
 المهارات والفنون الكشفية
 

 المهارات الكشفية:
عطيها الطابع المميز والخاص بها يي ذال ومن فنون الكشفية وه أصيلفن  وه     

مختلفة  أعمالمن  أعمالهممختلف  ىن عليمن خالل المخيمات وما يقوم به الكشاف
تتمثل بإعمال ، إذ المختلفة للحياة الكشفية إجادتهمتبرز من مواهبهم وهوياتهم ومدي 

الريادة، وتتبع األثر، وقراءة البوصلة )الحك(، ومعرفة االتجاهات، وفك الرموز 
، والخدمات GPSزجها، واستخدام تقدير المسافاتواإلشارات واستخدام المورس، و 

 العامة. 
 ريادة: المبحث األول: أعمال

من المهارات الكشفية المحببة لدى أفراد الكشافة مهارة استعمال الحبال، وال يكاد      
يخلو مخيم من وجود بعض من األعمال الكشفية التي تستخدم فيها الحبال والعصي 
الخشبية او الخيزران مثل عمل النماذج الكشفية ومشروعات الريادة، التي تجعل من 

بناء مخيمه وصنع كل احتياجاته الشخصية والجمالية الخالء متعة للفتية، وكذلك ل
 ،معتمدا على استغالله لطبيعة من دون التدخل التكنولوجي الحديث. منها الخيمة

 الكراسيوالجسور، الروافع،  األبراجالموقد، ساريات العلم،  حماالت الحقائب،
، مصاطب ألسرةاالمطبخ،  أدواتوبوابة المخيم،  مختلفة من االسيجة أنماطالمنزلقة، 

 الجلوس.... والخ.
 :ىإلالريادة من حيث المكان  أعمالتنقسم 

الطليعة )زاوية الطليعة( وفيها يقوم الكشافون بأعمال  مقرالريادة في  أعمال -
 أوالمتعددة والتي تبرز مواهبهم للتنافس مع غيرهم  والنماذجالخشب المختلفة 

 .المشاركة بها في المعارض الكشفية
الريادة في المخيمات التدريبية والدولية وفيها تبرز مواهب الكشافين في  أعمال -

 ىعل أوفي الفرق  أوفي زوايا الطالئع  األخشابفنون الحبال والعقد واستغالل 
 .مستوي المشاريع



 جسر بين ضفتي النهر
  هي: الريادة ألعمال ومن المتطلبات الضرورية

 والربطات الكشفية. العقدعمل  إجادة  
 وافر المستلزمات الضرورية )الحبال، العصي،.....(.ت 
  مشروع قدر المستطاع وفي  ألييوضع تصميم مجسم  أنالتصميم: يجب

نوع الخشب، اطوالها، )حالة تعذر ذلك يرسم مخطط للمشروع موضحا به 
حجامهاالحبال   (.، عدد العقدوا 

 .التنفيذ 
 الحبال: .1

 اليوميةة لةربط األشةياء وحف هةا ونقلهةا وسةحبهاضروريات الحياة  يعتبر الحبل من     
يسةةةتخدم فةةةي أدوات الزينةةةة والكماليةةةات وغيرهةةةا مةةةن االحتياجةةةات اليوميةةةة  ورفعهةةةا، كمةةةا

 .  استخدمت من قديم الزمان وتطورت مع األيام التي
" أداة للربط صنعت قديمًا من ألياف النباتات والشعر الحيواني وتصنع  الحبلو     

حاليًا من القنب والكتان وألياف النخيل وحديثًا تصنع من المواد البالستيكية 



ومنها  )النايلون(. ومشتقات البترول الصناعية واأللياف الزجاجية والحبال المعدنية.
مثل القطن، السيزل، الكتان، : نباتيةوال .المصنوعة من جلد الحيوانات: حيوانيةال

. وكذلك ثل النايلون، البوليستر، الداكرون: مصناعية. والالليف، المانيال، القنب
 .مثل الحديد، النحاس، األلمونيوم: معدنيةال

من المهارات الكشفية المحببة لدى أفراد الكشافة مهارة استعمال الحبال ومع      
الخالء عامة، فال يكاد يخلو مخيم من وجود بعض من  أهميتها المعروفة في حياة

األعمال الكشفية التي تستخدم فيها الحبال مثل عمل النماذج الكشفية ومشروعات 
الريادة، التي تجعل من الخالء متعة للفتية، ومن األفضل قبل أن تبدأ في 

