
 ةالكشفي حركةال وأهدافمبادئ مفهوم و
 

 :ةالكشفي حركةمفهوم الاواًل: 
 عدادا  ا النشء شبابية منظمة تسعى إلى أعدادتربوية الكشفية هي حركة  الحركة    
وتعتمد برامج الحياة  , على األيمان باهلل وخدمة الوطن واإلنسانيةتترسخ  سليما  

الكشفية ) تحمل الصعاب واالعتماد على النفس وممارسة العادات التربوية الصحيحة 
مثل احترام القوانين واألمانة والصدق ومخافة اهلل ومساعدة الناس والمحتاجين 

ترفيهية في الفعاليات العاب و األل ةمارسمو  ,واالبتعاد عن ممارسة العادات السيئة(
 لق والعراء.الهواء الط

للفتيررة تطوعيررة ريررر سياسررية موجهرر   حركررة تربويررةبأنهررا  الحركررة الكشررفيةوتعررر      
وليمررري وعرررالميوالشرررباب  , وهررري مفتوحرررة للجميرررط دون تفرورررة فررري  ذات طرررابط وطنررري وا 

وبرامجهرررررا تتماشرررررى وفرررررق الهرررررد  والمبررررراد  ,  جرررررنس أو السرررررن أو اللرررررون أو العقيررررردةال
كانررت الحركررة عنررد نشررأتها  وهرري وابلررة للتجرردد دائمررا  , والطريقررة الترري و ررعها الم سررس

سررررنة ثررررم شررررملت  17-11م موجهررررة للفتيرررران الررررذين تتررررراو  أعمررررارهم بررررين 1907 عررررام
م ظهرررررت حركررررة األشرررربال الررررذين تتررررراو  1914م وفرررري سررررنة 1909المرشرررردات سررررنة 

م ثررم 1916سررنة وتررم االعترررا  بهررا كقسررم تررابط للحركررة سررنة  (12-6) أعمررارهم بررين
, وبرذل  انقسرمت الحركرة إلرى ثلثرة مراحرل  م1918حركة الجوالة خرلل سرنة ظهرت 

)البرراعم( عرن  شربالاألفمرحلرة مرا وبرل  ,, ثم اسرتحدثت مرحلرة الكشرا  المتقردم  سنية
 .طريق الم تمرات الكشفية العالمية

 
 مبادئ الحركة الكشفية: ثانيًا: 

هي القوانين والمعتقدات األساسية التي يجب مراعاتها لتحقيق الهد   المباد     
وبما أن الحركة الكشفية حركة عالمية ووومية ووطنية جمعت ُمثل وعادات 

 الشعوب العالمية والعربية والمحلية ورايتها إعداد الشباب الواعي.



د والقانون( لذا فان مباد  هذه الحركة ترتكز على ركيزتين مهمتين هما )الوع    
تقوم الحركة ... وجهان لعملة واحدة... فالوعد الجامط بين فقرات القانون إذن 

 الكشفية على ثلثة مباد  رئيسية لتحقيق األهدا  المنشودة منها وهي: 
خلصا   .. بالعبادة الحق, إيمانا   :القيام بالواجب نحو اهلل -أ  في  بعقيدت , وا 

 الواجبات الروحية... أداء
 : ونحو اآلخرين؛ األسرة, والوطن, ثم العالم.بالواجب نحو اآلخرين القيام -ب 
؛ تعليما  وتثقيفا , القيام بالواجب نحو الذاتأي  :القيام بالواجب نحو الذات -ج 

 وخلقا  كريما ...
  أهداف الحركة الكشفية: ثالثًا:

أن هد  الحركة الكشفية هو سبب وجودها وهو المساهمة في تنمية الشباب     
وكمواطنين تهم البدينة والعقلية واالجتماعية والوطنية والعلمية اللستفادة من ودر 

وهذا صالحين مس ولين وكأع اء في مجتمعاتهم المحلية والوطنية والعالمية 
د الخاصية التربوية للحركة التي تهد  إلى التنمية المتكاملة للفرد من ري ك

 الروحية كي يتحمل تبعات مستقبلية.و النواحي البدنية والمهارية واالجتماعية 
 لألشبال:التربوية  األهداف -أ 

 .تحسين عمل الجسم الداخلي وتنمية اللياوة البدنية  -1
 .القواعد الصحية في الغذاء والنظافة العامة إتباع -2
 .االندماج في القطيط والسواديس والعمل والتفاعل معها -3
 .استكشا  وتنمية الميول والهوايات الشخصية -4
 .بالكبار الكتساب الخبرة وتنمية الثقة بالنفس االوتداء -5
 .تنمية حب االستطلع والمغامرة الصغيرة -6
تاحةربط وتكوين العلوات بين األشياء الكتساب مفاهيم وحقائق جديدة  -7  وا 

 .الفرصة للتعلم بالممارسة
 .التعر  على العائلة والوطن وأهميتهم للفرد والمجتمط -8
تاحة الفرصة للقيام بالواجبات التعر  على دالئل ودرة اهلل  -9 وعظمت  وا 

 .الدينية



 .اكتساب القيم الحسية والمعنوية للحركة الكشفية -10
 .تنمية اإلحساس بالعدل في األلعاب والمسابقات -11

 :األهداف التربوية للكشافة -ب 
 .تنمية القدرات والمهارات البدنية والصحية   -1
 .ومتطلباتهاالربط بين التغيرات البدنية في هذه المرحلة  -2
العلوات الشخصية والتفاعل في الطلئط واكتساب مهارات القيادة  إشباع -3

