
74 
 

At-Ta’dib. Vol. 14. No. 1, June 2019  Available online at: 

ISSN: 0216-9142 https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/index 

DOI: http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v14i1.3257 e-ISSN: 2503-3514 

 

Implementation of Scout Training Activities in the Formation of Leadership 

Character For Grade 5 Students of Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah  

at Darussalam Gontor Modern Islamic Institution For Girls 
 

Ahmad Hidayatullah Zarkasyi 

Universitas Darussalam Gontor 

ahidzark@yahoo.com 

Dwi Jayanti 

Universitas Darussalam Gontor 

dwijayanti.dj14@gmail.com 

 

Received February 1, 2019/Accepted May 16, 2019 

 

Abstract 

 

Islamic education Institutions are very important for all students. Since how Indonesia looks can 

be seen in the existing education. Education must be returned to its original character, that is, to deliver 

students to be superior individuals in accordance with the realm of existing aspects, namely: psychomotor, 

cognitive and affective. This research aims at describing the implementation of training scout activities in 

the formation of leadership character for grade 5 and for describies, the supporting and inhibiting factors in 

the implementation of scout training activities in the formation of leadership character for grade 5 students. 

This type of research is descriptive qualitative research.  For data collection of this study the researcher 

used 3 instruments, namely interview, observation and documentation. This research used Miles and 

Huberman’s data analysis framework which included 3 steps. The results of the analysis found by the 

researcher with the existence of scout training activities such as scout training on Thursday, Akbar’s camp 

and ceremonies can add to the 5th grade for leadership character, disciplined and responsible for each event. 

One of the supporting factors is the large number of students who are very enthusiastic in participating in 

this scout traning activities and one of the inhibiting factors is the fact that scout training activities is held 

on the day of Thursday that day, in which many of students are tired of the intense extracurricular activities 

on Thursday. 
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تنفيذ األنشطة الكشفية يف تكوين الشخصية القيادية لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دار السالم  
 كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احلديثة.

 املقّدمة  .أ

ة بل أن ولكّن ليس من القائد يف الناحية الرمسي قام اإلسالم على تعليم كّل البشر ليصبحوا قائدا.
عّلم اإلسالم على مجيع أّمته الستحقاق صفة الرايسة. إذا إستوىل األطفال على  يكون قائدا حقيقيا.

حقيقة الرايسة اجلّيدة، داللة على أّن لديه أربعة أوصاف لتنفيذ صفة الرايسة، وهي صفة الصدق، والتبليغ، 
وهذه األوصاف األربعة هي من الصفة الواجبة لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم. نظرا  واألمانة، والفطانة.

على ذالك، يرى اإلسالم أّن القيادة من الشيئ املهّم ألّمته. كانت املدرسة اإلسالمية أيخذ دورا كبريا 
 لغرس قيم الشخصية على مجيع الطالبات وقفا على أربعة صاف الشخصيات املذكورة.

احلقيقة قد أعطى الوالد تعليما خاّصا ألبنائهم منذ سّن املبّكر حيث يقوم الوالد بتدريب أطفاهلم  يف 
الشخصية 1كإعطاء الطعام والشرب لديهم، وتشجيع الوالد حنو أطفاهلم هو من تعزيز تعليم الشخصيات.

ثريا من الّدروس أن ك  ناعّلمتاجلّيدة هي الذي يستطيع أن يهتّم إىل منو األخالق لغريه. بوجود كّل األنشطة 
واملشاركة مع غريان. ومن هنا نتعّلم كيفّية غرس اإلهتمام  اعيةنفسنا ولكن أن نكون الر أال تعّظم على 

ميكن على ختطيط الرتبية يف الفصل الدراسي اليت تؤكد على تعلم وتشكل على معرفة األخالق 2بغريان.
  3األسوة احلسنة واملوعظة والعرف والعقاب.لدى الطالب أو الطالبات. وختطيط بعدها بنهج 

إشتهرت هذه املدرسة اإلسالمية  معهد كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة إحدى مدرسة التعليمية.
وليغرس قيم تعليم الشخصية للطاّلب  على تنظيم نظامه، وعلى إستخدام اللغة العربية واللغة اإلجنيليزية.

أو الطالبات إبحدى من األنشطة اخلارجية. بوجود تلك األنشطة توّصلهم إىل الشخصية اجلّيدة وإحدى 
منها شخصية القيادية. فتنفيذ تربية الشخصية القيادية ابألنشطة اخلارجية املوجودة يف هذه املدرسة وهي 

                                                             
1Arifin Muhammad & Barnawi, Strategi Dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Yogyakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2012), 22 
2 Mu’in Fatchul, Pendidikan Karakter Kontruksi Teoritik Dan Praktik, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

342 
3 Ichsan Wibowo Saputro, “Penanaman Pendidikan Karakter di Lembaga Non Formal”, At-Ta’dib, vol 12, 

no 1. (Juni 2018),  27   
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ّيدة والرايضة. وهلذا املعهد اخلطوات اجلّيدة لتكوين الشخصية اجل ابلتمرين خلطابة املنربية، والكشافة،
واألدب واألخالق اجلّيدة على كّل الطاّلب أوالطّالبات. وإحدى منها ابألنشطة اخلارجية يف معهد كونتور 

  للبنات احلرم الثالث وهي الكشافة.

