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عىل الرغم من أن حركة اإلرشاد والكشافة للفتيات تعطينا الكثري 

من القواسم املشرتكة، إال أن كل منظمة من منظامتنا فريدة من 

نوعها. تقدم هذه األداة بعض األفكار عن كيفية تطبيق منوذج 

القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة يف السياق الخاص بكم، الستيفاء 

احتياجاتكم التنظيمية ومساعدة أعضائكم يف تنمية نتائج القيادة 

العرشة إلطار تطوير القيادة. وبدوره، سيساعدكم هذا اإلطار يف 

تقييم وتوضيح األثر الخاص بكم يف تطوير القيادة للفتيات والنساء 

يف مجتمعكم. 

وستمِكننا هذه األمور مجتمعة من تكوين أدلة قوية تعرض كيف 

أن حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف جميع أنحاء العامل تعمل عىل 

متكني املاليني من الفتيات والنساء ملامرسة القيادة؛ أدلة نستطيع كلنا 

استخدامها يف توضيح أهمية الحركة وأثرها. 

تستهدف هذه األداة مفويض الربامج وفرقهم، ومفويض التدريب وفرقهم، وغريهم من املتطوعني واملوظفني 
الذي يدعمون تصميم وتقديم التجارب ذات الجودة لألعضاء من الشباب والبالغني عىل السواء يف 

املنظامت األعضاء أو الجمعيات املكّونة. 

ينبغي قراءة هذه األداة مع إطار تطوير القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة وكذلك ملخص منوذج القيادة 
للمرشدات وفتيات الكشافة. نأمل أن تتمكنوا من االستفادة بشكل جيد من هذه األدوات يف املنظمة أو 

الجمعية املكّونة الخاصة بكم واملشاركة بتجاربكم وآرائكم معنا.

يف حالة الحاجة للنصيحة فيام يخص استخدام منوذج القيادة يف املنظمة الخاصة بكم أو إذا كانت لديكم 
أية مقرتحات لتحسني العمل الخاص بالقيادة الذي نقوم به، برجاء التواصل مع فريق املهام الرئيسية من 

leadingforherworld@wagggs.org خالل

mailto:leadingforherworld@wagggs.org
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تستخدم بعض املنظامت األعضاء/الجمعيات املكّونة النموذج فيام ييل:

إعداد األنشطة للفتيات يف مختلف األعامر ملساعدتهن يف رؤية أنفسهن كقائدات. 	 

تقديم الربامج التدريبية وبرامج القيادة للبالغني من الشباب لدعمهم يف تويل األدوار القيادية عىل كافة املستويات.	 

استحداث إطار عمل لهيكلة التوجيه للمفوضني وفرق القيادة.	 

 إدخال املزيد من الرتكيز عىل تطوير القيادة يف الربامج التعليمية الوطنية للمنظامت و/أو إطار تدريب وتعليم	 
وتطوير البالغني.

دعم عمليات التقييم ووضع األهداف للمجالس الوطنية للمنظامت.	 

مراجعة نقاط القوى للمنظامت واحتياجاتها من حيث تطوير القيادة.	 

وصف األثر الخاص بها لوزارات التعليم أو للامنحني املحتملني.	 

تصميم الشارات أو الجوائز التي تطبق منوذج القيادة وإعداد نتائج القيادة العرشة.	 

املساعدة يف إعداد األفراد واملجموعات للقيام بإجراءات مجتمعية أو مرشوعات منارصة.	 

تعريف نُُهج إليجاد بيئة أكرث متكيًنا للمشاركة الشبابية. 	 

استحداث نسق عن القيادة يف مختلف الفعاليات واملخيامت واألنشطة التي تتم من خالل اإلنرتنت.	 

سيكون لنموذج القيادة أعظم األثر إذا تم دمجه يف العمل الرئييس الخاص بكم. وهذا يعني أن يصبح جزًءا من 
الربامج واألنشطة وعروض التدريب طويلة األجل، وذلك حتى يتعلم أكرب عدد ممكن من األعضاء كيفية مامرسة 

القيادة مبرور الوقت.

تم إعداد منوذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة ليتناسب مع كافة األعامر وكافة األدوار، داخل حركة 
املرشدات وفتيات الكشافة وخارجها. وميكنكم استخدامه لتعزيز عملية تطوير القيادة يف منظمتكم بالكثري من 

الطرق املختلفة. 

