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القسم األول
 مفهوم الصحة النفسية

























































القسم الثاني
 الصحة النفسية في الحياة الكشفية



















القسم الثالث
أنشطة مقترحة للمراحل الكشفية 

للصحة النفسية





في الدائرة خطوط

النشاط (١)

البراعم واألشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة

١٥    دقيقة  الوقت:
الهدف: التعارف والتركيز واإلصغاء
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قواعد العمل

( ٢النشاط (

البراعم واألشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة
١٥    دقيقة  الوقت:

الهدف: بناء قواعد العمل الجماعي بهدف تيسير النشاطات وتأمين 
بيئة داعمة ومريحة للنقاش والتعبير الحر والتطّور اإليجابي.

نشاط جماعي
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رسوم المجموعة

( ٣النشاط (

البراعم واألشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة
٥   دقيقة ٤الوقت:  

الهدف: 
العمل على بناء المجموعة

تقبل وتقدير الفروق الفردية والتنوع
تطوير مهارات التواصل

تطوير مهارات العمل الجماعي
تطوير مهارات حل المشكالت

تطوير مهارات التخطيط
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المنــــارة

( ٤النشاط (

البراعم واألشبال والكشافة والكشاف المتقدم 

١٥    دقيقة  الوقت:
الهدف: تعزيز الشعور بالثقة واألمان مع اآلخر
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صورتي الخاصة

( ٥النشاط (

البراعم واألشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة
 ٦٠الوقت:   دقيقة

الهدف:

نشاط جماعي

اكتشـاف أن كّل مشـارك منا هو شخص فريد ومميز وذلك عبر التفكير في 
صورنا الذهنية عن أنفسنا.

 

تعزيـز الوعـي الذاتـي والتفكيـر فـي نظـرة اآلخـرين إلينا وفـي الجوانب التـي ال 
نريد أن يراها اآلخرون.



 تعزيز اإلدراك لدى المشــــــــاركين بأن مرحلة المراهقة غالبًا ما تتضــــــــمن 
الشعور بأن المظهر الخارجي يمثل القيمة األساسية للشخصية.
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تعّرف إلى شخص ممّيز

( ٦النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة

 ٤٠الوقت:    دقيقة
الهدف:

اكتشــــاف أن كّل مشـــــارك هو شخص فريد ومميز وذلك عبر التفكير في 
صورنا الذهنية عن أنفسنا.



تعزيز الوعي الذاتي والتفكير في نظرة اآلخرين إلينا. 
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الشخص األسعد في العالم

( ٧النشاط (

الكشافة والكشاف المتقدم والجوالة
١٥    دقيقة  الوقت:

الهدف: تعزيز الوعي الذاتي عبر تحديد ما يشعرنا بالسعادة
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يوم أحالمي

( ٨النشاط (

الكشافة والكشاف المتقدم والجوالة

 ٤٥الوقت:    دقيقة
الهدف: تعزيز الوعي الذاتي عبر تحديد ما يشعرنا 

بالسعادة وما يجعل يومنا سعيدا
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ـرآة المــ

( ٩النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم 

 ٤٠الوقت:   دقيقة
الهدف: التعبير الجسدي/ التناغم مع اآلخر عبر 

التخاطب البصري والتواصل غير اللفظي

نشاط جماعي
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درجة التأثير

( ١٠النشاط (

الكشافة والكشاف المتقدم والجوالة

 ٣٠الوقت:    دقيقة
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يوم س في حياتي

( ١١النشاط (

الكشافة والكشاف المتقدم والجوالة

نشاط جماعي

الهدف:
زيادة معرفة المشـــــــاركين عن المشـــــــكالت التي تواجههم وتأثيرها في 

الصحة النفسية
 

زيادة معرفة المشــــاركين أّن طريقة معالجتنا للمشــــكالت غالبًا ما تكون 
مرتبطة برّدة الفعل ألمور على أسوًا ما يكون

 

زيادة معرفة المشــاركين أن المشـــكالت اليومية يمكن أن تُوثر في صحتنا 
النفسية
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الجسور والعقبات  

( ١٢النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم 

٥    دقيقة ٤الوقت:  
الهدف: تعزيز معرفة المشاركين عن المزايا الضرورية 

للتواصل الفّعال وأثرها فى وعي الذات وتقدير الذات لدى األفراد.

