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 المستخلص
 
. وباألحرى اللوائح الكشفية. لتواكب اهدافه يستوجب تعديل القوانين واللوائح  0101تعديل الدستور المصرى عام     

بشأن االتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته والتى عدل باب الجمعيات  031رقم  0905فالالئحة الصادرة فى 
أغفلتا الكثير من احتياجات المجتمع والكشفية بوجه خاص وترتب عليه ازدواجية  0119المركزية بها بالئحة أخرى فى 

وضع تصور مقترح لتطوير الئحة النشاط الكشفي . ح مما يعيق تطوير العمل الكشفى فيستلزم وجود الئحة جديدة باللوائ
رغبة عينة البحث فى  -:ق ذلك من خالل االجابة على تساؤالت البحثحقويت. واإلرشادي فى جمهورية مصر العربية 

 .ركة الكشفية تطوير الالئحة القديمة فى ضوء الهدف والمبادئ والطريقة للح
 الالئحة الكشفية: الكلمات المفتاحية 

 
The Abstract 

 
The amendment of the Egyptian constitution in 2014 requires the amendment of laws 

and regulations to keep pace with its objectives. Rather scouting regulations. The decree 

issued in 1975, No. 234, concerning the General Union of Scouts and Girl Guides and its 

associations, which amended the door of central associations by another regulation in 2009, 

ignored many needs of the society and the Scouts in particular and resulted in duplication of 

regulations, which hinders the development of scouting work. Developing a proposed vision 

for the development of the regulation of scouting and Girl Guides activity in the Arab 

Republic of Egypt. This is achieved by answering the research questions: the desire of the 

research sample to develop the old regulation in light of the objective and principles and the 

way of scouting movement. 

Key words: Scout Regulations  
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 مشكلة البحث -:اوال  
بصفة عامة والمجتمع الكشفي بصفة خاصة مما يستوجب السعي للوائح السائدة حاليًا عوار ال يشبع احتياجات المجتمع 

لتصميم الئحة جديدة للنشاط الكشـفي واالرشـادى للمسـاهمة فـي نشـر الحركـة الكشـفية واالرشـادية للمسـاهمة فـي خدمـة وتنميـة 

في ذلك من نقـص الـي أنهـا  المجتمع فالسارى حاليًا الئحة تتناول االتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية وبرغم ما
إال تتحدث عن االقليميات والمفوضيات والهيئـات النوعيـة التابعـة للحركـة بشـكل كـافي كمـا ان بعضـها يمكـن إطـالق عليـه قواعـد 

 .عامة مجردة مكتوبة والبعض اآلخر ال يمكن ذلك 
 

يها استشعر الباحث هذا االحتياج مما ومن خالل ممارسة الباحث لالنشطة الكشفية واختالطه بكافة المستويات القيادية ف

 .يستوجب رأب الصدع ومحاولة تطوير الالئحة 

التصــديق علــي مــنح " الفقــرة التاســعة نصــت علــي 31الفقــرة الثامنــة والمــادة  0فمــثال فــي المــادة ( 0905)وزارة الشــباب 
حيث منحوا " الزى الخاص بهذين النشاطين  االوسمة واالنواط والنياشين الكشفية الخاصة بالنشاط االجتماعي واالرشادى وتحديد

االتحاد العام للكشافة والمرشدات سلطة تحديد الزى الكشفي والواقـع تفـرد الجامعـات والتربيـة والتعلـيم وغيـرهم كـل بـزى خـاص بـه 

القـائمين علـي مجلـس ادارة االتحـاد والمـوظفين "التـي نصـت علـي   30فالقاعدة القانونيـة لـم تكـن مصـحوبة بجـزاء وفـي المـادة 

بالعمل فيه ان يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجـرد تعيينـه جميـع امـوال االتحـاد وسـجالته ومسـتنداته وموجوداتـه وال يخـل 

حيث عند تسليم مجلس ادارة جديد سجالت ومستندات المجلس القديم ال يعفـى او يخفـف " ذلك بمسؤلياتهم طبقا الحكام القانون 

 (015ص.)ليته عن الخطأ فكيف سيسلم الموظف المستنداتعن الهيكل الوظيفى مسؤ 
اليجـــوز لالتحـــاد العـــام " ايضـــا التـــى نصـــت علـــى  05لســـنة  031مـــن القـــرار 18وفـــى المـــادة ( 0905)وزارة الشـــباب 

وارد حيث فى ذلك كبح لقدرات المنظمات الكشفية على تنمية المـ" وجمعياته وفروعها الدخول فى المضاربات المالية او التجارية 

 (010ص.)ما دامت بصوره امنه دون االخالل بمصروفات البرامج 

 0119عن الجمعيات المركزية تم طرحها فـى قـرار لسـنة  05ومن الباب السادس فى الئحة سنة (0905)وزارة الشباب 

  -:صان على التى تن 015،  011فى المادتين   05اغفل االقليميات والمفوضيات الوارده بشكل غير كافى فى الئحة سنة 

" تشكيل الجمعيات المركزية للكشافة او المرشدات جمعيه اقليميه فى كل محافظة حسب الحاجة يطلق عليها :  011مادة 
طبقا لالئحة يصدرها االتحاد العام للكشافة والمرشدات على ان تشمل الالئحة " الجمعية االقليمية للكشافة او المرشدات 

الموضحه بالماده غير كافية لقيام االقليميات يدورها مع وجوب انتخاب مجالس ادارتها حرصا على حيث االعتبارات ........." 

 .الشفافيه ومصلحة العمل 

يجوز للجمعيات االقليمية للكشافة او المرشدات ان تنشئ لها جمعيات محلية بالمراكز واالقسام كلما دعت الحاجه :  015مادة 

حيث صياغة المادة التوضح االختصاصات . " عية المختصة فى حدود نظامها االساسىالى ذلك طبقا لالئحة تضعها الجم
والمسؤليات وقد ينجم عن ذلك تداحر االقليميات والمفوضيات ونبتعد عن تحقيق االهداف العامة التى يجب صياغتها فى 

 التصور المقترح لتتفق مع الدستور الجديد للبالد
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- :االتىويمكن تفصيل مشكلة البحث فى 
 0101الالئحة ال تلبي احتاجات الدستور الجديد  -0

 الالئحة ال تشمل علي قطاعات جغرافية لتسهيل االدارة الالمركزية  -0

 نظام انتخابات مجلس االدارة اثبت عدم جدواه من خالل التطبيق -3
 الجمعية العمومية لالتحاد محدوده -1

 عمومية ال يلبي احتياجات القادهالنظام القانوني المعمول في الجمعية ال -5

 اللجان في حاجة الي التطوير -1

 مجلس ادارة االتحاد في حاجة التفعيل دورة اكثر   -0

 . االتحاد و يجب ان يراقب الكشفية علي كافة مستوياتها و شرائحها للنهوض بها -8

 يجب تفعيل دور التنسيقيات فهو منعدم -9
 ات و يكون لها جمعيات عمومية حرصًا علي الشفافية و الديمقراطيةيجب اجراء انتخابات لالقليمي -01

 يجب ان يكون هناك دور مستقل للمعسكرات و المخيمات في ادارة نفسها -00

 يجب تنمية الموارد بشكل اكثر حيوية و فاعلية -00

 يجب ان يكون هناك دور للمفوضيات و تعطي صالحيات اكثر -03

 .خلية و المالية و االحكام التفصيلية و الشكاوي و التظلمات و السفر للخارج و غيرهاعدم تفصيل اللوائح الدا -01

- :هدف البحث  -:ثانيا 
 .وضع تصور مقترح لتطوير الئحة النشاط الكشفي واإلرشادي فى جمهوريه مصر العربية

  -:أهمية البحث والحاجة إليه   -:ثالثا 
تطور المجتمعي فى مصر واالحتياجات الفعلية للنشء والشباب والقادة والقائدات فى ظل التطور العالمي للحركة الكشفية وال

ومن خالل الرؤية الواضحة للصراعات بمجالس إدارة اإلقليميات والمركزيات واالتحاد ذاته وتسرب القادة والقائدات من أحضان 

جراء البحث حرصا على حسم الصراعات ووقف الحركة مما يسهم فى ضعفها وخوار قواها ولذلك كله استوجب النظر لمحاولة إ

شباع االحتياجات  . نزيف التسرب وا 

- :ويمكن اجمال اهمية البحث والحاجة اليه فى االتي
 مواكبة التطور الفكري للقادة الكشفين -0

 مالحقة تطور المستفيدين من ممارسي الحركة الكشفية -0

 سد العوار الموجود بالالئحة القديمة -3
 البرامج الكشفيةتطوير -1

 بناء نظام اداري قوي يواكب العصر -5
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  تنمية موارد الكشفية -1

 زيادة نشر الحركة الكشفية كما و كيف في ربوع الوطن -0

- :تساؤالت البحث  -:رابعا 
 ؟" 0101ما هي متطلبات تطوير الئحة النشاط الكشفي واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في ظل دستور   -0

