
داتالقياالعاملية لتنمية السياسة 

القائدة: من إعداد
خدجية املود

الكشفية احلسنية املغربية
الراشدينالتكوين و دعم يف املفوضية الوطنية 



اهلدف من املداخلة

تمكنهمالتيواملهاراتبالعارفاملشاركينالقادةتزويد

بعضو القياداتلتنميةالعامليةالسياسةعناصر معرفةمن

اعديكمسفيبأدوارهمالقياممنتمكنهنالتياملستجدات

التدريبقادة



محاور المداخلة

تاريخ تدريب القادة في 

.  الحركة الكشفية
.تعاريف

ماهية سياسة تنمية 

.القيادات

تحديد املستهدفين من

.سياسة تنمية القيادات

ي العالقة بين القيادات ف

الكشفية والتنمية 

.اباملؤسسية وبرامج الشب

ة التعريف بعناصر سياس

.  تنمية القيادات

دورة حياة الراشدون في 

.الحركة الكشفية

نمية اليات تطبيق سياسة ت

القيادات على املستوى 

.الوطني

هندسة التدريب وفق 

النظام العاملي الجديد



تاريخ التدريب في الجمعية
1907

.نشأة الحركة الكشفية•

1911–

1912

.أول دورتين لقادة الوحدات•

1913
(.تمهيد لنظام الشارة الخشبية)دراسة تدريبية، أول •

1918
(.باركجلويل)مركز التدريب الدولي إنشاء •

1919
.أول تدريب لقادة األشبال/ دورة للشارة الخشبيةأول •

1922
.لترابارك ملتدربين من خارج انجبجلويلأول دورة تدريبية •

1922
.أول مرة يتم فيها استخدام حبات الشارة الخشبية•



شارة خشبية قدمت إلى القس أول 
.الرائدةتشارلز هينز بعد الدورة التدريبية



2019ة شارة االحتفال بالذكرى املئوية للشارة الخشبي



ف
تعاري

الراشدون يف

:الكشفية

،تحفيزهمو التزامهمو فاعليتهملتحسينالراشدينلدعممنظمنهجهو 

تعزيز وبالتاليالشبابو للفتيةاملوجهةالبرامجلتطبيقافضلاداءعلىملساعدتهم

.الكشفيةللجمعيةالكليةالكفاءةو الفاعلية

:املتطوعون 

،ديمامقابلعلىالحصول دون االنشطةمختلففياملشاركون االشخاصهم

منتفادةاالسوتكون .للمتطوعالكاملةالحرةلإلرادةوفقااملشاركةهدهوتكون 

يحصلدقاملتطوعانمنالرغمعلى)املتطوعوليساالخرينلألشخاصالنشاط

(...التدربو الخبرةمثلاملزايابعضعلى

املتفرغون

يكونون دوق.الكشفيةو الكشافةلخدمةمعينةمهامألداءتعيينهميتمالدينهم

انون القو بالوعديلتزمون لكنهم)خارجهامنيكونون قدو الكشفيةفيقادة

.الكشفي

القيادات  

يدتنفو اعدادعناملسؤولون ،املتفرغون و املتطوعون القادةقادةو القادة

همتكويناو القادةمساعدةو دعمعناملسؤولون او الشباب،و الفتيةبرامج

.فئاتهابكلالجمعيةهياكلدعمعناملسؤولون او وتأهيلهم،



سياسة تنمية القيادات؟؟ىما ه
تحسينأجلمنالكشفيةداخلالقادةشئون إلدارةمنظمبرنامج
:إلىيؤديمماتهمودافعيهموالتزامتهمفعالي

فياهمةواملساملجتمعوخدمةوالشباب،للفتيةافضلبرامجتوفير •
افضلبشكلالجمعيةادارة

:وإدارة املوارد البشرية تتطلب تغطية ثالثة أبعاد هي•

ذباجل

و 

التوفري 

متابعة

و

اءتقييم االد

الدعم

و 

التدريب



سياسةالاهلدف من

نمية توفير القيادات والمسئولين وتأهيلهم وتتمكين الجمعيات من

.طاقاتهمأقصى قدراتهم واالستفادة من 
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منمجموعهم1988عام(أستراليا-ملبورن)العامليالكشفياملؤتمر ناقشظ

