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 البرنامج الكشفي 

       تم تعریف البرنامج الكشفي في وثیقة 
السیاسة العالمیة للبرامج بأنھ:

    "كل ما یقوم بھ الفتیة والشباب من أنشطة 
باستخدام الطریقة الكشفیة لتحقیق الھدف 
التربوي للحركة، وبذلك فإن البرنامج الكشفي 
ھو البیئة الشاملة التي تعمل في الوحدات 
الكشفیة متضمنة االجتماعات، والزیارات، 
والرحالت، والكتب، والمطبوعات، والشارات، 
والرموز، والمسمیات، والخدمة، والزي، 
والتقالید، والعالقات، ونظام المجموعات، ونظام 

التقدم".



 الزي الكشفي�

    في الحركة الكشفیة نرتدي دائما اللباس الكشفي الموحد ألنھ وسیلة للتعرف على أنفسنا 
بشكل واضح مع المبادئ التي تمیز تطور شخصیتنا والتدریب على المواطنة واللیاقة 

البدنیة والعقلیة، تعد توحید اللباس الكشفي وسیلة یمكننا من خاللھا أن ندعم بعضنا البعض 
رغم اختالفاتنا، وإنھا طریقة نعبر من خاللھا عن التزامنا باإلیمان باللھ، والوالء للوطن، 

ومساعدة اآلخرین. 

ان حركة الكشافة مبنیة على القیم اإلیجابیة فكلما ارتدینا الزي الموحد كلما ربطنا أنفسنا 
بتلك القیم حیث یمكن أن یمیزنا أي شخص. نحن نقف سویا متحدین ولسنا مفترقین، 
ونستمر في تشجیع اآلخرین لاللتزام بتلك المبادئ. لذلك یجب علینا أن نفخر باالنتماء لھذه 

الحركة ونعبر عن ھذا االنتماء من خالل ارتداء اللباس الكشفي الموحد.

    ال یوجد لباس وزي موحد للكشافة على مستوى العالم. فكل جمعیة أو منظمة كشفیة 
تختار اللباس والزي الكشفي الذي یتناسب مع الثقافة المحلیة للبلد الذي تنتمي إلیھ، ورغم 
االختالفات الكبیرة في ألوان المالبس واألزیاء الكشفیة بین الدول إال أننا نستطیع من 
النظرة األولى معرفة اللباس الكشفي حیث تبقى ھناك بعض األشیاء التي تجعلنا نعلم أن 
ھذا اللباس كشفي وھي التي توحد كل من ینتمي للحركة الكشفیة كالشارة الكشفیة الدولیة 

والمندیل الكشفي، وشارات الھوایات ونحوھا.

ویمكن تعریف الزي الكشفي: على انھ اللباس الكشفي وما یتبعھ من شارات وأوسمة 
وعالمات یرتدیھا عضو الحركة الكشفیة.

   أما اللباس الكشفي: فھو ما یرتدیھ الكشــــاف من مالبـــــس خاصــــــــــة 
بالحــــــــــــــــركة الكشفیة وفقا لمواصفات خاصة وتشمل (غطاء الرأس، القمیص، 

المندیل، العقدة، البنطلون، الحزام، الجورب، الحذاء).



لمحة تاریخیة للزي الكشفي:1.

     بدأت فكرة توحید اللباس الكشفي ألعضاء الحركة الكشفیة مع بدایة فكرة إنشاء 
أول فرقة كشفیة من قبل مؤسس الحركة الكشفیة اللورد روبرت بادن باول، ویعتبر 
النقاد ارتباط بادن باول بالعسكریة ھو السبب الرئیسي من وراء فكرة توحید اللباس 
الكشفي اذ قضى أغلب سنوات عمره في ارتداء الزي الرسمي للجیش البریطاني، 
لذا فلیس من المفاجئ بأن یوصي بزي ولباس رسمي موحد للكشافة. ولقد اقترح 
مؤسس الحركة (بحسب ما ذكره روبرت بیترسون) أن یشبھ الكشافة شرطة جنوب 
أفریقیا في ارتداء القبعة الواسعة ذات الحواف، ومندیل على الرقبة، وقمیص ذو 

أكمام ملفوفة، وبنطلون قصیر، وجوارب مربوطة، وأحذیة مریحة.

منذ ذلك الحین مر اللباس الكشفي بمراحل عدیدة تم خاللھا تطویر المالبس الكشفیة 
على مستوى المنظمات والدول بحسب االحتیاجات الشخصیة ألعضاء الحركة 
أحیانا، وبسبب ضغوط المجتمع في أحیان أخرى. فعلى سبیل المثال اعتبر البنطال 
القصیر في بریطانیا عقبة أمام التحاق األوالد األكبر سنا بالحركة الكشفیة في فترة 

زمنیة من تاریخ الحركة في المملكة المتحدة.



العالم في بدایة الحركة الكشفیة:

  السیما مع تغیر نظام البنطلون القصیر في المدارس النظامیة. كما وجدت شكاوى من 
األھالي حول اللباس الكشفي الغیر مناسب لفصل الشتاء، وفي نھایة العام 1967م تم تغییر 
كلي للمالبس الكشفیة التقلیدیة اذ تم استبدال بنطلون الكشافة القصیر ببنطلون طویل، 
واستبدال القمیص ذو األكمام القصیرة بأكمام طویلة مع تغییر األلوان أیضا، واستمرت 
اإلبداعات في تطویر المالبس الكشفیة مع وجود مرونة في التعلیمات الخاصة بھا، كما سمح 
باستخدام التیشیرت في بعض المناسبات. وفي العام 1999م تم تكلیف أحد المصممین ألزیاء 
الشباب بتصمیم جدید لمالبس الكشافة البریطانیة، حیث تم استفتاء أكثر من 46000 كشاف 
في التغییرات على الزي الجدید، ویعتبر العام 2003م ھو األكبر واألشمل في تغییر الزي 
الكشفي الموحد في المملكة المتحدة بعد 34 عاما تقریبا. وفي أمریكا تخوف بعض األھالي 
في بدایة األمر من ارتباط الكشفیة بالجیوش العسكریة بسبب المالبس الكشفیة التي كانت 
تصنع في نفس الشركة التي تصنع المالبس العسكریة، السیما أن مؤسس الحركة ینتسب 

للجیش البریطاني.

   وقد مر اللباس الكشفي في الوالیات المتحدة األمریكیة بعدة مراحل من التطویر حتى عام 
1980م إذ حدث التطویر األكثر جماالً حین تبرع مصمم األزیاء أوسكار دي الرنیتا بخدمات 

إلعادة تصمیم كل األزیاء الرسمیة لجمیع مراحل الكشافة للذكور واإلناث.

  وفي العالم العربي مر اللباس الكشفي أیضا بعدة مراحل من التعدیل على مستوى الجمعیات 
العربیة، ومن أبرز ھذه التعدیالت االستغناء عن البناطیل القصیرة واستبدالھا بالطویلة 
للتناسب مع التقالید والثقافة العربیة وكذلك مراعاة للجوانب الشرعیة لدى بعض الجمعیات، 
وال زالت المؤسسات الكشفیة العربیة تطور في مالبسھا الكشفیة وتجدد اللوائح الخاصة بھا 

محاولة في التمیز وإشباع احتیاجات منسوبیھا.



فوائد توحید الزي الكشفي 2.

     أن أول ما یفكر فیھ الولد عند تقدمھ لالنتساب ألي فرقة كشفیة ھو ارتداء 
اللباس الكشفي، الذي یعتبر احد الحوافز الرئیسیة لألوالد الصغار، كما أنھ 
یتمنى في كل مرحلة كشفیة أن یتقدم للمرحلة التالیة لتجربة لون جدید من 
اللباس الكشفي، وذلك ألن اللباس الكشفي یجعلھ یشعر باالنتماء إلى أكبر 
منظمة شبابیة في العالم. كما أن اللباس الكشفي یفید من یرتدیھ في عدة 

مستویات من أھمھا:

 أ- الفرد:

یذكره بااللتزام بمیثاق الشبل الكشاف وشعار المرحلة مثل (ابذل قصارى •
جھدي).

یشجع على المظھر األنیق والسلوك السلیم.•

یمده بالمكان المناسب لعرض شارات الھوایة والجدارة وإنجازاتھ.•

یذكره باالنتماء للحركة ویشجعھ على االستمرار فیھا.•



 ب- المجموعات الكشفیة:

الشعور باالنتماء لمنظمة عالمیة، واالعتزاز بالعضویة •
في أكبر منظمة شبابیة.

ترشید التكالیف المادیة بسبب الشراء أو التصنیع •
بكمیات كبیرة موحدة.

إزالة الفوارق الطبقیة وتعزیز المساواة رغم اختالف •
الثقافات والمستویات االقتصادیة.

التعارف السریع، فمن خالل نظرة سریعة للمالبس •
تستطیع أن تعرف اسم الكشاف، وبلده، وفئتھ العمریة، 

ومرحلتھ الدراسیة، وھوایاتھ، ومركزه الكشفي.. الخ.

یعتبر اختیار اللباس المناسب أحد الحوافز النتماء •
األعضاء الجدد للكشفیة.

یساعد اللباس الكشفي الموحد على الشعور بروح •
الفریق الواحد واالنتماء للمجموعة األمر الذي یساعد في 

سرعة تحقیق األھداف المنشودة من الحركة الكشفیة.



مكونات الزي الكشفي:

   یتكون الزي الكشفي من مایلي:

غطاء الرأس. (القبعة، البریھة، الكاب). أ-

قمیص ذو جبین على الصدر لكل منھما غطاء قالب.  ب-

بنطلون (السروال) + حزام. ج-

المندیل الكشفیة + عقدة المندیل.  د-

حذاء جلدي + جورب. ه-

   باإلضافة إلى شارات مختلفة. (وینبغي أن یحتوي المندیل الكشفي، والقمیص 
على شارة الجمعیة وعلم الدولة إضافة لشارات الھوایة والجدارة إن وجدت.)

مالحظة: ترتدى المالبس الكشفیة في المناسبات التالیة :

1) عند تحیة العلم. 

2) االجتماعات الخاصة بالطلیعة أو الفرقة.

3) الرحالت بأنواعھا والزیارات الرسمیة.

4) اللقاءات والمحاضرات والدراسات والمؤتمرات الكشفیة.



مالبس األشبال  :-
 كاسكیت نیلي مع أشرطة  بیضاء.1-

 رباط الرقبة نیلي. 2-

 القمیص ابیض ذو جیبین وعلى كل منھا 3-
غطاء ذو زر ابیض مع قالبة على الكتف مزررة.

 السروال قصیر نیلي.4-
 الجواریب بیضاء طویلة مع شریط نیلي.5-
 الحذاء جلدي اسود.6-



مالبس الكشافة :-

  كاسكیت رمادي. 1-

 رباط الرقبة اخضر.2-

  القمیص أبیض ذو كمین طویلین وجیبین على 3-
منھما  غطاء ذو زر أبیض مع فانیال على الكتف 

مزررة.

 السروال طویل رمادي.4-

 الحذاء جلدي اسود. 5-



مالبس الزھرات:-

 بیریة نیلي.1-

 رباط نیلي.2-

 بدلھ رمادي. 3-

 حذاء ابیض. 4-

 جواریب بیضاء. 5-



مالبس المرشدات :-

 بیریة نیلي. 1-

 رباط نیلي.2-

 قمیص  أزرق (سمائي).3-

 تنورة نیلي. 4-

 حذاء اسود.5-

 جواریب بیضاء.6-



مالبس الجوالة :- 

 كاسكیت رمادي. 1-

  رباط الرقبة اخضر. 2-

 السروال طویل رمادي. 3-

 الحذاء الجلدي  أسود.4-

 یرتدي الجوال  المالبس الكشفیة الكاملة  فیضع عالمة 5-
على الكتف مكونة من األلوان الثالثة أحمر- أصفر – ویضع 

شریط  أخضر على كتفھ من الكتفین .