ندونيسيا، ألّن لطالبات يف إاحلركة الكشفية إحدى وسيلة الرتبية الشخصية على مجيع الطاّلب أوا
هبذه األنشطة يستطيع الطالب أن ينظّم  وقته جّيدا يف ترقية نفسه ابلشخصية اجلّيدة. وابلكشافة جيعل   

فن من الطالبات خي ةالتحدايت الرئيسّية هلذه األنشطة هي كثري  كّل فرد قائدا منضبطا يف كّل احلاالت.
د اإلستحياء، وأّما وجو  على سببأو التكّلم أمام اجلماعة  ا من التقدم أمام اجلماعة ألجل رائسة غريه

فيذ األنشطة تنالباحثة عن عرف تس فلذالك القيادة. لىة تعّلم عيحلركة الكشفاهذه األنشطة خاّصة 
لقيادية بوجود وإحدى تنفيذ الشخصية ا طالبات الفصل اخلامس.لالكشفّية يف تكوين الشخصية القياديّة 

  واملراسم إلفتتاح الكشافة، والتخّيم الكربى. ومن هنا يعرف أّن الكشافة شيئ عظيم.مشاورة القّواد، 

نفيذ األنشطة ت كيف  قة، فحددت الباحثة مشكلة حبثها فيما يليبنظرا من خلفية البحث السا
ور للبنات احلرم كونتالفصل اخلامس مبعهد دار السالم   طالباتلة يّ يف تكوين الشخصية القياد الكشفية

 .للرتبية اإلسالمية  الثالث

 منهج البحث .ب
 Descriptive) إستخدمت الباحثة للحصول على البياانت من نوع الدراسة الوصفية الكيفية

Qualitative Research)  الفصل  اتطالبلة يّ تنفيذ األنشطة الكشفّية يف تكوين الشخصية القيادوهو
 .للرتبية اإلسالمية  الثالثكونتور للبنات احلرم اخلامس مبعهد دار السالم  

أما املصادر اليت إستخدمت الباحثة للحصول على البياانت واملوقف الباحثة يف معهد دار السالم  
كونتور للبنات احلرام الثالث للرتبية اإلسالمية احلديثة. األشخاص الذين تؤخذ منهم البياانت من انئب 

ديثة، م كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احلاملدير للشؤون الرعاية واإلشراف مبعهد دار السال
لفصل اخلامس مبعهد ا طالباتلة يّ تنفيذ األنشطة الكشفّية يف تكوين الشخصية القيادوموضوع البحث هو 

 للرتبية اإلسالمية. كونتور للبنات احلرم الثالثدار السالم  
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ياانت هو منهج املقابلة املنهج جلمع البففي مجع البياانت، إستخدمت الباحثة املناهج األتية 
واستفادت الباحثة املقابلة  4بطريق السؤال، وأنواعه الثالثة هي املقابلة املنّظمة، شبه املنّظمة وغري املنّظمة.
فّية يف تنفيذ األنشطة الكشغري املنظمة حنو األستاذات وبعض الطالبات للحصول على البياانت عن 

للرتبية  لثالثكونتور للبنات احلرم االفصل اخلامس مبعهد دار السالم   طالباتبة يّ تكوين الشخصية القياد
منهج املالحظة املنهج جلمع البياانت بطريق املالحظة واملشاهدة ابلوقائع عما جتري و، اإلسالمية احلديثة 

طة الكشفّية األنشنفيذ واستفادت الباحثة من هذا املنهج للحصول على البياانت عن  5يف العملية التعليمية.
البياانت  هو املنهج مجع البياانت بوسيلة طلب منهج الواثئق املكتويةو .ةيّ يف تكوين الشخصية القياد

واستفادت الباحثة هذا املنهج للحصول  6املتعّلقة ابملسائل من املذكرات الرسائل والكتب والواثئق أو غريها.
 .عهد وأنشطة الكشافة يف تكوين الشخصية القيادةعلى املعلومات ما يتعّلق ابلصورة العامة عن امل

 النظرية عن الكشافة  .ج

الكّشافة هي عملية تعليمية خارج املدرسة وخارج البيئة األسرية على شكل األنشطة اجملذبة تدعو 
احلركة الكشفّية و  إىل الفرح والصّحة، تعقد هذه األنشطة يف العامل ابملبادئ األساسية للكشفّية ومناهجها.

