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تونس في 16 سبتمبر 20 بسم هللا الرحمان الرحيم        

،فهو املحرك األسا�سي لعملية التنمية في  قلب الحركة النابض وعمقها   ، يحتل البرنامج الكشفي في املنظمات الكشفية 
الحركة الكشفية، باعتباره يهتم بمساعدة الكشاف على تنمية شخصيته بما يحقق هدف الحركة الكشفية بجوانبه العقلية 

والروحية واالجتماعية والبدنية واالنفعالية...

وقد أولت الجمعيات الكشفية في العالم منذ نشأة الحركة أهمية قصوى لعملية تطوير البرنامج الكشفي بما يتناسب مع 
احتياجات الفرد واملجتمع والتي تتغير بصفة مستمرة تبعا ملا يشهده العالم من تغييرات سريعة وتحوالت كبيرة ...وجب على 

الحركة الكشفية التفاعل معها ومواكبة ومسايرة هذا التطور حتى تبقى في قلب اهتمامات الكشافين.

وقد دأبت الكشافة التونسية منذ نشأتها على تطوير برامجها ومناهجها من حين ألخر حتى تواكب نسق التطور والتغيير الذي 
شهده املجتمع التون�سي عموما وفئة الشباب خصوصا بفضل ما تزخر به منظمتنا من كفاءات كأن لها دوما األثر الكبير في 

تحديث وتطوير املناهج العاملية والعربية والوطنية ..والذين كانوا دوما مبادرين للتطوير واإلثراء واإلضافة.

وقد انطلقت اللجنة الوطنية للبرنامج الكشفي منذ أربع سنوات تحت إشراف القائد فتحي السدراوي ثم القائد إبراهيم 
درمول في عملية تطوير املناهج الوطنية وتوحيدها ضمن مسار يضمن وحدة وتكامل وتسلسل البرنامج الكشفي فجمعت 
عددا كبيرا من الخبرات الكشفية وآخرين من املختصين من خارج املنظمة في حركة دؤوبة متواصلة ملدة ثالث سنوات ونيف 
وبمساندة ودعم كبيرين من األقسام ولجانها الفنية والتي تزخر بدورها بالكفاءات، لوضع لبنات البرنامج الكشفي الجديد 
واملوحد بما أنه يضع خطا متواصال ملسار الفرد في حياته الكشفية في امتداد بين مختلف املراحل العمرية، بفضل اعتماد 
أسلوب الترابط بين األهداف التربوية للمراحل وصوال لألهداف التربوية العامة والنهائية بما يؤمن امتدادا للبرنامج الكشفي 
بنفس الروح وبنسق تصاعدي يؤمن التواصل والصعود بين املراحل بمرونة، بما يضمن الحد من التسرب وييسر على القادة 

القيام بدورهم في التوجيه والدعم واملساندة لألفراد.

أن الكشافة التونسية وهي تقدم هذه الوثيقة املميزة واملوحدة لكافة املناهج الكشفية في شكل انسيابي وسلس يسهل عملية 
التنفيذ وييسر عملية التقييم،لفخورة بهذا االنجا ز الذي تحقق بعد سنوات من العمل املضني والجهود السخية ودراسة 
عدد كبير من الوثائق واملراجع املختلفة و وضع وتحليل االستبيانات وعقد عشرات الندوات واالجتماعات واالستشارات، 
أثمرت وثيقة نرجو من هللا عز وجل أن تكون خير سند لقادتنا ومدربينا عند وضع أنظمة التقدم لألفراد ووضع أدلة القائد في 

تنفيذ البرنامج الكشفي.

وفي الختام ال يفوتني أن أتقدم بالشكر واالمتنان لكافة القادة والقائدات والخبراء واملتخصصين ومستشاري اللجنة الذين 
أثروا هذه الوثيقة بجهدهم وفكرهم و وقتهم لوضعها على ذمة القيادات والهياكل الكشفية.

وفقنا هللا ملا فير خير البالد والعباد... والسالم       

              القائد وحيد العبيدي
القائد العام للكشافة التونسية         

نائب رئيس اللجنة الكشفية العاملية 2010 - 2014        

البرنامج التربوي الكشفي
الكشفية...أسلوب حياة
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الكشفية.. أسلوب حياة

تمهيد
يستمد ابرنامج الكشفي املطور للكشافة التونسية مرجعيته من االختيارات التربوية والتوجهات التي تواكب التحوالت 

والتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية للمجتمع التون�سي.

وبحكم أن الكشافة التونسية جزء من املجتمع وشريك ملؤسسات التنشئة االجتماعية وللمجتمع املدني ، فهي تقوم بدور 
فعال ومؤثر لغرس قيم املواطنة والديمقراطية والتضامن والتسامح لتكوين شاب ملتزم و مسؤول ومتضامن كفرد، وكعضو 

في املجتمع يتفانى في خدمته.
وينخرط البرنامج الكشفي املطور في توجهات مهمة الحركة الكشفية، التي تدعو إلى إشراك الشباب واحترام احتياجاتهم 
‘‘ أي شباب تونس اليوم ، كما أنه بستمد خصوصيته من أسس  ‘‘ اآلن وهنا  وتطلعاتهم، ويستجيب بوضوح كامل لفكرة 
الحركة الكشفية وأصالتها التي تحقق أهداف التربية الشاملة للشباب من خالل إشراكهم طيلة سنوات تكوينهم في عملية 

تربوية غير رسمية للوصول إلى أن يكونوا:
- مستقلين : قادرين على تحديد احتياجاتهم و التحكم في حياتهم الشخصية واالجتماعية كأفراد وكأعضاء في املجتمع.

- متعاونين : قادرين على إبداء اهتماماتهم باآلخرين والعمل معهم ومن اجلهم ومشاركتهم اهتماماتهم.
- مسؤولين : قادرين على تحمل مسؤولية أفعالهم وااللتزام بواجباتهم.

- ملتزمين : قادرين على التمسك بالقيم واملثل واملبادئ والعمل بمقتضاها.

هذه التوجهات التي تعتبر محركا وموجها التجاهات إستراتيجية الجمعية ملجابهة تحديات القرن الواحد والعشرين .
‘‘فرص التعلم‘‘ من خالل املشاريع التربوية و األنشطة املؤدية إلى اكتساب مزيد من  كما يرمي البرنامج الكشفي إلى إتاحة 
الخبرات واملهارات والتجارب واالتجاهات للتنمية الذاتية للفتية والشباب ، من اجل تعميق الوعي بالذات، وتقدير قيمتها، 

والتعبير عنها باالبتكار واإلبداع.

ملا يتضمنه من غايات تربوية تواكب  ويعتبر البرنامج الكشفي املطور نقلة نوعية في املسار التربوي للكشافة التونسية، 
مضمون املقترح التربوي، في املساهمة في تكوين مواطن مندمج في الحياة العملية طوال حياته بوعي ومسؤولية ، وأهداف 

تربوية تنمي فيه الوعي بالذات وتقديرها والتواصل االيجابي مع اآلخرين ، وذلك انطالقا من :
التأكيد على رفع مستوى الوعي بأهمية التربية الحياتية للفتية والشباب،األم ر الذي يعكس الدور األساس ي للحركة:   -

التربية من أجل الحياة.
- التأكيد املتزايد على املقترح التربوي للبرنامج الكشفي لتشجيع التركيز على املخرجات الرئيسية للهدف من الحركة بمعنى 

املساهمة في :
*  تمكين األفراد من خالل تنمية وتطوي ر محتوى جوانب التنمية الشخصية.

*  تربية األفراد ليكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم املحلية والوطنية والعاملية.
- التركيز على ‘‘ فرص تعلم ‘‘ التي تولد خبرات تعليمية مختلفة ،، بحيث ال يقتصر البرنامج الكشفي على األنشطة الخاصة 

بكل مرحلة ، بل يتسع ليشمل فرص التعلم التي يمكن أن تقدمها األنشطة.

لقد أخذ إعداد هذا املشروع حيزا كبيرا من البحوث والجهود من اجل تقديم عمل تربوي ،يليق بمنظمتنا وقادتنا وكشافينا..
وعملنا أليام وشهور حتى يكون هذا البرنامج جاه زا في موعده وليكون خير سند عند وضع أنظمة التقدم وأدلة قادة الوحدات 

في تنفيذ البرنامج الكشفي.

نسال هللا التوفيق في املساهمة في تنمية قدرات الفتية والشباب من اجل غد أفضل .

القائد فتحي السدراوي        
         مالزم القائد العام

               املنسق العام للبرنامج الكشفي
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إفتتاحية

بسم هللا الرحمان الرحيم

يسعد اللجنة الوطنية للبرامج أن تضع بين أيديكم البرنامج التربوي الكشفي الجديد ملختلف املراحل الفنية والذي يتضمن 
املقترح التربوي واألهداف التربوية العامة والوسيطة واألهداف املعرفية واملهارية والسلوكية إلى جانب املسارات التي تم 

اعتمادها واألسس التي بني عليها املشروع .

لقد كأن هذا العمل ثمرة مجهودات على مدى أربع سنوات شارك في بلورتها ووضع رؤيتها وصياغة محتواها خيرة القيادات 
بالكشافة التونسية مع االستئناس بخبراء ومختصين ومستشارين من خارج الحقل الكشفي في مجال علوم التربية وعلم 

االجتماع وعلم النفس وتجدون ضمن الكتاب قائمة اسمية في اللجان الفنية التي سهرت على اإلعداد والتصور.

