

المشكبلت " جا ت في المرتبة األول  وبدرجة ممارسة كبيرة جدا  مواجية عند القوة و الشجاعة

مف ضمف  ىداؼ الكشافة والمرشدات تربية يعزى ذلؾ إل   نو ( و د 3.37ومتوسط حسابي بم  )

لية  ويكوف  و منتسبييا عم  ىذه الميارات لما ليا مف  ىمية في صقؿ شخصية الطالب وتحممو لممس

خريف  كما جا ت في المرتبة ال انية عبارة شاركة في حؿ المشكبلت ومساعدة اآلفي الم اوُمِقِدم امبادر 

المختمفة " وبدرجة ممارسة كبيرة جدا ومتوسط  المشكبلت حؿ عند الحميدة القيـ و بالتقاليد "  لتـز

ف  خريف والبد مكشافة والمرشدات يم موف  دوة لآلف المنتسبيف ل ( و د يفسر ذلؾ العتبار 3.31حسابي)

 بروح عملأ دائم "  البندف التأييد والدعـ والقبوؿ  ويبلحظ  يراعوا عادات المجتمم وتقاليده حت  يجدوا 

" جا ت في المرتبة ال ال ة وبدرجة ممارسة كبيرة جدا ومتوسط ادلشكالت م اجهة عند ال احد الفريق

الرئيسية لعمؿ الكشافة والمرشدات ال   ف المبادئ ذلؾىذه النتيجة طبيعية تعد ( و د 3.33حسابي)

لضماف تقديـ  فضؿ ما  فريؽيعتمد عم  الفردية في تقديـ الخدمة بؿ ال بد مف التعاوف والعمؿ بروح ال

خريف الطبلب إل  العمؿ والتعاوف مم اآلف العمؿ بروح الفريؽ يوجد بيئة مريحو تدفم يمكف  كما  

 بروح معنوية عالية. 

 الي ادلشكالت من أجزاء حل حن  عنهم ادلسؤول األفراد بت زي  أق م"  البند(  ف 6ستنتو مف الجدوؿ) يكما 

( و د يعزى 2.71سط حسابي بم )" جا ت في المرتبة  بؿ األخيرة وبدرجة ممارسة كبيرة وبمتو  ن اجهه 



إدراؾ  فراد العينة بضرورة تقسيـ األدوار وتوزيم المياـ لضماف مشاركة الجميم و تبادؿ ذلؾ إل  

 آلخريفا  رارات  رى " غالبا البندالخبرات والتمكف مف حؿ المشكبلت بأسرع و ت ممكف  ويتضح  ف 

عمي"  جا ت في المرتبة األخيرة وبدرجة ممارسة متوسطة حيث بم  المتوسط الحسابي ليا  عبئا

بات الممقاة عم  فراد العينة بالضغوط جرا  المياـ والواج ل  إحساس إ( و د يعزى ذلؾ  2.00)

 ف ىذه القرارات  د تشغميـ عف  دا  مياميـ الدراسية.عاتقيـ  وربما أل

 لمطبلب المنتسبيف لمكشافة والمرشدات9  العبل ات العامة واالتصاؿميارة  -

 المنتسبيف ساسياأل بعد ما التعميـ طمبة ممارسة درجة ف  (يتضح7بالنظر ال  الجدوؿ ) 

لمحور ميارة  بالنسبة الداخمية بمحافظة القيادية لمميارات ليا المنتسبيف غير و المرشدات و لمكشافة

الكبيرة جدا والكبيرة والمتوسطة  ويتبيف  ف  الممارسة درجة ضمف كانت تصاؿاال العبل ات العامة و

 عم  العمؿ مكافاإل  در " حاوؿ البندتطوعية "   و  خدمات تقديـ و المجتمم في االندماج " حب البند

اآلخريف " جا تا في المرتبة األول  والمرتبة ال انية وبدرجة ممارسة كبيرة جدا  مم تواصمي استمرار

مف  ىـ األىداؼ السامية  إل   ف( و د يعزى ذلؾ 3.20(  )3.37وبمتوسط حسابي بم  عم  التوالي )

فراد الذيف لتطوعي والتواصؿ واالندماج مم األالتي يرتكز عمييا ىذا النشاط ىو الوعي بقيمة العمؿ ا

المعسكرات ك ير مف الخدمات التطوعية لممجتمم  فال خريف وتقديـا لمساعدة اآليبدوف استعداد

م ؿ ل  المساىمة في تقديـ خدمتيا لممجتمم ا جماعة الكشافة والمرشدات تيدؼ إواألنشطة التي تنفذى

 التعاوف في الحفاظ عم  البيئة المحمية  ونشر الوعي الصحي..

مقاومة " جا ت في المرتبة  بؿ  ببل نقداآلخريف "  تقبؿ البند(  ف  7مف الجدوؿ) ستنتويكما 

ف إل  اعتقاد  فراد العينة بأ( و د يعزى ذلؾ 2.50األخيرة وبدرجة ممارسة كبيرة وبمتوسط حسابي بم )

النقد دوف منا شة  و حوار يعطييـ صورة سمبية حوؿ ذاتيـ ويشككيـ في  دراتيـ ومياراتيـ  والبد   بوؿ

  اة ومستساغة مف الطرفيف حت  يكوف النقد إيجابيعم   سس و واعد مقبول اف يكوف النقد مبني 



اآلخريف" جا ت في المرتبة  عم  وآرائي نظري وجيات طرح عند بتردد "  شعر البندويتضح  ف 

فراد ( و د يعزى ذلؾ إل   ف   1.82سابي ليا )بم  المتوسط الح فقداألخيرة وبدرجة ممارسة متوسطة 

تسبي ىذه النشاط عم  طرح وجية نظرىـ  وك ير ما يتدرب منالعينة لدييـ مف المقدرة والجرا ة في 

 لقا  والتحدث.الخطابة واإل

 ميارة التخطيط لمطبلب المنتسبيف لمكشافة والمرشدات9   -

 لمكشافة المنتسبيف ساسياأل بعد ما التعميـ طمبة ممارسة درجة ف  (يتضح 8بالرجوع ال  الجدوؿ ) 

 درجة ضمف كانت لمحور ميارة التخطيط بالنسبة الداخمية بمحافظة القيادية لمميارات المرشدات و

بو" جا ت في   كمؼ التي المس وليات تحمؿ "  ستطيم البندالكبيرة جدا والكبيرة  ويتبيف  ف  الممارسة

ف  فراد ( و د يعزى ذلؾ إل   3.22حسابي بم  )المرتبة األول  وبدرجة ممارسة كبيرة جدا ومتوسط 

مؿ عماؿ ومياـ مف اكتساب ىذه الميارة وتح  ما يكمفوف بو مف بنا ا عم عينة الدراسة استطاعوا 

 أش ركعماؿ التي يكمفوف بيا  كما جا ت في المرتبة ال انية عبارة " النتائو التي  د تترتب عم  األ

( 3.02توسط حسابي)ارسة كبيرة وم" وبدرجة ممادلختلفة لألهداف والتنفيذ التخطيط يف نظرهم وجه ت اآلخرين

 إذخريف في العمؿ لو العديد مف الميزات وااليجابيات  بأف مشاركة اآلدراؾ  فراد العينة و د يفسر ذلؾ إ

خريف  كما يساعد ذلؾ عم  سرعة الميارات ويتبادؿ الخبرات مم اآل يستطيم الطالب تعمـ الك ير مف

 ح لة يف ب لفشل قراراإل يف مشكلة لدي ليس"  البند(  ف 8)  انجاز العمؿ وجودتو  كما نستنتو مف الجدوؿ

الحسابي  يابم  متوسط فقد" جا ت في المرتبة األخيرة وبدرجة ممارسة كبيرة مراجعته  و أهدايف حتقق عدم

راد العينة بأنفسيـ وعدـ وصوليـ إل  مرحمة الغرور  حيث فإل   قة  ( و د يعزى ذلؾ 2767ليا )

مرحمة التعمـ والتعميـ واف اإل رار بالخطأ يعني عدـ اإلصرار واالستمرار عميو وبالتالي نيـ في يدركوف  

 البحث عف بدائؿ جديدة   واالستفادة مف األخطا  بعدـ تكرارىا

 سبيف لمكشافة والمرشدات9 تمناللمطبلب غير  ؿ المشكبلت واتخاذ القرارميارة ح -



يغير  ساساأل بعد ما التعميـ طمبة سةممار  درجة ف  يتضح (00بالرجوع ال  الجدوؿ ) 

لمحور ميارة حؿ  بالنسبة الداخمية بمحافظة التربوية القيادية لمميارات المرشدات و لمكشافة المنتسبيف

 "  تحم  البندالكبيرة والمتوسطة  ويتبيف  ف  الممارسة درجة ضمف كانت المشكبلت واتخاذ القرار

المشكبلت " جا ت في المرتبة األول  وبدرجة ممارسة كبيرة  مواجية عند القوة و الشجاعة و بالصبر