شكرا لحسن اصغائكم
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المحاضـــرة الثالثة
المثل في الحركة الكشفیة



المبحث الثاني: المثل في الحركة الكشفیة: 

  تقســــــــــــــــم المثل في الحركة الكشفیة إلى قسمین: 

أوال: المثل المعنویة وتشمل:

أ . الوعـــــــــــد الكشفي (القسم):

       من األعراف الكشفیة عند التحاق العضو الجدید بالحركة الكشفیة أن 
یردد الوعد الكشفي الذي یُعد أحد شروط القبول في الفرقة، وعادة یردد 
العضو الجدید ھذا الوعد في مراسیم حفل القبول الذي تقیمھ لھ الفرقة 
فرحة بانضمامھ عضواً جدیداً بالحركة الكشفیة العالمیة إذ ترفع الید 
الیمنى بوضع التحیة الكشفیة بمستوى الكتف.... وتكون صیغة الوعد 

الكشفي كما یلي:

      ((أعد بشرفي أن أسعى غایة جھدي في أن أقوم بواجبي نحو اللھ ثم 
الوطن وأن أساعد الناس في جمیع الظروف واألحوال وأن أعمل بقانون 

الكشافة". ))



ب.  القانون الكشفي: 
     قانون الكشاف ھو دستور للحیاة الكشفیة یرتكز على المبادئ الكشفیة، وھو القواعد �

الحیاتیة التي تحكم التصرفات الشخصیة لعضو الحركة في حیاتھ في الحاضر، كما توجھ 
تنمیتھ نحو المستقبل، وھو أیضاً مجموعة من القواعد لحیاة المجموعة، من حیث أنھ األساس 
الذي تعمل الوحدة الكشفیة من خاللھ.  ولذلك فإن قانون الكشاف ھو لب الطریقة الكشفیة 
وجوھرھا. ویھدف قانون الكشاف كقواعد محددة للسلوكیات الحیاتیة الشخصیة والجماعیة، 
یقدم قانون الكشافة أسلوباً مبسطاً في معاونة كل شاب على أن یصبح ملماً بما تحاول الكشفیة 
مساعدتھ في تحقیقھ، واكتشاف معنى الجوانب المختلفة في ھذا القانون وتلك القواعد السلوكیة 
الحیاتیة الشخصیة والعامة وذلك من خالل المرور بھذه التجارب الحیاتیة وممارستھا. 
والقانون الكشفي یمكن استخدامھ كمرجع في التنمیة المتدرجة للنظام القیمي للشباب. ویعد 
تعداد القانون الكشفي أیضاً من شروط القبول بالحركة الكشفیة، وھو یعكس بصورة واضحة 

أخالقیات النشاط الكشفي، ویتكون القانون الكشفي من عشرة بنود ھي:



1- الكشاف صادق:
      الكشاف صادق وشرفھ موثوق بھ، فالصدق فضیلة یتصف 
قائلھ باإلیمان والشجاعة فھو یقول الحق دون خوف وال یخشى 
في اللھ لومة الئم.. والكذب رذیلة یتصف قائلھ بالنفاق والجبن 

فھو یخشى قول الحق ویتنصل من ذكره.
    قال تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اللھ وكونوا مع الصادقین)

 (سورة التوبة آیة 119).
    وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إن الصدق یھدي إلى 
البر، وإن البر یھدي إلى الجنة، وإن الرجل لیَْصُدُق؛ حتى یُْكتََب 
یقًا، وإن الكذب یھدي إلى الفجور، وإن الفجور یھدي  عند اللھ ِصدِّ
إلى النار، وإن الرجل لَیَْكِذُب، حتى یْكتََب عند اللھ كذابًا) متفق 

علیھ.



2- الكشاف مخلص:
        الكشاف مخلص للھ ثم لوطنھ ووالدیھ ورؤسائھ 
ومرؤوسیھ، ویكون اإلخالص للھ بعبادتھ وحده وعدم اإلشراك 
بھ، ویتحقق اإلخالص للوطن بالذود عنھ ضد أعدائھ والتصدي 
لكل من یحاول أن ینال منھ، ودورك في ھذا ھو الجد واالجتھاد 
في عملك والمحافظة على المرافق العامة ومقاومة الشائعات.. 

الخ
      واإلخالص للوالدین بطاعتھما والعمل على إسعادھما، 
واإلخالص للرؤساء بطاعتھم واحترام وتنفیذ أوامرھم، 
واإلخالص للمرؤوسین بتوجیھھم وإرشادھم وحسن التعامل 
معھم.... قال تعالى: (وما أمروا إال لیعبدوا اللھ مخلصین لھ 

الدین).
(سورة البینة آیة 5). 

وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إنما األعمال بالنیات 
وإنما لكل امرئ ما نوى).



3- الكشاف نافع:
       واجب الكشاف أن یكون نافعاً ومعینا للغیر باذال جھده 

في سبیل ذلك مضحیاً براحتھ ومتعتھ، وعلیھ أن یعد نفسھ 
لمساعدة الغیر في شتى المناسبات ومختلف الظروف.. قال 
تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم 

والعدوان)
(سورة المائدة آیة 2). 

    وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (من فرج عن 
مؤمن كربة من كرب الدنیا فرج اللھ عنھ كربة من كرب یوم 

القیامة) متفق علیھ.



4- الكشاف ودود: 
    الكشاف صدیق للجمیع وأخ لكل كشاف ولو لم 
تكن ھناك معرفة سابقة، یبادلھ التحیة ویسدي إلیھ 

النصح ویمد ید المساعدة في ود وفي تواضع.. قال 
تعالى:

 (فالف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ اخواناً) (سورة 
آل عمران آیة 103).

    وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (ال 
تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اللھ 

اخواناً وال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث).



5- الكشاف مؤدب:
       الكشاف مؤدب ومھذب، یعطف ویحنو على 
الصغار،  ویحترم السیدات،  ویوقر الكبار، ویرفق 
بالمرضى وذوي العاھات، یفعل الخیر، ویبذل جھده في 
خدمة ومساعدة الغیر، بواعز من ضمیره وابتغاء 
مرضاة ربھ، ال یرجو من وراء ذلك جزاء وال شكورا، 
وال یتقبل عطاء نظیر خدمتھ.. قال تعالى: (وال تستوي 
الحسنة وال السیئة ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك 

وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم).
(سورة فصلت آیة 34)

   وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إن خیاركم 
أحسنكم أخالقاً).



6- الكشاف رفیق:
       رفیق بالكائنات الحیة أیاً كان نوعھا فیزرع النباتات 
ویتابع نموھا ..ویحافظ علیھا من االنقراض، كما یعامل 
الحیوانات والطیور برفق وال یؤذیھا، فال یھاجم أعشاشھا 
محطماً بیضھا، وال أوكارھا مشردا صغارھا بل علیھ أن یقدم 
لھا الطعام والماء ما أمكنھ ذلك.. قال تعالى: (وذللناھا لھم 
فمنھا ركوبھم ومنھا یأكلون ولھم فیھا منافع ومشارب أفال 

یشكرون) (سورة یس آیة 72).
     وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (ما من مسلم 
یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیأكل منھ طیر أو إنسان أو 

بھیمة إال كان لھ بھ صدقة) رواه مسلم.



7- الكشاف مطیع:
    الكشاف مطیع ألوامر والدیھ وقائد فرقتھ وعریف طلیعتھ. 

 الطاعة ھي ما یجب أن یتحلى بھا الكشاف، فیلبي أوامر 
والدیھ ورؤسائھ دون إبطاء أو اعتراض ما لم تكن بمعصیة 

للھ عز وجل، إذ إلطاعة لمخلوق في معصیة الخالق، ولھ 
(بعد أن یلتزم بتنفیذ األمر) أن یناقش وان یبدي وجھة نظره 
في ھذا اآلمر إن كان لھ رأي آخر مخالف..  قال تعالى: (یا 
أیھا الذین آمنوا أطیعوا اللھ وأطیعوا الرسول وأولي األمر 

منكم.).
(سورة النساء آیة 59)

     وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (اسمعوا وأطیعوا 
وان أستعمل علیكم عبد حبشي كأن راسھ زبیبة) رواه 

البخاري.



8- الكشاف باش:
     الكشاف باش یقابل الشدائد بصدر رحب. أي ال یجزع 

وال یرتاع إذا ما حزبھ أمر او صادفتھ شدة، بل علیھ أن 
یواجھ ذلك برباطة جاش وھدوء أعصاب ألنھ في ھذه الحالة 

یكون أقوى على المواجھة وأقدر على حسن التصرف.. ابتسم 
للشدائد وال تكتئب، وواجھا وال تفر منھا وسوف تتغلب علیھا 

وتنتصر.. قال تعالى: 
(یا أیھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا) (سورة آل عمران آیة 

.(200
وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (ال تحقرن من 

المعروف شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجھ طلق).



9- الكشاف مقتصد:
    االقتصاد في المال ھو أال تنفقھ إال بحقھ وفیما ھو 

ضروري ونافع ومحتاج إلیھ، فال تسرف وال تفتر فكال 
األمرین مذموم.. واالقتصاد ال یكون في المال فحسب، ولكنھ 

یمتد للوقت أیضاً والجھد فال تنفق وقتك وجھدك عبثاً. ومن 
أنواع االقتصاد الترشید في استھالك الماء والكھرباء... قال 
تعالى: (وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین) 

(سورة األعراف آیة 31).
وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ سلم: (كل واشرب والبس 

وتصدق في غیر سرف وال مخیلة).



10- الكشاف نظیف: 
الكشاف نظیف في فعلھ وفي قولھ وفي فكره وفي مظھره وفي كل ما یقوم بھ.

     النظافة نوعان: كنظافة الجسم والشعر واألظافر والملبس، والمحافظة 
على نظافة البیئة والممتلكات وكافة الحاجیات الشخصیة والعامة.

    ونظافة الباطن: وھي أن تكون طاھر القلب فال تضمر حقداً ألحد، عف 
اللسان فال یلتقط بالبذيء من القول، نقي السریرة فال تغتاب، قنوعاً فال تحسد 
وتتمنى زوال النعمة من الغیر، شریفاً في تعاملك، متسامحاً مع من أساء إلیك. 

قال تعالى:
  (إن اللھ یحب التوابین ویحب المتطھرین) (سورة البقرة آیة 222). 

وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إن اللھ جمیل یحب الجمال). رواه 
مسلم.

    یعتبر وعد وقانون الكشاف عنصراً واحداً من عناصر الطریقة الكشفیة 
ألن 

ك
اً منھما یرتبط بالعناصر األخرى برباط وثیق، غیر أن الوظائف التربویة لكل منھما تختلف عن اآلخر، لذلك یعد كل منھما منفصالً عن اآلخر في تناولنا لھما في ھذا العمل.ل



ثـــانــــیا: المثل الحسیة وتشمل 
  القـــــائــــد: صفاتھ وواجبات القائد.  أ-

  صفاتھ: 
 التحفظ في أقوالھ أعمالھ وحركاتھ. 1-
 االھتمام بالمظھر یكون ذو قیافة جیدة.2-
 أن یتصف بالجد والحزم. 3-
 االھتمام بحل مشاكل الكشافین دون تمییز.4-
 االھتمام بالفتى بما یفعل وما یقول أي یكون آذنا صاغیة لھ.5-

  واجبات القائد 
 التعرف عمر الفتى ومیولھ وقدراتھ. 1-
 االطالع على البحوث والدراسات الكشفیة وان یھتم برفع مستواه 2-

بصورة مستمرة.
 یجب أن یكون على اتصال مباشر مع الحركة الكشفیة ملما بما 3-

یستجد فیھا.
 تدریب العرفاء حتى یتمكنوا من تدریب طالئعھم. 4-
 تخطیط مناھج وبرامج الفرقة واإلشراف تنفیذھا بالتشاور مع 5-

مساعدي ومجلس الشرف.



الرموز  ب-
 رمز الطلیعة ویرسم على مثلث. 1-
 رمز الفرقة یتمثل بالمندیل الكشفي وال یسمح بارتدائھ إال للكشاف الذي 2-

ینھي حفلة الوعد. 
اإلعالم وتشمل. 3-
 علم الدولة.   ب- علم األشبال.  ج- علم الكشافة. 1.