ويعتبر املشروع الجديد للبرنامج الترب وي ملختلف املراحل الفنية سابقة أولى في تاريخ الكشافة التونسية لذلك اعتمدنا 
بعدا تشاركيا ورؤية جماعية ومنهجا موحدا في صياغة وتنفيذ البرنامج إيمانا من الجميع بدور الحركة الكشفية في تلبية 
احتياجات الفتية والشباب وتنمية قدراتهم وترسيخ قيم املواطنة لديهم والتطلع إلى املستقبل بكل أمل وتفاؤل لذلك 
اخترنا عنوانا للبرنامج » الكشفية أسلوب حياة.« هذا الكتاب بما يحتويه من مضامين يتوجه باألساس إلى واضعي البرامج 
قادة التدريب ومساعديهم واملندوبين واملفوضين واللجان الفنية لألقسام و املختصين قصد إعداد األدلة التربوية الالزمة 

وفق خصوصية كل مرحلة (نظام التقدم اإلطار الرمزي ) مع إبالء -

املجال الكشفي األهمية التي يستحقها بإفراده بمجموعة من املتطلبات حرصا على اكتساب املهارات الكشفية الالزمة من 
فن التخييم وترسيخ العادات والتقاليد الكشفية واكتساب مهارة ربط الحبال واالتجاهات وقراءة الخريطة واقتفاء األثر 

والطقوس الكشفية وغيرها.

وفي الختام ال يفوتني إال أن أتوجه بتحية شكر إلى كل القيادات الكشفية من إدارة تنسيق املشروع وقادة األقسام واللجان 
الفنية وأعضاء اللجنة املركزية والوطنية والخبراء واملختصين وغيرهم على حماسهم وتفاعلهم مع هذا املشروع .

    
                                                     والسالم

      

القائد إبراهيم درمول          
مالزم القائد العام ورئيس لجنة البرامج         
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الكشفية والتربية

ماهية الحركة الكشفية ؟

 للهدف واملبادئ 
ً
هي حركة تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تفرقة في األصل أو العرق أو العقيدة وذلك وفقا

والطريقة التي وضعها املؤسس.

و تهدف إلى املساهمة في تنمية الشباب لتحقيق أق�سى قدراتهم البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية واالنفعالية كأفراد 

وكمواطنين مسؤولين وكأعضاء في مجتمعاتهم املحلية والوطنية والعاملية .

للفتية والشباب وفق أهداف ومبادئ تتخذ من ميل الفتى منذ   
ً
 موجها

ً
 تطوعيا

ً
وبعبارات أخرى، تعد الكشفية نظاما  تربويا

صغره وسيلة لتنشئته نشأة صالحة، فمناهجها متنوعة ووسائلها متعددة تحقق الرغبات وتشبع ميول أفرادها  وتعتمد في 

برامجها على املمارسة واكتساب املعلومات والخبرات واملهارات وهي تساهم مع األنشطة الشبابية األخرى في استثمار وقت فراغ 

الشباب ووقايتهم وغرس املواطنة الصالحة في نفوسهم من خالل تربية عقولهم وتهذيب نفوسهم وتقوية أجسامهم فتساعد في 

نموهم البدني والعقلي واالجتماعي والروحي واالنفعالي  .

الكشفية حركة تربوية:

تنمو وتزدهر الحركة الكشفية ألنها حركة تربوية .. فهي تستمد قوتها وقدرتها على البقاء واالستمرار من أهدافها التربوية ومبادئها 

السامية وأسلوبها الفريد وطريقتها املميزة . 

والكشفية وأن كانت تعتمد فيما تعتمد على بعض األنشطة الترفيهية كوسيلة لتحقيق هدفها التربوي، فأنها بذلك تحرص على 

توازن العملية التربوية من أجل التنمية الصحيحة للشخصية اإلنسانية..

ما هي التربية ؟

جاء في تقرير اليونسكو الصادر عام 1996 عن التربية للقرن الحادي والعشرين:

 بال استثناء من تنمية كافة مواهبنا وطاقاتنا اإلبداعية 
ً
»التربية هي محور تنمية اإلنسان واملجتمع، ووظيفتها هي تمكيننا جميعا

والتي تشمل مسؤوليتنا عن تدبير أمور حياتنا الخاصة، وتحقيق أهدافنا الذاتية«

وفى وثيقة »تربية الشباب .. ورقة عمل على مشارف القرن الحادي والعشرين« الصادرة عن خمس من كبريات املنظمات العاملية 

العاملة في مجال التربية غير الرسمية )بما فيها املنظمة الكشفية العاملية والهيئة العاملية للمرشدات( جاء تعريف التربية في 

معناها األشمل بأنها:

»عملية تستغرق حياة اإلنسان بأكملها ، وتمكن الفرد من تحقيق التنمية املستمرة لقدراته كفرد وكعضو في املجتمع ».

أنماط التربية 

 من أنماط التربية، 
ً
 واحدا

ً
 ما ترتبط كلمة التربية بالنظام املدر�سي أو التعليم الرسمي وأن كأن هذا النظام يمثل نمطا

ً
غالبا

ويمكن تحديد أنماط التربية للفرد من حيث املصدر بما يلي:

 بداية من املدرسة االبتدائية وانتهاء باملرحلة الجامعية .
ً
• التربية الرسمية ويقصد بها النظام املدر�سي الرسمي املرتب زمنيا

• التربية العامة )الحياتية( وهى عملية تستمر مدى الحياة يكتسب فيها اإلنسان املعارف واملهارات والخبرات والسلوكيات والقيم 

نتيجة معامالته وخبرات حياته اليومية في بيئته من خالل األسرة واألصدقاء ومجموعة األقران وأجهزة اإلعالم واملؤثرات األخرى 

املحيطة به أينما كأن .

• التربية غير الرسمية وهى نتاج ألنشطة منظمة ال ترتبط بالنظام الرسمي ، وتعمل على خدمة اإلنسان من خالل تحقيق أهداف 

تعليمية وتربوية محددة ، ومن بينها الحركة الكشفية.
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األسلوب الكشفي في التربية  

تعتمد الحركة الكشفية كحركة تربوية على النمط األخير من األنماط املذكورة حيث أنها تتيح للفتية والشباب الفرص املتعددة 

 نحو إعداد الفرد املستقل 
ً
واملتنوعة التي تساعد على تكامل قدراتهم البدنية والعقلية والوجدانية واالجتماعية والروحية .. سعيا

 تؤدى إلى :
ً
 جيدا

ً
واملتعاون واملسؤول وامللتزم .. من خالل برامج منظمة تنظيما

 عن أسلوب 
ً
• اكتساب الكثير من املعارف واملعلومات من خالل التدريب والتثقيف الذاتي ومناقشة واكتشاف الحقائق بعيدا

التلقين.

• ممارسة وإتقان مختلف املهارات العامة )املرتبطة بالحياة( أو الخاصة )املرتبطة بالهوايات الشخصية(.

• االلتزام باالتجاهات السوية نتيجة التحلي بالقيم واملثل الواردة في الوعد والقانون. 

 بقدرات فريدة يمكننا العمل على تنميتها في اتجاٍه بّناء، خالل السنوات 
ً
 للفلسفة التربوية الكشفية، يولد كل فرد متمتعا

ً
• وطبقا

التي يستمر فيها الفرد في عضويتها. 

فالكشفية تعمل على مساعدة الشباب إلدراك واكتشاف امللكات والقدرات الكامنة بداخلهم وتشجيعهم على تنميتها تنمية 

بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم التي  وحديث،  بأسلوب بّناء   )  
ً
وروحيا  

ً
وانفعاليا واجتماعيا  

ً
وذهنيا  

ً
)بدنيا متكاملة 

يعيشون فيها.

 ( بأسلوب بّناء وحديث، بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.
ً
 وروحيا

ً
 وانفعاليا واجتماعيا

ً
وذهنيا

* الكشفية تركز على الفرد كمحور للعملية التربوية 

 ذا 
ً
 فريدا

ً
 أن أسلوب الكشفية يجعل الفرد هو محور االهتمام والتركيز، فالكشفية تتقبل كل شاب كما هو، بوصفه أنسأنا

 من خالل احترام إرادته الحرة في االنضمام للحركة من عدمه، 
ً
خلفية شخصية خاصة، ينبغي احترام تفرده ويتحقق ذلك أوال

ثم إتاحة الفرصة له للمساهمة الفعالة في تنمية شخصيته ، وتوفير املرونة التي تتيح لكل شاب أن يحقق التقدم بأن يختار من 

متطلبات املناهج ما يتفق مع رغباته واهتماماته وميوله وما يتالءم مع قدراته الشخصية .

فالكشفية تؤكد على كون الفرد هو محور االهتمام ، بأن تقدم له املساعدة لقيامه بتنمية ذاته تنمية شاملة متكاملة من خالل :

• تحديد أهداف تربوية الكتساب املعارف واملهارات واالتجاهات في كل من جوانب تنمية شخصية الفرد.

الطريقة الكشفية متعددة العناصر التي تؤكد على الخبرات والتجارب الشخصية وتتخطى االستيعاب العقلي املجرد إلى   •

املمارسة العملية .

• إتاحة الكثير من الفرص املتنوعة أمام الفتية والشباب للممارسة والتجربة من خالل األنشطة التي تساهم في تنمية قدرات 

الشباب وتعميق خبراتهم.

* الكشفية تؤكد على ارتباط الفرد باملجتمع 

تساهم الكشفية في تنمية الفتية والشباب ليكون لهم دور بناء في مجتمعاتهم .. فما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط .. 