تطبيق منوذج القيادة يف منظمتكم
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صف إطار تطوير القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة عرش نتائج بإمكانكم الوصول إليها مبامرسة منوذج القيادة، سواء مع 
املرشدات وفتيات الكشافة، أو مع قائدات الفتيات، أو مع قادة املنظامت. وقد يكون ذلك نقطة بداية مفيدة ملساعدتكم يف 
تحديد األولويات يف التغيري الذي تريدون رؤيته يف منظمتكم. فيمكنكم الرتكيز عىل مجموعة واحدة أو أكرث من املجموعات 

املستهدفة األربعة، أو عىل مجاالت محددة مثل الحوكمة أو اإلدارة التنظيمية أو تطوير البالغني أو الربامج التعليمية. من 
املمكن تطبيق النتائج واملؤرشات والذهنيات الخاصة بالقيادة عىل كٍل من هذه املجاالت. 

عند وضع األهداف لتحسني عملية تطوير القيادة يف منظمتكم، ستحتاجون للتفكري يف العوامل التي قد تؤثر عىل فرصكم يف 
النجاح. وقد يتضمن ذلك قدرة منظمتكم املالية عىل دعم العمل، ومدى إتاحة الوقت بالنسبة لألشخاص املشاركني )سواء 

متطوعني أو موظفني(، ومدى استعداد األفراد والفرق إلجراء محادثات مفتوحة ورصيحة أو القيام بتغريات ذات معنى.

هل منظمتكم مستعدة لدمج منوذج القياد للمرشدات وفتيات الكشافة يف عملها؟ ميكنكم استخدام هذه األسئلة 
 للمساعدة يف تخطيط التغيري الذي تَودون رؤيته يف القيادة: 

تحقيق أهدافكم 

ما الذي تأملون تحقيقه باستخدام منوذج القيادة يف منظمتكم؟ ما هو هدفكم لهذا العمل؟ 

هل توجد خطة قامئة بالفعل ملراجعة أية مجاالت يف منظمتكم، مثل الربنامج التعليمي أو إطار تطوير 

البالغني أو هيكل الحوكمة أو أية مجاالت أخرى تسمح بدمج منوذج القيادة فيها؟ 

أي من املجموعات املستهدفة ترغبون يف العمل معها وما هو عدد املجموعات التي ستعمل مًعا يف 

الوقت ذاته؟ )التذكري باملجموعات: املرشدات وفتيات الكشافة، وقائدات الفتيات، وقادة املنظامت، وقادة 

الحركة(. 

من هم أفضل األشخاص لقيادة العمل مع كٍل من املجاالت أو املجموعات املستهدفة التي تم اختيارها، 

وكيف ستضمنون أن لديهم املهارات واملعرفة والدعم املطلوبني قبل بداية العمل؟ 

هل تُقِدرون الحصول عىل دعم من الفريق اإلقليمي الذي تتبعونه أو من الفريق العاملي للجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة؟ ويف هذه الحالة، ما شكل الدعم الذي سيكون أكرث فائدة؟

كيف ستعلمون أنكم وصلتم إىل النتائج املطلوبة؟ 

كيف ستجمعون هذه املعلومات للمشاركة بتجاربكم مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة؟ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.



من الورق إىل املامرسة -كيفية تطبيق منوذج القيادة للمرشدات 

وفتيات الكشافة يف منظمتك
5

مامرسة القيادة هي مجال للتطوير يف إطار بناء القدرات الخاص بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. تقدم الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة أداة لتقييم القدرة )CAT( ملساعدة املنظامت يف تعريف التطوير املطلوب وتحديد األولويات الخاصة بذلك. ملعرفة 

املزيد عن هذه العملية، برجاء التواصل مع املنسق اإلقليمي أو عضو اللجنة اإلقليمية الخاصة بكم للدعم. ستجدون املزيد من املعلومات هنا: 

www.wagggs.org/en/resources/capacity-assessment-tool

منظمتنا تريد تضمني منوذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة يف عملنا

 هل قمتم باستخدام أداة تقييم القدرة )CAT( الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات

 وفتيات الكشافة يف تحديد األولويات لتطوير منظمتكم؟

فكروا يف التحدث مع املنسق اإلقليمي الخاص بكم أو 

اللجنة اإلقليمية للمزيد من املعلومات عن أداة تقييم 

القدرة. 

