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 المستخلص

استهدف البحث التعرف علي  الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بجمهورية مصر العربية، والمعايير الواجب توافرهـا   
بالطريقة العشوائية من مسئولي التدريب الجمعيات  في قادة الوحدات الكشفية للصم بجمهورية مصر العربية، وقام الباحث باختيار عينة البحث

مسئول من مجتمع البحث، و لجمع البيانات الخاصة بالبحـث اسـتخدم الباحـث األسـتبيان، ( 013)الكشفية بمصر للجمعيات الكشفية المختلفة 
جات اإلحصائية المناسبة مع طبيعة البحث، إلجراء األساليب والمعال( SPSS)وقام الباحث بإجراء جميع المعامالت العلمية مستخدمة برنامج 

ر وأوضحت النتائج الي ان هناك عدة معايير يجب األعتماد عليها عند أختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بجمهورية مصر العربية سواء معايي
 .أكاديمية وعلمية أو معايير أخالقية واجتماعية وعمرية أو معايير وظيفية أو مهنية

 .األعاقة السمعية واألطفال األصمقادة الوحدات الكشفية، : تاحيةالكلمات المف

 

Abstract 

The research aimed to identify the current reality of selecting the leaders of the scout 

units for the deaf in the Arab Republic of Egypt, and the criteria that must be met in the leaders 

of the scouting units for the deaf in the Arab Republic of Egypt, and the researcher selected the 

research sample randomly from the training officials scout associations in the governorates of 

the Republic for the various scout associations (163) officials from the community Research, and 

to collect data for the research, the researcher used several tools, which are the analysis of 

references and previous studies, and the questionnaire, and the researcher conducted all 

scientific transactions using the SPSS program to conduct appropriate statistical methods and 

treatments with the nature of the research, and the results showed that there are several criteria 

that must be relied upon The selection of the leaders of the scout units for the deaf in the Arab 

Republic of Egypt, whether academic and scientific standards or ethical, social and age 

standards or functional or professional standards. 

Key Words: Scout Unit Leaders, Hearing Impairment, and Deaf Children. 
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 :مشكلة البحث: أوالً 

ذا كانـت للتربيـة بمؤسسـاتها المختلفــة النظاميـة وغيـر النظاميــة دورا أساسـيًا فـي تنميـة المجتمــع وتطـويره، فـان الدراســة  وا 
 الحاليـــــــــــــة تســـــــــــــعى إلـــــــــــــى التعـــــــــــــرف علـــــــــــــى الـــــــــــــدور الـــــــــــــذي يمكـــــــــــــن أن تقـــــــــــــوم بـــــــــــــه الحركـــــــــــــة الكشـــــــــــــفية

بويــة شـبابية تطوعيــة اختياريــة فــي تنميـة المجتمــع وتطــويره تنميــة كحركــة تر  -باعتبارهـا إحــدى مؤسســات التربيــة غيـر النظاميــة   
 .شاملة

ان اإلتحاد العام للكشافة والمرشدات يقوم فى إطار السياسة العامة للدولة بمباشرة اختصاصاته فى وضع الخطـط والبـرامج 
دة لممارسـة النشـاط الكشـفى والمسـاهمة فـى لجميع المراحل السنية ولكافة اللجان ومنهـا لجنـة التنميـة القياديـة وتأهيـل قيـادات جديـ

 .(0558محمد، )تربية أبنائنا وتنمية قدراتهم وتقديم الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية واألدبية 

مـن كما ال نستطيع أن نغفل دور الحركة الكشفية التى تزداد إزدهارًا يومًا بعد يوم فى التفاعـل مـع المجتمـع والتعـاون معـه 
وفى هذه األوقات التى تمر بها مصر الحبيبة والتى تحتـاج فيهـا إلـى سـواعد أوالدهـا مـن خيـرة شـبابها الـواعى . أجل خدمة المجتمع

 .(0118شحاتة و كامل، )المثقف المزود بالمعارف والمهارات والسلوكيات والخبرات ومختلف أدوات العصر كى ت بنى من جديد 

م إلــى ضــرورة االهتمــام بالحركــة 01/00/0100 -00ية الكشــافة المنعقــد فــى الفتــرة مــن هــذا وقــد دعــا مــؤتمر إســتراتيج
الكشفية بتطوير النظم اإلدارية والمالية والفنية لجميع الفرق الكشفية، كما اهتم تطوير البـرامج الكشـفية لتواكـب المسـتقبل، وتطـويره 

نشاء مراكز التدريب، وتطوير أساليب ووسائل التدريب لزيادة فاعليتها، والوصول ألعلى قدر من التفاعل واالندماج مع المجتمع ،  وا 
قامة مهرجانات كشفية محلية وعربية ودولية   .( 0100كامل، )وتفعيل األنشطة والفنون الكشفية لمزيد من الجذب، وا 

تعايشـهم مـع االعاقـه وفى هذا االطار يواجه العالم العديد من الصعوبات تتمثل فى اهميه دمـج المعـاقين فـى مجتمـاعتهم و 
بحيث يتحولون الى افراد قادروت على المساهمه والمشاركه فى تطوير المجتمع ودعمه فمشكله المعـاقين فرضـت نفسـها فـى االونـه 

الـذى تـم ( 0551)وفـى هـذا االطـار قـرر مـؤتمر التربيـه للجميـع ( المحليـه  –االقليميـه  –الدوليـه ) االخيره على جميـع المسـتويات 
 .(Faure- E.- et al, 1972 )االمم المتحده ضروره اعطاء عنايه خاصه للمعاقين وتوفير فرص متكافئه لهم عقده فى 

الـــي انـــه يجـــب المهتمـــين بالحركـــة الكشـــفية والمســـئولين عنهـــا مـــن وضـــع ( 0585)وقـــد أشـــارت وزارة التربيـــة والتعلـــيم 
قيـق أهـداف ومبـادس الحركـة الكشـفية والتربيـة الكشـفية تسـاعد إستراتيجيات للنهوض بالحركـة الكشـفية لمواكبـة التطـور الحـادث لتح

وعلى بناء شخصياتهم بـدنيًا، روحيـًا، فكريـًا، خلقيـاً، ووجـدانًا كمـا تسـاعد علـى إكسـابهم السـلوك ، النشء على تحقيق هذه األهداف
تفهــم ضــروب الحيــاة العامــة بطريقــة  القــويم والتــزود بــالعلم والمعرفــة، والتــدريب علــى األنشــطة االجتماعيــة التــى تعــين الــنشء علــى