لذلك نجد أن شعار الشبل وشعار الكشاف و شعار الكشاف املتقدم وشعار الجوال  ومثلهم ألقسام الفتيات .. هو االستعداد 

وتقديم  املساعدة املطلوبة في أي وقت أو مكان وبما يتناسب مع قدراته وملكاته، 

وتتم ترجمة هذه الشعارات عمليا في كل وقت وكلما دعت الحاجة .. فتوفر برامج لخدمة املجتمع يقوم بها الكشافون أما بصورة 

فردية أو جماعية=، 

فالكشفية تسعى إلى مساعدة الشباب إلدراك حقيقة أنه جزء من كل، جزء من العالم الذي يعيش فيه، ويأتي ذلك من خالل :

• إتاحة الفرصة للفتية والشباب للتزود بخبرة املجتمع الصغير وذلك في إطار حياة ديمقراطية سليمة في السدا�سي )أو الطليعة 

أو الفريق( والوحدة الكشفية.
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• العمل على تقوية الشعور باالنتماء لدى الشباب، تجاه وحدتهم الكشفية ومن ثم مجتمعهم املحلى والوطني والعالمي.

• التأكيد على تنمية العالقات البناءة مع اآلخرين ـ الشباب والراشدين ـ على أساس من االحترام املتبادل ) فالصغير يحترم الكبير 

ويطيعه والكبير يعطف على الصغير ويساعده ويوجهه (.

• توفير الفرص املختلفة للشباب الكشفي للتفاعل واملساهمة البناءة مع املجتمع و املحيط ، من خالل املشاركة في مناقشة 

قضاياه ومشكالته واملشاركة في تقديم الحلول لها .

• إتاحة الفرص أمام الشباب الكشفي للمشاركة في مشروعات خدمة وتنمية املجتمع التي تنظمها الطليعة أو الفرقة أو تلك التي 

يتم تنظيمها على املستوى املحلى والوطني وفى شتى املجاالت التي يمكنهم املساهمة فيها.

• مساعدة الشباب الكشفي على التكيف اإليجابي مع التغيرات الواقعة باملجتمع وأن يسايروا بفاعلية  املشاكل والقضايا التي 

.
ً
تواجههم أو املنتظر أن تواجههم مستقبال

 يتمحور 
ً
 وفريدا

ً
وهكذا يتأكد لدينا أن الحركة الكشفية في سعيها نحو تحقيق أهدافها التربوية قد اتخذت لنفسها أسلوبا متميزا

حول الفرد باعتباره أساس العملية التربوية وتنميته ينبغي أن تتم بوصفه كائن اجتماعي تنطلق تصرفاته وعالقاته باآلخرين من 

منطلق عقيدة دينية سليمة وواعية ، وإنسان كهذا جدير بأن يكون لبنة قوية صالحة في بنيان مجتمع صالح وسعيد.
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مهمة الحركة الكشفية
 

تتمثل مهمة الكشافة في املساهمة في تربية الكشافين، من خالل نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشاف،وذلك 
ا في بناء املجتمع.

ً
للمساعدة في بناء عالم أفضل حيث يستطيع األشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يلعبون دورا هامـ

الرؤية الكشفية العاملية
 

بحلول عام 2023، ستكون الكشافة، الحركة التربوية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الكشافين ليكونوا مواطنين 
فاعلين في إحداث التغيير اإليجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة.

األولويات اإلستراتيجية العاملية

مشاركة الكشافين
يجب أن تمنح الكشفية الكشافين الفرصة لتطوير املهارات واملعرفة لتمكينهم من القيام بدور فعال في الحركة الكشفية وفي 
مجتمعاتهم. وتعتبر مشاركة الكشافين وتقدير هذه املشاركة وتبادل املعرفة والخبرات بين األجيال أهم املحاور الرئيسية في توفير 

إطار عمل ألعضائنا من الكشافين.

الطرق التربوية
يجب أن يوفر البرنامج الكشفي بيئة تعلم غير رسمية تستهدف تعزيز قدرات الكشافين ملواجهة تحديات املستقبل. وينبغي أن 

تعمل الكشفية على اجتذاب وتدريب املتطوعين من ذوى الخبرة واالحتفاظ بهم، من أجل تقديم البرنامج الكشفي .

التنوع واالندماج
دون تمييز.  وتعمل بشكل فعال للترحيب بانضمام كافة األعضاء  ينبغي أن تعكس الكشفية املجتمعات التي تتواجد فيها، 
ا أن ينعكس في الطرق والبرامج املستخدمة داخل الحركة 

ً
وال ينبغي أن ينعكس هذا التنوع في األعضاء فقط، بل يجب أيضـ

الكشفية.

األثر االجتماعي
ينبغي أن يشارك الكشافون في أحد برامج خدمة املجتمع، بحيث يتبادلون خبراتهم إللهام اآلخرين. ومن خالل األنشطة واملشاريع 

املتنوعة، يسهم الكشافون في تنمية مجتمعاتهم ويصبحوا قادة للتغيير اإليجابي.

االتصاالت والعالقات
ينبغي أن ترسم وتحدد صورة الكشفية بدقة ما نقوم به وملاذا نقوم به، وهو األمر الذي يعكس قيمنا املشتركة. وباستخدام 
أساليب وطرق االتصاالت األكثر تأثيرا واالندماج في عالقات شراكة فعالة من الناحية اإلستراتيجية، ينبغي االعتراف بالحركة 

الكشفية كحركة شبابية رائدة في العالم.

الحوكمة
يجب أن تتسم حوكمة املنظمة العاملية للحركة الكشفية بالشفافية واملحاسبية والكفاءة، وترتبط بشكل واضح باإلستراتيجية 
العامة للكشفية، وتركز على تحقيق مهمة ورؤية الحركة الكشفية. ويجب أن تكون األدوار واملسؤوليات على مختلف املستويات 
في املنظمة الكشفية العاملية محددة ومفهومة بوضوح، لضمان إتباع منهج التركيز على املستفيدين . وعند القيام بذلك، فإننا 
نضمن التعاون املثمر ذي املستوى العالي على كافة مستويات املنظمة العاملية للحركة الكشفية مع تحقيق »عائد مرتفع على 

االستثمار«.
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  األولويات اإلستراتيجية  العربية 2020-2017
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»رؤية 2025« للكشافة التونسية
 

هدف الحركة الكشفية :
 »املساهمة في التنمية الشاملة للفتية والشباب لتحقيق أق�سى قدراتهم البدنية و العقلية و االجتماعية و الروحية والوجدانية  ليكونوا مواطنين 

صـالحين ومـسؤولين  كأعـضاء في مجتمعاتهم املحلية و الوطنية و العاملية«

بحلول سنة 2025 تكون الكشافة التونسية منظمة رائدة وطنيا وإقليميا في مجال االرتقاء بقدرات األطفال والشباب من الجنسين، تشاركية في 
حوكمتها وتسييرها، محققة ملواردها املالية الكافية، مؤثرة في إحداث التغيير اإليجابي في كل أسرة وفي املجتمع، بانتشار واسع، وفق القيم التربوية 

املشتركة.

األولويات اإلستراتيجية
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الطريقة الكشفية

كل الجزء املفتاح للكشفية. وتتألف الطريقة الكشفية من سبعة 
ّ

ش
ُ
الطريقة الكشفية هي نظام للتعليم الذاتي غير الرسمي، وت

عناصر مختلفة تعمل معـا لتوفير بيئة تعلم تتسم بالثراء والنشاط والحيوية واملرح. وتشمل الطريقة الكشفية ما يلي:

وعد وقانون الكشاف
و وعد الكشاف هو التعهد الشخ�سي من جانب الفرد ببذل  قانون الكشاف هو املسار املتين والعملي لفهم قيم الكشـافة.  
قصارى جهده للعيش وفقـا لتلك القيم، وهو العهد الذي نقوم به أمام مجموعة األقران عندما نختار االنضمام لهذه املجموعة. 

 ألنهما يرتبطان ارتباطـا وثيقـا ببعضهما.
ً
 واحدا

ً
ويعتبر الوعد والقانون عنصرا

التعلم باملمارسة
يعني التعلم باملمارسة تحقيق التطوير كنتيجة 

 من التدريس والتعليم 
ً
للخبرة العملية املباشرة بدال

النظري. ويعكس التعلم  باملمارسة الطريقة الفعالة 
التي يمكن من خاللها ألي فرد الحصول على املعرفة 

واكتساب املهارات واالتجاهات، كما يمثل منهجا 
عمليا في التعليم. ويتيح التعلم باملمارسة ألفراد

الطليعة الكشفية الفرصة للمشاركة بنشاط في 
عملية التعلم  واألخذ بزمام املبادرة، 

بمساعدة األقران و القادة .

نظام الطالئع 
الطليعة هي أساس الهيكل التنظيمي في الكشافة. 

 من 8-6 أفراد 
ً
وتعمل كل مجموعة صغيرة تتألف عادة

من الكشافين  كفريق واحد؛ مع وجود فرد واحد يتصرف 
 للفريق. وداخل كل فريق ومن خالل طرق 

ً
بوصفه قائدا

متناسبة مع قدراتهم،
يقوم الكشافون بتنظيم حياتهم كمجموعة حيث يتقاسمون

 عن تحديد وتنظيم وتنفيذ 
ً
 املسؤوليات فيما بينهم، فضال

وتقييم أنشطتهم. ويتم ذلك بدعم من القادة.

اإلطار الرمزي
يعبر اإلطار الرمزي عن مجموعة من العناصر التي تمثل املفاهيم التي تسعي الكشافة إلى تعزيزها وتدعيمها.  في الكشافة، 
والغرض من هذا اإلطار الرمزي هو استثمار قدرات الكشافين للتخيل واملغامرة واإلبداع واالبتكار. ويعتبر اإلطار الرمزي أيضـا 

وسيلة لجعل األنشطة متماسكة ومتسقة وممتعة، كما يمثل هذا اإلطار أسلوبـا لفهم قيم الحركة الكشفية.