 هل الوقت مناسب اآلن ملنظمتكم

 للرتكيز عىل تطوير القيادة

فكروا يف الوضع الحايل ملنظمتكم ومواردها واملرشوعات 

 واألولويات األخرى. ضعوا هدف واقعي للوقت الذي

 ميكنكم البدء فيه.

 هل لديكم األشخاص املناسبني لقيادة العمل

 الخاص بتضمني منوذج القيادة؟

 أنتم مستعدون للبدء! 
حظ سعيد ونتطلع للسامع 

منكم عن عملكم!

فكروا فيام تريدون تحقيقه واملهارات والقيّم والخربة 

والوالسلوكيات املطلوبة - من يستويف هذه املعايري؟

 هل يعرفون ما يكفي عن منوذج

 القيادة وإطار التطوير؟

 تواصلوا مع فريق املهام الرئيسية

 للموارد والدعم والتدريب.

هل ترغبون يف أي دعم آخر من الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة؟

تواصلوا مع اللجنة اإلقليمية أو املنسق اإلقليمي 

الخاص بكم ملناقشة احتياجاتكم من الدعم.

هل تعلمون كيفية التخطيط للعمل ومتابعته وتقييمه 

مقارنًة بالنتائج العرشة يف إطار تطوير القيادة؟

هل يتحىل الفريق الخاص بكم باملعرفة واملهارات 

التي متكنه من إعداد مثل هذه الخطط؟
إعداد خطة

تواصلوا مع فريق املهام الرئيسية للدعم الخاص 

باملتابعة والتقييم مقارنًة بنتائج القيادة.

هل تعلمون كيفية املشاركة بخططكم وما تعلمتم 

وبالنتائج التي حصلتم عليها مع الجمعية  العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة؟ 

ستجدون معلومات عن كيفية املشاركة بعملكم 

مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

يف نهاية هذه املستند.

نعم
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يوجد بالكثري من املنظامت أعضاء تم تدريبهم عىل منوذج القيادة يف الفعاليات الخاصة بالجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة. إرشكوهم يف العمل - فهم موارد عظيمة وبإمكانهم تنمية املهارات الخاصة 

باألعضاء اآلخرين مبنظمتكم.

إمكانكم التواصل مع فريق املهام الرئيسية من 

 خالل الربيد اإللكرتوين
leadingforherworld@wagggs.orgi

http://www.wagggs.org/en/resources/capacity-assessment-tool
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تقدم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بعض املواد الرئيسية لدعمكم يف استخدام منوذج القيادة، إال أن معظم املنظامت سرتغب يف 

ترجمة املوارد أو مواءمتها أو استحداثها لتكون ذات صلة أكرث بالسياق الخاص بها. 

إرشادات االستخدام
للمنظامت األعضاء أو الجمعيات املكّونة التابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة حرية استخدام ومواءمة منوذج القيادة للمرشدات 

وفتيات الكشافة، وإطار تطوير القيادة، وكافة األدوات واملوارد الداعمة التي تقدمها الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. كام تستطيع 

تخصيص التصميم والعالمات الخاصة بالعروض التقدميية واملوارد لتتناسب مع العالمات واألمناط الخاصة بها. 

تظل كافة املوارد ملكية فكرية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. عند مواءمة واستحداث املواد ذات الصلة بنموذج القيادة 

للمرشدات وفتيات الكشافة، توافق املنظامت األعضاء/الجمعيات املكّونة التابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل ما ييل: 

استخدام منوذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة فقط عندما يكون ذلك يف صالح الرؤية والرسالة الخاصة بالجمعية 	 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

ضامن أن احتياجات واهتاممات الفتيات والشابات تظل محوًرا لكافة األنشطة التي تستخدم منوذج القيادة للمرشدات 	 
وفتيات الكشافة.

نسب الفضل بوضوح للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف اإلعداد األصيل لنموذج القيادة للمرشدات وفتيات 	 
الكشافة، وكافة مواد الجمعية العاملية ذات الصلة، يف جميع األوقات. 

وضع الشعار الخاص بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل كافة املوارد املرتجمة أو التي متت مواءمتها أو 	 
املستحدثة )وقد يكون ذلك إىل جانب شعار املنظمة العضو/الجمعية املكّونة(. 

الحصول عىل موافقة من الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة قبل القيام بأية مواءمة كبرية يف التعريفات 	 
واملصطلحات املستخدمة يف منوذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة )كام جاء يف كتيب ملخص منوذج القيادة 

للمرشدات وفتيات الكشافة(. 