الطبلب في ىذه المرحمة الدراسية يدركوف اف عممية  ( و د يعزى ذلؾ الف2.70ومتوسط حسابي بم  )

تتطمب منيـ التأني والصبر والتحمؿ وعدـ االستعجاؿ في اتخاذ القرار  وبالتالي ال مواجية المشكبلت 

 اال مف خبلؿ التحمي بتمؾ الصفات  كما جا ت في المرتبة ال انية عبارة "  لتـزيمكف تحقيؽ  ىدافيـ 

( 2.60المختمفة" وبدرجة ممارسة كبيرة ومتوسط حسابي) المشكبلت حؿ عند الحميدة القيـ و بالتقاليد

و د يفسر ذلؾ إلدراؾ الطبلب اف عممية حؿ المشكبلت ال تتـ بصورة عشوائية فبلبد مف دراسة جميم 

عاد المشكمة وا ارىا المختمفة لمراعاة عادات المجتمم وتقاليده عند تقديـ الحموؿ اإلجرائية لممشكمة اب

دوف نيـ يع بحيث ال تكوف ىذه الحموؿ عم  حساب االفراد االخريف و د تمحؽ الضرر بيـ  كما 

ادات والتقاليد  زاـ بالعنفسيـ جز  مف النسيو االجتماعي العماني وبالتالي ال بد مف مراعاة االلت 

المشكبلت" جا ت في  لحؿ يقدمونيا التي الجديدة الحموؿ و خريفاآل آرا  "  تقبؿ البندف ويبلحظ  

 فراد العينة  ف  خذ  دراؾ ( و د يفسر ذلؾ ب2.44المرتبة ال ال ة وبدرجة ممارسة كبيرة ومتوسط حسابي)

مكف مف الحموؿ تتصؼ بالمرونة د مكبر عدآرا  اآلخريف يعني إجرا  عصؼ ذىني يقود إل  تقديـ  

ف ىذه المشاركة والتعاوف يساعد في ايجاد بيئة حافزه تشجم الطبلب  صالة والطبل ة  كما واأل

 لموصوؿ ال  حموؿ إبداعية في حؿ المشكبلت.

 و المشكبلت حؿ عم  األفراد تدريب عم  "  عمؿ البند(  ف  00مف الجدوؿ) ستنتويكما 

( و د 1.64حميا" جا ت في المرتبة  بؿ األخيرة وبدرجة ممارسة متوسطة وبمتوسط حسابي بم ) طرؽ

و ت الكافي لممشاركة في تدريب األفراد انشغاؿ الطبلب بأعماؿ الدراسة وعدـ وجود ال إل يعزى ذلؾ 



ية ل  جممة مف الممارسات العممية واالجرائعم  حؿ المشكبلت  وخاصة  ف ىذه الميارة تحتاج إ

عمي"  جا ت في  عبئا اآلخريف  رارات  رى " غالبا البندلتطبيقيا عم  ارض الوا م  ويتضح  ف 

( و د يعزى ذلؾ ال   1.61الحسابي ليا ) يامتوسطفقد بم   المرتبة األخيرة وبدرجة ممارسة متوسطة

يتصؿ منيا فراد العينة بالضغوط جرا  المياـ والواجبات الممقاة عم  عاتقيـ وخاصة ما  إحساس 

بالواجبات الدراسية  و د يكوف ذلؾ نتيجة لخوؼ بعض الطبلب مف التقصير  و عدـ وجود الو ت 

 الكافي لتنفيذ تمؾ القرارات.

 منتسبيف لمكشافة والمرشدات9الغير لمطبلب  ميارة العبل ات العامة واالتصاؿ -

غير  ساسياأل بعد ما التعميـ طمبة ممارسة درجة ف  يتضح (01بالنظر ال  الجدوؿ ) 

لمحور ميارة العبل ات  بالنسبة الداخمية بمحافظة القيادية لمميارات المرشدات و لمكشافة منتسبيفال

 في االندماج " حب البندالكبيرة والمتوسطة  ويتبيف  ف  الممارسة درجة ضمف كانت العامة واالتصاؿ

 مم تواصمي استمرار عم  العمؿ مكافاإل  در "  حاوؿ البندتطوعية "   و  خدمات تقديـ و المجتمم

اآلخريف " جا تا في المرتبة األول  والمرتبة ال انية وبدرجة ممارسة كبيرة وبمتوسط حسابي بم  عم  

عميو الطابم االجتماعي   ف المجتمم العماني يغمبإل   ( و د يعزى ذلؾ 2.61(  ) 3.11التوالي )

ف  يمنا تقديـ الخدمة التطوعية والسيما إ ف الوعي بأىميةم اجيد اراد العينة يمتمكوف  در وربما ألف  ف

العربية واإلسبلمية تحظ عم  التعاوف ومساعدة االخريف  كما  د يكوف لؤلنشطة والبرامو التي تقيميا 

المدرسة دور في دفم الطبلب لممشاركة في العمؿ التطوعي والتعاوف مم االخريف في تقديـ ىذه 

 مخاطبة و الحديث عند نتباهاإل تجذب شخصية و م  رة كاريزما "لدي البندف  الخدمة  ويبلحظ 

( و د يعمؿ ذلؾ 2.63اآلخريف " جا ت في المرتبة ال ال ة وبدرجة ممارسة كبيرة ومتوسط حسابي) 

إلدراؾ افراد العينة  ف امتبلؾ االفراد ليذه الصفات والسموكيات الكاريزمية تساعد في نيؿ اعجاب 

 لمقيادة. ــ و قتيـ وتكوف عامؿ جذب مساعد ي ىمياالخريف واحترامي



مقاومة " جا ت في المرتبة  بؿ  ببل اآلخريف نقد "  تقبؿ البند(  ف 01مف الجدوؿ) ستنتويكما 

 فراد العينة عتقاد إل  إ( و د يعزى ذلؾ 1.60األخيرة وبدرجة ممارسة متوسطة وبمتوسط حسابي بم )

يـ في  دراتيـ ومياراتيـ  النقد دوف منا شة  و حوار يعطييـ صورة سمبية حوؿ ذاتيـ ويشكك  بوؿ فبأ

  اعم   سس و واعد مقبولة ومستساغة مف الطرفيف حت  يكوف النقد إيجابي اف يكوف النقد مبنيوالبد  

تبة اآلخريف" جا ت في المر  عم  آرائي و نظري وجيات طرح عند بتردد "  شعر البندويتضح  ف 

فراد ( و د يعزى ذلؾ إل   ف   1.83سابي ليا )الح يابم  متوسط فقداألخيرة وبدرجة ممارسة متوسطة 

يارة  النقاش نيـ مارسوا م) التعميـ ما بعد األساسي( كما   العينة  د بمغوا مرحمة متقدمة مف التعميـ

 و خارجيا.تعميميـ داخؿ المدرسة واكتسبوىا مف  والتعبير بصورة جيدة

 منتسبيف لمكشافة والمرشدات9الغير لمطبلب  يارة التخطيطم -

غير  ساسياأل بعد ما التعميـ طمبة ممارسة درجة ف  يتضح ( 02بالرجوع ال  الجدوؿ )

 لمحور ميارة التخطيط بالنسبة الداخمية بمحافظة القيادية لمميارات المرشدات و لمكشافة منتسبيفال

التي  تالمس وليا تحمؿ "  ستطيم البندالكبيرة والمتوسطة  ويتبيف  ف  الممارسة درجة ضمف كانت

( و د 3.17" جا ت في المرتبة األول  وبدرجة ممارسة كبيرة جدا ومتوسط حسابي بم  ) ابي  كمؼ

 ل  مرحمة متقدمة مف العمر نيـ  د وصولوا إنفسيـ إل   ف الطبلب في ىذه المرحمة يروف   يعزى ذلؾ

صبحوا عم   د تخطوا مرحمة الطفولة  و  نيـو  نفسيـ وتحمؿ المس ولية تمكنيـ مف االعتماد عم   

التخرج مف مرحمة التعميـ العاـ  وربما كاف لؤلنشطة المختمفة التي يشترؾ بيا ى ال  الطبلب  ةعتب

ارىـ الميني في وكذلؾ منحيـ الحرية في اختيار المواد الدراسية التي يرغبوف فييا والتي تحدد مس

المستقبؿ وكذلؾ ومتابعة المدرسة والمنزؿ ا ر في شعور ى ال  الطبلب بالمس ولية الممقاة عم  

  نوي ىدؼ ألي التخطيط عند متقنة تنفيذية خطط عاتقيـ  كما جا ت في المرتبة ال انية عبارة " ضم

دراؾ  فراد العينة اف ( و د يفسر ذلؾ إل2.68بو" وبدرجة ممارسة كبيرة ومتوسط حسابي) القياـ



التخطيط الجيد لميدؼ يعطييـ خارطة طريؽ واضحة المعالـ بالشي  الذي يرغبوف تحقيقو والوصوؿ 

اليو  وبالتالي التركيز عم  تحقيؽ ىذا اليدؼ وتذليؿ الصعوبات التي  د تواجييـ وتسخير اإلمكانات 

 لؤلىداؼ التنفيذ و التخطيط في نظرىـ وجيات اآلخريف "  شارؾ البندف بلحظ  في سبيؿ ذلؾ  وي

( و د يفسر ذلؾ 2756المختمفة " جا ت في المرتبة ال ال ة وبدرجة ممارسة كبيرة ومتوسط حسابي) 

معرفة الطبلب باف مشاركة االخريف في عممية التخطيط والتنفيذ يعني الحصوؿ عم  فرص اكبر ب

فضؿ اآلرا  والخروج بأحسف المقترحات   يجة لما يترتب عم  ذلؾ مف تقديـلمنجاح وتحقيؽ األىداؼ نت

 وبالتالي المشاركة في تحقيؽ األىداؼ وتوزيم األدوار وتحمؿ المس ولية. 

