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 المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلي تنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية لدي شباب المنظمة 
الكشفية العربية وكذلك الوقوف علي مدي مساهمة المنظمة الكشفية العربية لتحقيق أهدافها في 

وتم إجراء مقابالت مع عدد من الجوالين وأيضا ، وذلك من خالل برنامج مقترح خدمة البيئة
من خالل حضور مؤتمرات وورش عمل في المنظمة الكشفية العربية تم إستخالص بعض 

وكان أهمها إفتقار البرامج الكشفية إلستخدام مهارة إدارة الوقت والعمل الجماعي ، المالحظات
ونظرًا ، ولها بالعمق أو اإلستراتيجية المناسبة لتأكيدها وتدعيمهاواإلتصال بشكل كاف وعدم تنا

ألهمية مهارة التشجير والمحافظة علي نظافة البيئة وترشيد إستهالك المياه والغذاء والطاقة 
لذلك تم إعداد برنامج لتنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية ، الكهربائية من أجل حماية البيئة

، ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليليمة الكشفية العربية، واللشباب أعضاء المنظ
ستبيان وكان إختيار عينة الدراسة عبارة عن  وكانت أدوات الدراسة عبارة عن بطاقة مالحظة وا 

الشباب خالل الفترة الزمنية من ( 57)أعضاء المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة وعددها 
9105 /9102. 

وذلك قبل ( التجريبية والضابطة)لبحث على أفراد مجموعة البحث وتم تطبيق أدوات ا
تنمية مهارة في المقترح رنامج وبعد تطبيق البرنامج، حيث أسفرت نتائج البحث على فاعلية الب

مهارة إدارة الوقت والعمل الجماعي واإلتصال لذا أوصي البحث بضرورة االهتمام بتنمية مهارة 
لي نظافة البيئة وترشيد إستهالك المياه والغذاء والطاقة الكهربائية والمحافظة ع، مهارة التشجير

 .من أجل حماية البيئة
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 مقدمة البحث
العالم يتغير تغيرًا سريعًا وملحوظًا عن المعدل الطبيعي، ونحن نعول كثيرًا على التنوع 

تائج التحضر الكبير في وجهات النظر، والثقافات والمجتمعات المختلفة، ولعل هذا نتيجة من ن
جتماعيًا وثقافيًا  والعولمة، والتي أصبحت الشعوب من خاللها أكثر تواصاًل تكنولوجيًا وا 
قتصاديًا، وهذا يزيد من أهمية البرنامج الكشفي لتعكس هذه التغيرات، ولتأخذ بعين  وسياسيًا وا 

قيق هدف اإلعتبار اإلتجاهات الجديدة في المجتمع حتي تظل مرتبطة بها وذات عالقة، ولتح
الكشفية، فإن على الشباب التسلح بالمعرفة والمهارات المطلوبة من أجل مواطنة فاعلة وفعالة 

 (. 9107:السياسة الكشفية العالمية للبرنامج الكشفي)اليوم وفي عالم الغد 

ومن هنا تعتبر منظمات المجتمع المدني بأنواعها المختلفة مهمة إلعداد الشباب لما لها 
وقد برزت أهمية منظمات ، ضح وكبير في نموهم في مختلف النواحي والمجاالتمن تأثير وا

وغرس وتنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية المجتمع المدني في العمل علي تعديل اإلتجاهات 
دراك ، القيم اإليجابية في نفوس الشباب من خالل العمل الجماعي الموجه والعمل علي فهم وا 

 .للدولة نحو أفرادها وقضايا المجتمع اإلستراتيجية العامة 
دور كبير وهام في ( المنظمة الكشفية العربية)كما أصبح لمنظمات المجتمع المدني 

متدت ، خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والبيئة وتنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية وا 
لصحية واإلجتماعية والثقافية أهميتها لتشمل النواحي البيئية واإلقتصادية والعمرانية وا

األمر الذي يتطلب معه تنمية الشعور بالمسئولية تجاه ، والترويحية، وهي تشكل بيئة الفرد
مكونات هذه البيئة، مما ينعكس على حركة تقدم الفرد داخل البيئة، بل وينهض بها بشكل 

 . (ت.د :المجلس القومي للخدمات والتنمية اإلجتماعية) متوازن وواع
 

 شكلة البحثم
تم إجراء إستطالع رأي المختصين والقائمين على وضع : تتمثل مشكلة البحث فيما يلي

ي تناول البرامج في المنظمة الكشفية العربية من خالل مقابالت كان الهدف منها معرفة مد
مهارة إدارة الوقت ومهارة العمل الجماعي ومهارة اإلتصال : المهارات اإلجتماعية مثل

ت البيئية مثل مهارة التشجير ومهارة المحافظة علي نظافة البيئة ومهارة ترشيد والمهارا
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إستهالك المياه ومهارة ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية ومهارة ترشيد إستهالك الغذاء وتم 
التوصل إلى أن هناك إفتقار في البرامج الستخدام تلك المهارات بشكل كاف وعدم تناولها 

 .يقة أو اإلستراتيجية المناسبة لتأكيدها وتدعيمهابالعمق أو بالطر 
وفاء حسن )دراسة مثل مجال البيئي المن خالل مراجعة للدراسات السابقة في كذلك 

محمد عبد )دراسة و  (9109هشام عبد الحليم محمود، )دراسة و ( 9102، محمد حسن السيد
دراسة و ( Dawes, Nickki Pearce, 2011)دراسة و  (9100المنعم عبد العاطي محمد، 

(2011,Park ,Gloria H. )أنه لم تجر في حدود المعلومات المتاحة دراسة  إلىتوصل تم ال
مما دعا إلي إعداد برنامج مقترح لتنمية تنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية تناولت برنامج 

 .العربيةدراسة ميدانية على المنظمة الكشفية  لدي الشبابالمهارات اإلجتماعية والبيئية 

لذا تبدو الحاجة الملحة إلى إجراء دراسات تقويمية لتحديد مدي كفاءة وفاعلية برامج 
 .المنظمة الكشفية العربية في إكساب أعضائها المهارات اإلجتماعية والبيئية المتنوعة

 

 أسئلة البحث
ما  :يمكن صياغة مجموعة من التساؤالت تسعي الدراسة لإلجابة عليها على النحو األتي

فاعلية البرامج المقدمة من المنظمة الكشفية العربية في تنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية 
 للذكور واإلناث؟

 :ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل في
 ما المهارات اإلجتماعية والبيئية التي يجب أن يعرفها شباب المنظمة الكشفية العربية؟ .0
 ارات التي يجب أن يكتسبها شباب المنظمة الكشفية العربية؟ما المه .9
 ما التصور المقترح لبرنامج يقدم لشباب المنظمة الكشفية العربية ؟ .3

ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية لدي شباب المنظمة  .2
 الكشفية العربية؟
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 أهداف البحث

عربية ارات اإلجتماعية والبيئية لدي الشباب بالمنظمة الكشفية التنمية المه: الهدف األساسي
 .من خالل برنامج مقترح لذلك

 :يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية
 .تقييم البرامج التي تمارسها المنظمة الكشفية العربية في تنمية المهارات .أ 
 .البرامجهذه التعرف على المعوقات التي تحد من فاعلية  .ب 