الوحداتقادةبتدريعلىالتركيز ومنهاالقياداتوتنميةبتدريباملتعلقةاملشكالت

يمكنيةموضوعتقييممعايير وجودوعدم،القياديةاملهامشغلوفترات،وقادتهم

وغيرها..ملنصبةتركهأو القائدبقاءأساسهاعل

م1990عامباريسمؤتمر فيالعامليالكشفياملكتبوتبناها

بصفةم1993عام(تايالند-بانكوك)مؤتمرفيالعامليالكشفياملؤتمر وأقرها

وعربياعاملياواعتمدت،نهائية



ا؟ذلما
لجذب قيادات لجميع املهام

.املتحمسينملواجهة تسرب القادة

لتوفير فرص التدريب املستمر

.لالهتمام بالتنمية الشخصية

لتوسيع قاعدة شاغلي املهام

.لتأهيل كافة املهام والقيادات

القادةتوظيف يللمرونة ف

.إيجاد أسلوب إلدارة القادة

لتحديد أساليب تقويم املتطوعين

.لشغل املهام لفترة محددة



.العالقة بين القيادات في الكشفية والتنمية المؤسسية وبرامج الشباب

القيادات

في الكشفية

التنمية 

َاملؤسسية

برامج الفتية 

والشباب

و القيادات في الكشفية ه

واحد من المجاالت 

الفعالة االستراتيجية الثالثة

التي تشكل الجمعيات 

:الوطنيةالكشفية



؟؟..من هم المستهدفون من السياسة 
قادة الوحدات الكشفية ومساعدوهم

قادة املجموعات التربوية ومساعدوهم

املفوضون 

(املدربون ) قادة التدريب ومساعدوهم 

أعضاء مجالس اإلدارة واللجان

(الخ……أمين عهده ، سكرتير ، أمين صندوق ) اإلداريون 

الحركةباإلضافة إلى كل من يستطيع أن يؤدي دورا مؤثرا في



عناصر سياسة تنمية القيادات

ب و ذالج
التوفير

التدريب 
و التأهيل

تقييم 
االداء



:  الجذب والتوفير1.

بتوفير الجمعيةقياداتتنمية:اهلدف
تفادةلالسقدراتهموتنميةتأهيلهمو القادة

.طاقاتهممنالقصوى 

فيناملوظأو املتطوعينبينبحثعمليةهو 
أو املهامأو العملإنجاز لغرضالعاملين
منبةاملطلو املختلفةالوظائفأو الوظيفة

.الجمعيةقبل



:خطوات

/ادلالمتباالتفاق/االدماج/واالختيارالجذب/االحتياجاتتقييم)

.(التعيين

تحديد االحتياجات•

توصيف المهام•

وضع الصفات المثالية•

االختيار•

االدماج•

 ادلاالتفاق املتب

اقد التع: التعيني

وفقا  لالتفاق 

 للقيام باملهمة



التدريب و الدعم2.

أو همةمبتنفيذالخاصةالعمليةأو اإلجراءهو :والتدريبتأهيلال•
:التاليةالعناصر وفقالجيد،لألداء،وظيفة

باملهمةالتعريفيالتدريب.

متكاملو مستمر التأهيلو التدريبنظام.

باملؤهالتاالعتراف.

الخدمةأثناءالدعم.

األداءادارة.

