
 التربية الكشفية الفرقة الرابعة

 (بنات () بنين ) 



 وسائلها... مبادئها ... أهدافها    

  : الحركةتعرٌف 

 ، سٌاسٌة غٌر تطوعٌة تربوٌة حركة ) -: بأنها (ً عالمٌا ) الكشفٌة الحركة تعرف

 ، العقٌدة أو الجنس أو األصل فً تمٌٌز دون ، للجمٌع ومفتوحة ، للفتٌة موجهة
 ) الحركة مؤسس وضعها التً والطرٌقة والمبادئ للهدف وفقاً 

 ، ذكً رجل بحق فهو ، األساسً منهجها لها ووضع أسسها الذي الكشفٌة الحركة

 لنا الشرع أمر منطلق من ولكن اإلعجاب منطلق من ذلك نقول وال الذكاء وبمنتهى
 على قوم شنأن ٌجرمنكم وال : تعالى هللا قال دٌننا غٌر على هم من مع حتى بالعدل

  العظٌم هللا صدق للتقوى اقرب هو اعدلوا تعدلوا أال
 وٌوجهها الشباب طاقات من ٌستفٌد كٌف عرف ( باول باد اللورد ) الرجل هذا

 هذه تصطبغ أن البد وكان ، نصرانٌاً  انه ننسى أال ٌجب انه إال . ٌرٌد الذي التوجٌه
 . فٌها الفرعٌة التقالٌد بعض فً واضحاً  وظهر . وٌراه ٌعتقده بما الحركة

 



  -: أهداف الحركة الكشفٌة

  -:هدف الحركة الكشفٌة هو 
فً تنمٌة الشباب للوصول إلى االستفادة التامة من المساهمة 

قدراتهم البدنٌة واالجتماعٌة لبنائهم روحٌاً وجعلهم أفرادا مسؤولٌن 
 .ألنفسهموأعضاء نافعٌن لمجتمعهم ، وقبل ذلك 

 
هذا هدف عام تسعى الحركة الكشفٌة لتحقٌقه ، من خالله ٌتبٌن لنا 

الكثٌر من أهدافها الفرعٌة الصغٌرة إلى تكون عادة قرٌبة التحقٌق 

أما األهداف بشكل عام فتحتاج إلى بحث مستقل لبٌانه ودراسة . 
 . المناهج والبرامج الخاصة بالحركة الكشفٌة الستخراج األهداف



 -الكشفٌةمبادئ الحركة 

 من العدٌد وهناك . والتكامل النمو ٌحقق حتى ثابتة وقواعد أسس على ٌقوم أن ٌجب بناء عمل أي

 أن تجـد ذلك سـبب عن تبحث وعندما . اختفت ثم الزمن من فترة ظهرت والحركات المشارٌع

 القالئل الحركات من الكشفٌة الحركة أن ونجد . طوٌالً  تبقى لكً صالح وغٌر ضعٌفاً  كان أسـاسها

 التً مبادئها سالمة على ٌدل األمر وهـذا ، الوقت مرور مع وثباتاً  قوة تزداد صامدة ظلت التً

 اإلنسان لفطرة موافقة القٌم وهذه ، سامٌة ومبادئ حمٌدة قٌم على اعتمدت ألنها ، علٌها قامت

 الحركة ومبادئ. تطبٌقاتها سبل اختلفت وإن فعاله متمٌزة جعلتها مما . علٌها هللا فطره التً
 .: الكشفٌةهً

 

 أداء الواجب نحو هللا

 سبحانه هللا نحو الواجب فأداء . األخرى المبادئ لتحقٌق بنفسه ٌكفً المبدأ وهذا
 وبذلك العالمٌن رب هلل ومماتً ومحٌاي ونسكً صالتً إن قل : تعالى هو وتعالى

 إال اإلنسان حٌاة من جانب  لقوله منتطبٌق فما ،  المسلمٌن أول وأنا أمرت

 آمر التً العبادات أداء هو والنسك بالصالة فالمقصود . اآلٌة هذه فً وٌوجد

 ٌصور ما لكل شامل فهو والممات الحٌاة أما . سبحانه الشارع لدن من بها اإلنسان

 وسلوكٌات وتصرفات وأفعال وأقوال أعمال من حٌاته حال فً اإلنسان عن



 أداء الواجب نحو اآلخرٌن 

 إلى تتعدى بل فقط المادٌة النواحً تشمل ال اآلخرٌن فخدمة ، مفتوح ومجاله ، واسع باب وهذا

 ، بغٌره ٌشعر إنسان الكشفٌة للحركة ٌنتسب من ٌكون أن فٌجب ، للنفس النفس وخدمة معالجة

 وهذا ، لإلصالح جهده بكامل ٌعمل قلوب طبٌب ٌكون اإلنسان وهذا . ذاته إلنكار طوٌالً  عمل ألنه

 الخٌر إلى ٌدعون أمة منكم ولتكن  : تعالى قال سبحانه العباد رب به أمر إلهً ربانً منهج هو