والشــعور بالواجــب وتحمــل المســئولية وتكســبهم مهــارات وخبــرات وتجــارب خــالل ، وتعويــدهم علــى التعــاون والعمــل اليــدوى، عمليــة
يمانًا منا بأهمية الترويح الخلوي والتربية الكشفية لتعلـيم إدارة فقـد اسـتحدثت وزارة التربيـة وا، ممارساتهم أنواع األنشطة المختلفة، وا 

م، لـذا يرجـى أن نوجـه 07/0/0585بتاريخ  05عامة للتربية الكشفية تضمنها تنظيم ديوان عام الوزارة الصادر بالقرار الوزارى رقم 
 .     إلى التربية الكشفية كل عنايتنا والعمل على نشرها وتدعيمها
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للكشــافة والمرشــدات بالجمعيــة المركزيــة لفتيــان  مــن خــالل عمــل الباحــث كمعلــم تربيــة خاصــة وقائــد تــدريب باألتحــاد العــام
الكشافة والتعامل مع فرق ذوي األحتياجات الخاصة ومنها الصم والمشاركة ضـمن الملتقـي الكشـفي العربـي األول للصـم فـي الحركـة 

، الحـظ الباحـث ان الكشفية وكذلك المشاركة بورشة العمـل علـي القـاموس األشـاري الكشـفي العربـي األول للمنظمـة الكشـفية العربيـة
هناك قصور في معايير أختيار قادة الوحدات الكشفية لذوي األحتياجات الخاصة بشكل عام والصم بشـكل خـاص، ممـا دعـي الباحـث 

 .الي القيام بدراسة للتوصل الي معايير التي يجب توافرها في قادة الوحدات الكشفية للصم

 :أهداف البحث: ثانياً 

 :ي التالييهدف البحث الى التعرف عل

 .الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر -0

 .المعايير المقترحة ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر -0

 :تساؤالت البحث: ثالثاً 

 .ما هو الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر -0

 .وحدات الكشفية للصم بمصرماهي  المعايير المقترحة ألختيار قادة ال -0

 :مصطلحات البحث: رابعاً 

 : الكشافة -0

 (.  هــى حركــة شــبابيه تطوعيــه غيــر سياســيه عالميــه هــدفها تنميــه الشــباب ثقافيــا وبــدنيا اسســها اللــورد بــادن بــاول"
0110, Organization World). 

 *: تأهيل قادة الوحدات الكشفية -0

ريب رسمي وتدريب غير رسمي يتم من خاللة منح المشارك رخصة ووسام قيادة هو عبارة عن شقين تد"يعرفها الباحث 
 ".الوحدات الكشفية خالل فترة محددة للتدريب

 

  *:قادة الوحدات الكشفية للصم -3

 ." جميع العاملين في المجال الكشفي من قادة ومساعدين والموكل بهم تدريب فرق كشفية للصم"يعرفها الباحث 
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 :سات السابقةالدرا: خامساً   

، تهـدف "تصور مستقبلي لتطوير نظم إعداد قـادة النشـاط الكشـفي بمرحلـة التعلـيم األساسـي" ، دراسة  (0118)قام التالوي 
الي التعرف علي التوجهات العالميـة الحديثـة فـي نظـام إعـداد قـادة النشـاط الكشـفي، وضـع تصـور مسـتقبلي لتطـوير نظـام إعـداد قـادة 

قـادة النشـاط الكشـفي ( 051)المـنهج الوصـفي، وتـم اسـتخدام األسـتبيان كـأداة لجمـع البيانـات، وبلغـت العينـة  النشـاط الكشـفي، واتبـع
التوصـل الـي وضـع تصـور مسـتقبلي لتطـوير نظـم إعـداد قـادة النشـاط الكشـفي : واساتذة التربية الرياضية، وكانت أهـم النتـائج مـا يلـي

 .بمرحلة التعليم األساسي

فعالية برنامج بأستخدام الحاسب األلي في األعداد للمجاالت الكشـفية للصـم، " ، دراسة بعنوان(0115)ري قام ابراهيم و البرب
ــم اســتخدام  ــبكم، وت ــة الكشــاف للصــم وال ــامج بأســتخدام الحاســب األلــي فــي األعــداد للمجــاالت الكشــفية لمرحل تهــدف الــي تصــميم برن

ســاهم برنــامج الحاســب األلــي فــي تنميــة : لميــذ، وكانــت أهــم النتــائج مــا يلــيت( 00)األســتبيان كــأداة لجمــع البيانــات، وبلغــت العينــة 
 .المهارات العملية الكشفية للصم البكم

ــام محمــد  ــة مصــر العربيــة" ، دراســة بعنــوان(0100)ق ، تهــدف الــي وضــع "إســتراتيجية مقترحــة للحركــة الكشــفية بجمهوري
دم الباحث المنهجالوصفي، وتم استخدام األسـتبيان كـأداة لجمـع البيانـات، إستراتيجية مقترحة للحركة الكشفية المدرسيةبمصر ، واستخ

التوصـل : من موجهين التربية الرياضية وقادة الكشافة واساتذة في التربية الرياضية، وكانت أهم النتائج مـا يلـي( 001)وبلغت العينة 
 .ع.م.الي وضع إستراتيجية مقترحة للحركة الكشفية المدرسية ج

 :على الدراسات السابقةالتعليق  -

( م0118)دراسات عربية وأجنبية أ جريت فـي الفتـرة مـن ( 3)ويتضح من العرض السابق للدراسات المرتبطة أنها قد بلغت 
الخطوات المتبعة في ، واستطاع الباحث بعد اإلطالع عليها وتحليل بياناتها االستفادة منها في توجيه الدراسة الحالية (م0100)إلى 

، و تحديـد المـنهج البحث، و تحديـد األدوات المسـتخدمة فـي البحـث الحـالي وكيفيـة تطبيقهـا والتحقـق مـن الشـروط العلميـة إجراءات
المناسب لطبيعة البحث، و التعرف على الطريقة المثلى لتطبيق استمارة االستبيان على العينة، و التعرف على كيفية الحصول على 

 .ياتالنتائج ومناقشتها، والوصول للتوص

   :إجراءات البحث: سادساً 

 :منهج البحث -

جراءات البحث   .استخدم الباحث المنهج الوصفي متبعًا األسلوب المسحي لمالءمته لطبيعة وا 

 :مجتمع وعينة البحث -
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 :مجتمع البحث -

( 011)بلـغ عـددهم اشتمل مجتمع البحث من مسئولي تدريب الجمعيات الكشفية بمحافظات مصـر للجمعيـات الكشـفية المختلفـة ، و 
 . مسئول