 المفاهيم والمصطلحات   -:خامسا

- :التطوير الالئحى  -0

 03تحديث القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بقواعد عامة ومجردة مكتوبة تنظم السلوك ص( 0100)عبدالرحمن  -3

  -:الئحة النشاط الكشفي واإلرشادي  -1
لنشر الحركة  0101لمستمدة من دستور مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعمل الكشفى فى جمهورية مصر العربية ا -5

الكشفية كما وكيفا فى الوطن واالهتمام باركان الحركة القاده والبرامج واالمكانات والمستفيدين من الفتية والشباب من 

 . الجنسين والمنظمة العمال االتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته وفروعها والذى مقره العاصمة االدارية الجديدة 

- :الحركة الكشفية  -1

وهى مفتوحة للجميع ، حركة تربوية تطوعية غير سياسية موجهه اساسًا للفتيه والشباب( 0111)المنظمة الكشفية العربية  -0
دون تمييز فى االصل او الجنس او العقيدة وهذا وفقا للهدف والمبادئ والطريقه التى عبر عنها مؤسس الحركة            

 . 3ص

 الدستور -8

تخضع ، قواعد عليا يتعين االلتزام بها تسود فيه السلطة المقيدة مع االعتراف بحقوق االفراد وحرياتهم ( 0101)سويلم 

 .  5السلطة والحرية لهذه القواعد ص 

 الدراسات المرتبطة -: اسادس

ادوات  المنهج الدراسة حول الباحث السنة م
جمع 
 البيانات

 النتائج

0 0988 
 ماجستير

السالم عبد 
الحسيني 
 الكاشف
00 

انشطة الحركة 
الكشفية ودورها    

في تكوين 
 الشخصية

 ضرورة اهتمام االعالم بالحركة الكشفية *  المالحظة وصفي
ضرورة االستعانة بأساتذة كليات التربية في اعداد * 

 المناهج والبرامج الكشفية 
ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العالقة لدعم *

 وتطوير ونشر الحركة 
0 0993 

 دكتوراه
عبد السالم 
الحسيني 
 الكاشف
08 

تقويم الدور 
التربوي للحركة 

 الكشفية

االستبيان  وصفي
المقابلة 
 الشخصية

 ضرورة االهتمام بالحركة الكشفية كنظام تربوي * 
 ضرورة العمل علي حل مشكالت الحركة الكشفية *
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3 0991 
إنتاج 
 علمي

احمد عاصم  
 عابد
1 

العناصر التي 
تعتمد عليها 
 الحركة الكشفية

ضرورة تطوير العناصر بما يتماشي مع نمو *  المالحظة التاريخي
 المجتمع وتطور انظمتة وعالقاتة 

ضرورة االعتماد علي الهدف والمبادئ والطريقة * 
 الكشفية لوسيلة تربوية 

ضرورة إدخال مادة التربية الكشفية ضمن الخطط * 
الدراسية في كليات ومعاهد إعداد المعلمين والخدمة 

 االجتماعية والتربية الرياضية 
1 0995 

 ميداني
المنظمة 
الكشفية 
 العربية

 
03 

اإلستراتيجية 
لنشر العربية 

وتطور الحركة 
الكشفية العربية 

 0111حتي عام 

وصفي 
 تحليلي

استمارات 
 استبيان

ضرورة تطبيق االستراتيجية الموضوعة للنهوض * 
 بالحركة الكشفية 

 
 اجراءات البحث

 :منهج البحث  -أ
ومناســبته اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي باســتخدام األســلوب المســحي وذلــك لمالئمتــه لتحقيــق هــدف هــذا البحــث  

 .لطبيعة إجراءاته بوصف ما هو كائن وتحليله واستخالص الحقائق منه 

 :مجتمع وعينة البحث   -ب
 :مجتمع البحث  -0
العاملين بالنشاط الكشفي واإلرشادي بجمهورية مصر العربية قام الباحث بتحديد وتوصيف المجتمع األصلي للدراسة من 

، التنسيقيات ، اإلقليميات ، قادة التدريب ، مساعدي قاده التدريب ، قاده المفوضيات )والذين يمثلون فئات مختلفة من 
الوحدات ، مساعدي قاده الوحدات ، ممثلين للرؤساء المركزيات ، ممثلين لالتحاد ، ممثلين لكبراء المفوضين ، ممثلين 

لحركةبشكل مباشر وغير مباشر ، ، وقد تم تقسيميهم بهدف تغطيه كافه شرائح المستفيدين من ا( مفوضي التدريب االهلي 
  فرد ، وفقًا للج( 0318)وبلغ عددهم 

 
 :عينة البحث  - 0
قام الباحث بتحديد عينة الدراسة بالطريقة العمدية من المجتمع األصلي للعاملين بالنشـاط الكشـفي واإلرشـادي بجمهوريـة        

فــرد ، بحيــث تكــون العينــة ممثلــة لفئــات مختلفــة مــن شــرائح المســتفيدين مــن الحركــة ( 0318)مصــر العربيــة ، والبــالغ عــددهم 
المفوضيات ، التنسيقيات ، اإلقليميـات ، قـادة التـدريب ، مسـاعدي قـاده التـدريب ، )تضم الكشفية بشكل مباشر وغير مباشر ، و 

قاده الوحـدات ، مسـاعدي قـاده الوحـدات ، رؤسـاء المركزيـات ، ممثلـين لالتحـاد ، ممثلـين لكبـراء المفوضـين ، ممثلـين مفوضـي 
لتحديـد حجـم العينـة ، وقـد بلـغ   Morgan & Kre Jcie، وكافية من حيث العدد ، وذلـك مـن خـالل معادلـة ( التدريب االهلي 

 (1)فرد ، ويوضح ذلك جدول رقم ( 111)عدد العينة التي تم تحديدها 

 :وقد راعى الباحث الشروط اآلتية عند اختيار العينة 
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 .أن تكون العينة ممثلة للمجتمع األصلي  -
 .أن تكون العينة ممثلة لجميع فئات الحركة الكشفية  -
 .من العاملين بالحركة الكشفية والمنتظمين في الممارسة بشكل دوري أن تكون العينة  -

 
 (0)دول ج

 توصيف عينة الدراسة األساسية إلى المجتمع األصلي 
 لعاملين بالنشاط الكشفي واإلرشادي بجمهورية مصر العربيةل

 م
شرائح المستفيدين من الحركة 

 الكشفية

المجتمع 

 األصلي

عينة الدراسة 

 األساسية

للمجتمع  النسبة

 األصلي

 % 31 05 51 ممثلين للمفوضيات 0

 % 09.13 01 51 ممثلين للتنسيقيات 0

 % 08.50 5 00 ممثلين للمحافظات 3

 % 31 051 511 ممثلين لدقليميات 1

 % 31 11 011 ممثلين للكشافه االقباط  5

 % 31 05 51 ممثلين لقادة التدريب  1

 % 31 05 51 ممثلين للمساعدي قاده التدريب 0

 % 31 11 011 ممثلين لقاده الوحدات 8

 % 31 11 011 ممثلين لمساعدي قاده الوحدات 9

 % 05 0 1 ممثلين للرؤساء المركزيات 01

 % 01 0 5 ممثلين لالتحاد  00

 % 05 0 1 ممثلين للكبراء المفوضين 00

 % 05 0 1 ممثلين مفوضي التدريب االهلي 03

 % 09.10 111 0318 االجمالى
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لعـاملين بفئـات النشـاط الكشـفي توصيف ونسبة تمثيل عينة الدراسـة األساسـية إلـى المجتمـع األصـلي  ل( 0)يوضح جدول       
%(  09.10)فـرد ، بنسـبة مئويـة قـدرها ( 111)، حيـث بلـغ عـدد عينـة الدراسـة األساسـية  واإلرشادي بجمهورية مصر العربية

 .وفقًا لفئاتهم المختلفة  بالنشاط الكشفي واإلرشادي بجمهورية مصر العربيةلعاملين من حجم المجتمع األصلي ل

 :وسائل جمع البيانات   -3

استخدم الباحث األدوات اآلتية فى الحصول علـى البيانـات والمعلومـات الالزمـة لتحقيـق أهـداف بحثـه واإلجابـة علـى  
 : تساؤالته 

  Personal Interview المقابلة الشخصية -1

الباحث بوضع أهداف محددة للمقابلة يتم جمع المعلومات من خاللها، وذلك في ضوء تساؤالت الدراسـة ، فـتم إجراءأكثـر قام 
المفوضــيات ، التنســـيقيات ، )مــن لقــاء مـــع شــرائح مختلفـــة لفئــات العــاملين بالحركـــة الكشــفية بجمهوريـــة مصــر العربيــة مـــن 