 استخدامات الحبال أن تعرف عدة أمور منها :
 ريقة صنعها ومم تصنع.معرفة الحبال وأنواعها وط -
 كيفية العناية بالحبال وطرق حف ها وتخزينها. -
 معرفة العقد والربطات والدورات ومعرفة الفرق بينهم. -
 .أساليب الشد والتثبيت وتزيين األعمال -

 أنواع الحبال : -أ 
 تنقسم الحبال إلى ثالثة أنواع رئيسية : 

وهي الحبال التي تصنع من النباتات وتمتاز بقوتها الطبيعية  حبال طبيعية: (1
 وعدم تأثرها بالحرارة والشمس؛ ولكنها محدودة الطول، ومنها:

 :وهي الحبال المصنوعة من ليف النخيل وتمتاز بسهول تصنيعها  الليف
وتوفرها وباألخص في المناطق التي تكثر بها زراعة النخيل وهي تستخدم 

 ة من الجر والرفع وعمل آليات الجني وغيرها.في أعمال الزراع
 :وهو نبات حولي غزير النمو شجري الم هر موطنه األصلي آسيا  القنب

وله أغراض طبية تصنع منه الحبال ويستخلص من بعض أنواعه 
 لصناعة األدوية الطبية.

  :وهو نبات عشبي حولي موطنه األصلي البحر المتوسط وهو الكتان
ع الحبال بعد القطن وتصنع منه إلى جانب الحبال من أفضل أنوا يعتبر

 المنسوجات الكتانية وورق السجائر وورق الكتابة.



 :نبات ليفي موطنه األصلي الهند تصنع من أليافه عبوات الخيش  الجوت
والمنسوجات الخشنة الرخيصة وتستعمل نفاياته لصناعة الورق وتشميع 

 األرضيات.
 :خبازية ويعتبر من أهم األلياف النباتية نبات معمر من الفصيلة ال القطن

 كما تستخدم أليافه لصناعة المنسوجات القطنية.
  :وهو نبات قديم خشبي مستديم الخضرة يتسلق على حبال المساكن

 الجدران ويغطي األرض يزرع في المنازل .

 
 أنواع الحبال

وتمتاز هذه األنواع من الحبال بالطول والسمك واللون الذي حبال صناعية:  (2
 يتحكم فيه الصانع. ومنها : 

 حيث تستخدم أحد مشتقات البترول كمادة  )عضوية(: حبال بتروكيماوية
 أولية في صناعتها مثل:

 .حبال النايلون 
 .البوليستر 
 .الداكرون 

 :ومنهاحبال معدنية )غير عضوية(  (3
 :حبال رفع مواد  ،حبال رفع اآلليات ،جر المركبات " حبال الحديد

 "...البناء



 :حبال الوصالت الكهربائية  النحاس ". " … 
 .األلمنيوم 
 :عقود الزينة للنساء ة سالسل الذهب والفضة  الذهب والفضة"."… 

 .المصنوعة من جلد الحيوانات: حيوانيةال (4
وهةةةةةةةي حبةةةةةةةال مصةةةةةةةنوعة مةةةةةةةن مةةةةةةةادتين مختلفتةةةةةةةين نباتيةةةةةةةة  حباااااااال مشاااااااروكة: (5

وبتروكيماويةةة أو بتروكيماويةةة ومعدنيةةة. ومنهةةا حبةةال مصةةنوعة مةةن البالسةةتيك 
والقطةةن وتمتةةةاز هةةةذه األنةةةواع بخفتهةةةا وقةةوة تحملهةةةا ونعومتهةةةا وتنةةةوع ألوانهةةةا فةةةي 

وعمومةةةةًا : تقةةةةدر أطةةةةوال الحبةةةةال فةةةةي االصةةةةطالحات الكشةةةةفية   نفةةةةس الوقةةةةت.
 .بالقامة

 سم. 180أقدام =  6قامة = وال

 
 السيزلحبال 

 من حيث التكوين : :الحبالإشكال  -ب 
 وهو الشائع من حيث )الفتل(يتكون من ثالثة نمور :حبل ثالثي ،

  .االستخدام
 يستخدم في األلعاب الكشفية(. يتكون من أربعة نمور: حبل رباعي ( 
 ويتكون من ثالثة حبال ثالثية أو رباعية مجدولة :حبل مركب. 
 يتكون من مجموعة من خيوط مكسوة بنسيج خيطي أو  :حبل منسوج

 .قطني
 
 
 



 العناية بالحبال: -ج 
 من الحبال بعد كل مناسبة كشفية بسبب سوء العديد من القادة كثيراً ر يخس       