 Praja Muda) من منّظمة إنسانية هتذيبّية يف اندونيسيا. كانت الكشافة مأخوذة من براجا مودا كاراان

Karana)   وهو الرجال الذين حيّبون ابلعمل. وداخل هذه األنشطة عضوات من حوايل السابع إىل مخس
 وعشرين سنة.

وال تنفصل بعضها (Scouting For Boys) كانت احلركة الكشفّية متعمدة على كتاب الكشافة لألوالد
كتاب من  ه بودين ابول أّلف على بعض، أثّر به األطفال فاجنذبوا إىل أنشطة العامل وتسّمى ابحلركة الكشفّية.

وطبعه هبوراس كوكس وندسور ، 1093يناير  15. فشاع يف اتريخ 1091الكشافة لألوالد سنة 
 بلندون. (Horace Cox Windsor Haouse)هاوس

                                                             
4 Sugiono, Metodologi Penenlitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22-23 

 222نفس املرجع، 5 
 249نفس املرجع، 6 
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وهذا  (MC. Laren) (William F. DeBoi)وهو من األرض عن صديقه  جزءبودين ابول على تسّلم 
، مّت تشكيل اجمللس الدويل وفيه تسعة 1029يف سنة . (Gilmell Park)املكان للعب والتمرين. ومّسى 

لعاملية يف أواتوا،  اعضوات ومركز الديوان يف لندن إبجنليزي. فتغرّي هذا اجمللس الدويل إىل مكتب الكشافة 
 مركزه يف جينوى سوليس.1051مايوا  1كندا. وأفّر يف ذالك اليوم 

كان التاريخ احلركة الكشفّية ال ينفصل من أبوها وهو اللورد بودن ابول. ولد بودن ابول يف التاريخ 
خصّية وأنواع ش. وبعد وفاة أبيه أصبح بودن ابول طفال قواّي، عّلمت أّمه عن الرتبّية ال1152فرباير  22

قد إشتهر بودن ابول يف صغره ذكّيا ومشهورا. لذالك كثري من أصدقائه حيّبونه. وبعد  املهارات عليه.
 سنوات إّّتد بودن ابول ابجليش الربيطاين يف إجنيليزي. وله اخلربة الكثرية يف أاّيمه املاضّية.

" واعترب أنّه أساس احلركة الكشفّية. 1091كتب بودن ابول يف كتاب "الكشف عن األوالد يف عام 
فطبع كتاب بودن ابول ليكون أساسا يف برانمج التخّيم. وهذا الكتاب إشرتاه كثري من الناس يف بالد 

مبساعدة  1012سّنة أخر. فبدأ ظهور املنّظمات للحركة الكشفّية لألوالد إبسم "الكشافة لألوالد". ويف 
 .”Girl Guides“أخته أغنيس، نشأ بودن ابول املنّظمات الكشافة للبنات ابسم 

وبعد أاّيم، نشر كتاب الكشافة لألوالد فتكون الكشافة مشهورة يف هذا العامل كإجنيليزّي وإرلنداي. 
ند، واليوانن، واملكسيك، واهل، بالط فنلندا، والدمنارك، واألرجنتني، وفرنسا، وأملانيا، 1019ويف سنة 

، أسست 1061ة قبل سن وهولندا، وروسيا، والنرويج، وسنغافورة والوالايت هلا منّظمات يتعّلق ابلكشافة.
جمموعة املنّظمات يف إندونيسّيا. إحدى منها إستكشاف الشعب اإلندونيسّيي، وحزب الوطن. واالن 

 2قامت منّظمة واحدة تسّمى احلركة الكشفّية.

 Nationale Padvinderij Organisatieبقيام منظمة  1023ت احلركة الكشفية يف اإلندونيسّيا سّنة بدأ

(NPO)   يف ابندوغ. قامت منّظمةJong Indonesische Padvenderij Organisatie (JIPO)   حول سنة من
 Indonesischeفتولدت منهما منظمة  1026قيام املنظمة السابقة يف جاكرات. فتتحدهااتن املنّظمتان سنة 

Nationale Padvinderij Organisatie (INPO).  .ويف زمان إحتالل الياابن، صارت احلركة الكسفية حرام االنعقاد
. كانت 1045ديسمرب  21الكشفية يف إندونيسّيا يف  فبعد إستقالل اإلندونيسّيا من احتالله قامت احلركة

 منّظمات. 3وجتميعها إىل  1061منظمة سنة  199املنّظمات الكشفية منقسمة إىل 

                                                             
7 Dia Rahmatika, Buku Pintar Pramuka, (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2017), 5 
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شعار احلركة الكشفية هو "اإلستعداد التام". املراد به متام االستعداد على إطاعة كّل نظام ما 
قيام انت الشخصية جّيدة قوية نشيطة قادرة على اليتعّلق حبميع أموران يف مواجهة الوقائع الالحقة. ك

  1جبميع األعمال يف امليعاد مىت مت اإلستعداد اجلسدي.
 