 و اآلخريف مساعدة في و تي مف جز ا "  خصص البند(  ف 02مف الجدوؿ )  ستنتويكما 

لحسابي ا ياسطمتو فقد بم   دراتيـ " جا ت في المرتبة األخيرة وبدرجة ممارسة كبيرة  بعض تطوير

فراد العينة ىـ مف طبلب التعميـ ما بعد األساسي وبالتالي فقد ال ( و د يعزى ذلؾ إل   ف  2.17)

يجدوف الو ت الكافي والتفرغ لتقديـ ىذه الخدمة وذلؾ النشغاليـ بالدراسة  وربما معارضة بعض  وليا  

مة وجود جيات تحتضف م ؿ ىذه األمور خوفا مف تأ ير ذلؾ عم  دراستيـ  و د يكوف ذلؾ نتيجة لق

 المبادرة وتعمؿ وفؽ  سس و برامو وخطط تساعد عم  تحقيؽ ىذا اليدؼ.

 

 

 :والذي ينص عمى ثانيا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

درجة ممارسة طمبة  في( (α≤0.05عند مستوى الداللةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية ىؿ  -0
لمميارات القيادية  وغير المنتسبيف ليا لمكشافة والمرشداتالمنتسبيف ( 01 -01الصفوؼ )

ىذا  عف ولئلجابة ؟الدراسيوالصؼ  االجتماعيلممتغيرات9 النوع محافظة الداخمية تبعًا مدارس ب
 الس اؿ سيتـ منا شة نتائو متغيرات الدراسة كما يمي9

 :النوع االجتماعي لمطالب المنتسبين لمكشافة والمرشداتمتغير  -1



وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  عدـ تضحي ( 03) الجدوؿبالرجوع إل  

ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشدات ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األدرجفي ( (α≤0.05ةالدالل

في المحاور ال بل ة والمجموع الكمي  و د يعزى ناث بيف الذكور واإل لمميارات القيادية بمحافظة الداخمية

والمرشدات  كشافةالميارات التي يتـ التركيز عمييا وكذلؾ البرامو واألنشطة المقدمة لم إل   فذلؾ 

 دارة نشاط الكشافة والمرشدات يخضم إلشراؼ إدارة مركزية واحدة مم مة في وزارة التربية فمتقاربة  

عدـ التي  ظيرت نتائجيا ( 0884المبدي ) ذه الدراسة مم نتائو دراسةوالتعميـ  و د اتفقت نتائو ى

كفايات المينية الضرورية لقادة الكشافة و ائدات المرشدات في مدارس مديرية عماف لموجود فروؽ 

عدـ وجود التي كشفت نتائجيا  ( 0884ودراسة حمزة ) متغير النوع االجتماعي  األول  تعزى إل  

النوع  إحصائية لوا م النشاط الكشفي في مديرية تربية عماف الكبرى يعزى لمتغيرفروؽ ذات داللة 

 االجتماعي.

 

 :متغير الصف لمطالب المنتسبين لمكشافة والمرشدات -2

( (α≤0.05ةالداللوجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( 04) مف الجدوؿ يتبيف 

المنتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية بمحافظة ساسي ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األلدرج

    داة الدراسة وكذلؾ المجموع الكمي  ويتضح مف الجدوؿ يةتبعا لمتغير الصؼ لجميم محاور  الداخم

ف طبلب الصؼ ال اني عشر كانت لصالح الصؼ األعم   ي  حصائية اإلفروؽ ىذه ال ف(  04) 

عاشر وطبلب الصؼ الحادي عشر كما لتربوية مف طبلب الصؼ ال ك ر ممارسة لمميارات القيادية ا

تراكـ المعرفة ف طبلب الصؼ الحادي عشر  فضؿ مف طبلب الصؼ العاشر  و د يفسر ذلؾ بسبب  

ل  إمراحؿ انتسابو  وربما يعزى ذلؾ  فيـ لمطالب المنتسب لمكشافة والمرشدات والخبرات التي تقد

المرحمة العمرية فالطالب في الصؼ العاشر يختمؼ عف طالب  النضو الذي يصاحب تقدـ الطالب في



ل  نضو إالصؼ الحادي عشر  و ال اني عشر بسبب اختبلؼ وتيرة الخبرات المتراكمة التي ت دي بو 

  كبر.

  :منتسبين لمكشافة والمرشداتالغير النوع االجتماعي لمطالب متغير  -3

حصائية عند مستوى إوجود فروؽ ذات داللة  عدـ تضحي (07) الجدوؿبالرجوع إل     

منتسبيف لمكشافة والمرشدات الساسي غير ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األدرجفي ( (α≤0.05الداللة

في المجموع في المحاور ال بل ة و ناث بيف الذكور واإل لمميارات القيادية التربوية بمحافظة الداخمية

 ةنيـ مروا بخبرات متشابيية متقاربة  كما  العينة ىـ في مرحمة عمر فراد الكمي و د يعزى ذلؾ إل   ف  

نيـ جميعا يدرسوف في دراسة والبيئة المدرسية باعتبار  ل  حد كبير في مجاؿ الإوتجارب متقاربة 

ات نظر وتصورات كؿ مف الذكور مات ولذلؾ تقاربت وجيرس تقدـ ليا نفس اإلمكانات والخدمدا

 يـ لمميارات القيادية.درجة ممارست فيناث واإل

 منتسبين لمكشافة والمرشدات:الغير متغير الصف لمطالب  -4

( (α≤0.05الداللةحصائية عند مستوى اإلوجود فروؽ ذات داللة  ف ( 08)الجدوؿ يتبيف 

منتسبيف لمكشافة والمرشدات لمميارات القيادية الغير ة طمبة التعميـ ما بعد االساسي لدرجة ممارس

ىذه  ف ( 08داة الدراسة  ويتضح مف الجدوؿ )  تبعا لمتغير الصؼ لجميم محاور  الداخميةبمحافظة 

ف طبلب الصؼ ال اني عشر  ك ر ممارسة  كانت لصالح الصؼ األعم   ي حصائية اإلفروؽ ال

ف طبلب  لمميارات القيادية التربوية مف طبلب الصؼ العاشر وطبلب الصؼ الحادي عشر كما 

 فضؿ مف طبلب الصؼ العاشر  و د يفسر ذلؾ ال  النضو الذي يصاحب تقدـ  الصؼ الحادي عشر

فالطالب في الصؼ العاشر يختمؼ عف طالب الصؼ الحادي عشر  و     الطالب في المرحمة العمرية

ل  نضو  كبر  كما يمكف عزو إال اني عشر بسبب اختبلؼ وتيرة الخبرات المتراكمة التي ت دي بو 

المواد التعميمية يكسبيا مف وبسبب تقدمو في السمؾ التعميمي يمر بخبرات مختمفة ل   ف الطالب إذلؾ 



في البيئة المدرسية  و خارجيا  فتعدد ىذه األنشطة والمس وليات  يمارسيا  و األنشطة البلصفية التي

 ف يعزى    كما يمكفو تنميتيا امتبلؾ الميارات القيادية المختمفة إل  تقدـوالمياـ المصاحبة ليا ت دي 

ل  الخبرات الحياتية التي يكتسبيا الطالب مف البيت  و البيئة المحمية وتعاممو ختبلؼ  يضا إىذا اال

بعض في راكو ب شتل  تفاعمو مم  فراد المجتمم إضافة إمم األفراد بمختمؼ مراحميـ الحياتية  

ة تكسبو الك ير مف الميارات الفرؽ الرياضية والنوادي والجمعيات المختمفم ؿ الم سسات المحمية فييا 

ل  تفاعمو مم وسائؿ التواصؿ إضافة إوالقدرات القيادية التي تنمو مم الو ت ومم التقدـ في العمر  