يب ، قــاده الوحــدات، مســاعدي قــاده الوحــدات ، رؤســاء المركزيــات ، ممثلــين اإلقليميــات ، قــادة التــدريب ، مســاعدي قــاده التــدر 
، وذلــك للحصــول علــى البيانــات التــي تنوعــت ، وقــد ( لالتحــاد ، ممثلــين لكبــراء المفوضــين ، ممثلــين مفوضــي التــدريب االهلــي 

اقشـة حـول متطلبـات تطـوير الئحـة توصل الباحث بشكل مبدئي لوضع المحاور األساسية لبناء استمارة االستبيان من خـالل المن
 " .0101النشاط الكشفي واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في ظل دستور 

  Document Analysis تحليل الوثائق -2

قام الباحـث بدراسـة وتحليـل بعـض الوثـائق والمسـتندات والقواعـد الخاصـة بالئحـة النشـاط الكشـفي واإلرشـادي بجمهوريـة        
والتي وجد أنها تصلح كمعايير يمكن أن تسـاعد علـى الحكـم حـول متطلبـات تطـوير الئحـة " 0101ظل دستور مصر العربية في 

 ".0101النشاط الكشفي واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في ظل دستور 

 Questionnaire الستبيان ا -3

ــات مــن الســادة العــاملين بالحركــة  الكشــفية بجمهوريــة مصــر العربيــة مــن اســتخدم الباحــث االســتبيان كــأداة لجمــع البيان
المفوضـيات ، التنسـيقيات ، اإلقليميــات ، قـادة التــدريب ، مسـاعدي قــاده التـدريب ، قــاده الوحـدات ، مســاعدي قـاده الوحــدات ، )

بمــا مكنــه مــن اســتخدام ( رؤســاء المركزيــات ، ممثلــين لالتحــاد ، ممثلــين لكبــراء المفوضــين ، ممثلــين مفوضــي التــدريب االهلــي 
ساليب التحليل الكمـى والكيفـي الـذى يخـدم أهـداف الدراسـة ، حيـث تمـت صـياغة اسـتمارة االسـتبيان مـن خـالل بعـض المصـادر أ

 :االتية 

مراجعة وتحليل استمارات االستبيان التي تم استخدامها على السادة العاملين بالحركة الكشـفيةبجمهورية مصـر العربيـة  -
 .، ومرتبطة بموضوع البحث 

الشخصــية مــع الخبــراء فــي مجــال الحركــة الكشــفية وبعــض القيــادات بالجمعيــات االقليميــة للحركــة الكشــفية ، اللقــاءات  -
ــي  ــام الباحــث بتصــميم اســتمارة اســتطالع الرأيف ــذلك ق ــة الكشــفية ، وب ــاديميين ممــن يهتمــون بمجــال الحرك وكــذلك األك

 . صورتها المبدئية
 

 Internet شبكة المعلومات الدولية -4
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استخدم الباحث شبكة المعلومات الدولية للحصول على الدراسات المختلفة المرتبطة بمجال البحث سـواء كانـت عربيـة وأجنبيـة ، 
وكــذلك المعلومــات المتعلقــة باإلطــار النظــري ، كمــا اســتطاع الباحــث الوصــول إلــى العــاملين بالحركــة الكشــفية بجمهوريــة مصــر 

الع الــراي علــى االنترنــت حتــى تكــون متاحــة وســهلة لتحقيــق أفضــل النتــائج الفوريــة العربيــة مــن خــالل تصــميم اســتمارة اســتط
 والسريعة لقطاع واسع من عينة الدراسة 

 :المعالجة االحصائية  -1
الشـرائح المختلفـة لفئـات علـى عينـة البحـث مـن ( 1)قام الباحث بتطبيق استمارة االستبيان فى صورتها النهائية مرفق  

ــا ــة مــن العــاملين بالجمعي ــة مصــر العربي ــة الكشــفية بجمهوري ــابعين للحرك ــة والت ــة األربع المفوضــيات ، التنســيقيات ، )ت المركزي
اإلقليميــات ، قــادة التــدريب ، مســاعدي قــاده التــدريب ، قــاده الوحــدات ، مســاعدي قــاده الوحــدات ، رؤســاء المركزيــات ، ممثلــين 

/ 8/0فـرد فـى الفتـرة مـن ( 111)، والـذين بلـغ عـددهم ( تدريب االهلـي لالتحاد ، ممثلين لكبراء المفوضين ، ممثلين مفوضي ال
حيث تخلل هذه الفترة تنظيم دراسة قادة الوحدات الكشفية بمركزية الجوية باالسماعيلية واللقاء م ، 0108/ 01/5مإلى  0108

مـع السـادة العـاملين والمسـتفيدين  ، تقابـل خاللهـا الباحـثالقومى لمسـئول التـدريب ومفوضـى العمـوم لمركزيـة الفتيـان ببورسـعيد
الفرصة لمتابعة العمل وشرح محتوى استمارة االسـتبيان  والقيادات بالحركة الكشفية المصرية عينة البحث بشكل مباشر مما أتاح

ارائهــم أرائهـم ســتكون محـل تقــدير وسـرية وان لهـم مطلــق الحريـة للتعبيــر عـن  العينـة أن ألفــراد والتعريـف بالهـدف منهــا والتأكيـد
أغراض البحث العلمي ، وبعد االنتهـاء مـن تطبيـق اسـتمارة االسـتبيان لـم يكتـف  في بصراحة تامة وان هذه االراء لن تستخدم إال

العــاملين بالحركــة  الباحــث بعــدد العينــة الــذين قــد حضــروا المهرجــان الكشــفي فقــط ولكنــه اســتعان علــى االنتشــار والوصــول إلــى
ى لعرضــها علــى الشــبكة أربيــة باســتخدام االنترنــت ، فقــد صــمم الباحــث اســتمارة الســتطالع الــر الكشــفية فــي جمهوريــة مصــر الع

 . الموقع المخصص لعمل استمارات االستبيان على االنترنت  العنكبوتية عبر
وقــد نجــح الباحــث فــى الوصــول الــى جميــع أفــراد العينــة المطلوبــة مــن خــالل هــذه الخطــوة ، وبعــد االنتهــاء مــن تطبيــق  

استمارة االستبيان قام الباحث بتصحيحها بهدف التعرف على العدد النهائى الصحيح لها ، وذلك لتفريغها فـى كشـوف معـدة لهـذا 
 .الغرض تمهيدا إلجراء المعالجات اإلحصائية 

 
 :ومن أهم الصعوبات التي واجهت الباحث عند تطبيق الدراسة األساسية 

 .شطة المهرجان الكشفي وضيق الوقت المخصص إلنهاء االستمارة انشغال أفراد العينة بتنظيم وتحكيم أن -0
قلة العدد المتواجد من العينة في المهرجان الكشـفي لعـدم تواجـد كـل العـاملين بالحركـة الكشـفية بالجمعيـات األربعـة فـى  -0

 .مهرجان واحد
ة حتـى يـتم مـلء اسـتمارة تسويف بعض أفراد العينة فى طلب الباحـث لمـلء اسـتمارة االسـتبيان ، حيـث تعـرض للمماطلـ -3

 .االستبيان 
ومع ذلك فقد قدم العديد مـن العـاملين بالحركـة الكشـفية المسـاعدة فـى سـرعه انجـاز االسـتبيان بـل حـث بعضـهم األخـر  

 .على ملء االستمارة بوجه عام من اجل المساهمة في تطوير الئحة النشاط الكشفي بجمهورية مصر العربية 
لمعالجة وتحليل بيانات البحث مستخدمًا المعالجات  "SPSS"مة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ستخدم الباحث برنامج الحز 

 :اإلحصائية اآلتية 
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 .المتوسط الحسابي -
 .االنحراف المعيارى  -
 .الوزن الترجيحي -
 ( person بيرسون) معامل ارتباط  -
 (.Alpha ألفا) تحديد قيم معامل ثبات  -
 .النسبة المئوية  -
 اختبار مربع كاى -

 .للتأكد من معنوية النتائج اإلحصائية للدراسة ( 1.15) واعتمد الباحث علي مستوى داللة يبلغ 
 (3)جدول 

 النسب المئوية والتكرارات وداللة الفروق الستجابات عينة الدراسة في عبارات
 (111=ن )متطلبات األحكام العامة لتطوير الئحة النشاط الكشفي       : المحور األول  

 
 م

 
 العبــــــــــارة

الوزن  ال إلى حد ما نعم
 الترجيحي

 النسبة
 المئوية

 
 0كا

 
 % ك % ك % ك الترتيب

هـــل ترغــــب فــــى تعــــديل مقــــر  0
ـــــة  االتحـــــاد للعاصـــــمة اإلداري

 الجديدة 
300 81.05 51 01.11 03 5.05 0198 90.51 111.09 5 

هــل ترغــب أن يكــون لــه مقــار  0
ـــــــــى األقـــــــــاليم الجغرافيـــــــــة  ف

