
 

 

 

 

 

 

 

 مستخمص البحث

التعرؼ عمى تأثير األلعاب الكشفية في تطوير بعض الميارات الكشفية  ييدؼ البحث إلى    
المنيج التجريبي  افاستخدـ الباحث حيث( سنة، 21-21لمكشاؼ المبتدئ بعمر ) المختارة 

تيف ( كشافٌا قسموا إلى مجموع12لمالئمتو وطبيعة مشكمة البحث وقد بمغت عينة البحث )
باجراء  افضابطة وتجريبية وألجؿ تنفيذ خطوات البحث قاـ فريؽ العمؿ المساعد بإشراؼ الباحث

االختبار القبمي لعينة البحث وبعدىا تـ تطبيؽ المنيج التعميمي عمى المجموعة التجريبية ثـ 
اجرى نفس الفريؽ المساعد االختبار البعدي وبعد عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا توصؿ 

إلى إف األلعاب الكشفية المستخدمة ساعدت في تطوير الميارات الكشفية لممجموعة  افالباحث
 التجريبية.

ABSTRACT 

    The research aims to identify the impact of games scouting in the 
development of some of the skills Scouts selected for Scouts novice age 
(12-15) years, where the researcher used the experimental method for 
the suitability and the nature of the research problem has reached the 
research sample (24) were divided into two groups, control group and 
experimental and to implement steps to the research, the staff Assistant 
under the supervision of a researcher to conduct pre-testing of the 
sample and then applied the curriculum to the experimental group then 
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had the same team assistant post-test and after viewing the results and 
analysis and discussion, the researcher suggested that the Games 
Scout used helped to develop the skills scout for the experimental 
group. 

 التعريف بالبحث: -1

 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

ويعود الفضؿ في ذلؾ إلى  2091حققت الحركة الكشفية انتشارًا واسع النطاؽ منذ تأسيسيا عاـ 
ادئيا فضاًل عف مجاالتيا الواسعة والكثيرة التي تساعد الكشافة المنضويف سمو أىدافيا ونبؿ مب

تحت لوائيا عمى االبتكار في شتى ضروب الحياة مف خالؿ دقة إدارتيا وتنظيميا، إذ تعمؿ عمى 
تيذيب الطباع وحسف تعامؿ بعضيا مع البعض اآلخر ونكراف الذات واالعتماد عمى النفس 

مف األنشطة البدنية والرياضية والفنية واالجتماعية والثقافية والميارات  وشموليا عمى ألواف مختمفة
الكشفية، مما أعطاىا صفة الشمولية رغـ قدميا. حيث اعتمدت منذ نشأتيا عمى أنيا حركة 
نما تدعو لمسالـ بيف الجميع دوف  تربوية تطوعية مفتوحة لمجميع ال تنتمي ألحزاب سياسية وا 

أو العقيدة مما أدى إلى انتشارىا في جميع أنحاء العالـ.أولت الحركة  تميز في األصؿ أو الجنس
الكشفية اىتمامًا خاصًا بالكشافة عف طريؽ السعي إلعدادىـ إعدادًا متكاماًل ليكونوا مواطنيف 
صالحيف يقوموف بواجبيـ الوطني أباف السمـ والحرب، ويساىموف في الحياة العممية والعممية 

ي يكمفوف بيا بعناية ودقة وسرعة مراعيف الشرؼ واألمانة واإلنصاؼ في ويؤدوف أعماليـ الت
تربية عقوليـ وتقوية أجساميـ واالعتماد عمى أنفسيـ وترسيخ مفيوـ التعاوف مع زمالئيـ 

.فالحركة الكشفية ىي حركة تربوية (2) وتعويدىـ عمى خدمة المجتمع وتييئتيـ بدنيًا وذىنيا
وتطوير الكشافة عف طريؽ استخداـ العديد مف الطرؽ الفعالة  تيدؼ إلى المساىمة في تنمية

لتحقيؽ أقصى القدرات البدنية والحركية والعقمية واالجتماعية والروحية كأفراد مسؤوليف في 
مجتمعاتيـ المحمية والقومية والعالمية. وأف تطوير طاقات الكشافة بدنيًا يشير إلى الخصائص 

درات البدنية والحركية(، فيجب عمى كؿ شخص بوجو عاـ المختمفة التي يتصفوف بيا )الق
والكشاؼ بوجو خاص أف يتعرؼ عمى أىمية النشاط البدني في حياتو، ويتحقؽ التطوير بدنيًا 
لمكشاؼ مف خالؿ األلعاب واألنشطة الكشفية المنتظمة الخاصة بو والتي تمكنو مف تحمؿ جميع 

ة يكوف حسب قابميات وخصائص كؿ مرحمة عمرية الواجبات المستقبمية، فإف توزيع ىذه األنشط
إف تطوير الميارات الكشفية مف أىـ الواجبات التي تسعى الكشفية  . مف مراحؿ الكشافة المختمفة



لياقة بدنية تمكف الكشافة مف أداء األنشطة والفنوف والميارات الكشفية   لتحقيقيا لمحصوؿ عمى
 بتدئ بعمر ، وبما إف مرحمة الكشاؼ الم بصورة منتظمة

-------------------------------------------------------- 

 والتوزيع، لمنشر المناىج دار الكشفية، الحركة في والتدريب القيادة: حسف بدري أحمد و الربيعي داود محمود (2)
 .22ص ،1990 عماف،

ائص في الخص تعد مرحمة ميمة في تكويف الشخصية لتميزىا بمجموعة مف( سنة 21-21)
( عف المراحؿ الجانب البدني والحركي، الجانب العقمي، الجانب الروحي، الجانب االجتماعيجوانب النمو )

األخرى ويتوقع المجتمع مف كشافة ىذه المرحمة أنماطًا سموكية تتالئـ مع المستوى الثقافي 
درسة وخارجيا وفي والعممي لغرض القياـ بواجباتيـ التي تحتـ عمييـ القياـ بيا داخؿ بيئة الم

ومف ىنا تكمف أىمية البحث مف خالؿ التعرؼ عمى أىـ  المخيمات والمعسكرات الكشفية.
الميارات الكشفية لمكشاؼ المبتدئ باستخداـ ألعاب كشفية تساعد عمى تطوير بعض الميارات 

لنظرية الكشفية قيد البحث ليذه المرحمة. مف أجؿ إعداد كشافة قادريف عمى القياـ بواجباتيـ ا
والعممية المطموبة منيـ وتطوير اىتماماتيـ والشعور بالمسؤولية والحرص عمى أداء الواجبات 

 الموكمة ليـ بمياقة عالية والتمسؾ بالمثؿ العميا.

 مشكمة البحث: 1-2

عمى مفاىيـ وخصائص الحركة الكشفية عمومًا، وأىداؼ مرحمة  افمف خالؿ اطالع الباحث
( سنة خصوصًا، الحظ أف بعض األلعاب الكشفية تؤثر عمى 21-21الكشاؼ المبتدئ بعمر )

لممستوى المياري لمفرؽ  افتطوير قدرات الكشافة بالميارات الكشفية، ومف خالؿ مالحظة الباحث
الكشفية بيذه األعمار التي تقع ضمف المدارس المتوسطة لقضاء الرمادي وخاصة التي تقع 

إلى مستوى الطموح، ووجد الباحث ضعفًا وتدنيًا في ضمف الرقعة الجغرافية التي لـ ترتِؽ 
الميارات الكشفية مما يستوجب تطويرىا لموصوؿ إلى مستوى أفضؿ، ومف خالؿ المقابالت التي 
أجراىا الباحث مع بعض المتخصصيف في ىذا المجاؿ أشاروا إلى ضعؼ االىتماـ بيذه المرحمة 

اىج الكشفية التي ترعى ىذه الفئة والمرحمة العمرية الحيوية )الكشاؼ المبتدئ( وتمكأ في تنفيذ المن
استخداـ بعض األلعاب الكشفية التي  افوليذه األسباب وحاًل لممشكمة ارتأى الباحث . الميمة

( سنة 21-21تساىـ في تطوير الميارات الكشفية التي ال يستطيع الكشاؼ المبتدئ بعمر )
 االستغناء عنيا.

 



 

 أهداف البحث: 1-3

 ( سنة.21-21ـ الميارات الكشفية التي تخص مرحمة الكشاؼ المبتدئ بعمر )تحديد أى .2
 وضع منياج لبعض األلعاب الكشفية التي ليا عالقة بالميارات الكشفية المختارة. .1
التعرؼ عمى تأثير األلعاب الكشفية في تطوير بعض الميارات الكشفية المختارة لمكشاؼ  .3

 ( سنة.21-21المبتدئ بعمر )
 لبحث:فروض ا 1-4

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمجموعتي البحث  .2
 الضابطة والتجريبية في الميارات الكشفية ولصالح نتائج االختبارات البعدية.