ومن أهم  الستعمال أو سوء التخزين الناتج عن عدم المعرفة بطرق العناية بالحبال،ا
 :طرق العناية بالحبال

  يعمل حبك للحبل من أطرافه أو عمل عقدة "رجل العصفور" الحبلف طر :
 .األطراف من التفكك وذلك للمحاف ة على

 :بعد االستعمال تجفف الحبال بعد تن يفها في مكان به تيار  التجفيف
 .هوائي

 :تخزن الحبال بعد تجفيفها معلقه وبعيدة عن األرض التخزين. 
 :إن االستخدام الجيد للحبال في عمل العقد والربطات والدورات  االستعمال

 .يمكن من استخدامها مرات أخرى دون تلف
  :تقييم الحبال -د 

 هو مكان لونه ثابتًا وال يتساقط منه شيئًا إذا فتحة نمورهالحبل الجيد :. 
  إذا فتحت نموره رفيعة: لونه متغير وتتساقط منه ذرات ءالرديالحبل. 
 قوة الحبل بمقدار الربع التخزين يضعف. 

 مواصفات الحبال : -ه 
 : تقدر قوة الحبل المصنوع من القنب على النحو التالي 

 ضةةةةةةةعف مربةةةةةةةع المحةةةةةةةيط بالبوصةةةةةةةات = قةةةةةةةوة الحبةةةةةةةل بالقنطةةةةةةةار وعلةةةةةةةى ذلةةةةةةةك
 .كجم تقريبًا( 45قنطارًا )القنطار  18=  9× 2بوصة يتحمل  3حبل 

  تساوت المحيطات .أن حبل الليف يتحمل ربع ما يتحمله حبل القنب إذا 
  حبل القطن يتمدد من الشد ولذلك فهو أردأ أنواع الحبال في أعمال الريادة

 وأضعف من حبل الليف .
 . إن تخزين الحبل يضعف من قوته بمقدار الربع 
 إن الحبل ذا الثالث نمور أقوى من الحبل ذي األربعة الذي من نفس الحجم. 
  مما يؤدي إلى عدم تساوي توزيع إن العقد والربطات تكون ثنيات في الحبل

 %.50% ، 35الشد على النمور ويتراوح الضعف نتيجة لذلك بين 



  وعند معرفة الطول المستخدم ألي دورة معينة تقدر قطر أغل  عصا وأضربه
 .وتزيد 1.5في 

 مهارات استخدام الحبال: -و 
 العقةةةةدالحيةةةةاة فةةةةي الخةةةةالء والمخيمةةةةات القةةةةدرة علةةةةى تنفيةةةةذ العديةةةةد مةةةةن  تتطلةةةةب       

 والةةةةدورات السةةةةتخدامها فةةةةي بنةةةةاء مشةةةةروعات الريةةةةادة كالمناضةةةةد والجسةةةةور والربطةةةةات
 والبةةةد مةةةن اسةةةتخدام الحبةةةال لبنةةةاء هةةةذه المشةةةاريع، أو بنةةةاء الخيمةةةة الكشةةةفية واألبةةةراج،

بعةةض  وغيرهةةا مةةن متطلبةةات الحيةةاة فةةي الخةةالء، إال أن اسةةتخدام الحبةةال يتطلةةب تعلةةم
أثنةةاء  ها ليحصةةل الكشةةاف علةةى النتةةائج المناسةةبةالمهةةارات عةةن الحبةةال قبةةل اسةةتخدام

ذ إنتنفيةةذ هةةذه المشةةاريع دون أن يعةةرض نفسةةه واآلخةةرين للخطةةر.  اسةةتخدام الحبةةال  وا 
على القائد تعلم هةذه المهةارة  من المهارات المحببة ألعضاء الحركة الكشفية كان لزاماً 

 .  والتمكن منها
ك التي تقاوم بصالبة أي مجهود كان ويصف بادن باول العقدة الجيدة بأنها تل      

ويسهل حلها عند انتهاء الحاجة إليها أما العقدة السيئة الصنع فهي التي تنخذل عند 
 ها وحلها .لأول صدمة قاسية أو تتشابك حتى يستحيل فص

 -صفات العقدة الصحيحة: -ز 
سهلة العمل: وذلك بمعني أن هناك طريقة معينة لعملها تجعلها سهلة  -1

 العمل.
سهلة الفك: وهذا يعني أيضا أن هناك طريقة معينة لفكها، تجعلها سهلة  -2

 يجب فكها. أن بعض العقد تعمل وال االعتبارالفك مع األخذ في 
قوية التحمل: حيث أن هناك طريقة مثلي للعمل فإنها والشك الطريقة التي  -3