 :عينة البحث -

 :العينة األساسية -أ

( 013)بلــغ عــدد عينــة البحــث مــن مســئولي التــدريب الجمعيــات الكشــفية بمحافظــات مصــر للجمعيــات الكشــفية المختلفــة 
( 071)ع تـم توزيـمسئول من مجتمع البحث، حيث قام الباحث بسحب عينـة البحـث بالطريقـة العشـوائية مـن مجتمـع البحـث، حيـث 

، وتـم %(58.01)من قبـل أفـراد العينـة بلغـت ( استجابة)استبانة، بنسبة استرجاع ( 017)استبانة على أفراد العينة، وتم استرجاع 
اسـتبانات لعــدم صـالحيتها ألغـراض التحليــل اإلحصـائي بسـبب نقــص المعلومـات الــواردة ( 1)اسـتبانة، بعــد اسـتبعاد ( 013)اعتمـاد 

 .فيها

 :تطالعيةالعينة االس -ب

، وتـم اختيارهمـا بالطريقـة العشـوائية، علـى أن تكـون مسئول من اجمـالي عينـة البحـث( 31)بلغ عدد العينة االستطالعية 
هذه العينة مـن نفـس مجتمـع البحـث ومـن خـارج عينتـه األساسـية ولهـا مواصـفات العينـة األساسـية، وذلـك بهـدف إيجـاد المعـامالت 

 .رة األستبيانإلستما( الثبات –الصدق )العلمية 

 (:أدوات جمع البيانات)أدوات الدراسة   -ج

 : االستبيان -

 :المعامالت العلمية الستمارة االستبيان -

 :الصدق -0

 :قام الباحث باستخدام نوعين من الصدق هما 

 :صدق المحكمين -أ
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الرأي حول درجة الموافقة علـى حيث طلب من الخبراء إبداء خبراء، ( 01)قام الباحث بعرض استمارة األستبيان علي عدد  
محور بوضع عالمة صح امام رأيه، وان كانت هناك محاور او عبارات أخـرى يـرون تعـديلها، أو ( 0)المحاور المقترحة من الباحثة 
 : يوضح ذلك( 0)إضافتها، او حذفها، والجدول 

 (0)جدول 

 .النسب المئوية لموافقة السادة الخبراء لمحاور استمارة االستبيان

 01= ن 

 النسبة المئوية للموافقة عدد الموافقين اسم المحور المحور

 %011 01 .الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر األول

 %011 01 المعايير المقترحة ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر الثاني

لخبـــراء علـــى محـــاور اســـتمارة االســـتبيان قيـــد البحـــث بلغـــت أن النســـب المئويـــة لـــ راء الســـادة ا( 0)يتضـــح مـــن جـــدول  
 .كحد أدني لقبول محاور استمارة االستبيان، ولذلك تم قبول محاور أستمارة األستبيان%( 81)، وقد حدد الباحث نسبة %(011)

 :وقد اشترط الباحث أن تتوافر الشروط التالية عند اختيار الخبراء

 .ذ بكليات التربية الرياضية بمصرأن يكون الخبير على درجة أستا -أ

 .أن يكون متخصصًا في مجال اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية -ب

وبعد جمع األداة واالطـالع علـى مالحظـات الخبـراء، تـم تعـديل صـياغة بعـض فقـرات العبـارات وحـذف بعضـها اآلخـر، وهـي  
راء، وقـد تـم بنـاء الصـورة األوليـة لـألداة المقترحـة  ثـم عرضـت علـى فأكثر من آراء الخبـ%( 81)التي لم تحصل على نسبة موافقة 

 .، مما يدل على أن األداة تتمتع بدرجة عالية من صدق المحكمين%(011)نفس الخبراء، وبلغت نسبة االتفاق علي 

 :لعرض عليهميوضح نتائج آراء السادة الخبراء الخاصة بعدد محاور وعبارات استمارة االستبيان قبل وبعد ا( 7)جدول 
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 (0)جدول 

 .عدد محاور وعبارات استمارة االستبيان قبل وبعد العرض على السادة المحكمين

 عدد العبارات عدد المحاور  م

 الصورة النهائية المعدلة المضافة المحذوفة  الصورة المبدئية بعد العرض قبل العرض

 7 1 ـــــ ـــــ 7 االول االول 0

 05 1 ـــــ ـــــ 05 الثاني الثاني 0

 01 01 ـــــ - 01 األجمالي 

 

( 0)محــورين وبعــد العــرض علــيهم  أصــبح عــددهم ( 0)أن عــدد المحــاور قبــل العــرض علــى الخبــراء ( 0)يوضــح جــدول  
ائجهـا محورين فلم يتم حذف أو إضافة أو تعـديل أي محـاور، أمـا بالنسـبة لعبـارات  المحـاور الخاصـة باسـتمارة االسـتبيان فكانـت نت

عبارة في صورتها المبدئية ولم يتم حذف اي عبارات ولـم يـتم اضـافة ( 7)بالنسبة للمحور األول فكان عدد العبارات به هو : كالتالي
عبارة، وبالنسبة للمحور الثاني فلم يتم حذف أو إضـافة أي عباراتـه ( 7)عبارات ليصبح في صورته النهائية ( 1)عبارات وتم تعديل 

 .عبارة( 05)عبارات، ليصبح في صورته النهائية  (1)وتم تعديل 

 : صدق االتساق الداخلي -ب

اختبــر الباحــث صــدق اســتمارة االســتبيان بتطبيقهــا علــى عينــة اســتطالعية مــن نفــس مجتمــع البحــث ومــن خــارج عينتــه 
 :يوضح ذلك( 3) فردًا، وتم التحقق من الصدق باستخدام صدق االتساق الداخلي، والجدول( 31)األساسية بلغ قوامها 
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 (3)جدول 

 قيمة معامل االرتباط بين درجة كل عبارة ومجموع المحور المنتمية إليه والمجموع الكلي لالستمارة

 (الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر)للمحور األول  

 31= ن 

 العبارات م

 معامل االرتباط

 العبارة والمحور
موع العبارة والمج
 الكلي

يشترط ان يكون القائد المرشح لدورة وحدة كشفية حاصاًل علـي دورة مسـاعد قائـد وحـدة  0
 .كشفية

1.80 1.81 

 1.53 1.50 .يتم اختيار قائد وحدة كشفية للصم عن طريق ترشيح مفوض تدريب المرحلة 0

 1.18 1.10 .هناك شروط معلنه يتم علي اساسها اختيار قادة الوحدات الكشفية 3

يجب عند الترشيح لأللتحاق بدورة مساعد قائد وحـدة كشـفية للصـم ان يـتم ترشـيحة مـن  1
 .قائد فريق وحدة كشفية للصم ويعمل معه كمساعد