د-علم الجوال.
 واإلعالم األخرى مثل:

 العلم الكشفي الدولي.  أ-
أعالم الكشافة (الجوي – البحري). ب-

وتتمتع ھذه اإلعالم باحترام وتقدیس وإجالل كونھا رمز الدولة وسیادتھا.
الشعارات: وتتمثل  في:  ج-
األشبال   ------------- أبذل الجھد. 1-
الكشافة --------------- كن مستعدا.2-
الكشاف المتقدم -------- أفق واسع. 4-
الجوالة ------------- الخدمة العامة.3-



شكرا لحسن اصغائكم
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
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قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

المحاضـــرة الثالثة
المثل في الحركة الكشفیة



المبحث الثاني: المثل في الحركة الكشفیة: 

  تقســــــــــــــــم المثل في الحركة الكشفیة إلى قسمین: 

أوال: المثل المعنویة وتشمل:

أ . الوعـــــــــــد الكشفي (القسم):

       من األعراف الكشفیة عند التحاق العضو الجدید بالحركة الكشفیة أن 
یردد الوعد الكشفي الذي یُعد أحد شروط القبول في الفرقة، وعادة یردد 
العضو الجدید ھذا الوعد في مراسیم حفل القبول الذي تقیمھ لھ الفرقة 
فرحة بانضمامھ عضواً جدیداً بالحركة الكشفیة العالمیة إذ ترفع الید 
الیمنى بوضع التحیة الكشفیة بمستوى الكتف.... وتكون صیغة الوعد 

الكشفي كما یلي:

      ((أعد بشرفي أن أسعى غایة جھدي في أن أقوم بواجبي نحو اللھ ثم 
الوطن وأن أساعد الناس في جمیع الظروف واألحوال وأن أعمل بقانون 

الكشافة". ))



ب.  القانون الكشفي: 
     قانون الكشاف ھو دستور للحیاة الكشفیة یرتكز على المبادئ الكشفیة، وھو القواعد �

الحیاتیة التي تحكم التصرفات الشخصیة لعضو الحركة في حیاتھ في الحاضر، كما توجھ 
تنمیتھ نحو المستقبل، وھو أیضاً مجموعة من القواعد لحیاة المجموعة، من حیث أنھ األساس 
الذي تعمل الوحدة الكشفیة من خاللھ.  ولذلك فإن قانون الكشاف ھو لب الطریقة الكشفیة 
وجوھرھا. ویھدف قانون الكشاف كقواعد محددة للسلوكیات الحیاتیة الشخصیة والجماعیة، 
یقدم قانون الكشافة أسلوباً مبسطاً في معاونة كل شاب على أن یصبح ملماً بما تحاول الكشفیة 
مساعدتھ في تحقیقھ، واكتشاف معنى الجوانب المختلفة في ھذا القانون وتلك القواعد السلوكیة 
الحیاتیة الشخصیة والعامة وذلك من خالل المرور بھذه التجارب الحیاتیة وممارستھا. 
والقانون الكشفي یمكن استخدامھ كمرجع في التنمیة المتدرجة للنظام القیمي للشباب. ویعد 
تعداد القانون الكشفي أیضاً من شروط القبول بالحركة الكشفیة، وھو یعكس بصورة واضحة 

أخالقیات النشاط الكشفي، ویتكون القانون الكشفي من عشرة بنود ھي:



1- الكشاف صادق:
      الكشاف صادق وشرفھ موثوق بھ، فالصدق فضیلة یتصف 
قائلھ باإلیمان والشجاعة فھو یقول الحق دون خوف وال یخشى 
في اللھ لومة الئم.. والكذب رذیلة یتصف قائلھ بالنفاق والجبن 

فھو یخشى قول الحق ویتنصل من ذكره.
    قال تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اللھ وكونوا مع الصادقین)

 (سورة التوبة آیة 119).
    وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إن الصدق یھدي إلى 
البر، وإن البر یھدي إلى الجنة، وإن الرجل لیَْصُدُق؛ حتى یُْكتََب 
یقًا، وإن الكذب یھدي إلى الفجور، وإن الفجور یھدي  عند اللھ ِصدِّ
إلى النار، وإن الرجل لَیَْكِذُب، حتى یْكتََب عند اللھ كذابًا) متفق 

علیھ.



2- الكشاف مخلص:
        الكشاف مخلص للھ ثم لوطنھ ووالدیھ ورؤسائھ 
ومرؤوسیھ، ویكون اإلخالص للھ بعبادتھ وحده وعدم اإلشراك 
بھ، ویتحقق اإلخالص للوطن بالذود عنھ ضد أعدائھ والتصدي 
لكل من یحاول أن ینال منھ، ودورك في ھذا ھو الجد واالجتھاد 
في عملك والمحافظة على المرافق العامة ومقاومة الشائعات.. 

الخ
      واإلخالص للوالدین بطاعتھما والعمل على إسعادھما، 
واإلخالص للرؤساء بطاعتھم واحترام وتنفیذ أوامرھم، 
واإلخالص للمرؤوسین بتوجیھھم وإرشادھم وحسن التعامل 
معھم.... قال تعالى: (وما أمروا إال لیعبدوا اللھ مخلصین لھ 

الدین).
(سورة البینة آیة 5). 

وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إنما األعمال بالنیات 
وإنما لكل امرئ ما نوى).



3- الكشاف نافع:
       واجب الكشاف أن یكون نافعاً ومعینا للغیر باذال جھده 

في سبیل ذلك مضحیاً براحتھ ومتعتھ، وعلیھ أن یعد نفسھ 
لمساعدة الغیر في شتى المناسبات ومختلف الظروف.. قال 
تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم 

والعدوان)
(سورة المائدة آیة 2). 

    وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (من فرج عن 
مؤمن كربة من كرب الدنیا فرج اللھ عنھ كربة من كرب یوم 

القیامة) متفق علیھ.



4- الكشاف ودود: 
    الكشاف صدیق للجمیع وأخ لكل كشاف ولو لم 
تكن ھناك معرفة سابقة، یبادلھ التحیة ویسدي إلیھ 

النصح ویمد ید المساعدة في ود وفي تواضع.. قال 
تعالى:

 (فالف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ اخواناً) (سورة 
آل عمران آیة 103).

    وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (ال 
تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اللھ 

اخواناً وال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث).



5- الكشاف مؤدب:
       الكشاف مؤدب ومھذب، یعطف ویحنو على 
الصغار،  ویحترم السیدات،  ویوقر الكبار، ویرفق 
بالمرضى وذوي العاھات، یفعل الخیر، ویبذل جھده في 
خدمة ومساعدة الغیر، بواعز من ضمیره وابتغاء 
مرضاة ربھ، ال یرجو من وراء ذلك جزاء وال شكورا، 
وال یتقبل عطاء نظیر خدمتھ.. قال تعالى: (وال تستوي 
الحسنة وال السیئة ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك 

وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم).
(سورة فصلت آیة 34)

   وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إن خیاركم 
أحسنكم أخالقاً).



6- الكشاف رفیق:
       رفیق بالكائنات الحیة أیاً كان نوعھا فیزرع النباتات 
ویتابع نموھا ..ویحافظ علیھا من االنقراض، كما یعامل 
الحیوانات والطیور برفق وال یؤذیھا، فال یھاجم أعشاشھا 
محطماً بیضھا، وال أوكارھا مشردا صغارھا بل علیھ أن یقدم 
لھا الطعام والماء ما أمكنھ ذلك.. قال تعالى: (وذللناھا لھم 
فمنھا ركوبھم ومنھا یأكلون ولھم فیھا منافع ومشارب أفال 

یشكرون) (سورة یس آیة 72).
     وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (ما من مسلم 
یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیأكل منھ طیر أو إنسان أو 

بھیمة إال كان لھ بھ صدقة) رواه مسلم.



7- الكشاف مطیع:
    الكشاف مطیع ألوامر والدیھ وقائد فرقتھ وعریف طلیعتھ. 

 الطاعة ھي ما یجب أن یتحلى بھا الكشاف، فیلبي أوامر 
والدیھ ورؤسائھ دون إبطاء أو اعتراض ما لم تكن بمعصیة 

للھ عز وجل، إذ إلطاعة لمخلوق في معصیة الخالق، ولھ 
(بعد أن یلتزم بتنفیذ األمر) أن یناقش وان یبدي وجھة نظره 
في ھذا اآلمر إن كان لھ رأي آخر مخالف..  قال تعالى: (یا 
أیھا الذین آمنوا أطیعوا اللھ وأطیعوا الرسول وأولي األمر 

منكم.).
(سورة النساء آیة 59)

     وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (اسمعوا وأطیعوا 
وان أستعمل علیكم عبد حبشي كأن راسھ زبیبة) رواه 

البخاري.



8- الكشاف باش:
     الكشاف باش یقابل الشدائد بصدر رحب. أي ال یجزع 

وال یرتاع إذا ما حزبھ أمر او صادفتھ شدة، بل علیھ أن 
یواجھ ذلك برباطة جاش وھدوء أعصاب ألنھ في ھذه الحالة 

یكون أقوى على المواجھة وأقدر على حسن التصرف.. ابتسم 
للشدائد وال تكتئب، وواجھا وال تفر منھا وسوف تتغلب علیھا 

وتنتصر.. قال تعالى: 
(یا أیھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا) (سورة آل عمران آیة 

.(200
وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (ال تحقرن من 

المعروف شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجھ طلق).



9- الكشاف مقتصد:
    االقتصاد في المال ھو أال تنفقھ إال بحقھ وفیما ھو 

ضروري ونافع ومحتاج إلیھ، فال تسرف وال تفتر فكال 
األمرین مذموم.. واالقتصاد ال یكون في المال فحسب، ولكنھ 

یمتد للوقت أیضاً والجھد فال تنفق وقتك وجھدك عبثاً. ومن 
أنواع االقتصاد الترشید في استھالك الماء والكھرباء... قال 
تعالى: (وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین) 

(سورة األعراف آیة 31).
وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ سلم: (كل واشرب والبس 

وتصدق في غیر سرف وال مخیلة).



10- الكشاف نظیف: 
الكشاف نظیف في فعلھ وفي قولھ وفي فكره وفي مظھره وفي كل ما یقوم بھ.

     النظافة نوعان: كنظافة الجسم والشعر واألظافر والملبس، والمحافظة 
على نظافة البیئة والممتلكات وكافة الحاجیات الشخصیة والعامة.

    ونظافة الباطن: وھي أن تكون طاھر القلب فال تضمر حقداً ألحد، عف 
اللسان فال یلتقط بالبذيء من القول، نقي السریرة فال تغتاب، قنوعاً فال تحسد 
وتتمنى زوال النعمة من الغیر، شریفاً في تعاملك، متسامحاً مع من أساء إلیك. 

قال تعالى:
  (إن اللھ یحب التوابین ویحب المتطھرین) (سورة البقرة آیة 222). 

وقال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: (إن اللھ جمیل یحب الجمال). رواه 
مسلم.

    یعتبر وعد وقانون الكشاف عنصراً واحداً من عناصر الطریقة الكشفیة 
ألن 

ك
اً منھما یرتبط بالعناصر األخرى برباط وثیق، غیر أن الوظائف التربویة لكل منھما تختلف عن اآلخر، لذلك یعد كل منھما منفصالً عن اآلخر في تناولنا لھما في ھذا العمل.ل



ثـــانــــیا: المثل الحسیة وتشمل 
  القـــــائــــد: صفاتھ وواجبات القائد.  أ-

  صفاتھ: 
 التحفظ في أقوالھ أعمالھ وحركاتھ. 1-
 االھتمام بالمظھر یكون ذو قیافة جیدة.2-
 أن یتصف بالجد والحزم. 3-
 االھتمام بحل مشاكل الكشافین دون تمییز.4-
 االھتمام بالفتى بما یفعل وما یقول أي یكون آذنا صاغیة لھ.5-

  واجبات القائد 
 التعرف عمر الفتى ومیولھ وقدراتھ. 1-
 االطالع على البحوث والدراسات الكشفیة وان یھتم برفع مستواه 2-

بصورة مستمرة.
 یجب أن یكون على اتصال مباشر مع الحركة الكشفیة ملما بما 3-

یستجد فیھا.
 تدریب العرفاء حتى یتمكنوا من تدریب طالئعھم. 4-
 تخطیط مناھج وبرامج الفرقة واإلشراف تنفیذھا بالتشاور مع 5-

مساعدي ومجلس الشرف.



الرموز  ب-
 رمز الطلیعة ویرسم على مثلث. 1-
 رمز الفرقة یتمثل بالمندیل الكشفي وال یسمح بارتدائھ إال للكشاف الذي 2-

ینھي حفلة الوعد. 
اإلعالم وتشمل. 3-
 علم الدولة.   ب- علم األشبال.  ج- علم الكشافة. 1.

د-علم الجوال.
 واإلعالم األخرى مثل:

 العلم الكشفي الدولي.  أ-
أعالم الكشافة (الجوي – البحري). ب-

وتتمتع ھذه اإلعالم باحترام وتقدیس وإجالل كونھا رمز الدولة وسیادتھا.
الشعارات: وتتمثل  في:  ج-
األشبال   ------------- أبذل الجھد. 1-
الكشافة --------------- كن مستعدا.2-
الكشاف المتقدم -------- أفق واسع. 4-
الجوالة ------------- الخدمة العامة.3-



شكرا لحسن اصغائكم



مدرس المادة 
 

م.د اوس سعدون سلمان     م.م حسن عبد الرزاق حسن
 

العام الدراسي (2020 – 2021)

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
كلیة الكوت الجامعة

قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

المحاضـــرة الثانیة
اھداف الحركة الكـشــــفیة ومبادئھا



أھداف الحركة الكشفیة:.
     أن ھدف الحركة الكشفیة ھو سبب وجودھا وھو المساھمة في تنمیة الشباب لالستفادة من 
قدرتھم البدینة والعقلیة واالجتماعیة والوطنیة والعلمیة وكمواطنین صالحین مسؤولین 
وكأعضاء في مجتمعاتھم المحلیة والوطنیة والعالمیة وھذا یؤكـد الخاصیة التربویة للحركة التي 
تھدف إلى التنمیة المتكاملة للفرد من النواحي البدنیة والمھاریة واالجتماعیة الروحیة كي 

یتحمل تبعات مستقبلیة.

 أ-األھداف التربویة لألشبال:
1.تحسین عمل الجسم الداخلي وتنمیة اللیاقة البدنیة.
2.إتباع القواعد الصحیة في الغذاء والنظافة العامة.

3.االندماج في القطیع والسوادیس والعمل والتفاعل معھا.
4.استكشاف وتنمیة المیول والھوایات الشخصیة.

5.االقتداء بالكبار الكتساب الخبرة وتنمیة الثقة بالنفس.
6.تنمیة حب االستطالع والمغامرة الصغیرة.