 النظرية عن الشخصية القيادة .د

إّن تعليم الشخصية من الشيئ املهّم، وليس الطالب أن يكون ماهرا يف العقل والعاطف فحسب، 
هارة، الشخصية هو ترقية املعرفة والسلوك وامل بل أن يكون شخصية جّيدة وشريفة. والغرض من تعليم

  0واهلدف النهائي هو تكوين املرء عاملا ومؤداب.

تعريف القائد هو الشخص الذي له املهارات واملزاّيت ويؤثّر غريه للعمل يف ّتقيق الغرض ما أراده. 
تواليات لتحسني مالتدريب األساسي للقيادة إحدى من التدريب والتطوير حيث فيه عمليات ومنهجيات و 

 19مهارات القيادة من النفسية، والذهنية، والسلوكيات.

كلمة قيادة الرتبية اإلسالمية مشتقة من كلمات القيادة والرتبية اإلسالمية. تعريف قيادة الرتبية 
اإلسالمية هي القدرة، والنشاط، والتأثري، والتنسيق، وإعطاء التشجيع على غريه يف مؤّسسات الرتبية 

 مية كي تقوم هذه املؤسسات ابلفعال والكفئ على أهداف الرتبية اإلسالمية. اإلسال

من أساس تعليم اإلسالم  أن القيادة من عند هللا، وحرّية من اإلعتماد علي غريه، وينشأ مفهوم 
ة يكانت القيادة يف اإلسالم مهّمة فلها عناية كبرية من اجملتمع. ووجود الرئيسة وألهّ   األخوة بني الناس.

ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم :مقام القيادة فوجوده واجب يف كّل اإلجتماع. كما قال الرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم 
ُر الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَ  ْهِل بَ ْيِتِه َوَمْسُؤْوٌل َمْسُئوٌل  َعْن َرِعيَِّتِه فَاأْلَِمي ْ

                                                             
8 Lord Baden Powell, Scouting For Boys Buku Pegangan Wajib untuk Anggota Pramuka, Pembina, Pelatih, 

Guru, Pecinta alam, Relawan, dan para orang tua, (Jakarta : Rene book, 2018), 31-32. 
9 Masita, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal pada Masyarakat Muslim, Vol. 15, No. 2, Desember 

2012, 304 
10 Dwi Nowo dan Suharnan, Pengaruh Pelatihan Dasar Kepemimpinan terhadap Kepercayaan Diri dan 

Kemampuan Problem Solving Anggota Pramuka, Vol. 2, No. 2, Mei 2013, 143 
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ْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت بَ ْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي مَ 
َ

ُهْم َوامل ُهْم َو اْلَعْبُد رَ َعن ْ اٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْنُه ْسُئولَةٌ َعن ْ
 11َأاَل َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه.

 سيذكر هنا أنواع القيادة وهي : 

 ابعني.فتؤّدي إىل كثرية التلقيادة الكارميزمية عظيمة التأثري عن غريه، (Karismatis) قيادة الكارميزمية .1
إّتصف هذه القيادة بصفة األابء، ومنها عطف املعاملة عن مجيع عضواته (Paternatalis) قيادة الفرتنتالس .2

 لطفولتهم.
 اإلكتبالعسكري نوع القائد أو اجليش.لقيادة (Militeristis) قيادة اإلكتبالعسكري .3
ها أساسا هلذه القيادة فاستوىل وأخذ مقام اإلجايب اإلطاعة والسلطة (Otokratis) قيادة اإلستبدادية .4

 الرئيسي.
 لقيادة الليسر فري نوع التطبيقي، فخّلى الفروق على األعمال نفسهم.(Laisser Faire)قيادة الليسر فري .5
 أّسس القيادة الشعيب على تضامن إجتماعّي.(Populistis)قيادة الشعيب .6
 ة على تنفيذ األعمال اإلداريّة متاما.لإلداري قدر (Administratif)قيادة اإلداري .2
  12وتعارف هذه القيادة حنو اجملتمع، فأرشد التابعني بكفوءة. (Demokratis)قيادة الدميقرا طي .1

 13نظرية القيادة من سلوك القائد واملفاهيم ما يتعّلق خبلفية البحث أو السبب لوجود القيادة.

 نظرية القيادة مثانية أنواع :

 النظرية الوراثية (1
بينت هذه النظرية أّن الشخص يستطيع أن يكون قائدا بسبب كفاءته أو مزيته أو املزيّة يف القيادة 

عض من ب لتكون الرئيس أو القائد. وعند هذه الطريقة ليس كّل البشر قادرا على القيادة بل على
 الناس فقط.

 

                                                             
11 Dr. H. Nur Efendi, Islamic Educational Leadhership, (Yogyakarta : Parama Publishing, 2015), 9-14 
12 Dr. Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, 80-86 
13 Dr. Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : Rajawali Press, 2017), 31-32 
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 النظرية الطبيعية (2

ليس لديهم  همأغلبيتبينت هذه النظرية أّن القائد أكثر الكفاءة، وأكثر الذكاء، وأكثر الصدق. ولكّن 
 فرصة ليكون الرئيس أو القائد.