 .والعمل الجماعي
 باإلنجاز اإلحساستوفير وتشجيط الهوايات الفردية والمهارات بما ينمي  -4

 .الفردي
 .التفكير بطريقة صحيحة لحل المشكلت -5
 األع اءالمتميزة التي تتحدى القدرات وتفي بحاجات  األنشطةتوفير  -6

 .وطاواتهم وتشجيط حياة الخلء
 .اكتشا  المهارات -7
توفير الفرص الكتساب المهارات اللزمة لخدمة المجتمط واكتساب مفاهيم  -8

 .جديدة للبيئة
تنميرررة السرررلو  القرررويم واكتسررراب القررريم الدينيرررة عرررن طريرررق االهتمرررام بررراآلخرين  -9

 . وعظمت وفهم ودرة اهلل
 .واالجتماعية والحفاظ على الرو  الكشفية ةاألخلوياكتساب القيم  -10
المتميزة التي تتحدى القدرات وتفي بحاجات األع اء  األنشطة توفير -11

 .وطاواتهم
برنامج الكشافة مصمم على نوعية أساسها الشخص والمجموعة الصغيرة,  -12

الصالحة وخدمة  المواطنةنشاطات البيئة وحياة الخلء لها أهمية كبرى, 
المجتمط, القيادة واالستكشا , اهتمامات الكشافين يجب أن تعر  من 

 .واألوسمةوتطبيق المراحل  األنشطةخلل 
 
 



 :األهداف التربوية للكشاف المتقدم -ج 
 .المشاركة في أنشطة متنوعة من التحدي الجسماني لتحقيق التنمية البدنية -1
 .البدنية ووبول  األجهزةالتعر  على التغيرات العنيفة الواوعة على  -2
 .تنمية القدرة على العمل معهم وتوفير الفرص التصاالت جديدة -3
 .تطبيق عملي للمهارات واالبتكارات الفردية وعر ها على الجماعة -4
 .في المناوشة والعمل والمساعدة على الن ج الديمقراطياستخدام األسلوب  -5

 .الكامل من خلل التعامل داخل وخارج الوحدة وتنمية القدرات
 .من نشاطات الخلء وتسحين الكفاءات والمهارات الكشفية والقيادية اإلكثار -6

 .واالتصاالت وحل المشاكل واتخاذ القرارات
 .مهاراتها إلتقاناستكشا  القدرات المهنية وتوفير الفرص المناسبة  -7
دة والمشاركة في أنشطة ثقافية واجتماعية لغرس حقيقية ومفي بأدوارالقيام  -8

 .وخدمة المجتمط المواطنة .رو 
 .االلتزام بالوعد والقانون وتوفير الفرص للتقدم نحو أنشطة الراشدين -9

 .تثبيت المفاهيم الشخصية واالجتماعية الصحيحة-10 
 .تنمية ودرة التحدي لدى الكشافين-11 
الكشا  المتقدم مصمم على نوعية أساسها الشخص والمجموعة  برنامج-12 

الصالحة وخدمة  المواطنةالصغيرة, نشاطات البيئة وحياة الخلء لها أهمية كبرى, 
المجتمط, القيادة, التنمية والتطور الشخصي والتحدي والمغامرة واالستكشا . يجب 

 .يق المراحل واألوسمةوتطب األنشطةأن تعر  اهتمامات الكشا  المتقدم من خلل 
 :األهداف التربوية للجوالة -د 

 .االرتقاء بمستوى األداء البدني لنفس  واآلخرين لتحقيق الصحة والنشاط  -1
 .الجسم هو هبة من اهلل وعلينا الحفاظ علي  سليما نظيفا ومعافى -2
 أسستشجيط الحرية الشخصية من خلل المس ولية الجماعية وترسيخ  -3

 .العمل برو  الجماعة
 .بالهوية واإلحساستشجيط التقدم الذاتي من خلل تنمية المهارات  -4



توفير حرية اتخاذ القرارات وتحميل المس ولية في الكشفية والمجتمط الذي  -5
 .يحيط ب 

التعر  على المجتمعات الخارجية وأنظمتها وتكوين صداوات دائمة  -6
 .واالنطلق واالختلء في الخلء واكتشا  الذات

 .القدرات والمهارات المهنية ومعرفة اختيار مهنة المستقبل تدعيم -7
مواجهة المشكلت االجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية وتفهم حاجات  -8

 .المجتمط
 .توفير الفرص لممارسة الحياة الشخصية وفق القيم الدينية وااللتزام بها -9

 .اعيةالتمس  بالحقوق وأداء الواجبات في الحياة الشخصية واالجتم -10
تنمية المهارات القيادية المختلفة والمشاركة في تنمية الحركة الكشفية  -11

 .وتطوير برامجها
, مرحلة الجوالة هي جزء  روري في الحركة الكشفية وختام مراحلها -12

والنشاطات  واإلبحاروالجوالة تشار  في نشاطات المغامرات وتسلق الجبال 
األولية وحياة الخلء والتخييم الثابت  واإلسعافاتالجوية والدفاع المدني 

والمتنقل واالستكشا  داخل وخارج الوطن واألهم خدمة الوطن والمجتمط 
والبيئة وااللتزام الطوعي بمباد  الحركة الكشفية ومن أهم نشاطات الجوالة 
هي المساعدة في القيادة وتقبل التدريب الذاتي من خلل مراحل الجوالة 

 .لفردي والجماعيوأوسمتها والتقدم ا
 