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات البعدية في بعض الميارات  .1
الضابطة والتجريبية ولصالح نتائج اختبارات المجموعة  الكشفية بيف مجموعتي البحث

 التجريبية.
 مجاالت البحث: 1-5

الفرقة الكشفية في متوسطة األمجاد لمبنيف في قضاء الرمادي  المجال البشري: 1-5-1
 ( كشافًا.12( سنة والبالغ عددىا )21-21محافظة األنبار بعمر ) -المركز

ارجية والقاعة الداخمية في متوسطة األمجاد لمبنيف في الساحة الخ المجال المكاني: 1-5-2
 محافظة األنبار. -قضاء الرمادي المركز

 (.39/2/1921( إلى )39/2/1921لممدة مف ) المجال الزماني: 1-5-3

 الدراسات النظرية: 2-1

 الحركة الكشفية:2-1-1

 األصول الفمسفية لمحركة الكشفية: 2-1-1-1

يد الحياة في اليواء الطمؽ وىي مكممة لإلعداد المدرسي لسد بعض الكشفية فكرة تيدؼ إلى تجد
أوجو النقص في المنياج المدرسي عف طريؽ االعتماد عمى الطبيعة والتعرؼ عمى مظاىرىا 
مكانياتيـ العممية وغرس  وأسرارىا، وتعمؿ عمى تنمية أخالؽ أفرادىا وصحتيـ ولياقتيـ البدنية وا 

وتعتمد حركة الكشؼ  .( 2) لكفاءات والكفايات لخدمة اآلخريفالروح الوطنية حتى تسخر ىذه ا



منذ فجر التاريخ يعيش عمى أصوؿ ثقافية وفمسفية عربية المصدر، حيث كاف اإلنساف العربي 
حياة كشفية في أغمب حياتو، فيو يقيـ بيف الجباؿ ويسعى فوؽ رماؿ الصحراء ويتبع منابع الماء 

الشمس والقمر ويحس بظواىر الطبيعة  ويدرسيا ويساير حركةوينظر لمنجـو والكواكب ويالحظيا 
 كحركات الرياح واألمطار ويدرس طبائع الحيوانات

-------------------------------------------------------- 

 .212ص ،1993 القاىرة، العربي، الفكر دار ،2ط الكشفية، والحركة الخالء تربية: الشافعي الديف جماؿ (2)

ذا األرض وأماكف     يور ويتفيـ  طبيعةوالط الكيوؼ وينصب خيمتو ويجمع طعامو  بنفسو وا 
جاء الرحيؿ واالنتقاؿ طوى خيمتو ، أي أف حياتو كانت مميئة بالخشونة الجادة التي تتميز 
بالبساطة والسيولة واضعًا نصب عينو التمسؾ بصفات الشجاعة والمرؤة واألمانة ومساعدة 

كراـ الضيؼ واالحتراـ واالعتزاز بالوطف والتضحية مف أجمو. الضعيؼ ومد يد ال عوف لممحتاج وا 
حيث انتقمت ىذه التقاليد وأساليب الحياة مف بالدنا العربية إلى مناطؽ أسيا وأفريقيا وأوربا، 
وكانت أحد األصوؿ التي اكتسب منيا )بادف باوؿ( خبراتو إذ أخذ الغربيوف مف تاريخنا وكونوا 

 .(2()يةمنيا )الكشف

 هدف الحركة الكشفية: 2-1-1-2

اليدؼ مف الحركة الكشفية ىو مساعدة الكشافة مف كال الجنسيف في تنمية طاقاتيـ وقدراتيـ 
البدنية والحركية والعقمية والعاطفية واالجتماعية والروحية تنمية متكاممة ، والمساىمة في صقؿ 

خالؿ العمؿ بالوعد  والقانوف الكشفي،  مواىبيـ واكسابيـ صفات سموكية وقيمًا اجتماعية مف
أف ىدؼ الحركة الكشفية ىو بناء  افويرى الباحث .(1ـ )والمساىمة في خدمة وتنمية مجتمعي

إنساف ذو شخصية قوية متزنة يتمتع بمياقة بدنية جيدة تمكنو مف تقديـ كافة الخدمات العامة 
قامة عالقات اجتماعية متينة بيف جميع أعضاء الحركة الكشفية وبقية أفراد المجتمع  لمجتمعو، وا 

 يسودىا التعاوف واالحتراـ دوف تفرقة.

 :(3ة )المبادئ األساسية لمحركة الكشفي 2-1-1-3

 أداء الواجب هلل طبقًا لمديف والعمؿ بإرشاداتو والحرص عمى شعائره وااللتزاـ بيا . -2
 والء الكشاؼ لوطنو. -1
 والعالمية.احتراـ الصداقة واإلخوة  المحمية والوطنية  -3
 خدمة االخريف واالعتراؼ بحقوقيـ . -2
 المشاركة في خدمة المجتمع .  -1



  االلتزاـ والعمؿ بوعد وقانوف الكشافة. -6
--------------------------------------------------------

 .212ص ،1993 نفسو، المصدر: الشافعي الديف جماؿ( 2)

 .2ص ،1922 ، ذكره سبؽ مصدر: جي ةالتكم عمي وحسني رزوقي إبراىيـ ىدى(  1)

 ،1991األردف، ، عماف والتوزيع، لمنشر واإلسراء حمورابي دار ،2ط المدرسية، الكشافة: موسى إبراىيـ( 3)
 .21ص

 االقتناع بأف عضوية الكشاؼ ىي عضوية تطوعية-1
 العمؿ عمى إبعاد النفوذ السياسي عنيا، والحفاظ عمى استقالليتيا. -8
 موحدة لتدريب الفتية والشباب عمييا، إلعدادىـ إعدادًا صالحًا.وضع برامج  -0

 احتراـ الذات والثقة بالنفس. -29
 (1ة )فوائد الحركة الكشفي 2-1-1-4

تعطي الفرصة الكشافة لمعيش في الخالء بيف أحضاف الطبيعة لموقوؼ عمى مناظرىا  -2
 الخالبة التي توحي بأسرار القدرة اإلليية.

طالع والدقة في العمؿ والتعرؼ عمى محتويات البيئة والكائنات تشبع غريزة حب اال -1
 وطريقة نموىا وتفاعميا مع البيئة والظروؼ المحيطة بيا.الحية 

التعويد عمى الحياة الجماعية والتفاعؿ مع اآلخريف وخدمتيـ والتعاوف معيـ تحقيقًا لممتعة  -3
 واكتساب الخبرات والصداقات.

نفس وتحمؿ المسؤولية والصبر وطاعة قائده والعمؿ تعمـ الكشاؼ االعتماد عمى ال -2
 بتوجيياتو.

 اكتشاؼ المواىب وتنميتيا وفتح مجاؿ اإلبداع ودقة المالحظة. -1
 تثري المعمومات وتوسع المدارؾ وتزيد مف ثقافة المنتميف إلييا. -6
 تربي في نفوس الكشافة الصدؽ في القوؿ والعمؿ واألمانة واإلخالص والتعاوف. -1
 ريف وحسف المعاممة وفعؿ الخير وااللتزاـ بالنظاـ.احتراـ اآلخ -8
 تزيد المعارؼ والخبرات والميارات وتمبي احتياجات وبناء أجساـ وعقوؿ الكشافة. -0

 (2ة )خصائص الحركة الكشفي 2-1-1-5

 المرونة في برامجيا بحيث تناسب األفراد المنتميف إلييا. -2
 التطوع في االنتساب إلييا حيث إنيا غير إلزامية. -1
 الشمولية في برامجيا وتنوعيا فيي تمبي كافة االحتياجات .  -3



 التدرج في برامجيا حيث تتعامؿ مع المراحؿ السنية بما يناسب طاقاتيـ وقدراتيـ. -2
------------------------------------------------------- 

 والتوزيع، لمنشر الرياضية مكتبةال ،1ط الكشفية، التربية في تطبيقات: جواد برع الديف وضياء يوسؼ عمي( 2)
 .21ص ،1922 بغداد،

 6ص ،1929 ذكره، سبؽ مصدر جواد، برع الديف ضياء( 1)

 األلعاب الكشفية: 2-1-2

ىي إحدى األساليب واألنشطة في الحركة الكشفية تستثمر لتنمية الجسـ والحواس 
إلى تحقيؽ المتعة  وترويض الفكر وتيذيب األخالؽ عمى قاعدة )كف نزييًا في لعبؾ( وتسعى

والمرح وترمي إلى تعميـ وتدريب الكشافة بصورة غير مباشرة بعيدًا عف النمط المدرسي الروتيني 
باستعماؿ أسموب مشوؽ ومحبب إلى النفس ومف خالليا يمكف الحصوؿ عمى أكبر قدر مف 

مرة العمؿ في أقصر وقت ممكف وبأقؿ جيد ... بحيث يقوـ الكشاؼ بأشؽ األعماؿ وىو في غ
مف السعادة والبيجة دوف الشعور بالتعب، فضاًل عف ذلؾ أنيا تعد أحد ألواف الترويح عف النفس 

أف األلعاب الكشفية ىي  افويرى الباحث( 2ة )مف عناء األعماؿ بقصد تجديد النشاط والحيوي
ترويح مجموعة مف األنشطة العممية التي يمارسيا جميع الكشافة والتي تتميز بعنصر المنافسة وال

 مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ، وتحكـ بقواعد وقوانيف منظمة.