7.ربط وتكوین العالقات بین األشیاء الكتساب مفاھیم وحقائق جدیدة وإتاحة الفرصة للتعلم 
بالممارسة.

8.التعرف على العائلة والوطن وأھمیتھم للفرد والمجتمع.
9.التعرف على دالئل قدرة اللھ وعظمتھ وإتاحة الفرصة للقیام بالواجبات الدینیة.

10.تنمیة اإلحساس بالعدل في األلعاب والمسابقات.



األھداف التربویة للكشافة:ب-�
تنمیة القدرات والمھارات البدنیة والصحیة.1.
الربط بین التغیرات البدنیة في ھذه المرحلة ومتطلباتھا.2.
إشباع العالقات الشخصیة والتفاعل في الطالئع واكتساب مھارات القیادة والعمل 3.

الجماعي.
توفیر وتشجیع الھوایات الفردیة والمھارات بما ینمي اإلحساس باإلنجاز الفردي.4.
التفكیر بطریقة صحیحة لحل المشكالت.5.
توفیر األنشطة المتمیزة التي تتحدى القدرات وتفي بحاجات األعضاء وطاقاتھم وتشجیع 6.

حیاة الخالء.
اكتشاف المھارات.7.
توفیر الفرص الكتساب المھارات الالزمة لخدمة المجتمع واكتساب مفاھیم جدیدة للبیئة.8.
تنمیة السلوك القویم واكتساب القیم الدینیة عن طریق االھتمام باآلخرین وفھم قدرة اللھ 9.

وعظمتھ.
اكتساب القیم األخالقیة واالجتماعیة والحفاظ على الروح الكشفیة.10.
توفیر األنشطة المتمیزة التي تتحدى القدرات وتفي بحاجات األعضاء وطاقاتھم.11.



األھداف التربویة للكشاف المتقدم ج-

المشاركة في أنشطة متنوعة من التحدي الجسماني لتحقیق التنمیة البدنیة.1.

التعرف على التغیرات العنیفة الواقعة على األجھزة البدنیة وقبولھ.2.

تنمیة القدرة على العمل معھم وتوفیر الفرص التصاالت جدیدة.3.

تطبیق عملي للمھارات واالبتكارات الفردیة وعرضھا على الجماعة.4.

استخدام األسلوب الدیمقراطي في المناقشة والعمل والمساعدة على النضج. الكامل من 5.
خالل التعامل داخل وخارج الوحدة وتنمیة القدرات.

اإلكثار من نشاطات الخالء وتسحین الكفاءات والمھارات الكشفیة والقیادیة. واالتصاالت 6.
وحل المشاكل واتخاذ القرارات.

استكشاف القدرات المھنیة وتوفیر الفرص المناسبة إلتقان مھاراتھا.7.

القیام بادوار حقیقیة ومفیدة والمشاركة في أنشطة ثقافیة واجتماعیة لغرس روح. المواطنة 8.
وخدمة المجتمع.

االلتزام بالوعد والقانون وتوفیر الفرص للتقدم نحو أنشطة الراشدین.9.

تثبیت المفاھیم الشخصیة واالجتماعیة الصحیحة.10.

تنمیة قدرة التحدي لدى الكشافین.11.



األھداف التربویة للجوالة د-

االرتقاء بمستوى األداء البدني لنفسھ واآلخرین لتحقیق الصحة والنشاط.�

الجسم ھو ھبة من اللھ وعلینا الحفاظ علیھ سلیما نظیفا ومعافى.�

تشجیع الحریة الشخصیة من خالل المسؤولیة الجماعیة وترسیخ أسس العمل بروح الجماعة.�

تشجیع التقدم الذاتي من خالل تنمیة المھارات واإلحساس بالھویة.�

توفیر حریة اتخاذ القرارات وتحمیل المسؤولیة في الكشفیة والمجتمع الذي یحیط بھ.�

التعرف على المجتمعات الخارجیة وأنظمتھا وتكوین صداقات دائمة واالنطالق واالختالء في الخالء واكتشاف الذات.�

تدعیم القدرات والمھارات المھنیة ومعرفة اختیار مھنة المستقبل.�

مواجھة المشكالت االجتماعیة والبیئیة الحالیة والمستقبلیة وتفھم حاجات المجتمع.�

توفیر الفرص لممارسة الحیاة الشخصیة وفق القیم الدینیة وااللتزام بھا.�

التمسك بالحقوق وأداء الواجبات في الحیاة الشخصیة واالجتماعیة.�

تنمیة المھارات القیادیة المختلفة والمشاركة في تنمیة الحركة الكشفیة وتطویر برامجھا.�

مرحلة الجوالة ھي جزء ضروري في الحركة الكشفیة وختام مراحلھا.�

 والجوالة تشارك في نشاطات المغامرات وتسلق الجبال واإلبحار والنشاطات الجویة والدفاع المدني واإلسعافات األولیة 

وحیاة الخالء والتخییم الثابت والمتنقل واالستكشاف داخل وخارج الوطن واألھم خدمة الوطن والمجتمع والبیئة وااللتزام 

الطوعي بمبادئ الحركة الكشفیة ومن أھم نشاطات الجوالة ھي المساعدة في القیادة وتقبل التدریب الذاتي من خالل مراحل 

الجوالة وأوسمتھا والتقدم الفردي والجماعي.



3.مبادئ الحركة الكشفیة: 

     المبادئ ھي القوانین والمعتقدات األساسیة التي یجب مراعاتھا لتحقیق الھدف وبما أن الحركة الكشفیة حركة عالمیة �
وقومیة ووطنیة جمعت مثل وعادات الشعوب العالمیة والعربیة والمحلیة وغایتھا إعداد الشباب الواعي.

     لذا فان المبادئ ھذه الحركة ترتكز على ركیزتین مھمتین ھما (الوعد والقانون) ... وجھان لعملة واحدة... فالوعد �
الجامع بین فقرات القانون إذن تقوم الحركة الكشفیة على ثالثة مبادئ رئیسیة لتحقیق األھداف المنشودة منھا، وھي: 

 أ- القیام بالواجب نحو اللھ: بالعبادة الحق، إیمانا بعقیدتھ, وإخالصا في أداء الواجبات الروحیة...�

 ب- القیام بالواجب نحو اآلخرین: ونحو اآلخرین؛ األسرة, والوطن, ثم العالم.�

 ج- القیام بالواجب نحو الذات: أي القیام بالواجب نحو الذات؛ تعلیماً وتثقیفاً، وخلقاً كریماً...�
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تاریخ الكـشــــافة



مفھوم التربیة الكشفیة1-

     التربیة الكشفیة ھي حركة تربویة شبابیة منظمة تسعى إلى أعداد النشء عدادا سلیما تترسخ على األیمان باللھ وخدمة الوطن 
واإلنسانیة. وتعتمد برامج الحیاة الكشفیة ( تحمل الصعاب واالعتماد على النفس وممارسة العادات التربویة الصحیحة مثل احترام 
القوانین واألمانة والصدق ومخافة اللھ ومساعدة الناس والمحتاجین واالبتعاد عن ممارسة العادات السیئة). وكذالك تمارس اللعاب 

وفعالیات ترفیھیة في الھواء الطلق والعراء.

 

وتعرف الحركة الكشفیة... حركة تربویة تطوعیة غیر سیاسیة موجھھ للفتیة والشباب ذات طابع وطني وإقلیمي وعالمي، وھي مفتوحة 
للجمیع دون تفرقة في الجنس أو السن أو اللون أو العقیدة. وبرامجھا تتماشى وفق الھدف والمبادئ والطریقة التي وضعھا المؤسس 

وھي قابلة للتجدد دائما. كانت الحركة عند نشأتھا عام 1907م موجھة للفتیان الذین تتراوح أعمارھم بین 11-17 سنة ثم شملت 
المرشدات سنة 1909م وفي سنة 1914م 



نشوء الحركة الكشفیة في العراق�

الفضل، البارودیھ ،الحیدریھ ، باب الشیخ ،الكرخ ورأس القریة ،ھذه المناطق من �
عاصمتنا الحبیبة (بغداد ) تشكلت اول الفرق الكشفیة في العراق والى انضمام أبناء 
 ھا الى حركة الكشف لذا فان نشاط ھذه الحركة كان من وسط العاصمة حیث 
تشكلت فرقة المدرسة السلطانیة ببغداد عام 1915 وبعد ذلك وبجھود أبناء العراق 
شكلت عدة فرق في المناطق التي ذكرناھا أعاله في العاصمة بغداد اضافة الى فرقة 
الكلدان األھلیة وقد أقیم للكشافة احتفال كبیر شاركت فیھ  سبعة فرق ألفھام الرأي 
العام معنى الكشافة وبرامجھا التربویة ، تشكلت بعد ذلك 17 فرقھ أخرى وقد تأسس 
أول مخیم لتدریب معلمي الكشافة العراقیة في الجادریة 1925 واشترك فیھ 25 
معلما كشافا ثم توسعت الحركة بمنطلقات جدیدة اال إنھا بقیت تراوح بین فترات 
الجمود والحركة وتم االعتراف بكشافة العراق في 1932 أقیم المھرجان الكشفي 
في ساحة الكشافة وتم تعمیم الحركة في مدارس العراق بدافع رغبة الشباب في 
االنضواء تحت رایتھا ، وقد حظیت الحركة في بدایتھا بكثیر من التشجیع حتى 
بلغت درجھ مناسبھ من االعداد فنظمت برنامجا للرحالت والزیارات لألقطار 

العربیة



نشوء الحركة الكشفیة في العراق�

كما شارك كشافونا في جمیع الفعالیات والتجمعات والمؤتمرات الكشفیة العربیة والدولیة بما فیھا احتالل مركز القیادة للمنظمات �
الكشفیة ، وفي بدایة االربعینیات اصاب الحركة شيء من الفتور جراء عوامل كثیره من بینھا الحرب العالمیة الثانیة ، وفي سنة 
1949شعرت وزارة المعارف ان ھذه الحركة التربویة التوجیھیة البد ان یعاد تنظیمھا فأوعزت الى مدیریة التربیة البدنیة بإقامة 
الدورات التحضیریة للقادة فأوفدت عشرة مدرسین الى مركز التدریب الدولي بإنجلترا وبعد حصولھم على الشارة الخشبیة عادوا الى 
ارض الوطن وبدأوا بتنظیم دورات تدریبیھ للقادة ، وشرعوا بتألیف فرق نموذجیھ في بغداد ومنھا انتشرت في باقي المحافظات ، وفي 

عام 1954 اسھم قادة العراق في تأسیس المنظمة الكشفیة العربیة وحرص العراق على استضافة العدید من االنشطة العربیة.

فاستضافت المخیم والمؤتمر الكشفي العربي العاشر بالموصل عام 1970 واستمرت مشاركة الكشافة العراقیة في معظم المخیمات �
والمؤتمرات واللقاءات والندوات العربیة والعالمیة اال ان مشاركة العراق جمدت بسبب عدم تعاون النظام الحاكم وطمسھ للحركة 

الكشفیة وتسیسھا مما تسبب في ایقاف انشطتھ واقتصرت مشاركاتھ على مخیمات یتیمھ داخل العراق.



نشوء الحركة الكشفیة في العراق�

وفي عام ( 1910 ) انطلقت حركھ المرشدات وكانت الحركة 
جناح تابع للحركة الكشفیة حیث اخذت حركة المرشدات 
تنتشر في جمیع انحاء العالم لمالھا من مزایا خلقیھ كریمة 
واجتماعیھ للفتیات وھي ترمي الى تربیھ الفتاة تربیھ تؤھلھا 
فیما بعد أن تكون مواطنة صالحة وقد بدأت حركھ المرشدات 
في العراق سنھ 1925 وكان عدد المرشدات أنذاك قلیل جدا 
حیث أقیم أول احتفال للمرشدات في العراق من 25 مرشده 
في تطبیقات دار المعلمین االبتدائیة وكان مخیم نھاري یعتبر 
نواة لظھور حركھ المرشدات ثم أخذ عدد المرشدات یتزاید 
یوما بعد یوم وقد عممت وزاره التربیة آنذاك على مدارسھا 

النموذجیة منھاج الحركة لتبینھا.