 تجعلها قوية.
ة للفك ولذلك لن ال تنحةةل: وحيث أنها قوية التحمل فإن هناك طريقة معين  -4

 تنفك بغير هذه الطريقة فهي إذن لن تنحل.
 فنون العقد الكشفية: .2

 ىتكثةر العقد وتتنوع ولكنها تقع أيضا في تقارب وتشابه بحيةث صارت تنقسم إل    
 (.العقد والربطات والدورات والتخريز: )أربعة أنواع هي



 تستعمل لربط حبلين أحدهما في األخر .  :الكشفية العقد -أ 
 تستعمل لربط حبلين في عمود من الخشب أو ما شابه.  الربطة : -ب 
 تستعمل لربط عمودين من الخشب أحدهما في اآلخر. الدورة : -ج 
يستعمل التخريز لكي يبقى الحبل في من ره : التخريز وحياكة الحبال ا -د 

 ما يستعمل في المشاريع التي يتحرى في وغالبا عقد بدون الجمالي
 .الجمال والدقة

 :الكشفية العقد -أ 
 هي الناتجة من استعمال حبل مع حبل أو الحبل مع نفسه لغرض الربط. العقدة:

 أنواع العقد:
 الخية )شد طرفي الحبل(عقدة اإلبهام او  (1
 .العقدة األفقية (2
  .التوصيليةالعقدة  (3

 .تقصيرالالعقدة  (4
 عقدة الصياد.  (5
 .المطافيعقدة  (6
 عقد أخرى قليلة االستخدام. (7

وهي عقدة تستعمل في بداية الحبل  عقدة اإلبهام او الخية )شد طرفي الحبل(: (1
ونهايته أي في نهايتي الحبل وذلك لعدم فتح العقدة وكذلك لعدم فتح خيوط الحبل 

 النسيجية. هي حلقة في طرف الحبل لكي يحاف  الحبل على حياكته.

 
 المزدوجة، وهي لف الحبل مرة اخرى قبل ادخاله بحلقة الحبلوهناك عقدة اإلبهام 

http://libyanboyscout.com/arabic_html/arb_programs1.html#التوصيلية
http://libyanboyscout.com/arabic_html/arb_programs1.html#التقصيرية
http://libyanboyscout.com/arabic_html/arb_programs1.html#المطافي


 
تستخدم في توصيل حبلين جافين من سمك واحد أو  :أو المربعة لعقدة األفقيةا (2

وتمتاز بسهولة عقدها وسهولة حلها وأكثر  ،مختلفي السمك اختالفًا بسيطاً 
 اإلسعافاتالسيما في وهي شائعة االستعمال  .كما أنها متينة ال تنةزلق ،استعماالً 
 :وطريقة عملها .ربط األربطة والطرودو  (ربط وتضميد الجروح) األولية
 .لف طرفي الحبل أحدهما على اآلخر 
  لف الطرفين أحدهما على اآلخر مرة ثانية مراعيا أن يخرج أصل أحد

 .الحبلين وطرفه من ناحية واحدة من عروة واحدة

 

 



 حبلين مختلفين بالسمك، شريطة أن تكونتستعمل لربط العقدة التوصيلية:  (3
ذا كان االختالف في السمك كبيرًا تستعمل التوصيلة المزدوجةو  الحبال جافة. ، ا 
 طريقة عملها: 

 اعمل عروة في طرف الحبل السميك . -
 ادخل طرف الحبل اآلخر في العروة من أسفل إلى أعلى . -
 اآلخر مارًا تحت نفسه .انزله على أحد جانبي العروة وارفعه إلى الجانب  -
إذا أردت عمل التوصيلة المزدوجة فعليك أن تلف طرف الحبل الثاني حول  -

 .العروة مرة ثانية

 
 وهناك عقدة توصيلية ثنائية وأخرى تسمى توصيلية باتجاه واحد كما في أدناه:

 

 



تستعمل لتقصير حبل أحد أطرافه مربوط، كما تستخدم في العقدة التقصيرية:  (4
 طريقة عملها:و .تقوية مكان ضعيف في الحبل

  الحبل لتقصيره إلى الطول المطلوباعمل عروة في. 
  اجعل هذه العروة بجانب أصل الحبل فيتكون بذلك ثالثة أجزاء من الحبل

 .مكونة لعروة في كل اتجاه
 .اعمل نصف ربطة في أصل الحبل بالقرب من كل عروة 
 ادخل جزاًء صغيرًا من طرف كل عروة في نصف الربطة القريب منها ثم.  
 شد طرفي الحبل تتكون العقدة المطلوبة. 

