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مة الكشفية في دستور المنظالطريقة 
العالمية للحركة الكشفية

 إثر 1922عام المنظمة العالمية للحركة الكشفيةلقد تأسست

ي لممثل( الثانيالعالميالمؤتمر الكشفي )االجتماع الدولي 
.  في باريس بفرنسا1922الهيئات الكشفية الوطنية في يوليو 

قادة الحركة آنذاك وضع على لزاما  ومع تطور المنظمة كان 
دستور يجعل كل شيء في موضعه، ومن ضمن هذه المواد التي

ف العالمية للحركة الكشفية مادة بتعريالمنظمة دستورتضمنها
الطريقة الكشفية والتي جاءت في المادة الثالثة من

:الدستور على النحو التالي

https://www.scout.org/


:المــادة الثالثــة

:الطريقة

:الطريقة الكشفية هي نظام تربية ذاتية ومتدرج من خالل

.الوعد والقانون–

.التعلم بالممارسة–

صغيرةالعضوية في جماعات –
الممارسة في حياة الخالءتتضمنبرامج متدرجة ومثيرة –

رةالبرامج المتدرجة المثي-العمل في مجموعات صغيرة-التعلم بالممارسة-الوعد والقانون
التي تمارس في الخالء



قة الطريقة الكشفية كما جاءت في وثي
:السمات األساسية للحركة الكشفية



التي لقد جاء في وثيقة السمات األساسية للحركة الكشفية التي كانت إحدى الوثائق
في دربان بجنوب أفريقيا أن إحدى 1999عام 53الـ العالمي الكشفيأعدت للمؤتمر 

لتربية الفتية من خالل الطريقة المتكامل النظامهذه السمات الرئيسية للكشفية هي 
:الكشفية، وأوضحت الوثيقة أن عناصر الطريقة الكشفية هي

.الوعد والقانون–

.التعلم بالممارسة–

.نظام المجموعات الصغيرة–

.(المثل والتقاليد)الرمزي طار اال–
.(الكفاية)نظام التقدم الشخصي –
.حياة الخالء–

.دعم الراشدين–



تعريف الطريقة الكشفية 

تربوي تعتبر الطريقة الكشفية نظام أساسي لتحقيق المقترح ال
ام للتعليم الطريقة الكشفية بأنها نظتعريف ويتم . للحركة الكشفية
ن إنها طريقة واحدة تقوم على تفاعل مجموعة م. الذاتي التدريجي

العناصر ذات نفس القدر من األهمية و التي تعمل معا كنظام 
متماسك ومتناغم، و لعل تنفيذ هذه العناصر بطريقة مجمعة 

الطريقة .ومتوازنة هو ما يجعل الكشافة حركة فريدة من نوعها

ن الكشفية هي جانب أساسي للكشفية، ويتم التعبير عنها م
:التاليةخالل العناصر 



عناصر الطريقة الكشفية

غم أن عناصر هذه الطريقة تتنا( جانبهكما هو موضح بالشكل )ونجد هنا 
عن الطريقة جزءاً ال ينفصلعناصر كلمما جعل –وتتداخل فيما بينها 

ألخرىباقي األجزاء بحيث ال يمكننا تطبيق عنصر دون بقية العناصر ا

ر قد ونجد أيضاً أن هذه العناص. حتى يكتمل النظام التربوي الكشفي
زد على زيدت إلى سبعة عناصر بداًل من أربعة، ولكنه في الحقيقة لم ي
سيان التعريف السابق في شيء، بل وضحه أكثر وأكثر بحيث ال يتم ن

ن بقيا فبعيداً عن الوعد والقانون والتعلم بالممارسة اللذي. العناصرهذه
صغيرة ودعم الراشدين مجموعات فيكما هما نجد أن عنصري العمل 

يكانا سوياً واإلطار الرمزي ونظام التقدم وحياة الخالء كانت سوياً ف

البرامج المتدرجة المثيرة وبذلك نجد أن كل العناصر مستوفاة في 
.المفهوم الثاني للطريقة