 دارتو لؤلمور المتعمقة بيا مم الزمف.تماعي المختمفة التي تزيد وعيو وا  االج

 لمكشافة والمرشدات وغير المنتسبين لها : المنتسبينمتغير -5

حصائية عند مستوى إوجود فروؽ ذات داللة ( يتضح 11) الجدوؿ  ل إ بالرجوع 

ساسي المنتسبيف لمكشافة والمرشدات وغير ة ممارسة طمبة التعميـ ما بعد األدرج في( (α≤0.05ةالدالل

 ف وىذا معناه  وكانت الفروؽ لصالح المنتسبيف   المنتسبيف ليا لمميارات القيادية بمحافظة الداخمية 

ل  القيادة التربوية  و د يعزى ذلؾ إفضؿ مف غير المنتسبيف في درجة الممارسة لميارات   المنتسبيف

فترة  فيتمق  المنتسبيف لمكشافة والمرشدات برامو و نشطة ساعدتيـ عم  تنمية ميارات القيادة التربوية 

ب في ف اشتراؾ ى ال  الطبلل   احية  خرى فقد تعزى ىذه النتيجة إة  ومف نيالتحا يـ بالحركة الكشف

القيادية مف تاح ليـ الفرصة لمخروج مف النمط التقميدي في تعمـ واكتساب الميارات الحركة الكشفية  

سس و واعد ارسة والتطبيؽ والعمؿ وفؽ نظاـ و الممف ل  البيئة الخارجيةداخؿ الفصؿ الدراسي إ

الدراسة مم    و د اتفقت نتائو ىذهرستياو مما متعارؼ عمييا مكنيـ مف اكتساب الميارات القيادية

مدارس  يف الكشفي ف  ادة النشاط لتي بينت ا( 1113ضحيؾ ) دراسة ليياالنتائو التي توصمت إ

محافظات غزة يتمتعوف بقيـ مرتفعة كما يتمتعوف بصفات  يادية ت ىميـ لقيادة الفرؽ الكشفية 

الكشافة تساعد ف  انخراط الطفؿ بمدينة  ف  لتي بينتا (1117كريكرة )  ودراسة واإلرشادية



 يف اعداده  ائدا  عم  النفس و  االعتمادتعممو لميارات  مف  فاعبل اعضو ليكوف المجتمم  ية فينطينط س

 واالجتماعيةلتوصيؿ الخبرات والميارات الكشفية  ميـالغد  و ف المخيمات الكشفية ى  مصدر 

عريفات الطبلئم ومساعداتيف مف  ف عينة البحث  ظيرتالتي   (1104عم  وآخر )  ودراسة المختمفة

سموكيـ وتصرفاتيـ واشتراكيـ المستمر في يمتمكوف مستوى جيد مف السموؾ القيادي يظير بالعراؽ 

التخطيط الجيد لممخيمات  -بالمخيمات الكشفيةومف  م مة السموكيات القيادية ) القدرة عم   يادة الفريؽ

 الكشفي ف النشاط التي  ظيرت ( 1103) يعسير    ودراسةالكشف  (تحفيز  عضا  الفريؽ  –الكشفية 

مدارس ال انوية ف  مدينة الرياض لمميارات القيادية المتم مة ف  )التخطيط اليسيـ ف  اكتساب طبلب 

 .تحفيز المشاركيف( بنسبة عالية –اتخاذ القرار  –

التي ( 1113فممباف ) ومف ناحية  خرى فقد اختمفت نتائو ىذه الدراسة مم نتائو دراسة 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب المدارس ال انوية في مكة المكرمة بيف  ل  عدـ وجودت إشار  

المشاركيف في النشاط الكشفي ونظرائيـ مف غير المشاركيف في النشاط الكشفي في سمات الشخصية 

فروؽ التي بينت عدـ وجود  (1101المطوع )ودراسة  الستة عشر التي يقيسيا مقياس كاتؿ لمشخصية 

حصائية بيف متوسط درجات طبلب المعاىد العممية ال انوية بمنطقة الرياض المشاركيف ف  إذات داللة 

وعدـ وجود   االجتماعيةلية و   انشطة الكشافة ودرجات الطبلب غير المشاركيف فييا عم  مقياس المس

نشطة الكشافة ودرجات الطبلب غير   يفمتوسط درجات الطبلب المشاركيف  حصائيًا بيفإفروؽ دالة 

 المشاركيف فييا عم  مقياس ال قة بالنفس.

 التوصيات والمقترحات:-ثالثا

 التوصيات: -أ

 9تيوصي باآلي ف الباحث بنا  عم  ما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائو  ف



بتوعية الطبلب مف الجنسيف لبلنخراط في  مدارس التعميـ مابعد األساس  بسمطنة عماف إىتماـ -

وذلؾ مف خبلؿ ايجاد برامو توعوية  القيادية يـالحركة الكشفية ألىميتيا في تعزيز تنمية ميارات

 .بأىمية الحركة الكشفية اجتماعيًا وفردياً 

 القياديةميارات مللرفم مستوى ممارستيـ  العربية العمؿ عم  تطوير برامو اعداد القيادات الكشفية -

 .بتحديث تمؾ البرامو دوريًا ومتابعة احدث التطورات ف  المجاؿ عم  المستوى العرب  والدول 

مف خبلؿ اشراؾ  ضرورة توفير حوافز مادية ومعنوية لمطبلب المنتسبيف لمكشافة والمرشدات -

 .الم سسات الحكومية واألىمية ف  برامو راعاية ى ال  الطبلب

مية مشاركة المجتمم المحمي في األنشطة والفعاليات التي تقيميا العمؿ عم  نشر الوعي بأى -

 الحركة الكشفية والعمؿ عم  بنا  شراكة فاعمة مم مختمؼ الم سسات الخاصة والعامة.

التي لميارات القيادية توضح فيو ايا ئو  عضا العمانية األنشطة الكشفية قادةرشادي لإ دليؿ وضم -

ىدافيا   تنظيـ عمؿ المعسكرات الكشفية  وتطوير برامجيا و  و في النشاط الكشفي يا يجب ممارست

 بحيث توجو نحو تطوير الميارات القيادية لممنتسبيف لمكشافة والمرشدات.

 المقترحات: -ب

 :تيةالبحوث اآل إعدادقترح الباحث ي

 نشطةألالقادة الكشفييف والمشرفيف عم  اممارسة عمؿ تصور مقترح لبرنامو تدريبي لتطوير  -

 .مدارسيـ لمميارات القيادية في

المعمميف والمشرفيف  وفي بيئات متنوعة تشمؿ  دراسة مما مة ولكف مف وجية نظر  خرى عدادإ -

كساب بعض القٌم إوميارة التفكير اإلبداعي  م ؿ  ياس ميارات  خرى ومحافظات  خرى  و 

 .خالقٌة واالجتماعٌةاأل



الكشفي ووضم تصور  دراسة لمتعرؼ عم  الصعوبات التي تواجو المشرفيف عم  النشاط عدادإ -

لتعرؼ عم    ر المعسكرات الخارجية عم  تنمية ميارات القيادة لدى الكشافة امقترح لعبلجيا  و 

 والمرشدات في سمطنة عماف.
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 قائمة المراجع

 
 

  اوألً المراجع العربية <
 

 الكتب< -5

 (، النموذج اإلستقصائى فى التدرٌس والبحث وحل المشكالت ، دار 2011أبو زٌنة ، فرٌد ) -

 وائل ، األردن .            

 (،العالقات اإلنسانٌة والدراسة السلوكٌة، اإلدراة العامة، الرٌاض..2006أبو العزم ، فتوح ) -

 ، مكتبة المجتمع العربً للنشر، عمان.1م(،االدارة التعلٌمٌة،ط2005اسعد،ولٌد ) -

 مٌة الدولٌة ،الدار العل  10(" اإلشراف التربوي" ط 2003االسدي، سعٌد ، خر ،) -

 ،مكتبة العبٌكان ، 1( ، اتجاهات حدٌثة فً اإلشراف التربوي ، ط2006البابطٌن ,عبد العزٌز ) -

 الرٌاض.             

 (,القٌادة المدرسٌة فً ضوء اتجاهات القٌادة التربوٌة  الحدٌثة ,مكتبة  1425الحربً ,قاسم,) -

 الرشٌد، الرٌاض .                 

 (، مهارات القٌادة فى اتخاذ القرارات اإلدارٌة التربوٌة  ، دار 2008الحرٌرى ، رافدة ) -

 المناهج ،  عمان .              

 (" اسس االدارة التربوٌة والمدرسٌة واالشراف التربوي"، دار الفكر 2009الدوٌك،تٌسٌر) -

 للنشر والتوزٌع، عمان.            

