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 امللخص

عة يية ودقية و ير ان تطوير طاقات القادة الكشفيين في الحياة العلمية والعملية يكون بجعلهم يؤدون اعمالهم التيي يكلفيون بهيا بعنا
مالئهييم مييراعين الشييرا و اةمانيية و اةن يياا فييي تربييية عقييولهم وتقوييية اجسييامهم واةعتميياد علييا انفسييهم وتر يييخ مفهييوم التعيياون ميي    

ية لحركية الكشي ادهم علا خدمة مجتمعاتهم المحلية والعربية والعالمية ,ان المنهاج الذي يهدا اليا تمكيين الفيرد المن ير  فيي انشيطة وتعوي
ارة اليا كسيص صيفات معر ييية ووجدانيية ومهيارات تؤهليق الييا تحقييق نميوح الشيامل .وتحييددت مشيكلة البحيث عيدم وجييود م ييا  لمنهياج الشيي

ا  لمنهياج توى منهاج الشارة ال شبية لدى القادة الكشفيين في العيرا  حسيص النيوه. هيدا البحيث اليا بنيا  م ييال شبية والتعرا علا مس
م اخيتالا الشارة ال شبية للقيادة الكشيفيين فيي العيرا  والتعيرا عليا مسيتواهم فيي الم ييا  والتعيرا عليا مسيتواهم حسيص النيوه وهيل ليديه

لقييادة في بطريقيية المسيير نوييرا و لمالئمتييق وطبيعيية الدرا يية .اشييتمل مجتميي  البحييث علييا ا يمييا بييينهم .ا ييت دم الباحثييان الميينه  الوصيي
وبلغي   لعيرا .ميو عين عليا ميديريات التربيية فيي محافويات اقائيدا  وقائيدة ( 468الحاصلين علا الشارة ال شبية فيي العيرا  البيالد عيددهم  

عية للم ييا  ( قائيد وقائيدة للتجربية اة يتطال15مجتم  البحث مين ضيمنها  وقائدة في  ا  ( قائد247وتم اختيار   قادة( 406عينة البحث  
  الدرا ية ( انيا  .وخل ي62( ذكيور  97وقائيدة بواقي    ا  ( قائيد159( ا تمارة لبنا  الم يا  مين حييث بليد افيراد عينية التطبييق  232و 

ن اميا ييدل عليا ليدى  اةنيا  كيان مسيتوى المنهياج  مرتفي ( م الا ان مستوى منهاج الشارة ال شبية لدى القادة الذكور  مرتف  جدا(  بينميا
بنييا ح  مسييتوى منهيياج الشييارة ال شييبية لييدى الييذكور اعلييا منييق ممييا لييدى اةنييا  . و اوصييا الباحثييان باعتميياد الم يييا  الحييالي الييذي تييم

ة ال شيبية ا العالقية بيين منهياج الشيار الباحثان للكشف عن مستوى منهاج الشارة ال شبية حسص النوه و اجيرا  درا ية مشيابهة للتعيرا علي
 والتح يل الدرا ي .
 الشارة ال شبية,منهاج الشارة ال شبية,القائد الكشفي ,القادة الكلمات المفتاحية :

Building a measurement for  nomination to get the wooden badge by the scout leaders in Iraq.  

Assist.prof.Dr Buthainah Hussein Ali Oohayyid          Mr Abadulhak Shahab Ahmed                                                                                                

Abstract  
The developing the energies of the Scout leaders in the scientific and practical life will be by perform' their  
works that they are assigned with more care, accuracy, and speed, take more attention honor and honesty 
and fairness and  keep in their minds the strengthening of their bodies  self-reliance and instilling the 
concept of cooperation with their colleagues and familiarize them to serve their local, Arabic, and global 
societies. 
The syllable, which aims to enable the individual, involved in the activities of the Scout movement to gain 
cognitive and emotional qualities and skills that qualify him to achieve his overall growth. The problem of 
researchers identified the lack of syllabus of the wood badae curriculum and the level of the wooden 
emblem curriculum of the Scout leaders in Iraq according to this type                                                           
The aim of the research was to build an assessment of the wooden badge curriculum of the Scout leaders in 
Iraq, to identify their level of scale and to identify their level based on type, whether they have a difference 
between them. The researchers used the descriptive approach in the survey method, for itssuitabirty to the 
native of the stady. The research community had included leaders holders of a wooden badge in Iraq (468) 
are leaders and commanders deployed in the directorates of education in the governorates of Iraq. The 
population of research was (406) and it was selected as a leader and 247 male and female leaders of the 
research community, including 15 male and female leaders of the scale reconnaissance experiment and (232) 
form to construct. The assessment is in terms of the application sample was (159) leaders, (97) males (62) 
and females. The study concluded that the level of the wooden medal curriculum among male leaders (very 
high) while the level of the curriculum in females is (high) indicating that the level of the curriculum of the 
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wooden emblem of males is higher than female. The two researchers recommended the reliance on the 
current assessment, which was built by the two researchers to detect the level of the wooden badge 
curriculum based on the type and to conduct a similar study in order to identify the relationship between the 
wooden medal curriculum and the academic achievement. 
 
 Wooden badge,Wooden Badge, Scout leader,leaders 

 التعريف بالبحث – 1
 المقدمة وأهمية البحث 1 – 1

ت ن خبراي الذي يسمح بالتعلم متعدالمخيمات والتجمعات الكشفية لدى القادة الكشفيين شكل من اشكال التفاعل االجتماع
 وفنون  داء العام والحركة الكشفية وماتملكه من مهاراتاأل ضل ممارساتهم وتطبيقها لتحسينخرين عن طريق تكرار افاآل

ت متغيراوتقاليد كشفية وهو مجال خصب للمعرفة والتخطيط والتنظيم السليم في المخيمات الكشفية والتي قد تتحكم به ال
 ي راسفي تتمثل ركائز العمل التطوعي والت ىالشخصية التي يمتلكها القادة داخل المخيم ,  وتمثل الحركة الكشفية احد

 نمية ,مال الحكومات والمؤسسات المجتمعية المدنية الذي من خالله يمكنها تحقيق اهدافها في االصالح واالنجاز والت
الل عليه يسلط البحث الحالي الضوء على دراسة منهاج الشارة الخشبية للقادة الكشفيين في العراق حسب النوع من خ

لتي هادفة امن االنشطة الحرة الالصفية واالنشطة التربوية ال ة  الكشافة واحدهم, وتعد ثير ذلك حسب النوع  لديمعرفة تأ
واطن ها المتسهم في تحقيق أهداف الفرد والمجتمع , فهو يمثل الحافز االكبر للتدريب على القيم السلوكية التي يتكون من

يه من لما ف كما انه قمم لمنهاج الشارة الخشبية ,رالصالح فهو يحوي جميع الوسائل المتكاملة للتربية من خالل نشاطه الح
 :تية راسة اهميتها من خالل الجوانب األوتستمد هذه الدلدراسة الشارة الخشبية  آبرامج نظرية وعملية وضعت وفق

 لكشفية والتجمعاتلدى القادة الكشفيين في المخيمات ا ا  مهم ا  المتغيرات الشخصية التي تؤدي دور  اهمانه يأخذ  -1
 الكشفية .