التقدم الشخ�سي
 التقدم الشخ�سي هو عبارة عن مساعدة كل فرد على املشاركة بوعي وبنشاط في تطوير ذاته. كما يتيح التقدم الشخ�سي الفرصة 
لألفراد إلحراز التقدم والتطور بطريقتهم الخاصة ووفقـا ملساراتهم الشخصية، لكسب الثقة واالعتراف بالتقدم والتطور الذي 
يتم تحقيقه. ويعتبر نظام التقدم )وضع أهداف محددة لكل فئة عمرية(، هو األداة الرئيسية املستخدمة لدعم هذا العنصر من 

عناصر الطريقة الكشفية.
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الطبيعة
توفر البيئة الطبيعية )الغابات والسهول والبحار والجبال والصحاري وغيرها( بيئة مثالية يمكن فيها تطبيق الطريقة الكشفية 
ويشمل ذلك تنمية  والعمل على تطوير اإلمكانات والقدرات البدنية والعقلية والوجدانية واالجتماعية والروحية لألفراد. 
وتدعيم التفاعل اإليجابي مع الطبيعة واالستفادة الكاملة من جميع فرص التعلم الفريدة التي يقدمها العالم الطبيعي والبيئة 

من حولنا.

دعم القيادات للفتية
الكشافة هي حركة شبابية، يقوم الكشافون فيها بممارسة األنشطة بدعم من القيادات. ويتمثل دور القيادات في أن يكونوا 
قادة لألنشطة ومعلمين وميسرين باملجموعات. وبعبارة أخرى، فان دور القيادات هو التأكد من أن الكشافين يقومون بممارسة 

 عن تطوير املجموعة ككل.
ً
أنشطة هادفة من أجل تعزيز تطوير أنفسهم كأفراد، فضال

املبادئ الكشفية

إن املبادئ الكشفية هي أساس النظام القيمي الذي يحكم الحركة ككل. و هي التي توجه السياسة التربوية للكشفية كحركة، 
وتوضح األسلوب التربوي املستخدم مع الشباب، والكيفية التي تطبق بها عناصر الطريقة الكشفية، 

تعتمد الحركة الكشفية ثالث مبادئ وهي : 

• الواجب نحو هللا.

• الواجب نحو الذات .

• الواجب نحو اآلخرين . 

وبالنظر إلى هذه املبادئ نجد أنها تتمثل في : 

 : ارتباط ذاتي بين الفرد وخالقه.
ً
- أوال

 : يرتبط الفرد بواجب نحو ذاته.
ً
- ثانيا

 : واجب الفرد نحو املجتمع الذي يحيا فيه.
ً
- ثالثا

* الواجب نحو هللا : أي التمسك بمبادئ الدين اإلسالمي والعمل بإرشاداته والحرص على أداء شعائره وااللتزام بما يدعو إليه 
من قيم وفضائل.

* الواجب نحو الذات : أي »مسؤولية تنمية الذات« من خالل تنمية القدرات واملواهب املتنوعة إلبراز شخصية ناضجة .
* الواجب نحو اآلخرين : أي العالقة مع املجتمع، باالستناد إلى الوالء للوطن وتنمية املجتمع واملشاركة في بناء عالم مبني على 

السالم والوئام والصداقة والتفاهم العالمي. الكشفية هي أخّوة عاملية شاملة.
مته
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البرنامـــج الكشــــفي
 املطــــور
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•  البرنامج الكشفي املطور .

•  مفهوم البرنامج الكشفي .

•  نبذة عن تاريخ املناهج الكشفية بقلم القائد رشيد رحومة.

•  دواعي وتوجهات التطوير.

•  املبادئ األساسية للتطوير.

•  البرنامج الكشفي والتركيز على‘‘ فرص التعلم ‘‘.

•  مراحل مسار البرنامج الكشفي.

•  اللوحة العامة للبرنامج الكشفي.

•  املقترح التربوي : الكشفية ..أسلوب حياة.

• جوانب النمو الشخ�سي.

•  األهداف التربوية العامة / النهائية

•  األهداف التربوية للمراحل.

•  األهداف التربوية الخاصة لجميع املراحل العمرية.

•  خارطة تطوير البرنامج الكشفي .

•  مرجعيات مشروع التطوير.

•  املشاركون في إعداد مشروع تطوير الكشفية..

•  مستشارو لجنة البرنامج الكشفي..
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البرنامج الكشفي املطور
 

أولت الكشافة التونسية اهتماما خاصا لتطوير  برنامجها الكشفي في إطار سعيها  الدؤوب  من اجل تنمية الحركة  الكشفية 
والعناية باملراحل العمرية من جميع جوانبها الفنية واإلدارية  وتوفير األدلة واألدوات والوسائل الالزمة لتحقيق ذلك. وغني عن 
التأكيد أن البرنامج الكشفي هو العمود الفقري لتحقيق الرسالة الكشفية، لذا كأن من البديهي أن تهتم به الكشافة التونسية 
وتعمل على تطويره بما يتناسب مع العصر و يالئم الخصائص العمرية للفتية والشباب في كل مرحلة من املراحل الكشفية. وقد 
مر البرنامج الكشفي منذ بداية الحركة  وحتى اآلن  بمراحل عديدة وجهود متعاقبة من التطوير لتتالئم مع مقتضيات كل عصر  

وكل جيل.

وقد سعت اللجنة الوطنية للبرنامج الكشفي التي تشكلت أواخر سنة 2012  لضم عدد من أصحاب الخبرات من داخل الحركة 
ومن خارجها  للعمل الجاد واملتواصل من اجل تطوير برنامج كشفي تون�سي لحما ودما مع مراعاتها للجهود العربية والعاملية في 
هذا املجال والتي عرفت بدورها تطورا ملحوظا  في السنوات األخيرة.. وقد أفاد هذا االستئناس كثيرا اللجنة للوصول إلى نتيجة 

نأمل ألن تكون في مستوى االنتظارات والتطلعات.
مفهوم البرنامـــــج الكشــــــفي

تم تعريف البرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العاملية للبرنامج الكشفي بأنه : 
كل ما يقوم به الفتية والشباب من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق الهدف التربوي“ 

 وبذلك فأن البرنامج الكشفي هو البيئة الشاملة التي تعمل فيها الوحدات الكشفية متضمنة االجتماعات والزيارات والرحالت 
في صيغة  يقدم  التقدم.....وهو  الطالئع ونظام  والعالقات ونظام  والتقاليد  والزى  والرموز  والشارات  والكتب واملطبوعات 

املفرد:البرنامج الكشفي وليس البرامج الكشفية.

كل؟   يشمل الفترة الكاملة الكتساب الخبرات في الحركة الكشفية من األشبال إلى الجوالة، ومن الزهرات إلى الدليالت.
ما ؟   يتضمن كافة األنشطة التي تمارس واملتميزة باإلثارة والتحدي.   

كيف؟ تستخدم الطريقة الكشفية كأساس في تنفيذ األنشطة.
ملاذا؟ تحقيق األهداف التربوية بالتوافق مع املقترح التربوي واملبادئ األساسية.

يعتبر البرنامج الكشفي هو مجمل ‘‘فرص التعلم‘‘ التي يستطيع الكشافون االستفادة منها في الكشافة )األنشطة(، وكيف يتم 
)الهدف(. ويتحقق هذا الهدف من خالل الشراكة بين الكشافين  القيام بذلك )الطريقة الكشفية(  و ملاذا يتم القيام بذلك 

والقادة، مع مراعاة اهتمامات املشاركين واحتياجاتهم وقدراتهم.
و يقدم البرنامج الكشفي في الحركة الكشفية على أنه عملية تدريجية من التعليم الذاتي والتنمية الشخصية للكشافين. 
)حيث ال توجد هناك قائمة بمجموعة من األنشطة لجميع الوحدات  األنشطة نفسها فيما بين الوحدات ذاتها  وتختلف  
الكشفية(، ولكن تتم هذه األنشطة كلها بما يتفق مع الطريقة املشتركة للحركة الكشفية وهدفها. ومن أمثلة هذه األنشطة : 

واإلبحار  والغناء  والتمثيل  املجتمع،  تنمية  وبرامج  الزيارات  وتبادل  واأللعاب  التخييم واألنشطة الخارجية في الهواء  الطلق 
واملسابقات وغيرها من األنشطة الكثيرة األخرى... 
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نبذة عن تاريخ املناهج الكشفية التونسية

القائد رشيد رحومة الرئيس السابق للجنة العربية الفرعية للبرامج

ورئيس لجنة البرامج بالكشافة التونسية سابقا

عند انبعاث الحركة الكشفية في تونس سنة 1933 كانت تطبيقات النشاط الكشفي وحتى أواخر الثالثينات مبنية على تطبيق  
. وفي األربعينات  بنود القانون والوعد وبعض األساليب  كاألناشيد والبراعات واإلسعافات وغيرها...وال يضبطها منهاج متدرج 
صارت التطبيقات خاضعة آلليات معينة كالصيد لألشبال واألوسمة للكشافين والتسيار والخدمة العامة واالختصاص للجوالة 
، وكان االتجاه العام الذي اثر في مختلف األنشطة هو العمل على تجذير الشباب في محيطه العربي واإلسالمي وإعداده لخوض 

معركة استرجاع سيادة البالد.

،تغير االتجاه التربوي وأصبح يرمي الى اعتماد التربية الشاملة كأساس إلعداد الكشاف لبناء مجتمعه  وفي فترة االستقالل   
وتوحيد الجمعيات الكشفية  والرجوع إلى األصالة الوطنية،ونتيجة النخراط الكشافة التونسية في املكتب الكشفي العربي  
فاعتمدت الكشافة التونسية املنهاج العربي املوحد في التربية بعدما حورت بعض بنوده لتتما�سى مع واقع املجتمع والبيئة 

التونسية وأدمجت شارات الهواية مع شارات الكفاية في التطبيق امليداني،

وفي سنة 1990 شكل املجلس األعلى لجنة للنظر في املناهج املعمول بها،وقد عملت على إصدار كتاب املناهج التربوية الكشفية 
سنة 1992 وكتاب التربية  ملساعدة القائد على التطبيقات املنهجية حسب األساليب الكشفية،

وهكذا استمر وضع املناهج على أساس تثبيت التربية الشاملة املتكاملة التي تعطي للفرد شخصية متوازنة تأخذ من كل �سيء 
بطرف وتعده لالندماج في مجتمعه.