 (1) ةأهداف األلعاب الكشفي 2-1-2-1

 تكويف الصفات األخالقية والبدنية العالية عند الكشافة. -2
 تساعد في تطوير الميارات الكشفية والقدرات البدنية والحركية والنمو الطبيعي. -1
 يح ألعماليـ.تساعد عمى تعميـ الكشافة التوجيو الصح -3
 تؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى القمب واألوعية والعضالت والجياز التنفسي. -2
 تزيؿ االنفعاالت الزائدة مف خالؿ تنظيـ التعاوف مع المشاركيف. -1
تجمب الراحة والمتعة بعد ممارسة النشاط الفكري لذا جعمت فترات اإلستراحة بيف  -6

 الدروس ليذا الغرض.
 مى االنضباط الواعي والنزاىة والتحمؿ والمقدرة.تساعد في تربية الكشاؼ ع -1
 كبح النزوات األنانية لدى الكشافة بعد اإلنفعاؿ الشديد والمقدرة عمى اليدوء. -8
 تخاذ المظاىر لإلبداع الفني عند الكشافة.ا -0

 تنمية المشاعر واإلدراؾ وجمب انطباعات ومعارؼ جديدة لمكشافة.-29
-------------------------------------------------------- 



 .239ص ،1922 العراؽ، ديالى، جامعة – المركزية المطبعة ،2ط الكشفية، التربية: مطر رشيد ثائر (2)

  ،1922 العراؽ، والنشر، لمطباعة أركاف والمرشدات، الكشافة: الجميمي عباس شاكر أحمد( 1)

 .212-213ص

 التصور اإلبداعي واالبتكار.تعويدىـ عمى قوة المالحظة والتفكير المنطقي و -22
 االلتزاـ بقانوف المعبة والتقاليد المتفؽ عمييا واليدؼ يعود لصالح المجموعة.-21
 تعويدىـ عمى قبوؿ اليزيمة بروح رياضية عالية.-23
 معرفة الكشاؼ أف األلعاب ىي أفعاؿ ال أقواؿ وأثر األفعاؿ أقوى وأثبت مف أثر األقواؿ.-22
اكتساب الصفات االجتماعية واالندماج بنجاح مع الجماعة كالتعاوف  تساعد الكشافة عمى-21
الوثيؽ والمنافسة الشريفة والقيادة الحكيمة وطاعة المسؤوؿ لتحقيؽ األىداؼ خدمًة -26

 لمجماعة.
 :( 1ة)أقسام األلعاب الكشفي2-1-2-2

 تقسـ األلعاب الكشفية إلى ثالثة أقساـ ىي:

 أواًل: عمى أساس المكان وتشمل:

 ألعاب داخمية: وتمارس داخؿ الصؼ أو مقر الفريؽ. -2
 ألعاب خارجية: وتمارس في الفضاء الخارجي خارج حجرة الصؼ. -1
 ألعاب الخالء: وىي ألعاب كبيرة تمارس في مساحات شاسعة. -3

 ثانيًا: عمى أساس المهارة أو عمى شكل مسابقات وتشمل:

 يي أواًل.سرعة األداء: مثؿ سباؽ التتابع والفريؽ الفائز مف ينت -2
 سرعة وجود األداء: مثؿ القياـ بعمؿ إسعاؼ أولي والفائز مف ينتيي أواًل. -1

 ثالثًا : عمى أساس النوع وتشمل:

ألعاب جماعية: وفييا يتعود الكشاؼ عمى كيفية العمؿ لصالح الجماعة وأف ما يبذلو مف  -2
 عات.جيود وتضحية ىي مكسب لمجموعتو، ومف ىذه األلعاب ألعاب المنافسة والجما

 ألعاب ليمية: وتيدؼ إلى تعويد الكشاؼ عمى حب المغامرة والشجاعة وعدـ الخوؼ. -1
 

--------------------------------------------------------
 .232-239ص ،1922 ذكره، سبؽ مصدر: مطر رشيد ثائر( 2)



يد ألعاب منافسة: وتكوف إما منافسات فردية أو منافسات جماعية وعمى القائد تعو  -3
 الكشافة وتشجيعيـ عمى المنافسة الشريفة مع المثابرة وعدـ اليأس والغضب.

 ألعاب الحواس: ىذه األلعاب تنمي القدرة عمى االستنتاج مف خالؿ استخداـ الحواس -2
 . الخمس

 (1ة )قواعد األلعاب الكشفي 2-1-2-3

 مف أجؿ تطبيؽ األلعاب الكشفية بنجاح يجب مراعاة ما يأتي:

 ة باسـ، مف أجؿ تسييؿ عممية أدائيا مرة أخرى بمجرد ذكر اسميا.تسمية كؿ لعب -2
 تحديد خطوط بداية المعبة ونيايتيا. -1
يجاز والتأكد مف استيعاب جميع الكشافة ليا. -3  شرح قواعد وقوانيف المعبة بوضوح وا 
 التأكد مف جميع أدوات المعب جاىزة ومرتبة قبؿ البدء بالمعب. -2
 د أو عريؼ الطميعة ليشاىدىا الجميع كأنموذج لألداء.يجب تطبيؽ المعبة مف قبؿ القائ -1
 ال تؤدي المعبة التي يستغرؽ شرحيا وقتًا طوياًل ألنيا ستكوف معقدة. -6
 يجب مراقبة تنفيذ األداء والتأكد مف تطبيؽ جميع أفراد الطميعة لقواعد المعبة. -1
لمشاركيف يجب التنويع في األلعاب الكشفية حتى ال نبعث الممؿ في نفوس الكشافة ا -8

 فييا.
 (2ة )نصب الخيم 2-1-4-1

قبؿ الشروع بعممية نصب الخياـ يجب أف نختار أواًل المكاف المناسب والذي يصؿ إليو 
ظؿ الشمس في أوقات الفراغ والقيمولة، وأف يكوف المكاف بعيدًا عف المطبخ والمرافؽ الصحية 

رض تكوف صالحة لعممية نصب (ـ عمى األقؿ، وأخذ بنظر االعتبار اتجاه الريح، واأل19بػ)
الخيمة، ويجب االبتعاد عف األماكف المنخفضة والرطبة والصخرية وعند الشروع بنصب الخيمة 

 يجب اتباع ما يأتي:

فتح قماش الخيمة عمى األرض بحيث يكوف الوجو الداخمي مواجيًا لألرض وأطراؼ  -2
 الحباؿ كميا إلى الخارج.

--------------------------------------------------------
 .12 ،ص1991 ذكره، سبؽ مصدر: موسى إبراىيـ (2)

 .62ص ،1922 ذكره، سبؽ مصدر: جي التكمة عمي وحسني رزوقي إبراىيـ ىدى (1)



تمرير الجسر أو الجسريف تحت قماش الخيمة مف منتصفيا، وبعدىا نقوـ بإدخاؿ رأس  -1
مة ثـ إدخاؿ العمود الثاني بفتحة العمود األوؿ بفتحة الجسر الجانبية ثـ بفتحة الخي

خراج رأس العموديف كالىما مف فتحات الخيمة العموية. يتييأ ثالثة  الجسر الثانية وا 
كشافيف لمسؾ األعمدة وأربعة لمسؾ الحباؿ الجانبية األربعة، بعدىا يرفع الكشافة الثالثة 

 حباؿ الزوايا األعمدة مرة واحدة بصورة مستقيمة مف عمى األرض ومف ثـ يبدأ ماسكي
األربعة بتثبيتيا، ثـ تثبت الحباؿ األمامية والخمفية وبعدىا بقية الحباؿ الجانبية باألوتاد  -3

 التي تثبت أماـ كؿ حبؿ وباستقامة.
يمكف نصب الخيمة بيف األشجار بدوف أعمدة وجسور مستثمريف موجودات الطبيعة  -2

بشجرة عمى أف يكوف أعمى مف وذلؾ بواسطة ربطيا بالحبميف األمامي والخمفي كؿ منيـ 
( يوضح خطوات 2مستوى سقؼ الخيمة بقميؿ ثـ تثبت الزوايا األربعة باألوتاد، وشكؿ)

 نصب الخيمة.

 
 )أ(

 
 )ب(

 
  )ج(

 )د(
 (1شكل )

 يوضح خطوات نصب الخيمة

 (1ة)تقويض الخيم 2-1-4-2



اذ اإلجراءات اآلتية في يعد تقويض الخيمة أمرًا ميمًا جدًا بعد إتماـ المخيـ لذا يجب اتخ
 عممية التقويض وىي:

فتح كافة الحباؿ المربوطة باألوتاد عمى أف يمسؾ أربعة كشافيف حباؿ الزوايا وثالثة  -2
 يمسكوف األعمدة.

طرح الخيمة أرضًا وظير الخيمة مواجو لألرض، ثـ سحب األعمدة والجسور مف الخيمة  -1
 إلى الخارج.