 لٌبٌا  ،( علم النفس االدارى ، الدار العربٌة للكتاب2008الشٌبانى ، عمر ) -
 

 (،المفاهٌم االدارٌة الحدٌثة ,مركز الكتاب االردنً ، عمان 1998الشٌخ ،سالم و خرون) -



 ( ، التواصل اإلدارى ، دار الوفاء للنشر ، األسكندرٌة .2007الصٌرفى ، محمد ) -

  (. مدخل إلى اإلدارة التربوٌة، منشورات1996العرفً، عبدهللا بالقاسم ومهدي، عباس عبد ) -

 بنغازي. :قارٌنوس              

 (،المعجم الجامع، دار اٌوان للنشر والتوزٌع، دمشق .2012العطٌه،مروان) -

 ، مكتبة التربٌة ، الرٌاض 2( ، التربٌة الكشفٌة فى دول الخلٌج العربٌة ، ط2003العلى ، سعد ) -
 

 ،دار المسٌرة والتوزٌع 3(" مباديء اإلدارة المدرسٌة، ط2002العماٌرة، محمد حسن ) -

 والطباعة،عمان            

 :(. السلوك التنظٌمً فً منظمات األعمال، دار وائل للنشر و التوزٌع2008العمٌان، محمود )
  عمان، 

 األردن.                  
 والتربٌة ، مكتبة الحٌاه للنشر و التوزٌع ، جدة .(، الكشافة 2008العنزى ، غازى )  -
 (. السلوك التنظٌمً: دراسة السلوك اإلنسانً الفردي والجماعً فً 1997القرٌوتً، محمد ) -

 عمان:، دار الشروق للنشر و التوزٌع2(ط )المنظمات اإلدارٌة        

 (. السلوك التنظٌمً: دراسة السلوك اإلنسانً والفردي و الجماعً فً 2004القرٌوتً، محمد ) -

 عمان:، دار الشروق للنشر و التوزٌع(4)ط  المنظمات المختلفة        

     -(، حركة الكشافة والمرشدات ) األسس2012المدٌرٌة العامة للكشافة والمرشدات العمانٌة ) -
 التارٌخ (. –التنظٌم           

 السلوك التنظٌمً، مفاهٌم وأسس سلوك الفرد والجماعة فً التنظٌم  ،(2005المغربً، كامل ) -

 ، القاهرة ، دار النهضة العربٌة .            

 م(،االدارة التعلٌمٌة والمدرسٌة نظرٌات وممارسات،بدون ناشر، 2005ال ناجً، محمد ) -

 المملكة  العربٌة السعودٌة.           

 ترجمة رشٌد شقٌر ، مكتبة المعارف ، بٌروت –(، الكشفٌة للفتٌان 2006باول، بادن ) -
 
 دار زهران للنشر  (. السلوك التنظٌمً: سلوك األفراد فً المنظمات،1997حرٌم، حسٌن ) -

 عمان. :والتوزٌع           
 النظرٌات والعملٌات اإلدارٌة ، دار حامد  –(، مبادىء اإلدارة الحدٌثة 2010حرٌم ، حسٌن ) -

 للنشر ، عمان .              
            األسس النظرٌة –(، المهارة فى ادارة األزمات وحل المشكالت 2007حرٌز ، سامى ) -

 والتطبٌقٌة ، دار البداٌة ، عمان .                  
 (، االدارة التربوٌة ,دار المسٌرة، األردن2007حسان ،حسٌن ) -

 ،دار النٌل، القاهرة  2(،االدارة الفعالة ,ط 1999حسٌن ,عبد الفتاح) -

 دار النهضة  2،ط” األدارة العامة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،( 2003حمٌد ، محمد )  –



 القاهرة   .،العربٌة                 
  :(. السلوك التنظٌمً،  المكتب الجامعً الحدٌث2002عبد السالم، محمد بالل )حنفً، أبو قحف و -

 اإلسكندرٌة                  
 (، السمات األساسٌة للحركة الكشفٌة ، الدار المغربٌة للنشر ، الرباط 2007خداش ، سلطان ) -
 ( ، اإلدارة الصفٌة : المشكالت التعلٌمٌة والحلول، دار المسٌرة للنشر 2010خطاب ، محمد ) -

 والتوزٌع ، عمان .               

 (، رحلة الى الحٌاه الكشفٌة ، دار البٌان للنشر ، الرٌاض .2015خواتمى ، محمد ) -

 مكتبة األنجلو المصرٌة، (، أصول اإلدارة العامة،2002دروٌش، عبد الكرٌم وتكال، لٌلى ) -

 القاهرة.                 

 ،مكتبة األنجلو المصرٌة ، القاهرة 3(,االدارة التربوٌة,ط2004زهران، حامد ) -
 ،دار النهضة 3( ،علم النفس االجتماعً،ط2007سالمة، أحمد وعبد الغفار عبد السالم ) -

 العربٌة، القاهرة.               

 ، مكتبة األنجلو 2، ط”( ،استراتٌجة اإلدارة فً التقٌٌم2005سلٌمان، عرفات، ) -

 المصرٌة،القاهرة.                 

  األردننظرٌاتها وتطبٌقاتها التربوٌة ، دارة المسٌرة ، –(، ادارة المدرسة 2009عاٌش ، أحمد)-

 تبة عٌن شمس، القاهرةمك3( ،إدارة األفراد ، منهج تحلٌل،ط2005عبد الوهاب، محمد ) -
              األسس النظرٌة والتطبٌق العملى ، دار –(، أسالٌب البحث العلمى 2005علٌان ، ربحى ) -

 صفاء للنشر ، األردن .                

 .األردن(، اإلتصال  والعالقات العامة ، دار صفاء ، 2005علٌان ، ربحى والطوباسى ، عدنان ) -

 (، معجم اللغة العربٌة المعاصر، عالم الكتب، القاهرة .2008أحمد)عمر، -

          ( ، اإلتصال اإلدارى وأسالٌب القٌادة اإلدارٌة ، دار2008عٌاصرة ، على والفاضل ، محمد ) -

 حامد، األردن .                

 الثقافة للنشر و التوزٌع .، عمان ، مكتبة دار 1(. القٌادة اإلدارٌة ، ط 2002كنعان، نواف ) -

 الرٌاض للنشر ، القٌادة اإلدارٌة، دار العلوم،( 2008كنعان، نواف ) -

 (، كٌف ترفع مهاراتك اإلدارٌة فى اإلتصال ، الدار الجامعٌة ، األسكندرٌة 2004ماهر، أحمد ) -

 (، اإلتصال التربوى ، الدار العالمٌة ، القاهرة .2006محمد ، أمٌرة ) -

 عمان .                

  ، الدار العلمٌة للنشر1(، مهارات اإلدارة المدرسٌة والتربوٌة ، ط2008محمد ، أمٌرة ) -

 والتوزٌع ، القاهرة .              

 . (،الكشفٌة منظومة متكاملة ،دار الوفاء للنشر،القاهرة2015محمود،هشام والعنتبلى،حماده ) -

 ،دار المعارف، القاهرة.2السلوكٌة فً اإلدار، ط(، الجوانب 2003هاشم، زكً ) -
 ،عمان،األردن.            



 ( ، مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار ، دار التنمٌة للنشر والتوزٌع ، 2009هالل ، محمد ) -
 القاهرة .                

      ، 3(. الجزء2ة. )ط (. تنظٌم وادارة الوحدات الكشفٌة و االرشاد2002ٌوزارة التربٌة و التعلٌم.) -

 وثٌقة حكومٌة.         

  (. 2حركة الكشافة و المرشدات. األسس. التارٌخ. التنظٌم )ط  (.2002والتعلٌم.) التربٌة وزارة -
 ، وثٌقة حكومٌة.1الجزء         

  (.  2(. مهارات القٌادة فً حركة الكشافة و المرشدات )ط 2002وزارة التربٌة و التعلٌم.) -

 ، وثٌقة حكومٌة.7الجزء         

  لندوة الكشفٌة العربٌة للمسئولٌن األوائل عن تنفٌذ السٌاسة ا(. 2013وزارة التربٌة و التعلٌم.) - -

 (، وثٌقة حكومٌة.العالمٌة للقٌادات الكشفٌة بالجمعٌات العربٌة        

 تطور(، وثٌقة حكومٌة.(. كشافة و مرشدات عمان )مسٌرة و 2013وزارة التربٌة و التعلٌم.) -

 (. االحصاءات التعلٌمٌة، وثٌقة حكومٌة.2015وزارة التربٌة و التعلٌم.) -

 المنتدى األول لقادة الكشافة والدورة التخصصٌة لقادة الوحدات (. 2015وزارة التربٌة و التعلٌم.) -

 وثٌقة حكومٌة. ، الكشفٌة لمرحلة الكشافة المتقدم          

 "الشباب الكشفً والمسؤولٌة المنتدى الكشفً العربً الثالث(. 2016و التعلٌم.) وزارة التربٌة -

 وثٌقة حكومٌة. ،االجتماعٌة         

  ترجمة على عبد المعطى ، منشأة المعارف ،  –( ، مقدمة فى علم األخالق 2010ولٌام ، لٌلى ) -
 األسكندرٌة .            