استخدام الطريقة التعليمية الخاصة باملرشدات وفتيات الكشافة يف تصميم أية تجارب تعليمية ذات صلة بنموذج القيادة 	 
واستحداث بيئة تعليمية إيجابية حيث يشعر كافة املتعلمني باالحرتام والشمولية والقدرة عىل املشاركة التامة. 

املشاركة بأية مواد خاصة بنموذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة تم ترجمتها أو مواءمتها أو استحداثها مع الجمعية 	 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

عند اإلمكان، مشاركة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف أية بيانات تقييمية وتعليمية وأية أدلة عىل األثر 	 
املستحدث من خالل استخدام منوذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة. 

ملشاركة بنموذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة وكافة املواد املتعلقة به فقط مع الرشكاء واملنظامت األخرى التي 	 
أكدت كتابًة التزامها بالرشوط املذكورة هنا. 

إعداد ومواءمة محتوى منوذج القيادة
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لقد أثبت منوذج القيادة فاعليته داخل حركة املرشدات وفتيات الكشافة وأيًضا خارجها وهو مدعوم بقاعدة أدلة عاملية قوية1 . فإذا تم 

تغيري املفاهيم والُنُهج األساسية بشكل كبري، قد ال يصبح بالفاعلية ذاتها يف مساعدة منظمتكم يف تحقيق األهداف املرجوة. عند إنتاج أو 

مواءمة املحتوى، يصبح من املهم تضمني الرسائل الرئيسية التالية ملساعدة األشخاص يف فهم النموذج وكيف يعمل بشكل أفضل. 

منوذج القيادة..

يعطي أولوية للسلوكيات عن املهارات – يرى منوذج القيادة أن القيّم والسلوكيات اإليجابية هي األساس ليكون الشخص قائد جيد. وتظل 

مهارات القيادة مهمة، إال أنها وحدها لن متِكننا من مامرسة القيادة عىل املستوى العاملي. 

هو منوذج ملامرسة القيادة – منوذج القيادة ليس برنامج تدريبي عن القيادة، وإمنا يقدم الطرق التي ميكن من خاللها مامرسة القيادة 

بشكٍل واٍع يف الحياة اليومية. وكأي يشء آخر، كلام مارسناه كلام أصبح أسهل. مبامرسة القيادة الواعية بشكل يومي، سوف يصبح من 

السهل دمج النموذج برصف النظر عن أعامرنا أو مراكزنا أو أوضاعنا. 

يدرك أن الجميع بحاجة ملساحة ملامرسة القيادة – القيادة ليست من هو املسؤول أو من لديه السلطة. إنها عملية تشاركية تستحدث 

بشكل جمعي بيئة حيث يشعر الجميع بأنهم مقدرون وأنهم يف أفضل صورهم وأن لديهم املساحة ملامرسة القيادة برشوطهم الخاصة. 

يؤكد أن السياق مهم يف القيادة العاملية – ال تتضمن القيادة نهج "القياس الواحد يناسب الكل". فالقيادة العاملية تتطلب أن يفهم القادة 

بشكل متعمق السياق املحيل وأن يستجيبوا له بشكل إيجايب من خالل سلوكيات القيادة الخاصة بهم. 

يدعم القيادة من أجل متكني الفتيات – الغرض من منوذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة هو إعداد قادة لديهم وعي بالنوع 

االجتامعي للعمل مًعا للوصول إىل عامل أكرث مساواة. بغض النظر عن النوع االجتامعي، لدينا جميًعا دور نلعبه يف الرتويج لعامل أكرث 

مساواة.

يستخدم ذهنيات القيادة الستة كأدوات – كل ذهنية من هذه الذهنيات هي نافذة نستطيع النظر من خاللها للحصول عىل وجهات 

نظر مختلفة والتأثري الواعي عىل ردود أفعالنا واختياراتنا وسلوكياتنا. باالستخدام املنتظم لذهنيات القيادة الستة كأدوات، نستطيع 

استخالص املعنى من تجاربنا واستيعاب سلوكيات القيادة الجديدة حتى تصبح جزًءا ال يتجزأ من هويتنا كقادة.