 دة الحاصلين على الشارة الخشبية .تحليل المنهاج الكشفي الخاص بالقا -2
 مشكلة البحث 2 – 1

لى تحتاج المخيمات والتجمعات الكشفية في الوقت الحالي في ظل التطور العلمي وعلى اختالف اشكالها وتوجهاتها ا
ني والتق سابها الميزة التنافسية في ظل التسابق المعرفيطاقات كل فرد من افرادها مجتمعة من اجل تحقيق اهدافها واكت

 الذي تشهده بيئتنا المعاصرة .
الشارة الخشبية في العراق وقد ادركة العاملون في الحركة الكشفية ان  منهاجالتعرف على واقع  انولهذا يحاول الباحث

البحث   درات وتحقيق االهداف المرجوا يتطلبطريق النجاح والتفوق والوصول الى التقدم في المجال الكشفي وتنمية الق
لية قيادة وتدريب مجموعة يه مسْوو الذي توكل الالدائم عن مكنونات المعرفة داخل الفرد واالهتمام بها , فالقائد الكشفي هو 

غة من االفراد المنتمين الى الحركة الكشفية وليس من الضروري ان تكون المهمة اداء نشاط عملي فقد تكون ذات صي
اليمكن ان يكتب النجاح الي مؤسسة  ,تربوية واجتماعية او في مجال تنمية الوعي واالحاسيس االنسانية في حب الوطن

ي دورات خاصة ورسمية للحصول على وسام )الغاب( ا  فاو منشاة او مشروع بدون قيادة فعالة ويتم تأهيل القائد كشفي
م التدريب والتاهيل ومن هذا المنطلق حيث لم يتطرق احد الى المنهاج الشارة الخشبية التي تمنح له بعد استكمال نظا
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ومن هنا جاءت مشكلة البحث في التعرف على منهاج ومدى تاثير النوع في العمل الكشفي المعطى لهؤالء القادة الكشفيين 
 للقادة الكشفيين في العراق حسب النوع لديهم.الشارة الخشبية 

 تية:ساوالت اآلتحددت مشكلة البحث بالتلذا 
 هل منهاج الشارة الخشبية بمستوى يؤهل طموح القادة ؟ -1
 هل يؤثر اختالف النوع بين القادة في دراسة المنهاج الكشفي؟ -2
 أهداا البحث  3 – 1

 :يهدف البحث الى مايأتي
 بناء مقياس لمنهاج الشارة الخشبية لدى القادة الكشفيين في العراق . 1-3-1
 منهاج الشارة الخشبية لدى القادة الكشفيين في العراق . التعرف على مستوى 1-3-2
 التعرف على مستوى منهاج الشارة الخشبية لدى القادة الكشفيين حسب النوع.1-3-3
 مجاةت البحث 4 – 1
 لعراق.المجال البشري : القادة الكشفيين الحاصلين على الشارة الخشبية في العراق عدا اقليم كوردستان ا 1 – 4 – 1
 تان.المجال المكاني : مديريات النشاط الرياضي والمدرسي في محافظات العراق عدا محافظات اقليم كوردس 2 – 4 – 1
 . 2018 /20/7ولغاية  25/4/2018من  للمدةالمجال الزماني :  3- 4 – 1
 تحديد الم طلحات 5 – 1
 منهاج الشارة ال شبية 1 – 5 – 1

لك الدراسة التي تهدف الى شرح الطرق والوسائل واعطاء احدث ( "هي ت1997ويعرفها )الربيعي وحسين ,
الربيعي ية ".)االساليب في التدريب الكشفي وفنون القيادة وهي مقسمة الى ثالثة اقسام الدراسة العلمية والنظرية والتطبيق

 (179, 1997وحسين ,
يادة قدي قادة وحدات للمعاونة في "ويعرف بأنه تنمية معارف ومهارات واتجاهات القادة المرشحين للعمل كمساع

 (.7, 2017زارة التربية ,فق اهداف ومبادئ الحركة الكشفية")و الفتية والشباب و 
 : آاجرائي انويعرفها الباحث 

ية في هي تلك الدراسة التي تعد الدارسين فيها للحصول على قدر كافي من المعلومات والخبرات النظرية والعلم
 ة المختلفة والتعرف على الطرق واالساليب في قيادة وادارة الفرق الكشفية.الفنون والتقاليد الكشفي

 القائد 2 – 5 – 1
الحفاظ  سلوك يظهر فيه التفاعل بين القائد والجماعة التباع الذين يقودهم من أجلهي (" 2010وتعرفها )العلمي,

 (4,2010على تماسكهم ووحدتهم ". )العلمي,
اونهم ا قدرة الفرد على التأثير في شخص او جماعة وتوجيههم وارشادهم لنيل تع("بأنه2010وعرفها ) السكارنة,

 (4,2010وتحفيزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية من أجل تحقيق االهداف المرسوم ".)السكارنة ,
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 القائد الكشفي 3 – 5 – 1
يقها في ا وتنسخطوات التنفيذية لها وتنظيمه"وهو القائد الذي يقع على عاتقه أدارة عملية الحركة الكشفية بأجراء ال

 ( 10,  1999برامج عملية محددة هادفة ".)عبدالخالق ,
لية ءو الكشفية ,وهو الشخص المسؤول مسو  "وهو المربي الذي يقوم فئة من الشباب والفتية المنخرطين في الحركة

 الوامراويقوم بأصدار  آدروسة ويخطط لها مسبقكاملة عن تسير الفرقة الكشفية وهو الذي يخطط لها ويتخذ القرارات الم
 (40,  2013لتنفيذ هذه القرارات والبرامج".)الكواز , 

 متابعةو "وهو المعلم المنوط به مسئولية واشراف وقيادة وتنظيم وتدريب الفرقة الكشفية في المدرسة او النادي 
 (25, 2018نشاطاتها ".)التالوي ,

ث خرين بحيأثير القائد الكشفي على المنخرطين في الحركة الكشفية والقادة االت"هو :آاجرائي انالباحث ويعرفة
م ن امالهبقدرته على تحقيق االهداف النهم يعتبرونه محقق الهدافهم لكونه يعبر ع وذلك اليمانهم آيجعلهم يقبلونه طوع