 الرٌاض. ،مطابع الفرزدق التجارٌة ،مبادئ اإلدارة العامة ،( 2005ٌاغً، محمد ) -

 

 الرسائل الجامعية-2
 
 دوس االَشطح انكشفُح فٍ اكساب تعض انقُى االخالقُح و االجرًاعُح (،"3.31انعالطً، يثاسك ) -

 قسى عهىو  ،سسانح دكرىساِ غُش يُشىسج  "،ذاليُز انًشحهح االترذائُح تذونح انكىَدنذي                 

 جايعح تُها ، كهُح انرشتُح انشَاضُح  ، انرشتُح                

 هـ( ، ادارة الوقت لدى مدٌرى المدارس الثانوٌة بمدٌنة الطائف من  1429الغامدى ، محمد ) -

 وجهة نظر وكالئهم ، رسالة ماجستٌر ادارة تربوٌة غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ،            

 جامعة أم القرى .            

    (، الكفاٌات المهنٌة الضرورٌة لقادة الكشافة وقائدات المرشدات فً 1995اللبدى ،واصف حسنى ) -

 مدارس مدٌرٌة عمان األولى ، رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة ( ، كلٌة الدراسات العلٌا ،           

 الجامعة األردنٌة           

 (، تصور مقترح للمهارات القٌادٌة اإلنسانٌة لمدٌر المدرسة فى ضوء 2012)المعمرٌة، رٌا  -

 المنهج التربوى النبوى ، رسالة ماجستٌر  ادارة تربوٌة غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ،              

 جامعة السلطان قابوس.             



 المتضمنة فً المنهج الكشفً،  ( ، مدى تطبٌق الفتٌان للمضامٌن التربوٌة2005بخارى ،إبراهٌم ) -

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، قسم التربٌة اإلسالمٌة والمقارنة كلٌة التربٌة ، جامعة أم              

 القرى .              

 (، الواقع والمأمول فً تخطٌط وتموٌل البرامج الكشفٌة بوزارة 1996بصفر،ٌوسف سالم ) -

 المعارف فً المملكة العربٌة السعودٌة، رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة ( ، كلٌة              

 التربٌة ، جامعة أم القرى               

  النشاط الكشفى انموذجا ،  –( ، دراسة اإلتجاهات نحو األنشطة الطالبٌة 2003جودة، ٌوسف ) -

 مام محمد بن سعود اإلسالمٌة .رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة التربٌة ، جامعة اإل         

 (، درجة إدراك مدٌري المدارس وقادة الفرق الكشفٌة لواقع 1995حمزه ،فؤاد حمزة سعٌد ) -

 النشاط الكشفً فً مدٌرٌة تربٌة عمان الكبرى ، رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة ( ، كلٌة           

 الدراسات العلٌا ، الجامعة األردنٌة .          

 سسانح ، انكشافح انجضائشَح اًَىرجاًٌ  –(، انقُى انذَُُح وانسهىك انًُضثظ 2008سحانً، صهُحح ) -

 اجلزائر. –م جستري غري منش رة ، كلية العل م اإلجتم عية ، ج معة احل ج خلضر                  

 اإلدارٌٌن (، العالقة بٌن انماط السلوك القٌادى وانماط اإلتصال لدى 2008شحاده ، رائف ) -

 من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعات الفلسطٌنٌة ، رسالة ماجستٌر ادارة تربوٌة             

 غٌر منشورة، كلٌة الدراسات العلٌا ، جامعة النجاح              

 ( ، القٌم المتضمنة فى سلوكٌات قادة النشاط الكشفى فى مدارس 2004ضحٌك ، محمد ) -

 محافظات غزة وعالقتها باإلتزان اإلنفعالى ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة          

 ، الجامعة اإلسالمٌة بغزة .        

 ( درجة ممارسة القٌادت التربوٌة فً االدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 2009)عالم ،احمد  -

 للبنٌن بالعاصمة المقدسة لعملٌة اتخاذ القرار، رسالة ماجستٌر، جامعة الملك عبد العزٌز.           

 ( ، دور األنشطة الكشفٌة فى تنمٌة المهارات القٌادٌة لطالب المدارس 2014عسٌرى، أحمد ) -

 ة العلوم ادارة تربوٌة ، كلٌ –الثانوٌة فى مدٌنة الرٌاض ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة              

 اإلجتماعٌة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة .             

  ( ، الفروق فً بعض سمات الشخصٌة بٌن المجموعة الكشفٌة وغٌر 2004فلمبان، حاسن محمد ) -

 الكشفٌة ) دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، ، كلٌة التربٌة ، جامعة أم            

 القرى .           

     (، أسالٌب إدارة الصراع التنظٌمً لدى مدٌري المدارس الثانوٌة فً سلطنة 2001قطن، طفول) -

 عمان، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة السلطان قابوس، مسقط.           



 ( ، الدور التربوي للحركة الكشفٌة رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة ( 1994كاشف، عبد السالم أحمد )

  ،  كلٌة التربٌة ، جامعة المنوفٌة  .              
 

 ( ،التربٌة الكشفٌة والتنشئة اإلجتماعٌة للطفل ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة 2008كرٌكرة، ملٌكة )

 ، كلٌة العلوم اإلنسانٌة ، جامعة منتورى ، الجزائر .                

 ( ، درجة امتالك مدٌرى المدارس الحكومٌة لمهارات اإلتصال 2011منصور، محمد ) -

 اإلدارى وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت من وجهة نظر المعلمٌن فى مدٌرٌات               

  لٌة الدراسات شمال الضفة الغربٌة ، رسالة ماجستٌر ادارة تربوٌة غٌر منشورة ، ك               

 جامعة النجاح العلٌا ،                

 أبحاث عممية منشورة : -3
 

  ن،لمرحلة الكشاف باألرد اختبار معرفً لبعض المهارات الكشفٌة ( ، "2009البطٌخى، نهاد ) -

 ، الجامعة األردنٌة، ٌناٌر1، ع 3مجلة الدراسات التربوٌة والنفسٌة : مج              

 أثر المشاركة فى النشاط الكشفى على تنمٌة قٌم تالمٌذ المرحلة  ،(2000) الجرجاوى، زٌاد -

 ، غزة 4األساسٌة ، مجلة جمعٌة البحوث والدراسات التربوٌة الفلسطٌنٌة ، العدد            

 مؤتمر بحث منشور بدور التربٌة الكشفٌة فى التنمٌة الشاملة للمجتمع  ( ،2003الدهشان، جمال ) -

 . جامعة المنوفٌة –كلٌة اآلداب  ،تحدٌات التنمٌة فً ضوء المتغٌرات العالمٌة الراهنة            

 ( ، دور انشطة الكشافة فى تنمٌة سمة المسئولٌة اإلجتماعٌة والثقة بالنفس 2012المطوع، محمد ) -

  كلٌة لدى طالب المعاهد العلمٌة الثانوٌة بمنطقة الرٌاض، مجلة اإلرشاد النفسى ،               

 العلوم اإلجتماعٌة ، جامعة الملك سعود ، عدد أبرٌل .               

 التعلم للمعرفة والتعلم للحٌاه ، مجلة المعرفة ،  –(، ركائز الحركة الكشفٌة 2010دلول، ناصف ) -

 ، ٌولٌو ، وزارة التربٌة والتعلٌم السعودٌة . 184العدد               

  (، ادارة فرق العمل ، بحث منشور بالملتقى األول للجودة فى 2014عبد الغنى ، أحمد ) -

 مارس. 14-12هٌئة ضمان الجودة واإلعتماد، القاهرة ،   التعلٌم،                  

  ( األنشطة الطالبٌة ودورها فى العملٌة التربوٌة ، حولٌة كلٌة المعلمٌن فى 2013عثمان ،السعٌد ) -

 ، المملكة العربٌة السعودٌة . 4ابها ، العدد                

 انطالئع  نعشَفاختُاء وذقٍُُ يقُاط انسهىك انقُادٌ ( ، " 3.30عهً، ياجذج وحثش ،حُذس ) -

 30،عذد 5يجهح عهىو انرشتُح انشَاضُح ، يجهذ  " ،ويساعذاذهٍ                 

 المقاالت المنشورة : -4
 

  (، الحركة الكشفٌة الفلسطٌنٌة ودورها فى تنمٌة القٌادات ، جمعٌة 2012ابو راس ، محمد ) -



 الكشافة والمرشدات الفلسطٌنٌة ،  فلسطٌن .               
 (، التجربة الكشفٌة المغربٌة بٌن الواقع والتطلعات ، نشرة المنظمة  2007الرغاى ، شكٌب ) -

 ، القاهرة ، ٌناٌر . 34الكشفٌة العربٌة ، العدد                
 (، العالقة التربوٌة فى اطار الممارسة الكشفٌة ، مجلة الكشافة المغربٌة ، 2012الفضٌل ، شهٌد ) -