 
 عقدة الصياد.  (5

 تستخدم عقدة الصياد لنصب فخ للحيوانات وتتكون من حبلين. وطريقة العمل: 
 .لف إحدى طرفي الحبالن بعمل عقدة اإلبهام بسيطة 
 الحبل االخر. مرور طرف الحبل األخر بعقدة 

 



 وهناك عقدة الصياد المزدوجة، واألخرى الثالثية.

 
 

 

تسةةتخدم لصنع حلقة في نهاية الحبل ثابتة العقدة الخلبة:  او عقدة المطافئ (6
مصةةةاب أو سةحب  كإنزال اإلنقاذاالتساع لذا فهي صالحة االستةةعمال في أعمال 

اسم عقدة الكرسي وهي  ويطلق على هذه العقدة أيضا، حالة إغماء شخص في
تستخدم في إنزال شخص من مكان مرتفع كإنزاله من نافذة كما يحدث في حاالت 

 :طريقة عملهاو  .ويستعملها غالبا رحال اإلطفاء الحريق
  عملها أمسك الحبل على مسافة مناسبة من طرفه بحيث تكون يدك اليمنى

 من جهة الطرف الخالص.
  األخرى بشرط أن يكون  هر اليمنى ثم أجعل إحدى يديك على مقربة من

 .. أسفلإلى أعلى و هر اليسرى إلى 
  ..ثم أدر يدك اليمنى وأجعلها تقترب من يدك اليسرى مكونة نصف ربطة 



  ،ثم أمسك نصف الربطة المكونة بيدك اليسرى وطرف الحبل بيدك اليمنى
وأجعله يمر من نصف الربطة من األمام إلى الخلف، ثم لفه فوق أصل 

ل، وأخله من نصف الربطة من الخلف إلى األمام ثم اسحب العقدة بقوة، الحب
 .وأحترس حتى ال ينقلب شكلها

 
 عقد أخرى قليلة االستخدام: (7

 :مجموعة جديدة من العقد قليلة االستخدام، وهذهمزال هناك الكثير من العقد     
 :عقدة المشنقة 

عدة منها عمل حلقة وصل بين بعض  وهي عقدة بسيطة تستعمل إلغراض
 .األدوات الكشفية الشخصية المحمولة)السكين،الحبل، الكوب...(

 

 



 األولىوتعمل بطريقتان األلب( جبال  إلىااللبية نسبة ) :عقدة الفراسة االلبية 
 .التاليموضح بالشكل  كما هو

 
 .() عملية أكثرالطريقة الثانية وهي 

 
                                                 

 ()كلفورد آشلي هذه العقدة ونشره في كتاب اشلي للعقد صمم: عقدة آشلي.  



 :عقدة التنين المزدوجة 
هذه العقدة من اقوي العقد اللتي تصل بين حبلين تستخدم هذه العقدة عن  دتع       

 عمل زاوية قائمة بين حبلين. ىالحاجة ال

 
 عقدة اللجام:  

 .تعمل في نهاية الحبل وا في منتصفه علي السواء أنعقدة بسيطة ويمكن 

 
 العقدة الشراعية : 

 
 الشراعيةب الشبية عقدة : 

 



 الشراعية المزدوجة العقدة: 

 
 عقدة الشراع المائية 
تختلف في البداية لكل من  نهاألوهذه شديدة الشبه بعقد الشراع المزدوجة     

ان الحلقان االبتدائيتان اللتان تبدا بهما كل عقدة تختلفان في وضعيتهما  اذالعقدتين 
 .عن بعضهما

 
  عقدة الشراع المنعطفة 

من ناحية طريقة العمل اال انها  األخرىوهذه العقدة تختلف نسبيا عن العقد الشراعية 
 .لها نفس الشكل

 

    



  الكشفية:الربطات  -ب 
تستخدم لتثبيت حبل بعمود مثل )الحطاب، الوتدية، و هي ربط حبل بوتد  الربطة:

 أمثلة عليها .(الصاري السلم، السقالة،
باألوتاد   ألنها غالبا ما تستعمل لربط الحبال االسمسميت بهذا  الربطة الوتدية: (1

هذا ال يعني أنها ال تستعمل ألغراض أخرى حيث أنها تستعمل كثيرا في مشاريع 
تستعمل لربط الحبال باألعمدة واألوتاد وفي إقامة القناطر والجسور و  .الريادة