1.81 1.81 

يشترط في اختيار قائد وحدة كشفية للصم ان يتمتع بأخالقيات عاليـة يشـهد لهـا الجميـع  5
 .في مجال الكشافة

1.87 1.50 

متخصصــة يشــترط اجتيازهــا الختيــار الشــخص ليكــون قائــد وحــدة كشــفية  توجــد دورات 1
 .للصم

1.51 1.50 

 1.51 1.85 .يتم تقييم أداء الوحدة الكشفية للصم بصفة مستمرة 7

 (.1.310( = )1.15)الجدولية عند مستوى معنوية ( ر)قيمة 

رة ومجمـوع المحـور المنتميـة إليـه والمجمـوع أن معامالت االرتباط دالـة إحصـائيًا بـين درجـة كـل عبـا( 3)يتضح من جدول 
 .الكلي لالستمارة لمحور الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر
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 (1)جدول 

 قيمة معامل االرتباط بين درجة كل عبارة ومجموع المحور المنتمية إليه والمجموع الكلي لالستمارة

 (يار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصرالمعايير المقترحة ألخت)المحور الثاني 

 معامل االرتباط العبارات م

العبارة 
 والمحور

 العبارة والمجموع الكلي

 :معايير أكاديمية وعلمية: أوالً 

 1.88 1.81 .الحصول علي مؤهل عالي تربوي 0

0 
الحصول علي دراسـة متخصصـة فـي مجـال ذوي االعاقـة بشـكل مـن احـدي الجامعـات 

 .االمعترف به
1.81 1.51 

 1.85 1.88 .الحصول علي دراسة متخصصة في مجال الصم من احدي الجامعات المعترف بها 3

 1.85 1.85 .ان يكون حاصل علي شهادة من احدي الجامعات المصرية تفيد اتقانة بلغة األشارة 1

5 
ان يكــون القائــد المرشــح لــدورة وحــدة كشــفية حاصــاًل علــي دورة مســاعد قائــد وحــدة 

 .فيةكش
1.85 1.50 

 :معايير شخصية ونفسية: ثانياً 

 1.50 1.50 .ان يتمتع  قائد الوحدة الكشفية بالثقة الكبيرة في نفسة بعيدًا عن الغرور 1

 1.50 1.85 .القدرة علي مواجهة الضغوط النفسية 7

 1.51 1.53 .يستطيع ضبط انفعاالته تجاه المواقف التي تحدث حوله 8

 1.85 1.88 .نفسيًا مع الصم يستطيع التعامل 5

 1.50 1.85 .يتفهم الطبيعة النفسية للصم 01

 1.53 1.50 .يسعي الي التطوير الذاتي بصفة مستمرة 00
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 :معايير اخالقية واجتماعية وعمرية: ثالثاً 

 1.55 1.53 .يشجب التصرفات غير األخالقية التى تصدر من أي فرد داخل الوحدة الكشفية 00

 1.53 1.50 .الفراد الصم بالنماذج بالشخصيات الطيبة سلوكياً يذكر ا 03

 1.50 1.51 . يختار عبارات مناسبة عند التعامل داخل الوحدات الكشفية 01

 1.50 1.88 .العمل علي بث القيم األخالقية وروح التعاون داخل الوحدة الكشفية 05

 1.51 1.87 .سنة 00أال يقل سن المشارك في دورة مساعد قائد وحدة عن  01

 1.50 1.50 .سنة 01أال يقل سن المشارك في دورة قائد وحدة عن  07

 :معايير وظيفية أو مهنية: رابعاً 

08 
األشراف المهنـي أو التربـوي علـي مجموعـة مـن الصـم بحكـم عملـه كمشـرف أو معلـم 

 .في أحد المؤسسات التي ترعى الصم
1.50 1.53 

 1.51 1.87 .الي الجهات التي تتطلب ترجمة يمثل الصم بالترجمة الكالمية 05

 

 (5)جدول 

 .قيمة معامل االرتباط بين المحاور والمجموع الكلي الستمارة االستبيان

معامل االرتباط بين المحور  المحور م
 والمجموع الكلي 

 1.55 .الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر 0

 1.53 يار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصرالمعايير المقترحة ألخت 0

وهـي دالـة  إحصـائيًا بـين درجـة كـل محـور ( 1.55)،(1.50)أن معامالت االرتباط تراوحت مـا بـين ( 5)يتضح من جدول  
 .والمجموع الكلي الستمارة االستبيان قيد البحث
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 :الثبات -0

 (1)جدول 

 .ستبيان والمجموع الكلي لالستمارةلمحاور استمارة االAlpha قيمة معامل الثبات ألفا 

 قيمة معامل الثبات ألفا  المحور م
Alpha 

 1.51 .الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر 0

 1.55 المعايير المقترحة ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر 0

 1.51 .األستمارة ككل 1

ت بطريقــــة ألفــــا للمحــــاور والســــتمارة االســــتبيان ككــــل قــــد تراوحــــت مــــا بــــين أن قيمــــة معامــــل الثبــــا( 1)يوضـــح جــــدول 
ممـا يـدل علـى أن اسـتمارة االسـتبيان قيـد البحـث ( 1.15)لعينة البحث، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى معنويـة ( 1.57)،(1.55)

قق مـن المعـامالت العلميـة الخاصـة بهـا تم التح( قيد البحث) استمارة االستبيانأن  يتضحومما سبق  على درجة عالية من الثبات، 
 (.الصدق، الثبات)

 :الدراسة االستطالعية: سابعاً 

السـتمارة االسـتبيان قيـد البحـث، علـى ( الثبات –الصدق )قام الباحث بإجراء هذه الدراسة بهدف حساب المعامالت العلمية  
 .لها نفس مواصفات العينة األساسيةفرد من نفس مجتمع البحث ومن خارج عينته األساسية و ( 31)عينة قوامها 

 :الدراسة األساسية: ثامناً 

 .فرد( 013)بتوزيع استمارات االستبيان على عينةالبحث بلغت قوامها  قام الباحث

 

 :معامالت احصائية مستخدمة في البحث: تاسعاً .