الرسائل الرئيسية

"منوذج القيادة ليس برنامج تدريبي؛ فاملشاركون ال يأتون بدون سابق معرفة بالنموذج ويغادرون بعد 

أن أصبحوا يجيدوه. إمنا هو منوذج ملامرسة القيادة يتطلب أن يقوم األشخاص باستخدامه بشكٍل واعٍ 

ومنتظم حتى يصبح جزًءا متأصالً من قيادتهم."

)wagggs.org( ملخص منوذج القيادة للمرشدات وفتيات الكشافة  
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األسئلة الشائعة
نريد استخدام منوذج القيادة يف منظمتنا ولكن ال ندري من أين نبدأ.

هل أنتم بحاجة لتخصيص منوذج القيادة حسب احتياجاتكم؟ يستطيع فريق املهام 

الرئيسية توفري املوارد املختلفة، مبا يف ذلك الدعم من متطوعني مَدَربني، ومعلومات راجعة 

عىل مسودة الربنامج ومحتوى التدريب، وتواصل مع منظامت أعضاء/جمعيات مكّونة 

أخرى تقوم بالعمل ذاته، والتعليم الرقمي وفرص التدريب. تواصلوا مع املنسق اإلقليمي 

الخاص بكم أو فريق املهام الرئيسية للمزيد من املعلومات. 

هل نستطيع استخدام منوذج القيادة يف بيئة تعليمية مشرتكة؟

تعني القيادة من أجل متكني الفتيات االلتزام باملساواة بني الجنسني، بغض النظر عن النوع االجتامعي. ويف حني أنه ُمَصَمم للرتكيز عىل 

الفتيات والشابات، منوذج القيادة مناسب متاًما يف سياق التعليم املشرتك ويدعم سلوكيات القيادة اإليجابية لكافة األنواع االجتامعية. 

ويستطيع أيًضا املساعدة يف توفري بيئة حيث يستطيع الفتيان والرجال املشاركة يف العمل الواعي نحو املساواة بني الجنسني ودعم 

القيادة للفتيات والشابات. بعض منظامت التعليم املشرتك قد أخربتنا أن الُنُهج التي تطبقها الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

واملنظمة العاملية لحركة الكشافة )WOSM( يف تطوير القيادة ُمَكِملة لبعضها بشكل كبري وميكن تطبيقها بشكل فّعال جنبًا إىل جنب. 

هل ينبغي أن نُكمل أداة تقييم القدرة )CAT( قبل الرشاكة مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لتطبيق منوذج 
القيادة؟ 

نويص باالنتهاء من تطبيق أداة تقييم القدرة )CAT( عىل منظمتكم ألنها تعطيكم صورة أوضح عن نقاط القوة واالحتياجات الخاصة بكم، 

وستساعدكم يف تحديد املجاالت واألولويات األهم التي ينبغي التعرض لها أوالً، والتي رمبا تكون أو ال تكون ذات صلة بتطوير القيادة! 

ولكن يف حالة أن احتياجاتكم الخاصة بتطوير القيادة واضحة بالنسبة لكم، أو يف حالة الرغبة يف تطبيق منوذج القيادة فقط يف نشاط أو 

برنامج محدد، ال توجد حاجة لالنتهاء من أداة تقييم القدرة أوالً. 

ماذا لو أن منظمتنا لديها بالفعل إطار للقيادة، أو إذا كانت ال ترغب يف مواءمة هذا النموذج؟ 

إذا كانت املنظمة العضو/الجمعية املكّونة الخاصة بكم لديها بالفعل إطار لنتائج القيادة يناسبها، فهذا رائع ولن نطالبكم بتغيريه! ورمبا 

تكون بعض نتائج القيادة الخاصة بنا موجودة بالفعل يف إطار العمل الخاص بكم، بكلامت مختلفة فهناك طرق كثرية لوصف األمور ذاتها. 

يسعدنا دعمكم يف مقارنة عملكم الخاص بالقيادة مع هذا اإلطار، فهذا سيساعدنا يف عرض األثر الجمعي للحركة عىل تطوير القيادة 

للفتيات. 