 .لى نموذج مقترح لتفعيل برنامج المنظمة الكشفية العربية في تنمية المهاراتالتوصل إ .ج 
جتماعية إلالتعرف على آليات وأساليب المنظمة الكشفية العربية في تنمية المهارات ا .د 

 .والبيئية
المنظمة الكشفية العربية في تحقيق أهدافها لخدمة البيئة بمعني  مساهمةالوقوف على  .ه 

كسابه القدرة على مواجهه مشاكل غرس القيم واإلتجاه ات التي تساعد على بناء الفرد وا 
 .الحياة

 

 فروض البحث
  توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات

 .البيئية للمهارات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

 ق القبلي ومتوسط درجات توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبي
 .البيئية للذكور للمهارات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

  توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات
 .البيئية للذكور واإلناث للمهارات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

  رجات متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط دتوجد فروق ذو داللة إحصائية بين
 .اإلجتماعية للمهارات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

  توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات
 .اإلجتماعية للذكور للمهارات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء
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 ائية بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات توجد فروق ذو داللة إحص
 .اإلجتماعية لإلناث للمهارات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

 

 حدود البحث
 9102 – 9105تمثلت الحدود في الفترة من عام : الحدود الزمانية. 
 الدراسة  قام الباحثون بتحديد المجال المكاني الذي أجريت فيه هذه: الحدود المكانية

 (.المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة)
 

 البحثمنهج  

إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبة طبيعة متغيرات الدراسة وكذلك تم 
الشباب بالمنظمة إستخدام المنهج شبه التجريبي لقياس تأثير البرنامج المقترح علي تنمية 

 .الكشفية العربية
 

 أدوات البحث
 :التي تم إعدادها فيما يلي، وات البحثتمثلت أد

 .غي أن يتضمنها البرنامج المقترحقائمة بالمشكالت البيئية التي ينب  -1
 .تي ينبغي أن يتم إكسابها للشبابقائمة بالمهارات اإلجتماعية والبيئية ال  -2

 .البرنامج المراد تطبيقة  -3

 .في برامج المنظمة إستبيان للتعرف علي واقع تناول المهرات اإلجتماعية والبيئية  -4
 .بطاقة مالحظة اآلداء للمهارات البيئية واإلجتماعية  -5
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 مصطلحات البحث

ويعرف البرنامج أنه كل األفعال والسلوك والعالقات والخبرات التي يمارسها  :البرنامج
ير إحتياجات األعضاء وتحقيق نمو الفرد داألعضاء وتوفرها الحياة اإلجتماعية في ضوء تق

 .(9111:نصيف فهمي منقريوس)ويساهم في تغيير المجتمع والجماعة 
ستثمار :مهارة إدارة الوقت تعرف إدارة الوقت بأنها علم وفن اإلستخدام الرشيد للوقت وا 

الزمن بشكل فعال، فهي عملية قائمة على التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحفيز والتنفيذ 
مروة محمود )ية ونوعية معًا في ذات اللحظة والتوجيه والمتابعة واإلتصال أي أنها عملية كم

 .(9113عزت عبد اللطيف، 
ويعرف ي العمل الجماعي على أنه التعاون الذي يؤديه مجموعة  :مهارة العمل الجماعي

من األفراد لتحقيق هدف واحد محدد، ويجمع بينهم ليس فقط التعاون في اآلداء ولكن يشمل 
عض وتقدير الخبرات العلمية والعملية للتخصصات إحساس األفراد باإلحتياج لبعضهم الب

المختلفة المشاركة في تنفيذ العمل ويتحدد دور كل عضو في الفريق من منظور العمل الذي 
ماهر أبو المعاطي علي، عادل جوهر )يقوم به وكذلك من منظور ورؤيه باقي أعضاء الفريق 

 . (9113:وآخرون
تصال عملية إرسال وتحويل المعلومات من المرسل إلى وقد عرف اإلتصال بأنه  :مهارة اإل

المستقبل عبر وسيلة مناسبة مع ضرورة فهم المعلومات من المستقبل فردًا كان أم جماعة 
 . (9112: مصعب إسماعيل طبش)

 

 إجراءات البحث
ما المهارات اإلجتماعية والبيئية التي يجب أن " لإلجابة عن السؤال الفرعي األول :أولا 

 :قام الباحثون بما يلي" باب المنظمة الكشفية العربية؟يعرفها ش

  البيئيةو  بالمهارات اإلجتماعيةمراجعة األدبيات العربية واألجنبية الخاصة. 

  البيئيةو  المهارات اإلجتماعيةتحديد مفهوم. 

  البيئية في صورتها األوليةو  بالمهارات اإلجتماعيةوضع قائمة. 
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  البيئية على مجموعة من المحكمينو  بالمهارات اإلجتماعيةعرض قائمة. 

  البيئية في صورتها النهائيةو  بالمهارات اإلجتماعيةوضع قائمة. 

 :إجراءات إعداد القائمة 
 :الهدف من بناء القائمة  -1
  الشبابالبيئية التي يجب أن يعرفها و  المهارات اإلجتماعيةتحديد . 

 م على التعلم متعدد األبعاد لتنمية ستخدام هذه القائمة في بناء ووضع تصور لبرنامج قائإ
 .البيئية ات اإلجتماعية و مهار ال

 ستخدام هذه القائمة في بناء مقياسإ. 

البيئية و  بالمهارات اإلجتماعيةتم إعداد قائمة  :إعداد قائمة األبعاد في صورتها األولية -2
 :من خالل الشبابالتي ينبغي أن يعرفها 

  البيئيةو  المهارات اإلجتماعيةالتي تناولت مراجعة الدراسات والبحوث السابقة. 

 راء الخبراء والمتخصصين في شئون البيئةآ. 
  البيئية وسماتها وعناصرها وأهمية معرفة و  المهارات اإلجتماعيةالمراجع التي تناولت مفهوم

 .للشبابسبل حلها بالنسبة 

 :مافرعية ه مهارات2، تانرئيسي مهاراتانتضمنت القائمة بصيغتها األولية 
 المهارات اإلجتماعية. 
 المهارات البيئية. 
تم عرض القائمة المبدئية التي تم التوصل إليها على مجموعة من : ضبط القائمة -3

 والمنظمة الكشفية العربية الخدمة اإلجتماعيةالمحكمين من أعضاء هيئة التدريس بكليات 
للتعرف على آرائهم في ، ةالبيئ بجهاز شئونالتوعية البيئية الثقافة و وبعض المسئولين ب

 :القائمة من حيث
  ومناسباتها وأهمية مكوناتها الشبابالواردة بالقائمة لطبيعة  المهاراتمالئمة. 
 سالمة المدلول اللفظي لكل بعد في القائمة. 

  الرئيسية والفرعية والمكونات الضرورية لها للمهاراتشمول القائمة. 
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 وقد أجمعوا على شمول القائمة  .ئيسية بالقائمةالفرعية للمشكالت الر  المهاراتنتماء إ
 .البيئية الالزمة للبحث الحاليو  المهارت اإلجتماعيةلمكونات وعناصر 

تم تعديل القائمة المبدئية  :البيئية في صورتها النهائيةالمهارات اإلجتماعيةو إعداد قائمة  -4
أبعاد رئيسية  هاراتمفي ضوء أراء المحكمين وبذلك تم التوصل إلى قائمة تحتوي على 

 .من هنا أصبحت القائمة بعد التعديل بالصورة النهائية  .فرعية ثمانمهاراتيندرج تحتها 
 

 الدراسات السابقة
تدور فكرة هذه الدراسة حول : (2114) دراسة وفاء حسن محمد حسن السيد

 .ملةموضوع فاعلية البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية في ضوء معايير الجودة الشا
 : أهداف الدراسة

  تحديد متطلبات جودة البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية في ضوء معايير الجودة
 . الشاملة

  ير الجودة الشاملةتحديد فاعلية البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية في ضوء معاي. 