 نظرية الطوارئ (3
أّن هذه الطريقة تتعّلق ابلبيئة، جناح عمل القائد يتعّلق ابلعدد أو األسلوب القائد. أو قيادته أو نتيجة 

 متبعه.
  نظرية املوقع (4

 نظرية املوقع يبنّي أن القائد له عمل جيد من جهة احلال.
 نظرية السلوك (5

تستند نظرية السلوك على االعتقاد أبّن القائد ليس صفة منذ والدته بل صفة القائد من نفسه على 
 .رايسته

 
 النظرية املشاركة (6

 هذه النظرية أّن أسلوب القيادة يرى من عضواته وغريه وإّتصال بني القائد وأعضائه تبّين

 النظرية املعامالت (2
 تسّمى هذه النظرية ابلنظرية اإلدارية. وتركز هذه النظرية على دور اإلشراف، والتنظيم

 النظرية التحوالت  (1
ائد إعطاء ظرية الزم على كّل القتشرح هذه النظرية، هناك العالقة بني القائد وعضواته. يف هذه الن

 14التشجيع واإلهلام مبعاونة عضوته.
 

                                                             
14  Nur Efendi, Islamic Educational Leadhership, 19-23 
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مس مبعهد دار السالم  اخلا طالبات الفصللالكشفّية يف تكوين الشخصية القياديّة تنفيذ األنشطة  .ه
 .ديثة كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احل

 
ول يف الرعاية واإلشراف للبنات احلرم الثالث،  واملسؤ احثة املقابلة ابلنائب عميد بعد أن تعقد الب

املدّرسة جملليس التنشيق للحركة الكشفية وبعض الطالبات الفصل اخلامس وبعد املالحظة عن أحوال 
األنشطة ما يتعّلق للحركة الكشفية، فوجدت الباحثة أن تنفيذ األنشطة الكشفية هلا أتثريها يف تكوين 

الفصل  طالباتلة يّ يف تكوين الشخصية القيادة ما تنفيذ أنشطة الكشفية الشخصية. وستعرض الباحث
 .للرتبية اإلسالمية احلديثة  كونتور للبنات احلرم الثالثاخلامس مبعهد دار السالم  

الفصل اخلامس  اتطالبلة يّ يف تكوين الشخصية القيادوستعرض الباحثة ما تنفيذ أنشطة الكشفية 
إّن . ركة الكشفيةمترين احلهو  للرتبية اإلسالمية احلديثة. للبنات احلرم الثالثكونتور مبعهد دار السالم  

حركة الكشفية إحدى من األنشطة اخلارجية يف معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية 
. هبذه ياإلسالمية احلديثة. أنشطة الكشفية تكون نشاطا إلزاما خارج املدرسة على نظام التعليم غري رمس

األنشطة جيعل الشخض صفة قيادة وماهرة. يف معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثالث، كانت 
 15احلركة الكشفية إحدى أنشطة واجبة،  احلقيقة أّّنا تعترب أنشطة إضافية خارجية.

لقيادية اوجود التمرين للحركة الكشفية يف يوم اخلميس ّنارا يؤثّر أثرا كبريا يف تكوين الشخصية 
للسنة اخلامسة. وهنا عوامل ودليل على تنفيذ األنشطة الكشفية يف تكوين  جلمبع الطالبات خاّصة

ألّن هذه األنشطة تعقد يف يوم اخلميس، وعلى املدّرابت أن تكون مسؤولة على  الشخصية القيادية، وهي
تني وها املاّدة األساسية يف الكشافة مادّ  16هذه األنشطة. ألّن حركة العضوات مّتصف من املدّرابت.

واملاّدة اإلضافية، والزم على كّل املدّرابت أن يدّرسن ماّدهتّن إىل عضواهتّن، إيصال املاّدة من املّدّرابت إىل 
للمواد اإلضافية 12العضوات دليل على إستالء املاّدة. جبانب ذالك تعّود املّدّرابت على التكّلم أمام اجلماعة.

                                                             
 W.MPKH.RNM.IKPK5.07.3-02-19، قابلةنتيجة امل15

 O.IKP.LKP.07.3-02-19، نتيجة املالحظة16 

  W.PGD.NML.IKP.31.3-01-19، قابلةنتيجة امل17 
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ة، لى كّل املدّرابت أن يفّكرن للماّدة اإلضافية لعضواهتّن. يف هذه الرخصة الغاليوقت قصري، فينبغي ع
 11.تعّود املدّرابت على أخذ اإلستنباط هلذه األنشطة

التخّيم الكربى واحد من األنشطة الواجبة يف احلركة الكشفية. تعقد هذه األنشطة مرّة واحدة يف 
ثة. الم كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احلديبوجود هذه األنشطة يف معهد دار السالسنة. 