 وطموحاتهم مما يتيح له القدرة على قيادتهم الجماعية".
 ا ات السابقةاةطار النوري والدر  – 2
 (Scouting Platformالمنهاج الكشفي   1 – 2

المنهج في اللغة الطريق الواضح وقد جاء في التنزيل الكريم قوله تعالى" لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ")المائدة  
ن على ي تهيمطائفة من القواعد العامة الت لكشف عن الحقيقة في العلوم بوساطة( اي هو الطريق المؤدي الى ا48االية 

صل يسبل العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة معلومة اي الطريق الذي ينتهجه الفرد او المؤسسة العلمية حتى 
خطيط وضع ت الى هدف معين,والمنهج هو الوسيلة الفعالة لتحقيق االهداف التعليمية والتربوية المرسومة التي ترافقنا الى

 (. 19,  2011بالصفات التي ينبغي او نطمح الى الوصول اليها.)رضا, لها من أجل تكوين قادة يتصفون 
ة الحرك ان المنهج الكشفي كما يعرف في ظل المفهوم الشامل للمنهج التربوي هو مجموعة الخبرات واالنشطة التي تقدمها

لتفاعل كات واائج هذه االحتكاالكشفية تحكمت اشرافها للقادة الكشفيين بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات وتفاعلهم معها ومن نت
 (3,  2010دي الى تحقيق النمو الشامل المتكامل )المنظمة الكشفية , ءيحدث تعلم او تعديل في سلوكهم يو 

 .(8,  1997وقد عرف )العيسي( المنهج بأنه االساليب التي تستخدمها الحركة الكشفية لتحقيق اهدافها )العيسي, 
 مميزات المناه  الكش ية1– 1 – 2
 النفسية.و تساعد على التهيئة الذهنية -1
 االختيار والبعد عن االجبار . -2
 ات الهواية وشارات الكفاية .الربط بين شار  -3
 ل مجال .كالتوازن واختيار النشاط من -4
 لممارسة من خالل سلوك شخصي وانشطة جماعية وفردية.ا-5
 مجتمع.تماشى المناهج مع خصائص النمو لكل المراحل وحاجة الت-6
 وتطبيقه. اشتمالها على الجانب النظري -7
 جود عنصر التشويق واشتمالها على االثارة والمرح .و -8



 .......بناء مقياس للرتشيح للحصول على الشارة اخلشبية للقادة

68 

 

 ربط الفرد باالسرة والمجتمع.-9
 شرو  وض  المنه  الكشفي  2 – 1 – 1 – 2
 ومبادئ التربية الكشفية. ان يتماشى مع اسس-1
 ان يلبي احتياجات القادة.-2
 ت وظروف البيئة.ان يتناسب مع احتياجا-3
 ان يلبي احتياجات المجتمع.-4
 ان يواكب العصر.-5
 ن القادة.ان يراعي الفروق الفردية بي-6
 ( 1, 1999جديدة.     )حجالن , آباالضافة الى كونه يفتح افاق آن جذابا ومتوازنان يتصف بالمرح وان يكو -7
 عناصر المنهاج الكشفي 3 – 1 – 1 – 2
 الممارسة- 1

ممارسة بنود مجاالت المناهج اليقل اهمية عن مضمونها , وتتم ممارسة بنود المجاالت من خالل ان اسلوب  
 دي بصورة فردية او بصورة جماعية .ءانشطة تو 

 حق االختيار-2
يحق له االختيار بين بنود مجاالت المنهج للترقية الى درجات اعلى من التقيد ببنود محددة لكل درجة,يستطيع  

 السهلة التي يتقن اداءها في البداية ثم يتدرج عندما يجد الحافز لالصعب . اختيار البنود
 التكامل في التنمية  -3

من اركان البرنامج التربوي الكشفي , اذ يتيح البرنامج الفرصة لكل  آمهم آيعد نظام شارات الهواية والكفاية ركن 
ه ود عليراته فيمكنه ان يقضي وقت فراغه في شيء نافع يعمنهم الكتشاف ميوله واستعدادته وبالتالي تنمية قدراته ومها

 تجاهاتوفق معايير مقننة الكتسابهم المعارف والمهارات واال على وعلى اسرته ويسهم في خدمة وتنمية مجتمعه المحلي ,
 (29, 2007ني,التي تجعل منهم مواطنين ايجابيين منتجين في مجتمعاتهم , اي انها تهتم بالفرد لصالح المجتمع .)الزهرا

 من خالل مايأتي: المنهاج الكشفي االسس التي يبنى عليها -4
 عي الى تحقيق اهداف الحلركة الكشفية ومبادئها.الس-1
 شمولها بمجاالت التنمية الشخصية.-2
 تياجات االفراد وتلبيتها.مراعاة خصائص واح-3
 جتمع بمستويات كافية .تحقيق احتياجات الم-4
 ج.تناسبه مع المناه-5
 ( 1, 2001ه لالصول العامة للتربية.) فارس, موافق-6
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 مراحل الت طيط للمنه  الكشفي    4 – 1 – 1 – 2
 مراحل هي: وتقسم الى اربع

 الدراسة.-1
 مرحلة االعداد .-2
 مرحلة التنفيذ.-3
 (1, 1999عة والتقييم.) حجالن , مرحلة المتاب-4
 ال شبية  اةطار العام لدرا ة الشارة  5 -1 – 1 – 2

بة ي مناسفداء والتي تمنح عادة مة التي ترتبط بمستوى معين من األتعرف الشارة الخشبية بأنها" نوع من الشارات واالوس
 (. 2, 1994نظمة الكشفية العربية , مخرين )الا  للقادة اآلللتقدير وتشجيع ا  عامة أظهار 

لومات ت التي تعد المشاركين للحصول على قدر كاف من المعاما الدراسة التمهيدية للشارة الخشبية "فهي تلك الدراسا
اوي )الند والخبرات النظرية والعملية في الفنون الكشفية المختلفة والتعرف على الطرق واالساليب المختلفة في القيادة

 ( .236, 1979والخفاجي , 
دريب ائل واعطاء احدث االساليب في التودراسة الشارة الخشبية فهي " تلك الدراسة التي تهدف الى شرح الطرق والوس

 (  179, 1997الكشفي وفنون القيادة وهي مقسمة الى ثالثة اقسام الدراسة العلمية والنظرية والتطبيقية )الربيعي وحسين ,
 أغراضها  1 - 5 -  1 – 1 – 2

 تي:اغراض دراسة الشارة الخشبية مايأ لعل اهم
 دور الذي يقوم به القائد الكشفي .كشافة والتقييم المبادئ االساسية لل -*
ة لسد جات الفتيان والشباب في الهيئة التي سيعمل فيها القائد والوسائل والمهارات المستخدمة في الكشافتقييم احتيا -*