 . به القٌام المسلم على ٌتحتم واجباً  فكان ، اآلٌة  بالمعروف وٌأمرون

 أداء الواجب نحو اآلخرٌن 

 قال وتربٌتها ، لنفسه اإلنسان شخصٌة لتكوٌن األساسٌة والركٌزة ، األصٌل األصل هو فهذا

 خٌاراً  لإلنسان وتعالى سبحانه نترك هكذا وتقواها فجورها فألهمها سواها وما ونفس :تعالى

 من والكشفٌة . خلقه بشرع بذلك مستنٌراً  ، طرٌقه وسلوك الخٌر على وتعوٌدها نفسه تربٌة فً

 القرار، باتخاذ النفس على االعتماد حٌث . القوٌة الحسنة التربٌة لذاته الفرد تربٌة سماتها ابرز

 قوٌة متمٌزة شخصٌة اإلنسان تجعل بأن كفٌلة السمات هذه كل ، الخ ، والتخطٌط ، والتعاون
 . الصحٌحة بالطرٌقة غٌرها قٌادة تستطٌع



 الحركة الكشفٌة  وسائل

عهد ٌقطعه الكشاف على نفسه بااللتزام بالمنهج السلٌم والسلوك ) الوعد هو  الوعد والقانون: أوالً 

  .) الحسن واألسلوب الذي تتخذه الكشفٌة فً تطبٌق برامجها

 التً الحسنة األخالق بمنهج لتذكٌره الكشاف علٌها ٌتعرف صفات مجموعة ) فهو القانون أما

 للبرامج تطبٌقه خالل عملٌاً  واقعاً  األخالق هذه وتتمثل ، وتعالى سبحانه خالقه من بها أمر
 ) وغٌرها الكشفٌة

 التعلٌم بالممارسة : ثانٌاً 

 على بنفسه ٌتعرف الكشاف الفتى ٌجعل بأن ذلك ، العلٌم أنواع أرقى وهو

 الصواب ٌتعلم بنفسه تتركه ثم ، البرامج له تضع فالكشفٌة . والحقائق المعلومات

  الطرٌقة بهذه جدٌدة ومعارف مهارات ٌكتسب انه فنجد ، فقط الخطأ عن وٌوجه ،

 قد الكشفٌة أن مع ، المنهج هذا تنهج بدأت الحدٌثة التربٌة مناهج أن ونجد .

 األهداف تحقٌق وسائل أهم أحد األسلوب هذا جعلت



  -: نظام الطالئع: ثالثاً 

 وصقلها والمهارات المعارف واكتساب التربٌة طرق وأفضل احسن ومن ، تربوي ذاته بحد نظام وهو

 المشورة أسلوب وٌنهج ، ذاته فٌنكر . ’صغٌر مجموعات فً التعاون على الفتى تعوٌد هو وذلك ،

 عن جدٌدة برامج ٌوجد أو ، المطروحة والبرامج المواضٌع ٌناقش فهو ، العشوائٌة غٌر المنظمة

 هنا بالذكر الجدٌر أن إال به لإلسهاب الخاص مكانه وله ، الطالئع نظام هو ، األسالٌب احدث طرٌق
 . األهداف وتحقٌق المبادئ لغرس الكشفٌة تتجه ممٌز أسلوب هوانه

 البرامجالتدرج فً : رابعاً 

 تدرج ٌكون كٌف سؤال على اإلجابة هو وإنما ، موضعه له بل ، الكشفٌة البرامج عن هنا الحدٌث ولٌس

                     األهداف؟ تحقٌق وسائل من وسٌلة الكشفٌة البرامج
 دون وصعب كبٌر برنامج تطبٌق ٌصعب انه ذلك ، األهداف لتحقٌق مهم أمر وغٌرها الكشفٌة البرامج تدرج ن إ

 وهكذا الصغٌر بالبرنامج البدء هً البرامج فً بالتدرج فنعنً وهكذا ، منها اقل هو ما البرامج من تأخذ أن

 فتبدأ الكشفٌة للمراحل بالنسبة الحال هو كما ، الكبٌر البرنامج إلى ، وسهولة ٌسر وبكل بالنهاٌة إلى نصل حتى

                            القٌادة ثم الجوالة إلى النهاٌة فً تصل حتى باألشبال
 . العمل بداٌة فً والعقبات الصعوبات وٌوجد ٌورث بدونه العمل أن وذلك ، المضمونة نتائجه له التدرج وهذا
 التً المرحلة إلى انتقلت الفتى انتقاها ما إذا حتى ، الفردٌة النواحً فً برامجها تبدأ الكشفٌة الحركة فمثالً 

  . المجتمع مستوى على العمل النهاٌة فً آفتً اصبح حتى وهكذا ( صغٌرة مجموعات فً العمل ) بعدها
 .الحركة وسائل من الخامسة الوسٌلة هً هذه ؟ سلف ما كل تطبٌق فٌه تستطٌع الذي العمل مٌدان أٌن ولكن