  شاملةية في ضوء معايير الجودة التحديد كفاءة البرامج واألنشطة الطالبية الجامع. 
  تحديد معوقات فاعلية البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية في ضوء معايير الجودة

 . الشاملة

  تحديد المقترحات لمواجهة المعوقات التي تحد من فاعلية البرامج واألنشطة الطالبية
 .ية في ضوء معايير الجودة الشاملةالجامع

 ية في ضوء واألنشطة الطالبية الجامع التوصل إلي رؤية مستقبلية لزيادة فاعلية البرامج
 . معايير الجودة الشاملة

 :اإلجراءات المنهجية
  إستخدمت الباحثة منهج المسح اإلجتماعي  :منهج الدراسة. 
 عايير إستمارة لقياس فاعلية البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية في ضوء م :أدوات الدراسة

اس كفاءة المسئولين القائمين علي تنفيذ البرامج إستمارة لقي .الجودة الشاملة للمستفيدين
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الخبراء  دليل مقابلة شبه مقننه مطبقة علي .الطالبية الجامعية برعاية الشبابواألنشطة 
 .والمتخصصين واألكاديمين

 مفردة بتطبيق قانون الحجم ( 373)عشوائية منتظمة بلغ حجمها  ةعين: عينة الدراسة
 .األمثل للعينه 

 :جوأظهرت النتائ
  زيادة قدرة البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية على تقدير اإلحتياجات من خالل تنوع

 .برامج إدارة رعاية الشباب حسب اإلحتياجات الفعلية للطالب

 أن تشجع األنشطة إبداعات الطالب المختلفة. 

  عاية شعور الطالب المستفيدين بالبرنامج بالتقدير عند تعاملهم مع فريق العمل بإدارة ر
 .الشباب

 زيادة قدرة البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية على مواجهة مشكالت المستفيدين. 

  أن تستمر برامج إدارة رعاية الشباب في تنمية البرامج واألنشطة على مدار العام الدراسي
وتهتم إدارة رعاية الشباب بإقامة ندوات بشكل منتظم لتشجيع الطالب على اإلنضمام إلى 

 .شطةاألن

  تحسن إدارة رعاية الشباب من مستوي برامجها بصفة مستمرة وتسعي إدارة رعاية الشباب
 .إلى التطوير لألفضل مستقبالً 

  تساهم البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية في مساعدة الطالب المستفيدين على التخلي
 .عن بعض العادات غير المرغوب فيها وتغيير سلوكياتهم إلى األفضل

تفاقأوج .أ   :ه اإل
 ة بمنهج المسح اإلجتماعي بالعينةتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اإلستعان. 

  ات لدي الشبابفعالية تنمية المهار واإلتفاق في بعض األهداف التي تبحث . 
 :أوجه اإلختالف  .ب 
  داخل للذكور واإلناثلكن هذه الدراسة لم تتناول تنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية 

 . والدور الذي يقوموا به المنظمة الكشفية العربية
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  لت تناولت هذه الدراسة عينة عشوائية من الشباب الجامعي أما الدراسة الحالية فقد تناو
 . شباب المنظمة الكشفية العربية

 :(2112) دراسة هشام عبد الحليم محمود

 : ىهدفت الدراسة إل
  لة اإلمارات العربية المتحدة وذلك من خالل وضع إستراتيجية لتطوير الحركة الكشفية بدو

التعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي يمكن أن تؤثر على الحركة 
 .الكشفية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 األهداف اإلستراتيجة للحركة الكشفية بدولة اإلمارت العربية المتحدة. 
 ة بدولة اإلمارات العربية المتحدةاإلجراءات التنفيذية للحركة الكشفي. 

  العربية المتحدة تاإلماراتقييم ومؤشرات النجاح للحركة الكشفية بدولة. 

 دور وسائل اإلعالم في نشر الحركة الكشفية في المجتمع. 

  الكشف عن مقومات ومعوقات تطبيق مدخل الجدارات الوظيفية بالبنوك محل الدراسةـ ويتم
 . الدراسة الميدانية تحقيق هذا الهدف من خالل

 :اإلجراءات المنهجية
 .المنهج الوصفي باإلسلوب المسحي لمناسبته لطبيعة الدراسة :منهج الدراسة .أ 
المتحدة بالطريقة عمدية  العاملين في المجال الكشفي بدولة اإلمارات العربية: عينة الدراسة .ب 

جمعية كشافة ، التعليموزارة التربية و ، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة)طبقية 
( 719)مالي عدد الدراسة األساسية حيث بلغ إج( ت اإلمارات الكشفيةمفوضيا، اإلمارات
حوص من خارج عينة البحث مف( 012)نة الدراسة اإلستطالعية في وتمثلت عي، مفحوص
 .األساسية

إلمارات التوصل إلى إستراتيجية مقترحة لتطوير الحركة الكشفية بدولة ا: وأظهرت النتائج
 .العربية المتحدة

تفاق .أ   :أوجه اإل
  بشباب المجال الكشفي في عينة تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اإلستعانة

 .الدراسة
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  تقييم تنمية المهارات لدي الشبابواإلتفاق في بعض األهداف التي تبحث . 
 :أوجه اإلختالف .ب 
 داخل  للذكور واإلناثعية والبيئية لكن هذه الدراسة لم تتناول تنمية المهارات اإلجتما

نما قامت بوضع إستراتيجية عامة  . المنظمة الكشفية العربيةوا 
  العاملين في المجال الكشفي بدولة اإلمارات العربية المتحدة تناولت هذه الدراسة عينة من

 . أما الدراسة الحالية فقد تناولت شباب المنظمة الكشفية العربية

 :(2111) م عبد العاطي محمددراسة محمد عبد المنع
 :ىهدفت الدراسة إل

 بناء إستراتيجية مقترحة للحركة الكشفية المدرسية بجمهورية مصر العربية. 

  إستخالص محكات ومعايير من القراءات النظرية الحديثة ومن الدراسات السابقة المرتبطة
 .ومن الظروف الواقعية للمجتمع

  ة نموذج إلستراتيجية متكاملة مستقبلية للنشاط وضع النموذج النهائي المقترح في صور
 .سنوات 01الكشفي المدرسي بجمهورية مصر العربية خالل 

 :اإلجراءات المنهجية
 .إستخدم الباحث المنهج الوصفي: منهج الدراسة .أ 
ة الكشافة علي مستوي الجمهورية يتكون مجتمع وعينة البحث من قاد: عينة الدراسة .ب 

 (. 022)وعددهم ( الفرق الكشفية قادة –موجهي المراحل  –موجهين مركزيين  –خبراء )
 : النتائج

  إتفاق جميع قيادات العينة من الموجهين المركزيين وموجهي المراحل وكذلك قادة الفرق
 .على أن أهداف الحركة الكشفية واضحة لديهم بشكل كافي

 مديريات التعليمية في غياب التنسيق بين إدارة الكشافة بالوزارة والموجهين المركزيين بال
 .التخطيط والتنفيذ للعمل الكشفي بالوزارة

  في رسم السياسات العامة للحركة" القيادة المباشرة"عدم مشاركة قادة الفرق. 
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  أن البرامج الكشفية الحالية تحتاج إلى التطوير والتحديث لتواكب التقدم العلمي والتكنولوجي
 .كةوتلبي إحتياجات األعضاء المنتمين للحر 

تفاق .أ   :أوجه اإل
  بقادة المجال الكشفي في عينة الدراسةتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اإلستعانة. 