.                     الــوزن الترجيحــي -Alpha            .1ألفــا معامــل ثبــات  -3. معامــل ارتبــاط بيرســون -0.                      النســبية المئويــة -0
 .           األهمية النسبية -5
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 :عرض ومناقشة النتائج: عاشراً 

 :عرض نتائج التساؤل -0

 :عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول -

 "ك ما هو الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بجمهورية مصر العربية" 

 (7)جدول 

 ما هو الواقع الحالي ألختيار)الوزن الترجيحي واألهمية النسبية وداللة الفروق للمحوراألول
 (                                                                  013= ن(.       )قادة الوحدات الكشفية للصم بجمهورية مصر العربية 

 

 م

 

 العبـارة

الوزن  غير موافق ماإلى حد  موافق
 الترجيحي

األهمية 
 النسبية

 الترتيب 0كا
 % ك % ك % ك

0 
يشــترط ان يكــون القائــد المرشــح لــدورة وحــدة كشــفية حاصــاًل 

 .علي دورة مساعد قائد وحدة كشفية
010 58.77 0 1.10 0 1.10 181.11 55.35 301.0 0 

0 
مفـوض يتم اختيار قائد وحدة كشفية للصم عن طريق ترشيح 

 .تدريب المرحلة
55 58.08 01 00.07 18 05.15 373.11 71.08 50.5 1 

3 
هنــاك شــروط معلنــه يــتم علــي اساســها اختيــار قــادة الوحــدات 

 .الكشفية
000 18.70 00 1.75 11 01.51 358.11 80.35 55.5 3 

1 
يجب عند الترشيح لأللتحاق بدورة مسـاعد قائـد وحـدة كشـفية 

ائــد فريــق وحــدة كشــفية للصـــم للصــم ان يــتم ترشــيحة مــن ق
 .ويعمل معه كمساعد

53 57.11 11 01.51 31 08.11 385.11 75.55 10.0 1 

5 
ــــع  ــــد وحــــدة كشــــفية للصــــم ان يتمت ــــار قائ ــــي اختي يشــــترط ف

 .بأخالقيات عالية يشهد لها الجميع في مجال الكشافة
053 53.87 1 0.15 1 3.18 173.11 51.73 018.8 0 

1 
ترط اجتيازهـــا الختيـــار الشـــخص توجـــد دورات متخصصـــة يشـــ
 .ليكون قائد وحدة كشفية للصم

010 10.51 00 03.51 11 01.51 387.11 75.01 13.0 5 

 7 7.1 70.78 350.11 03.30 38 38.11 10 38.15 13 .يتم تقييم أداء الوحدة الكشفية للصم بصفة مستمرة 7

 (   5.550( = )0)ودرجة حرية ( 1.15)الجدولية عند مستوى معنوية  0قيمة كا

الواقـع الحـالي )الوزن الترجيحي واألهمية النسبية الستجابات العينة ككل في عبـارات المحـور األول ( 7)يتضح من جدول 
، كمـا %( 55.35)إلـى %( 70.78)، حيث تراوحت األهمية النسبية للعبـارات مـا بـين (ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر
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بـين التكـرارات المشـاهدة والمتوقعـة فـي جميـع العبـارات، ( 1.15)روق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة يتضح من الجدول وجود ف
 .الجدولية في جميع العبارات 0المحسوبة أعلى من قيمة كا 0حيث أن قيمة كا

 :مناقشة نتائج التساؤل األول -0

الواقــع الحـالي ألختيــار قــادة الوحــدات الكشــفية  ، والخاصــة بـآراء عينــة البحــث حــول(7)بدراسـة النتــائج المدرجــة بالجــدول 
 :للصم بمصر ، يتضح اآلتي

بـين التكـرارات المشـاهدة ( 1‚15)أن هنـاك فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية ( 7)أوضـحت نتـائج جـدول 
وحصـلوا علـى أعلـى اهميـة نسـبية  ولصـالح التكـرارات المشـاهدة( نعـم)فـي االسـتجابة ( 1)،(3)،(5)،(0)والمتوقعة في العبارات رقم 
ـــــوالي ـــــي الت ـــــوالي  0، وبلغـــــت قيمـــــة كـــــا%(75.55)، %(80.35)، %(51.73)،%(55.35)وقـــــدرها عل ـــــي الت المحســـــوبة عل

 :، نصت العبارات علي األتي(10.0)، (55.5)، (018.8)،(301.0)

 .ة كشفيةيشترط ان يكون القائد المرشح لدورة وحدة كشفية حاصاًل علي دورة مساعد قائد وحد -

 .يشترط في اختيار قائد وحدة كشفية للصم ان يتمتع بأخالقيات عالية يشهد لها الجميع في مجال الكشافة -

 .هناك شروط معلنه يتم علي اساسها اختيار قادة الوحدات الكشفية -

حدة كشفية للصم ويعمل معه يجب عند الترشيح لأللتحاق بدورة مساعد قائد وحدة كشفية للصم ان يتم ترشيحة من قائد فريق و  -
 .كمساعد

المحسـوبة  0، وبلغـت قيمـة كـا(1)،(7)أما العبارات التي حصـلت علـى أقـل اهميـة نسـبية السـتجابات العينـة البحـث أرقـام 
، وجاء ترتيب %(71.08)،%(70.78)، وحصلت هذه العبارات على اهمية نسبية بلغت علي التوالي (50.5)،(7.1)علي التوالي 
 :فقًا لما يليالعبارات و 

 .يتم تقييم أداء الوحدة الكشفية للصم بصفة مستمرة -

 .يتم اختيار قائد وحدة كشفية للصم عن طريق ترشيح مفوض تدريب المرحلة -

، ان الحركــة الكشــفيه هــي حركــة عالميــة تربويــة للشــباب تهــدف الــى المســاهمة فــى تنميــه (0555)ويشــير اقبــال محمــد 
م البدنية و العقلية واالجتماعية الروحية كافراد و مواطنين مسؤلين وكأعضـاء فـى مجتمعـاتهم المحليـة الشباب لتحقيق اقصى قدراته

والقومية والعالميـة، ولـذلك مـن األهميـة العمـل علـي أختيـار قـادة الوحـدات الكشـفية وذلـك ألهميتـه فـي ترسـيخ المبـادس واألخالقيـات 
 . السليمة للنشئ
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ة ان تـتم عمليـة أختيـار قـادة الوحـدات الكشـفية بعنايـة فائقـة وذلـك ألهميـة الـدور المنـوط ويري الباحث الي انه من األهمي 
بهم اتجاه النشئ واتجاه المجتمع، وتزداد هذه األهمية عند اختيار قادة الوحدات الكشفية للصـم لخصوصـية هـذه الفئـة عنـد التعامـل 