هل نستطيع استخدام األيقونات والعالمات وملفات التصميم ملوارد القيادة الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة؟

نعم! سنتيح كافة األيقونات وأصول الوسائط وملفات التصميم ذات الصلة مبوارد منوذج القيادة للمنظامت األعضاء/الجمعيات املكّونة، 

والتي ميكن استخدامها كام هي أو مواءمتها لتتضمن العالمات واألمناط الخاصة باملنظمة العضو/الجمعية املكّونة الخاصة بكم. برجاء 

تذكر نسب الفضل للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف أية موارد تقومون برتجمتها أو مواءمتها و/أو استحداثها، ومشاركتها 

معنا حتى نستطيع إتاحتها للمنظامت األعضاء/الجمعيات املكّونة األخرى إن أمكن. 
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موارد منوذج القيادة

هناك موارد مفيدة تتضمن أيًضا ملفات صور، متاحة من خالل هذه الصفحة. يف حالة عدم 

متكنكم من الوصول للموارد من خالل الرابط، أو إذا رغبت املنظمة العضو/الجمعية املكّونة 

الخاصة بكم الوصول إىل ملفات التصميم ألي من موارد القيادة، برجاء التواصل مع فريق املهام 

الرئيسية للدعم. 

هل ترغبون يف أن يحصل عدد أكرب من األعضاء مبنظمتكم عىل تدريب يف منوذج القيادة استعداًدا لدعم أنشطة تطوير القيادة 

الخاصة بكم؟ الطلبات الخاصة بشبكة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة للمتطوعني مفتوحة دامئًا. ميكنكم دعم 

األعضاء التابعني ملنظمتكم لالنضامم للشبكة ودعم نطاق واسع من مرشوعات الجمعية العاملية، حيث سيكتسبون الخربة التي 

ميكنهم مشاركتها مع املنظامت األعضاء/الجمعيات املكّونة التي يتبعونها. ميكنكم معرفة املزيد عن شبكة املتطوعني من خالل 

www.wagggs.org/en/what-we-do/volunteer-with-us/join-wagggs-volunteer-pool  :الرابط

من يستطيع تقديم محتوى متعلق بنموذج القيادة؟

عندما نقوم بتمكني اآلخرين وإلهامهم، حتى بطرق صغرية، فنحن منارس القيادة.ال توجد قواعد ثابتة عمن يستطيع 

تيسري التعلم والتطوير فيام يخص منوذج القيادة. عند إعداد وتقديم محتوى منوذج القيادة يف منظمتكم، نشجعكم 

عىل القيام مبا ييل: 

ال توجد قواعد ثابتة عمن يستطيع تيسري التعلم والتطوير فيام يخص منوذج القيادة. عند إعداد وتقديم محتوى 

منوذج القيادة يف منظمتكم، نشجعكم عىل القيام مبا ييل: 

التواصل مع خريجي فعاليات الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف منظمتكم ممن حصلوا عىل تدريب يف 

منوذج القيادة بالفعل. وقد يتضمن ذلك املشاركني وامليرسين يف ندوة چولييت لوو لعام 2019، واملتطوعني اإلقليميني، 

واملشاركني وامليرسين يف ندوة هيلني ستورو، وامليرسين أو املشاركني يف أية ورش عمل إقليمية أو عاملية عن القيادة 

منذ عام 2017. 

محاولة تقديم الكثري من الطرق املختلفة لألشخاص للبدء يف مامرسة منوذج القيادة. ميكن تقديم التدريب واألنشطة 

األخرى بشكل افرتايض وعىل املستوى املحيل، مبا يف ذلك الجلسات التي تقودها الفتيات، وأيًضا عىل املستوى الوطني 

أو من خالل أنشطة رسمية أكرث. تذكروا، مامرسة منوذج القيادة أكرث أهمية من تعلمه!

تذكروا أن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ال تشرتط أن يكون األشخاص مدربني وطنيني يف منظامتهم 

األعضاء/جمعياتهم املكّونة لتقديم املحتوى املتعلق بنموذج القيادة. 

انتظروا األخبار املستقبلية عن الجديد يف برنامج اعتامد امليرسين التابع للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، 

والفرص املستقبلية اإلقليمية والعاملية للحصول عىل تدريب يف منوذج القيادة. 

1.

2.

3.

4.

https://www.notion.so/wagggs/Leadership-Model-Branding-Design-Resources-dc6fe77f904e476e97f3d1587c1491c1
http://www.wagggs.org/en/what-we-do/volunteer-with-us/join-wagggs-volunteer-pool
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تحديد تواريخ محددة: يجب إعطاء مهلة زمنية كافية بقدر اإلمكان واملوافقة عىل موعد تسليم واضح، مع 	 
وضع "هامش أمان" يف حالة مصادفة أية مشكالت. 