مة باألوتاد تستعمل لربط حبال الخيوكذلك  .ونهايتهوسلم الحبال وابتداء الحبك 
جذوع األشجار وأيضا في بداية عمل الدورات وفي  ىولربط أطراف الحبال إل

كما أنها  فتحنصب الجسور واألبراج ومن ميزاتها أنها تربط بسرعة وسهلة ال
 .شد يال تنزلق وتتحمل أ يانتها وأكثرها استعمااًل فهتتحاف  علي شدتها وم

 عملها:  لهناك طريقتان 
الحبل  يأعمل ف .لعملها حول خشبة تستطيع الوصول إلى طرفها الطريقة األولى:

)على  أسفلهالمراد ربطه عروتين بحيث تكون إحداهما من أعلى الحبل واألخرى من 
الخشبة المراد ربط الحبل  فيثم توضع السفلى فوق العليا، ويلبسان  (8شكل رقم 

 .بها

 
لف طرف الحبل هو  .طرفهاحول خشبة ال تستطيع الوصول إلى  الطريقة الثانية:

، وأدخل االتجاهنفس  فيحول الخشبة بحيث يمر بجانب أصله ثم لفه مرة أخرى 
اللفة الثانية والعارضة مالح ًا أن يمر بالجانب اآلخر من اللفة  فيطرفه بين أصله 

 .لحماية الحبل من التفكك الحبكة البسيطة عقد و ربط. مع األولى واألصل معا



 
 الربطة الوتدية المزدوجة:  وهناك

 
ألن أكثر ما يستعملها هم الحطابون أو من  االسمسميت بهذا  ربطة الحطاب: (2

أسهل العقد حاًل  المربعة و بداية الدورة القطرية في يجمع الحطب وهي تستعمل
وهي تستعمل إلنزال أغصان األشجار واألثقال واألخشاب وغيرها من أمكنة 
عادة الحبل دون  مرتفعة بطريقة يسهل لمنزلها حل العقدة التي تربط الشيء وا 

 مساعدة. 

 



: تستعمل لشد المركب إلى قاعدة المرساة في الشواطئ، أو لربط حبل المرساة (3
 ة، وهي متينة ال تؤثر فيها االهتزازات.إلي جذع شجرة، أو وتد خيم

 
: تستعمل لصنع سلم من الحبال والعصي للتسلق وهي تصنع سلم اإلطفائي (4

 .بسرعة وسهلة الحل

 
تستعمل في الهبوط من أعلى مبنى حيث يمكن آلخر فرد يصل إلى  التسلق: (5

 األرض حل الحبل بشد أحد أطرافه.

 
نسبة إلى األعمدة واألوتاد للتخلص من زيادة  االسمسميت بهذا  الربطة العمودية: (6

 .آخر وهو دورة وعقدتان مثبتتا أسمالحبل ولها 



  يلي بعض الربطات قلية االستخدام ما وفي عقد أخرى قليلة االستخدام: (7
 

 

 

 



 
 

 
 

 

  الكشفية: الدورات -ج 
في هي التي تستعمل . سميت بالدورات لكثرة ما يدور الحبل حول عمود أو أكثر    

أو أكثر بعضها ببعض، وهي األكثر استخدامًا في أعمال  (عمودين) تثبيت قائمين
 .مثل)المربعة، المعينة، المستقيمة، الثالثية، المقصية .الريادة

 أنواع الدورات:
بحيث  تستعمل لعمل تقاطع عمودي وأفقي الدورة المربعة: (1

تكون زوايا التقاطع قوائم. وطريقة عملها هو يبدا الحبل 
بربطة الوتدية او الحطاب، ثم لف الحبل حول العمودين 



، وتنتهي الدورة بشكل دائري، وبالتالي تقوى الدورة بلف الحبال بين العامودين
 .بربطة وتدية

 
، ال يكون يبعضهماتستعمل لتوصيل عمودين  :او القطرية الدورة المعينة (2

وطريقة عملها هو يبدا الحبل بربطة الوتدية العامودين متعامدان على بعضهما. 
قطري، يبدأ حول أي  العمودين بشكل زوايا أو الحطاب، ثم لف الحبل حول

المقابلتين بثالثة أو أربع لفات ومثلها على الزاويتين األخريين، ومن ثم  نزاويتي
 دية لما تبقى من الحبل. تقوم تقوية الدورة. واالنتهاء بوت

 
بشكل  يبعضهماتستعمل لتوصيل عمودين  الدورة التوصيلية )المستقيمة(: (3

وطريقة عملها هو يبدا متصل أي على اتجاه واحد ولغرض منها تطويل العامود. 