 .معها

رهم بعناية ألهمية الدور المنوط بهم من تنمية المواهب وتعزيز ، ان قادة الوحدات الكشفية يجب أختيا(0100)ويري محمد 
مجاالت االبداع لدي األفراد المشاركين في األنشطة الكشفية، و اكساب الصداقات و الخبرات و معايشه االخرين و خدمتهم والتعاون 

 . علي ذلكم وتحقيق المتعه وتدريب األفراد معه

، علـي أهميـة اختيـار قـادة الوحـدات الكشـفية بطريقـة (0100)، و محمد (0118)التالوي  ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كل من   
مبنيــة علــي أســس علميــة صــحيحة تســهم فــي األرتقــاء بالحركــة الكشــفية، وبنــاًء علــى مــا ســبق يــرى الباحــث أن الئســاؤل األول تــم 

 ".الكشفية للصم بمصر ما هو الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات :" األجابة عليه والذي ينص على

 :عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني -0

 "ماهي المعايير الواجب توافرها في قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر ك" 

ماهي المعايير الواجب توافرها في قادة الوحدات ) بية وداللة الفروق للمحور الثانيالوزن الترجيحي واألهمية النس(8)جدول 
 (. رالكشفية للصم بمص

 

 م

 

 العبـارة

الوزن  غير موافق إلى حد ما موافق
 الترجيحي

األهمية 
 النسبية

 الترتيب 0كا
 % ك % ك % ك

 معايير أكاديمية وعلمية: أوال

 0 017.7 55.15 115.11 1.03 01 0.15 1 50.10 015 .الحصول علي مؤهل عالي تربوي 0

0 
اقـة بشـكل مـن الحصول علي دراسة متخصصة فـي مجـال ذوي االع

 .احدي الجامعات المعترف بها
035 85.08 5 3.17 05 00.11 111.11 50.00 055.7 1 

3 
ـــن احـــدي  ـــي مجـــال الصـــم م ـــي دراســـة متخصصـــة ف الحصـــول عل

 .الجامعات المعترف بها
010 87.00 7 1.05 01 8.55 151.11 50.81 000.1 3 

1 
د ان يكـون حاصــل علــي شــهادة مـن احــدي الجامعــات المصــرية تفيــ

 .اتقانة بلغة األشارة
030 81.58 00 1.75 01 00.07 138.11 85.57 017.3 5 

5 
ان يكـــون القائـــد المرشـــح لـــدورة وحـــدة كشـــفية حاصـــاًل علـــي دورة 

 .مساعد قائد وحدة كشفية
051 51.18 1 1.11 5 5.50 170.11 51.30 075.1 0 

 معايير شخصية ونفسية: ثانياً 
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1 
ية بالثقـة الكبيـرة فـي نفسـة بعيـدًا عـن ان يتمتع  قائد الوحدة الكشـف

 .الغرور
035 85.08 0 0.03 00 03.51 113.11 51.55 010.1 1 

 0 017.7 50.11 153.11 8.55 01 1.50 8 81.51 010 .القدرة علي مواجهة الضغوط النفسية 7

 (8)جدول 

 الوزن الترجيحي واألهمية النسبية وداللة الفروق للمحور الثاني
 (. يير الواجب توافرها في قادة الوحدات الكشفية للصم بمصرماهي المعا) 

 

 م

 

 العبـارة

الوزن  غير موافق إلى حد ما موافق
 الترجيحي

األهمية 
 النسبية

 الترتيب 0كا
 % ك % ك % ك

 معايير أكاديمية وعلمية: أوال

 5 011.0 88.31 130.11 00.88 00 5.01 05 77.50 007 .يستطيع ضبط انفعاالته تجاه المواقف التي تحدث حوله 8

 0 038.5 53.11 158.11 5.01 05 1.10 0 51.08 017 .يستطيع التعامل نفسيًا مع الصم 5

 3 015.3 50.00 111.11 00.07 01 0.81 3 85.85 011 .يتفهم الطبيعة النفسية للصم 01

 معايير اخالقية واجتماعية وعمرية: ثالثاً 

00 
ــر األ ــرد داخــل يشــجب التصــرفات غي ــى تصــدر مــن أي ف ــة الت خالقي

 .الوحدة الكشفية
013 87.73 3 0.81 07 01.13 150.11 50.13 008.8 1 

 5 051.8 50.11 115.11 00.11 05 3.18 1 81.11 038 .يذكر االفراد الصم بالنماذج بالشخصيات الطيبة سلوكياً  00

 0 058.1 55.51 117.11 1.03 01 0.03 0 50.11 050 . يختار عبارات مناسبة عند التعامل داخل الوحدات الكشفية 03

01 
العمــــل علــــي بــــث القــــيم األخالقيــــة وروح التعــــاون داخــــل الوحــــدة 

 .الكشفية
015 50.10 0 0.03 00 7.31 113.11 51.18 018.3 3 

 0 018.1 51.85 111.11 1.75 00 0.81 3 50.10 015 .سنة 00أال يقل سن المشارك في دورة مساعد قائد وحدة عن  05

 7 017.1 85.78 135.11 00.11 05 7.31 00 81.58 030 .سنة 01أال يقل سن المشارك في دورة قائد وحدة عن  01

07 
ــرد داخــل  ــى تصــدر مــن أي ف ــة الت ــر األخالقي يشــجب التصــرفات غي

 .الوحدة الكشفية
035 80.80 5 5.50 05 00.11 110.11 51.35 081.1 1 

 مهنيةمعايير وظيفية أو : رابعاً 

08 
األشـراف المهنــي أو التربـوي علــي مجموعـة مــن الصـم بحكــم عملــه 

 .كمشرف أو معلم في أحد المؤسسات التي ترعى الصم
011 85.57 1 3.18 00 1.75 110.11 51.07 030.0 0 

 0 018.3 51.18 113.11 7.31 00 0.03 0 50.10 015 .يمثل الصم بالترجمة الكالمية الي الجهات التي تتطلب ترجمة 05
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الواجبــات )الــوزن الترجيحــي واألهميـة النســبية السـتجابات العينــة ككــل فـي عبــارات المحـور الثالــث ( 8)يتضـح مــن جـدول 
، كما %( 51.30)إلى %( 88.31)، حيث تراوحت األهمية النسبية للعبارات ما بين (المنوطة بقادة الوحدات الكشفية للصم بمصر

بـين التكـرارات المشـاهدة والمتوقعـة فـي جميـع العبـارات، ( 1.15)إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة يتضح من الجدول وجود فروق دالـة 
 .الجدولية في جميع العبارات 0المحسوبة أعلى من قيمة كا 0حيث أن قيمة كا