تكّونت شخصية الشجاعة والقوية يف كّل عمل، واملسؤلية الكبرية يف تسّلم األمانة. تعقد هذه األنشطة 
كانت املشرتكات هلذه األنشطة من مجيع الطالبات   .1449ربيع األّول  2911/20ديسمرب  2يف التاريخ 

بدار السالم كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احلديثة ومجيع الطالبات من الفصل اخلامس 
 10يكون الّلجنة الجناح هذه األنشطة.

. وهنا ستذكر ةيؤثّر هذه األنشطة أثرا كبريا للطالبات الفصل اخلامس خاّصة يف بناء الشخصية القيادي
الطالبات  هذه األنشطة الواجبة على مجيعوجود هو  ودليال هلذه األنشطة يف بناء الشخصية القيادية عوامال

دار السالم كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احلديثة وخاّصة للفصل اخلامس كالّلجنة اللذين 
طة. على كاّفة السّنة اخلامسة ليكون جلنة على هذه األنش يبلغ العمرحيملون هذه األنشطة إىل النجاح. مل 

ألّن اللجنة يف كّل األنشطة الكشفية خارج املعهد دار السالم كونتور مأخوذة من اللجنة احملتوى العايل 
مأخوذة  ذه األنشطةوخاّصة هل منه العمر وهم الفرقة العالية. وأّما يف هذا املعهد كّل اللجنة يتعّلق ابلكشافة

 29ن السّنة اخلامسة أو الفصل احلادي عشر أو فرقة اجلّوالة.م

يف هذه األنشطة كانت السّنة اخلامسة من اللجنة. والبّد أن تكون شخصية ابلغة ميكن محاية مجيع 
أن تكون قادرة على إدارة املنّظمة. احلقيقة و  21املشرتكات من الطالبات وكّل أصدقائه من السنة اخلامسة.

أبّّنّن مل يقدرن على تدبري هذه املنّظمة ولكّن هّن يسعني بكّل جهدهّن على النجاح. هبذه األنشطة لبلوغ 

                                                             

 W.PGD.AZM.IKG.30.3-01-19، قابلةنتيجة امل 18 

  O.IKP.PA.07.3-02-91 ،نتيجة املالحظة 19
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على أخذ  ولكّل واحد منهّن، أن تكون قادرة23وجيب أن تكون شخصية مستقلة. 22إىل الغاية املرجّوة،
من أمر سهل بل أن تكون قادرة على قراءة وإنتاج حال األنشطة وحركة التقييم. وأخذ التقييم ليس 

  24أصدقائهّن.

ّن يتعود على ه ممارسة البساطةي لقد أتت الشخصية اجلّيدة هبذه األنشطة يف التخّيم الكربى، وهي
 الرسساء لّ لكّل واحد منهّن يفكرن على جناح األنشطة وخاّصة لك ممارسة القيادة، اجلوّ  النوم ابحلّر والربد

ة، ار وليلهّن يتوّجهن ابلربد واحلر اجلّو يف كّل ّن ممارسة اجلسمية، أن يكون قادرة على تنظيم عضواهتنّ 
هّن بل هبذه األنشطة هّن ال يفّكرن على نفس ممارسة األخّوة اإلسالمية وتنظيم األاننية بني واحد وغريهو 

ّن يفكرن عن ه ممارسة التعليم لتنظيم احلياة، أخر يفّكرن غريهّن ويسعني على تنظيم األاننية بني واحد
 وتدريب على استعمل الوقت الضيق، إستفاد الوقت لعمل انفع

 25بنظر قليل الوقت فيعّود الطالبات على تنظيم العمل والوقت .

املراسم إحدى أنشطة واجبة. فقبل كّل بداية األنشطة ما تتعّلق ابلكشافة جيب أن تبدأ ابملراسم. 
تريب كّل الطالبات التمسك الشخصية اجلّيدة. تتعّلم الطالبات منها أن تكّن شخصا مطيعا على وفيها 

تنظيم مجيع النظم. وخاّصة للفصل اخلامس كاملدّرابت يتعّلمن كيفّية رايسة عضواهتن لتكون فرقة جّيدة 
   26ة.لكشافوكذالك يتعّلمن عن التكّلم أمام اجلماعة وإعطاع التشجيع والتقييم ما يتعّلق اب

ة له أثر كبري يف تكوين الشخصية القيادية جلمبع الطالبات خاصّ هبذه األنشطة خاّصة للمراسم، 
 للفصل اخلامس. فيظهر العوامل األدلّة على تنفيذ األنشطة الكشفية يف تكوين شخصية القيادة، وهي

ومسؤولة على  ط وتنظيم التظمتتطّلب املدّرابت على قيام القدوة احلسنة أمام عضواهتّن وأقامت اإلنضبا

                                                             
    W.PGD.AZN.IKP.29.3-01-19، قابلةنتيجة امل 22

 W.PGD.AZM.IKG.30.3-01-19، قابلةنتيجة امل23 
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 21تتطّلب املدّرابت من املراسم أن تنّظم عضواهتّن اتّما وتوزيعهّن بوظيفة املراسم. و  22سري األنشطة.
 20وتتطّلب املدّرابت يعاودن على التكّلم أمام اجلماعة وإعطاع التقييم وّتليلها والتشجيع لتنمية النشاط.