نشوء الحركة الكشفیة في العراق�
وفي عام 1957 ظھرت الحركة بشكل أوسع حیث تألقت ست فرق للمرشدات في مدینة بغداد وعلى أثر ذلك أقیمت أول دورة �

كشفیة للمعلمات في تطبیقات دار المعلمین االبتدائیة ومن ثم بدأت الحركة تتوسع على الصعید المدرسي وقد حاول نظام حزب 
البعث عند تسنمھ للسلطة طمس الحركة الكشفیة وابدالھا بتنظیم اقتبسھ من بعض الدول سمي بنظام الطالئع والفتوة اال انھ واجھ 
صعوبة في القضاء على ھذه الحركة وذلك بمنعھ من المشاركات العالمیة ضمن الوفود الشبابیة وتمثیلھ لھذه المنظمة مما دفعھا 
الى اقتصار عمل ھذه الحركة في المدارس فقط مع ضعف الدعم لھا ولم یستطع القضاء علیھا كونھا حركھ عالمیھ ذات انتشار 

واسع وألعالقھ لھا باألحزاب انما تنشد السلم في العالم.
والیوم وبعد ان انتھى نظام الحزب الواحد الذي حكم العراق علینا أن نعید ھذه الحركة وفق برامج تتوافق وتطلعات ابناء العراق �

لمستقبل أفضل، وبعد سقوط النظام البائد حصلت موافقة مجلس شورى الدولة على انشاء واعادة مجلس الكشافة والمرشدات 
العراقي لیتمتع بشخصیھ مستقلھ ومیزانیھ خاصھ ورفع التجمید الذي كان مفروضا على الكشافة العراقیة على المستویین 

العربي والدولي .
ظھرت حركة األشبال الذین تتراوح أعمارھم بین (6-12) سنة وتم االعتراف بھا كقسم تابع للحركة سنة 1916م ثم ظھرت �

حركة الجوالة خالل سنة 1918م، وبذلك انقسمت الحركة إلى ثالثة مراحل سنیة، ثم استحدثت مرحلة الكشاف المتقدم .. 
فمرحلة ما قبل األشبال (البراعم) عن طریق المؤتمرات الكشفیة العالمیة.
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المحاضـــرة العاشرة
مقاس ومواصفات العصا الكشفیة



  أ- مقاس ومواصفات العصا الكشفیة:
والكشاف في وقتنا الحاضر یستفید من العصا في كل ما ذكر أعاله، كما 
یستخدمھا في مئات األشیاء األخرى التي یصعب حصرھا. فعصا الكشاف من 
التقالید الكشفیة التي ال یمكن االستغناء عنھا سواء كان ذلك للحاجة الفعلیة إلیھا 
إثناء الرحالت والمخیمات والمناشط الكشفیة األخرى، أو ألنھا من التراث 
الكشفي والعربي الذي ینبغي التمسك واالعتزاز بھ، ومن یطلع على الصور 
التاریخیة للحركة الكشفیة منذ بدایتھا یالحظ أن مؤسس الحركة كان یظھر في 
كثیر من الصور وھو یمسك العصا الكشفیة، كما أننا نجد العصا في الكثیر من 
الرسومات الكشفیة التي كان یضعھا في مذكراتھ ومؤلفاتھ. إضافة إلى أن الكثیر 
من الصور التاریخیة  توضح اصطحاب الكشافة للعصا الكشفیة في المخیمات 
والعروض الكشفیة وكذلك أثناء أداء التحیة الكشفیة كما ھو معروف حسب 

التقالید الكشفیة. 



 یعتمد طول العصا على طول ووزن الكشاف الذي سیستخدمھا، فمن المستحسن اختیار العصا التي تجلب 
الراحة للكشاف وتساعده على المشي بیسر وسھولة وال تكون عائقا لھ بسبب قصرھا أو طولھا أو سماكتھا. 

     وفي الغالب یستحسن أن ال تكون أقصر من مستوى الخصر، وال أطول من مستوى ذقن الكشاف، ویكون 
الطول في المتوسط متر ونصف تقریبا.

     وینبغي أن یتم اختیار نوع الخشب الذي تصنع منھ العصا بعنایة، وبالطبع یعتمد ذلك على المنطقة التي 
یعیش فیھا الكشاف، فینبغي اختیار العصا الكشفیة من أقوى أنواع الخشب الموجودة المتوفرة. وال یشترط في 
عصا الكشاف نوع معین كما یشاع عن شجر الزیتون. ومن المعروف أن أقوى وأفضل  أنواع العصي یتم 
استخراجھا في المنطقة العربیة من أشجار الزیتون البري (العتم), كما قد تكون من القصب أو الخیزران أو 
خشب األبنوس . ویراعى في اختیار العصا أن ال تكون من خشب لین سھل االنحناء وال ذو سمك ضعیف 
یسھل كسره أو سمك كبیر یصعب مسكھ. ومن المھم أن تكون قاعدة العصا قویة جدا ألن الحمل األكبر 
والضغط سیكون علیھا، وكذلك تكون مستقیمة قدر المستطاع بحیث ال تكون االنحناءات فیھا كبیرة وتؤثر 

على االستخدام السلیم لھا.



 ب- كیف نحصل على العصا الكشفیة:

یمكن للكشاف الحصول على العصا الكشفیة بطریقتین:
األولى: أن یصنع الكشاف العصا بنفسھ بقطعھا من جذوع 

األشجار المناسبة، وھذا ھو األفضل.
الثانیة: أن یشتریھا من المحالت التجاریة المختصة في بیع 

األدوات الكشفیة والرحالت والمغامرات.



 

كیف نصنع العصا الكشفیة:1)

    إذا وجدت الشجرة المناسبة التي ستصنع منھا العصا الكشفیة فعلیك بالخطوات التالیة: 

اختیار الجذع المناسب في طولھ وسمكھ وقطعھ باستخدام البلطة (الكشاف ال یقطع الجذوع الخضراء). أ)

استخدم المطواة لتنظیف الجذع من األوراق والفروع الصغیرة. ب)

قد تضطر إلزالة اللحاء من الجذع (حسب نوع الشجرة) وفي الغالب یستحسن على األقل إزالة اللحاء في الطرف  ج)
العلوي من العصا لسالمة یدك ولیونة الملمس، ویمكن تكرار ذلك في أسفل العصا لتعرضھا للصدمات الكثیرة.

من المستحسن وجود انحناء بسیط وسماكة في رأس العصا لتساعدك على مسكھا ومنع انزالقھا من یدیك (كن  د)
حذر إثناء عمل ھذه الخطوة).

للمحافظة على قوة العصا یمكنك إجراء بعض الخطوات كتنقیعھا في الماء أو طالءھا بمادة حافظة، كما یمكن  ه)
تعریضھا للنار لتسویتھا، وذلك حسب نوع الخشب المستخدم.



ابدأ بتزیین العصا، وإضفاء لمساتك الفنیة علیھا وترك عالمة یمكن من خاللھا  و)
التعرف علیھا ومن ذلك: 

-   لف أجزاء من العصا بحبال ملونة، أو الجلد، أو القماش، 
-   علق واربط الریش والخرز، في األجزاء العلویة من العصا.

-   انقش رسومات ذات داللة كشفیة أو شخصیة .
-   اكتب اسمك بواسطة الحرق أو الحفر على العصا، وكذلك تاریخ ھذا الیوم .. 

وسیكون لھ ذكرى ثمینة في حیاتك الكشفیة.
-   أضف حبل من الجلد في أعلى العصا یساعد في مسكھا أو تعلیقھا وربما 

الستخدامات أخرى أیضا.
-    طالء جزء منھا بلون فاقع وربما كان ذلك مناسبا للسالمة إثناء السیر لیال.



یمكنك أیضا إضافة ابتكارات على العصا تساعدك على االستخدام األمثل لھا 
وتساعدك على البقاء مثل:

- إضافة ثقب فیھا للنظر إلى األشیاء البعیدة بوضوح ودقة وتقدیر المسافات.
-   تخطیط العصا بالسنتیمتر مثال الستخدامھا في قیاس األشیاء. 

-   وضع بوصلة صغیرة في رأس العصا.

-   إضافة مصباح ضوئي من النوع الصغیر الذي تستخدم فیھ بطاریات الساعات.
-   لف حبل على جزء من العصا، یمكنك فكھ واالستفادة منھ وقت الحاجة.

- لف خیط صید السمك مع الخطاف على جزء من العصا، ویمكن جعل الخطاف 
أسفل الخیط، أو تغطیتھ بحیث ال یعرضك أو غیرك للخطر.

- یمكنك حفر الجزء العلوي من العصا ووضع بداخلھ كیس صغیر یحتوي على 
بعض األشیاء الھامة كالتي توضع في السكاكین العسكریة، مثل أعواد الثقاب، 

وإبرة الخیاطة، وقلم صغیر، ..الخ.



2) أنواع العصي الكشفیة:
       توجد في األسواق عصي حدیثة فیھا ممیزات 
مناسبة للكشافة كاإلضاءة المتحركة والقدرة على 
امتصاص الصدمات، وتغییر القاعدة حسب األرض 
التي تسیر فیھا. مع التحكم في طولھا أثناء المشي، كما 
یمكن تصغیر طولھا بحیث تكون صالحة لوضعھا في 
الحقیبة أثناء السفر، وتستطیع االستفادة من الخطوط 
المرسومة علیھا لتقدیر وقیاس المسافات، إضافة 
للعدید من المزایا والخدمات األخرى. وتأتي ھذه 
العصا بألوان متعددة أیضا. كما یوجد نوع أخر توجد 
بھ سكین حدیدیة طویلة یمكن استخدامھا كسالح عند 

الحاجة.
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة



 :  الخشبية  الشارة -ج

  البامبو  خشب   من  حبتان  نهايته  في   معقودا   األسود   الجلد   من  خيط   من  المكون   الوسام       

  وتحديدا   أفريقيا  من   الرمز  هذا  أخذ   قد   باول  بادن   أن  نجد  الخيزران،  البعض  يسميه  كما  أو

  أن   العسكرية  الظروف  واضرته  أراضيهم  في  باول  نزل  الذين  الزولو،  قبائل  إحدى  من

  من  حبال  له  فأهدى  يكرمه  أن  القبيلة  زعيم  فأراد  الهولنديين،  هجمات  ضد   قراهم  عن  يدافع

 بفروسيته،  وعرفانا  له   تقديرا  رقبته  في  وعلقها  الخيزران  من  حبات  به   معقودا  األسود  الجلد

  وحيدا الغابات  في   أطلقوه  الشباب  مبلغ فيهم   الفتى   بلغ   إذا   القبائل   تلك   عادات  من   كان  وقد 

  فيعني  معافا سالما القبيلة إلى بعدها عاد  فإذا سنين ثالثة من يقرب ما ليعيش مؤونة دون

  جوية   وعوامل  كاسرة   وحوش   من  الغابة  في   الطبيعة عناصر  على  يتغلب  أن   استطاع  أنه

  مراسم   له   وتجرى   بالترحاب  وأفرادها   القبيلة  زعيم   فيستقبله  بالحياة،  جديرا   وأصبح   صعبة،

  أن   حقه  من  ويصبح  الرجولة،  مكتمل  رجال  أصبح   أنه   فيها  يعلن   التنصيب  بحفل   يعرف  ما

  وسام   فكرة  باول  بادن  أخذ   الحادثة  هذه  ومن.  له  زوجا  لتصبح  القبيلة   في   فتاة  أي  يختار

 تدريبها  تم  التي  القيادات  أن  اعتبار  على  الغاب،  وسام  حينها في  عليه أطلق  والذي  الشارة 

  الكشاف  ملعب هو الذي الخالء في التعايش مهارات اجتازوا قد التدريبية الدورة تلك في

 .  الشباب من  غيرهم قيادة في عليهم  يعتمد وأصبح نشاطه، وساحة

  أي   للقادة  قادة لتصبح القيادات من أخرى  مجموعة يدرب  أن  باول بادن  أراد فعندما      

  من  نخبة  أخذ   أن  إل  منه  كان  فما  القادة  لتدريب  ولكن   الكشفية  الفرق   لقيادة   ل   يعدهم  أن

  للشارة  أخرى  تدريبية  دورة  إلى  ليضمهم  الخشبية  الشارة  وسام  ومنحها  سبق  التي  القيادات 

  حبة  منهم  واحد  كل  منح  نهايته  وفي  التدريب   لهم   يعيد  أن  أي  التدريبي  المنهج  وبنفس

  أحد  باول  بادن عين  فترة وبعد.  حبات ثالث  لديه  ليصبح  الشارة  وسام  إلى يضيفها أخرى

  هذا  منح  صالحياته  من   ويصبح  بارك  جيلويل   تدريب  لمركز   قائدا   ليكون   القادة   هؤلء

  أنحاء  جميع  من  جيلويل   تدريب  مركز  على  يتوافدون   الكشافة   قادة  فكان  للمتدربين،  الوسام 

  ألبأس  عددا   بينهم  من  وكان  هناك،  من  الخشبية  الشارة   وسام   على  ويحصلوا   ليتدربوا  العالم

 . العربية  المنطقة من به

  في   يعد  لم  المتدربين  أعداد  وتزايدت   العالم  في  الكشفية  الحركة  رقعة  اتسعت  أن  وبعد      

  التي الباهظة  التكاليف   عن   فضال  لوحده  الغرض  بهذا  يفي  أن   بارك   جيلويل   مركز  إمكان

  القادة  من  أربعة  تعيين  تم  المشكلة  لهذه  وحال   ذلك،  وغير  واإلقامة  للسفر  المتدرب  يتكبدها

  جيلويل،  تدريب   لقائد  مساعدين  ليكونوا  عالية  كفاءة   وأثبتوا  جيلويل   في  تدريبهم  تم   الذين

  قبل  من  مفوضا  يكون  أن  منهم  واحد  كل  مهمة  وتكون  العالم،  من  مختلفة  أقاليم  ويمثلون