 :مناقشة نتائج التساؤل الثاني -0

معـايير الواجـب توافرهـا فـي قـادة الوحـدات والخاصة بآراء عينة البحث حـول تحديـد ال( 8)بدراسة النتائج المدرجة بالجدول 
 :الكشفية للصم بمصر ، يتضح اآلتي

 :بالنسبة ألراء العينة لبعد المعايير أكاديمية وعلمية -أ

بـين التكـرارات المشـاهدة ( 1‚15)أن هنـاك فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية ( 8)أوضـحت نتـائج جـدول 
ــة فــي العبــارة رقــم  ــرارات المشــاهدة وحصــلت علــى أعلــى أهميــة نســبية وقــدرها ( نعــم)، فــي االســتجابة ( 5)والمتوقع ولصــالح التك

 :، و نصت العبارة علي األتي(075.1)المحسوبة علي التوالي  0، وبلغت قيمة كا%(51.30)

 .ان يكون القائد المرشح لدورة وحدة كشفية حاصاًل علي دورة مساعد قائد وحدة كشفية -

، (017.3)المحسوبة بين  0، وبلغت قيمة كا(1)ي حصلت على أقل نسبة الستجابات عينة البحث رقم أما العبارة الت
 :، ونصت علي األتي%(85.57)وحصلت هذه العبارات على أهمية نسبية بلغت 

 .ان يكون حاصل علي شهادة من احدي الجامعات المصرية تفيد اتقانة بلغة األشارة -

 :د المعايير الشخصية و النفسيةبالنسبة ألراء العينة لبع -ب

بـين التكـرارات المشـاهدة ( 1‚15)أن هنـاك فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية ( 1)أوضـحت نتـائج جـدول 
ــة فــي العبــارة رقــم  ــرارات المشــاهدة وحصــلت علــى أعلــى أهميــة نســبية وقــدرها ( نعــم)، فــي االســتجابة ( 5)والمتوقع ولصــالح التك

 :، و نصت العبارة علي األتي(038.5)المحسوبة علي التوالي  0ت قيمة كا، وبلغ%(53.11)

 .يستطيع التعامل نفسيًا مع الصم -

، (011.0)المحسوبة بين  0، وبلغت قيمة كا(8)أما العبارة التي حصلت على أقل نسبة الستجابات عينة البحث رقم 
 :علي األتي، ونصت %(88.31)وحصلت هذه العبارات على أهمية نسبية بلغت 

 .يستطيع ضبط انفعاالته تجاه المواقف التي تحدث حوله -

 :بالنسبة ألراء العينة لبعد المعايير اخالقية واجتماعية  وعمرية -ج
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بـين التكـرارات المشـاهدة ( 1‚15)أن هنـاك فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية ( 1)أوضـحت نتـائج جـدول 
ــارة رقــم  ولصــالح التكــرارات المشــاهدة وحصــلت علــى أعلــى أهميــة نســبية وقــدرها ( نعــم)، فــي االســتجابة ( 03)والمتوقعــة فــي العب

 :، و نصت العبارة علي األتي(058.1)المحسوبة علي التوالي  0، وبلغت قيمة كا%(55.51)

 . يختار عبارات مناسبة عند التعامل داخل الوحدات الكشفية -

، (017.1)المحسـوبة بـين  0، وبلغـت قيمـة كـا(01)الستجابات عينـة البحـث رقـم  أما العبارة التي حصلت على أقل نسبة
 :، ونصت علي األتي%(85.78)وحصلت هذه العبارات على أهمية نسبية بلغت 

 .سنة 01أال يقل سن المشارك في دورة قائد وحدة عن  -

 :بالنسبة ألراء العينة لبعد المعايير الوظيفية أو المهنية -د

بـين التكـرارات المشـاهدة ( 1‚15)أن هنـاك فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية ( 1)جـدول أوضـحت نتـائج 
ــارة رقــم  ولصــالح التكــرارات المشــاهدة وحصــلت علــى أعلــى أهميــة نســبية وقــدرها ( نعــم)، فــي االســتجابة ( 05)والمتوقعــة فــي العب

 :و نصت العبارة علي األتي، (018.3)المحسوبة علي التوالي  0، وبلغت قيمة كا%(51.18)

 .يمثل الصم بالترجمة الكالمية الي الجهات التي تتطلب ترجمة -

، (030.0)المحسـوبة بـين  0، وبلغـت قيمـة كـا(08)أما العبارة التي حصلت على أقل نسبة الستجابات عينـة البحـث رقـم 
 :، ونصت علي األتي%(51.07)وحصلت هذه العبارات على أهمية نسبية بلغت 

 .ألشراف المهني أو التربوي علي مجموعة من الصم بحكم عمله كمشرف أو معلم في أحد المؤسسات التي ترعى الصما -

، ان الصفات التـي يجـب توافرهـا فـي الكشـاف وهـي هـو إن يكـون (0100)، و عبدالمنعم (0551:)ويشير الوكيــل و المفتى
صادق فى القول والفعل و العمل، و مخلـص هلل و الـوطن  و ،شجاع ومقدام الكشاف مطيع الوامر والديه، و يقابل الشدائد بصدر رحم،

 .و لدينه ولرؤسائه

، الي ضرورة تأهيل قـادة الوحـدات الكشـفية وعقـد دورات تواكـب التطـورات التكنولوجيـة، (0558)كما توصلت دراسة أحمد 
 . مية واألكاديمية واألخالقيةوان يكون هناك معايير محددة يتم علي اساسها أختيارهم وفق المعايير العل

ويـري الباحـث الـي ان هنـاك مجموعـة مــن المعـايير يجـب مراعاتهـا عنـد أختيـار قــادة الوحـدات الكشـفية للصـم مـن ضــمنها 
سـاعة تدريبيـة  51الحصول علي مساعد قائد وحدة كشفية، اين يكون حاصل علي دورة تدريبية في لغة االشارة مدتها ال تقـل عـن 

ف بها  او من أقارب الدرجة االولي الحد الصم،  و ملم بالخصائص السنية والنفسية واالجتماعيـة والجسـمية للصـم من جامعة معتر 
 .وان يتمتع بقدرمن الذكاء االجتماعي والعالقات العامة
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، الي وضع خطط استرتيجية لتطوير الحركة الكشفية ومن ضمنها وضـع معـايير اكاديميـة (0105)أوصت دراسة  رضوان 
ــام بــه فــي التربيــة وع ــدور المنــوط القي ــار قــادة الوحــدات الكشــفية ألهميــة ال لميــة ومعــايير تهــتم بالجانــب األخالقــي والــوظيفي ألختي