الصــعيد / للجمهوريــة القــاهرة 
القنـــــاة / اإلقلـــــيم الشـــــمالى / 

 الدلتا / وسيناء 

338 81.51 03 5.05 39 9.05 0199 90.58 100.00 1 

ضــروة تفعيــل دور المتفــرغين  3
 فى الحركة 

083 01.05 05 3.05 010 05.51 980 80.05 081.38 0 

هل اختصاصات اإلتحاد كافية  1
 من وجهة نظرك  

30 9.05 15 01.05 098 01.51 539 11.90 310.98 00 

هــل ترغــب فــى إقامــة مــؤتمر  5
قــومى كشــفى دورى للنهــوض 

 بالحركة 
350 89.05 08 1.51 05 1.05 0030 91.33 510.98 0 

هــــل يمكــــن تســــمية المــــؤتمر  1
 9 010.13 11.05 000 00.11 18 00.05 080 00.05 15 بالجمعية العامة  

ـــــــة  0 ـــــــات المركزي ـــــــل الجمعي ه
 األربعة كافية لنشر الحركة  

300 09.05 58 01.51 05 1.05 0190 90.11 383.58 1 

هـــل ترغـــب فـــى زيـــادة جانـــب  8
 0 508.09 93.18 0000 0.05 30 5.05 00 80.11 318 اللجان التنسيقية فى الالئحة 

 3 191.38 90.05 0010 8.05 35 5.05 03 85.51 310هـل ترغــب فــى توضــيح مهمــة  9
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ـــــــــــــوين  واختصاصـــــــــــــات وتك
 المفوضيات فى الالئحة 

ــات  01 ــه دمــج الجمعي ــرى امكاني ت
المركزيـــــة االربعـــــة للنهـــــوض 

 بالحركة 
038 59.51 99 01.05 13 05.05 905 80.05 008.01 8 

توضـــــــيح الالئحـــــــه الحاليـــــــة  00
مســــــــــؤليات واختصاصــــــــــات 

 ةتكوين المفوضيات 
011 01.51 05 3.05 009 19.05 100 50.05 019.01 01 

 (      5.990( =  )0)ودرجة حرية ( 1.15)الجدولية عند مستوى معنوية  0كاقيمة * 
التكرارات والنسب المئوية وداللة الفروق الستجابات عينة الدراسـة مـن العـاملين بالنشـاط الكشـفي ( 0)يتضح من جدول         

متطلبات األحكام العامةلتطوير الئحـة النشـاط الكشـفي واإلرشـادي "واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في عبارات المحور األول 
 89.05إلـى%  9.05)مـا بـين ( نعـم)حيث تراوحت النسبة المئوية لدستجابة ،"0101ستور بجمهورية مصر العربية في ظل د

، بينمـا تراوحـت النسـبة %(  00.05إلـى%  3.05)مـا بـين ( إلى حـد مـا )، كما تراوحت النسبة المئوية لدستجابة لدرجة %( 
المئوية الكلية لمجموع الدرجات المقدرة لكـل  ، وجاءت النسبة%(  01.51إلى%  5.05)ما بين ( ال)المئوية لدستجابة لدرجة 

، كمــا يتضــح مــن الجــدول وجــود فــروق دالــة احصــائيًا عنــد %(  91.33إلــى%  11.90)عبــارة فــي اســتجابات العينــة مــا بــين 
دا عـ( نعـم)بين التكرارات المشـاهدة والمتوقعـة فـي جميـع العبـارات لصـالح التكـرارات المشـاهدة لالسـتجابة ( 1.15)مستوى داللة 
جـاءت لصـالح التكـرارات المشـاهدة ( 1)، والعبـارة رقـم ( ال)جاءت لصـالح التكـرارات المشـاهدة لالسـتجابة ( 1،00)العبارات أرقام 
، وقــد تـم ترتيــب العبـارات وفقــًا *(  510.98)و *( 008.01)المحســوبة بـين 0،كمــا تراوحـت قيمــة كـا( إلـى حــد مـا)لالسـتجابة 

 (،.5)و جميعها دالة احصائية عند مستوي  . للنسبة المئوية الكلية تنازلياً 



188 
 

 (1)جدول 

 النسب المئوية والتكراراتود اللة الفروق الستجابات عينة الدراسة في عبارات
 (111=ن )متطلبات الجمعية العمومية لتطوير الئحة النشاط الكشفي       : المحور الثاني 

 
 م

 
 العبـــــــــارة

الوزن  ال إلى حد ما نعم
 الترجيحي

 النسبة
 المئوية

 
 0كا

 
 % ك % ك % ك الترتيب

ــــــــل تــــــــرى توضــــــــيح  00 ه
الجمعيــــــــــة العموميــــــــــة 
للمركزيـــــات فـــــى نفـــــس 

 الالئحة أفضل 

305 80.05 09 1.05 51 01.11 0119 89.18 108.10 0 

عمــل جمعيــات عموميــة  03
لألقليميـــــــــــات أنســـــــــــب 

 للحركة 
085 00.05 00 3.11 013 05.05 980 80.83 089.83 00 

النسبة المقـررة للجمعيـة  01
العموميـــــــــــة لدتحـــــــــــاد 

 تحضر 
91 01.11 05 3.05 089 00.05 110 51.58 090.00 08 

هـــــــــل الحـــــــــد األدنـــــــــى  05
للجمعيــــــــــة العموميــــــــــة 
لدتحــــــاد يحضــــــر فــــــى 

 الموعد المحدد

310 85.05 01 1.11 35 8.05 0011 90.00 185.10 5 

أعضــــــــــــاء الجمعيــــــــــــة  01
العموميـــــــــــة لدتحـــــــــــاد 
 كافيين لتمثيل الحركة 

95 03.05 50 01.05 018 10.11 110 53.90 053.33 00 

ــــل لمــــدة الخمــــس   00 تفعي
ـــدعوة  واألربعـــون يـــوم لل
قبــــــــل موعــــــــد انعقــــــــاد 

 الجمعية العمومية 

050 10.05 50 03.11 90 01.05 951 09.51 013.35 01 

وجوب النشر فـى أحـدى  08
الصحف اليوميـة لموعـد 
الجمعيــــــــــة العموميــــــــــة 

 ضرورى 

310 01.05 18 00.11 15 00.05 0110 88.51 339.335 8 

وجوب اإلعالن فى مقار  09
يوم متصـلة  31اإلتحاد 

قبـــل الجمعيـــة العموميـــة 
 مناسب 

319 80.05 09 1.05 30 8.11 0000 93.18 503.89 0 

موافـــــــــــاة اإلقليميـــــــــــات  01
والمركزيـــــات بخطابــــــات 

 مسجلة عن الموعد
311 81.11 00 5.05 35 8.05 0019 90.10 511.10 1 
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مــــدة تلقــــى المالحظــــات  00
على المرشدين لعضـوية 

ـــــام  5مجلـــــس اإلدارة  أي
 مناسبة  

059 39.05 098 19.51 13 01.05 901 01.33 90.51 01 

ضـــرورة موافــــاة الجهــــة  00
اإلدارية بالمالحظات فى 
اليـــــــــوم التـــــــــالى مـــــــــن 
ــــــــــــــدة  وصــــــــــــــولها مؤي

 بالمستندات 

339 81.05 39 9.05 00 5.51 0000 93.18 101.91 0 
 مكرر

إخطـــار الجهـــة اإلداريـــة  03
ـــًا لمـــن ال يصـــلح  تلغرافي
تقــدمهم لالنتخابــات مــن 
المرشــحين فــى غضــون 
ثالثـــة أيـــام مـــن تـــاريخ 

المالحظات للجهة ورود 
 اإلدارية مناسب

310 81.05 05 1.05 08 0.11 0009 93.05 503.13 0 

للمســــــــــــتبعدين عــــــــــــن  01
الترشـــيح  حـــق اللجـــوء 
للقضاء اإلدارى فى بحر 
أربعــــة أيــــام مــــع عـــــدم 
ــــــــــــد  اإلخــــــــــــالل بمواعي

ـــادة   003المســـافة والم
 مرافعات 

310 05.51 03 08.05 05 1.05 0100 89.05 308.18 1 

ــــداء  05 للجهــــة اإلداريــــة إب
الـــــــــرأى فـــــــــى قـــــــــرارات 
الجمعيــــــــــة العموميــــــــــة 
وأخطـــــاء اإلتحـــــاد فـــــى 
خالل خمسة عشر يومـًا 
ـــــــاريخ وصـــــــول  مـــــــن ت
القــرارات لهـــا وأال تكـــون 

 . القرارات نافذة 

051 13.51 19 00.05 90 01.05 950 09.05 000.11 03 

يكـــــون االجتمـــــاع األول  01
للجمعيــــــــــة العموميــــــــــة 
 صحيحًا إذا حضره الثلث  

