
 الفرقة الكشفية ونظام الطالئع

 

 :الفرقة الكشفية
( مجاميع )طالئع( 6-4( كشافّا تتوزع إلى )32-24تتكون الفرقة الكشفية من )    

, وللفرقة الكشفية مجموعة آراء إلدارة الفرق الكشفية تبين فيها تهيئة مختلف أنواع 
منظمة ومتدرجة  النشاطات الكشفية من خالل برنامج معتمد من قبل الفرقة تكون

تظهر سرور الكشاف لشعوره بتقدمه في التعليم ويجب أن تكون أعمال الفرقة تنسجم 
, لذا كان دور هالتهم الكشفيةمع أعمار المنتسبين وكل حسب مرحلته العمرية ومؤ 

الفرقة الكشفية مهم من الناحيتين التنظيمية والتدرج للمراحل كافة مع خصوصية 
 ا.معهالمرحلة التي يعمل 

 
 مكونات الفرقة الكشفية:

للفرقة الكشفية تكويناتها استنادًا إلى المراحل العمرية لذا علينا أن نعمل على     
الحفاظ على تكويناتها وكذلك المحافظة على خصوصيتها ضمن النظام الصحيح 

 للكشفية ونظام الكشافة نظام شبه عسكري.
تقسم الفرقة إلى مجاميع )نظام الطالئع( والذي هو عنصر أساسي في تكوين     

 ( أفراد.8-6الفرقة والذي يتراوح من )
 

 نظام الطالئع:
نظام الطالئع نظام خاص ومهم جدًا يختلف فيه التدريب الكشفي عن سائر األنظمة 

( 8-6ليعة )الشبابية األخرى وذلك من خالل تقسيم الكشافة إلى طالئع وفي كل ط
المستمر فيما كشاف يعملون معًا معتمدين في ذلك على المهارات الكشفية والتعاون 

بينهم للوصول إلى نجاح الفرق الكشفية , والطليعة وحدة مستقلة بذاتها يقودها عريف 
  -أو آمر للطليعة وتكون صفاته كاآلتي:

 مستقل في حل كل ما يصادفه من مشاكل.-1



 بل أفراد طليعته.ذو شخصية محبوبة من ق-2
 يتصف باألدب ومهذب ودقيق وبعيد عن األنانية والمحاباة.-3
 يكون قدوة لكل مجموعته وفي كل شيء.-4

 
  فوائد الطليعة:

هي أصغر وحدة تنظيمية في الكشافة ونظامها مهم بالنسبة للفرقة الكشفية حيث إن 
( كشاف كحد أعلى 32( كشاف على األقل و)24الفرقة الكشفية تتكون من )

( أفراد والمهم في ذلك أن قائد 8-6( طالئع في كل طليعة )6-4ومتكونة من )
الكافية للطالئع بالسماح لهم الحرية  إعطاءالفرقة يتبع أصول القيادة الناجمة في 

مع التوجيه المستمر لهم كونه قريب منهم معتمدًا على مهاراته الذاتية بإدارة طالئعهم 
التي اكتسبها من الفنون الكشفية سابقًا , هذا وأن تسمية الطليعة والفرقة تختلف من 

 -مرحلة ألخرى وكما يأتي:
 ة بالباقة والطليعة في مرحلة األشبال والزهرات تسمى الفرقة الكشفي

 بالسداسي.
  وفي مرحلة الكشافة والمرشدات المبتدئ والمتقدم تسمى الفرقة كما هي

 )الفرقة( والطليعة أيضًا )طليعة(.
  وفي مرحلة الجوالة والدليالت الفرقة تسمى بـ )العشيرة( والطليعة تسمى بـ

 )الرهط(.
رهط( هو لتعويد  –عة طلي –هذا وأن الفائدة من العمل في مجاميع )سداسي     

الكشافة على العمل الجماعي والتعاون ونكران الذات والشعور بالمسؤولية مع الغبر 
 واالبتعاد عن األنانية وبالتالي اندماج الفرد بالجماعة.

 
 عريف الطليعة وواجباته:

يعين لكل طليعة مسؤول يسمى بعريف الطليعة تقع على عاتقه واجبات ومهمات 
إدارة وقيادة شؤون مجموعته والعريف هنا يسعى إلى تحمل المسؤولية كبيرة جدًا في 

وعليه إن يدرس نظام الطالئع معتمدًا على ثقافته الذاتية ومعرفته ألصول التعامل 



مع المبادئ الكشفية كونه مسؤول مسؤولية مباشرة عن طليعته مع االعتماد على 
مساعدة العريف في غيابه وكلما مساعده الذي يتم تعينه من قبل العريف نفسه واجبه 

إليه زاد حبهم واحترامهم تم توفير األجواء المناسبة ألفراد الطليعة في تنفيذ ما يصبون 
 لعريفهم وحققوا الهدف المنشود.

 
 اجتماعات الطليعة: 

للطليعة اجتماعها الخاص بها وهو دوري يكون لمرة واحدة في األسبوع على األقل 
الطليعة وهو جزء ال يتجزأ من الحقائق والواجبات الكشفية ويتضمن يتدارس فيه أمور 
 -االجتماع ما يلي:

 على اراد الطليعة. تالبرنامج الزمني للتدريب وتوزيع المسؤوليا -1
 تنفيذ البرنامج الزمني للرحالت والسفرات وكذلك مشاريع الريادة. -2
برعات , على التدريب , أخذ الغياب , جمع الت يكون االجتماع معتمداً  -3

 وغيرها.
 

 واجبات عريف الطليعة:
أن يعامل عريف الطليعة أفراد طليعته بالعدل وأال يفضل واحد على اآلخر  -1

  بل يسود العدل في معاملة الجميع.
ان يكون مع أراد طليعته كاألخ األكبر ويتجنب الغرور ويجعل الطليعة  -2

 كأسرة واحدة.
يبذل قصارى جهده في ترفيه أفراد طليعته وان يثقف عقولهم ويسعى إلى  أن -3

 تقدم طليعته.
 أن يوزع العمال بالتساوي عل أفراد طليعته ويراقب تطبيق العمل باستمرار. -4
أن يكون على اطالع واسع بقابلية كل فرد من أفراد طليعته ومعرفة سلوك  -5

 كل واحد منهم.
د لنقل األوامر والقرارات إلى طليعته وأن أن يضع نفسه تحت تصرف القائ -6

 يكون ممثاًل إلفراد طليعته أمام القائد.



أن يهتم بطليعته ويلتقط المعلومات وينسخ كل األوراق الرسمية ويؤرخ تاريخ  -7
 الرحالت واألدوات.

أن يحافظ على نظافة اللوازم واألدوات التابعة لطليعته والمحافظة هلى  -8
 بعد التخييم.صيانتها وتفحصها قبل و 

أن يدافع عن أفراد فرقته أمام مجلس الشرف بما في ذلك عريف الطليعة  -9
ومساعده , وتتكون الفرقة من طليعتين فأكثر وتكون الطليعة متكاملة من 
ناحية اجتماعاتها وتتكون من مجموعة أصدقاء يتنافسون مع الطالئع األخرى 

عن األنانية في المخيمات الكشفية بروح من التنافس الشريف بعيد كل البعد 
    وحب الذات. 

  
 
  