متطوعون أو متخصصون أو كالهام؟ يف حالة اللجوء ملرتجمني متطوعني، تذكروا أن معظمهم ليسوا مبرتجمني 	 
متخصصني ورمبا يحتاجون للمزيد من اإلرشاد والوقت، خاصًة إذا كانوا يقومون بهذا العمل إىل جانب وظائف 

أخرى. إال أن املتطوعني سيكونون أكرث دراية باملصطلحات الداخلية وباألمناط املستخدمة. قد يساعد العمل 
مع مجموعة من املرتجمني املتطوعني واملتخصصني مًعا يف إيجاد طرق أفضل لرتجمة األفكار. 

مساعدة املرتجمني يف التعرف عىل املادة. حاولوا االستعانة باملرتجمني الذين يعرفون املحتوى، أو الذين لديهم 	 
استعداد للتعلم، وشاركوهم املواد واألمثلة التعليمية. املرتجمون الذين يعرفون موضوع املادة ويفهمون كيف 

تتالءم املفاهيم مًعا سيجدون سهولة يف الرتجمة بدقة. 

ترجمة املعنى. بعض مصطلحات القيادة لن يكون لها ترجمة واضحة، والرتجمة الحرفية للكلامت قد تُفقد 	 
املفاهيم معناها. خذوا وقتكم يف مناقشة أفضل معنى للمحتوى، يف مجموعات إن أمكن، وذلك إليجاد 

ترجامت تستوعب املفاهيم وتناسب السياق الخاص بكم. 

تخصيص وقت للمراجعة، خاصًة إذا كان املستند طويل و/أو هام حيث تكون للدقة أهمية خاصة. مبا أن 	 
املراجعني يتعاملون مع الرتجمة الكاملة، فيقومون بالنظر إليها ككل ملراجعة االتساق والفروق ووضوح املعنى. 

إعداد مرسد للكلامت بعد تحديد أفضل طريقة لرتجمة املفاهيم الخاصة بنموذج القيادة بلغتكم، ومشاركة 	 
هذا املرسد مع املرتجمني يف املستقبل. 

اإلجابة عىل األسئلة: اطلبوا من شخص يفهم بشكل جيد منوذج القيادة دعم املرتجمني، وكونوا عىل استعداد 	 
لتوضيح أية أجزاء صعبة من النص يف حالة وجود أسئلة لدى املرتجمني. 

كافة مواد منوذج القيادة التي تصدرها الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة متاحة باللغات العربية 

واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية. إال أن هذه اللغات قد ال تناسب كافة األعضاء، ونأمل أن تقوم بعض املنظامت 

األعضاء/الجمعيات املكّونة بإصدار نسخ منها بلغات أخرى للتغلب عىل هذه املشكلة. 

وقد يكون من الصعب إيجاد ترجامت لنموذج القيادة تنقل املفاهيم بشكل دقيق. باإلضافة إىل ذلك، اللغة 

واملصطلحات املستخدمة يف مستنداتنا كثريًا ما تكون خاصة باملرشدات وفتيات الكشافة، وهو ما قد ميثل تحدي إضايف 

للمرتجمني. فيام ييل بعض النصائح التي وجدانا مفيدة يف إصدار ترجامت ناجحة.

التعامل مع منوذج القيادة بلغات مختلفة
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االستمرار يف التواصل: لضامن وجود اتصاالت فّعالة، تواصلوا بشكل منتظم مع املرتجمني إلعطاء واستالم 	 
املعلومات الراجعة. فهذا يساعد يف متابعة التقدم يف العمل وبناء عالقات مع املرتجمني قامئة عىل الثقة.

تقديم الشكر! يف حالة قيام املرتجمني بعمل جيد، البد من إخبارهم بذلك. فإبداء التقدير املالئم ملساهامتهم 	 
هو أمر مجزي للمتطوعني واملتخصصني عىل السواء. 

االحتفاظ بسجل خاص باملرتجمني واملراجعني يف حالة الحاجة لالستعانة بخدماتهم مرة أخرى يف املستقبل. 	 