 ، الرباط . 23العدد                  
 ، 184لمجتمع ، العدد (، برامج وافكار للعالقة بٌن الحركة الكشفٌة وا2010التوانى ، المعز ) -

 مجلة المعرفة ، ٌولٌو ، وزارة التربٌة والتعلٌم السعودٌة                
 (، الفوائد التربوٌة للحركة الكشفٌة ، المدٌرٌة العامة لكشافة ومرشدات 2015 مال )،الشٌبانى  -

 عمان ، مسقط                  
 ، مجلة المعرفة ، ٌولٌو ، وزارة 184(، المنهج والقائد الكشفى ، العدد 2010الكٌالنى ، هٌثم ) -

 التربٌة والتعلٌم السعودٌة                 
 ، مجلة المعرفة ، 184(، الخصائص النفسٌة للمراحل الكشفٌة ، العدد 2010القرنى ، عبد هللا ) -

 التعلٌم السعودٌةٌولٌو ، وزارة التربٌة و              
 ( ، تارٌخ الكشافة فى لبنان2002المدٌرٌة العامة للكشافة والمرشدات اللبنانٌة ) -
 ، المختبر الكشفى التربوى ، 25(، مراحل الكشافة ، العدد 2002المنظمة الكشفٌة العربٌة ) -

 القاهرة ، ٌناٌر .                
 ، المختبر الكشفى التربوى ، 37(، نشرة تنمٌة المراحل ، العدد 2003المنظمة الكشفٌة العربٌة ) -

 القاهرة ، ٌناٌر .                 
 (، استخدام البرنامج الكشفى لتحقٌق األهداف التربوٌة للحركة    2008المنظمة الكشفٌة العربٌة ) -

 الكشفٌة ، القاهرة ، اغسطس.             
 (، دلٌل تدرٌب العرفاء ، مطبعة مزون ، سلطنة عمان2009لهٌئة القومٌة للكشافة والمرشدات )ا -
 (ن الكشفٌة للجمٌع ، المنظمة الكشفٌة العربٌة ، القاهرة .2013دعٌلة ، جواد ) -
 ( ، انحشكح انكشفُح فً انعانى انعشتً ، يجهح انًعشفح ، وصاسج 2010عثذ انحافظ ، حسًُ ) -

 الرتبية والتعليم ، ادلملكة العربية السع دية .                 
 (، التكامل فى الحركة الكشفٌة ، نشرة المنظمة الكشفٌة العربٌة ، 2007عبد المجٌد ، عاطف ) -

 ، القاهرة .19، السنة 234العدد                
 ( تارٌخ الكشافة العمانٌة .2003كشافة ومرشدات عمان ) -

 مسرية وتط ر، مسقط –(، كش فة ومرشدات عم ن 2013وزارة الرتبية والتعليم ) -
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 خطاب تسهيل مهمة باحث 

  قياس صدق اإلستبانة 

 اإلستبانة فى صورتها النهائية 

  قائمة أسماء المحكمين لإلستبانة 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 

 كلية العلوم واآلداب
 قسم التربية والدراسجت اإلدنسجدنية 

 
 استبجدنة حولالموضوع: الحكم على صدق 

 الكشجفةفى مججل مهجرات القيجدة
 

 / ...............................................................  الفاضلة/ الفاضل 
 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته؛ وبعد،،،،،،،،،
ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً التربٌة تخصص االدارة التربوٌة؛ ٌقوم الباحث 

الفروق فى المهارات القيادية لدى طلبة التعليم مابعد األساسى " بإعداد دراسة ماجستٌر بعنوان 

من جامعة نزوى. ومن  " المنتسبين للكشافة والمرشدات وغير المنتسبين لها بمحافظة الداخلية

أجل قٌاس مهارات القٌادة فى مجال الكشافة والتى حددها الباحث فى :) مهارة حل المشكالت واتخاذ 

ه لقٌاس هذالعامة واالتصال، ومهارة التخطٌط(؛ فقد قام الباحث ببناء استبانة  القرار، مهارة العالقات

محتوى ؛ وبحكم خبرتكم فً البحوث التربوٌة فانه تسعدنا مشاركتكم فً الحكم على صدق اتالمتغٌر

 من خالل: هذه االستبانة

 . كل مهارةمحتوى بمفردات الالحكم على صدق المحتوى: النظر إلى ارتباط  -

 على صدق عٌنة المحتوى: إلى أي مدى تمثل المفردات كامل المحتوى للمهارة. الحكم -

 .اةالصٌاغة اللغوٌة لمفردات األدمناسبة  -

 أي إضافات أخرى. -

علما  أنه سٌتم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً للحكم على بنود االستبانة: موافق بشدة، 
 موافق، محاٌد، غٌر موافق، غٌر موافق بشدة.

 م اهتمامكم ومساهمتكم العلمٌة، وتقبلوا وافر التقدٌر واالحترامشاكرٌن لك

 

 الباحث                                                                                                                                           
 حمد بن سعٌد بن حمٌد العبٌدانً                                                                           

 
 < بيانات المحكم

 .......................العلمٌة:.............................................الدرجة...............االسم:
....................................... التخصص: 

 ...................................................المؤسسة:

 



 
 
 انجُذ و

 

صذق ػُٛخ  صذق انًحزٕٖ

 انًحزٕٖ

انصٛبغخ 

 انهغٕٚخ

 يالحظبد

 أٔال9 يٓبسح حم انًشكالد ٔارخبر انمشاس

 

انزٙ أػزجش يٕاخٓخ انًشكالد يٍ اٞػًبل انشٔرُٛٛخ  0

 ألٕو ثٓب

    

أرحهٗ ثبنصجش ٔانشدبػخ ٔانمٕح ػُذ يٕاخٓخ  1

 انًشكالد

    

ألٕو ثزٕصٚغ اٞفشاد انًغؤٔل ػُٓى َحٕ حم أخضاء  2

 يٍ انًشكالد انزٙ َٕاخٓٓب

    

أػًم دائًب ػهٗ رذسٚت اٞفشاد ػهٗ حم انًشكالد  3

 ٔطشق حهٓب. 

    

انًحذدح  أنزضو ثبنزؼهًٛبد ٔانضٕاثظ ٔانمٕاٍَٛ  4

 نًٕاخٓخ انًشكالد ٔٔعبئم حهٓب

    

دائًب اػًم ثشٔذ انفشٚك انٕاحذ ػُذ يٕاخٓخ  5

 انًشكالد 

    

أرمجم آساء االخشٍٚ ٔانحهٕل اندذٚذح انزٙ ٚمذيَٕٓب  6

 نحم انًشكالد

    

أعزطٛغ انمٛبو ثًٓبيٙ انًكهف ثٓب فٙ رطجٛك انحهٕل  7

 انًمذيخ نحم انًشكالد

    

 أسٖ لشاساد اٜخشٍٚ ػجئب ػهٙغبنجب  8

 

    

أنزضو ثبنزمبنٛذ ٔانمٛى انحًٛذح ػُذ حم انًشكالد  .3

 انًخزهفخ.

    

 ثبَٛب9 يٓبسح انؼاللبد انؼبيخ ٔاالرصبل

 

    

أكٌٕ لبئذا ٔيٕخٓب نهحذٚث أثُبء اندهغبد  00

 ٔاالخزًبػبد انؼبيخ 

    

نذ٘ كبسٚضيب يؤثشح ٔشخصٛخ ردزة االَزجبِ ػُذ  01

 انحذٚث ٔيخبطجخ اٜخشٍٚ

    

نذ٘ لذسح ػهٗ انزأثٛش ػهٗ اٜخشٍٚ ٔرغٛٛش  02

 اردبْبرٓى

    

أشؼش ثزشدد ػُذ طشذ ٔخٓبد َظش٘ ٔآسائٙ ػهٗ  03

 اٜخشٍٚ

    

 أرمجم َمذ اٜخشٍٚ ثال يمبٔيخ 04

 

    

أحبٔل لذس االيكبٌ انؼًم ػهٗ اعزًشاس رٕاصهٙ يغ  05

 اٜخشٍٚ

    

     االَذيبج فٙ انًدزًغ ٔرمذٚى خذيبد رطٕػٛخأحت  06

     أَفز ٔخٓبد َظش انًذٚشٍٚ ٔاٞفشاد اٞكثش خجشح يُٙ  07

نذ٘ لذسح ػهٗ االَصبد نٝخشٍٚ ٔاكزغبة يؼبسف  08

 ٔيٓبساد يُٓى

    

أحت انًؼغكشاد انخهٕٚخ ٔأعزطٛغ انزكٛف يغ  11

 انزضايبرٓب

 

    

 ثبنثب9 يٓبسح انزخطٛظ

 

    

دائًب أضغ اْذافبً ٞ٘ َشبط فشد٘ أ خًبػٙ  10

 ألٕو ثّ

    

أضغ خطظ رُفٛزٚخ يزمُخ ػُذ انزخطٛظ ٞ٘ ْذف  11

 إَٔ٘ انمٛبو ثّ

    

أنزضو ثزُفٛز انخطظ نزحمٛك اْٞذاف، ٔأػًم ػهٗ  12

 انضاو اٜخشٍٚ ثٓب

    

 أعزطٛغ رحًم انًغؤٔنٛبد انزٙ أكهف ثٓب 13

 

    

    دٔس انمبئذ أعزطٛغ انزأثٛش ػهٗ ػُذيب اكٌٕ فٙ  14



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 كلية العلوم واآلداب
 قسم التربية والدراسجت اإلدنسجدنية 

 
 فى مججل الكشجفةاستبجدنة حول مهجرات القيجدة 

 االخشٍٚ فٙ رحمٛك اْٞذاف

أشبسن اٜخشٍٚ ٔخٓبد َظشْى فٙ انزخطٛظ  15

 ٔانزُفٛز نْٟذاف انًخزهفخ.