 دائري العمودين بشكل الحبل بربطة الوتدية أو الحطاب، ثم لف الحبل حول
، وتنتهي الدورة بربطة بلف الحبال بين العاموديندائري، وبالتالي تقوى الدورة 

 .وتدية

 
 الدورة المقصية:  (4

 
 

مثل عمل  وبطول واحد واحد باتجاهتستعمل لربط ثالثة أعمدة  الدورة الثالثية: (5
او وتدية ثم يمر الحبل بين  تبدأ بربطة الحطاب. حامل أو قاعدة برج ثالثي
)متعرج( ومن تم تقوية الدورة بمرور الحبل بين  األعمدة الثالث بشك زكزاك

 الفراغين ألعمدة الثالث بشكل قطري على اللفة السابقة ومن ثم األختام بالوتدية.
 
 



 : التخريز وحياكة الحبال ا -د 
لمشروع الريادة من أمثلتها  هي عملية ربط الحبال بطريقة منت مة تعطي جمالية    

وهي الناتجة من استخدام فتائل الحبل مع بعضها أو مع  الشبكة، والسالل، وغيرها.
يجاد الربط بطريقة الت فير. يستعمل التخريز لكي يبقى الحبل في و  فتائل حبل آخر وا 

من ره الجمالي بدون عقد وغالبا ما يستعمل في المشاريع التي يتحرى في الجمال 
     .والدقة

 أنواع التخريز
يستعمل في نهاية الحبل لكي يحف  طرف الحبل ويحف  غور  تخريز التاج: (1

 .الحبل من التفكك
 .لةيجميستعمل لوصل حبلين في طريقة  تخريز الوصل: (2
 .يستعمل حلقة بأحد أطراف الحبل التخريز الحلقي: (3

 أو الضفيرة: الجديلة
جدل الشيء أي ضفره أو فتله إذا فالجديلة هي عبارة عن ضفيرة أو فتلة  نقول     

ولهذا نجدها  الخ.…سواء كانت بسعف النخيل أو الحبال أو شعر النساء أو الخيول



تستعمل مثال في جدل أو ضفر شعر النساء ومنها أنواع كالفرنسية والهندية 
 الخ.…واإلفريقية

ستعمل الجدائل أو الضفائر في صنع الحصائر أما التي تكون بسعف النخيل فت     
أما في مياديننا الكشفية فنستعملها في تزيين العصا الكشفية  الخ.…والسالل والقفف

 أو في عقدة منديل الكشافة أو جديلة الصافرة أشبه ما تكون بحبل الصافرة.
لك منها: ويتم إنجازها بجدلها أو ضفرها أو فتلها بواسطة مجموعة من العقد المعدة لذ

العقد تستعمل إما  ذهراس التركي الرباعية والخماسية والمربعة المزدوجة الدائرية فه
أما المسطحة  .(منديل الكشافة)لتزيين العصا الكشفية أو لصنع عقدة المنديل 

 المزدوجة المكررة وذيل الخنزير المكررة فتستعمل لتزيين العصا الكشفية.
لمفردة المكررة والسلسلة المزدوجة المكررة والوصل أما المجدولة والسلسلة ا      

المستقيم باللف المعاكس أو الثمانية المكررة والكاريك المكررة وذيل الخنزير المكررة 
والمربعة المزدوجة المكررة فكلها تستعمل في صناعة جديلة الكشافة الشبيهة بحبل 

 بشكل رائع ومتنوع وجذاب.الصافرة وقد نقول بجدل هذه العقد كلها في جديلة واحدة 
كانت لقد كانت الجدائل منتشرة في أوائل عهد الكشفية عكس ما هو اآلن و        

كانت تعلق الجديلة على الكتف األيسر ويوضع طرفها من أساسيات اللباس الكشفي و 
داخل الجيب األيسر ومنهم من يلفه على المنديل ويضعه في الجيب األيمن. ومنهم 

ومنهم من يضع طرفها داخل الجيب األيمن ة على الكتف األيمن و يضع الجديل من
وكانت من شروط الحصول على  يضعه في الجيب األيسر.يلفه على المنديل و 

 الجدائل مثال على ذلك في مصر ما يلي:
 شارات هواية. 8الكشاف األول +  -الجديلة الخضراء: .1
 شارة هواية. 12شارة النسر +  -الجديلة الحمراء: .2
 شارة هواية. 18شارة النسر +  -الجديلة الذهبية: .3