وفي سنة 2014 عقدت الكشافة التونسية ورشة علمية لتطوير البرنامج الكشفي حسب ما نصت عليه وثائق املنظمة الكشفية 
2016 حيث نوقشت مختلف املشاريع واتفقت اللجنة على وضع برنامج  العاملية في هذا املجال، أعقبتها ندوة بالحمامات في 
كشفي متطور يعتمد على األهداف التربوية العامة واألهداف التربوية للمراحل في صياغته وتقديمه، وهي طريقة تجعل من 
الهدف الكشفي العام، مجزأ على املراحل السنية ولجعل البنود تستجيب للهدف املجزوء في جميع مجاالت الخطوط التربوية 

التي تم إعدادها أنفا.

املرجع:الجزء الثاني من كتاب –املسيرة التاريخية للكشافة التونسية - املالحق/ املناهج التربوية عبر مسيرة الحركة الكشفية.
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دواعي وتوجهات تطوير البرنامج الكشفي

 
ينطلق التطوير من مجموعة من الدواعي والتوجهات التي تقت�سي إعادة النظر و مراجعة البرنامج الكشفي بهدف الوصول إلى 

جودة املخرجات.

1. التحوالت والتطورات التي يشهدها العالم في  بداية األلفية الثالثة  في مختلف جوانب  الحياة.
2. التطورات التي يمر بها املجتمع التون�سي سياسيا واجتماعيا وثقافيا وعلميا .

3. تنمية الوعي لدى الشباب بضرورة مزيد  املشاركة الفاعلة في قضايا املجتمع ومشاغله.
4. التركيز على التنمية الشخصية والدور االجتماعي للكشاف .

5. مواكبة االتجاهات التربوية العاملية الحديثة في تطوير البرامج.
6. االهتمام أكثر بإكساب الكشافين مهارات التحليل والتفكير الناقد االبتكاري .

7. تعزيز البرنامج الكشفي القائم على املهارات الحياتية بما يعكس دور حركتنا : التربية من أجل الحياة .
8. التركيز على عالقة البرنامج الكشفي بـ ‘‘ فرص التعلم ‘‘ التي تولد خبرات تعلمية مختلفة .

9. تمكين الكشافين في مختلف مراحلهم من التزود باملعارف واملهارات واالتجاهات التي ترسخ لديهم الوعي بالهوية الوطنية 
والعربية واإلسالمية وكذلك االنفتاح على الحداثة والحضارة اإلنسانية العاملية.

10. تحقيق التكامل والتوازن  في التربية الكشفية الشاملة روحيا وبدنيا واجتماعيا وعقليا وانفعاليا.
11. تحقيق الترابط بين مختلف مناهج املراحل العمرية بما يضمن التكامل للبرنامج الكشفي.
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املبادئ األساسية

تتفاعل وتؤثر كل منها في األخرى، وهي ذات عالقة وثيقة يبعضها البعض، ألن  إن الجوانب املختلفة للشخصية اإلنسانية، 
اإلنسان كائن مركب مكتمل الهوية ، فهو من ناحية يخضع لتفاعالت وعالقات بين العناصر املختلفة ملقوماته الشخصية، 
بدنية وعقلية وروحية واجتماعية وانفعالية ، ومن ناحية أخرى بينه وبين العالم الخارجي، ثم بينه وبين الوازع الديني في داخله، 
وبذلك تتحقق التنمية الشاملة املتوازنة، التي ترمي إليها الحركة الكشفية، لهذا فالبرنامج التربوي الكشفي  ، يرمي إلى إتاحة 
الفرص من خالل املشاريع التربوية للوحدات في كل األقسام و إلى اكتساب املزيد من الخبرات واملهارات والتجارب واالتجاهات 

للتنمية الذاتية للفتية والشباب، من أجل تعميق الوعي بالذات وتقدير قيمتها ، والتعبير عنها بالخلق واإلبداع. 

كما أن هذه املشاريع، تتيح التفاعل املستمر مع أفراد املجموعة و املجتمع ، مما يساعد على تنمية العالقات مع القيم الحضارية 
إلى التقبل الواعي لتلك القيم،  ، فينتقل الفرد خالل مراحل نموه ، من املالحظة والتحليل،  واالجتماعية والدينية للمجتمع 
فيصبح فردا مسؤوال وملتزما، وعضوا في املجتمع، يدافع عن قيمه ومقوماته الحضارية.ويساهم في تنميته وبذلك تكون الحركة 
الكشفية، قد ساهمت في تنمية االتجاهات القائمة على التشبع بقيم املواطنة والتضامن والتسامح والسعي لتحقيق السلم 
واألمن، والتمسك بمفاهيم الحقوق والواجبات. ثم إكساب الفتية والشباب سلوكيات املشاركة وحرية التعبير واتخاذ املبادرات 

والوعي باملسؤولية، ليصبح الفرد ملتزما و مسؤوال أمام هللا وأمام ذاته وأمام مجتمعه والبشرية جمعاء.

ولن يتحقق ذلك، إال إذا كان البرنامج التربوي الكشفي في صيغة املفرد وال صيغة الجمع-: 
• برنامجا واحدا يشمل كامل الفترة العمرية التي توفرها الكشفية الكتساب الخبرات من مرحلة األشبال إلى مرحلة الجوالة - وما 

يقابلها في الفتيات - حتى يتم تدرج الكشافين من مرحلة ألخرى في مسار متناغم متكامل وموحد.
• مستحضرا لخصائص النمو، وحاجيات الفتية والشباب وتطلعاتهم، وقابلية تنفيذه حسب البيئات املختلفة.

• متأصال كشفيا من حيث التمسك بالهدف واملبادئ والطريقة الكشفية التي وضعتها املنظمة الكشفية العاملية .
• مبنيا على فلسفة األهداف التربوية العامة )النهائية( واملتفرعة إلى أهداف وسيطة )املرحلية( ومنها إلى أهداف خاصة.

• محققا للغايات املثلى التي نسعى لتحقيقها على املدى البعيد في تكامل مع املؤسسات التربوية األخرى.
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البرنامج الكشفي والتركيز على ‘‘فرص التعلم‘‘

لقد تم تحديث البرنامج الكشفي بحيث يركز على‘‘ فرص التعلم‘‘التي تولد خبرات تعلمية مختلفة يكون الكشافون من خاللها 
قادرين على تنمية املعارف واالتجاهات واملهارات التي تساعد في تطوير شخصياتهم الفردية، ومن ثم ال يقتصر البرنامج الكشفي  
التي يمكن أن تقدمها األنشطة في إطار  ‘‘فرص التعلم‘‘  على األنشطة الخاصة بكل مرحلة بل يتسع ليشمل وبشكل أسا�سي 

األسس واملبادئ الكشفية والقيم املشتركة.

إذ يشجع البرنامج الكشفي على كل ‘‘فرص التعلم‘‘ التي قد يصادفها الكشافون في الكشفية مثل التخييم واألنشطة الخلوية 
وخدمة املجتمع، وتحقيق أهداف أو معايير حددتها الشارات واالحتفاالت وحياة الطليعة والفرقة ...الخ

‘‘فرص التعلم‘‘ عبارة عن أمثلة ونماذج تتاح فيها اإلمكانيات أمام الكشافين للتجمع وتبادل املعارف وتطوير االتجاهات  إن 
واملهارات التي تساعدهم على تنمية شخصيتهم .وعليه، على الكشافين والقادة العمل معا إليجاد فرص للتعلم ، واألمر يرجع 
برمته للكشافين لتحويل هذه الفرص لخبرات ذات معنى ومفيدة لهم...وعلى القائد مساعدة الكشافين في هذه العملية..ومن 
هنا يمكن القول أن الدور األسا�سي لقائد الوحدة في الكشفية ، ليست تخطيط وتنفيذ األنشطة فحسب،بل تيسير عملية تعلم 

الكشافين.

،فهي تشكل خبرات مختلفة لكل كشاف،كل وفقا لقدرته التعلمية  إن التربية الكشفية ال تقدم نفس الخبرات لكل الفتية 
وكفاءته ومستوى نضجه وتطوره واحتياجاته، ومن ثم ،سعينا في البرنامج الكشفي املطور أن نقدم كل الفرص املمكنة لتطوير 

جوانب التنمية الشخصية لكل كشاف على حدة .
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مراحل مسار البرنامج الكشفي

1. تحديد املقترح التربوي.

2. تحديد جوانب التنمية الشخصية واختيار الخطوط التربوية املناسبة لها.

3. وضع األهداف التربوية العامة/ النهائية.

4. مراجعة الفترات العمرية لكل مرحلة  .

5. وضع األهداف التربوية للمراحل / األهداف الوسيطة،في ارتباط  وثيق مع األهداف العامة.

6. وضع األهداف الخاصة انطالقا من األهداف املرحلية.

7. تكييف الطريقة الكشفية حسب كل مرحلة عمرية.

8. وضع نظام التقدم ودليل القائد  لكل قسم فني

مته
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املقترح التربوي

املفهوم
َن املقترح التربوّي من شرح كيف تلّبي الكشافة التونسية، االحتياجات التربوّية للشباب، بالتوافق مع الهدف العام للمنظمة  ِ

ّ
يمك

ومبادئها وطريقتها ويشمل : 
– تحليل االحتياجات الرئيسة لشباب اليوم في بلدنا. 