 هذه االحتياجات .
 باستمرار. والتزامات القائد نحو تنمية شخصيتةلشخصية للفتيان عرض متطلبات القيادة ا -*
 من اي مرحلة من مراحل نظام التدريب الى المرحلة التالية .االنتقال  -*
 مكونات الدرا ة  2 - 5 – 1 – 1 – 2

 تتكون الدراسة من ثالثة اجزاء :
 الجزء االول ) النظري(:-*

شمل الكتابة والتعبير عن افكار القائد وتستطيع الهيئة الكشفية ان تقرر اذا كان هذا الجزء يجب ان يدرس قبل ي 
 لدراسة او بعدها .حضور ا

 الجزء الثاني )العملي(:-*
وفيها يزود القائد عن طريق التدريب العملي في المخيم بعض المعلومات الفنية االساسية التي تساعده على  
 التدريب.
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 الجزء الثالث )التطبيقي(: -*
كد من انه يطبق خبرته التي تعلمها وستة اشهر متابعة القائد ليتأافة في اثناء المدة مابين ثالثة أيتولى قائد الكش 

 (.  185,  1997ومعلوماته وعقب اتمام الجز الثالث بنجاح يمنح القائد الشارة الخشبية )الربيعي وحسين , 
 القائد الكشفي 2 – 2

ان عملية القيادة تعني ذلك العنصر االنساني الذي يجمع مجموعة العاملين ويوجههم ويحفزهم نحو تحقيق اهداف  
ة ب ضرورة توافر مهارات قياديظمة )الحركة الكشفية( وان ضخامة حجم التنظيم وتعدد المناصب االدارية يتطلالمن
ة الداريساء االداريين حتى يستطيعوا بث روح العمل والتعاون االختياري في ذلك الجهاز الضخم , وبدون القيادة اللرؤ 

 ( 105,  2004ف الذي وجد من أجلها.)ابو حليمة , عن تحقيق االهدا ا  عاجز  ا  يصبح الهيكل التنظيمي مفكك
 صفات ال يادة في الحركة الكش ية  1 – 2 –2
 اكتساب القائد لصفات القيادة العامة والعمل بها.-
 المشاركة في التخطيط واكتساب المهارات الكشفية .-
 قيادة جميع العمليات النظرية والعملية داخل وخارج الفرقة الكشفية.-
 سائه ومرؤسيه.لمشورة وتطبيق نظام الشورى مع رؤ اأعطاء -
 االيمان الثابت بالحركة الكشفية.-
 القدرة على بناء الثقة في نفوس من يعمل معهم .-
 القدرة على التنفيذ بطريقة عملية منتجة.-
 ( 166 – 165, 2008()الربيعي,وحسن , 154 – 153, 2011يوسف, وجواد ,)القدرة على اتمام العمل بدقة .-

واذا كانت القيادة هي فن تحفيز االخرين على ان يفعلوا مايجب ان يفعلوه لخير الجماعة ذات العالقة او 
 ( 78,  1999لصالحها.)العمايرة , 

 الدرا ات السابقة  2 – 2
 ( 2004درا ة   يو ف , 1 – 2 – 2

 التربية الرياضية في العراق ""منهاج موحد مقترح للتربية الكشفية لمعاهد اعداد المعلمين والمعلمات قسم  
 تحددت مشكلة البحث في التركيز على عدم وجود منهج كشفي موحد امعاهد اعداد المعلمين والمعلمات في العراق.

حثة هدف البحث الى توحيد منهج لمادة التربية الكشفية يدرس في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات   أستخدمت البا
نشطة مدرسي ومدرسات المعاهد ومشرفي األ( من 142واشتملت عينة البحث على ) ,المسحيالمنهج الوصفي باالسلوب 

سط ة ,الو )النسبة المئوي ا  الكشفية في مديريات النشاط الرياضي والكشفي أستخدمت الباحثة في معالجة البيانات احصائي
صلت تي تو ئج اللة سبيرمان ( ومن اهم النتاالحسابي ,االنحراف المعياري, االرتباط البسيط , معادلة الفاكرونباخ, معاد

 تي :اليها الدراسة مايأ
ان هناك اهمية لوجود مفردات موحدة للتربية الكشفية تعمل على اعداد الطالب , وضرورة وجود منهج كشفي  

 ك ( –, ط  2004موحد لكافة معاهد المعلمين .)يوسف,
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 ( 2013درا ة  حسين ,   2- 2 – 2
 نهاج المعسكرات الكشفية للكشاف المتقدم من وجهة نظر قادتها.دراسة تقويمية لم 
 ية تطبيقها لمرحلة الكشاف المتقدم.د وعدم رضا عن المناهج الكشفية والتحددت مشكلة الدراسة بأن هناك جمو  

ن ف عوهدفت الدراسة تقويم مناهج المخيمات الكشفية لمرحلة الكشاف المتقدم من وجهة نظر القادة الكشفيين والكش
 الفروق في استجابات عينة البحث حسب متغيرات المؤهل العلمي .

ارة واشتمل مجتمع البحث من القادة الكشفيين الحاصلين على الش , استخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب المسحي
شطة لكشفية واالنعلى عمل المخيمات ا آالخشبية والخاضعين الى دورات تأهيل القيادات الذين شاركوا واشرفوا اداري

 .ا  كشفي ا  ( قائد148الكشفية وبعدد )
وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث اذ اشتملت عينة البحث على القادة الكشفيين في  

 ( من مجتمع البحث .%81,75يمثلون نسبة ) آكشفي آ( قائد121محافظات العراق عدا اقليم كوردستان بواقع )
 قدمت الدراسة الى ان بعض مفردات مناهج المعسكرات الكشفية التلبي حاجات وميول ورغبات مرحلة الكشاف المتوتوصل

ي وجود فروق بسيطة فما تهدف اليه المعسكرات الكشفية, قلة الخبرات لدى بعض القادة ادى الى الضعف في تحقيق ,
ة هم في تطوير القدرات البدنية والنفسيالكشفية تس,ان مناهج المعسكرات  عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي

 ( 12- 10,  2013والمهارية .      )حسين, 
 اجرا ات البحث-3

 منه  البحث 3-1

 البحث ته طبيعةباألسلوب المسحي لمالئمالمنهج الوصفي  اناستخدم الباحث

 مجتم  البحث وعينتق 3-2

 مجتم  البحث 3-2-1

ذ بلغ حاصلين على الشارة الخشبية في العراق عدا اقليم كوردستان العراق, إاشتمل مجتمع البحث من القادة ال
ات اقليم ( قائدا  وقائدة  موزعين على مديريات التربية في محافظات العراق عدا محافظ468العدد الكلي لمجتمع البحث )