  يجيز  وأن   له،  التابع  اإلقليم  في  الخشبية  الشارة  دراسات  عقد   في  جيلويل   تدريب  قائد

  مصر   من  وهو  –   بكير  عزيز/    القائد   أن  يذكر   ومما.  الشارة   وسام  على  للحصول  القيادات 

  اآلن  األول   الصف   في   الموجودة   العربية  القيادات   أغلب   فكان  األربعة،  هؤلء   أحد  كان

 بها   يمر  ل  الشارة  على  يحصل  أن  يريد  من  كل  وكان  يديه،  على  تتلمذوا  قد  سلفهم   ومن

  كبار  زال  ول  مجاله، في  وموسوعة  للتدريب معهدا  بحق  فكان التدريبية، مدرسته من إل

 . الفذة التعليمية بمواقفه  يذكرونه  القادة 

  واألربعة   جيلويل  تدريب  قائد  أصبح  الكشفية  للحركة  آخر  توسع  ومع  م1969  عام  وفي      

  من  عدد   يتوفر  فيه   أصبح  الذي  الوقت   في  التدريب   بمهمة  للقيام  كافين  غير  معاونيه  من

  هلسنكي،  في  العالمي  الكشفي  المؤتمر  العام   هذا   في  فعقد  دولة،  كل  في  المؤهلة   القيادات 

  يصبح  أن  أي  التدريب  مركزية  بال  عرف  ما  الهامة،  التاريخية  توصياته  بين  من  وكان

  دورات   إقامة  صالحياته  من  ويكون(  حبات  أربع)  به  معترف  دولي  تدريب  قائد  دولة  لكل

 .للمتدربين ومنحها الخشبية الشارة 

 :  المنديل عقدة  -د

  من   سميك خيط  عن  عبارة   وهي   الكشفي  للمنديل   رباطا  لتكون   باول  بادن   ابتكرها  فقد     

  وقد .  مراكبهم  في  البحارة  يستخدمها  التي  العقد   إحدى  وهي  معينة  بطريقة  معقودا  الجلد

  بالوسام   يتعلق  ما  هذا.  الحركة  وحدة  على  وعالمة  بعد  فيما  كشفيا  رمزا  العقدة  هذه  أصبحت

 :  هي  درجات  ثالث على أنه قلنا فكما الوسام   هذا بدرجات يتعلق ما أما والعقدة والمنديل

 .  أعالها  وهو حبات األربع وذو حبات، الثالث  وذو  الحبتين، ذو الوسام 

 

 .   الكشفية   العصا

  لدعم  وسيلة   فهي  السنين،  آلف   منذ  الطلق  الهواء   في  للمسافر  أساسية   أداة  العصا    

  عن  والدفاع  األحمال  ودعم.  التوازن   وتأمين  النزلق  أو  التعب  من  والساقين  القدمين

 .  األغراض  لمئات العصا  استخدمت   طويلة ولقرون   النفس،

  والحضارات،   الثقافات   جميع  وفي   التاريخ  عبر  الناس   حياة  في   كبير  دور   وللعصا      

  العصا   استخدموا  الحمر  فالهنود.  للمسافرين  الهيروغليفيه  النقوش  في  العصا  وجدت  وقد

  الحاضر   عصرنا   إلى العصا  وبقيت   والقوة،  للسلطة  رمز  واعتبروها  تزيينها  في   وأبدعوا 

  األسود   والرجل ..  العسكرية  النتصارات  ذكرا  إحياء  في  يستخدمونها  الحمر  الهنود  يد  في



  وفي.  له  بالنسبة  ووجاهة  افتخار  محل  ولزالت  العصا  عن   أبدا  يستغني  لم  أفريقيا  في

  طفولتهم  منذ  الناس   عليه   يتدرب   وسالحا  للقوة   مصدرا   العصا  بقيت   الصينية  الحضارة 

  الكتب   في  العصا  ذكر  ورد  الدينية  الناحية  ومن.  الشرقية  القتال  فنون  في  لستخدامها

  سيما  ل   بالعصا،  كثيرا  العرب   اهتم  وقد  والمسلمين،  واليهود   المسيحيين  عند  كما  السماوية

  قَالَ   موسى  يَا  بِيَِمينِكَ   تِْلكَ   َوَما: )تعالى  قال .  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  وردت   أنها

  اية  طه  سورة ( )أ ْخَرى  َمآِرب    فِيَها  َوِليَ   َغنَِمي  َعلَى  بَِها  َوأَه ش    َعلَْيَها  أَتََوكَّأ    َعَصايَ   ِهيَ 

17 .) 

  رحالته  في  الكشاف  ويستخدمها  يحملها  عصا  عن  عبارة  هي  الكشفية  العصا  إذن      

 . إقدام  خمسة  أو سنتيمتر  وعشرون  متر تقريبا وطولها المختلفة ومخيماته

 : الكشفية  الحياة  في الكشاف  عصا  فوائد  -أ

 :       واهمها الكشفية حياته لممارسة بالنسبة الكشفية  العصا أهمية  نذكر أن  نود

  وإشارة   والمخلفات،   الجذوع  وتحريك  وتفحص  والتكاء،  المشي  في  المساعدة :  الرحالت   -

 . األنهار  ومياه  البحيرات   في   القارب   دفع  أو   الجليد،   على  للمشي   استخدامها  ويمكن.استغاثة

 . كشفيا المعروفة   بالطرق والمسافات  واألعماق الرتفاعات قياس: القياس -

  صنع   أو   النار،  فوق  من   وحمله  اإلناء   تحريك  أو   الصياد،  نار   مثل  األواني   تعليق :  الطهي  -

 .ثالثي حامل

  البحري   الصيد  قوس،وفي  أو  كرمح  البري  الصيد  في  العصا  استخدام  يمكن:  الصيد   -

 .طرفها في  السمك صيد خيط بتعليق أو  كرمح أيضا

  أو   المخيم،  في  األعضاء   بقية  عصي  بجمع  الريادية  األعمال  من  العديد  لصنع:  النماذج  -

 . غسيل منشر أو مأوى،  أو  العلم، كرفع واحدة  بعصا

  أو  األشخاص  رفع  أو  بعيد،  شخص  سحب  أو  األشياء،  فوق   القفز :   والمساعدة  الرياضة  -

 . العالية لألشياء الوصول  وكذلك  األشياء،

  الثقيلة   األشياء   لحمل  أو  الكتف،  على  المعروفة  بالطريقة  كوضعها:  األدوات   حمل  -

 . الطرفين من شخصين   بواسطة

  أو   أخرى،  عصا  مع  نقالة   صنع  أو  المصاب،  للمريض   كعكاز  استخدامها:  اإلسعاف  -

 .مؤقتة جبيرة  لصنع  المطلوب الطول  حسب كسرها



  تغيير  مع  فوقها  القفز  مثل  أللعاب  وبعضا  وحدودها،  المالعب  وتخطيط  كرسم :  األلعاب  -

  للمرور   العصا  ورمي  الطوق  تثبيت  أو  فيها،  األطواق  وإسقاط  وتثبيتها  مرة،  كل  الرتفاع

 .  خالله
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 :للقادة  الدولي المنديل -ز

  التدريب  مخيم  منديل  هو  دولي   منديل   تخصيص  للقادة  الدولية  الشارة  منح   شروط  من      

 إذا.  اإلنجليزية  لةاالجو   ملبس  شارة  ويحمل  الخشب  لحاء  بلون  وهو   ،" بارك  جيلو "  الدولي

 .الدولي  التدريب  مخيم  منديل  استرداد  حق  الكشفية  فالجمعية  كشفية  قيادة   في  القائد  يستمر  لم

  تجربته   خالل  به  مرت  سابقة  دالالت  له  كان  حيث  الوسام  هذا  باول  بادن  اختار  وقد     

  أجزاء  ثالثة   من  المكون   فالوسام.  وأوروبا  وأفريقيا  الهند   من  كل  في  ورحالته  الطويلة

 بادن  حياة  في  وداللة  رمزا  منها  واحدة  لكل   كان  المنديل؛  وعقدة  والشارة،  المنديل،:  هي

 .الكشفية الحركة نشأة حول  ذهنه في األولى باإلرهاصات يرتبط  باول

  معقودا   األسود  الجلد  من  خيط  من  المكون  فالوسام:  هامة  داللة  المنديل  من  جزء  لكل       

 قد  باول   بادن  أن  نجد  الخيزران،   البعض  يسميه  كما  أو  البامبو   خشب  من   حبتان  نهايته   في

  أراضيهم   في  باول نزل الذين  الزولو،  قبائل  إحدى  من  وتحديدا  أفريقيا  من  الرمز  هذا  أخذ

  زعيم   فأراد  الهولنديين،  هجمات  ضد  قراهم  عن   يدافع  أن  العسكرية   الظروف  واضرته

 وعلقها  الخيزران  من  حبات  به  معقودا  األسود  الجلد  من  حبال  له  فأهدى  يكرمه  أن  القبيلة

  فيهم الفتى بلغ  إذا القبائل  تلك عادات من كان وقد بفروسيته، وعرفانا له تقديرا رقبته في

 فإذا  سنين  ثالثة  من  يقرب  ما  ليعيش  مؤونة  دون  وحيدا  الغابات  في  أطلقوه  الشباب  مبلغ

  في   الطبيعة  عناصر  على  يتغلب  أن  استطاع  أنه  فيعني  معافا  سالما  القبيلة  إلى  بعدها  عاد

  زعيم  فيستقبله  بالحياة،   جديرا  وأصبح  صعبة،   جوية  وعوامل  كاسرة  وحوش  من  الغابة

  أصبح   أنه  فيها  يعلن  التنصيب  بحفل  يعرف  ما  مراسم  له  وتجرى  بالترحاب  وأفرادها  القبيلة

.  له  زوجا  لتصبح  القبيلة  في  فتاة  أي  يختار  أن  حقه  من  ويصبح  الرجولة،  مكتمل  رجال

  وسام  حينها  في  عليه  أطلق  والذي  الشارة  وسام  فكرة  باول  بادن  أخذ  الحادثة  هذه  ومن

  اجتازوا  قد  التدريبية  الدورة  تلك  في  تدريبها  تم  التي  القيادات  أن   اعتبار  على  الغاب،

  عليهم  يعتمد  وأصبح  نشاطه،  وساحة  الكشاف  ملعب  هو   الذي  الخالء  في  التعايش  مهارات

 .الشباب من غيرهم قيادة في

 : الخشبية الشارة منديل -ح

  مميزا   لونا  له  أن  غير  عليه،  المتعارف  العادي   الكشفي  المنديل  شكل  عن  عبارة  وهو       

  القطن   أو   الخالص،  الصوف  من  يصنع  وهو   مميزا،  ليكون   بنفسه   باول  بادن  اختاره

  نسيج  عن  عبارة  القماش  من  مستطيال  السفلية  زاويته  في  ومثبت  اللون،  وردي  الخالص،

  االسكتلندية(  التنورة)  ارزاأل  صناعة  في  المستخدمة   هي  القماش  من  النوعية  وهذه  مخطط،



  منطقة   لكل  لكن  شكلها  عموم  في   تتشابه  والتي  ،لإلنجليز   التقليدي  الزي  من  جزء  هي  التي

  باول   بادن  اختار  وقد  للنسيج،   المكونة  الخطوط   تقاطع  حيث   من  النسيج  من   مميزا  شكال

  تلك   أهل  إلى  منه   تقديرا  تدريبي  معسكر  أول  بها  أقيم  التي  بالمنطقة  الخاص  النسيج   شكل

  بعد  فيما  باول  بادن  أصبح  والذي  ،(بارك  جيلويل)  المخيم  بموقع  اتبرعو   الذين  المنطقة

.  بارك  جيلويل   أوف  لورد:  عليه  فأطلق  لورد  لقب  ومنحته  بريطانيا  ملكة  كرمته  عندما

  يحمل   الذي  والمنديل  الوسام  صناعة  بارك   جيلويل  تدريب  مركز  احتكر  يومها  ومن

  المنديل  هذا  يتقلدون  الخشبية  الشارة  وسام  على  الحاصلين  جميع   وأصبح  رمزهم، 

 . هناك المصنوع

  وفي  العالم،  أنحاء  جميع  في  عليها  متعارفا  أصبح  التي   الكشفية  الرموز   من   يعد       

  ثالث  إلى  يتدرج  أنه   كما  طريفة،  قصة  ولنشأته  الدالالت  من  العديد  المنديل  لهذا  أن  الحقيقة

  بدأت  عندما م1919  عام ففي. األخرى  إلى واحدة من  الكشفي القائد خاللها  يتصعد  رتب

  يكون  القيادات  من   عدد  تدريب  إلى  الحاجة  تولدت  االنتشار،  في  آخذة  الكشفية  الحركة

 العام،  هذا  في  القيادات  من  لعدد  تدريبية  دورة  باول  بادن  فأقام  الحركة،  قيادة  عن  مسؤوال

  مركز  أول   التاريخ  ذلك  منذ  أصبح  والذي  بإنجلترا،  بارك  جيلويل   مخيم   في  الدراسة  وعقد