تي نتمّنى تحقيقها في وضعنا الحالّي. 
ّ
– كيف تلّبي الكشفّية هذه االحتياجات و بتعبير آخر، الغايات التربوّية ال

– كيف تقترح الكشفية تحقيق هذه الغايات بتعابير واقعّية،من خالل أّية أنشطة،ومن خالل أّي أسلوب في العالقة التربوّية 
بين الكشافين والقادة. 

األهداف
مة وبما تقّدمه للشباب، ولخلق تعاوٍن معهم.

ّ
• لتعريف الرأي العام واألولياء باملنظ

مة، وبموجبها يمكن وضع األهداف التربوّية.
ّ
• للتعبير عن غايات املنظ

اٍب للكشافين، ولالرتباط معهم بنوٍع من العالقات الرتبويّة.
ّ
• لتشجيع القادة على تقديم برنامٍج جذ

املضمون
تي تواجههم في حياتهم اليومّية.

ّ
• تحليل االحتياجات األساسّية للشباب وطموحاتهم، وتحليل الفرص والتحّديات ال

ع الوصول إليه عند 
ّ
ذي يستطيع الشاب أن يتوق

ّ
مة و املستوى ال

ّ
تي تقترحها املنظ

ّ
• اإلجابة الكشفّية: الغايات التربوّية العاّمة ال

مغادرته الكشفّية.
تي تقّدمها الجمعّية لتحقيق هذه الغايات، ونموذج العالقات املقترح بين الشباب والقادة. 

ّ
• نمط برنامج الشباب والخدمات ال
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املقــتـرح الـتربــوي

الكشفية أسلوب حياة 

الكشافة التونسية منظمة تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع،ملتزمة بالثوابت الكشفية العاملية ) الهدف واملبادئ والطريقة( 
تساعد الناشئة والشباب على تحقيق أق�سى قدراتهم عبر مشروع تربوي يعتبر الرابط بين القيادات والكشافين وبين الحركة واملجتمع.

• مشروع يرتبط باملجتمع بالتدرب على العيش املشترك وتوفير الفرص لالهتمام باملجموعة الصغرى  وممارسة طقوس الحياة 
والرغبة املشتركة في املساهمة في بناء  وتنمية العالقات البناءة مع اآلخرين على أساس االحترام املتبادل   الجماعية داخلها  

املجتمع املحلي والوطني والعالمي.
• مشروع يرتبط بالفرد  باعتباره محور العملية التربوية لتحقيق ذاته، ولتوفير الفرص والعون له لبناء شخصيته وتنمية قدراته 

العملية، معتمدا على أحالمه واختياراته ومجموعة القيم التي يتضمنها الوعد والقانون ومبادئ الحركة الكشفية.

من نحن ؟
• نحن أعضاء في منظمة عاملية تربوية للناشئة والشباب تقدم مساهمة دائمة لإلنسانية لتعيش في سالم ورفاه.

• نحن حركة تسعى إلى بناء اإلنسان من خالل أسلوب تربية غير رسمي، يكمل دور األسرة واملدرسة .
• نحن منفتحون على كل الناشئة والشباب، هدفنا مساعدة كل فرد على تنمية طاقاته الكامنة لبناء شخصية مستقلة ومتوازنة.التحديات.

يواجه الشباب اليوم في تونس تحديات كثيرة أبرزها :
• التواصل مع الشباب ... يشهد املجتمع التون�سي إشكاال في التواصل بين الشباب والراشدين،سواء في األسرة أو في املدرسة أو 

في مواقع القرار.
• االعتراف بالشباب... كثيرا ما ينظر للشباب في تونس، رغم ثقله املجتمعي، كرقم فقط وهو ما يعكس عدم االعتراف بقدراته 

وطاقاته كقوة فاعلة.
• تشريك الشباب ...يشكو الشباب التون�سي عدم تشريكه الفعلي في مراحل تصور واخذ وتنفيذ القرار في مختلف املجاالت، رغم 

تنصيص القوانين والتشريعات على حقه في ذلك،وهو ما يدفعه إلى العزوف عن االندماج في العمل املجتمعي املشترك.
• الشباب واملستقبل ... يواجه الشباب اليوم خوفا من املستقبل، نتيجة الشعور بانسداد األفق وتنامي ظاهرة البطالة وضعف 

روح املبادرة الفردية لديه.

ماذا نريد ؟
1. نحن نريد أن نطور حركة أصيلة، تشاركية، ديمقراطية، متجددة في عملها وفي تنظيمها مبنية على القيم الكونية،وترسيخ 

االتجاهات االيجابية.
2. نحن نريد أن نساهم في بناء مواطن فاعل يعمل على تحقيق عالم أفضل، باعتماد الطريقة الكشفية  وبأساليب مبتكرة.

3. نحن نريد أن نحقق انتشارا واسعا في املجتمع، من خالل توفير فضاء تربوي جذاب يشد األطفال واليافعين والشباب.
4. نحن نريد أن يكون الشاب في نهاية مساره الكشفي :

– مبادرا و مبدعا ومواكبا لعصره.
نحن نشجع الكشافين على التفكير النقدي ونحفزهم على املبادرة واالبتكار ليصبحوا واعين بحقوقهم وواجباتهم،مدركين 

لواقعهم وتاريخهم وحضارتهم ومستقبلهم،شاعرين بمشاكل مجتمعهم وعاملهم ومنفتحين على األخر. 
– مسؤوال و متفاعال ومعبرا عن ذاته.

نحن نسعى إلرساء الشعور باملسؤولية لدى الكشافين في تنميتهم الشخصية للتحكم في مشاعرهم والقدرة على التعبير للوصول 
إلى حالة من النضج واالستقرار والتوازن في احترام كامل لآلخرين.

– مؤمنا و ملتزما بقيمه ومفتخرا بهويته.
نحن نساهم في تنمية القدرات لخلق جيل رائد ومتوازن،يعيش في مجتمع أفضل، يعيش بتناغم بين ما يؤمن به و ما يفكر فيه 
وما يقوله وما يفعله،لترسيخ هويته العربية واإلسالمية واالفتخار بها في حياته الشخصية،وتعزيز مكانة القيم واألخالق واحترام 

التراث والتقاليد الوطنية. 
– مشعا على محيطه ومناصرا لقضايا وطنه.

نحن ننمي لدى الكشافين حب الوطن وواجب الوالء له والدفاع عنه ونشجعهم على املبادرة وااللتزام عبر املشاركة في املشاريع 
التربوية التي تخدم البيئة واملجتمع بما يعزز مكانتهم و يجذر فيهم اإلحساس باآلخرين املساوين لهم و املختلفين عنهم .  

                                    – مستثمرا لطاقاته ومعتمدا على ذاته. 
                                   نحن نرسخ لدى الكشافين مبدأ االعتماد على الذات وبذل الجهد ونساعدهم على اكتشاف قدراتهم

                                   البدنية والصحية للمحافظة عليها وتنميتها وتوظيفها توظيفا سليما نافعا ألنفسهم ولآلخرين.
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جوانب النمّو الشخ�سّي

ت جميع أبعاد 
َ
وأِخذ مة، 

ّ
د باالنسجام مع غاية الكشفّية. وقد تّم شرحها بوضوح حين تأّسست املنظ حدَّ

ُ
ت إن جوانب النمّو 

الشخصّية اإلنسانية بعين االعتبار. فقد كتب بادن باول في كتابه ‘‘مساعدة القادة الكشفّيين‘‘:

 في جانب الشخصّية 
ً
standard لحياة مواطنّي املستقبل، خصوصا »أن غاية التدريب الكشفّي هو تحسين الصورة النمطّية 

، لكي يستعمل هذه الفّعالّية في خدمة أقرأنه.«
ً
 وجسدّيا

ً
والصّحة، الستبدال األنانّية بالخدمة، ولتفعيل شخصّية الفتى أخالقّيا

مة العاملّية للحركة الكشفّية، يختَصُر هدف الكشفّية على النحو التالي:
ّ
وفي البند 1 من قوانين املنظ

» هدف الحركة الكشفّية هو املساهمة في تنمية الشباب لتحقيق أق�سى قدراتهم البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية 
واالنفعالية كأفراد وكمواطنين مسؤولين وكأعضاء في مجتمعاتهم املحلية والوطنية والعاملية.«

وتم تحديد خمسة جوانب للنمّو الشخ�سّي  :

• النمّو  البدني.

• النمّو العقلي.

• النمّو االنفعالي / العاطفي.

• النمّو االجتماعّي.

• النمّو الروحّي.

س في األصل. ففي كتاباته  إن التغيير األسا�سّي  املقترح هو إدخال جانب النمّو العاطفّي/ االنفعالي. وهذا يعود إلى ما اقترحه املؤّسِ
يلّح على مفهوم السعادة و»القدرة على الفرح« كما على التعبير عن الذات. و  نعتبر أن جانب املشاعر واألحاسيس، وهو أسا�سّي 
 ما في برامج الكشفّية على مستوى العالم ملدة طويلة وتم إقراره خالل املؤتمر الكشفي العالمي 

ً
لراحة الفرد، قد تّم إهماله نوعا

39 بالبرازيل  سنة 2011، ويجب أن يكون محور مساعي التجديد.

املفهوم
تأخذ الكشفّية جميع أبعاد الشخصّية البشرّية بعين االعتبار. لذلك فهي تحّدد عّدة جوانب للنمّو. وتسعى إلى تشجيع كّل شاّبٍ 
تي ال يجب اعتبارها عناصر منفصلة 

ّ
كي يتحّمل مسؤولّية نمّوه. وتستند األهداف التربوّية الكشفّية إلى جوانب النمّو  هذه، وال

بل أجزاء من كّلٍ شامل. وقد تّم تقديم هذه األبعاد الخمسة في مستويات مختلفة، وكأنها جوانب منفصلة من أجل تسهيل 
ل الشخصّية البشرّية.