نأمل أن نتمكن مًعا من إتاحة منوذج القيادة يف أكرب عدد ممكن من اللغات. يف حالة عدم مامنعتكم من استخدام الجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لرتجامتكم ملشاركتها مع منظامت أعضاء/جمعيات مكّونة أخرى ممن قد يجدونها 

leadingforherworld@wagggs.org مفيدة، برجاء املشاركة بأعاملكم من خالل الربيد اإللكرتوين

 

mailto:leadingforherworld@wagggs.org
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الوالء لنموذج القيادة. من املهم أن يتم تطبيق منوذج القيادة بشكل سليم يف كافة املرشوعات، وذلك للتأكد من فاعليته 

بقدر اإلمكان وأيًضا حتى تساهم نتائجه يف قاعدة األدلة الخاصة بنا. بإمكاننا تقديم املزيد من األدوات والتدريب 

للمساعدة يف تعميق فهمكم لنموذج القيادة وإطار تطوير القيادة. 

اإلتاحة ملجتمعات املامرسة. سيتاح للمنظامت األعضاء/الجمعيات املكّونة التي تعمل مع منوذج القيادة للمرشدات 

وفتيات الكشافة فرص املشاركة بتجاربها ومواردها والحصول عىل إتاحة مبكرة لألدوات الجديدة لدعم العمل الذي تقوم 

به فور تطوير هذه األدوات. 

التدليل عىل األثر الجمعي الخاص بنا. نحن نرى مميزات كربى يف إمكانية رسد قصة جامعية عن أثر القيادة عىل املستوى 

العاملي. مبرور الوقت، ومع عمل املزيد من املنظامت األعضاء/الجمعيات املكّونة يف اتجاه هذه النتائج الخاصة بالقيادة، 

ومشاركتها مبكتسباتها التعليمية واألثر الخاص بها، سنتمكن من تنمية قاعدة األدلة الخاصة بنا حول أثر منوذج القيادة. 

 وهذا من شأنه دعم البحوث والتطوير يف املستقبل ومتكيننا من توضيح األثر الجمعي لنا يف املساحات الدولية. 

املشاركة بنموذج القيادة من خالل وسائل التواصل االجتامعي

تجيد الكثري من املنظامت األعضاء/الجمعيات املكّونة املشاركة بأعاملها من خالل قنوات التواصل االجتامعي، ونحن يسعدنا االطالع عىل 

األمور التي تحدث حول العامل!

يف حالة اختياركم للمشاركة مبحتوى من خالل اإلنرتنت، برجاء التأكد من اتباعكم إلجراءات حامية األطفال الخاصة مبنظمتكم عند 

املشاركة باملحتوى واألنشطة واملوارد. عىل سبيل املثال، يف حالة الرغبة يف املشاركة بصور، مبا يف ذلك لقطات من االجتامعات واألنشطة 

التي تتم من خالل اإلنرتنت، يجب التأكد من الحصول عىل موافقة من كل األشخاص الظاهرين يف الصورة )مبا يف ذلك موافقة أحد 

الوالدين/ويل األمر بالنسبة لألعضاء األصغر سًنا( قبل تحميل الصور. وقد يكون من األفضل تعتيم األسامء الظاهرة لألشخاص الظاهرين 

عىل الشاشة والتأكد من أن الخلفيات ال تحتوي عىل أية معلومات تعريفية. 

نريد أن نفهم ما أنجزته املنظامت األعضاء باستخدامها لنموذج القيادة واالحتفال بهذه اإلنجازات. هناك ثالث مميزات 

رئيسية للتواصل مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة فيام يخص أعامل القيادة الخاصة بكم: 

1.

2.

3.

املشاركة باملحتوى والتجارب مع الجمعية 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
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بالنسبة للمحتوى الذي تختاروا املشاركة به، توجد قامئة بعالمات الِذكر )tags( أدناه ملساعدتكم يف التواصل مع الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة ونرش منوذج القيادة داخل الشبكات الخاصة بكم. هذه العالمات خاصة باملستوى العاملي، إال أنه بإمكانكم 

أيًضا التواصل مع القنوات اإلقليمية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts@ :فيسبوك

wagggsworld@ :تويرت

wagggsworld@ :انستجرام

TeamGirl#

ForHerWorld#

إعداد: ميل فورد، كبري املتطوعني بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة: مامرسة القيادة

نأمل أن تجدوا هذه املوارد مفيدة يف إعامل تطوير القيادة يف منظمتكم. إذا كانت لديكم أية أسئلة أو يف حالة الرغبة يف املزيد من 

.leadingforherworld@wagggs.org املعلومات عن أية أمور ذات صلة بنموذج القيادة مل تتم تغطيتها، برجاء التواصل من خالل

mailto:leadingforherworld@wagggs.org



