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 من نحن
من أكبر الحركات التطوعیة المخصصة للفتیات والشابات في العالم. تضم ھذه الحركة المتنوعة عشرة  وفتیات الكشافة الجمعیة العالمیة للمرشداتإن 

عن طریق دعمھن  عام 100كثر من أل دولة. لقد استطاعت فتیات الكشافة والمرشدات تغییر حیاة الفتیات والشابات حول العالم 150مالیین فتاة وشابة من 
 الكاملة لیصبحوا مواطنین مسؤولین في ھذا العالم.وتمكینھن من تحقیق إمكاناتھم 

 

 ما ھو دورنا
ادة و العمل نحن نقدم للفتیات مساحة آمنة لممارسة الشجاعة والعنایة والفضول. قوتنا تكمن في برامج تعلیمیة خالقة غیر رسمیة و تطویر مھارات القی

المھارات والثقة التى تنقصھم إلجراء التغییرات اإلیجابیة لحیاتھم وفي المجتمع وفي الدعوي والمجتمعي ، كذلك تمكین الفتیات والشابات من تطویر 
 بلدانھم.

وھى: أفریقیا ، آسیا والمحیط الھادئ ، أوروبا ، نصف الكرة الغربي و  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة برامجنا تقدم في خمسة مناطق خاصة بالجمعیة
یات للتدریب على المناصرة والقیادة في مراكزنا العالمیة الخمسة: في الشالیة في سویسرا ، سانجام في الھند ، باكس لودج في . كما نقیم فعالاإلقلیم العربي

لعالم من جمیع أنحاء االمملكة المتحدة ، كابانا في المكسیك وكوسافیري ، المركز العالمي المتنقل حول أفریقیا. من خالل برامجنا العالمیة ، تتجمع الفتیات 
 لتتعلم مھارات جدیدة ولتشارك تجاربھا الدولیة وتبرم صداقات مدى الحیاة.

 

 القیادة والجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة 
جلب التغییر اإلیجابي لحیاتنا وحیاة إن القیادة من منظور الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة تمثل رحلة یتم مشاركتھا لتمكنا من العمل معا ول

عن قصد یقوم بتعمیق فھمھ لمختلف السیاقات ، یستنبط من مدى الحیاة والذى بإستمرار اآلخرین والمجتمع األشمل. إن القائد الجید ھو الذى یتعلم 
 مختلف أنماط الحكمة ویستغل ما تعلمھ للتعاون مع اآلخرین إلحداث تغییر.

فتیات الكشافة على تمكین الفتیات والنساء منذ أكثر من مائة عام. فمنذ اللحظة التي تعدُ فیھا الطفلة الصغیرة "ببذل قصارى تعمل حركة المرشدات و
 جھدھا"، فإنھا تدخل في رحلة لتنمیة القیادة مبنیة على القیم، رحلة ترعاھا وتحتفي بھا وبما یمكنھا أن تقدّم للعالم من حولھا.

من خالل رحلھ التعلم التي یمّكن الفتیات من بناء قاعدة من المھارات القیادیة والثقة باإلضافة إلى مھارات حیاتیة تیات الكشافة العمل مع المرشدات وف
تیعاب ما یشكلونھا بأنفسھم. إنھم یقومون بتحدید أھدافھم ومتابعتھا وفق سرعتھم الخاصة. تساعدھم ھذه الرحلة على التعرف أكثر على شخصیاتھم وإس

 للنمو. إلیھ یحتاجون

في دورھم كشباب مع نموھم ، تستغل المرشدات وفتیات الكشافة ھذه التجربة ألخذ زمام المبادرة في حیاتھم. كما یمكنھم ھذا من نقل خبراتھم وما اكتسبوه 
ام المبادرة في رحلتھن اإلرشادیة / الكشَّافة من سن القادة المتطوعین ، قادة في جمعیاتھم أو قادة عالمیین للحركة. إن تمكین الفتیات والشابات على أخذ زم

ھا كقدوة ألجیال المستقبل من المرشدات وفتیات الكشافة. المنظمة توفر لھم األدوات لیصبح عندھم الجراءة والثقة في كل جانب من مبكرة جدا وتطویر
من  %46شدات وفتیات الكشافة باإلشتراك مع جامعة إكسترا ، وجدنا أن جوانب حیاتھم. في استطالع عالمي تم إجراءه مؤخرا من الجمعیة العالمیة للمر

فقط أن المجتمع یدعم القادة من  %37فرص قیادیة ، بینما یشعر  ناث یمكن أن یضر بھن عند البحث عنأن كونھم من اإلالفتیات والشابات یؤمنون 
لدیھم الشعور أنھا منحتھم طموحا  %80في حركة المرشدات وفتیات الكشافة و یشعرون أنھم یمارسون القیادة بفاعلیة  %88اإلناث. ومع ذلك ، فإن 

   إلحداث فرق في المجتمع.