عاتالتوقتوضحوطبيعيةوشاملةمستمرةعمليةهياألداءإدارة•
.املطلوبوالدعماملتبادلة



التنمية الشخصية للقادة

:ىه..للقائدرئيسيةجوانبأربعةبتحقيقالسياسةتهتم

.تطوعيةنهاإرغممهمتهىفباألمانيشعر أن•

.هماالييحتاجعندماوالتدريبالدعميجدأينيعرفأن•

 يكون أن•
 
.مهمتهمعمتآلفا

.كفاءةباملهمةأداءفيللنجاحاملناسبينوالتدريبالدعمعلىيحصلنأ•

شاداتاإلر وتقديمالقائدأداءتقويمفيكبير دور يلعب(املوجهأو املرشد)

.الشخصيةللتنميةاملناسبة



االندماج والدعم والتدريب

االندماج

في

المهمة

التدريب

ممارسة املهمة 

الدعم واملساندة

املتابعة

 والتقويم



الدعم والمساندة
إدارةمعلومات

دعم 

شخصي

تقييم 

منتظم

موارد
تنمية 

وتدريب

أسلوب العمل
-

الخطط والبرامج
المسؤوليات 
والسلطات

األسس التي 
تقوم عليها 
البرامج

هيكل ودور 
الجهة

مواد كتابية

مطبوعات 

ةخبرات سابق

أماكن تنفيذ

موارد مالية

تسهيالت

ةخدمات مكتبي

سكرتارية
تغطية مالية
لوائح ونظم
عالقات 
وإعالم
ثةتقنيات حدي

ي توجيه ميدان
وتشجيع

تعليم غير 
رسمي منظم
المشاركة في
أعمال مع 
اآلخرين
تبادل 

الخبرات  مع 
قيادات أخرى 
إتاحة فرص 
للزيارات

دعم االحساس 

باالنتماء 

للمجموعة ـ

ات تلبية االحتياج

الشخصية

االعتراف بالنجاح

إلبراز فرص 

التقدم والتنمية

الشخصية

االعتراف 

بالمؤهالت

إزالة العقبات

اجتماعات  دورية 

لمتابعة التقدم

التقارير

ةمدى تنفيذ الخط

تقييم اإلنجازات

تقارير ووثائق

تحديد موعد 

التقويم القادم

دور المرشـــد

يشجع، يساعد، يوّجه، يعالج، يحل



متابعة و تقييم االداء3.
قرارات المستقبل

واملرونةنقلالتإلىبقوةالكشفيةفيللقياداتالعامليةالسياسةتدعو •
جميعىعلللمشاركةالفرصمناملزيديتيحوهذاوالوظائف،األدوار عبر 

.املستويات

:هياملستقبلفياملحتملةالقرارات•

.التجديد•

.التعيينإعادة•

.املهمةانهاء•

عضاءاأل ومساعدةالبشريةللمواردجيدةإدارةللمستقبلالقرار يتيح•
.االلتزاماتمنملزيدمتحمسينالبقاءعلى



:  متابــــعة األداء

األداءعلىيركز الفردتجعل،السياسةعناصر منأساس يجزءهي

،بأول أول الصعوباتملواجهةوفرصة،لألهدافتحقيقهومدى

نهايةيفمتابعةمرحليةمتابعةاملتغيرةالظروفمعالتعاملوإمكانية

العمل

:تنفيذ تقييم األداء

 يجتمعانطرفان:ومباشربسيطمبدأعلىيقوم
 
قدفيمانويتباحثامعا

،جيدالالعملويكتبان،مسبقااملوضوعةاألهدافلتحقيقعملهتم

يقررانثمللالخبعضفيتسببتالتيالعوائقيكتبانالوقتنفسوفي

 
 
ينفذأنيجبالذيالعملهو مامعا



)وليس(األداء)هوالتقييمموضوعمحور يكون أنيجب•
 ذلكيكون ولكي(نفسهالشخص

 
 واقعا

 
هناكيكون أنيجبحيا

البدايةمنذصريحاتفاق

لفهمواواألمانةالثقةعلىيعتمدوثقافيتربوي جو توفير يجب•
 مهمتهيتركمنأنبحيثوالتفتح

 
 مبيتركهاأو اختياريا

 
يحدثل كرا

معهبمساهماتوالعترافبمصلحتهاملساسأو الضرر مننوعله
املطافنهايةليساملهمةإنهاءأو تركأنعلىالتأكيد

