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التي يجب استخدامها في كل من برامج  اآللية أو هي الوسائل والطرق الرئيسة    
ومناهج المراحل الكشفية التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف المرجوة من 

 الحركة الكشفية وهي: 
بعهد.. يأخذه عضو الحركة على  . الوعد هو التزامالوعد والقانون -أ 

 : نفسه... دون إكراه أو إرغام... بأن يؤدي ما عليه من واجبات
  خالصا في أداء الواجبات نحو اهلل.. بالعبادة الحقة، إيمانا بعقيدته، وا 

 الروحية...
 .ونحو اآلخرين؛ األسرة، والوطن، ثم العالم اجمع 
  ًونحو الذات؛ تعليمًا وتثقيفًا، وخلقًا كريما... 

هو مجموعة الصفات الحميدة التي يسعى كل كشاف أن يتحلى  :القانون -ب 
 بها ويسلكها في حياته لتكون منهجًا له.

 .التعليم بالممارلسة -ج 
 ويعرف أيضًا بنظام المجموعات. :م الطالئعنظا -د 
 وهي ما تدفع األوالد إلى اكتساب المهارات المختلفة. الفارات واألولسمة: -ه 
الكشفية مدرسة مفتوحة في الهواء الطلق الطبيعة أبجديتها  حياة الخالء: -و 

والخالء مكانها المناسب والخالء هو البيئة الطبيعية لتطبيق البرامج 
بمختلف أنشطتها بعيد عن ضوضاء المدن فهي صديق الكشاف الدائم 
والمكان المحبب له. وفي الخالء يتم تطبيق العهد والشريعة ونظام الطالئع 

والتعلم بالممارسة لما يتيح الفرصة للتأمل في قدرة الخالق واألوسمة 
 .وعظمته وتعميق اإليمان به

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9


  :  الشفييةيلالساأل -2
ومرة  إلى تحقيقه. ينبغي أن يكون أسلوب الكشفية في التربية متفقًا مع ما تصبو    

أخرى نؤكد على أن المبادئ والعقائد األساسية التي قامت على أساسها الكشفية، 
هي التي توجه أسلوبها التربوي. ولذلك فإن أسلوب الكشفية في التربية يمكن وصفه 

 بأنه: محورية الفرد، واالرتباط بالمجتمع والتوجيه الروحي.
 محوريةالفرد: -أ

يجعلالفردمحوراهتمامهويركزعليهوذلكمنحيث:إنمنهجالكشفية
إن الكشفية تقبل كل شاب كما هو بوصفه إنسانًا فريدًا ذا خلفية شخصية  -1

 وتفرد كل شخص من خالل: خاصة وهي تقدر جوهر 
 احترام اإلرادة الحرة للفرد في أن ينضم للكشفية أو ال ينضم. -
البناء"  فبأنه "التثقيبادن باول  اقتراح إطار للتثقيف الذاتي )والذي وصفه -

 وهو يعارض "التلقين الفارغ".
دعوة كل شاب إلى تنمية قدراته إلى أقصى طاقاتها )بذل غاية الجهد(،  -

 وبذلك فإنه ليس هناك مجال للمقارنة بين الشباب من حيث انجازاتهم.
في النظام التربوي للكشفية، والذي يمكن كل شاب من التنمية  المرونة -

 بطريقة تتفق مع ذاته وتتصل به وذلك من خالل:
  ترجمة األهداف التربوية العامة المقترحة للمرحلة السنية إلى مجموعة

 من األهداف الشخصية وبمساعدة القائد.
  له التقدم من خالل ممارسة ما يتفق مع اهتماماته واستكشاف ميو

 ونوازعه.
   التنمية وفقًا للمقدار الذي يمكن أن يتحمله الشاب، مع الوضع في

االعتبار أن التنمية ال تحدث بنفس المقدار في كل مجال، وال تنطلق 
 لنفس المسافات واألعماق، كما أنه ليس هناك حد أقصى مطلق لها.

 
 



على تقديم  إن أسلوب الكشفية يضع الفرد محور اهتمامه بمعنى إنها تعمل -2
 العون لكل شاب في تنمية ذاته تنمية كاملة شاملة من خالل:

أهداف تربوية تغطي المعارف والمهارات واالتجاهات في كل من مقومات  -
 الشخصية اإلنسانية.

طريقة متعددة الجوانب تؤكد على الخبرات والتجارب الشخصية )تتعارض  -
 مثاًل مع مجرد االستيعاب العقلي(.

الكثير من الفرص المتنوعة للممارسة والتي قد تسهم بمرور الوقت في  -
 تنمية الشاب وتعميق خبراته.

 االرتباطبالمجتمع: -ب
يرتبطأسلوبالكشفيةبالمجتمععلىالنحوالتالي:

إن األهداف األساسية التي تسعى الحركة لتحقيقها، كمساعدة الشباب على  -
االستقاللية والتعاون والمسؤولية وااللتزام الحياة والنمو لتحقيق مزيد من 

 كأفراد، ال غنى عنها في تنمية المجتمع على المدى الطويل.
كما تسعى الكشفية إلى مساعدة الشاب على إدراك أنه جزء من كل، أي جزء  -

 من العالم الذي يعيش فيه، ويكون ذلك من خالل:
o .التأكيد على تنمية العالقات البناءة مع اآلخرين 
o شباب والراشدين.ال 
o .وذلك على أساس من االحترام المتبادل 

تزويد الشباب بخبرة المجتمع الصغير وذلك في إطار حياة ديمقراطية سليمة،  -
 مع الوضع في االعتبار احتياجاته واهتماماته.

تقوية الشعور باالنتماء لدى الشباب وذلك تجاه وحدتهم الكشفية، ومن ثم  -
 لدولي.مجتمعهم المحلي والقومي وا

إتاحة الفرص المختلفة للشباب للتفاعل والمساهمة البناءة مع العالم من حيث  -
أنهم جزء منه ) المجتمع المحلي والقومي والدولي، البيئة الطبيعة، والثقافية 

 والروحية.... الخ(.



مساعدة الشباب على التكيف االيجابي مع التغيرات الواقعة بالمجتمع وأن  -
شكالت والقضايا التي تواجههم أو المنتظر أن تواجههم يسايروا بفاعلية الم

 مستقباًل.
 التوجيهالروحي: -ج

األسلوبالكشفيموجهروحيًامنحيثعملهعلىمساعدةالشبابمنخالل
كلمايقدمهويقترحهعنطريق:

 التطلع إلى ما وراء عالم الماديات. -
 اكتشاف القيم التي تعطي معنى الحياة. -
 السعي المتواصل من أجل ممارسة الفرد للقيم كمنهاج للحياة. -
وبالطبع أيًا كان الطموح الذي تسعى الكشفية لتحقيقه، وأيًا كان أسلوبها        

التربوي شاماًل فإنها لن تستطيع مساعدة الشباب على التنمية دون وجود أدوات 
 الطريقة الكشفية.تربوية مناسبة، ومن ثم فإننا بذلك نأتي على الحديث عن 

  :البرنامج الشفي  -3
 تم تعريف البرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العالمية للبرامج بأنه:       

"كل ما يقوم به الفتية والشباب من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق     
الهدف التربوي للحركة، وبذلك فإن البرنامج الكشفي هو البيئة الشاملة التي تعمل في 
الوحدات الكشفية متضمنة االجتماعات، والزيارات، والرحالت، والكتب، والمطبوعات، 

ات، والخدمة، والزي، والتقاليد، والعالقات، ونظام والشارات، والرموز، والمسمي
 المجموعات، ونظام التقدم".

 


