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البحثص لخستم
تأثري الكشفية حنو التعاطف الطالب من الو . 2015ة ،عب ، السايوسف، إمام

كلية علم : ماالنج. البحث. مجرب7ة الثناوية العامة احلكمية املدارس
.اإلسالمية موالنا مالك إبراهيماحلكمية امعة اجلالنفس يف 

أردين املاجستري أرديتريستيادي :املشرف
.الطالبية الكشفية واألنشطة الكشفية، التعاطف:الرئيسية كلماتال

يأيت من بعض األحداث واملراجع املوجودة، وال شك أن جنوح األحداث 
كبري يف قطاع التعليم، وخاصة بالنسبة للمدرسة جلعل " الواجبات"والبلطجة سيكون 

: 1999(يف كتابه هورلوكيقول. الطالب جود شعور احلب والتعاطف مع اآلخرين
، وهذا التعاطف هو القدرة على فهم املشاعر ومشاعر اآلخرين، والقدرة على )118

هذه القدرة ميكن أن يكون التعاطف . ختيل تعليقات الذاتية يف وجهة نظر اآلخرين
، مث، ميكن القول أن مجيع )سنوات6(

قادرة على التعاطف، يف مستويات خمتلفة من األفراد لديهم القدرة األساسية لتكون 
مما جيعل شعور الشفقة والتعاطف ميكن القيام به يف عملية التعلم . العمق وكيفية تفعيل

اليومية يف الفصول الدراسية وخارج الفصول الدراسية مثل الالمنهجية، واحدة من هو 
.الكشفية الطالبية

مجرب من أجل حتديد 7ة الثناوية العامة احلكمية املدارسوهذا البحث أجري يف
الطريقة اليت . مجرب7تأثري الكشفية حنو التعاطف الطالب من املدارس االعدادية 

استخدمت يف هذا البحث هو املنهج الوصفي مع شكل البحوث والدراسات يف شكل 
تخدمها تقنيات مجع البيانات اليت يس. طالبا48مشارك هلذا البحث هم . العالقة

. الباحثون هي تقنية أداة اتصال غري مباشرة مع جمموعة من البيانات يف شكل استبيان
النسخة SPSSومجع ومعاجلة البيانات يستخدم بسيط اخلطي حتليل االحندار مبساعدة
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نتائج من هذه مذكرة حبثية أن نتائج حتليل البيانات أظهرت أن هناك تأثري بني ال
مستوى األنشطة الكشفية . ٪57.3ألنشطة التعليمية للطالب من التعاطف الكشفية ا

32٪ أو 67مجرب هو يف الفئة الوسطى من 7ة الثناوية العامة احلكمية املدارسيف
شخصا، والفئات 10٪ أو 19،5يف حني أن بقية الطالب يف الفئة العليا من . شخصا

الطالب يف يف حني أن مستوى التعاطف. أشخاص6٪ أو 13.5منخفضة من 
يف حني أن بقية . شخصا32٪ أو 67مجرب يف الفئة املتوسطة هو 7املدرسة اإلعدادية 

أشخاص، والفئات املنخفضة العناصر، وهي 9٪ أو 19الطالب يف الفئة العليا بنسبة 
هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني العالقة الكشفية . أشخاص7٪ أو 14

مع 0763ويدل على ذلك يف ص معامل إجيايب من . ف الطالبالالمنهجية مع التعاط
.وهذا يعين أن يتم قبول الفرضية. 0.05<) 0.000(ع 