  أن البرامج الكشفية الحالية تحتاج إلي تطوير وتحديثواإلتفاق في . 
 :أوجه اإلختالف .ب 
  داخل  اثللذكور واإلنلكن هذه الدراسة لم تتناول تنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية

نما قامت بوضع إستراتيجية للحركة الكشفية المدرسية  . المنظمة الكشفية العربيةوا 
  تناولت هذه الدراسة عينة من قادة الكشافة بجمهورية مصر العربيةأما الدراسة الحالية فقد

 . تناولت شباب المنظمة الكشفية العربية

األسس النظرية البحث معرفة  :بعنوان :(Dawes, Nickki Pearce, 2011)دراسة 
أكدت الدراسة على أن الشباب يمكنهم . اب على التطوير في برامج المنظمةوتحفيز الشب

أنه يمكن تعزيز كما  .اإلستفادة من العديد من الفرص التنموية التي تقدمها برامج المنظمة
ير الدوافع والبرامج التي يجب أن تكون خالقة في مساعدة الشباب إلستكشاف سبل لتطو 

 .أنشطة البرنامج
تنمية مهارات  ر النشاط الالصيفي فيدو : بعنوان :( .Park ,Gloria H,2011) دراسة 

أشارت هذه الدراسة إلى وصف العالقة بين المشاركة والنشاط الالصيفي . الشباب اإليجابية
 .مياً وتنمية الشباب من الناحية األكاديمية والنفسية واإلجتماعية للشباب الموهوبين أكادي

وبحثت أيضًا الالمنهجية مشاركة النشاط كعامل وقائي محتمل ضد اآلثار السلبية 
لألحداث والحياة ودور النظرية الشخصية في أن النشاط مناسبًا كعامل محدد من المنافع 

 .اإلنمائية اإليجابية في الشباب في هذه الدراسة
تعزيز التنمية  :وانبعن :(Jimenez, Agueda Parra and others, 2009)دراسة 

أشارت أهداف هذه الدراسة إلى محاولة وضع . شباب من خالل األنشطة الالصيفيةاإليجابية لل
السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بإستخدام نهج يقوم على نموذج العجز عن صحة المراهقين 
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أن لنتائج ومن أهم ا .ونمائهم ويركز هذا النموذج على الكفاءة واإليجابية في تنمية الشباب
 .األنشطة الالمنهجية قادرة على تعزيز التنمية للمراهقين

 

 الطار النظري
يعتبر تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية أمرًا ضروريًا في البحث العلمي عند صياغة 

وكلما إتسم هذا التحديد بالدقة والوضوح سهل علي القراء الذين يتابعون البحث ، أي مشكلة
 .الباحث التعبير عنها دون أن يختلفوا في فهم ما يقولواألفكار التي يريد إدراك المعاني 

 :وهذه المفاهيم هي
 البرنامج. 

 (مهارة اإلتصال –مهارة العمل الجماعي  –إدارة الوقت مهارة )جتماعية إلالمهارات ا. 
 : تييعرف باآل: البرنامج :ولا أ

بها عضو المنظمة ي يمارسها ويقوم مجموعة األنشطة والعالقات والتفاعالت والخبرات الت .أ 
 .الكشفية العربية

تهدف هذه األنشطة إلي تنمية المهارات اإلجتماعية لدي شباب المنظمة الكشفية العربية  .ب 
 .رغباتهم وتسهم في تغيير المجتمعوالتي تهدف إلي إشباع حاجاتهم و 

 .دكشفية العربية في إطار زمني محدتنفذ هذه األنشطة من خالل المنظمة ال .ج 

بإستخدام أدوات ويمكن قياس فعالية هذه األنشطة لدي الشباب وتحديد العائد منها  .د 
 .مخصصة لهذا الغرض

مجموعة اإلجراءات التي تصمم لمساعدة األفراد علي إكتساب " :عرف أيضًا بأنهيو 
وكذلك الخبرات والتجارب التي تساعد ، المعرفة والمهارات واإلتجاهات الضرورية لتطوير أدائهم

 . (0221 أحمد مصطفي خاطر،). في تعديل سلوكهم وتنمية إمكانيتهم لصالح المؤسسة
هو مجموعة من األنشطة المخططة القائمة علي تحديد دقيق لإلحتياجات التدريبية للذكور  .أ 

واإلناث في المنظمة الكشفية العربية من المهارات اإلجتماعية والتي تتمثل في إكساب 
 .اإلتصالومهارة  العمل الجماعيقت ومهارة األفراد مهارة إدارة الو 
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تعتمد هذه األنشطة علي تزويد أعضاء المنظمة الكشفية العربية مجموعة من المعلومات  .ب 
ور واإلناث والتي والمعارف والخبرات الجديدة وذلك بهدف تنمية المهارات اإلجتماعية للذك

 :تتمثل فيما يلي

 مهارة إدارة الوقت. 

  العمل الجماعيمهارة. 

  اإلتصالمهارة. 

 –لعب الدور  –الندوة  –المحاضرة )يستخدم الباحث أساليب للبرنامج التدريبي منها  .ج 
 (.المناقشة الجماعية

تتضــمن المهـارة عنــد تعلمهــا  : Social Skillsمفه  وم المه  ارات اإلجتماعي  ة: اا ني ثا
نحـو التـالي وذلـك علـي ال( جانب إنفعـالي –جانب مهاري  –رفي جانب مع: )ثالثة جوانب هي 

 ( 9103 ،المنتدي الكشفي العربي التربوي)
 :الجانب المعرفي للمهارة .أ 

 :الجانب المهاري للمهارة .ب 

 :الجانب اإلنفعالي للمهارة .ج 

 : إلجتماعية في هذه الدراسة ما يليبالمهارات ا ونويقصد الباحث
أعضاء  الشبابهي مجموعة المعارف والخبرات واألداءات واألنشطة التي يكتسبها  .أ 

المنظمة الكشفية العربية وتتمثل في مهارة إدارة الوقت ومهارة العمل الجماعي ومهارة 
لهذه المهارات إلي الدراسة اإلستطالعية التي أجراها  ونويرجع إختيار الباحث، اإلتصال

أعضاء  الشبابالباحث حيث وجد أن أكثر المهارات التي تحتاج إلي تنمية من وجهه نظر 
 .لعربية هي تلك المهارات الثالثةاالمنظمة الكشفية 

ستثمار  الشبابمساعدة  .ب  اإلستثمار  هأعضاء المنظمة الكشفية العربية علي إدارة أوقاتهم وا 
 .األمثل

أعضاء المنظمة الكشفية العربية علي التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية  الشبابمساعدة  .ج 
حترام آرائهم للوصول كاملة واإلصغاء للتعرف علي آراء اآلخرين والمناقشة مع ا آلخرين وا 