  يمنح   أن  باول  بادن  أراد  التدريبية  الدورة  ختام  وفي  العالم،  في  الكشفية  القيادات  لتدريب

  يحضروا  لم الذين القادة من غيرهم عن يميزهم وساما أو   شارة أو  رمزا المتدربين القادة

  بعد   فيما  عرف  الذي   الغاب  وسام  حينه  في  عليه  أطلق  ما  لذلك  فابتكر  التدريبية  الدورة  تلك

 وعقدة   والشارة،  المنديل،:  هي  أجزاء  ثالثة   من   المكون  فالوسام.  الخشبية  الشارة  بوسام

 األولى  باإلرهاصات  يرتبط  باول  بادن  حياة  في  وداللة  رمزا  منها  واحدة  لكل  كان  المنديل؛

 . الكشفية الحركة نشأة حول ذهنه في

  عبارة  وهي  الكشفي  للمنديل  رباطا  لتكون  باول  بادن  ابتكرها  فقد  المنديل  عقدة  أما       

  البحارة  يستخدمها التي العقد إحدى وهي  معينة  بطريقة معقودا الجلد من  سميك خيط عن

.  الحركة  وحدة  على   وعالمة  بعد  فيما  كشفيا  رمزا  العقدة  هذه  أصبحت  وقد.  مراكبهم  في

 على  أنه  قلنا  فكما  الوسام  هذا  بدرجات  يتعلق  ما  أما  والعقدة  والمنديل  بالوسام  يتعلق  ما  هذا

 .أعالها  وهو   حبات  األربع  وذو   حبات،  الثالث  وذو   الحبتين،  ذو   الوسام:  هي  درجات  ثالث
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 اجتيازه  بعد  الحركة  عضو   عليها  يحصل  التي  العالمات:  والخدمة  الهواية  شارات  (1

 .  محددة لمهارات

  بناء   الكشفية  الحركة  عضو   عليها  يحصل  التي  العالمات(:  الجدارة)  الكفاية  شارات  (2

 .  الكشفية رتبته على

  تذكارية   كهدايا  أو   المناسبات،  حضور  أو  التميز   بسبب  تمنح   التي   العالمات:  األوسمة  ( 3

 . معدنية   تكون ما وغالبا الكشفية، للمناسبات

 : الكشفي الزي على  الشارات وضع تقاليد -أ

  هنا   وسنذكر   الكشفي،  للزي  المستقل   ونظامها  الخاصة  طريقتها  كشفية  مؤسسة  لكل     

 :  العربية الدول من  الكثير في المستخدم الكشفي للزي نموذجا

 . األيمن الجيب أعلى: الدولة علم (1

 .الدولة علم تحت األيمن الجيب أعلى: القائد او  الكشاف اسم لوحة (2

 .  األيسر الجيب على (: الخدمة نجوم) والجدارة الجمعية شارة (3

  الرأس،   غطاء  وعلى   الكشفي،  للمنديل  الخلفية   الزاوية   في  توضع:  الجمعية  شارة  (4

 . للحزام المعدني والقرص الكشفية، والعقدة

 حضور  وقت  إلى معه  وتستمر يحضرها التي الحالية للمناسبة: التذكارية الشارة (5

 الجيب  على  توضع  والعالمية  العربية  للمخيمات  التذكارية  الشارات:  أخرى  مناسبة  (6

  الجيب   على.  فقط  الكشاف  حضره  نشاط  أو  مخيم  آخر  شارة  توضع  أن  ويراعى,  األيمن

 . األيمن

  وبعض   ،(الجمعية   شارة  ويسار  يمين)  األيسر  الجيب  على:  ونائبه  العريف  شرائط  (7

 . الكتف أعلى تضعها  الجمعيات

 . واأليسر  األيمن العضد من كل أعلى: الجمعية اسم (8

 . واأليسر األيمن العضد من  كل على الجمعية اسم تحت: الفرقة اسم (9

 .األيسر العضد على: السداسي أو  الطليعة عالمة (10



 . األيمن  العضد على: الهواية شارات (11

 من  الهواية  شارات  عدد  كان  إذا.  األيسر  العضد  في:  العامة  الخدمة  هوايات  شارات  (12

  على   تثبت(  8)  إلى(  5)  من  عددها  كان  وإذا.  راسي  خط  هيئة  على   تثبت(  4)  إلى(  1)

 وشاح  على  تثبت  ثمانية  الهوايات  شارات  عدد  تجاوز  وإذا.  متوازية  راسية  خطوط  هيئة

 ..الكشاف جسم على ملفوفا األيسر الخصر إلى ويمتد األيمن الكتف على يوضع

  المراحل   بين   الشارات  وضع  تقاليد  في  البسيطة   االختالفات  بعض  توجد  قد:  مالحظة

 . وأخرى جمعية  بين  وكذلك الكشفية

    الجوالة شارات -ب

 : الكشفية الشارات ارتداء عند (1

   المبتدئ الكشاف مثل الجيب شارة 

   الكشافة شارة  عليه مطرز  الكتف قالبة  فوق احضر شريط 

 بيضاء  معدنية   كتفيه شارة:   المدنية المالبس ارتداء عند ( 2

 . األيسر جيبه على  األحمر الصفوف من  شريط: الرائد شارات

 .  األيسر الجيب على الشارة اللون احمر  واحد  شريط: القائد وكيل شارات

 فوق  الشارة  تتوسطها  أن  على  حمراء  أشرطة  ثالث   وضع (:  العشيرة  رئيس)  الرائد  شارت

 . الوسط الشريط

 



 

 

 
 

 الحادية عشر رة ـــالمحاض

ية للكشافة  المراحل العمر

 
 

 مدرس المادة  

 

 سلمان  م.د اوس سعدون                              م.م حسن عبد الرزاق

 

 

 ( 2021 –  2020العام الدراسي )

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة



  رابعا: المراحل العمرية.   
 المراحل العمرية للكشافة:  -1

 األعمار  المراتب  البنين  ت

 األشبال  1
 الشبل  المبتدئ  .1
 الشبل ذو النجمة  .2
 الشبل ذو النجمتين  .3

 سنوات  8 -7
 سنوات  9 -8
 سنوات 10 -9

2 
 الكشاف المبتدئ.  .1 الكشاف 

 الكشاف الثاني.  .2
 الكشاف األول.  .3

 سنة  12 -11
 سنة  13 -12
 سنة  14 -13

3 
الكشاف  
 المتقدم

 . الكشاف المتقدم المبتدئ.  1
 . الكشاف المتقدم الثاني. 2
 . الكشاف المتقدم األول. 3

 سنة  15 -14
 سنة  16 -15
 سنة  17 -16

3 
 . مرتبة األعداد 1 الجوالة 

 . مرتبة التدريب2
 . مرتبة الخدمة العامة 3

 سنة 25 – 18

 للمرشدات: المراحل العمرية   -2

 األعمار  المراتب  البنات  ت

 الزهرات  1
 الزهرات المبتدئ  .1
 الزهرات ذو النجمة  .2
 الزهرات ذو النجمتين  .3

 سنوات  8 -7
 سنوات  9 -8
 سنوات 10 -9

2 
 المرشدة المتقدمة المبتدئة. .1 المرشدات

 المرشدة المتقدمة الثانية.  .2
 المرشدة المتقدمة األولى.  .3

 سنة  12 -11
 سنة  13 -12
 سنة  14 -13

3 
المرشدات 
 المتقدمة

 . المرشدة المتقدم المبتدئ. 1
 . المرشدة المتقدمة الثانية.2
 . المرشدة المتقدمة األولى. 3

 سنة  15 -14
 سنة  16 -15
 سنة  17 -16

3 
 الجوالت
 الدليالت 

 . مرتبة األعداد 1
 . مرتبة التدريب2
 . مرتبة الخدمة العامة 3

 سنة 25 – 18

 



 وهناك مراحل أخرى في حقيقة األمر وهي: 

 سنة. والتي استحدثه مؤخرا.7إلى  3مرحلة البراعم: وهي من سن •

 حتى يجتاز المنهج المقرر عليه. 17مرحلة الجوال : وهي من سن  •

 مرحلة القيادة: وهي عندما ينتهي الفرد من مرحلة جوال إلى أعلى. •

فأعلى ؛ وليس لهم عالقة مباشننرة لالفرا الكشنن ية    40مرحلة الرواد: وهي من سننن •
 أو اإلشراف عليها فهم في مرحلة الخبرة والتشريف.

وهناك تنظيم في لعض الدول تسنمى لاألسنر الكشن ية حين تنظم األسنرة لاإلجما    •
 األسرة.  )األب وإالم واألطفال( ولها برامج خاصة للمخيمات الكش ية تعنى لشؤون 

 خامسا: إشارات التشكيالت التجمع:

يلجأ قادة الكشننننننننافة وعرفا  ال الئت إلى اسننننننننتخدام لعض اإلشننننننننارات ألجل التجمت       
الكشننننننافين لحاننننننور مراسننننننيم معينة في فقرات منهات المخيم أو الوحدات التدريبية أو أ  

هدف تجمعا ما.  تجمت كشنفي م لوب. وهناك إشنارات متفع عليها بين الكشنافين لتحقيع 
 وتقسم اإلشارات إلى قسمين هي:

 إشارات الصافرة: .1

تسنننتخدم الصنننافرة كأداة للمناداة الكشنننافين في أ  وقر وإرف ل رل إيصنننال طلب       
 لعض المعلومات والمساعدات.

 االنتباه: وتكون صافرة طويلة واحدة )نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن(. -أ



ة     التجمت: تكون صننننننننننننافرة طويلة لالنتباه وتعقبها بثالط صننننننننننننافرات متق عة قصننننننننننننير  -ب
 )ننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننن ننننننننن نننننننن(.

مناداة عرفا  ال الئت: تكون صننننننننننافرة طويلة لالنتباه وتعقبها صننننننننننافرتين قصننننننننننيرتين   -ت
 متق عتين )نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن(.

 )ننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننن(.التفرا: تكون ثالثة صافرات طويلة  -د

الخ رة وطلب المسناعدة: تكون صنافرة طويلة لالنتباه تعقبها صنافرة قصنيرة واحدة   -هننننننننننننننن 
 ويكرر الندا . )نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننن(.

 الت:إشارات التشكي-2
يمكن للقائد أو من يقوم مقامه أن ي لب من أعاا  الفرقة، أو جميت الفرا الوقوف       

لعدة أشننننننننكال.. من خالل اإلشننننننننارات التي تعبر على نو  التشننننننننكيل ال   يحتاجه لتجمت  
وذلك لحسنننننننب ال رل من الجمت، وقد يتحكم في شنننننننكل االصننننننن فاف )الجمت( مسننننننناحة 

الفرا المراد جمعها، وتلك اإلشننننارات يعملها المناد  المكان، أو عدد األعاننننا ، أو عدد  
 لأوضا  اليدين لحركات تشير إلى تشكل لتجمت. وعادة ما يتم تنظيم الوقوف كالتالي:

 )تشكيل القاطرات(: في حالة الوقوف على هيئة قاطرة - أ
يحتات ه ا التشننننننننننننننكيل  البا في عملية    

أو   الخلوينننننة  لرحالت  الخروت  أو  التعنننننداد 
مراسننننيم رفت العلم إذا كانر أعداد ال الئت  
كبيرة لحينننن تقل ال الئت على شننننننننننننننكنننل  

 مربت ناقص ضلت.  



  عريف ال ليعة: يقل في مقدمة طليعته. -
   نائب عريف ال ليعة: يقل في مؤخرة طليعته. -
األعانننننننننننننننا : يقفون بين العريف والنننائننب على أن يكون األقصننننننننننننننر في األمننام، لقيننة    -

  واألطول في الخلل.
 