 



 .تستعمل إل هار طرف الحبل عند التخزيق:  8عقدة الثمانية  -د 

 
 وهناك عقدة الثمانية المزدوجة:

 
وهي عبارة عن حلقة مجدولة تستخدم في ارتداء منديل  عقدة حلقة المنديل:

الكشاف فإذا كانت من الجلد البني ومزدوجة فان مرتديها يكون قد اجتاز دراسات 
الشارة الخشبية أما إذا كانت من نوع آخر ومن ثالثة أفرع فيمكن استخدمها 

ا تالح  لجميع الكشافين وطريقة عقد سهلة جدا وما عليك إال أن تتبع الرسم وكم
 فان لها أربعة جهات أو حواف أي على شكل مربع.

 طريقة عمل عقدة الشارة: -أ 
 يفضل استخدام (The Turks Head Knot)  باألساس اسمها عقدة رأس التركي

المكرمي   حبل جلد لتكون جميلة وأكثر متانة إذا ال يوجد جلد، يمكن استخدام حبال
 :العقدة  لقد وجدت طريقة شرح مصورة لعمل هذه



   

   

   

 
نعيد  10من بعد الخطوة رقم 

من  الخطوات بحيث نجعلها تتكون
 صفين

 
وبإمكاننا أن نجعلها تتكون من ثالثة 

الخطوات إلى أن  صفوف نعيد نفس
يكتمل الحبل كما تحبوها بصفين أو 

 بثالث صفوف

 
 هي شكل العقدة النهائي وهذه
 

   

 وكمايلي: عقدة الشارةوهناك طريقة أخرى لعمل 

http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18347&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18348&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18349&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18350&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18351&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18352&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18353&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18354&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18355&stc=1&d=1224101474
http://www.scoutsarena.com/muntada/attachment.php?attachmentid=18356&stc=1&d=1224101474


 
 
 



 : مالنماذج في المخيثالثا: 

النماذج هي أساس المخيم وعلى الكشاف أن يوفر لنفسه جميع وسائل الراحة في     
يشغل وقت مخيمه مستعماًل في ذلك المواد التي يجدها في بيئة المخيم عليه أن 

فراغه في عمل النماذج بحيث يكون هناك مكان لكل أداه من األدوات وعلى القائد 
 :أن يوضح للفتية أنه البد

أن يكون للنمةوذج فائةدة محققةة فالعبةارة بالفائةدة ال بالشةكل وال بةالمجهود الةذي بةذل -1
 .فيه

إن أفرع الشجرة الخضراء تجف وبةذلك تتفكةك الربطةات والعقةد والةدورات لةذلك البةد -2
على األرض تشبع بالرطوبة  الملقاةمن استعمال األغصان الجافة السليمة فاألفرع 

 .فتصبح هشة فاألشجار بها أفرع جافة وعلى الفتى أن يتخير ما يالئمه منها
ن يبقةةى النمةةاذج صةةالحًا للعمةةل طةةول المتانةةة عنصةةر هةةام فةةي بنةةاء النمةةاذج فالبةةد أ-3

 .المواد المتينة واالعتناء بعمل الدورات والربطات باختيارمدة المخيم وهذا يتأتى 
 ءشةةيتحاشةةي اسةةتعمال المسةةمامير فةةي نماذجةةك فلةةيس هةةذا مةةن فنةةون الكشةةف فةةي -4

 القشةةالحبةال ابتكةر حةباًل مةن أليةاف الشةجر ) وأعزتةكواستعمال الحبال دائمةًا فةإذا 
ذا أحةس الفتةى قةد أتقةن النمةاذج ….الخضراء( للصفصاف أو شجرة التيل  الةخ ، وا 

 :نافع للفرقة كلها مثالً  ءشيالضرورية له في مخيمه شجعه على ابتكار 
 نول للمخيم لعمل فرشات األرض من الحشائش -
 .المخيمب لالستحمام آلة –
 .لنفخ النار تلقائيًا أو تقليب الجمر آلة –
 .يف النماذج أو خشب الوقودطريقة لتجف –
نعرض عليكم في هذا الموضوع المصور مجموعة من نماذج حديثة لبوابات       

من المخيمات الفرعية في الجمبوري الوطني األمريكي  مأخوذةمخيمات، الصور 
  2010-1910بمناسبة مئوية الكشافة األمريكية  2010الذي أقيم صيف 



 

 