 اؿ إلى الداخؿ ما عدا الحبؿ األمامي يكوف خارجًا.إدخاؿ بوابات وأجنحة الخيمة والحب -3
يمسؾ كشافاف الخيمة مف الجانبيف ) زوايا الخيمة( وطييا إلى الجانب اآلخر وتطوى مرة  -2

أخرى والثالثة ثـ تمؼ مف الجية المقابمة لمحبؿ الذي وضع إلى الخارج ثـ تدرج وتمؼ 
 بالحبؿ وتنظؼ مف التراب.

 فيا قبؿ إعادتيا إلى أماكنيا مع األعمدة والجسور.رفع األوتاد مف األرض وتنظي -1
 العقد الكشفية: 2-1-4-3

وىي مف الميارات المحببة لدى الكشافة وذلؾ لعمؿ المشروعات الخاصة بأعماؿ الريادة 
األساسية التي يحتاجيا جميع الكشافة في المخيمات الكشفية، فضاًل عف ذلؾ فإف الحبؿ يعد 

 (1ـ )لعوف عند المزو صديؽ الكشاؼ إذ يقدـ لو ا

 أنواع العقد الكشفية: 2-1-4-3-1

 (3ا )ىناؾ عدة أنواع مف العقد الكشفية ومني

 عقدة اإلبياـ المزدوجة البسيطة. -2
 العقدة األفقية) المربعة(. -1

-------------------------------------------------------- 

 .61ص ،1922 السابؽ، المصدر: جي التكمة عمي وحسني رزوقي إبراىيـ ىدى( 2)

 .292ص ،1922 ذكره، سبؽ مصدر: مطر رشيد ثائر( 1)

 .291-292ص ،1922 ذكره، سبؽ مصدر: جي التكمة عمي وحسني رزوقي إبراىيـ ىدى( 3)

 العقدة التوصيمية المفردة. -3
 عقدة التوصيؿ المزدوجة. -2
 العقدة الثمانية ) باإلنكميزية( -1



 العقدة المنزلقة. -6
 عقدة السماؾ. -1
 لخمية.عقدة ا -8
 الربطة الوتدية. -0

 ربطة الحطاب.-29

 ربطة السمـ.-22     

في ضوء آراء الخبراء المتخصصيف في المجاؿ الكشفي اختيار بعض  افلذا ارتاى الباحث
 العقد الكشفية والتي ترتبط بموضوع الدراسة الحالية وىي:

 (1( )العقدة األفقية )المربعة 2-1-4-3-1-1

شيوعًا واستخدامًا، تستعمؿ لربط حبميف مف سمؾ واحد  وىي مف أسيؿ العقد وأكثرىا
 (.1وتتحمؿ الشد الثابت، وكما في الشكؿ)

 
 (2شكل)

 يوضح خطوات عمل العقدة األفقية )المربعة(

 :(2ة )العقدة التوصيمية المفرد 2-1-4-3-1-2

-------------------------------------------------------- 

 .313ص ،1993 ذكره، سبؽ مصدر: عيالشاف الديف جماؿ( 2)

 والنشر، لمطباعة األثير دار الكشفية، والمعسكرات المرشدات الكاتب، اهلل عبد وعفاؼ صادؽ محمد غساف( 1)
 .11ص ،2088 بغداد،

 (.3تستعمؿ في توصيؿ حبميف مف سمؾ واحد أو مختمفيف بسمؾ بسيط، كما في شكؿ)



 
 (3شكل)

 ية المفردةيوضح خطوات عمل العقدة التوصيم

 :(1ة )الربطة الوتدي 2-1-4-3-1-3

سيمة العمؿ وتستعمؿ لربط الحبؿ في وتد أو جذع شجرة وىي ال تنزلؽ بسيولة في الشد 
 (.2فضاًل عف سيولة حميا، كما في شكؿ )

 
 (4شكل)

 يوضح خطوات عمل الربطة الوتدية

 :(2ة )العقدة الثماني 2-1-4-3-1-4

 (.1حبؿ الرفيع، كما في شكؿ )تستعمؿ في إيقاؼ تفكؾ طرؼ ال

 

-------------------------------------------------------- 

 .292ص ،1922 ذكره، سبؽ مصدر: مطر رشيد ثائر( 2)

 .292ص ،1922 ذكره، سبؽ مصدر جي، التكمة عمي وحسني رزوقي إبراىيـ ىدى( 1)



 
 (5شكل)

 يوضح خطوات عمل العقدة الثمانية

 :( 1ة )كشافمراحل ال 2-1-5

 تتكوف الحركة الكشفية مف المراحؿ اآلتية:

 (سنة.22-1مرحمة األشباؿ والزىرات مف عمر) -1
 ( سنة وتقسـ إلى مرحمتيف ىي:28-21مرحمة الكشافة والمرشدات مف عمر ) -2

 ( سنة.21-21الكشاؼ والمرشدة المبتدئة مف ) - أ
 ( سنة.28-21الكشاؼ والمرشدة المتقدمة مف عمر ) - ب

 ( سنة.13-28والدليالت مف العمر ) مرحمة الجوالة -3
( سنة والتي ترتبط 21-21لذا سيتطرؽ الباحث إلى مرحمة الكشاؼ المبتدئ بعمر )

 بموضوع بحثو.

 التعريف بالكشاف المبتدئ: 2-1-5-1

( والتي 21-21وىي المرحمة الثانية مف مراحؿ الحركة الكشفية بعد األشباؿ مف عمر )
لصؼ األوؿ المتوسط إلى الثالث المتوسط، حيث ال يسمح لمكشاؼ تقابؿ المرحمة التعميمية مف ا

المبتدئ أف يتدرج إلى مراحؿ كشفية متقدمة إال بعد اجتياز اختباراتيا الخاصة مف خالؿ اكتسابو 
 .(1ة )وتقبمو ألساسيات مرحمة الكشاف

-------------------------------------------------------- 

 . 21ص ،1922 السابؽ، المصدر جي، التكمة عمي وحسني قيإبراىيمرزو  ىدى( 2)

 .33ص ،1922: ذكره سبؽ مصدر: مطر رشيد ثائر( 1)

 :(1ئ )األهداف التربوية لمرحمة الكشاف المبتد 2-1-5-2



 تنمية وتطوير القدرة البدنية والحركية والميارات الكشفية. -1
 .الربط بيف التغيرات البدنية في ىذه المرحمة ومتطمباتيا -2
 اكتشاؼ وتنمية الميوؿ واليوايات الشخصية لدى الكشافة. -3
 تقوية العالقات الثقافية واالجتماعية والسموؾ القويـ مع الجماعة. -4
 اكتساب الميارات القيادية في العمؿ الجماعي. -5
 اكتشاؼ الميارات وتوفير الفرص الكتسابيا خدمًة لممجتمع. -6
 اكتساب مفاىيـ جديدة نحو البيئة. -7
 ريقة صحيحة لحؿ المشكالت.التفكير بط -8
 اكتساب القيـ األخالقية واالجتماعية والحفاظ عمى الروح الكشفية. -9
تنمية السموؾ القومي واكتساب القيـ الدينية عف طريؽ االىتماـ باآلخريف وفيـ قدرة  -29

 اهلل وعظمتو.
 تنمية الوالء لموطف. -22
الفردي وتوظيفو  تشجيع اليوايات الفردية والميارات بما ينمي اإلحساس باالنجاز -21

 خدمة لمجماعة.
 إعداد الكشاؼ المتميز الذي يتحدى القدرات ويفي بحاجات األعضاء وطاقاتيـ. -23
22-  

 :(2ئ )وعد الكشاف المبتد 2-1-5-3

وىو عيد يقطعو الكشاؼ عمى نفسو أماـ مجموعة مف األقراف حينما يختار االنضماـ 
 لمحركة الكشفية، حيث ينص الوعد عمى ما يأتي:

 رفي أف أبذؿ جيدي في:أعد بش

 

-------------------------------------------------------- 

 .289ص ،1993 ذكره، سبؽ مصدر: الشافعي الديف جماؿ( 2)

 ،2009 بغداد، والنشر، لمطباعة الحكمة دار الكشفية، التربية: الياشمي ياس وفاطمة صادؽ محمد غساف( 1)
 .10ص

 لوطف.القياـ بواجبي نحو اهلل وا -2
 أساعد الناس في جميع الظروؼ واألحواؿ. -1



 أعمؿ بقانوف الكشافة. -3
 :( 1ئ )قانون الكشاف المبتد 2-1-5-4

 األوصاؼ التي يجب أف يتصؼ بيا الكشاؼ تتمثؿ في:

 الكشاؼ صادؽ وشرفو موثوؽ بو. -2
 الكشاؼ مخمص هلل ثـ الوطف ولرؤسائو ومرؤوسو. -1
 الكشاؼ نافع معيف لمخير. -3
 يع ووفي لكؿ كشاؼ.الكشاؼ ودود لمجم -2
 الكشاؼ مؤدب وذو أخالؽ عالية. -1
 الكشاؼ رفيؽ لمحيواف ومحب لمنبات. -6
 الكشاؼ مطيع ألوامر والديو وقائد فرقتو وعريؼ طميعتو. -1
 الكشاؼ يقابؿ الشدائد بصدر رحب. -8
 الكشاؼ مقتصد. -0

 ىو نظيؼ القوؿ والفعؿ والفكر والظف والعادات. -29
 ىو شجاع مقداـ. -22

وف الكشاؼ يعتبر دستورًا يجمع بيف الكشافة في جميع أنحاء أف قان افويرى الباحث
العالـ، ولكي يكوف الكشاؼ مثاليًا ومتكاماًل أف يقطع عيدًا بإطاعة بنود القانوف والعمؿ بمقتضاه 

 بما يخدـ المصمحة العامة.