 . وتم الحصول على االعداد من وزارة التربية  كوردستان العراق
 عينة البحث 3-2-2

اق ي العر تم أختيار العينة بالطريقة العمدية وبطريقة الحصر الشامل من القادة الحاصلين على الشارة الخشبية ف
راق,  وبما ( قادة وقائدات موزعين على مديريات التربية في محافظات الع406عدا اقليم كوردستان العراق والبالغ عددهم )

 . ( من مجتمع البحث الكلي%86,7يمثل ما نسبته )

 : عينة البنا  3-2-2-1
( 88)( من الذكور و159( من عينة البحث بواقع)%60,8( قائدا  وقائدة  وما يمثل نسبته )247حيث تم أختيار )

رة لبناء ( استما232( استمارة للتجربة االستطالعية للمقياس و)15ناث موزعين على مديريات التربية ومن ضمنها )من اإل
 .المقياس 
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 لتطبيقا عينة 2- 3-2-2
مديريات  ناث موزعين على( من اإل62(من الذكور و)97( قائدا  وقائدة  بواقع )159بلغ عدد أفراد عينة التطبيق )

 ( من عينة البحث االساسية. %39,1التربية وهي تمثل ما نسبته )
 النوه.وصف عينة البحث حسص  3-2-2-3

 ( 1الجدول )
 الجنسوصف العينة حسب يبين 

 لنسبة المئويةا العدد الجنس

 %63,0 256 ورذك

 %36,9 150 أنا 

 %99.9 406 الكلي

 

  البحث ةأدا 3- 3
 م يا  منهاج الشارة ال شبية 3-3-1

عراق في ال نظرا  لعدم وجود أداة قياس مناسبة لقياس منهاج الشارة الخشبية للقادة الحاصلين على الشارة الخشبية
 ناء المقياس على وفق ما يأتي :بب انعدا أقليم كوردستان , قام الباحث

 صياغة  الفقرات 3-3-1-1

تالئم يتم صياغة عدد من الفقرات الخاصة بالمنهاج المحدد للقادة الدارسين للحصول على الشارة الخشبية وبما 
دة القاض وطبيعة عمل مجتمع البحث ,وبما يتفق مع األدبيات ذات العالقة بالمنهاج الكشفي للشارة الخشبية, ومقابلة بع

(, 2ملحق )( فقرة  ال91(, إذ اشتمل المقياس بصيغته األولية على )1الكشفيين لهيئة تدريب منهاج الشارة الخشبية ملحق)
 تحديد تم تحديدها باالعتماد على منهاج الشارة الخشبية, والمصادر الكشفية الخاصة بدراسة الشارة الخشبية, كما تم

المقياس  ن فقراتتماما ,اتفق, اتفق الى حٍد ما , الاتفق , الاتفق اطالقا ( وتم التحقق مالبدائل المقترحة وهي خمسة )اتفق 
 تي:من خالل  اآل

 ال د  الواهري  3-3-1-2

ين (,على مجموعة من الخبراء المتخصص2( فقرة  الملحق )91تم عرض فقرات منهاج الشارة الخشبية والبالغة )
دمج , )(, وذلك لتحقق من صدقه الظاهري , إذ طلب من السادة الخبراء 3لملحق)في العلوم اإلدارية, والمجال الكشفي ا

ن ميل عدد راء الخبراء نتج عن ذلك تعدآأوحذف ,أواضافة , أوتعديل ,أوتحديدمحاور( وكل مايرونه مناسبا  . وبعد تحليل 
قرة  ( ف33تم االتفاق على حذف )( فقرات, وذلك حسب رأي الخبراء و 5الفقرات, وذلك باعادة صياغتها حيث تم تعديل )

 يبين : ( 2صلت على أقل نسب اتفاق  والجدول )ح
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 ( 2الجدول )
 يبين نسب اتفاق الخبراء لمقياس منهاج الشارة الخشبية

وبعد أجراء التعديالت على ضوء اتفاق الخبراء, وحذف الفقرات التي حصلت على أقل نسب اتفاق, واالبقاء على 
( فقرة , وتم إعادة صياغة الفقرات لغويا  دون 58الفقرات التي حصلت على نسب اتفاق عالية ليصبح عدد فقرات المقياس )

 : س جاهزا  للتطبيق في المضمون , ليصبح المقيا تغير
 

 الدرا ة اة تطالعية 3-3-1-3

لخشبية على عينة من القادة الحاصلين على الشارة اة لمقياس المنهاج الكشفي الملحق طبقت الدراسة االستطالعي
. 28/4/2018ولغاية   25/4/2018( قائدا  وقائدة  وامتدت فترة الدراسة االستطالعية من 15في محافظة نينوى والبالغة )

( 14-10بلغ متوسط اإلجابة ) وقد تبين أن فقرات المقياس واضحة وتعليمات االجابة مفهومة لدى عينة البحث, وقد
عينة  اذا طلب منهم االجابة بدقة وموضوعية وقد تبين ان فقرات المقياس واضحة وتعليمات االجابة مفهومة لدى دقيقة

 .البحث 

 البنا   صد  3-3-1-4

 أسلوبين لحساب صدق البناء وهي : انأستخدم الباحث

 زيةالقوة التميي 3-3-1-4-1

ن, على اسلوب المجموعتين المتطرفتي انللتحقق من قدرة الفقرات على التمييز بين المجموعات اعتمد الباحث
الكلية لكل  تمارة, وتم تحديد الدرجة( اس232) .ولغرض حساب التمييز تم تفريغ اجابات افراد عينة البناء كافة  والبالغة

( من %27ى أقل درجة, ثم اختيرت ما نسبته )لإتنازليا  من أعلى درجة استمارة من استمارات القادة ورتبت االستمارات 
( من االستمارات التي حصلت على درجات دنيا , وبذلك بلغ %27االستمارات التي حصلت على درجات عليا و)

( فقرة 58أن) ( بين المجموعتين العليا والدنيا , وتبينt,testمارة لكل مجموعة, وتم استخراج قيمة )( است63االستمارات )
 تميز بين المجموعتين المتطرفتين . 