 .المنظمة ويشبع إحتياجات أعضائها إلي قرار جماعي إيجابي يحقق أهداف
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 .تعتمد هذه التغيرات علي توفير معلومات وخبرات ومهارات إجتماعية متقدمة .د 

أعضاء المنظمة الكشفية العربية علي إكتساب  الشبابتهدف هذه العملية إلي مساعدة  .ه 
مهارة  –العمل الجماعي مهارة  –مهارة إدارة الوقت )ية المتقدمة المهارات اإلجتماع

 .(اإلتصال
 

 البحث  إجراءات

داء المهارات اإلجتماعيـة والبيئيـة فـي بـرامج المنظمـة أ بطاقة مالحظةتم إعداد  :أداة الدراسة
ة الكشــفية العربيــة إلســتطالع رأي الخبــراء والقــائمين علــى المنظمــات الكشــفية فــي ميــدان التوعيــ

واإلرشــاد البيئــي للشــباب حــول مــدي تنــاول البــرامج واألنشــطة المقدمــة لهــم لفاعليــات ونشــاطات 
 . عن تنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية

ومن متطلبات البحث إعداد بطاقة مالحظة للتعرف على آداءات الشباب المشارك في 
 . ةالمنظمة الكشفية العربية من حيث المهارات اإلجتماعية والبيئي

هي مجموعة : "ت اإلجتماعية إجرائيًا بأنهاالمهارا واعرف ونومن الجدير بالذكر أن الباحث
أعضاء المنظمة الكشفية العربية  الشبابالمعارف والخبرات واآلداءات واألنشطة التي يكتسبها 

 ". رة العمل الجماعي ومهارة اإلتصالوتتمثل في مهارة إدارة الوقت ومها
هي قدرة الفرد على إدراك المشكالت البيئية وتحديدها " :لبيئية إجرائياا بأنهاات اوكذلك المهار 

قتراح حلول مناسبة لها للمشاركة بفاعلية في  حل المشكالت في المجتمع الذي يعيش فيه وا 
 ".البيئية التي تواجهه

 :المهارات اإلجتماعية والبيئية اآلتي  تتضمنحيث 
 : ن منوتتكو المهارات اإلجتماعية:    ا أول  

 .مواقف 7وتضمنت  تنمية مهارة إدارة الوقت  .0

 .مواقف 7وتضمنت  تنمية مهارة العمل الجماعي  .9

 .مواقف 7وتضمنت  تنمية مهارة اإلتصال  .3
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 : المهارات البيئية وتتكون من: ثانياا 
 .مواقف 7وتضمنت  تنمية مهارة التشجير  .0

 .فمواق 7وتضمنت  تنمية مهارة المحافظة علي نظافة البيئة  .9

 .مواقف 7وتضمنت  تنمية مهارة ترشيد إستهالك المياه  .3

 .مواقف 7وتضمنت  تنمية مهارة ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية  .2

 .مواقف 7وتضمنت  تنمية مهارة ترشيد إستهالك الغذاء  .7

وقد اشتمل على إجراءات إعداد وتصميم البرنامج عددًا من : المخطط العام للبرنامج
 : هي، الخطوات

 .  أهداف البرنامج:    ً أوال  
 . البرنامج  موضوعات:      ً ثانيا  
 .الوسائل واألدوات التعليمية: ثالثا
 . تقويم البرنامج : رابعا

 .ضبط البرنامج والتأكد من صالحيته : خامسا
 :أهداف البرنامج:    ا أول  

كشفية المنظمة ال لدي شبابتنمية المهارات اإلجتماعية والبيئية  :الهدف العام لل برن ام ج
 .العربية

 :البرنامج موضوعات:      ا ثانيا  
 :وهذه الموضوعات هى

 .التشجير لتنقية الهواء وتحسين البيئة: الموضوع األول -
 .تحسين حالة البيئة وحمايتها من الملوثات: الموضوع الثاني -
 .ترشيد استهالك موارد البيئة والعمل على استدامتها: الموضوع الثالث -
 .الهواء وتباين درجة الحرارة على سطح األرضسخونة : الموضوع الرابع  -
 .الضغط الجوى والرياح والتيارات المائية: الموضوع الخامس -
 .الطقس : الموضوع السادس  -
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تم تخطيط الوحدة المقترحة للبرنامج بعد التعديل الذي اقترحه المحكمون  :تخطيط الوحدة -أ 
 :ء على قائمة مهارات حل المشكالت واالتجاهات البيئية في ضو 

 .األهداف السابق عرضها .0

ستراتيجية التدريس بدقة  .9 مراعاة تحديد أهداف الوحدة والمهارة المتضمنة بالمحتوى وا 
 ووضوح وأن تكون قابلة للقياس

 : طرق التدريس -ب 
 .محاضرة عن زراعة الحدائق -

 تطبيق عملي على زراعة االشجار -

 .محاضرة عن أهمية زراعة االسطح -

 .راكز الشباب والمدارس المحيطةتطبيق عملي عن زراعة اسطح م -

 محاضرة عن ملوثات المياه -

 .تطبيق عملي لتنظيف المجاري المائية من الملوثات -

 .محاضرة عن ملوثات التربة -

 .تطبيق عملي عن إعادة تدوير مخلفات الغذاء -

 .محاضرة عن ترشيد استهالك المياه -

 .المياه تطبيق عملي تجربة عملية لتقليل مياه صندوق طرد المياه بدورة -

 .محاضرة عن الطاقة النظيفة -

 .تطبيق عملي عن تغير اللمبات العادية بلمبات ليد موفرة -

 .محاضرة عن إدارة الوقت وتطبيق عملي -

 .محاضرة عن العمل الجماعي وتطبيق عملي -

 .محاضرة عن اإلتصال وتطبيق عملي -

نشطة البرنامج :     ا ثالثا   تقديم البرنامج تم مراعاة  عند :الوسائل واألدوات التعليمية المستخدمة أل
ً                                               وبناء  عليه روعي اختيار الوسائل المناسبة لكل درس من ، لخبرات مباشرة الشبابأن يتعرض      
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موضوعات الوحدة، مع مراعاة مناسبتها لألهداف المراد تحقيقها وكذلك ارتباطها بالبيئة 
 .المحيطة

داء أ يق أدوات البحث بطاقة مالحظةويتم ذلك من خالل تطب :التقوي م النهائ ي للبرن ام ج:     ا رابعا  
والتي نقيس مدى فاعلية  برامج المنظمة الكشفية العربية المهارات اإلجتماعية والبيئية في

مهارة إدارة الوقت ومهارة العمل الجماعي ومهارة اإلتصال والمهارات البيئية البرنامج لتنمية 
ومهارة ترشيد إستهالك المياه ومهارة مثل مهارة التشجير ومهارة المحافظة علي نظافة البيئة 

وعة البحث لدى مجم ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية ومهارة ترشيد إستهالك الغذاء
 .(المجموعة التجريبية)

تم ضبطه عن ، بعد االنتهاء من إعداد البرنامج :ضبط البرنامج والتأكد من صالحيته:      ا خامسا  
 :رف على آرائهم من حيثعطريق عرضه على مجموعة من المحكمين  للت