 .الكشفية

، الـي (م0105)، و رضـوان (0100)، و محمـد(0118)، و الـتالوي (0113)ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كـل مـن حامـد 
تيــار قــادة الوحــدات الكشــفية، وبنــاًء علــى مــا ســبق يــرى الباحــث أن الئســاؤل الثالــث تــم أهميــة وضــع معــايير ليــتم علــي اساســها أخ

 :األجابة عليه والذي ينص على

 ".ماهي المعايير الواجب توافرها في قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر " 

 : االستنتاجات: تاسعاً 

ى الباحــث، وفــي إطــار المعالجــات اإلحصــائية فــي حــدود أهــداف وتســاؤالت البحــث، ومــن واقــع البيانــات التــي تجمعــت لــد
 :المستخدمة، وفي حدود عينة البحث، فقد توصل الباحث إلي االستنتاجات اآلتية

 (:ما هو الواقع الحالي ألختيار قادة الوحدات الكشفية للصم بمصر)بالنسبة الستنتاجات التساؤل األول  -0

 :     ، وقد أمكن ترتيب العبارات تنازلًيا كاآلتي%(55.35)، %(70.78)تراوحت األهمية النسبية للعبارات ما بين 

 %(55.35.)يشترط ان يكون القائد المرشح لدورة وحدة كشفية حاصاًل علي دورة مساعد قائد وحدة كشفية -

 يشـــــــترط فـــــــي اختيـــــــار قائـــــــد وحـــــــدة كشـــــــفية للصـــــــم ان يتمتـــــــع بأخالقيـــــــات عاليـــــــة يشـــــــهد لهـــــــا الجميـــــــع فـــــــي مجـــــــال -
 %(51.73. )الكشافة 

 %(80.35.)هناك شروط معلنه يتم علي اساسها اختيار قادة الوحدات الكشفية -

يجب عند الترشيح لأللتحاق بدورة مساعد قائد وحدة كشفية للصم ان يتم ترشيحة من قائد فريق وحدة كشفية للصـم ويعمـل معـه  -
 %(75.55.)كمساعد

 %(75.01.)قائد وحدة كشفية للصم توجد دورات متخصصة يشترط اجتيازها الختيار الشخص ليكون -

 %(71.08.)يتم اختيار قائد وحدة كشفية للصم عن طريق ترشيح مفوض تدريب المرحلة -

 %(70.78.)يتم تقييم أداء الوحدة الكشفية للصم بصفة مستمرة -

 (:لصم بمصرماهي المعايير المقترحة إلختيار قادة الوحدات الكشفية ل)بالنسبة الستنتاجات التساؤل الثاني  -0

 :معايير أكاديمية وعلمية* 
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 :     ، وقد أمكن ترتيب العبارات تنازلًيا كاآلتي%(51.30)، %(85.57)تراوحت األهمية النسبية للعبارات ما بين 

 %(51.30.)ان يكون القائد المرشح لدورة وحدة كشفية حاصاًل علي دورة مساعد قائد وحدة كشفية -

 %(55.15.)ويالحصول علي مؤهل عالي ترب -

 %(50.81.)الحصول علي دراسة متخصصة في مجال الصم من احدي الجامعات المعترف بها -

 %(50.00.)الحصول علي دراسة متخصصة في مجال ذوي االعاقة بشكل من احدي الجامعات المعترف بها -

 %(85.57.)ان يكون حاصل علي شهادة من احدي الجامعات المصرية تفيد اتقانة بلغة األشارة -

 :معايير أخالقية و اجتماعية وعمرية* 

 :     ، وقد أمكن ترتيب العبارات تنازلًيا كاآلتي%(55.51)، %(85.78)تراوحت األهمية النسبية للعبارات ما بين 

 %( 55.51. )يختار عبارات مناسبة عند التعامل داخل الوحدات الكشفية -

 %(51.85.)سنة 00ة عن أال يقل سن المشارك في دورة مساعد قائد وحد -

 %(51.18.)العمل علي بث القيم األخالقية وروح التعاون داخل الوحدة الكشفية -

 %(50.13.)يشجب التصرفات غير األخالقية التى تصدر من أي فرد داخل الوحدة الكشفية -

 %(50.11.)يذكر االفراد الصم بالنماذج بالشخصيات الطيبة سلوكياً  -

 %(51.35.)األخالقية التى تصدر من أي فرد داخل الوحدة الكشفيةيشجب التصرفات غير  -

 :معايير وظيفية أو مهنية* 

 :     ، وقد أمكن ترتيب العبارات تنازلًيا كاآلتي%(51.18)، %(51.07)تراوحت األهمية النسبية للعبارات ما بين 

 %(51.07.)يمثل الصم بالترجمة الكالمية الي الجهات التي تتطلب ترجمة -

ـــي ترعـــى  - ـــم فـــي أحـــد المؤسســـات الت ـــه كمشـــرف أو معل ـــم عمل ـــن الصـــم بحك ـــي مجموعـــة م ـــي أو التربـــوي عل األشـــراف المهن
 %(51.18.)الصم

 :التوصيـات :عاشراً 

تطبيق المعايير التي تم التوصل اليها ألختيـار قـادة الوحـدات الكشـفية للصـم بمصـر مـن قبـل األتحـاد العـام للكشـافة والمرشـدات  -0
 .المركزية األربعة بجمعياته
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تمكين ذوي األعاقة ممـن تسـمح إعـاقتهم بـذلك مـن التأهيـل القيـادي والحـرص علـي دمجهـم كمسـاعدي قـادة للوحـدات الكشـفية  -0
 .بمصر

 .اعداد دورات تخصصية  لتأهيل مساعدي وقادة الوحدات الكشفية لذوي األعاقة بمصر -3

 .ير اختيار قادة الوحدات الكشفية لفئات ذوي األعاقة المختلفةإجراء المزيد من البحوث التي تهتم بوضع معاي -1

 قائمـةالمــراجع 

 :المراجع باللغة العربية:أواًل 

 فعاليــــــــــــــة برنــــــــــــــامج بأســــــــــــــتخدام الحاســــــــــــــب األلــــــــــــــي فــــــــــــــي   (. 0115.)ابــــــــــــــراهيم، نهلــــــــــــــة ، و البربــــــــــــــري، رشــــــــــــــا
ــــــــة األعــــــــداد للمجــــــــاالت الكشــــــــفية للصــــــــم         ــــــــة التربي ــــــــة كلي ــــــــة ، بحــــــــث منشــــــــور بمجل ــــــــين، جامع  الرياضــــــــية للبن
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