ّ
 أنها في الواقع مرتبطة بعضها ببعض ضمن كّلٍ إجمالّي يشك

ّ
تحليلها. إال

 عن الجوانب األخرى. إذ ال يمكننا تقطيع شخصّية اإلنسان إلى شرائح. 
ًّ
و من الخطا  أن نعتبر كّل جانب من جوانب النمّو مستقال

 وتنمية استقاللّيته. و تساعد التربية الفرد على 
ً
وبالعكس، غاية التربية هي مساعدة الطفل ثّم الشاّب على بناء هوّيته تدريجّيا

. وسيكون 
ً
 شديدا

ً
ط حياٍة منسجم. لهذا السبب، أعار بادن باول نمّو الشخصّية اهتماما

ّ
توحيد جميع أبعاد شخصّيته في مخط

من الضرورّي وضع نقاط وصول هذا النمّو حين نتعامل مع األهداف التربوّية العامة. فنحن نستطيع تحديد غاية هدٍف تربوّي 
ر في الواقع في الجوانب األخرى. فنحن ال نستطيع أن نختار تنمية جسدنا فقط، أو 

ّ
د من جوانب النمّو، ولكّنه يؤث لجانب محدَّ

ر في مجمل الشخصّية.
ّ
عقلنا أو طبيعتنا االجتماعّية. فاختيارنا ألّي جانب سيؤث
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 مجال املهارات الكشفية

انطالقا من إيماننا بان التربية الكشفية تربية شاملة، و على الرغم من  أن جوانب التنمية الشخصية الخمسة تتضمن حتما كل 
ما يمكن أن تسعه الحياة الكشفية من أنشطة بدنية في الهواء الطلق وبرامج اجتماعية للتضامن وحماية للبيئة  وبرامج روحية 
... الخ، فقد ارتأينا حث اللجان الفنية لألقسام أن تفرد مهارات التخييم والهواء  لاللتزام بنص الوعد وروح قانون الكشاف 
الطلق والفنيات الكشفية  بمجال ) وليس جانب للتنمية الشخصية( مستقل ضمن كتيب نظام التقدم الخاص بكل مرحلة 

عمرية،إلبرازها وتأكيد أهميتها ولتبسيط ذلك لقادة الوحدات عند تنفيذ البرنامج.
 وبناء عليه،وعند وضع أنظمة التقدم لكل قسم،يمكن تقسيم أي من جوانب التنمية الشخصية ألكثر من مجال ،بحسب 
األهداف املوضوعة وما تراه اللجنة الفنية للقسم مناسبا،فيمكن مثال تقسيم الجانب االجتماعي إلى مجال وطني ومجال 

اجتماعي )صرف( ومجال بيئي، كما يمكن  تقسيم الجانب البدني إلى مجال صحي ومجال ريا�سي...الخ

 البدنية  : نمو الجسم 
ّ
 التنمية

وهي تنمية القدرة على :  *إتاحة الفرصة لبناء جسم الفتية واملحافظة عليه
            *تحمل مسؤولية النمو والصحة البدنية وأداء البدن لوظائفه         

           *التكيف مع قدرات البدن وحدوده.
 العقلية  : تحفيز اإلبداع

ّ
 التنمية

وهي  تنمية القدرة على :  *التفكير العلمي للربط بين الظواهر واستخالص القوانين واالستفادة من املعلومات واالبتكار والتجديد.
           *استنباط املعاني من خبرات اإلنسان وتجاربه .

          *القدرة على الحكم على األشياء وحل الصعوبات.
 االنفعالية :  إدارة األحاسيس

ّ
التنمية

 وهي : *التعود على التحكم في االنفعاالت و السيطرة على السلوك والعواطف. 
           *امتصاص الغضب والتعامل مع الحزن والقلق .

           *التقدير واالعتراف باملشاعر والعواطف .
           *التعامل مع الربح و الخسارة واإلساءة والصدمات املؤملة.

 االجتماعّية  : االهتمام باآلخرين
ّ
التنمية

 وهي : *تهيئة املناخ لتعامل الكشاف مع أفراد املجموعة والتكيف معهم. 
           *معرفة الحقوق والواجبات وتنمية القدرة على التعاون والقيادة. 

           *تنمية الوالء للوطن واالعتزاز به وبتاريخه. 
           *اكتساب االتجاهات االيجابية نحو البيئة. 
           *الوعي بمشاكل املجتمع واملساعدة في حلها.

           *إرساء قيم التضامن والتآخي.
 الروحّية: التقرب إلى هللا

ّ
التنمية

وهي  تنمية القدرة على : * السهر على تربية الفرد وفق تعاليم الدين اإلسالمي والتمسك بالعقيدة . 
           * إدماج القيم الدينية في حياة الفرد اليومية. 

           *  إدراك الحاجة إلى اإليمان وأثره في تكامل الشخصية وبناء الذات. 
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األهداف التربوية العامة )النهائية(

ع أن يحّققه الفرد في نهاية حياته الكشفّية في مرحلة الجوالة و الدليالت، 
ّ
يتّم تحديد األهداف التربوّية العاّمة انطالقا مّما نتوق

تي تدعم فيها الحركة 
ّ
أي حين يبلغ من العمر 23-21 سنة. وهكذا، فأن كلمة »عام« تعني »ينبغي الوصول إليها في نهاية الفترة ال

الكشفّية الفرد في نمّوه الشخ�سّي«. 

ذي أرّبيه، في نهاية مرحلة الجوالة و الدليالت ؟ والهدف التربوّي 
ّ
تي سيتمّتع بها هذا الطفل ال

ّ
وبمعنى آخر: ما هي صفات الراشد ال

هو نتيجة منتظرة في نهاية مساٍر تربوّي

الخطوط التربوية
يتم تحديد الخطوط التربوية كأولويات لكل جانب من جوانب التنمية الشخصية مع األخذ بعين االعتبار احتياجات الشباب 
و تتكامل هذه  يمكن وضع األهداف التربوية العامة املالئمة،  وطموحاتهم في اإلطار الثقافي واالجتماعي والتي انطالقا منها، 

الخطوط مع بعضها وتؤدي إلى تنمية الشخصية السوية للكشاف.

مته
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األهداف التربوية العامة/النهائية
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األهداف التربوية للمراحل

تحّدد األهداف املرحلية ، لكّل جانب من جوانب النمو الشخيص ، النتائج الّتي يستطيع الكشاف الوصول إليها حني ينهي الربنامج الخاص 

باملرحلة العمريّة التي ينتمي إليها. وتتبع هذه األهداف الخطوط الرتبويّة نفسها املوضوعة يف األهداف الرتبويّة العاّمة من أجل تأمني 

تقّدٍم تدريجّي من مرحلٍة إىل أخرى. وتعترب األهداف املرحلية، أهدافاً وسيطة تقود من هامٍش عمريٍّ إىل آخر، خطوًة خطوة حتّى إمتام 

األهداف الرتبويّة العاّمة/النهائية .

املقصد:
• التعبري عن غاية الكشفيّة يف مساعدة األفراد عىل استثامر كامل طاقاتهم بطريقٍة واقعيّة وقابلة للقياس ومتكيّفة مع احتياجات األفراد 

يف كّل مرحلة عمريّة.

• تأمني تجانٍس بني األهداف الرتبويّة لكّل مرحلة واألهداف الرتبويّة العاّمة، بالتوافق مع الغايات الّتي تّم التعبري عنها يف املقرتح الرتبوّي.

• تشجيع األفراد عىل القيام بتقّدم شخيّص يف جميع جوانب التنمية الشخصية، وتزويدهم بأسٍس يستطيعون أن يبنوا عليها أهدافهم 

الشخصيّة ويقيّموا تقّدمهم الشخيّص.

• تأمني إطار عمٍل واضح للقادة يف عملهم مع األفراد.

• تشجيع الحوار وعالقات الثقة واالنفتاح بني األفراد والقادة.

املضمون 
 يف جوانب النمّو الخمسة )البدين والعقيّل واالنفعايل واالجتامعّي والروحّي(، تحّدد األهداف املرحلية  املعارف واملهارات واالتجاهات 

الواجب اكتسابها، آخذة يف االعتبار مراحل النمّو و سامت كّل هامٍش عمرّي. 
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حل
صة لكل املرا

ف التربوية الخا
األهدا

ب العاطفي االنفعالي
الجان
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حل
صة لكل املرا

ف التربوية الخا
األهدا

حي ب االرو
الجان
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حل
صة لكل املرا

ف التربوية الخا
األهدا

ب  البدني
الجان
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حل
صة لكل املرا

ف التربوية الخا
األهدا

ب  االجتماعي
الجان
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حل
صة لكل املرا

ف التربوية الخا
األهدا

ب  العقلي
الجان
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خارطة عملية التطوير

– أكتوبر 2012 : تكوين اللجنة الوطنية للبرنامج الكشفي .

– نوفمبر 2012 : صياغة ورقة تفاهم حول دور اللجنة و وضع خارطة سير عمليات املراجعة والتطوير.

– ديسمبر 2012 :وضع  وتوزيع االستبيانات الخاصة بتطوير البرنامج الكشفي.

مراجعة الوثائق الصادرة في الغرض من اإلقليم الكشفي العربي و املنظمة الكشفية   :  2013 جانفي-فيفري-مارس   –
العاملية والهيئة العاملية للمرشدات  واإلقليم العربي للمرشدات واإلقليم األوروبي واإلقليم األمريكي وعدد من الجمعيات 

الكشفية العربية والصديقة و عدد من املنظمات املهتمة بالشأن التربوي.

– ماي 2013 : دراسة وتحليل املعلومات والبيانات الواردة في االستبيانات.
– جوان - ديسمبر2013  :  وضع وثيقة مسار تطوير البرنامج الكشفي وعرضه في الدورات التدريبية  .