 - حٌاة الخالء: خامساً 

وتعتبر حٌاة الخالء ارض االختبار التً نشاهد فٌه نتائج ذلك كله مما سلف ، فهً إطالق الفتى فً الخالء وتركه ٌدٌر 

الخ …حٌث الوسائل معٌنه وظروف صعبة . آمر نفسه بنفسه ٌخطط، وٌجهز ، وٌنفذ ، ٌقوم ، وٌرى نتائج عمله بنفسه 

 .وحٌاة الخالء عالم خاص فً الحٌاة الكشفٌة. فهً فً الحقٌقة قلب العمل الكشفً ومحكه الحقٌقً 
ومن هذا . فالخالء ٌعتبر كتاب الكون المفتوح ، الذي ٌقرأه اإلنسان بعقله وحسه ، كما ٌشاهده ببصره وٌسمعه بأذنه 

الباب اكتسبت حٌاة الخالء صفة خاصة عند الكشافٌن ، فال ٌعتبر الكشاف نفسه كشافاً ما لم ٌخوض فً هذا العالم وقتاً 

 . كافٌاً ، ولٌس هذا مقام البسط فً حٌاة الخالء ، وإنما هً مالمح مبسطة

 الكشفٌةنظام الشارات : سادساً 

وهو أسلوب من أروع : كذلك الكشفٌة تتمتع بنظام فرٌد شٌق ممتع مفٌد ، ذلك هو نظام الشارات الكشفٌة 

وأنفع األسالٌب الحدٌثة لخدمة هدف الكشافة ، ذلك أنها دراسة نفسٌة عملٌة تطبٌقٌة لنفسٌة الفتى ، 

ومحاولة تحقٌق وإشباع رغباته وتنمٌة مهاراته ، والوصول به إلى هدف الكشفٌة ، بناء الجٌل الصالح 
 . المؤمن برسالته فً نفسه ومجتمعه

الهواٌات والجدارة ٌحقق أهداف تربوٌة كبٌره ال ٌمكن استٌعابها فً هذه العجالة : نظام الشارات بقسمٌه 

، إال أنها إحدى أهم ممٌزات الحركة الكشفٌة ذلك أن كل فتى البد له من مهارات خاصة ، ومواهب تكمن 

داخله ، ال ٌمكن معرفته وخدمتها وصقلها وتنمٌتها الالعن طرٌق فتح المجال لهذا الفتى بأن ٌمارس هذه 

الهواٌات إال بمحض أرادته واختٌاره ، ومن ثم ٌتم معرفتها وتنمٌتها ، وتحفٌزه لبذل المزٌد عن طرٌق 
 الشارات والشهادات الخاصة ، وكذلك التدرج فً الطلٌعة ٌعتبر من اكبر الحوافز لتنمٌة روح القٌادة لدٌة



 والقانونالوعد    

وقد تختلف صٌاغة وعد وقانون . تعُهد جمٌع أعضاء الحركة الكشفٌة بااللتزام بوعد وقانون الكشافة

الكشافة فً الجمعٌات الكشفٌة الوطنٌة المختلفة بما ٌتناسب مع الثقافة المحلٌة، ولكن كل الصٌاغات تستند 

 :على الوعد والقانون كما عبر عنهما مؤسس الحركة الكشفٌة اللورد بادن باول

 الكشافةوعد 

جهديعد بشرفً أن أبذل قصارى أ  
 ؛والظروف  وأن اساعد الناس فً جمٌع األوقاتالوطن ، فى القٌام بواجبً نحو هللا ثم 

 قانون الكشافةاعمل بوأن 

 مفٌداً الكشاف  الكشاف مخلص  شرف الكشاف موثوق به الكشافةوعد 

 الكشاف رفٌق بالحٌوانات الكشاف مؤدب ودمث الخلق الكشاف صدٌق للجمٌع

 بشوش وٌبتسم عند الشدائد افالكش الكشاف ٌطٌع أوامر والدٌه وقائد فرٌق الكشافة

 الكشاف طاهر الفكر والقول والعمل الكشاف مقتصد



 :ٌستند الوعد والقانون على مبادئ الحركة الكشفٌة
" عالقة الشخص بالقٌم الروحٌة للحٌاة، واإلٌمان الراسخ  -" الواجب نحو هللا

 .بوجود قوة تعلو على قوة البشر
" عالقة الشخص مع المجتمع، ومسئولٌة الشخص  -" الواجب نحو اآلخرٌن

أسرته والمجتمع : داخل المجتمع؛ بالمعنى الواسع للمصطلح والذي ٌشمل

المحلً والوطن والعالم بأسره، وكذلك احترام اآلخرٌن والمحافظة على 
 .البٌئة التً تمثل عالم الطبٌعة

" مسئولٌة الشخص عن تطوٌر إمكاناته ومهاراته، من  -" الواجب نحو الذات

استغالل قدراته بأفضل طرٌقةخالل  . 
الكشافة فً بلدك؟ هل ترٌد أن تعرف كٌف ٌتم التعبٌر عن وعد وقانون 

االتصال بجمعٌتك الكشفٌة الوطنٌة لمزٌد من المعلوماتعلٌك   . 