 النسبة المئوية الرافضون  النسبة المئوية الموافقون  فقرات المنهاج
1,3,4,6,8,12,17,21,22 
32,33,35,36,42,43,47 

55,57,60,61,63,65,66 68,75,76,81,88 
 صفر% صفر 100% 11

14,16,18,19,24,25,26 
46,49,51,53,58,59,70 
71,73,77,78,83,86,90 

9 81,8% 2 18,1% 

2,5,15,29,48,69,72,79 84 8 72,7% 3 27,2% 
7,9,23,27,28,30,31,34 44,45 
52,54,64,67,82,87, 4 36,3% 7 63,6% 

10,11,13,20,37,38,39 
40,41,50,56,62,74,80 85,89 ,91 3 27,2% 8 72,7% 
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( وبمستوى 1,96( الجدولية والبالغ )t( وهي أعلى من قيمة )3,98-14,04( المحتسبة ما بين )tإذ تقاربت قيمة)
 ( يبين ذلك :3( والجدول)0,05المعتمدة البالغة )مستوى الداللة  ( وهي اصغر من0,00داللة بلغت )

     (3لجدول )ا
 لمقياس منهاج الشارة الخشبية البناء(المحتسبة بين المجموعتين المتطرفتين لعينة tيبين قيم)

 ت
ت  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المحسوبة
Sig الو ط  الدةلة

 الحسابي

اةنحراا 
 المعياري 

و ط ال
 الحسابي

اةنحراا 
 المعياري 

 معنوي  0,00 6,61 0,740 4,33 0,176 4,96  .1
 معنوي  0,00 8,34 0,965 3,93 0,176 4,96  .2

 معنوي  0,00 5,56 0,809 4,36 0,214 4,95  .3

4.  4,  93  معنوي  0,00 5,04 0,915 4,33 0,245 

 معنوي  0,00 10,63 0,915 3,74 0,125 4,98  .5

6.  4,96 0,176 4,42 170,8  معنوي  0,00 5,12 

 معنوي  0,00 8,18 0,758 4,19 0,125 4,98  .7

 معنوي  0,00 3,98 0,835 4,41 0,380 4,87  .8

 معنوي  0,00 6,20 0,787 4,26 0,272 4,92  .9

 معنوي  0,00 8,68 0,768 4,07 0,214 4,95  .10

 معنوي  0,00 7,77 0,706 4,01 0,395 4,80  .11

 وي معن 0,00 7,78 0,780 4,06 0,316 4,88  .12

 معنوي  0,00 9,21 0,780 3,93 0,295 4,90  .13

 معنوي  0,00 12,66 0,651 3,79 0,272 4,92  .14

 معنوي  0,00 8,18 9 0,95 3,82 0,335 4,87  .15

 معنوي  0,00 6,18 0,845 4,20 0,295 4,90  .16

 معنوي  0,00 4,91 0,642 4,55 0,176 4,96  .17

 معنوي  0,00 5,19 0,618 4,50 0,279 4,95  .18

19.  4,95 0, 421  معنوي  0,00 8,60 0,715 4,14 

 معنوي  0,00 6,98 0,766 4,15 0,316 4,88  .20

 معنوي  0,00 5,28 0,644 4,52 0,176 4,96  .21

 معنوي  0,00 9,33 0,858 3,93 0,176 4,96  .22

 معنوي  0,00 8,89 0,734 4,09 0,214 4,95  .23

 معنوي  0,00 14,04 0,489 4,04 0,176 4,96  .24

25.  4,92 0,272 4,25 0,594 088,  معنوي  0,00 

 معنوي  0,00 9,39 0,749 3,95 0,326 4,92  .26

 معنوي  0,00 7,60 0,633 4,28 0,245 4,93  .27
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 ت
ت  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المحسوبة
Sig الو ط  الدةلة

 الحسابي

اةنحراا 
 المعياري 

و ط ال
 الحسابي

اةنحراا 
 المعياري 

 معنوي  0,00 5,92 0,668 4,47 0,125 4,98  .28

 معنوي  0,00 8,25 0,805 4,11 0,176 4,96  .29

 معنوي  0,00 8,92 0,755 4,09 0,176 4,96  .30

 معنوي  0,00 7,30 0,638 4,41 0,000 5,00  .31
 معنوي  0,00 8,92 0,785 3,88 0,352 4,85  .32
 معنوي  0,00 8,14 0,877 3,93 0,346 4,90  .33
 معنوي  0,00 10,52 0,822 3,74 0,295 4,90  .34

 معنوي  0,00 11,73 0,925 3,60 0,125 4,98  .35

 معنوي  0,00 8,15 0,855 4,09 0,125 4,98  .36

 معنوي  0,00 8,29 0,924 3,98 0,176 4,96  .37

38.  4,95 0,214 04,2  معنوي  0,00 7,64 0,743 

 معنوي  0,00 10,14 0,833 3,82 0,245 4,93  .39
 معنوي  0,00 8,64 0,850 4,04 0,125 4,98  .40

 معنوي  0,00 7,22 0,773 4,17 0,272 4,92  .41

 معنوي  0,00 7,25 0,761 4,25 0,176 4,96  .42

 معنوي  0,00 8,27 0,809 4,07 0,214 4,95  .43

 معنوي  0,00 6,33 0,815 4,30 0,176 4,96  .44

 معنوي  0,00 9,18 0,877 3,80 0,316 4,88  .45

 معنوي  0,00 8,49 0,813 4,17 0,000 5,00  .46

 معنوي  0,00 11,00 0,572 4,20 0,000 5,00  .47

 معنوي  0,00 7,60 0,869 4,04 0,272 4,92  .48

 معنوي  0,00 7,47 0,906 3,98 0,316 4,88  .49

 معنوي  0,00 7,99 0,793 4,17 0,125 4,98  .50

 معنوي  0,00 10,72 1,088 3,42 0,245 4,93  .51

52.  4,  82  معنوي  0,00 5,85 1,175 3,85 0,583 

 معنوي  0,00 5,65 0,786 4,34 0,245 4,93  .53

 معنوي  0,00 10,55 1,013 3,47 0,316 4,88  .54

 معنوي  0,00 5,53 0,820 4,14 0,573 4,84  .55

56.  4,95 0, 792  معنوي  0,00 8,63 0,626 4,20 

57.  4,96 0,176 4,28 ,7490  معنوي  0,00 7,03 

 معنوي  0,00 5,34 0,612 4,58 0,000 5,00  .58
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 اةتسا  الداخلي 3-3-1-4-2
لشارة نهاج اأسلوب االتساق الداخلي إليجاد عالقة االرتباط بين الفقرة والمجموع الكلي لمقياس م انأستخدم الباحث

(, 0,32-0,53)إذ تقاربت قيم ارتباطها ما بين  ,داخليا  ( فقرة , وتبين انها متسقة 58( استمارة, وبواقع )232)لالخشبية و
 ( يبين ذلك :4( والجدول)0,05( وهي أصغر من مستوى الداللة المعتمدة البالغة )0,00حيث بلغ مستوى الداللة )