 .رنامج مع األهداف المرجو تحقيقهامدى تطابق المادة التعليمية المتضمنة في محتوى الب -0
 .الشبابمدى مالئمة أنشطة البرنامج وأسلوب تنظيمها وصياغتها لمستوى  -9
 .هداف التدريسية بموضوعات الوحدةرتباط األإمدى  -3

 .كل درس مدي صحة إجراءات التدريس من أجل تحقيق أهداف -2

 .الشبابوطريقة الشرح لمستوي ، مناسبة الصياغة اللغوية -7
وقد تم األخذ بهذه المالحظات في ، وقد أبدى بعض المحكمين مالحظاتهم ومقترحاتهم

عتبار عند إعادة صياغة البرنامج وتم إجراء التعديالت الالزمة في البرنامج في ضوء هذه إلا
 .             ً          النهائية جاهزا  للتطبيق المالحظات حتي أصبح البرنامج بصورته 

 

 عينة البحث
ني الذي أجريت فيه هذه الدراسة بتحديد المجال المكا ونوقد قام الباحث: المجال المكاني

 (.المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة)
 :وقد تم إختيار هذ المكان لعدة أسباب وهي

 عربيةوجود نشاط ملحوظ ألنشطة البيئة في المنظمة الكشفية ال. 
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 ئة داخل المنظمة اركة الباحث في إلقاء بعض الندوات التي تضمنتها أنشطة البيمش
 .الكشفية العربية

 الشباب للمشاركة في هذه األنشطة وجود إقبال ملحوظ من. 
من شباب ( عينة عمديه غير متجانسة)يتمثل المجال البشري في  :المجال البشري

 :التالية افر فيها الشروطتتو ( المنظمة الكشفية العربية)
  سنة  37-02أن يتراوح السن ما بين. 

 أن يكون من الحاصلين علي مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي. 

 كون من المترددين علي هذا المكانأن ي. 
مفردة موزعين  57إقتصر البحث على عينة عمديه من أعضاء المنظمة الكشفية العربية بعدد 

%( 7245)مفردة بنسبة ( 20)ن عينة الذكور بعدد يتبين أن معظم عينة الدراسة م :كالتالي
 %(.2743)مفردة بنسبة ( 32)وعدد عينة اإلناث بعدد 

مفردة ( 21)بعدد ( عالي)يتبين أن معظم عينة الدراسة من عينة الذكور كان مؤهلهم 
 مؤهل)، و%(9345)مفرد بنسبة ( 91)بعدد ( متوسط فوق مؤهل)، ثم %(7343)بنسبة 
مفردات بنسبة ( 3)بعدد ( عليا دراسات)       ً  ، وأخيرا  %(03)مفردة بنسبة  (09)بعدد ( متوسط

(343.)% 
 قائمة المهارات اإلجتماعية (:1) جدول
 المهارات اإلجتماعية م
 إدارة الوقت 0
 العمل الجماعي 9
 اإلتصال 3
 قائمة المهارات البيئية (:2) جدول
 المهارات اإلجتماعية م
 التشجير 0
 نظافة البيئةالمحافظة علي  9
 ترشيد إستهالك المياه 3
 ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية 2
 ترشيد إستهالك الغذاء 7
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تساق الداخليو  اختبار الثبات  :صدق اإل

 عباراتالختبار ثبات  CronbachsAlpha اختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ .1
 .ستبياناال

 ستبياناال أبعادعامل إرتباط بيرسون بين اختبار صدق اإلتساق الداخلي من خالل م .2
جمالي اال  .ستبيان           وا 

 :اختبار الثبات
 البيئية للمهارات لبطاقة مالحظات األداء ثبات محور :(3) جدول

 قيمة ألفا عدد العبارات المتغيرات
 14557 7 نباتية وحدائق أشجار زراعة

 14222 7 المباني فوق تربة بدون أسطح زراعة
 14713 7 التلوث من المياه حماية
 14705 7 التلوث من التربة حماية

 14303 7 الموردالمائيوأهميةترشيده
 14755 7 الكهربائية الطاقة ترشيد

 14211 31 البيئية للمهارات إجمالي األداء
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم جيدة حيث بلغت قيم 

 زراعة)لكل من ( 14755، 14303، 14705، 14713، 14222، 14557)معامل الثبات 
 –التلوث  من المياه حماية –المباني  فوق تربة بدون أسطح زراعة –نباتية  وحدائق أشجار
، وبلغت (الكهربائية الطاقة ترشيد –ترشيده  وأهمية المائي المورد –التلوث  من التربة حماية

، وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى (14211) البيئية للمهارات قيمة ألفا إلجمالي األداء
مكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها  .                                                        صالحية العبارات وا 

تساق الداخلي بحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط  الباحثون قام :صدق اإل
 :ق كاآلتيالمصحح لكل عبارة من عبارات االستبيان باإلجمالي الكلى لالستبيان لحساب الصد
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 البيئية للمهارات صدق اإلتساق الداخلي لبطاقة مالحظات األداء :(4) جدول
 معامل إرتباط بيرسون أبعاد اإلستبيان

 14233 نباتية وحدائق أشجار زراعة
 1439 المباني فوق تربة بدون أسطح زراعة

 14522 التلوث من المياه حماية
 14532 التلوث من التربة حماية
 14231 ترشيده وأهمية المائي المورد

 14522 الكهربائية الطاقة ترشيد
يتضح من الجدول السابق لصدق اإلتساق الداخلي لمتغيرات المقاييس أن معامالت 

، مما يؤكد على صدق اإلتساق (1417)                         ً                   اإلرتباط جميعها دالة معنويا  عند مستوى معنوية 
 .الداخلي لمتغيرات المقاييس وصالحيتها للتطبيق

 
 ومناقشتهاالبحث    نتائج

 :الفروض صحة إختبار
توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط  :األولالفرض 

 .البيئية للمهارات درجات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء
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 لحساب الفروق بين متوسط درجات التطبيق القبلي (t-test)( ت)إختبار  :(5) جدول
 البيئية للمهارات ومتوسط درجات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

الدرجة  المقياس
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (55= ن )

 التطبيق البعدي
 قيم ة (55= ن )

 "ت " 
 مستوى
لة  dقيمة  2ايتا  الدل

 ع م ع م
 زراعة
 أشجار
 وحدائق
 نباتية

7 0431 0403 2420 1423 024505 14110 14379 14212 

 زراعة
 أسطح

 تربة بدون
 فوق
 المباني

7 1457 0411 3420 0497 03439 14110 14333 14202 

 حماية
 من المياه

 التلوث
7 0455 1453 3412 1427 24332 14110 14212 14332 

 حماية
 من التربة

 التلوث
7 0430 1453 9425 0412 004900 14110 14237 14329 

 المورد
 المائي
 وأهمية

 شيدهتر 
7 0453 1422 3425 0412 074092 14110 14753 14572 

 ترشيد
 الطاقة

 الكهربائية
7 0470 0413 3437 1423 094222 14110 14773 14523 

إجمالي 
 األداء
 للمهارات
 البيئية

31 2435 9400 99411 3430 314725 14110 14272 14292 

يق القبلي ومتوسط درجات يتضح من الجدول السابق للفروق بين متوسط درجات التطب
 :البيئية ما يلي للمهارات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارةزراعةأشجاروحدائقنباتية حيث بلغت قيمة 
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 (2459)ومتوسط التطبيق البعدي ( 043)وسط التطبيق القبلي وبلغ مت( 024505( )ت)
 .وهي قيمة متوسطة( 14379) 9وكانت قيمة إيتا 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
المباني حيث  فوق تربة بدون أسطح زراعة القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