 تشكيل مربع ناقص ضلع: - ب

في        التشكيل  البا  ه ا  يحتات 
المحاضرات أو مراسيم رفت العلم لحين 
ناقص  مربت  شكل  على  ال الئت  تقل 
اليمين  على  ال ليعة  آمر  ويقل  ضلت 
 ال ليعة ومساعدة على يسار ال ليعة.   
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 :الكشفية  التحية -4

 إذ  وخيضه، العل  رفع  مراسفي  وخاصفة  الرسفمية المناسفاا   في  تؤدى الكشفيية  التحية       

 الحاجب بموازاة ،(الساابة –الوسطى –الانصر)  اليمنى  لليد الثالثة  األصابع  الكشاف يرفع

 إصفاع  ويثنى  ومتراصفة  ممتدة الثالثة  األصفابع  وتكون  الجاهة، السفاابة  تلمس  حتى  األيمن

 .ادناه الصورة  في  موضح  كما.  الخنصر  على  اإلبهام

  وعد   يمث  اذ  ،(1)  الشفك  في  وكما( السفاابة –الوسفطى  –الانصفر) الثالث  األصفابع  ويرمز

 نيسفه  على  قطعه والذي(  الثالثة الكشفاف  وعد  بنود)  بوعده الكشفاف  تذكر الذي الكشفاف،

 ذلك  يعني(  2) رق   الخنصففر  فوق(  3) رق   اإلبهام  وضففع أما.  الكشففيية  لليرقة  انتمائه  عند

 .للكاير  الصغير  واحترام  الصغير على  الكاير  عطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1الشكل )

 التحية الكشفية

 

 

 



 :التحية استخدام-أ

 :  في  التحية هذه  تستعم 

 (.المضيية الدولة  أو  المحلي )العل   وإنزاله  رفعه عند الدولة عل   تحية (1

 .الجمهوري السالم  عزف  أثناء (2

  تعار   وأنها  األخر  قا   من  وترد  األعلى  للمرتاة  أو   المرتاة  بنيس الكشفففافين مالقاة  عند (3

 .والتربوي  االجتماعي والتالف  المحاة  عمق  عن

 :  الصغرى  التحية  -ب

 الكشفاف  يكون  عندما  تؤدى  الكتف،  مسفتوى في اليد  الصفغرى  الكشفيية  التحية  تكون      

  وكفذلفك   قفادتفه،  أو   برففاقفه  اللقفاء  وعنفد إنزالفه  أو   الوطني  العل   رفع  أثنفاء  المفدني  لزيفه  مرتفديفا

،، الكشفيي  زيه  يكون  عندما   يكون   عندما  تؤدى الكارى  التحية وأما.  الوعد أداء  وعند ناقصفا

 .الكام   لزيه  مرتديا الكشاف

 :العلم  وخفض رفع  مراسيم -5

  معنوية   مدلوال  لها إذ الكشففيي  الممارسففا  أه   من العل   وخيض رفع  مراسففي  أن      

  الرسففففميفة   والتجمعفا   الكشففففييفة  المخيمفا   في  ممفارسففففتهفا  تكون  وغفالافا.  الوطن  بحفب

 .والكشيية الرياضية  والمهرجانا 

  التيتيش   عمليفة  بعفد)  يوميفا  الكشففففييفة  المخيمفا   في  العل   رفع  مراسففففي   وتمفار     

  العل   رفع  مجموعة  تكون  منها  عديدة،  تنظيمية إشففكا  لها  الممارسففة ولهذه(.  الصففااحي

 في العل  رافع  يكون.  كشفافين 9  وأحيانا  كشفافين  سفتة  أو   ثالثة  أو   واحد  شفخ   من  مكونه

  من   بإيعاز العل  سفارية  نحو  لها  المخصف  المكان  من  المجموعة  تتحرك  مجموعته  وسف 

  رفاقه  ويكون العل ، سففارية  من  واحدة  خطوه  بعد  وعلى العل  رافع  ويكون. الكشففيي القائد

 . العل   سارية  من  خطوتين  بعد  على

  كتيه   على  ووضفعه العل   بطي  الرافع  يقوم  منها الرفع  عملية في  عديدة  أسفاليب  وهناك      

  يقوم  اذ  الصفففحيحة،  بالهيئة العل  رفع  يراعى  بحيث  العل ،  حا   بسفففحب  يقوم  ث .  األيسفففر

 النشفففيد  التحية  ويرافق. السفففارية  من  األخير الثلث العل   وصفففو  لدى(  حي  )  بإيعاز القائد

  حو    الحا   برب   الرافع  يقوم  الرفع  عملية  تمامإ  وبعد.  الحضفففور  الجميع  قا   من  الوطني

 . ذلك  بعد العل   تحية بأداء  ويقوم.  الوتدية بالعقدة السارية



  بعمليفة   الرافع  يقوم  إذ  السففففاريفة  قمفة  في  ومرفوعفا  مرزومفا  العل   يكون  منهفا  وأخرى    

 .األطيا  لدى  تمار  إذ العل  رفع ممارسا   ابس   من  وهذا.  النتر

 اذ الشفمس،  غروب أثناء  تكون الكشفيية  المخيما  في  وخاصفة العل   خيض  عملية إما      

  طويلة  صففافره  بإطالق. العل   خيض  بعملية الكشففافين أحد  أو   مجموعة  بتكليف  القائد  يقوم

 .خيضه  قا   كشيية  تحية بأداء العل   خيض  مؤدي  يقوم  مما.  االنتااه  على دالله

 

 

 

 

 

 

 

 :  المصافحة

  لتيريق (  الكشفيية  العائلة أفراد  بين  الحب  تعايرا  القلب  جهة  وتمث ) اليسفرى  باليد  تكون      

  وتاقى   األسفففي  إلى  الخنصفففر  وينخيض  األعلى إلى  اإلبهام  ويرفع  سفففواه على الكشفففاف

 .المحاة  على  وتد   ممدودة الااقية  الثالث األصابع

 الكشفي  األسلوب  الطريقة:  ثانيا

 (:الكشفية  عناصر)  الكشفية  الطريقة .1

  برامج   من  ك   في  اسفففتخدامها  يجب  التي  اآللية أو  الرئيسفففة  والطرق الوسفففائ   هي      

 الحركفة  من  المرجوة  األهفداف  تحقيق  خاللهفا  من  يمكن  التي  الكشففففييفة  المراحف   ومنفاهج

 :  وهي الكشيية

 إكراه  دون...  نيسفه  على  الحركة  عضفو  يأخذه..  بعهد التزام  هو  الوعد  :والقانون الوعد  -أ

 واجاا :  من  عليه ما  يؤدي  بأن... إرغام  أو 

 ...الروحية الواجاا  أداء في  وإخالصا  بعقيدته،  إيمانا  الحقة، بالعاادة..  للا   نحو  •



 .اجمع العال   ث   والوطن،  األسرة،  اآلخرين؛  ونحو  •

،  الذا ؛  ونحو  • ،،  تعليما ،   وتثقييا ،   وخلقا  ...كريما

  بها   يتحلى أن كشففففاف  ك   يسففففعى  التي الحميدة  الصففففيا   مجموعة  هو   :القانون -ب

،   لتكون  حياته في  ويسلكها  .له  منهجا

 .بالممارسة  التعليم -ج

،   ويعرف:  الطالئع  نظام -د  .المجموعا   بنظام أيضا

 .المختلية المهارا   اكتساب إلى  األوالد  تدفع ما  وهي:  واألوسمة  الشارات -ه

  والخالء   أبجديتها  الطايعة الطلق الهواء  في  ميتوحة  مدرسففة الكشففيية:  الخالء حياة -و

 عن  بعيد  أنشفففطتها  بمختلف الارامج  لتطايق  الطايعية  الايئة هو   والخالء المناسفففب  مكانها

  تطايق   يت  الخالء  وفي. له  المحاب  والمكان الدائ   الكشففاف  صففديق  فهي المدن ضففوضففاء

 في  للتأم   اليرصفة  يتيح لما  بالممارسفة والتعل   واألوسفمة  الطالئع  ونظام والشفريعة  العهد

 .به  اإليمان  وتعميق  وعظمته الخالق قدرة

 .  الكشفية  األساليب .2

،   التربية في الكشفففيية أسفففلوب  يكون أن  يناغي         ومرة .  تحقيقه إلى  تصفففاو  ما  مع  متيقا

 التي  هي  الكشفيية،  أسفاسفها  على قامت التي األسفاسفية  والعقائد  الماادئ أن على  نؤكد  أخرى

  محورية :  بأنه وصفيه  يمكن  التربية  في الكشفيية أسفلوب  فإن  ولذلك.  التربوي أسفلوبها  توجه

 .الروحي  والتوجيه  بالمجتمع  واالرتااط اليرد،

 :الفرد  محورية -أ

 :حيث  من  وذلك  عليه  ويركز  اهتمامه  محور اليرد  يجع  الكشيية  منهج إن      

،   بوصفيه  هو   كما  شفاب  ك   تقا   الكشفيية إن (1   وهي  خاصفة  شفخصفية  خليية ذا فريدا،  إنسفانا

 :خال   من  شخ   ك   جوهر وتيرد  تقدر

 .ينض   ال أو   للكشيية  ينض  أن في لليرد الحرة اإلرادة  احترام -

  وهو"  الاناء  التثقيف"  بأنه  باو   بادن  وصففففيه والذي) الذاتي  للتثقيف إطار اقتراح -

 ".اليارغ التلقين"  يعارض



 فإنه  وبذلك  ،(الجهد  غاية  بذ ) طاقاتها أقصى إلى قدراته  تنمية إلى  شاب  ك  دعوة -

 .انجازاته   حيث  من الشااب  بين  للمقارنة  مجا   هناك  ليس

  بطريقة   التنمية  من شفففاب  ك   يمكن والذي  للكشفففيية،  التربوي النظام  في  المرونة -

 :خال   من وذلك  به  وتتص  ذاته  مع  تتيق

  من   مجموعفة  إلى  السففففنيفة  للمرحلفة  المقترحفة  العفامفة  التربويفة  األهفداف  ترجمفة •

 .القائد  وبمساعدة  الشخصية األهداف

 .ونوازعه  ميوله  واستكشاف  اهتماماته  مع  يتيق ما  ممارسة  خال   من التقدم •

،   التنمية  •  أن  االعتاار  في الوضففففع مع الشففففاب،  يتحمله أن  يمكن الذي للمقدار وفقا

  كما   واألعماق،  المسففففافا   لنيس  تنطلق  وال  مجا ،  ك   في المقدار  بنيس  تحدث  ال  التنمية

 .لها  مطلق أقصى  حد هناك  ليس  أنه

  لك   العون  تقدي  على  تعم   إنها  بمعنى  اهتمامه  محور اليرد  يضفع الكشفيية  أسفلوب إن (2

 :خال   من شاملة كاملة  تنمية ذاته  تنمية في شاب

  مقومفا    من  كف   في  واالتجفاهفا   والمهفارا   المعفارف  تغطي  تربويفة  أهفداف -

 .اإلنسانية الشخصية

  مثال،   تتعارض)  الشففخصففية  والتجارب الخارا   على  تؤكد  الجوانب  متعددة  طريقة -

 (.العقلي  االستيعاب  مجرد  مع

  تنميفة  في الوقفت  بمرور  تسففففه  قفد  والتي للممفارسففففة  المتنوعفة اليرص  من  الكثير -

 .خاراته  وتعميق الشاب

 :بالمجتمع االرتباط -ب

 :التالي  النحو  على  بالمجتمع الكشيية أسلوب  يرتا 

 الحياة على الشفااب  كمسفاعدة  لتحقيقها،  الحركة  تسفعى  التي  األسفاسفية األهداف إن -

  عنها   غنى  ال  كأفراد،  وااللتزام  والمسفؤولية  والتعاون االسفتقاللية  من  مزيد  لتحقيق  والنمو 

 .الطوي  المدى على  المجتمع  تنمية في

  العال   من  جزء أي  ك ،  من  جزء  أنه إدراك على  الشفاب مسفاعدة إلى الكشفيية  تسفعى  كما  -

 :خال   من ذلك  ويكون  فيه،  يعيش الذي



 على  وذلك والراشففففدين الشففففااب  اآلخرين  مع الاناءة  العالقا   تنميفة على  التفأكيفد •

 .المتااد   االحترام  من أسا 

  مع   سفليمة،  ديمقراطية  حياة إطار في  وذلك  الصفغير  المجتمع  بخارة الشفااب  تزويد •

 .واهتماماته  احتياجاته  االعتاار  في الوضع

  مجتمعه    ث   ومن  الكشفيية،  وحدته  تجاه  وذلك الشفااب لدى  باالنتماء  الشفعور  تقوية •

 .والدولي  والقومي  المحلي

  أنه    حيث  من العال   مع  الاناءة  والمسفاهمة  للتياع   للشفااب  المختلية اليرص  إتاحة •

  والفثفقففاففيففة   الفطفافيفعففة،  الفافيفئففة  والففدولفي،  والفقفومفي  الفمفحفلفي  )الفمفجفتفمفع  مفنففه  جفزء

 (.الخ....  والروحية

  يسايروا  وأن  بالمجتمع  الواقعة التغيرا   مع  االيجابي  التكيف على  الشااب  مساعدة •

 .مستقاال،   تواجهه  أن  المنتظر أو   تواجهه   التي والقضايا المشكال   بياعلية

 :الروحي  التوجيه  -ج

،   موجه الكشفيي  األسفلوب     ما  ك   خال   من الشفااب  مسفاعدة  على  عمله  حيث  من  روحيا

 :طريق  عن  ويقترحه  يقدمه

 .الماديا  عال   وراء  ما إلى التطلع -

 .الحياة  معنى  تعطي التي القي   اكتشاف -

 .للحياة  كمنهاج للقي  اليرد  ممارسة  أج   من  المتواص  السعي -

،   وبالطاع        ،   لتحقيقه، الكشففيية  تسففعى الذي  الطموح  كان أيا   التربوي  أسففلوبها  كان  وأيا

  مناسفاة،   تربوية أدوا   وجود  دون  التنمية  على  الشفااب مسفاعدة  تسفتطيع لن  فإنها شفامال، 

 .الكشيية  الطريقة  عن  الحديث على  نأتي  بذلك فإننا  ث   ومن