 (4الجدول )
 يبين قيم االتساق الداخلي للفقرات والدرجة الكلية لمقياس منهاج الشارة الخشبية الكلي 

 sig ارتبا  الفقرة بالدرجة الكلي سلسل الفقرةت المنهاج

 منهاج الشارة ال شبية

1 0.45 0,00 
2 0.57 0,00 

3 0.38 0,00 

4 0.39 0,00 

5 0.60 0,00 

6 0.34 0,00 

7 0.47 0,00 

8 0.32 0,00 

9 0.46 0,00 

10 0.51 0,00 

11 0.40 0,00 

12 0.48 0,00 

13 0.57 0,00 

14 0.57 0,00 

15 0.56 0,00 

16 0.51 0,00 

17 0.33 0,00 

18 0.33 0,00 

19 0.46 0,00 

20 0.43 0,00 

21 0.33 0,00 

22 0.50 0,00 

23 0.61 0,00 

24 0.63 0,00 

25 0.45 0,00 

26 0.52 0,00 

27 0.35 0,00 



 .......بناء مقياس للرتشيح للحصول على الشارة اخلشبية للقادة

77 

 

 sig ارتبا  الفقرة بالدرجة الكلي سلسل الفقرةت المنهاج

28 0.35 0,00 

 منهاج الشارة ال شبية 

29 0.47 0,00 

30 0.51 0,00 

31 0.41 0,00 

32 0.42 0,00 

33 0.51 0,00 

34 0.57 0,00 

35 0.64 0,00 

36 0.46 0,00 

37 0.55 0,00 

38 0.55 0,00 

39 0.47 0,00 

40 0.54 0,00 

41 0.46 0,00 

42 0.48 0,00 

43 0.50 0,00 

44 0.38 0,00 

45 0.55 0,00 

46 0.47 0,00 

47 0.47 0,00 

48 0.51 0,00 

49 0.48 0,00 

50 0.51 0,00 

51 0.52 0,00 

52 0.45 0,00 

53 0.38 0,00 

54 0.54 0,00 

55 0.42 0,00 

56 0.50 0,00 

57 0.55 0,00 

58 0.39 0,00 
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 ثبات الم يا  3-3-1-5
 تين هما :ثبات مقياس منهاج الشارة الخشبية بطريق اناستخرج الباحث

 (طريقة   الفا كرونباخ 3-3-1-5-1
 (0,83بلغ معامل الثبات بطريقة الفا )

 طريقة التجزئة الن  ية  3-3-1-5-2
 اناحثمل البعلى ايجاد الثبات بطريقة التجزئة النصفية, حيث ع انبعد إيجاد الثبات بطريقة )الفا كرونباخ( اعتمد الباحث

ي ضم النصف األول الفقرات ذات التسلسالت الفردية, بينما ضم النصف الثان على تقسيم فقرات المقياس إلى نصفين
ل ل معامالفقرات ذات التسلسالت الزوجية, بحيث اصبح لكل قائد درجتين فردية وزوجية, وتم ايجاد معامل الثبات من خال

براون(  ديله بمعادلة )سبيرمان( وبعد تع0,89االرتباط )بيرسون( بين درجات نصفي االختبار, اذ بلغت قيمة االرتباط )
 ( :0,94أصبح معامل الثبات )

 وصف الم يا  ب يغتق النهائية وت حيحق 3-3-1-6
اما , اتفق ناسب لكل استجابة وهي )اتفق تمم( فقرة , وتم تحديد الوزن ال58استقر المقياس بصيغته النهائية على )

ة تنازليا  على مقياس )ليكرت( حيث ( درجة مرتب1-5تقترب بين ), اتفق الى حٍد ما , الاتفق , الاتفق اطالقا ( والتي 
 ية .( درجة لمقياس منهاج الشارة الخشب58( درجة والقيمة الدنيا لالستجابة )290بلغت القيمة العليا لالستجابة )

 ة             تجربة البحث الرئيس 4 – 3
اجراء التجربة  ( فقرة  لمنهاج الشارة الخشبية تم58)منلذي تكون بناء مقياس منهاج الشارة الخشبية وا انبعد أن قام الباحث

وردستان موزعين على المديريات في المحافظات عدا اقليم ك ( قائدا  وقائدة  159ة على عينة التطبيق والبالغة )رئيسال
    .  20/7/2018ولغاية  25/4/2018وامتدت التجربة من  العراق

 عرض النتائ  ومناقشتها -4

 ومناقشتها البحثعرض نتائج البحث حسب أهداف ا سيتم

 اةولالهدا  4-1

 لقادة الكشفيين في العرا  "ل"بنا  م يا  لمنهاج الشارة ال شبية 

ياس ( يوضح الصيغة النهائية لمق4والملحق ) ,تم تحقيق هذا الهدف من خالل اجراءات البحث في الباب الثالث
 المنهاج الكشفي .
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 ومناقشتق  ثانيالهدا ال عرض نتائ  4-2

 لقادة الكشفيين في العرا  "ل"التعرا علا مستوى منهاج الشارة ال شبية 

لقادة الكشفيين في لالنسبة المئوية لمستوى منهاج الشارة الخشبية  انلتحقيق هدف البحث استخرج الباحث
 ( 5الجدول)    ذلك: بين( ي5العراق.والجدول)

 قلقادة الكشفيين في العرالالمعياري والنسبة المئوية لمنهاج الشارة الخشبية  يبين الوسط الحسابي واالنحراف
 المستوى  النسبة المئوية اةنحراا المعياري  الو ط الحسابي

 مرتفع جدا 90,17% 20,47 261,50

ة مئوية , وبنسب(ا  لقادة الكشفيين في العراق )مرتفع جدل( ان مستوى منهاج الشارة الخشبية 5نالحظ من الجدول )
 (.20,47واالنحراف المعياري) ,(261,473وبلغ الوسط الحسابي),( %90,17بلغت )

 الدارسينفيين و هذه النتيجة الى االهتمام المتزايد ببرامج المعسكرات الكشفية الخاصة بالقادة الكش انويعزو الباحث 
ل لى كالخشبية بحيث يصل بمعلوماته إ ارةعداد منهاج خاص لدارسي الشللحصول على الشارة الخشبية ومن أهمها هو إ 

 ثقيفهم,  والذي يعمل تن الحركة الكشفية هي حركة طوعيةالل التجمعات الكشفية المختلفة وأوبشكل سهل ومن خ ,القادة
ضمه هذا بما ي ويعزو كذلك الى التزام القادة الكشفيين ,والثقافة الترويحية ,والمعرفة الحركية ,نشطة البدنيةمن خالل األ

 م وخدمة المجتمع والحركة الكشفية,المنهاج والعمل به من اجل تطوير انفسهم وقابلياته
مرار بأست ا  مرشح ا  نه وضع بالمنهاج الكشفي خطوات تتم عن طريق فقرات دائمة التقدم والتطور ,تجعل الممارس عضو أل