015 11.05 5 0.05 031 30.51 935 00.90 053.10 05 

إذا لـــم يكتمــــل النصــــاب  00
ــــــــى االجتمــــــــاع األول  ف
ينعقــد اجتمــاع ثــان فــى 
خــالل أســبوعين ويكــون 

 01صـــــحيحًا بحضـــــور 

013 11.05 98 01.51 59 01.05 981 80.11 010.1 01 
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ــــــة %  ــــــى مائ بحــــــد أدن
 عضو على األقل  

هـــل ترغـــب فـــى إضـــافة  08
الجمعيــــــــات العموميــــــــة 
للمركزيــــــــــات لالئحــــــــــة 

 .اإلتحاد 

311 01.11 10 00.05 19 00.05 0155 80.90 300.19 9 

ـــة  09 إقامـــة جمعيـــة عمومي
لدقليميــات فــى مصــلحة 
حيــــاء العمــــل  الحركــــة وا 

 بالمحافظات 

080 01.51 01 5.11 98 01.51 981 80.11 000.11 01 
 مكرر

 (    5.990( =  )0)ودرجة حرية ( 1.15)الجدولية عند مستوى معنوية  0كاقيمة * 
التكرارات والنسب المئوية وداللة الفروق الستجابات عينة الدراسـة مـن العـاملين بالنشـاط الكشـفي ( 1)يتضح من جدول         

متطلبــــات الجمعيــــة العموميــــة لتطــــوير الئحــــة النشــــاط "الثــــاني المحــــور واإلرشــــادي بجمهوريــــة مصــــر العربيــــة فــــي عبــــارات 
مــا بــين ( نعــم)حيــث تراوحــت النســبة المئويــة لدســتجابة ،"0101واإلرشــادي بجمهوريــة مصــر العربيــة فــي ظــل دســتور الكشفي

%(  19.51إلى%  0.05)ما بين ( إلى حد ما )، كما تراوحت النسبة المئوية لدستجابة لدرجة %(  80.05إلى%  03.05)
، وجــاءت النســبة المئويــة الكليــة %(  00.05إلــى%  5.51)مــا بــين ( ال)، بينمــا تراوحــت النســبة المئويــة لدســتجابة لدرجــة 

، كمـا يتضـح مـن الجـدول وجـود %(  93.05إلـى%  51.58)لمجموع الدرجات المقدرة لكل عبارة في استجابات العينة ما بـين 
بين التكرارات المشاهدة والمتوقعة في جميع العبارات لصالح التكرارات المشـاهدة ( 1.15)فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة 

جـاءت ( 00)، والعبـارة رقـم ( ال)جـاءت لصـالح التكـرارات المشـاهدة لالسـتجابة ( 01، 01)عـدا العبـارات أرقـام ( نعـم)لالستجابة 
، وقد تـم *(  503.89)و *( 90.51)المحسوبة بين 0مة كا،كما تراوحت قي( إلى حد ما)لصالح التكرارات المشاهدة لالستجابة 

 .ترتيب العبارات وفقًا للنسبة المئوية الكلية تنازليًا 
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 (5)جدول 
متطلبات مجالس اإلدارات : المحور الثالث   وداللة الفروق الستجابات عينة الدراسة في عبارات النسب المئوية والتكرارات

 (111=ن )                                                                  لتطوير الئحة النشاط الكشفي   
 
 م

 
 العبــــــــــارة

الوزن  ال إلى حد ما نعم
 الترجيحي

 النسبة
 المئوية

 
 0كا

 
 % ك % ك % ك الترتيب

ل يدخل ضـمن مجلـس اإلدارة ه 31
عضـــــــــو يمثـــــــــل القطاعـــــــــات 

 الجغرافية 
300 

81.51 
38 

9.51 
11 

01.11 0180 91.00 111.11 1 

هــــــل يمكــــــن دمــــــج المفــــــوض  30
والمفوضـــة الدوليـــة فـــى مقعـــد 

 واحد كل دورة لجمعية 
018 

30.11 
19 

00.05 
013 

51.05 015 10.18 19.10 03 

تمثل الجهـة اإلداريـة استشـارى  30
 00 010.09 09.10 953 01.05 99 00.05 19 13.11 050 ال يدلى بصوته 

هـــل ترغـــب فـــى وضـــع منصـــب  33
الـــرئيس منتخـــب لكـــل مركزيـــة 

 دوريًا 
010 

11.05 
55 

03.05 
011 

01.11 930 08.18 039.10 00 

ـــــى إلدارة  31 انتخـــــاب المـــــدير الفن
شـــــــئون اإلتحـــــــاد دون حـــــــق 

 التصويت فى الجلسات 
303 

81.05 
00 

5.51 
55 

03.05 0118 89.11 118.08 8 

هــــــل يشــــــترط فــــــى العضــــــوية  35
بالمجلس أن يكون كـان كشـفى 

 سنوات سابقة لترشحه  5
300 

81.05 
09 

0.05 
51 

00.51 0100 89.05 390.81 0 

ــــس إدارة  31 يســــتطيع عضــــو مجل
اإلتحاد الجمع بين ذلك واحـدى 

 المركزيات
313 

85.05 
08 

0.11 
09 

0.05 0001 90.83 191.55 1 

هل يجب أن يشـترط فـى عضـو  30
مجلــس إدارة اإلتحــاد أال يكــون 
قـــد صـــدر ضـــده حكـــم قضـــائى 
ألى قضــية للحريــة فــى قضـــية 
 تمس الشرف ولم يرد اعتباره 

311 

81.51 

03 

5.05 

30 

0.05 0005 90.90 519.11 3 

يشــترط فــى حصــول المرشــحين  38
ـــــى  لرئاســـــة مجلـــــس اإلدارة عل
دبلومـــه للدراســـات العليـــا علـــى 

 .األقل 

053 

13.05 

11 

01.11 

83 

01.05 901 81.83 010.15 01 

 9 091.10 81.10 0111 03.51 51 03.11 50 03.51 091يشـــترط فـــى المرشـــحين ألمانـــة  39
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ـــــــى  الصـــــــندوق الحصـــــــول عل
 .بكالوريوس تجارة 

يشترط فـى المرشـحين لعضـوية  11
ـــى  ـــس اإلدارة الحصـــول عل مجل

 .مؤهل عالى 
353 

88.05 
00 

1.05 
01 

5.11 0033 91.10 513.135 0 

مــــن المهتمــــين  1يــــتم تعيــــين  10
بمعرفة الـوزير المخـتص بيـنهم 
ثالثة من الشباب أحـدهم أمـرآة 
علـى األقـل والرابــع مـن متحــدى 

 اإلعاقة

350 

89.05 

00 

5.51 

00 

5.05 0031 91.10 510.80 0 

ترغب فى اشتمال الالئحة علـى  10
اختصاصـــــــــــات ومســـــــــــئوليات 
وتشـــــــــــــــكيل مجـــــــــــــــالس إدارة 
ــــــــــــــات  ــــــــــــــات واإلقليمي المركزي

 والتنسيقات تفصيالً 

338 

81.51 

05 

1.05 

30 

9.05 0010 90.05 100.08 5 

 (      5.990( =  )0)ودرجة حرية ( 1.15)الجدولية عند مستوى معنوية  0كاقيمة * 
التكرارات والنسب المئوية وداللة الفروق الستجابات عينة الدراسـة مـن العـاملين بالنشـاط الكشـفي ( 5)يتضح من جدول         

واإلرشادي اإلدارات لتطوير الئحة النشاط الكشفيمتطلبات مجالس "المحور الثالث واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في عبارات 
%  30.11)مـــا بـــين ( نعـــم)حيـــث تراوحـــت النســـبة المئويـــة لدســـتجابة ،"0101بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة فـــي ظـــل دســـتور 

، بينمــا %(  01.11إلــى%  5.51)مــا بــين ( إلــى حــد مــا )، كمــا تراوحــت النســبة المئويــة لدســتجابة لدرجــة %(  89.05إلــى
، وجــاءت النســبة المئويــة الكليــة لمجمــوع %(  51.05إلــى%  5.11)مــا بــين ( ال)ســبة المئويــة لدســتجابة لدرجــة تراوحــت الن

، كمـا يتضـح مـن الجـدول وجـود فـروق %(  91.10إلـى%  10.18)الدرجات المقدرة لكل عبـارة فـي اسـتجابات العينـة مـا بـين 
اهدة والمتوقعــة فــي جميــع العبــارات لصــالح التكــرارات المشــاهدة بــين التكــرارات المشــ( 1.15)دالــة احصــائيًا عنــد مســتوى داللــة 

المحسـوبة بـين 0،كمـا تراوحـت قيمـةكا( ال)جـاءت لصـالح التكـرارات المشـاهدة لالسـتجابة ( 30)عدا العبـارة رقـم ( نعم)لالستجابة 
 .، وقد تم ترتيب العبارات وفقًا للنسبة المئوية الكلية تنازليًا *(  510.80)و *( 19.10)
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 (1)جدول 
 النسب المئوية والتكرار اتو داللة الفروق الستجابات عينة الدراسة في عبارات