نشاط فردي / جماعي
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الصنم اإليجابي  

( ١٣النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم 

 ٣٠الوقت:    دقيقة

نشاط جماعي

الهدف:

 حت المشاركين على التفكير في األمور اإليجابية المشتركة بينهم

 التشجيع على المزاح الراقي، والضحك اإليجابي، والحركة الجسدية.
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نقاش حول (قصة بطلتي أنِت) سليم وسارة

( ١٤النشاط (

البراعم واألشبال والكشافة 
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التسرب البطيء

( ١٥النشاط (

١٥    دقيقةالبراعم واألشبال   الوقت:

 النشاط بإيجاز: استرخاء الطالب بينما يتظاهرون بأنهم بالونات. تعبأ بالهواء وتفرغ منه.

الهدف:

تنمية الشعور بالوعي الذاتي. 

 تنمية   مهارة التخيل عند األعضاء.

 الشعور بالهدوء.
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اللمس عند الصمت

( ١٦النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم 
 ٢٠الوقت:  دقيقة

نظرة عامة: يســــــــــــــــــتخدم الطالب مهارات التركيز للعثور على أشياء مختلفة عند    
المشـــاركين اآلخرين بمجرد أن يطلب منهم القائد أو الميســـر ذلك على 

شكل لعبة ترافقها الموسيقى والرقص.



األهداف:
 تنمية وممارسة مهارات التركيز.

 تنشيط وتحفيز الطالب على المشاركة من خالل النشاط البدني.
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 البذرة

( ١٧النشاط (

البراعم واألشبال والكشافة

نظرة عامة: استرخاء المشـــاركين بينما يتظاهرون بأنهم بذور تنمو لتصــــبح أشجارا    
كبيرة والتواصل مع أقرانهم في هذا النشاط القصير تحت إشراف القائد 

أو الميسر.



 استرخاء الطالب.األهداف:

 الشعور بالنمو الدائم واالنتماء إلى األرض. 
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جولة من اإليقاع والحركة

( ١٨النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم 
٥    دقيقة ٢الوقت:  

نظرة عامة: إشراك األعضـــاء في الدراما التعبيرية الستكشـــاف أكبر عدد ممكن من  
األصوات والحركات المختلفة دون الحكم عليهم من قبل أقرانهم.



األهداف:

 البدء في فهم العالم من وجهة نظر اآلخرين.

 التعبير عن الخيال من خالل اإلبداع.

 استخدام الحركة والتقليد للخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم.

 فهم حركات وإيماءات اآلخرين
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الكرسي

( ١٩النشاط (

الكشافة والكشاف المتقدم والجوالة

١٥    دقيقة  الوقت:
 التعرف على األشياء غير المؤلمة الموجودة في البيئة المحيطة.األهداف:

 التفكير اإليجابي.

 الشعور بالهدوء.
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رسم نفسي بقدمي

( ٢٠النشاط (

األشبال والكشافة 
 ٤٠الوقت:  دقيقة

نظرة عامة: رسم طالب لوحات ألنفســــــــــــــــهم مع تحدي إضافي بأن يقوموا بذلك  
باستخدام أقدامهم بدال من أيديهم.



األهداف:

 إيجاد مساحة من المرح والفرح.

 التعبير عن الخيال من خالل اإلبداع.

 تقدير النعم التي بين أيدينا والتي ال ندرك أكثرها.