 

يّة تنفيذ األنشطة الكشفّية يف تكوين الشخصية القياديف العوامل املساعدة والعوامل املعوفة  .و
 .طالبات الفصل اخلامس مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احلديثةل

 

الفصل  طالباتلة يّ يف تكوين الشخصية القيادبعد أن عرضت الباحثة عن تنفيذ األنشطة الكشفية 
العوامل ة عن للرتبية اإلسالمية احلديثة ، فرأت الباحث كونتور للبنات احلرم الثالثاخلامس مبعهد دار السالم  

الفصل  طالباتبة يّ تنفيذ األنشطة الكشفّية يف تكوين الشخصية القياديف  عائقةعوامل الو ال املساعدة
 اخلامس وهي ممّا يلي:

الغناء اجلماعي لزايدة املواد اإلضاقية، مثال اجياد مباراة إجياد هي  عوامل املساعدةال
يف صناعة الرأد ألّن نصب أو إقامته بشكل خمتلف كّل أسبوع تكون تسلية النشاط و 39نشاطهّن.

مجيع  نشاط الطالبات على إشرتاكو  النشاط يف إلقاء املادة األساسية ويؤثّر أتثريا عظيما هلنّ و 31هلّن.
 .األنشطة ما يتعّلق ابلكشيفة واملساعدة على النجاح قّوادهنّ 

  التعباملوعد املستخدم وهو يف النهار ألّّنّن يفو  كانت املدّرابت انقصة النشاطهي   العوامل املعوفة
 أغلب ومل تناست ابملواد املقّررات ومل تستوعب املاّدة  وّتملإستخدمت املدّرابت الطريقة اإللقائية و 

هو يف النهار املوعد املستخدم و و  التدريبلتكوين إقامة الرأد شرط قبل بداية و  العضوات إىل امللل والسامة
 .ألّّنّن يف التعب

أن ّتسن الطالبات الفصل اخلامس يف إلقاء املواد الكشفية ألّن نشاط التحليل هلذه املشكلة 
زايدة املواد اإلضافية و  .املوعد املستخدم وهو يف النهار ألّّنّن يف التعبالطالبات متعّلقة نشاط املدّرابت.
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 .تدريب مبادئ العالج لألمراض الطارئة  ة إىل األنشطة اليت ّتمل العضوات إىل نشاط مثالأغلب ابلنسب
ة املناسبة أن خيتار املدّرابت الطريقو  .أن تقيم املدّرابت العضوات إىل فرق ما ونظمهّن ابإلشراف الكاملو 

 .تعزيز املواد، مع اإلشراف من جمليس تنسيق للحركة الكشفية
 

 نتيجة البحث .ز

 العالقة بني النظرية القياديّة ابألنشطة الكشفية املستخدمة 

لدور املدّرابت املهّمة  (teori Transaksional)تسّمى هذه األنشطة ابلنظرية املعامالت  التخيم الكربى .1
 يف إشراف عملية األنشطة الكشفية وتنظيمها وتنظيم االنضباط فيها كمقيمة النظم يف الكشافة.

لنمّو الشخصية القيادية   (teori perilaku)السلوكية تسّمى هذه األنشطة ابلنظرية  األنشطة الكشفية .2
 لدى املدّرابت كالقيام مبسؤولية على مجيع الربامج الكشفية واجناحها كّلها بكّل محّاسة.

لتسوية ختطيط األعمال يف   (teori transformasional)التحوالت  ابلنظرية تسّمى هذه األنشطة املراسم .3
 ملراسم األّول قبل ذهاب املدّرابت يف فرقتهّن املعينة من جمليس التنسيق حلركة الكشفية.ا

النتائج اليت وجدهتا الباحثة من حبثها عن تنفيذ األنشطة الكشفية يف تكوين الشخصية القيادية 
 تنفيذ. يف حلديثةاتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية نلطالبات الفصل اخلامس مبعهد دار السالم كو 

ونتور للبنات كالفصل اخلامس مبعهد دار السالم   طالباتلة يّ األنشطة الكشفّية يف تكوين الشخصية القياد
الزم على  يف الكشافة ماّدتني وها املاّدة األساسية واملاّدة اإلضافية، و للرتبية اإلسالمية احلديثة. احلرم الثالث

إىل عضواهتّن، ألّن قدرهتّن يف إيصال املاّدة إىل العضوات دليل على كّل املدّرابت أن يدّرسن ماّدهتّن 
صري، فينبغي للمواد اإلضافية وقت ق إستيالء املاّدة. جبانب ذالك تعّود املّدّرابت على التكّلم أمام اجلماعة.