 ,قيدتهع و ,هوبدن ,تساعده على الترقي في فكرهفضل , عبر تنفيذ البرنامج واجتياز الدرجات التي رتقاء بمستواه الى األلال
الرغاي برنامج )يتم التعبير عن هذا االرتقاء والتقدم من خالل تطوير امكانياته التي يشملها الإذ و عالقاته مع المجتمع , 

 ,2005  ,124) 

 ومناقشتق لثالث عرض نتائ  الهدا ا 3 – 4
 النوه حسص بية للقادة الكشفيين في العرا  التعرا علا مستوى منهاج الشارة ال ش 1 – 3 – 4

الشارة  منهاج لتحقيق الهدف استخرج الباحثان الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية والنسبة المئوية لمستوى 
 ذلك:يبين  (6)الخشبية للقادة الكشفيين في العراق حسب النوع , والجدول 

 (6جدول )
يين حسب الكشف حراف المعياري والقيمة التائية والنسبة المئوية لمستوى منهاج الشارة لدى القادةن الوسط الحسابي واالنييب

 النوع

الو ط  الجنس
 الحسابي

اةنحراا 
 المعياري 

 النسبة
ال يمة  المستوى  لمئويةا

 التائية
ال يمة 
 الدةلة الجدولية

 آمرتفع جد %90,23 24,44 261,680 الذكور
 مرتفع %79,03 69,63 229,211 ا اإلن دالة 1,96 6,641

(  ان مستوى منهاج الشارة الخشبية لدى القادة الكشفيين في العراق حسب النوع حيث كان مستوى 10يبين الجدول )  
( بينما لدى االناث كان مستوى المنهاج  )مرتفع (مما يدل على ان آمنهاج الشارة الخشبية لدى القادة الذكور)مرتفع جد
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( وبنسبة مئوية 261,680اج الشارة الخشبية لدى الذكور اعلى مما لدى االناث وان الوسط الحسابي للذكور )مستوى منه
( وان القيمة التائية %79,03( وبنسبة مئوية)229,211( وهو أعلى من الوسط الحسابي لدى االناث والبالغ )90,23%)

( ممايدل على وجود 0,05( وبمستوى داللة )1,96جدولية )( وهي اعلى من القيمة التائية ال6,641المحتسبة والبالغة )
 الذكور. لمصلحةفروق دالة معنوية و 

ة وطبيع تي من خالل مايحتويه المنهاج الخاص بالدارسين للحصول على الشارة الخشبيةان هذه النتيجة تأ انويرى الباحث
بعض و خلوية ان القوة والتنقل المنفرد والرحالت الالمخيمات الكشفية وبقية التجمعات الكشفية والتي تحتاج في بعض االحي

الفنون اليد و االعمال الكشفية التي يكون فيها الذكور في بعض االحيان متفوقون على االناث وكذلك في اداء المهارات والتق
 الكشفية .

 اة تنتاجات والتوصيات-5
                                                                                   اة تنتاجات 1 –5

 تية:توصل الباحث إلى االستنتاجات اآل اسفرت عنه نتائج البحث الى ما ا  استناد

منهاج الشارة الخشبية لدى القادة الكشفيين في العراق وصالحيته في التطبيق داخل المخيمات  صالحية مقياس-1
 الكشفية .

 .ا  من منهاج الشارة الخشبيةمرتفع جد ستوى ق ميمتلك القادة الكشفيين في العرا-2
 مقارنة مع االناث. آستوى منهاج الشارة الخشبية لدى القادة الذكور مرتفع جدم - 3
 التوصيات 5-2

ادة اعتماد مقياس منهاج الشارة الخشبية من قبل المسؤولين عن الحركة الكشفية في العراق على تحديد مستويات الق
 لشارة الخشبية بعد اجراء بعض التغييرات .الدارسين للحصول على ا

 م .ة لديهاالهتمام بالقادة اإلناث وتوفير المستلزمات التي تناسبهم, ومشاركتهم في دورات خاصة بهم لتطوير المعرف -1
 . والتطويرااللكتروني  اضافة بعض التعديالت لمنهاج الشارة الخشبية لمواكبة التطور العلمي -2
توفير و ضرورية داخل المخيمات لتسهيل عمل القادة كالخيم الجاهزة واالهتمام بالمخيمات اضافة بعض المستلزمات ال -3

 كل مايحتاجه القادة.
دم عوتثقيفهم, و  ضرورة االهتمام بالحركة الكشفية وتطبيقها في كل الوزارات والمديريات لتأثيرها الكبير في تنمية الفرد, -4

 اقتصارها بوزارة التربية .
 ثب  الم ادر

 مي للكشااية مستقبلية " اةتحاد العالدة الكش ية وأبعادها التربوية "رؤ ل يا( ا2018وي ,محمد شكري .)البال .1
 القاهرة ,جمهورية مصر العربية.,مطابع العبور الحديثة للتنمية واالستثمار  ,1ط,  المسلم

 ادتهاققدم من وجهة نور درا ة تقويمية لمناه  المعسكرات الكش ية للكشاا المت( 2013حسين , محمود وادي ) .2
 , رسالة ماجستير غير منشورة جامعة ديالى.
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ليم العالي . وزارة التع ( ال يادة والتدريص في الحركة الكش ية1997الربيعي , محمود  داود وحسين ,احمد بدري ) .3
 والبحث العلمي , جامعة بابل .

 . مانة العامة, األ المنهاج الكشفي التربوي ( 2005الرغاي , شكيب ) .4

 ن.ردسيرة للنشر والتوزيع , عمان , األدار الم , ال يادة اةدارية الفعالة( 2010السكارنة , بالل خلف ) .5

 ., مصرمطبعة جامعة االسكندرية 9,ط تطبيقات –نوريات –التدريص الرياضي ( 1999عبدالخالق,عصام الدين ) .6
 , مصر. ,القاهرة الم تبر الكشفي التربوي  التاهيل ال يادي عن طريق الكفايات( 2010العلمي ,زكية العروصي ) .7

 الموصل . ,1, طالتقاليد الكش ية ومهاراتها( 2013الكواز, عدي غانم ) .8
اقية, مجلس ,جمعية الكشافة العر  وو ارة التربية 2017منه  درا ة الشارة ال شبية لسنة ( 2017وزارة التربية ) .9

 كشافة العراق.

ن منهاج موحد مقترح للتربية الكش ية لمعاهد اعداد المعلمي (2004يوسف ,لمياء سامي الياس العشي ) .10
 , رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربة الرياضية للبنات .والمعلمات قسم التربية الرياضية 