. المنظمات األعضاء في الجمعیات الخاصة بالمرشدات وفتیات یكّن كل ما یمكنھّن أن یكنّ  وفتیات الكشافة الفتیات على أن تساعد حركة المرشدات
تجارب التى تسمح بتطویر القادة من الفتیات والشابات من سن خمس سنوات ، وقد قامت الجمعیة العالمیة للمرشدات الكشافة حول العالم تقدم أجود ال

 .2006منذ عام  بوبرامج تطویر القادة بناءا على الطل 1932وفتیات الكشافة بإدارة فاعلیات دولیة للقادة منذ عام 

ل األمر أصعب علیھن للوصول إلمكاناتھن الكاملة ونحن نرید دائما أن نقوم بالمزید لتمكین الفتیات ومع ذلك ، العالم الذى ینمو بھ الفتیات حالیا یجع
وفتیات  والشابات ألخذ زمام القیادة لحیاتھم لیصبحوا صناع التغییر في مجتمعاتھن. لھذا السبب قمنا بتصمیم عرض جدید للقیادة لحركات المرشدات

للفتیات والشابات بإستخدام نمط مستحدث إلیصال ھذا النموذج لعشره مالیین عضو. سوف یقوم برنامج تطویر القیادة الكشافة. ھذا النموذج تم تصمیمھ 
 الجدید بالتالى: 

	بالقیم والمواقف والسلوكیات والمھارات والمعارف التي ھم بحاجة لھا لیصبحن قائدات وصانعات للتغییر ومبادرات ورائدت ومناصرات. الفتیاتیُلھم * 

لیصبحن نماذج ملھمة وقدوة قادرة على خلق مساحات آمنة للفتیات، تسمح لكّل منھن أن تكون نفسھا وأن تتولّى لقیادة  المتطوعات قائدات الفتیاتیمّكن * 
	حیاتھا و أن تطّور ثقتھا بنفسھا وقدرتھا على الصمود.
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دھار والتركیز على الفتیات، بما یتیح لھّن الفرصة لتقدیم تجارب مالئمة ومثیرة بالجمعیة العالمیة باالتحاد واالز لقائدات المنظمات األعضاءیسمح * 
	ومتاحة لتنمیة القیادة لألعضاء.

على رفع أصوات الفتیات والشابات بالساحة العالمیة وعلى دعم حركة مرشدات وفتیات الكشافة لتتمتع بالتنوع و  رشادیةقائدات الحركة اإلمساعده * 
 االستدامة.

 قیادة الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافةممارسة النموذج 
ا الفتیات لذلك عملنا مع جامعة إكستر لتصمیم نموذج قیادة جدید یعتمد على مخرجات التعلّم ألكثر من قرن فیما یخص الرحلة القیادیة التي تقوم بھ

الذي وضعھ ھنري  1إلى نموذج "أنماط تفكیر المدیر الخمسة" دات وفتیات الكشافة یستندنموذج ممارسة القیادة الخاص بالجمعیة العالمیة للمرشوالنساء. 
، لیتناسب مع المسؤولیة الخاصة بتنفیذ مھمة الجمعیة العالمیة 2مینتزبیرج وجوناثان جوسلینج، قمنا بتكییف نموذج القیادة ھذا، بعد أن أثبت فعالیتھ دولیا

 قدراتھّن كمواطنات مسؤوالت في العالم".لللمرشدات وفتیات الكشافة؛ و ھي "تمكین الفتیات والشابات من تطویر كامل 

ع من واقلفرد تطویرھا لتصبح قائد جید. وتبین كفاءات محددة ومھارات ومعارف وقدرات یجب على ا تعتمد معظم نماذج وبرامج القیادة التقلیدیة على
مسیرة الفتیات القادة أنھ رغم أھمیة ھذه المھارات ، فإن قیمك ووجھات نظرك وسلوكیاتك كقائدة لھا أھمیة أكبر. إننا ال نؤمن تجاربنا ومشاھدة ودعم 

ائدا جیدا ، ألننا نعلم أن القیادة ھى ظاھرة متأصلة في السیاق. إنھا مجموعة عالمیة من الصفات القیادیة التى یمكنھا بشكل تلقائي جعل شخص ما ق بوجود
 تجربة حیاتیة ، عملیة تفاعلیة تحدث ضمن مجموعة من الناس في وقت معین وفي مكان محدد.