 (111=ن )متطلبات اللجان النوعية لتطوير الئحة النشاط الكشفي       : المحور الرابع  
 
 م

 
 العبـــــــــــارة

الوزن  ال إلى حد ما نعم
 الترجيحي

 النسبة
 المئوية

 
 0كا  

 
 % ك % ك % ك الترتيب

هل ترغب فى تسمية اللجنة  13
التنفيذية باسم المكاتب التنفيذية 

 ؟ 
090 

03.11 
19 

00.05 
39 

9.05 0153 80.05 081.59 05 

يمكن توسيع صالحيات اللجنة  11
 303 التنفيذية 

81.05 
38 

9.51 
39 

9.05 0181 91.33 111.01 00 

يجب اشتمال لجنة البرامج على  15
 01 151.00 90.51 0001 1.11 01 01.51 10 83.51 331 ممثل لكل قطاع جغرافى 

يرأس كل عام لجنة البرامج أحد  11
لكل جمعية كبراء المفوضين 
 .مركزية دوريًا 

310 
81.05 

05 
1.05 

08 
0.11 0009 93.05 503.13 1 

هل يجوز اتصال لجنة البرامج  10
بمثيلتها بالمنظمة الكشفية 
 العربية والعالمية مباشرةً  ؟ 

091 
03.51 

19 
00.05 

50 
01.05 0130 81.10 091.11 01 

يجب أن تشتمل لجنة التنمية  18
القيادية والتدريب على ممثل لكل 

 .قطاع جغرافى 
308 

09.51 
05 

1.05 
50 

01.05 0110 88.10 380.18 01 

يرأس كل عام دوريًا لجنة التنمية  19
القيادية والتدريب أحد مفوضى 

التدريب األهلى لكل مركزية على 
 .مدار الدورة 

311 

81.51 

30 

0.05 

03 

5.05 0003 93.58 519.111 5 

يجوز اتصال لجنة التنمية  51
القيادية والتدريب بالمختبر 
الكشفى التربوى بالمنظمة 

 الكشفية العربية والعالمية مباشرًة  

313 

85.05 

05 

1.05 

30 

8.11 0000 90.58 191.03 9 

يجوز للجنة المعسكرات باإلتحاد  50
متابعة معسكرات المركزيات 

واإلقليميات ومخيماتها ماليًا وفنيًا 
داريًا   وا 

090 

01.05 

30 

8.11 

00 

00.05 0101 85.51 310.15 00 

هل يجوز فتح حسابات مستقلة  50
فى أحد المصارف لكل معسكر أو 

 مخيم لتمويل شئونه ؟ 
308 

09.51 
00 

1.05 
55 

03.05 0113 88.58 381.58 03 

هل يجب تشكيل مجلس إدارة لكل  53
معسكر أو مخيم إلدارة شئونه 
تحت رعاية اإلتحاد والتنسيقية 
 واإلقليمية لمعسكرات المركزيات؟

350 

88.11 

00 

5.05 

00 

1.05 0005 93.05 538.15 1 

 00 195.11 90.10 0019 8.51 31 5.05 03 85.05 313هل يجب عمل لجنة لتنمية  51
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 الموارد باإلتحاد ؟ 
هل يجب توسيع أنشطة تنمية  55

 358 الموارد المقامة من اإلتحاد ؟ 
89.51 

00 
3.11 

31 
0.51 0008 91.11 519.11 3 

هل يجب تشكيل لجنة للعالقات  51
 0 101.98 90.11 0011 1.05 3 0.51 31 90.05 310 الخارجية ؟ 

هل يجوز فتح الباب التصالها  50
 0 111.00 91.10 0011 0.05 5 0.51 31 90.05 315 بالعالم الخارجى دون قيود ؟  

هل يجب أن تكون هناك لجنة  58
 للعضوية باإلتحاد ؟ 

318 80.11 00 1.05 35 8.05 0003 90.05 509.13 8 

يجب أن تساهم لجنة العضوية  59
 339 فى نشر الحركة كمَا ؟ 

81.05 
11 

01.11 
00 

5.05 0008 93.00 100.00 0 

 ( 5.990( =  )0)ودرجة حرية ( 1.15)الجدولية عند مستوى معنوية  0كاقيمة * 

التكرارات والنسب المئوية وداللة الفروق الستجابات عينة الدراسة من العاملين بالنشاط ( 1)يتضح من جدول             

متطلبات اللجان النوعية لتطوير الئحة النشاط "المحور الرابع الكشفي واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في عبارات 

ما بين ( نعم)حيث تراوحت النسبة المئوية لدستجابة ،"0101ستور واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في ظل دالكشفي

، %( 00.05إلى% 3.11)ما بين ( إلى حد ما )، كما تراوحت النسبة المئوية لدستجابة لدرجة %(  90.05إلى%  03.11)

المئوية الكلية لمجموع ، وجاءت النسبة %(  00.05إلى%  1.05)ما بين ( ال)بينما تراوحت النسبة المئوية لدستجابة لدرجة 

، كما يتضح من الجدول وجود فروق %(  90.11إلى%  85.51)الدرجات المقدرة لكل عبارة في استجابات العينة ما بين 

بين التكرارات المشاهدة والمتوقعة في جميع العبارات لصالح التكرارات المشاهدة ( 1.15)دالة احصائيًا عند مستوى داللة 

و جميعًا دالة احصائية و نتج التطور *( 101.98)و *( 081.59)المحسوبة بين 0ما تراوحت قيمة كا،ك( نعم)لالستجابة 

ثم افراد نموذج لها في الفصل  0101المقترح الئحة النشاط الكشفي و االرشادي في جمهورية مصر العربية في ظل دستور 

 .تنازليًا الخامس ، وقد تم ترتيب العبارات وفقًا للنسبة المئوية الكلية 
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(0)جدول   

 النسب المئوية والتكرار اتوداللة الفروق الستجابات عينة الدراسة في عبارات

 متطلبات القواعد الالزمة لتطوير الئحة النشاط الكشفي: المحور الخامس 

 (111=ن ( )الداخلية ، المالية، األحكام التفصيلية ، الشكاوى والتظلمات ، السفر للخارج)

 
 م

 
 ـــــــارةالعبــــ

الوزن  ال إلى حد ما نعم
 الترجيحي

 النسبة
 المئوية

 
 0كا

 
 % ك % ك % ك الترتيب

           :القواعد الالزمة لالئحة الداخلية -5/0
هل يتم توضيح نظام العمل باإلتحاد وبالالئحة  11

 الداخلية ؟ 
311 01.11 10 00.05 19 00.05 0155 80.90 300.19 09 

هل يتم توضيح الحد األدنى لسجالت اإلتحاد  10
 311 بالالئحة الداخلية؟

81.11 
05 

1.05 
30 

0.05 0003 90.05 199.10 01 

وترقية واالستغناء  هل يتم توضيح قواعد تعيين 10
 00 131.11 11.33 551 01.05 099 00.51 11 03.05 55 عن العاملين ؟

           :القواعد الالزمة لالئحة المالية -5/0
وجوب تحديد نوعية دورة الصرف بالالئحة  13

 05 501.58 90.51 0001 9.51 38 3.51 01 80.11 318 المالية والدورة المخزنية ؟ 

 00 195.08 93.10 0000 5.51 00 8.05 35 85.05 313 وجوب تحديد نظام تحصيل اإليرادات  11
وجوب تحديد نظام صرف االعتمادات وتجاوز  15

 3 110.00 91.10 0011 1.11 01 0.11 8 91.11 301 بنود الصرف ؟  

وجوب تحديد إجراءات السلف المستديمة  11
 00 111.11 91.00 0180 01.11 11 9.51 38 81.51 300 والمؤقتة ؟ 

 03 539.03 93.05 0009 8.05 33 3.05 05 88.11 350 وجوب تحديد السجالت والوثائق المالية ؟  10
 9 510.80 91.00 0031 1.11 01 5.51 00 88.51 351 وجوب تحديد رسوم تسجيل األعضاء والقادة ؟  18
وجوب تحديد لوائح بدل السفر واالنتقال داخليًا  19

 1 111.83 91.58 0059 3.05 03 3.05 05 93.11 300 وخارجيًا ؟ 

           :التفصيليةالقواعد الالزمة لألحكام  -5/3
وجوب تحديد الحد األدنى من مناهج التدريب  01

 00 083.39 81.10 0103 00.11 11 01.05 99 11.05 050 لكل مرحلة كشفية ؟ 

وجوب تحديد الحد األدنى من مناهج التدريب  00
 08 311.10 88.00 0158 9.51 38 01.51 11 01.11 091 لكل مرحلة قيادية؟

ضرورة تحديد شروط االختبارات والمنح لألنواط  00
 واألوسمة والنياشين الكشفية واإلرشادية ؟  