جراءاته الميدانية: -3  منهجية البحث وا 

 منهج البحث: 3-1

 لمالئمتو طبيعة البحث. المنيج التجريبي افاستخدـ الباحث

-------------------------------------------------------- 

خالص القوؿ في صدؽ الكشافة: سميماف رجب كماؿ( 2)  والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار ،2ط العمؿ، في وا 
 .18ص ،1998 اإلسكندرية،

متمثمة في الفرؽ الكشفية  تـ اختيار مجتمع البحث بطريقة عمديةمجتمع البحث وعينته: 3-2
( كشافًا موزعيف 188الموجودة في المدارس المتوسطة في قضاء الرمادي المركز والبالغ عددىـ )

( كشافًا، أما عينة البحث 12( مدرسة متوسطة في كؿ مدرسة فرقة كشفية مكونة مف )21عمى )



-21األمجاد لمبنيف بعمر )فقد تـ اختيارىا بطريقة القرعة وتمثمت بالفرقة الكشفية في متوسطة 
( يمثموف نسبة مقدارىا 1921-1922( كشافًا لمعاـ الدراسي )12(سنة والبالغ عددىا )21
%(مف عدد أفراد مجتمع البحث. قسمت العينة عف طريؽ القرعة إلى مجموعتيف إحداىما 8,39)

 ( كشافًا .21( كشافًا واألخرى تجريبية بواقع )21ضابطة بواقع )

 موعتي البحث:تكافؤ مج 3-3

مف أجؿ إيجاد التكافؤ بيف مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية وفي االختبارات 
بمعالجة االختبارات القبمية إحصائيًا باستخداـ اختبار)ت( لمعينات  افلمميارات الكشفية قاـ الباحث

يـ)ت( غير المترابطة ومتساوية العدد، وأظيرت النتائج أف قيـ )ت( المحسوبة ىي أصغر مف ق
الجدولية ولجميع االختبارات وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف الضابطة 

 (.2والتجريبية مما يؤكد التكافؤ بينيما كما مبيف في الجدوؿ )

 (1جدول)

 يبين تكافؤ مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية
المعالم اإلحصائية     

 االختبارات
وحدة 
 القياس

قيمة)ت(  المجموعة التجريبية لضابطةالمجموعة ا
 المحسوبة

 الداللة*
 ع س   ع س  

فية
كش

ت ال
هارا

الم
 

 غير معنوي 81257 81246 61625 81468 61416 درجة نصب الخيمة
 غير معنوي 11636 81246 61166 81468 61416 درجة تقويض الخيمة
 معنوي غير 81128 81583 61758 81698 61758 درجة العقدة المربعة

العقدة التوصيمية 
 المفردة

 غير معنوي 81394 81381 71888 81668 71883 درجة

 غير معنوي 11336 81381 71888 81668 71883 درجة الربطة الوتدية
 غير معنوي 11879 81514 71916 81615 81166 درجة العقدة الثمانية

 (9,91( ومستوى داللة )11=1-21+21( أماـ درجة حرية )1,912* قيمة )ت( الجدولية= )

 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات: 3-4

األجيزة واألدوات ووسائؿ جمع المعمومات اآلتية مف أجؿ الحصوؿ  افاستخدـ الباحث 
 عمى حقائؽ صحيحة ومتكاممة لموصوؿ إلى حؿ مشكمة البحث وىي:

 أجهزة البحث: 3-4-1

 (.2( عدد )Dellحاسوب شخصي نوع ) -
 (.2( عدد )Sonyة فيديوية نوع )كامير  -
 (.1عدد ) Sewan)ساعة توقيت الكترونية نوع ) -



 (.Casioحاسبة يدوية نوع ) -
 أدوات البحث: 3-4-2

 ـ(.1,1شريط قياس معدني بطوؿ ) -
 شريط الصؽ لوف ازرؽ. -
 (.6كرات تنس عدد ) -
 (.1كرات قدـ عدد ) -
 (.1( عدد )Acmeصافرة نوع ) -
 (.1شواخص عدد ) -
 (.1باوند( عدد ) 289) خيمة كشفية وزف -
 ـ(.28حباؿ لعمؿ العقد بطوؿ ) -
 (.1كغـ( لدؽ األوتاد عدد )2,1مطرقة وزف ) -
 (.21أوتاد حديدية عدد ) -
 (.12أوتاد خشبية عدد ) -
 (.3سمة بالستيكية عدد ) -
 (.28مناديؿ قماش عدد ) -
 (.1عمـ صغير عدد ) -
 (.22عصا كشاؼ عدد ) -
 (.1شمعة عدد ) -
 (.1كراسي عدد ) -
 (.29)موانع عدد  -

 وسائل جمع المعمومات: 3-4-3

 المصادر العربية واألجنبية. -
 آراء الخبراء والمتخصصيف . -
 حكاـ الميارات الكشفية. -
 فريؽ العمؿ المساعد. -

 إجراءات البحث الميدانية: 3-5

 تحديد المهارات الكشفية: 3-5-1



عمى عدد  مف أجؿ تحديد الميارات الكشفية الخاصة بموضوع البحث تـ عرض االستبانة 
مف الخبراء والمتخصصيف ليختاروا الميارات الكشفية األكثر أىمية لعينة البحث )الكشاؼ 

%( نسبة اتفاؽ الختيار الميارات الكشفية األكثر أىمية إذ مف 11المبتدئ(. وقد تـ تحديد نسبة )
لخبراء ( يبيف نسب اتفاؽ ا1حؽ الباحث أف يحدد النسبة التي يراىا مناسبة لبحثو، والجدوؿ )

 والمتخصصيف عمى الميارات الكشفية المرشحة.

 

 (2جدول)

 يبين نسب اتفاق الخبراء والمتخصصين عمى المهارات الكشفية المرشحة

 النسبة المئوية المهارات الكشفية ت
 %98 نصب الخيمة 1
 %98 تقويض الخيمة         2 
 %85 العقدة األفقية أو المربعة  3 
 %85 ة المفردةالعقدة التوصيمي  4 
 %88 الربطة الوتدية 5 
 %88 العقدة الثمانية باالنكميزية 6 

 

 كيفية تقويم االختبارات الخاصة بالمهارات الكشفية: 3-5-2

 بعد أف تـ تحديد الميارات الكشفية األكثر أىمية لمرحمة الكشاؼ المبتدئ بعمر 
وتقوـ الميارة  مف قبؿ ثالثة حكاـ لكشفيةاستمارة لتقويـ الميارات ا اف( سنة، أعد الباحث21-21) 

لكؿ جزء مف أجزاء الميارة  درجة (29-2باحتساب النقاط حيث تحدد الدرجة الكمية لمميارة مف )
وحسب أىمية األجزاء تعطى الدرجة الكمية لمميارة. بعد ذلؾ تحذؼ أعمى درجة وأقؿ درجة 

 لدرجة النياية لكؿ ميارة كشفية.وضعت مف قبؿ الحكاـ وتؤخذ الدرجة الوسطية التي تمثؿ ا

 اختبار نصب الخيمة: 3-5-2-1

 اسـ االختبار: اختبار نصب الخيمة. -
 غرض االختبار: حساب وقت ودقة نصب الخيمة. -
( مع ممحقاتيا، مطرقة 1باوند( عدد ) 289األدوات المستخدمة: خيمة كشفية وزف ) -

 (.1عدد)



تقيـ وأماميـ خيمة كشفية عمى بعد وصؼ األداء: تقؼ المجموعة التجريبية عمى خط مس -
مناسب، وبعد سماع إشارة البدء تقوـ المجموعة بنصب الخيمة وبعد االنتياء مف نصبيا 
تبدأ المجموعة الضابطة بنصب الخيمة بنفس طريقة المجموعة التجريبية بعد سماع 

 إشارة البدء.
 عمى وقت ودقة نصب الخيمة. درجة (29-2التسجيؿ: تحسب الدرجة مف ) -
 وحدة القياس: الدرجة. -

 اختبار تقويض الخيمة: 3-5-2-2

 اسـ االختبار: اختبار تقويض الخيمة. -
 غرض االختبار: حساب وقت ودقة تقويض الخيمة. -
 (.1باوند( عدد ) 289األدوات المستخدمة: خيمة كشفية وزف ) -
تـ وصؼ األداء: تقؼ المجموعة التجريبية عمى خط مستقيـ وأماميـ خيمة كشفية التي  -

نصبيا مف قبميـ، وبعد سماع إشارة البدء تقوـ المجموعة بتقويض الخيمة، وبعد االنتياء 
مف التقويض تبدأ المجموعة الضابطة بتقويض الخيمة التي تـ نصبيا مف قبميـ وبنفس 

 طريقة المجموعة التجريبية بعد سماع إشارة البدء.
 تقويض الخيمة.عمى وقت ودقة  درجة (29-2التسجيؿ: تحسب الدرجة مف ) -
 وحدة القياس: الدرجة. -

اختبار العقد الكشفية )العقدة األفقية, العقدة التوصيمية المفردة, الربطة الوتدية,  3-5-2-3
 العقدة الثمانية(:

اسـ االختبار: اختبار العقدة األفقية والعقدة التوصيمية المفردة والربطة الوتدية والعقدة  -
 الثمانية.