ومتوسط التطبيق البعدي ( 1457)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 03439( )ت)مة بلغت قي
 .وهي قيمة متوسطة( 14333) 9وكانت قيمة إيتا  (3420)

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ث حيث بلغت قيمة التلو  من المياه حماية القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

 (3412)ومتوسط التطبيق البعدي ( 0455)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 24332( )ت)
 .وهي قيمة مقبولة( 14212) 9وكانت قيمة إيتا 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
التلوث حيث بلغت قيمة  من تربةال حماية القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

 (9425)ومتوسط التطبيق البعدي ( 0430)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 004900( )ت)
 .وهي قيمة مقبولة( 14237) 9وكانت قيمة إيتا 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ترشيده حيث بلغت  وأهمية المائي المورد مهارةالقبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي ل

ومتوسط التطبيق البعدي ( 0453)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 074092( )ت)قيمة 
 .وهي قيمة متوسطة( 14753) 9وكانت قيمة إيتا  (3425)

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
الكهربائية حيث بلغت قيمة  ترشيد الطاقة ات التطبيق البعدي لمهارةالقبلي ومتوسط درج

 (3437)ومتوسط التطبيق البعدي ( 0470)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 094222( )ت)
 .وهي قيمة متوسطة( 14773) 9وكانت قيمة إيتا 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
البيئية حيث بلغت قيمة  للمهارات قبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي إجمالي األداءال
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 (99411)ومتوسط التطبيق البعدي ( 2435)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 314725( )ت)
 .وهي قيمة مرتفعة( 14272) 9وكانت قيمة إيتا 

 
ط درجات التطبيق البعدي يوضح الفروق بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوس :(1) شكل

 البيئية للمهارات لبطاقة مالحظات األداء
توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسط  :األولمن النتائج السابقة تبين صحة الفرض 

 للمهارات درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء
 .البيئية

داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط توجد فروق ذو  :الثانيالفرض 
 .البيئية للذكور للمهارات درجات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء
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لحساب الفروق بين متوسط درجات التطبيق القبلي  (t-test)( ت)إختبار  :(6) جدول
لبيئية لعينة ا للمهارات ومتوسط درجات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

 الذكور

الدرجة  المقياس
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (55= ن )

 التطبيق البعدي
 قيم ة (55= ن )

 "ت " 
 مستوى
لة  dقيمة  2ايتا  الدل

 ع م ع م
 أشجار زراعة
 14523 14333 14110 024222 1425 2437 0490 0452 7 نباتية وحدائق
 أسطح زراعة
 تربة بدون
 المباني فوق

7 1433 0417 2411 0495 034732 14110 14513 14232 

 المياه حماية
 14323 14233 14110 54053 1422 3402 1435 0452 7 التلوث من

 التربة حماية
 14337 14212 14110 24203 0417 3402 1453 0435 7 التلوث من

 المائي المورد
 14532 14721 14110 034777 0413 2412 1429 0437 7 ترشيده وأهمية
 الطاقة ترشيد

 14531 14752 14110 24277 1421 3452 0401 0425 7 الكهربائية
 إجمالي األداء
 للمهارات
 البيئية

31 2451 9495 99473 3420 924555 14110 14273 14293 

يتضح من الجدول السابق للفروق بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات 
 :البيئية لعينة الذكور ما يلي للمهارات ظات األداءالتطبيق البعدي لبطاقة مالح

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
نباتية حيث بلغت  وحدائق أشجار زراعة القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

التطبيق البعدي  ومتوسط( 0452)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 024222( )ت)قيمة 
 .وهي قيمة مرتفعة( 14333) 9وكانت قيمة إيتا  (2437)

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
المباني حيث  فوق تربة بدون أسطح زراعة القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة
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ومتوسط التطبيق ( 1433)بيق القبلي وبلغ متوسط التط( 034732( )ت)بلغت قيمة 
 .وهي قيمة مرتفعة( 14513) 9وكانت قيمة إيتا  (2411)البعدي 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
التلوث حيث بلغت قيمة  من المياه حماية القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

 (3402)ومتوسط التطبيق البعدي ( 0452)لغ متوسط التطبيق القبلي وب( 54053( )ت)
 .وهي قيمة مقبولة( 14233) 9وكانت قيمة إيتا 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
التلوث حيث بلغت قيمة  من التربة حماية القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

 (3402)ومتوسط التطبيق البعدي ( 0435)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 24203( )ت)
 .وهي قيمة مقبولة( 14212) 9وكانت قيمة إيتا 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ده حيث بلغت ترشي وأهمية المائي المورد القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

ومتوسط التطبيق البعدي ( 0437)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 034777( )ت)قيمة 
 .وهي قيمة متوسطة( 14721) 9وكانت قيمة إيتا  (0413)

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
الكهربائية حيث بلغت قيمة  الطاقةترشيد  القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

 (3452)ومتوسط التطبيق البعدي ( 0425)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 24277( )ت)
 .وهي قيمة متوسطة( 14752) 9وكانت قيمة إيتا 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
البيئية حيث بلغت قيمة  للمهارات إجمالي األداء القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي

 (99473)ومتوسط التطبيق البعدي ( 2451)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 924555( )ت)
 .وهي قيمة مرتفعة( 14273) 9وكانت قيمة إيتا 
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يوضح الفروق بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي  :(2) شكل

 البيئية لعينة الذكور للمهارات الحظات األداءلبطاقة م
توجد فروق ذو داللة إحصائية بين : الثانيمن النتائج السابقة تبين صحة الفرض 

 متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء
 .البيئية للذكور للمهارات
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ين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات لحساب الفروق ب( ت)إختبار  :(5) جدول
 البيئية لعينة اإلناث للمهارات التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداء

الدرجة  المقياس
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (34= ن )

 التطبيق البعدي
 قيم ة (34= ن )

 "ت " 
 مستوى
لة  dقيمة  2ايتا  الدل

 ع م ع م
 أشجار زراعة
 14232 14512 14110 094903 0419 2471 1425 0432 7 باتيةن وحدائق
 أسطح زراعة
 تربة بدون
 المباني فوق

7 1420 1423 3452 0492 24233 14110 14303 14523 

 المياه حماية
 14312 14350 14110 74222 1439 9422 1421 0457 7 التلوث من

 التربة حماية
 14533 14729 14110 34253 1425 9432 1450 0499 7 التلوث من

 المائي المورد
 14525 14775 14110 24157 0412 3420 1459 0422 7 ترشيده وأهمية
 الطاقة ترشيد

 14592 14731 14110 24332 1421 3473 0410 0473 7 الكهربائية
 إجمالي األداء
 للمهارات
 البيئية

31 2433 0421 90497 3415 024701 14110 14273 14297 

دول السابق للفروق بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات يتضح من الج
 :التطبيق البعدي لبطاقة مالحظات األداءللمهاراتالبيئية لعينة اإلناث ما يلي

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
نباتية حيث بلغت  وحدائق أشجار زراعة القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

ومتوسط التطبيق البعدي ( 0432)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 094903( )ت)قيمة 
 .وهي قيمة مرتفعة( 14512) 9وكانت قيمة إيتا  (247)