دّرابت على أخذ على كّل املدّرابت أن يفّكرن للماّدة اإلضافية لعضواهتّن. يف هذه الرخصة الغالية، تعّود امل
 اإلستنباط هلذه األنشطة

مل يبلغ العمر ألّن كاّفة السّنة اخلامسة يف عمر السادس عشر ال تتحملن يف ، التخّيم الكربى يف
ادارة هذه األنشطة ليكون جلنة على هذه األنشطة. ألّن كّل األنشطة عن الكشافة خارج املعهد دار السالم  

قة العالية مستوى ما فوق العشرين من العمر. وأّما يف هذا املعهد كّل كونتور مأخوذة من اللجنة على فر 
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 (penegak)مأخوذة من السّنة اخلامسة على فرقة اجلّوالة  وخاّصة هلذه األنشطة اللجنة يتعّلق ابلكشافة
هلذف الرتبية. وأن تكون قادرة على إدارة املنّظمة. احلقيقة أبّّنّن مل يقدرن على تدبري هذه املنّظمة ولكّن 
هّن يسعني بكّل جهدهّن على النجاح. هبذه األنشطة هّن وصلت إىل الغاية املرجّوة. وتكون لديهّن 

 شخصية مستقلة.

اإلنضباط  اء القدوة احلسنة أمام عضواهتّن وأقامتتتطّلب كّل املدّرابت على القيام إبعط، املراسميف 
وزيعهّن تتطّلب املدّرابت من املراسم أن تنّظم عضواهتّن اتّما وتو  وتنظيم النظم ومسؤولة على سري األنشطة.

بوظيفة املراسم. وتتطّلب املدّرابت أن يعاودن على التكّلم أمام اجلماعة وإعطاع التقييم وّتليلها والتشجيع 
 النشاط. لتنمية

واستخدمت املدّرابت الطريقة اإللقائية أغلب ومل  كانت املدّرابت انقصة النشاط،  العوامل املعوفة
إجياد املواد ، عدةاملساعوامل  .املوعد املستخدم وهو يف النهار ألّّنّن يف التعبو  تناست ابملواد املقّررات

ائد بشكل النشاط يف صناعة الرائد ألّن قيام الر و  نشاطهنّ اإلضاقية، مثال اجياد املباراة الغناء اجلماعي لزايدة 
 ما هلّن.النشاط يف إلقاء املادة األساسية ويؤثّر أتثريا عظي. و خمتلف ومسعد كّل أسبوع تكون تسلية هلنّ 

 اخلامتة  .ه

 تائجهذا الباب أرادت الباحثة أن ختتّم حبثها أبمرين ها نلقد وصل الباحثة إىل هذا البحث، ففي 
صية وأن تفّكر جّيدا يف تعيني األنشطة املتعّلقة ابلكشافة اليت هتدف إىل تكوين الشخالبحث والتوصية. 

 القيادية والتنظيمية اإلنضباطية. ألّن تكوين الشخصية اجلّيدة للّناس أتيت بعد األنشطة الكثرية.

قبل أن ترّقي ن ثالث أجمللس التنسيق للحركة الكشفية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم ال
 ختتتم الباحثة حبثها ترغب الباحثة يف عرض الوصااي النافعة مؤسسا على نتائج البحث السابق يف تنفيذ

األنشطة الكشفية يف تكوين الشخصية القيادية لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دار السالم كونتور للبنات 
وهذه الوصااي تشمل النواحي األتية : جمللس التنسيق للحركة الكشفية  ثةاحلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احلدي

ات وخاّصة ترّقي إهتماما يف احلركة الكشفية جلميع الطالبمبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثالث أن 
ألنشطة اللفصل اخلامس كاملدّرابت، ألّن نشاط املدّرابت يؤثر حبركة الطالبات. وأن تفّكر جّيدا يف تعيني 
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املتعّلقة ابلكشافة اليت هتدف إىل تكوين الشخصية القيادية والتنظيمية اإلنضباطية. ألّن تكوين الشخصية 
 اجلّيدة للّناس أتيت بعد األنشطة الكثرية.

ر على احلة ومثاال أكثصوعلى كاّفة الطالبات الفصل اخلامس كاملدّرابت أن تكون قدوة جّيدة و 
ة وأن يستعددن إستعدادا اتّما يف غرس املاّدة لعضواهتّن، ألّن جناح الطالبات عضواهتّن يف مجيع األنشط

ث فالرجاء من الباحثة القدمي الذي يرغب يف إستمرار هذا البح مّتصف من جناح املدّرابت يف غرس املاّدة.
 أن يكون أعمق وأوضح وأدّق مما حصلت عليه الباحثة األن.
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