لعقدة األفقية والعقدة التوصيمية المفردة والربطة الوتدية والعقدة غرض االختبار: عمؿ ا -
 الثمانية بأسرع وقت ودقة عمؿ.

 (.12ـ(، أوتاد خشبية عدد )12األدوات المستخدمة: حباؿ بطوؿ ) -
وصؼ األداء: تقؼ المجموعة التجريبية عمى خط مستقيـ وفي يد كؿ كشاؼ حباؿ لعمؿ  -

إشارة البدء مف قبؿ أحد الحكاـ بعمؿ العقدة األفقية العقدة المطموبة منو، وعند سماع 
ومف ثـ التوصيمية المفردة والربطة الوتدية والعقدة الثمانية، حيث يؤدي كشافة المجموعة 
التجريبية العقد الواحدة بعد األخرى وتقيـ كؿ عمى حده. وبعد انتياء المجموعة التجريبية 

باالختبار بنفس طريقة أداء المجموعة  مف عمؿ جميع العقد تبدأ المجموعة الضابطة
 التجريبية.



عمى وقت ودقة عمؿ كؿ عقدة بصورة  درجة (29-2التسجيؿ: تحسب الدرجة مف ) -
 منفردة ولكؿ مجموعة.

 وحدة القياس: الدرجة. -
-  

 التجربة االستطالعية:3-6

 تعد التجربة االستطالعية مف أىـ اإلجراءات المطموبة والضرورية في البحث العممي،
يقـو بيا الباحث مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج صحيحة وموثوؽ بيا ولغرض التعرؼ عمى كافة 
العوامؿ والمعوقات التي قد يواجييا الباحث عند قيامو بإجراء االختبارات لتجاوزىا في التجربة 

 الرئيسة.

( عمى 12/1/1921االستطالعية في يوـ الثالثاء الموافؽ ) ماتجربتي افأجرى الباحث
( كشافًا مف غير عينة البحث الرئيسة والذيف ينتموف إلى نفس الفئة العمرية 21ة مكونة مف )عين

)الكشاؼ المبتدئ(، وأجريت االختبارات في الساعة الثالثة عصرًا وعمى القاعة الداخمية والساحة 
بة الخارجية في متوسطة األمجاد لمبنيف في قضاء الرمادي المركز وكاف اليدؼ مف إجراء التجر 

 االستطالعية ىو:

 التعرؼ عمى األخطاء التي قد يواجييا الباحث لتجاوزىا في التجربة الرئيسة. .2
 التعرؼ عمى مدى صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث. .1
مكانية تطبيقيا عمى عينة البحث ومدى  .3 التأكد مف صعوبة االختبارات وسيولتيا، وا 

 استجابتيـ لتنفيذ االختبارات.
 ة كفاءة فريؽ العمؿ المساعد عمى تنفيذ االختبارات وتدويف النتائج.معرف .2
 معرفة الوقت المستغرؽ في تنفيذ االختبارات. .1

 االختبارات القبمية: 3-7

قاـ فريؽ العمؿ المساعد بإجراء االختبارات القبمية عمى عينة البحث لممجموعتيف  
( 16/1/1921وفي األحد الموافؽ ) افاحثالضابطة والتجريبية في الميارات الكشفية وبإشراؼ الب

تـ إجراء اختبارات الميارات الكشفية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية وتمت جميع االختبارات في 
الساعة الثالثة عصرًا عمى القاعة الداخمية والساحة الخارجية في متوسطة األمجاد في قضاء 

 الرمادي المركز بمحافظة األنبار.

 رئيسة:التجربة ال3-7-1



بتطبيؽ برنامج البحث  افبعد إجراء التجربة االستطالعية واالختبارات القبمية، قاـ الباحث 
( ولمدة 2/3/1921الذي تـ وضعو وابتدأ بتجربة البحث الرئيسة في يوـ األحد الموافؽ )

ة أسابيع( بواقع ثالث وحدات في األسبوع وبذلؾ بمغ عدد الوحدات التدريبية التعميمية الكمي8)
دقيقة( 39دقيقة( لموحدة. حيث استخدـ الباحث )69وحدة تدريبية تعميمية( وبزمف مقداره ) 12)

مف الجزء التطبيقي في القسـ الرئيسي لموحدة التدريبية التعميمية، أما زمف باقي الوحدة فيو خاص 
دريبية بمدرس التربية الرياضية والكشفية، حيث قاـ الباحث في الوحدة األولى بتطبيؽ وحدة ت

تعميمية تعريفية كاممة ألجؿ تدريب وتعويد الكشافة عمى التمرينات واأللعاب الكشفية المستخدمة 
في البحث. حيث تـ تنفيذ لعبتيف كشفيتيف مختمفتيف في كؿ وحدة تدريبية تعميمية ولمدة 

دىا تـ (وحدة، بعد إجراء عممية اإلحماء )العاـ والخاص( مف قبؿ مدرس التربية الرياضية بع21)
إعطاء معمومات عف كيفية تطوير الميارات الكشفية المستخدمة في البحث عف طريؽ استخداـ 
بعض األلعاب الكشفية مع عرض أنموذج مف خالؿ قياـ كشاؼ أو عريؼ الطميعة باألداء مع 
ذكر األخطاء الشائعة لتجنبيا، حيث قسمت المجموعة التجريبية إلى فريقيف يتنافساف مع بعضيـ 

( وحدة 21بعض األلعاب الكشفية وفي البعض اآلخر يكوف األداء جماعيًا. وفي آخر )في 
تدريبية تعميمية تـ إعادة األلعاب الكشفية وبنفس طريقة األداء وباختالؼ تسمسؿ األلعاب في 

 الوحدات.

 االختبارات البعدية:3-7-3

موعتيف الضابطة بعد اإلنتياء مف تجربة البحث تـ إجراء االختبارات البعدية لممج 
( 10/2/1921في يوـ األحد الموافؽ ) افوالتجريبية. إذ قاـ فريؽ العمؿ المساعد وبإشراؼ الباحث

بإجراء اختبارات الميارات الكشفية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية. وقد اتبع الباحث نفس طريقة 
نية وباستخداـ نفس األدوات أداء االختبارات القبمية وتحت نفس الشروط والظروؼ المكانية والزما

 ومساعدة فريؽ العمؿ المساعد في االختباريف كمييما مع القياـ بتطبيؽ تسمسؿ إجراء االختبارات.

 الوسائل اإلحصائية:3-8

 ( الستخراج ما يأتي: SPSSالحقيبة اإلحصائية الجاىزة ) افاستخدـ الباحث 

 ابي.الوسط الحس  -                     النسبة المئوية -

 معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف(. -                االنحراؼ المعياري. -

 اختبار )ت( لمعينات غير المتناظرة.  -    اختبار )ت( لمعينات المتناظرة. -



 

 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:-4

ضابطة عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية في المهارات الكشفية لممجموعة ال 4-1
 (3جدول)                                وتحميمها ومناقشتها:

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط الفروق وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية 
 بين االختبارات القبمية والبعدية في المهارات الكشفية لممجموعة الضابطة

 المعالم       
 اإلحصائية     
 غيراتالمت

 وحدة
 القياس

قيمة)ت(  ع ف س  ف االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

 *الداللة
 ع س   ع س  

فية
كش

ت ال
هارا

الم
 

نصب 
 الخيمة

غير  21838 81782 81458 81818 71841 81468 61416 درجة
 معنوي

تقويض 
 الخيمة

 معنوي 31527 81458 81458 81226 61875 81468 61416 درجة

العقدة 
 المربعة

غير  11164 81628 81288 81752 61958 81698 61758 درجة
 معنوي

العقدة 
التوصيمية 

 المفردة

غير  11683 81458 81288 81689 71291 81668 71883 درجة
 معنوي

الربطة 
 الوتدية

غير  11164 81628 81288 81541 71541 81668 71883 درجة
 معنوي

العقدة  
 الثمانية

غير  81228 81655 81841 81772 81125 81615 81166 درجة
 معنوي

 (9,91( ومستوى داللة )22=2-21( أماـ درجة حرية )1,192* قيمة )ت( الجدولية= )

( أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبمي لنصب الخيمة قد بمغت 3تبيف مف الجدوؿ )
الحسابي لالختبار البعدي  ( بينما بمغ الوسط9,268( بانحراؼ معياري مقداره )6,226)
( في حيف بمغ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط 9,829( بانحراؼ معياري مقداره )1,922)
( وىي 1,939( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,181( بانحراؼ معياري مقداره )9,218)

(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أصغر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ غير معنوية.