 زيادة الثقة بالنفس في التعبير.
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الراية

( ٢١النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة

 ٤٠الوقت:  دقيقة
نظرة عامة: يقوم المشــــــاركون بتكوين رايتهم الخاصة من خالل الفنون البصــــــرية    

والحرف اليدوية التي تمثلهم من أجل استكشاف ما بميزهم عن اآلخرين 
وتمكين الطالب من معرفة المزيد عن بعضهم البعض.



التعبير عن الخيال من خالل اإلبداع.األهداف: 

زيادة الثقة بالنفس في التعبير وتقدير الذات من خالل الفنون البصـــرية 
والحرف اليدوية.
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 العاصفة المطرية

( ٢٢النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم 

 ٢٠الوقت:   دقيقة
نظرة عامة: يعمل الطالب معا. ويسـتكشـفون لغة الجسـد. والتواصل غير اللفظي  

من خالل اإلشارات.


 تطوير وممارسة التركيز وضبط النفس والتنسيق.األهداف:

 تعزيز الذاكرة القصيرة.

 التعاون واللعب بشكل جيد في مجموعات.
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قطار المشي

( ٢٣النشاط (

البراعم واألشبال والكشافة 

 ٣٠الوقت:  دقيقة

نظرة عامة: يقوم المشــــــــــاركون بتقليد القائد والتعاون كمجموعة في هذه اللعبة  
الممتعة.



 تنشيط وتحفيز الطالب على المشاركة من خالل النشاط البدني.األهداف:

التعاون الجيد كمجموعة كبيرة. 
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الترحيل العاطفي

( ٢٤النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة
 ٣٠الوقت:  دقيقة

نظرة عامة: يتعلم الطالب قراءة العواطف المختلفة من خالل التعبيرات التي تظهـر  
على وجوه الناس في هذه اللعبة التنافسية.



 ممارسة التواصل والتعاون مع الطالب اآلخرين.األهداف:

التواصل والتعرف على تعبيرات اآلخرين عن العواطف. 
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 قلم في زجاجة

( ٢٥النشاط (

البراعم واألشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة
 ٢٥الوقت:   دقيقة

نظرة عامة: يقوم الطالب بحل المشــــكلة في هذا التحدي المثير لالهتمام والمتمثل  
في إدخال قلم في زجاجة من خالل التعاون.



 رفع مستويات الطاقة وتشجيع التعاون والعمل المشترك.األهداف:

 تنمية وممارسة التركيز.
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أنا حر.. أنا أعبر

( ٢٦النشاط (

الكشافة والكشاف المتقدم والجوالة
 ٦٠الوقت:  دقيقة

 التعبير الحر عن التحديات والصعوبات النفسية.األهداف:

 تنمية الحس اإلبداعي عند المشاركين

 تشجيع الهوايات واإلبداعات للمشاركين.



94



رحلة الهموم للنجوم

( ٢٧النشاط (

الكشافة والكشاف المتقدم 

 ٤٥الوقت:  دقيقة

 التعرف على المجموعات النجمية.األهداف:

 تنمية حس التأمل عند المشاركين.

 تشجيع المشاركين على التعبير عن همومهم.

 مساعدة المشاركين على التخلي عن الهموم.



96



لعبة الضفدع

( ٢٨النشاط (

األشبال والكشافة 

 ٣٠الوقت:   دقيقة
األهداف:

 إشاعة اإليجابية عند المشاركين.

 تنمية الشعور بالتكامل مع اآلخرين.

 بناء روح التعاون بين المجموعة.
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حطب للنار

( ٢٩النشاط (

األشبال والكشافة والكشاف المتقدم والجوالة
 ٦٠الوقت:   دقيقة

تشـــــجيع المشـــــاركين على التفكير بمشــــــاكلهم ومعاناتهم بطريقة األهداف:
إيجابية.

 

 حث المشاركين على التخلي عن مشاكلهم وصعوبات حياتهم.

 تنمية التفكير اإليجابي في حل المشكالت.
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