305 80.05 18 00.11 00 1.05 0198 90.51 101.93 01 

           :القواعد الالزمة للشكاوى والتظلمات -5/1
 8 550.90 91.05 0030 1.05 09 1.05 05 89.11 351 وجوب تحديد الزى الكشفى وعقوبة مخالفته ؟ 03
وجوب تحديد إجراءات تقديم الشكاوى  01

 والتظلمات ؟ 
310 91.51 00 1.05 00 5.05 0010 95.18 588.31 0 

 5 593.11 95.33 0011 1.05 09 1.51 08 91.05 313 ضرورة تحديد الجزاءات ؟  05
 01 510.81 91.18 0009 1.05 05 5.05 00 88.51 351 ضرورة تحديد العقوبات ورد االعتبار ؟ 01
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 0 103.18 90.58 0000 0.05 0 3.05 05 91.51 308 ضرورة تحديد قواعد الفصل ؟  00
           :القواعد الالزمة للسفر للخارج -5/5

ضرورة تحديد الشروط الواجب توافرها فى  08
المرشحين للمعسكرات والمخيمات واللقاءات 

 الخارجية ؟ 
301 

93.51 
01 

1.11 
01 

0.51 0011 90.11 150.03 0 

ضرورة تحديد إجراءات االختبار للسفر للتمثيل  09
 00 518.81 93.10 0000 1.05 05 0.05 09 81.51 311 الخارجى ؟

 مكرر
ضرورة تحديد كيفية تشكيل الفرق والبعثات  81

 الخارجية ؟
310 91.51 01 5.11 08 1.51 0011 95.33 588.01 5 

 مكرر
 01 091.10 81.83 0110 03.11 50 03.51 51 03.51 091 وجود تحديد إجراءات الدراسات فى الخارج ؟ 80

 (    5.990( =  )0)ودرجة حرية ( 1.15)الجدولية عند مستوى معنوية  0كاقيمة * 

التكرارات والنسب المئوية وداللة الفروق الستجابات عينة الدراسة من العاملين بالنشاط الكشفي ( 0)يتضح من جدول    

الداخلية ، المالية، األحكام ) -متطلبات القواعد الالزمة " المحور الخامس واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في عبارات 

واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في ظل  لتطوير الئحة النشاط الكشفي -( التفصيلية ، الشكاوى والتظلمات ، السفر للخارج

، كما تراوحت النسبة %(  91.51إلى%  03.05)ما بين ( نعم)حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة ،"0101دستور 

، بينما تراوحت النسبة المئوية لدستجابة لدرجة %(  01.05إلى%  0.11)ما بين ( إلى حد ما )جابة لدرجة المئوية لدست

، وجاءت النسبة المئوية الكلية لمجموع الدرجات المقدرة لكل عبارة في استجابات %(  01.05إلى%  0.05)ما بين ( ال)

( 1.15)دول وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة ، كما يتضح من الج%(  90.58إلى%  11.33)العينة ما بين 

حيث ( 10)عدا العبارة رقم ( نعم)بين التكرارات المشاهدة والمتوقعة في جميع العبارات لصالح التكرارات المشاهدة لالستجابة 

، *(  103.18)و *( 083.39)المحسوبة بين 0،كما تراوحت قيمة كا( ال)جاءت دالة لصالح التكرارات المشاهدة لالستجابة 

 .وقد تم ترتيب العبارات وفقًا للنسبة المئوية الكلية تنازليًا 
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 (8)جدول 
 النسب المئوية والتكرار اتو داللة الفروق الستجابات عينة الدراسة في عبارات

 متطلبات الهيئات النوعية لتطوير الئحة النشاط الكشفي: المحور السادس 
 (111=ن (    )مخيمات ، مراكز تنمية الموارد ، المفوضيات ، التنسيقياتالمعسكرات وال)           

 
 م

 
 العبــــــــــارة

الوزن  ال إلى حد ما نعم
 الترجيحي

 النسبة
 المئوية

 
 0كا

 
 % ك % ك % ك الترتيب

           :المعسكرات والمخيمات  -1/0
ضرورة وجود مجالس إدارات  80

 8 558.50 93.90 0000 0.05 09 3.05 05 89.11 351 للمعسكرات

 05 355.09 88.58 0113 00.11 18 01.05 10 00.05 300 ضرورة وجود حساب مصرفي 83
ضرورة أمساكها سجالت  81

 9 508.01 93.51 0000 0.11 08 5.51 00 80.51 351 ووثائق 

التبعية المالية والفنية واإلدارية  85
للتنسيقات باعتماد قرارات 
 التنسيقات من االتحاد 

311 
81.11 

10 
01.05 

05 
3.05 0009 91.18 510.80 0 

عدم قطع صلتها المباشرة  81
 1 533.11 91.10 0033 1.51 08 0.05 30 80.05 350 باالتحاد 

           :مراكز تنمية الموارد  -1/0
 01 311.03 91.00 0180 1.05 05 00.11 18 01.05 310 ضرورة وجود مقار إقليمية 80
تنشأ حسب البيئة الصناعية  88

 االستثمارية
301 80.11 15 00.05 30 0.05 0193 90.18 119.00 03 

وجوب فتح حساب مصرفي  89
 1 513.13 95.00 0010 3.05 05 0.11 08 89.05 350 خاص

ضرورة أمساكها سجالت  91
 0 588.10 95.10 0018 3.51 01 1.11 01 91.51 310 ووثائق 

 00 539.03 93.18 0000 8.05 35 3.05 03 88.11 350 التبعية المباشرة لالتحاد 90
الخروج قلياًل عن مبدأ تطوعية  90

 01 085.11 10.05 810 18.51 091 0.05 5 51.05 010 الحركة

           :المفوضيات  -1/3
ضرورة وجود مقار في المراكز  93

 واألحياء
001 18.51 05 08.05 50 00.05 0103 85.05 000.10 09 

 00 315.08 80.83 0151 00.11 11 01.51 58 01.51 098 ضرورة وجود مجالس إدارات  91
ضرورة فتح حساب إذا زاد  95

إيراداتها عشرون ألف جنية 
 سنوياً 

083 
01.05 

08 
09.51 

39 
9.05 0111 80.11 050.01 08 

 3 508.30 95.10 0015 3.05 05 1.05 05 91.11 311 تتبع اإلقليميات  91
           :التنسيقيات  -1/1

 01 301.13 88.00 0158 00.05 15 03.11 50 05.05 313 تجمع اإلقليميات 90
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تمسك سجالت ولها هيكل  98
 00 503.91 93.11 0001 0.05 30 5.51 00 81.05 310 وظيفي

دارياً  99  5 588.10 91.83 0038 1.11 01 3.51 01 91.51 310 تتبع االتحاد ماليا وفنيًا وا 
 9 511.33 93.51 0000 5.05 03 8.11 30 81.05 315 النوعيةتشرف على لهيئات  011

 مكرر
وجوب رئاستها من اإلقليميات  010

 دوريا دون االستئثار لها 
311 90.51 09 1.05 05 3.05 0050 95.90 119.11 0 

 (      5.990( =  )0)ودرجة حرية ( 1.15)الجدولية عند مستوى معنوية  0كاقيمة * 
التكرارات والنسب المئوية وداللة الفروق الستجابات عينة الدراسة من العاملين بالنشاط ( 8)يتضح من جدول          -0

المعسكرات ) -متطلبات الهيئات النوعية " المحور السادس الكشفي واإلرشادي بجمهورية مصر العربية في عبارات 
واإلرشادي بجمهورية مصر لتطوير الئحة النشاط الكشفي  -( تنسيقياتوالمخيمات ، مراكز تنمية الموارد ، المفوضيات ، ال

، كما %(  90.51إلى%  51.05)ما بين ( نعم)حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة ،"0101العربية في ظل دستور 
النسبة المئوية  ، بينما تراوحت%(  09.51إلى%  0.05)ما بين ( إلى حد ما )تراوحت النسبة المئوية لالستجابة لدرجة 

، وجاءت النسبة المئوية الكلية لمجموع الدرجات المقدرة لكل %(  18.51إلى%  3.51)ما بين ( ال)لالستجابة لدرجة 
، كما يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصائيًا عند %(  95.90إلى%  10.05)عبارة في استجابات العينة ما بين 

( نعم)المشاهدة والمتوقعة في جميع العبارات لصالح التكرارات المشاهدة لالستجابة بين التكرارات ( 1.15)مستوى داللة 
تمسك عينة  ، وقد تم ترتيب العبارات وفقًا للنسبة الم*(  588.10)و *( 085.11)المحسوبة بين 0،كما تراوحت قيمة كا