– جانفي 2014 : البدء في صياغة مشروع وثيقة املقترح التربوي.

– فيفري 2014 مراجعة  وتعديل جوانب التنمية الشخصية .

– مارس 2014 : وضع مشروع األهداف التربوية العامة / النهائية.

– جوان 2015 : عقد الورشة العلمية للبرنامج الكشفي بنابل .

– جانفي – جوان 2016 : عقد اللجان الفنية لألقسام ملناقشة األعمال السابقة ووضع األهداف الخاصة املنبثقة عن 
األهداف املرحلية. 

– ماي 2016 : عقد الندوة الوطنية للبرنامج الكشفي بالحمامات ملراجعة كل األعمال السابقة .

– جوان –أوت 2016 : عرض املشروع على عدد من الخبراء الكشفيين واملختصين من خارج املنظمة.

– أكتوبر 2016 : تقديم املشروع للمؤتمر الوطني 22 للكشافة التونسية.
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مرجعيات مشروع تطوير البرنامج الكشفي

اعتمدت اللجنة الوطنية للبرنامج الكشفي عددا من املراجع والوثائق في مجال املناهج والبرامج الصادرة عن :

- املنظمة الكشفية العاملية.

- الهيئة العاملية للمرشدات.

- املنظمة الكشفية العربية.

- اإلقليم العربي للمرشدات.

- املؤتمر الكشفي العالمي حول التربية.

- الكشافة التونسية.

- عدد من الجمعيات الكشفية العربية والعاملية.

- املرصد الوطني للشباب.

- املعهد الوطني لإلحصاء.

- منظمات اليونسكو واالليكسو واالسيسكو في املجال التربوي.

- نتائج االستبيانات واستطالعات الرأي حول احتياجات وتطلعات الشباب.

- االتجاهات والدراسات التربوية العاملية.
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املساهمون في إعداد مشروع البرنامج الكشفي 

)كليا أو جزئيا(

اللجنة الوطنية،  تتقدم اللجنة الوطنية للبرنامج الكشفي بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لكافة القادة والقائدات أعضاء 
وأعضاء اللجان الفنية لألقسام واإلخوة املستشارين لجهودهم السخية ومساهمتهم الفعالة في وضع ومراجعة وتدقيق هذه 

الوثيقة،كل بما تيسر لديه من وقت وجهد وخبرة ودراية ، والتي كان لها األثر الكبير  في إثراء و إغناء هذا العمل.

أعضاء اللجنة املركزية للبرنامج الكشفي  :
فتحي السدراوي -  إبراهيم درمول-  الصادق منصور- فوزي الزارعي- محمد الغضبان- الشاذلي الكوباكجي- الحبيب الزواوي_ 
رشاد الخربا�سي _ محمد القرما�سي- أشواق الروي�سي- لطيفة املاجري- محسن الزريقي- ماهر الطرابل�سي -معز السرايري- ياسين 
العبيدي- الهام الشعار- هالة الهام اورير_ عبير البلدي- سامي عمار - سفيان بن فرج- الطاهر الطرابل�سي- محمد علي الخياري 
-درة القيزاني- أمنة الفيتوري- األسعد الجوهري _ الياس بن سعد – األسعد الع�سي - وسيم خماجة- محفوظ مرزوق- املرحوم 

سمير املسعودي –بشير اليحياوي- ظافر التميمي- حسن جعفر.

أعضاء اللجنة الفنية املشتركة لقسمي الزهرات و األشبال :
محمد الناجي عمار /خولة الطرابل�سي/الشتاوي رحومة/فهمي شقرون/ ريم البوزيدي/ كوثر كردوس /رحاب الطرابل�سي/ حنان 
ك / محمد الفراتي/الحبيب العيوني/رضا العذاري/ سمية بن عمار/ أنيسة لزرق/ فاطمة الزهراء املجاهدي 

ّ
بوخشينة/ وفاء مال

/ علي بن فرحات/محمد بن إبراهيم )قمبو(/عبد الرؤوف الغربي/سليم بن ابراهيم/مهدي فتح هللا/أحمد الدريدي/املولدي 
الشم�سي/شكري قداس/أنيس دريرة/صابر الدّبار/إدريس الزرلي/زياد ثابتي/الهادي بشاتنية/عادل األدب/مجدي بن علية/

الحبيب صفر/محمد الشاطمي/منية بن عبد هللا/ سنية بوعشير/أشرف الدّبار/يسري اللومي.

أعضاء اللجنة الفنية لقسم املرشدات :
هالة الطرابل�سي /رانية العلوي / سارة الوسالتي /حياة القروي /ايمان العيوني/عزة حالب / ابتسام قلنزة / نجاة عيشاوي /

مليكة املصمودي /امل بكار /ايمان بن حامد /ايمان الطرابل�سي /هند يحي / سعيدة الحامي.

أعضاء اللجنة الفنية لقسم الكشافة :
 محي الدين البكوش / انس الكلبو�سي/ نور الدين الزواغي /منير الشاوي/شكري براهم/ خالد املبروك/ عبد الحميد الدرمولي /
الحبيب بن ثابت /عبد الوهاب بن اسماعيل / صابر الفراتي / عزالدين املذيوب /الرزقي كدا�سي / نوفل عوينة /أسامة فرحات 
/رشدي الهرما�سي / زياد الفرشي�سي / قيس البنزرتي / زهر الدين الشابي / عادل دهمول / صابر دريرة /مراد منصور /فوزي 
العرو�سي / عاطف قداحي / مكرم التون�سي /املنجي بالكحلة / زبير بوعمامة /أيوب ميارة /معز خرباش /سليم الحديجي / االسعد 
الكيالني /علي زريزر /الطاهر بوشلغومة / شهاب الحاجي / كمال مالك /نبيل شرف الدين/  نجيب بن ضياء / رياض تقتق /معز 

الطريقي /االسعدالطرابل�سي /ابراهيم شوشان /جالل العوني / محرز عبروق /مراد العبيدي.

أعضاء اللجنة الفنية لقسم الدليالت :
إخالص زردوم/ رباب الخما�سي  /دارين الخما�سي /منى البوراوي /نوال الغالي /غفران بن حامد / منية السعيداني.

أعضاء اللجنة الفنية لقسم الجوالة :
عبد املؤمن سعايدة / نبيل النالوتي / ياسين غراب / محمد نضال العرفاوي / لطفي الزواري / نزار بن عبد هللا / محمد الطاهر 
الحداد / غسان العليمي / مختار الهويدي / محمود الدغري / ثامر عتيق / عبد الكريم كعبار / عادل الجريدي / صامد بن 

عائشة / حسيب الحاج مبارك / الهادي الجنزري / جوهر سعد هللا / رامي السعيدي.

تنويه : نعتذر لكل القادة والقائدات املساهمين في اإلعداد      
والذين سقطت أسماؤهم سهوا أو أنها لم ترد في قوائم اللجان الفنية .     
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مستشارو اللجنة : 

* رشيد رحومة/ الرئيس السابق للجنة العربية الفرعية للربامج  والعضو السابق للقيادة العامة.

* عيل فتح الله  / عضو اللجنة الكشفية العربية والقائد العام السابق.

* الهادي بنخود / الرئيس السابق للجنة العربية الفرعية للربامج  وعضو  القيادة العامة .

* هيفاء أورير  / عضو املجلس العاملي للهيئة العاملية للمرشدات وعضو القيادة العامة.

* د .عاطف عبد املجيد/ األمني العام للمنظمة الكشفية العربية.

* د .هاين عبد الوهاب / مدير  إدارة الربنامج الكشفي باملنظمة الكشفية العاملية.

* منتظر بن مرزوق / مدير  إدارة الربنامج الكشفي باملنظمة الكشفية العربية .

* د.مهدي خليل / أستاذ جامعي وطبيب مختص وعضو القيادة العامة.

* خالد الشايب / أستاذ متخصص يف علوم الرتبية.

* الياس الحداد / أستاذ فلسفة.

* زهري العزعوزي /  أستاذ جامعي مختص يف الرتبية االنفعالية .

* د. عبد السالم بوغابة / أستاذ بالجامعة املغربية وعضو اللجنة العربية لتنمية القيادات.
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الفهرس
 3 • تقديم           

4 • تمهيد            

5 • افتتاحية          

8 • الكشفية والتربية          

11 • مهمة الحركة الكشفية         

11 • الرؤية الكشفية العاملية         

11 • األولويات اإلستراتيجية العاملية         

12 • األولويات اإلستراتيجية العربية        

13 • رؤية الكشافة التونسية * رؤية 2025       

13 • األولويات اإلستراتيجية التونسية        

14 • الطريقة الكشفية         

15 • املبادئ الكشفية          

16 • البرنامج الكشفي املطور .         

18 • مفهوم البرنامج الكشفي .         

19 • نبذة عن تاريخ املناهج الكشفية بقلم القائد رشيد رحومة.     

20 • دواعي وتوجهات التطوير.         

21 • املبادئ األساسية للتطوير.         

22 • البرنامج الكشفي والتركيز على‘‘ فرص التعلم ‘‘.       

23 • مراحل مسار البرنامج الكشفي.        

24 • اللوحة العامة للبرنامج الكشفي.        

26 • املقترح التربوي : الكشفية ..أسلوب حياة.       

  27 • جوانب النمو الشخ�سي.         

28 • األهداف التربوية العامة / النهائية        

31 • األهداف التربوية للمراحل.         

34 • األهداف التربوية الخاصة لجميع املراحل العمرية.      

55 • خارطة تطوير البرنامج الكشفي .        

56 • مرجعيات مشروع التطوير.        

57 • املشاركون في إعداد مشروع تطوير الكشفية..       

58 • مستشارو لجنة البرنامج الكشفي..        
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الكشافة التونسية
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