إدراكو قبول هناكسيكون وتنميتهاالعالقةمنالنوعهذاوبوجود•

املهمةإنهاءأو تركومغزى ملفهوم



التقييم وفق االتفاق التخاذ القرار

قرار المستقبلالتقييم

إعادة اتفاق
التجديد

لنفس المهمة

انهاء المهمة وفقا  
لالتفاق المتبادل

التكليف
بمهمة جديدة

إعادة اتفاق

ونبدأ من 

ق جديد باتفا

متبادل جديد



و التحفيزاالعتراف

المتفقمبالتزاماتهالوفاءفينجحواالذيناألعضاءجميععلىيجب•

.التقديرواالعترافعلىالحصولأدوارهمفيعليه

والتقدمالظاهراألداءإلىتستنددائمةعمليةتحفيزاليكونأنيجب•

لىعفقطوليسالمادي،وغيروالرسمي،الرسميوغيرالشخصي،

.الجوائزأساس

يؤديماماألعضاء،مشاركةلزيادةاألهميةبالغأمًراالتحفيزيعتبر•

.الطويلالمدىعلىالقادةعلىالمحافظةمعدلزيادةإلى



(المحافظة)توفير استراتيجية ال

:إلىالقادةيحتاجالكشفية،القياداتعليالمحافظةلزيادة

.مدعومينأنهماالحساسوالجمعيةفيالثقة•

.الجمعيةتجاهبااللتزاميشعرون•

.بانتظامالتعلمفرصعلىالحصول•

.باستمرارالقياديةالمهاراتتطوير•

.الكشفيةفيادوارهممنباإلنجازاإلحساس•

.وتقديرهمتشجيعهم•

معالوطنيةالكشفيةالجمعياتتتجاوبأنيجبلذلك•

.بوضوحالمحددةبالقادةاالحتفاظاستراتيجيات



دورة حياة القائد 

يةفي الحركة الكشف

الجذب والتوفير

الجذب

رياواالخت

تقييم
جاتاالحتيا

االتفاقالدمـج

المتبادل
التعيين

لالقرارات في المستقبالدعم والتدريب

الدعم

تدريب
تعريفى

اداء
المهمة

إدارة

األداء

التدريب

القـرار

التجديد

التعيينإعادة

المهمةانهاء

االعــتـراف والتقـــدير



.طنياليات تطبيق سياسة تنمية القيادات على المستوى الو

:علىسهر تالقادةشئون إلدارةلجنةوجوديتطلبالسياسةتنفيذ
.املهاملكلالبياناتواستكمالاملعلوماتجمع•
.املعلوماتتوفير علىتساعدسجالتإنشاء•
ةالجمعيداخلببعضهاالعملمجاالتلربطاتصاالتشبكةتوفير •

.وخارجها
واقععنتعبرالتيواالحصائياتالبياناتوتحليلليالحااملوقفدراسة•

:يمكنحتىبالجمعيةالقيادات
.القادةتوفيرو جذب-
.القادةتدريبو ومساعدةدعم-
القادةأداءوتقويممتابعة-



اجلمعية؟داخل تنمية القيادات ممن تتكون جلنة

:ولين األوائل عن مجاالت العمل الكشفيؤ املس: تتكون من

تخطيط ال/ العالقات واالعالم / التدريــب / تنمية املجتمع / تنمية املراحل والبرامج )

ذوى / يةتنمية العضو / العالقات الخارجية / ون املالية واالدارية ؤ الش/ االستراتيجي 

(.الــخ/... الخبرة واملتخصصين 

الجمعية أو من يتم اختياره بمعرفة مجلس إدارة)رئيس أو نائب رئيس الجمعية : يرأسها

(  وله صالحية اتخاذ القرار

((بما يمكن اللجنة من سهولة وسرعة اتخاذ القرار )) 