أنها متداخلة الطريقة لعناصروكما رأينا من هذا التقسيم الثاني 
ية طريقة كشفكلمة مجيءومتشابكة وهذا يعطينا تفسيراً لسبب 

بيق بصيغة المفرد ولم تكن بصيغة الجمع، فهي طريقة واحدة يجب تط
.نحصل على النتيجة التربوية المطلوبةلكي عناصرهاجميع 



هر في كنتاج بحث ونقاش للمجموعة المعنية بالطرق التربوية على المستوى العالمي، ظ
اً لشرح في البرنامج الكشفي والذي تضمن أسلوباً جديدالتجديد عناألفق كتيب جديد 
.الطريقة الكشفية

كشفية ويتناول الكتيب الطريقة الكشفية كما تناولها الدستور ووثيقة سمات الحركة ال
على أنها نظام كامل

تناول متكامل من العناصر التي يجب أن تتفاعل فيما بينها لكي يتحقق الهدف، ولكنه
الطريقة بشكل أكثر

:تفصياًل حيث أنه قسم الموضوع إلى



الذين يعملون بالطريقة الكشفية؟من 1
الذي سوف يتحقق بتطبيق الطريقة الكشفية؟ما 2
الطريقة الكشفية؟لماذا ننفذ.3



مــــن؟: أوال  


الفتية إن الطريقة الكشفية يتم التعامل معها من قِبَل
ن والشباب األعضاء في الحركة، وكذلك القادة الراشدي

و
:يوضح العالقة فيما بينهم( جانبهالشكل رقم )

ي ففي الشكل نجد أن الفتية في األعلى والقادة ف–

األسفل وهذا يعنى أن ليس هناك سلطة للقادة على
الفتية

.وأن الفتية والشباب هم محور العمل

ى كما يظهر أن األسهم تسير في االتجاهين لتدل عل–
ريقةالتفاعل بين الجانبين حيث إن الفتية تمارس الط

وتتعلم منها والقادة الراشدون يدعمون العمل 
ويساندونه، وكل يساند اآلخر في العمل بالطريقة 

لتحقيق الهدف
.على أكمل وجه



؟مـــــاذال: ثانيا  

 الهدف من وراء الطريقة الكشفية هو القيام إن
حركة، ببعض األنشطة لتحقيق األغراض التربوية لل

العقلية )للشخصية الخمسالجوانب وتنمية
ما هو ، فك(جتماعيةالواو البدنية والروحية النفعالي

عمل كشفي لكل هناك(5بالشكل رقم )موضح 
بعض األهداف التربوية ولكي تترجم هذه األهداف 

.  األهدافهذهيجب لها من أنشطة كشفية تحقق 
وهذه األنشطة التي تمارس في الوحدة الكشفية

عةنابأو في الطليعة أو حتى منفرداً يجب أن تكون 
ادة الفتية وتنفذ بواسطتهم عن طريق دعم القمن 

.وتوجيههم



كيـــف ؟: ثالثا  

 (  كلبالشكما هو موضح )يكمن مربط الفرس، حيث تتمثل عناصر الطريقة الكشفية وهنا
:مع بعض التجديد وهذه العناصر هيسابقاً ذكرهاالتي تم 

حياة الوحدة



؟بالوعد و القانوناالتزام



و الوعـد والقانـون وهو إطار القيم واألخالق والواجبات التي يدور حولها العمل الكشفي. 1
.بقواعد الحركة( فتية وراشدين)األعضاء كلبهما يلتزم 



؟المجموعات الصغيرةنظام 

ضو المجموعات الصغيرة وهو من مميزات الطريقة الكشفية الذي يعطى الفرصة لكل عظامن
.بدور بنّاء والمشاركة بشكل ديموقراطي والتعلم مع األقرانللقيام الحركةفي 



:التقدم الشخصي

ديات رحلة التعلم التدريجي التي تركز على تحفيز الفرد و تدعيم قدرته على مواجهة التح
التعلمبهدف التطوير المستمر من خالل مجموعة كبيرة ومتنوعة من فرص 