    

أخصص خضءا يٍ ٔلزٙ فٙ يغبػذح اٜخشٍٚ  16

 ٔرطٕٚش ثؼض لذسارٓى

    

أعزطٛغ رحًم َزبئح ػًهٛخ انزخطٛظ انزٙ لًذ  17

 ثٓب

    

خطظ ثذٚهخ نزحمٛك ثؼض اْٞذاف انزٙ أضغ  18

 إَٔ٘ رحمٛمٓب

    

نٛظ نذ٘ يشكهخ فٙ االلشاس ثبنفشم فٗ حبنخ ػذو  21

 رحمك أْذافٙ ٔيشاخؼزٓب

    



 
 الطالب/ الطالبة / ............................................................... 

 
 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته؛ وبعد،،،،،،،،،

ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً التربٌة تخصص االدارة التربوٌة؛ ٌقوم الباحث 

المهارات القيادية لدى طلبة التعليم مابعد األساسى " الفروق فى بإعداد دراسة ماجستٌر بعنوان 

من جامعة نزوى. ومن  " المنتسبين للكشافة والمرشدات وغير المنتسبين لها بمحافظة الداخلية

أجل قٌاس مهارات القٌادة فى مجال الكشافة والتى حددها الباحث فى :) مهارة حل المشكالت واتخاذ 

التصال، ومهارة التخطٌط(؛ فقد قام الباحث ببناء استبانة لقٌاس هذه القرار، مهارة العالقات العامة وا

 ووضععلٌهفانه تسعدنا مشاركتكم فً ملء هذه االستبانة بعد قراءة جٌدة للعبارات المتغٌرات ، و

( فى الخانة التى تعبر عن رأٌكم، علما  أنه سٌتم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً للحكم  √عالمة )  

 ستبانة: موافق بشدة، موافق، محاٌد، غٌر موافق، غٌر موافق بشدة.على بنود اال

 شاكرٌن لكم اهتمامكم ومساهمتكم ، وتقبلوا وافر التقدٌر واالحترام

 
               الباحث                                                                                                                             

 حمد بن سعٌد بن حمٌد العبٌدانً                                                                           
 

 الخاصة <بيانات ال
 

 0------------------------------------------------------االسم: 

 0--------------------------------------------------- :الصف 

 0---------------------------------------------------: مدرسةال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 انجُذ و

 

غٛش يٕافك  غٛش يٕافك يحبٚذ يٕافك يٕافك ثشذح

 ثشذح

 أٔال9 يٓبسح حم انًشكالد ٔارخبر انمشاس

 

أػزجش يٕاخٓخ انًشكالد يٍ اٞػًبل انشٔرُٛٛخ انزٙ  0

 ألٕو ثٓب

     

أرحهٗ ثبنصجش ٔانشدبػخ ٔانمٕح ػُذ يٕاخٓخ  1

 انًشكالد

     

ألٕو ثزٕصٚغ اٞفشاد انًغؤٔل ػُٓى َحٕ حم أخضاء  2

 يٍ انًشكالد انزٙ َٕاخٓٓب

     

أػًم ػهٗ رذسٚت اٞفشاد ػهٗ حم انًشكالد ٔطشق  3

 حهٓب. 

     

أنزضو ثبنزؼهًٛبد ٔانضٕاثظ ٔانمٕاٍَٛ انًحذدح   4

 انًشكالد ٔٔعبئم حهٓبنًٕاخٓخ 

     

      اػًم ثشٔذ انفشٚك انٕاحذ ػُذ يٕاخٓخ انًشكالد  5

أرمجم آساء االخشٍٚ ٔانحهٕل اندذٚذح انزٙ ٚمذيَٕٓب  6

 نحم انًشكالد

     

أعزطٛغ انمٛبو ثًٓبيٙ انًكهف ثٓب فٙ رطجٛك انحهٕل  7

 انًمذيخ نحم انًشكالد

     

 ػجئب ػهٙغبنجب أسٖ لشاساد اٜخشٍٚ  8

 

     

أنزضو ثبنزمبنٛذ ٔانمٛى انحًٛذح ػُذ حم انًشكالد  01

 انًخزهفخ.

     

 ثبَٛب9 يٓبسح انؼاللبد انؼبيخ ٔاالرصبل

 

     

أكٌٕ لبئذا ٔيٕخٓب نهحذٚث أثُبء اندهغبد  00

 ٔاالخزًبػبد انؼبيخ 

     

يؤثشح ٔشخصٛخ ردزة االَزجبِ ػُذ  شخصٛخنذ٘  01

 انحذٚث ٔيخبطجخ اٜخشٍٚ

     

نذ٘ لذسح ػهٗ انزأثٛش ػهٗ اٜخشٍٚ ٔرغٛٛش  02

 اردبْبرٓى

     

أشؼش ثزشدد ػُذ طشذ ٔخٓبد َظش٘ ٔآسائٙ ػهٗ  03

 اٜخشٍٚ

     

 أرمجم َمذ اٜخشٍٚ ثال يمبٔيخ 04

 

     

رٕاصهٙ يغ أحبٔل لذس االيكبٌ انؼًم ػهٗ اعزًشاس  05

 اٜخشٍٚ

     

      أحت االَذيبج فٙ انًدزًغ ٔرمذٚى خذيبد رطٕػٛخ 06

 ثبنثب9 يٓبسح انزخطٛظ

 

     

أضغ خطظ رُفٛزٚخ يزمُخ ػُذ انزخطٛظ ٞ٘ ْذف  07

 إَٔ٘ انمٛبو ثّ

     

أنزضو ثزُفٛز انخطظ نزحمٛك اْٞذاف، ٔأػًم ػهٗ  08

 انضاو اٜخشٍٚ ثٓب

     

 رحًم انًغؤٔنٛبد انزٙ أكهف ثٓبأعزطٛغ  11

 

     

ػُذيب اكٌٕ فٙ دٔس انمبئذ أعزطٛغ انزأثٛش ػهٗ  10

 االخشٍٚ فٙ رحمٛك اْٞذاف

     

أشبسن اٜخشٍٚ ٔخٓبد َظشْى فٙ انزخطٛظ  11

 ٔانزُفٛز نْٟذاف انًخزهفخ.

     

أخصص خضءا يٍ ٔلزٙ فٙ يغبػذح اٜخشٍٚ  12

 ٔرطٕٚش ثؼض لذسارٓى

     

أعزطٛغ رحًم َزبئح ػًهٛخ انزخطٛظ انزٙ لًذ  13

 ثٓب

     

أضغ خطظ ثذٚهخ نزحمٛك ثؼض اْٞذاف انزٙ  14

 إَٔ٘ رحمٛمٓب

     

نٛظ نذ٘ يشكهخ فٙ االلشاس ثبنفشم فٗ حبنخ ػذو  15

 رحمك أْذافٙ ٔيشاخؼزٓب

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتبة أبجديا ً قائمة أسماء المحكمين لإلستبانة 

 الوظٌفة اإلسم م

 جامعة نزوى –أستاذ مساعد  د.  مال محمد بدوى 1

 جامعة السلطان قابوس –استاذ مساعد  الداودىد. زاهر مرهون  2

 جامعة السلطان قابوس –استاذ مساعد  د. شرٌف صالح صالح الدٌن 3

 جامعة نزوى –أستاذ مساعد  د. عبد الفتاح الخواجه 4

 جامعة نزوى –أستاذ مساعد  د. على خمٌس على 5

 جامعة السلطان قابوس –استاذ مساعد  د. مروه حمدى  6



 جامعة نزوى –مشاركأستاذ  عبد الرحمند. محمد أحمد  7

 أستاذ مساعد ــ جامعة صحار د. محمد طالب الكٌومً 8

 جامعة السلطان قابوس –استاذ مشارك  د. محمد عبد الحمٌد الشٌن 9

 جامعة نزوى –أستاذ مساعد  القوى خورشٌدد. محمود عبد  10

 جامعة السلطان قابوس –استاذ   د. هانى الدسوقى ابراهٌم 11

 
 

 
 