االطار اجلديد للشارة اخلشبية

:هياخلشبيةالشارةتعريف

وياتمستلتحديداملشرتكاملعيار

مناملطلوبةوالتطويرالتدريب

داءألالكشفيةيفالراشدينقبل

.معينةأدوار



لمن الشارة الخشبية؟
طورهمتمدار علىالكشفية،فيالراشدينجميعالخشبيةالشارةإطار يستهدف

باتهحسافيالنظاميضعأنويجب،بهيقومون دور أيفياملستمر،الشخص ي
:التاليةاالعتبارات

.  القدرات والخلفيات املتنوعة للراشدين

.  تجارب الراشدين ذات الصلة

.  املعارف واملهارات ذات الصلة، واملؤهالت الدراسية

.  دوافع واهتمامات الشخص

.  الرغبة في ممارسة أنماط التعلم املختلفة

،قدرته على مواجهة التحديات، والتحفز واتساع املدارك

.والقدرة على تحقيق األهداف 



الغرض للراشدين
ةالكشفييفالراشدينجتهيز❑

يفواألساسيةالضروريةبالكفاءات

لدعمواملتقدمةاألساسيةاملستويات

.الوطنيةالكشفيةاجلمعيات

يفللراشدينالفرصتوفري❑

لموتعاهتماماتهملتنميةالكشفية

عمليةمنكجزءجديدةمهارات

.احلياةمدىالتعلم



:الغرض للجمعيات الكشفية الوطنية

وتطويرلتدريبإطارتوفري❑

الكشفيةيفللراشدينواعرتاف

.دورهمعنالنظربغض

ةاملنظمعربمشرتكفهمتنمية❑

الرئيسيةالعامليةاملبادئحول

ليتاوالطرقالكشفيةيفللراشدين

اجلمعياتتطبقهاأنميكن



:كفاءات الشارة الخشبية 
عةمجمو فيالكفاءاتتطوير الخشبيةالشارةإطار يشملأنيجب

:التاليةاملواضيع

أسس احلركة 

:  الكشفية

مثل الخصائص 

األساسية للكشفية

اب، وتنفيذ برنامج الشب

والرؤية والنمو، 

والحماية من األذى 

.  اخل...

القيادة وإدارة 

:  الفريق

القيادة وفق املوقف، 

، وإدارة وتطوير الفريق

واملبادرة، وقيادة 

التغيري، وتنظيم 

.إلخ...التعلم، 

:إدارة املشاريع

توليد األفكار، : مثل

والعمل وفق الخطط 

والحلول، وتحقيق 

جاح، النتائج، وتقييم الن

.إلخ...

:  التواصل

فة التواصل بطريقة هاد

وفعالة وفي إطار 

، الحساسية الثقافية

.  الخ...

:تطوير الراشدين

يم تسهيل التعلم وتنظ

التدريب، وتوفير 

.إلخ... التوجيه والدعم، 



وفق النظام العالمي الجديدالدي اختارته الجمعية هندسة التدريب 

يةالشارة الثنائ

يةالشارة الثالث

الشارة الرباعية

اسس 
الكشفية

التواصل

القيادة و 

ادارة الفريق

تنمية و 

تطوير 

الراشدين

التواصل

تصميم 

مصوغات 

التدريب

اللقاءات 

الوطنية و 

الدولية

الشراكات و 

التبادل الدولي



خاتمة

اذلالقياداتتطوير و تأهيلبالضرورةيتطلبالشبابو الفتيةببرامجالنهوضان
ينبالراشدتعنىالتيالبرامجمنمجموعةالعامليةالكشفيةمنظمةاصدرت

مثلالكشفيةفيوالقيادات

األذىمنالحماية•

gsatالعامليالدعمتقييمأداة•

الكاالتصمعينةمجاالتفيالقياداتتطوير الىتهدفبرامجالىباإلضافة
.غيرهاو اإلنسانيالعملو الرشيدةوالحوكمةوالشراكات

و الخدماتمنمجموعةيقدماالنترنتعلىموقعالراشدينرهنوضعتكما
.....التكوينيةالدورات

https://scoutship.orgاملوقعرابط

https://scoutship.org/