حياة الخالء 

 تقابل إلى البيئة الطبيعية من غابات و سهول وبحار و جبال و صحاري ، و" طبيعة"تشير كلمة
ن في تلك البيئة التي صنعها اإلنسان كأفنية المدارس و مباني المخيمات المصنوعة م
)  باولالخرسانة المسلحة و المدن المزدحمة كما تشير الطبيعة أيضا الى ما سماه بادن 

ي و نظرا لإلمكانيات الت( بالوحدة المتكاملة المتناسقة الالنهائية السرمدية و المجهرية
و الروحـانية و االجتماعيةالعاطفية العالم الطبيعي لتنمية القدرات البدنية و العقلية و يصخرها

ذا تعذر الوصول و الشباب فان الطبيعة توفر خلفية مثالية يمكن بها تطبيق الطريقة الكشفية و ا
نشطة الكشفية الطبيعية بالنظر الى فيما تمليه البيئة الحضارية من قيود اال أن األالبييئةالى 

ر الطريقة ال بد و أن تقام في احدى البيئات الطبيعية غير أن استخدام الطبيعة كعنصر من عناص
تشمل الكشفية يستلزم عدم االكتفاء فقط باألنشطة التي تقام في الخالء الفسيح، فهي

ة الفريدة التي أيضا تنمية االتصال المؤثر بالطبيعة مع االستغالل الكامل لكافة الفرص التعليمي
، فان يوفرها العالم الطبيعي لتنمية الفتية و الشباب و على الرغم من اشاراته الى الغايات

عينان الى كل من لديه" للطبيعة كأداة تربوية يمكن ايجازها في مقولته تلكباولرؤية بادن 
"الغاية هي معمل و نادي و معبد معا....يرى و أذن تسمع 

 مل الخالء وهي من ضمن األمور التي يجب التركيز عليها وهي أيضاً من ضمن مميزات العحياة
صحراء ولن تكون الحركة في المكتب والفصول الدراسية ولكنها في الغابة أو الفلم الكشفي،

.الشاطىءأو على 



؟االطار الرمزي

 ي مثل الزالحركة تميزالرمزي وتدخل هنا جميع التقاليد والرموز واألشكال التي اإلطار
وطرق التخاطب وتقاليد العلم والسمر وغير ذلك من رموز والكفاية الهوايةوشارات 

.الحركة



:التعلم بالممارسة

باشر عنصر هام من عناصر الطريقة الكشفية حيث يعتمد على التطبيق الموهو 
الذاتي للمهارة التي يتعلمها الكشاف، فهذا النظام يتفهم قابلية الفتى للعمل

.ويعتمد على أسس حددها علماء النفس حول خصائص النمو عند الفتية

:والقائد الناجح هو الذي يعلم وفق المبادئ التالية

.يعلم الفتى كيف يتعلم بنفسه-

مة تدريب يدرب الفتية بالفتية ،حيث يدرب القائد العرفاء وهم بدورهم يتولون مه-
زمالئهم



:دعم الراشدون

مع تشمل معاونة و دعم الراشدين للفتية و الشباب ثالثة جوانب مختلفة تتناسب
ائد دور ق–الوحدة الكشفية بها داخل األدوات الثالثة التي يجب على الراشدين القيام 

نجاح إذ ال عليه ضمان أي ان نشاط تقوم به الفرقة يتم تنفيذه بيتيعينالذي : األنشطة 
يمكننا أن نتوقع امتالك أي راشد بكافة المهارات المطلوبة لجميع األنشطة إال أن 

مكان و مسؤوليته تنحصر في التأكد من توفير المعاونة الفنية الالزمة للمجموعة في ال
الزمان مناسبين



:المجتمعيةلمشاركة ا

وسع، االستكشاف النشط وااللتزام الفعال تجاه المجتمعات المحلية والعالم على نطاق أ
وتعزيز المزيد من التقدير والتفاهم بين البشر



شكرا على المتابعة
الحقةو الى اللقاء في فرصة 
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