وفي اختبار تقويض الخيمة وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد بمغت 
( بينما بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي 9,268( بانحراؼ معياري مقداره )6,226)
لفروؽ األوساط  ( في حيف بمغ الوسط الحسابي9,116( بانحراؼ معياري مقداره )6,811)
( وىي 3,111( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,219( بانحراؼ معياري مقداره )9,218)

(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.

بي لالختبار القبمي قد بمغت وفي اختبار العقدة المربعة وجد أف قيمة الوسط الحسا
( بينما بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي 9,609( بانحراؼ معياري مقداره )6,119)
( في حيف بمغ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط 9,111( بانحراؼ معياري مقداره )6,018)
وىي ( 2,262( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,619( بانحراؼ معياري مقداره )9,198)

(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أصغر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ غير معنوية.

وفي اختبار العقدة التوصيمية المفردة وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد 
الوسط الحسابي لالختبار البعدي ( بينما بمغ 9,668( بانحراؼ معياري مقداره )1,983بمغت )

( في حيف بمغ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط 9,680( بانحراؼ معياري مقداره )1,102)
( وىي 2,693( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,219( بانحراؼ معياري مقداره )9,198)

(، 9,91لة )( وبمستوى دال22( عند درجة حرية )1,192أصغر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ غير معنوية.

وفي اختبار الربطة الوتدية وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد بمغت 
( بينما بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي 9,668( بانحراؼ معياري مقداره )1,983)
الحسابي لفروؽ األوساط ( في حيف بمغ الوسط 9,122( بانحراؼ معياري مقداره )1,122)
( وىي 2,262( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,619( بانحراؼ معياري مقداره )9,198)

(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أصغر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ غير معنوية.

الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد بمغت  وفي اختبار العقدة الثمانية وجد أف قيمة
( بينما بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي 9,621( بانحراؼ معياري مقداره )8,266)
( في حيف بمغ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط 9,111( بانحراؼ معياري مقداره )8,211)
( وىي 9,119مغت )( أما قيمة )ت( المحتسبة فب9,611( بانحراؼ معياري مقداره )9,922)



(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أصغر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
( تبيف لنا 29مف خالؿ عرض وتحميؿ نتائج الجدوؿ ) وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ غير معنوية.

جموعة الضابطة، أف الفروؽ غير معنوية بيف االختبارات القبمية والبعدية في الميارات الكشفية لمم
ويعزو الباحث ىذه الفروؽ التي لـ ترتِؽ لمستوى المعنوية إال أف المجموعة الضابطة لـ تستخدـ 

حيث يذكر  األلعاب الكشفية بؿ اكتفت بما يعطى مف مفردات داخؿ درس التربية الرياضية.
جاز ( بأف "االشخاص الذيف يمتمكوف اإلحساس الحركي قادريف عمى ان2001)أسامة كامؿ 

( إلى "أف 1993ويشير )خميؿ إبراىيـ الحديثي  .(2) ميارات ال يستطيعوف اآلخروف إنجازىا"
اليدؼ الذي تسعى إليو المناىج التعميمية مف خالؿ الممارسة والتكرار لعممية التعمـ ىو تحسيف 

رية مستوى األداء كما أف اساس التعمـ المياري ىو اكتساب المتعمـ مجموعة مف القدرات الميا
 .(1) التي تمكنو مف تحقيؽ مستوى جيد ألداء الميارة المراد تعمميا

-------------------------------------------------------- 

 .326ص ،2001 القاىرة، العربي، الفكر دار والتطبيقات، المفاىيـ الرياضة نفس عمـ: راتب كامؿ أسامة( 2)

 بعض تعمـ في الدائري التدريب بطريقة التعاوني التعمـ أسموب خداـاست تأثير الحديثي، إبراىيـ خميؿ( 1)
 .60،ص1993 بغداد، جامعة الرياضية، التربية كمية دكتوراه، أطروحة الطائرة، بالكرة األساسية الميارات

 

عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية في المهارات الكشفية لممجموعة التجريبية 4-2
 ا:وتحميمها ومناقشته

 (4جدول)

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط الفروق وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية 
 بين االختبارات القبمية والبعدية في المهارات الكشفية لممجموعة التجريبية

 المعالم       
 اإلحصائية     

 المتغيرات

 وحدة
 القياس

قيمة)ت(  ع ف فس   االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

 *الداللة
 ع س   ع س  

فية
كش

ت ال
هارا

الم
 

نصب 
 الخيمة

6141 درجة
6 

8146
8 

9116
6 

8168
5 

2154
1 

 معنوي 121778 81689

تقويض 
 الخيمة

6141 درجة
6 

8146
8 

8154
1 

8191
5 

2137
5 

 معنوي 81824 81932

 معنوي 81832 6175816991848172212981964 درجةالعقدة 



 1 1 1 8 8 المربعة
العقدة 

التوصيمية 
 المفردة

7188 درجة
3 

8166
8 

9188
8 

8178
7 

2188
8 

 معنوي 91798 81787

الربطة 
 الوتدية

7188 درجة
3 

8166
8 

9188
3 

8197
3 

2112
5 

 معنوي 71895 81932

العقدة 
 الثمانية

8116 درجة
6 

8161
5 

9133
3 

8149
2 

1141
6 

 معنوي 81224 81596

 (9,91( ومستوى داللة )22=2-21( أماـ درجة حرية )1,192) * قيمة )ت( الجدولية=

( أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبمي لنصب الخيمة قد بمغت 2تبيف مف الجدوؿ )
( بينما بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي 9,268( بانحراؼ معياري مقداره )6,226)
غ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط ( في حيف بم9,681( بانحراؼ معياري مقداره )0,266)
( وىي 21,119( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,680( بانحراؼ معياري مقداره )1,122)

(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.

مة الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد بمغت وفي اختبار تقويض الخيمة وجد أف قي
( بينما بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي 9,268( بانحراؼ معياري مقداره )6,226)
( في حيف بمغ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط 9,021( بانحراؼ معياري مقداره )8,122)
( وىي 8,812فبمغت )( أما قيمة )ت( المحتسبة 9,031( بانحراؼ معياري مقداره )1,311)

(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.

وفي اختبار العقدة المربعة وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد بمغت 
الوسط الحسابي لالختبار البعدي ( بينما بمغ 9,609( بانحراؼ معياري مقداره )6,119)
( في حيف بمغ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط 9,112( بانحراؼ معياري مقداره )0,922)
( وىي 8,131( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,062( بانحراؼ معياري مقداره )1,102)

(، 9,91لة )( وبمستوى دال22( عند درجة حرية )1,192أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.

وفي اختبار العقدة التوصيمية المفردة وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد 
( بينما بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي 9,668( بانحراؼ معياري مقداره )1,983بمغت )



الوسط الحسابي لفروؽ األوساط ( في حيف بمغ 9,191( بانحراؼ معياري مقداره )0,999)
( وىي 0,108( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,191( بانحراؼ معياري مقداره )1,999)

(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.

ة الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد بمغت وفي اختبار الربطة الوتدية وجد أف قيم
( بينما بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي 9,668( بانحراؼ معياري مقداره )1,983)
( في حيف بمغ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط 9,013( بانحراؼ معياري مقداره )0,983)
( وىي 1,801بمغت )( أما قيمة )ت( المحتسبة ف9,031( بانحراؼ معياري مقداره )1,211)

(، 9,91( وبمستوى داللة )22( عند درجة حرية )1,192أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.

وفي اختبار العقدة الثمانية وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبمي قد بمغت 
الوسط الحسابي لالختبار البعدي ( بينما بمغ 9,621( بانحراؼ معياري مقداره )8,266)
( في حيف بمغ الوسط الحسابي لفروؽ األوساط 9,201( بانحراؼ معياري مقداره )0,333)
( وىي 8,112( أما قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )9,106( بانحراؼ معياري مقداره )2,226)

(، 9,91لة )( وبمستوى دال22( عند درجة حرية )1,192أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.

( تبيف لنا أف الفروؽ معنوية بيف االختبارات 21مف خالؿ عرض وتحميؿ نتائج الجدوؿ )
القبمية والبعدية في الميارات الكشفية لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي، ويعزو 

تنوعة في الوحدات التدريبية التعميمية الباحث ىذا التقدـ إلى استخداـ األلعاب الكشفية الم
( نقاًل عف إبراىيـ عصمت 1991وتناسبيا مع قدرات الكشافة ومستوياتيـ، إذ تذكر )رشا طالب 

أف "التماريف إذا أحسف انتقاؤىا ووضع برامجيا واستخداميا وتقويميا تستطيع أف تشوؽ الالعب 
الفكرة وتساعده في تعميـ الميارات وفي  وتثير ىمتو وتوسع خبراتو وتساعده في الفيـ فيي تشحذ

. ويشير )نجاح ميدي شمش( إلى أف الممارسة وبذؿ الجيد بالتدريب (2) تنمية االتجاىات"
والتكرارات المستمرة ضرورية في عممية التعمـ والتدريب فيي عامؿ مساعد وضروري في عممية 

ريب وحده يزيد مع تطوير الميارة تفاعؿ الفرد مع الميارة والسيطرة عمى حركاتو، حيث إف التد
تقانيا"  .( 1) وا 

أف إحدى أسباب التطور لدى المجموعة التجريبية ىو استخداـ األلعاب  افلذا يرى الباحث
الكشفية المتنوعة، وأف ىذه األلعاب كانت تعمؿ عمى مبدأ اإلعادة والتكرار، وىذا ما ظير واضحًا 



أثر تأثرًا إيجابيًا في زمف ودقة أداء الميارات الكشفية في تطوير القدرات البدنية والحركية الذي 
ألف كؿ نوع مف أنواع الميارات الكشفية يتطمب رشاقة ومرونة ودقة وتوافؽ وقوة مميزة بالسرعة 

 وتحمؿ والتي كاف ليا تأثير كبير في ىذه القدرات.