 البحث بهدف و مبادئ و طريقة الحركة مما يؤكد قوتها 

 :نتائج التالية وقد انتهى البحث الي ال
 رغبة عينة البحث في تغيير الالئحة القديمة  -0
 فتح الدستور الجديد افاق جديده لتطبيق مثالي ال هداف الحركة  -3
 وجود توسيع صالحيات االتحاد كهيئة أهليه ذات نفع عام  -1
 1عدم إغفال دور وزارة الشباب في المتابعة والمشاورة  -5
 رية الجديدة و مقاره الفرعية في االقاليم الجغرافية                  تغطية االتحاد بمقره في العاصمة اإلدا -1

 سيخدم الحركة ويوسع دائرة انتشارها ( القناه و سيناء  –االقليم الشمالي  –الدلتا  –الصعيد  –القاهرة الكبرى ) 
 ضرورة تعديل اسلوب التعامل مع الجمعية العمومية لالتحاد لخدمة الحركة  -0
 صالحيات مجلس إدارة االتحاد  إمكانية توسيع -8
 ضرورة قيام لجان االتحاد بدور أكبر في نشر الحركة الكشفية كمًا وكيفًا في ربوع الوطن العزيز  -9
ضرورة تفصيل اللوائح الداخلية و المالية و االحكام التفصيلية و الشكاوي والتظلمات و السفر للخارج و غيرها  -01

 ية و اعتمادها من وزارة الشباب بواسطة لجنه مشكله من الجمعية العموم
 .ضرورة تحديد اللوائح المالية و الفنية و اإلدارية بما يواكب تطور اللوائح و القوانين المعدة -00
ضرورة االعتماد على الهيئات النوعية من معسكرات و مخيمات و مراكز لتنمية الموارد ومفوضيات و اللجان  -00

 .صالحيتها لخدمة الحركة التنسيقية أكثر من الواقع الكائن و توسيع
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 .عقد جمعيات عمومية لدقليميات وانتخاب مجالس االدارات تطبيقًا لمبدأ الديمقراطية وفقًا الدستور  -03
 االستخالصات -:أوالً 

في ضوء عينة الدراسة و نتائج التطبيق على شرائح و فئات العاملين بالحركة الكشفية بالجمعيات األربعة و في ضوء 
 تساؤالت الدراسة اظهرت النتائج االستخالصات التالية 

 بالنسبة للمحور االول االحكام العامة (أ
 فوضات الالئحة الحالية ال توضح بشكل دقيق مسئوليات و اختصاصات الم -0 
 من عينة البحث في إقامة مؤتمر قومي كشفي دوري للنهوض بالحركه  % 91،33رغبة -0
 ضرورة زيادة صالحيات اللجان التنسيقية و اختصاصها -3
 الدلتا / القناة و سيناء /االقليم الشمالي / الصعيد / ضرورة وجود مقار لالتحاد في االقاليم الجغرافية للجمهورية القاهرة  -1
 من عينة البحث في تعديل مقار االتحاد للعاصمة اإلدارية الجديدة %   90،51رغبة  -5
 عينة البحث ال ترى ضرورة لدمج الجمعيات المركزية األربعة فهي كافية لنشر الحركة  -1
 ضرورة تفعيل دور المتفرغين -0
 الجمعيات العمومية / بالنسبة للمحور الثاني (ب
 ر المستبعدين من االنتخابات في غضون ثالثة أيام من تاريخ ورود المالحظات أليها على الجهة االدارية أن تنظ -0
 يوم متصلة قبل الجمعية العمومية  31االعالن في مقار االتحاد   -0
 مدة خمسة أيام غير كافيه لتلقي المالحظات على المرشحين لعضوية مجلس االدارة  -3
 ضرورة موافاة األقليات و المركزيات لخطابات مسجله عن موعد الجمعية العمومية  -1
 للمستبعدين عن الترشح حق اللجوء للقضاء االداري و التحكيم -5
 من العينة موافقه على إقامة جمعيات عمومية لدقليميات %   80أيدت  نسبة  -1
إخطار االتحاد في خالل خمسة عشر يوما من تاريخ وصول للجهة اإلدارية إبداء الرأي في قرارات الجمعية العمومية و  -0

 القرارات لها و أال تكون القرارات نافذه 

 أما بالنسبة للمحور الثالث عن متطلبات مجلس اإلدارة للتطور( جـ
من متحدي يتم تعيين أربعه من المهتمين بالحركة الوزير المختص منهم ثالثة من الشباب أحدهم أمراه على االقل و الرابع  -0

 االعاقة 
 يشترط في المرشحين لعضوية مجلس االدارة الحصول على مؤهل عالي على االقل  -0
يشترطفي عضو مجلس ادارة االتحاد أال يكون قد صدر ضدة حكم قضائي لقضية مقيده للحرية لمس الشرف و لم يرد  -3

 أعتباره 
 سات عليا على االقل يشترط في رئاسة مجلس اإلدارة حصول المرشح على دبلومه درا -1

 
     -:كما أظهرت النتائج بالنسبة للمحور الرابع عن اللجان النوعية لدستخالصات التالية ( د
 يجب تفعيل لجنة العالقات الخارجية  -0
 يجب فتح اتصاالتها بالعالم الخارجي  -0
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 يجب توسيع أنشطة تنمية الموارد لالتحاد  -3
 يجب تشكيل مجلس أدارة لكل معسكر أو مخيم إلدارة شئونه تحت رعاية االتحاد و التنسيقية  -1
 يجب تكون هناك لجنه للعضوية باالتحاد لنشر الحركة كمًا و كيفًا  -5
 أسفرت الدراسة بالنسبة للمحور الخامس عن القواعد التفصيلية التالية ( هـ
 ضرورة تحديد قواعد الفصل  -0
 ضرورة تحديد نظام صرف االعتمادات و تجاوز بنود الصرف  -0
 ضرورة تحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين للمعسكرات و المخيمات و اللقاءات  الخارجية   -3
 ضرورة تحديد الجزاءات  -1
 ضرورة تحديد كيفية تشكيل الفرق و البعثات الخارجية  -5
 وبة مخالفته وجوب تحديد الزي الكشفي و عق -1
 وجوب تحديد السجالت و الوثائق المالية ونظام تحصيل اإليرادات -0
 ضرورة تحديد العقوبات و رد االعتبار       -8
/ مراكز تنمية الموارد / مخيمات / معسكرات ) اسفر عن نتائج التطبيق و النتائج بالنسبة للمحور السادس الهيئات النوعية ( و

 ( تنسيقيات / مفوضيات 
  -:االستخالصات التالية 

 وجوب رئاسة التنسيقيات من رؤساء اإلقليميات دوريا كل عام في الدورة لجمعية دون االستثناء ها لجمعية واحدة  -0
 ضرورة أمساك الهيئات النوعية لسجالت ووثائق  -0
 تبعية المفوضيات لدقليميات  -3
 تتبع الهيئات النوعية االتحاد ماليًا و فنيًا و إداريًا  -1
 رورة وجود حساب مصرفي للهيئات النوعيةض  -5

 التوصيات 
- :فى ضوء ما اسفرت عنه نتائج البحث يوصى الباحث 

تشكيل لجنة من وزارة الشباب و االتحاد العام للكشفية و المرشحات و بعض اساتذة القانون لدراسة الالئحة المقترحة - 0
 تمهيدًا لتطبيقها و تبني تنفيذ االستخالصات 

 توسيع صالحيات االتحاد كهيئه أهليه ذات نفع عام - 0
 1عدم إغفال دور وزارة الشباب في المتابعه والمشاوره - 3
الدلتا  –الصعيد  –القاهره الكبرى ) االتحاد بمقره في العاصمه االداريه الجديده و مقاره الفرعيه في االقاليم الجغرافيه - 1
 سيخدم الحركه ويوسع دائرة انتشارها ( القناه و سيناء  –االقليم الشمالي  –
 ضرورة تعديل اسلوب التعامل مع الجمعيه العموميه لالتحاد لخدمة الحركه - 5
 إمكانية توسيع صالحيات مجلس إدارة االتحاد - 1
 ضرورة قيام لجان االتحاد بدور أكبر في نشر الحركه الكشفيه كمًا وكيفًا في ربوع الوطن العزيز - 0
يل اللوائح الداخليه و الماليه و االحكام التفصيليه و الشكاوي والتظلمات و السفر للخارج و غيرها ضرورة تفص- 8

 بواسطة لجنه مشكله من الجمعيه العموميه و أعتمادها من وزارة الشباب 



211 
 

 ضرورة تحديد اللوائح الماليه و الفنيه و االداريه بما يواكب تطور اللوائح و القوانين المعده- 9
رورة االعتماد على الهيئات النوعيه من معسكرات و مخيمات و مراكز لتنمية الموارد و مفوضيات و اللجان ض -01

 التنسيقيه أكثر من الواقع الكائن و توسيع صالحيتها لخدمة الحركة 
 .عقد جميعات عمومية لالقليميات وانتخاب مجالس االدارات تطبيقًا لمبدأ الديمقراطية وفقًا الدستور-00
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