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
المباني حيث  فوق تربة بدون أسطح زراعة دي لمهارةالقبلي ومتوسط درجات التطبيق البع

ومتوسط التطبيق البعدي ( 1420)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 24233( )ت)بلغت قيمة 
 .وهي قيمة متوسطة( 14303) 9وكانت قيمة إيتا  (3452)
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  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
التلوث حيث بلغت قيمة  من المياه توسط درجات التطبيق البعدي لمهارةحمايةالقبلي وم

وكانت  (9422)ومتوسط التطبيق البعدي ( 7)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 74222( )ت)
 .وهي قيمة مقبولة( 14350) 9قيمة إيتا 

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
التلوث حيث بلغت قيمة  من التربة حماية القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

 (9432)ومتوسط التطبيق البعدي ( 0499)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 34253( )ت)
 .وهي قيمة متوسطة( 14729) 9وكانت قيمة إيتا 

  رجات التطبيق بين متوسط د( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ترشيده حيث بلغت  وأهمية المائي المورد القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

ومتوسط التطبيق البعدي ( 0422)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 24157( )ت)قيمة 
 .وهي قيمة متوسطة( 14775) 9وكانت قيمة إيتا  (3420)

  بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
الكهربائية حيث بلغت قيمة  ترشيد الطاقة القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لمهارة

 (3473)ومتوسط التطبيق البعدي ( 0473)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 24332( )ت)
 .وهي قيمة متوسطة( 14731) 9وكانت قيمة إيتا 

 بين متوسط درجات التطبيق ( 1417)د مستوى داللة يوجد فرق ذو داللة إحصائية عن
البيئية حيث بلغت قيمة  للمهارات القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي إجمالي األداء

 (90497)ومتوسط التطبيق البعدي ( 2433)وبلغ متوسط التطبيق القبلي ( 02470( )ت)
 .وهي قيمة مرتفعة( 14273) 9وكانت قيمة إيتا 
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وضح الفروق بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي ي :(3) شكل

 البيئية لعينة اإلناث للمهارات لبطاقة مالحظات األداء
توجد فروق ذو داللة إحصائية بين : الثالثمن النتائج السابقة تبين صحة الفرض 

 مالحظات األداء متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لبطاقة
 .البيئية للذكور واإلناث للمهارات

 

 التوصيات
تقييم البرامج التي تمارسها المنظمة الكشفية العربية في تنمية ضرورة مراعاة عملية  -0

 .المهارات
 .التي تقلل من فاعلية هذه البرامجالعمل علي الحد من المعوقات  -9
في لكي تؤدي دورها طتها وبرامجها آليات وأساليب المنظمة الكشفية العربية وأنش تحديث -3

 .جتماعية والبيئيةإلتنمية المهارات ا
المساهمة في جمع المزيد من المعرفة العلمية لفهم دور منظمات المجتمع المدني ضرورة  -2

 .جتماعية والبيئية لدي الشباب في تنمية البيئة التي يعيشون فيهاإلفي تنمية المهارات ا
تنمية المهارات ائج وفاعلية المنظمات في مجال وجود مؤشرات لقياس نت ضرورة -7

 .للشباب في العمل البيئي جتماعية والبيئيةإلا
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وأنشطة تتفق وطبيعة والعمل الجماعي واالتصال في شكل برامج المشاركة  تفعيل قيم -3
 .ومستوي نضج الشباب في سنوات العمر المختلفة

 .د واإلمكانيات المتوفرة في البيئةتوعية الشباب نحو اإلستغالل األمثل للموار على  العمل -5

الخدمات التي على  تنمية الوعي لدي الشباب والمواطنين نحو الحفاظدعم المشاركة في  -2
 .البيئة ونظافتهاعلى  تقدمها منظمات المجتمع المدني لتنمية المجتمع المحلي مثل الحفاظ

 

 عجمرا ال
ية اإلجتماعية،اإلسكندرية، اإلدارة وتقويم مشروعات الرعا :(0221) أحمد مصطفي خاطر

 .027ص  المكتب الجامعي الحديث،
المكتب الكشفي العالمي، تم الترجمة : (9107) السياسة الكشفية العالمية للبرنامج الكشفي

 .باإلقليم الكشفي العربي
تقرير عن دور المعسكرات في تربية " القاهرة، : المجلس القومي للخدمات والتنمية اإلجتماعية

 .ت.، د"الشباب
، المنظمة الكشفية العربية، طبيعة المهارات الحياتية: (9103) المنتدي الكشفي العربي التربوي

 01ص ، أغسطس ، اإلقليم الكشفي العربي
مدخل الخدمة اإلجتماعية، جامعة : (9113) ماهر أبو المعاطي على، عادل جوهر وآخرون

 . حلوان، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي
األسس النظرية لإلدارة،المكتب الجامعي الحديث، ص (: 9117) الفتاح محمد محمد عبد

992. 
إستراتيجية مقترحة للحركة الكشفية المدرسية : (9100) محمد عبد المنعم عبد العاطي محمد

 .بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان
تقويم الوقت لدي مدرس السياحة خالل الموسم : (9113) مروة محمود عزت عبد اللطيف

 .التدريبي، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان
دور نظم وتقنيات النظام اإلداري في خدمة إتخاذ القرارات، : (9112)مصعب إسماعيل طبش 

 . كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة
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مهنية في العمل مع الجماعة، دراسات ممارسة العمليات ال: (9111) نصيف فهمي منقريوس
 .وتجارب ميدانية، القاهرة، مركز نشر وتوزيع الكتابالجامعي

إستراتيجية مقترحة لتطوير الحركة الكشفية بدولة اإلمارات : (9109) هشام عبد الحليم محمود
 . العربية المتحدة، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة اإلسكندرية

فاعلية البرامج واألنشطة الطالبية الجامعية في ضوء : (9102) ن محمد حسن السيدوفاء حس
معايير الجودة الشاملة، رسالة ماجستير، قسم تنظيم المجتمع، كلية الخدمة 

 . اإلجتماعية، جامعة حلوان
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ABSTRACT 

The present study aimed at developing the social and 

environmental skills of the youth of the Arab Scout Organization, as 

well as the contribution of the Arab Scout Organization to achieving its 

objectives in serving the environment through a proposed program. 

Interviews with a number of mobile people and also through attending 

conferences and workshops in the Arab Scout Organization. Some 

observations were drawn. The most important of these were the lack of 

scouting programs to use the skill of time management, teamwork and 

communication, The appropriate strategy to confirmandstrengthen, In 

view of the importance of afforestation skills and the preservation of the 

environment and the rationalization of the consumption of water, food 

and electric energy for the protection of the environment, a program 

was developed to develop social and environmental skills for youth 

members of the Arab Scout Organization. The study used the 

descriptive analytical method. The study tools were a note card and a 

questionnaire. The sample of the study was the members of the Arab 

Scout Organization in Cairo (75) youth during the period 2017/2018. 
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The research tools were applied to the members of the research 

group (experimental and control) before and after the application of the 

program.  

The results of the research resulted in the effectiveness of the 

proposed program in developing the skill of time management, 

teamwork and communication skills. Therefore, the research 

recommended the importance of developing the skill of afforestation, 

Consumption of water, food and electrical energy for the protection of 

the environment. 
 