  

-------------------------------------------------------- 

 التصويب لميارة المفضمة وغير المفضمة لميد التعمـ أثر نقؿ في مقترحة تماريف استخداـ: ذياب البط رشا( 2)
 .13ص ،1991 الرياضية، التربية كمية ديالى، جامعة ماجستير، رسالة السمة، كرة في

 .239ص ،2019 البصرة، لمطباعة، الكتب دار الحركي، التعمـ شمش، ميدي نجاح( 1)

ختبارات البعدية في المهارات الكشفية لممجموعتين الضابطة والتجريبية عرض نتائج اال4-3
 وتحميمها ومناقشتها:

 (5جدول)

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية بين االختبارات 
 البعدية في المهارات الكشفية لممجموعتين الضابطة والتجريبية

 المعالم        
 اإلحصائية      

 
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

قيمة)ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

 *الداللة
 ع س   ع س  

فية
كش

ت ال
هارا

الم
 

نصب 
 الخيمة

 معنوي 61934 81685 91166 81818 71841 درجة

تقويض 
 الخيمة

 معنوي 61119 81915 81541 81226 61875 درجة

العقدة 
 عةالمرب

 معنوي 61922 81721 91841 81752 61958 درجة

العقدة 
التوصيمية 

 المفردة

 معنوي 51992 81787 91888 81689 71291 درجة

الربطة 
 الوتدية

 معنوي 41795 81973 91883 81541 71541 درجة

العقدة 
 الثمانية

 معنوي 41578 81492 91333 81772 81125 درجة



 (9,91( ومستوى داللة )11=1-21+21( أماـ درجة حرية )1,912* قيمة )ت( الجدولية= )

( أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي لنصب الخيمة 1تبيف مف الجدوؿ )
( بينما بمغ الوسط 9,829( بانحراؼ معياري مقداره )1,922لممجموعة الضابطة قد بمغت )

( أما 9,681ؼ معياري مقداره )( بانحرا0,266الحسابي لالختبار البعدي لممجموعة التجريبية )
( عند 1,912( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )6,032قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )

 (، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.9,91( وبمستوى داللة )11درجة حرية )

وفي اختبار تقويض الخيمة وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي لممجموعة 
( بينما بمغ الوسط الحسابي 9,116( بانحراؼ معياري مقداره )6,811ابطة قد بمغت )الض

( أما قيمة )ت( 9,021( بانحراؼ معياري مقداره )8,122لالختبار البعدي لممجموعة التجريبية )
( عند درجة حرية 1,912( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )6,220المحتسبة فبمغت )

 (، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.9,91داللة ) ( وبمستوى11)

وفي اختبار العقدة المربعة وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي لممجموعة 
( بينما بمغ الوسط الحسابي 9,111( بانحراؼ معياري مقداره )6,018الضابطة قد بمغت )

أما قيمة )ت(  9,112ري مقداره )( بانحراؼ معيا0,922لالختبار البعدي لممجموعة التجريبية )
( عند درجة حرية 1,912( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )6,011المحتسبة فبمغت )

 (، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.9,91( وبمستوى داللة )11)

وفي اختبار العقدة التوصيمية المفردة وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي 
( بينما بمغ الوسط 9,680( بانحراؼ معياري مقداره )1,102ة الضابطة قد بمغت )لممجموع

( أما 9,191( بانحراؼ معياري مقداره )0,999الحسابي لالختبار البعدي لممجموعة التجريبية )
( عند 1,912( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )1,001قيمة )ت( المحتسبة فبمغت )

 (، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.9,91مستوى داللة )( وب11درجة حرية )

وفي اختبار الربطة الوتدية وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي لممجموعة 
( بينما بمغ الوسط الحسابي 9.122( بانحراؼ معياري مقداره )1.122الضابطة قد بمغت )

( أما قيمة )ت( 9,013معياري مقداره ) ( بانحراؼ0.983لالختبار البعدي لممجموعة التجريبية )
( عند درجة 1,912( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )2,101المحتسبة فبمغت )

 (، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية.9,91( وبمستوى داللة )11حرية)



وفي اختبار العقدة الثمانية وجد أف قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي لممجموعة 
( بينما بمغ الوسط الحسابي 9,111( بانحراؼ معياري مقداره )8,211ضابطة قد بمغت )ال

( أما قيمة )ت( 9,201( بانحراؼ معياري مقداره )0,333لالختبار البعدي لممجموعة التجريبية )
( عند درجة حرية 1,912( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )2,119المحتسبة فبمغت )

مف خالؿ عرض وتحميؿ .  (، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية9,91ى داللة )( وبمستو 11)
( تبيف لنا أف الفروؽ معنوية بيف االختبارات البعدية في الميارات الكشفية 22نتائج الجدوؿ )

ىذا التقدـ إلى  افلممجموعتيف الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية، ويعزو الباحث
الكشفية المتنوعة التي بنيت عمى أسس عممية صحيحة، كما تميزت بعنصر  استخداـ األلعاب

التشويؽ واإلثارة والتنويع في أدوات المعب وىذا ساىـ في تطوير الميارات الكشفية وىذا ينطبؽ 
( أف"القاعدة األساسية والضرورية في تعمـ الميارات ىو االىتماـ 2082مع ما ذكره )موستف 
 .(2" )ات وعمى تنوعيا لمتمكف مف اتقاف الميارةبعدد محاوالت التمرين

( أف تحقيؽ عممية تعمـ واتقاف ميارة معينة تسيؿ أداء ميارة الحقة، 2006ويؤكد ذلؾ )عزمي 
لذلؾ فإف تعمـ الكشافة لميارة ما واالستجابة اإليجابية والرغبة الكبيرة والعمؿ الجماعي الذي كاف 

زيادة في عدد التكرارات كميا أسيمت في زيادة الدافعية عمى سائدًا بيف الكشافة وروح المنافسة و 
 .( 1) التعمـ ومف ثـ تحقيؽ اليدؼ

 االستنتاجات والتوصيات: -5

 االستنتاجات: 5-1

في ضوء المعالجات اإلحصائية لنتائج البحث التي عرضت وحممت ونوقشت توصؿ  
 الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:

دمة ساعدت في تطوير الميارات الكشفية لممجموعة إف األلعاب الكشفية المستخ .2
 التجريبية.

أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية في نتائجيا البعدية عمى المجموعة الضابطة  .1
 بجميع المتغيرات.

 لـ يظير تطور في نتائج المجموعة الضابطة في الميارات الكشفية المختارة. .3
 التوصيات: 5-2

 بما يأتي: افتي تـ التوصؿ إلييا يوصي الباحثفي ضوء االستنتاجات ال 



التأكيد عمى استخداـ األلعاب الكشفية ألثرىا اإليجابي في تطوير الميارات الكشفية  .2
 واالىتماـ بيا ضمف برامج ومناىج الكشافة وخاصة مرحمة الكشاؼ المبتدئ.

 ضرورة استخداـ ألعاب كشفية أخرى، تركز عمى تطوير الميارات كشفية أخرى. .1
-------------------------------------------------------- 
(2) MostonMuska: Teaching Physical Education, CaelerE.merril Publishing company, 

ohio 1981, P4. 
 النظرية بيف األساسي التعميـ مرحمة في الرياضية التربية درس وتنفيذ تطوير أساليب: عزمي سعيد محمد( 1)

 .31-36ص ،2006 اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة يؽ،والتطب
ضرورة إجراء بحوث تجريبية مستقباًل باختيار متغيرات الكشفية المختمفة وتطبيقيا عمى  .3

 عينات أخرى.
ضرورة تقنيف اختبارات خاصة بالميارات الكشفية ليصبح تطبيقيا عمى أسس عممية  .2

مبنية عمى أسس عممية يعتمد عمييا معتمدة، أي بناء بطارية اختبار لمميارات الكشفية 
 الباحثوف في المستقبؿ.

ضرورة االىتماـ بالكشافة في العراؽ عامة ومحافظة األنبار خاصة مف قبؿ الجيات   .1
المسؤولة وأف تشكؿ في المستقبؿ فرؽ كشفية مركزية لمرحمة الكشاؼ المبتدئ والمرشدة 

 .المبتدئة في جميع المدارس المتوسطة لمحافظة األنبار
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