تاجھا للقیام بأدوار محددة. ولكن بدون بالطبع تظل الكفاءات المحددة مھمة بالنسبة لنا للتطور كقادة ویمكننا البناء على ھذا األساس مع أى مھارة قیادیة نح
بات الكفاءات تطویر المواقف والسلوك األساسي كقادة لن نتمكن من القیام بدور المثل األعلي في تمكین اآلخرین من ممارسة القیادة مھما كان عدد تدری

 التى حصلنا علیھا.

	ما ھي ممارسة القیادة؟ 
لتحویل القیم إلى  قیادة. وممارسة القیادة ھي مجموعة السلوكیات التي تختارینھا لتطویر قیادتك بشكل یومينموذج القیادة الجدید ھو نموذج لممارسة ال

وأفضل طریقة لتطویر ھذا  ."طریقتك في العیش والتفكیر في العالم". تُحدّد ممارستك للقیادة من تكونین كقائدة حسب أفعال لتحقیق التغییر اإلیجابي
 لواعیة والنّشطة للقیادة.المقیاس ھي الممارسة ا

 :نحن نؤمن بأنّھ

	

	ممارسة القیادة منھج متكامل للفرد. •
	یمكن للجمیع تطویر ممارستھم للقیادة بإستخدام األنماط الستة في الحیاة الیومیة. •
	یمكن ألي شخص، مھما كان سنھ أو مكانتھ أو موقفھ، أن یكون أكثر وعیاً بكیفیة ممارستھ للقیادة. •
	تھّن للقیادة.االجمیع آلیّات لرؤیة أنفسھّن كقائدات وللتفكیر في ممارسیجب أن نمنح  •
حتّى تتطّوري و تتمتعي بقیادة أفضل، علیك أن تخصصي الوقت والمساحة الالزمة لممارسة القیادة. وھذا یعني أن تولّیك لمنصب أو سلطة  •

	.معیّنة ال یجعل منك بالضرورة قائدة
	قیادة في جمیع األعمار و یُعدّ توفیر المساحة الالزمة لھّن جزءا من مسؤولیة الراشدین الداعمین لھّن.یمكن للفتیات تطویر ممارستھن لل •
	إن تأثیر قیمك وسلوكیاتك علیك كقائدة، یتعدى بشكل أكبر، تأثیر المھارات المكتسبة. •

 

	القیادة التشاركیة 
تشاركیة موجودة في حیاتنا الیومیة. فعند تمكین وإلھام اآلخرین، ولو بشكل بسیط، نحن  تعتبر الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة القیادة عملیة

مشاركة القیادة تعزز من إنجازات الفریق: فھي تجعل الجمیع یشعرون بالتقدیر وتساعدنا على الوصول إلى حلول مبتكرة من خالل تسلیط  نمارس القیادة،
فال تتمحور  ذا األمر أیضا المحاسبة الذاتیة للتحسین من األداء والتكیف ووضع المصلحة الجماعیة أوال.الضوء على وجھات نظر مختلفة. كما یتطلب ھ

 فیھم.القیادة حول المسؤول أو صاحب الّسلطة، بل ھي تتمحور حول التشارك في خلق بیئة یحظى فیھا الجمیع بالتقدیر وتساعدھم لیكونوا أفضل ما 
 الفریق ال یمكن أن یكون لھ قائد واحد: یجب إفساح الطریق للجمیع لممارسة القیادة.

																																																													
 منشورات كلیة ھارفرد لألعمال 2003حقوق الطبع والنشر عام 1	
		https://impm.org	في برامج مثل برنامج الماجستیر الدولي للمدراءعاما  20النموذج األصلي تم استخدامھ ألكثر من 2	
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	القیادة الشمولیة
على عكس نماذج القیادة  ینبني نموذج القیادة الجدید على فكرة القیادة الشمولیة التي تعترف بما تتمتع بھ القیادة المالِئمة للسیاق المحلي من قیمة عالیة،

بعمق للتعاملھ معھ  العالمیة التى تنظر للعالم من منظور بعید لتحاول إیجاد القواسم المشتركة ، فإن نموذج القیادة الشمولي یسعى إلى فھم المحتوى المحلي
 وفق احتیاجاتھ.

واحد فقط یتناسب مع الجمیع  وأن معیار أوحد یمكن تطبیقھ في كل مكان.  مبدأ "القوالب الجاھزة للقیادة" و الذي یعني بأن نموذجالقیادة الشمولیة ترفض 
بأن ممارسة القیادة تتّخذ أشكاال  القیادة الشمولیة تتحدّى القیادة الشمولیة فكرة تطویر األداء القیادي من خالل مجموعة محددة من الكفاءات. وتدرك أیضا

	ظیر مختلفة. مختلفة حسب السیاق، ومن الممكن تطویرھا حسب منا

جودة في محیطنا و لمونحن نبني أساسا متینا لممارسة القیادة نستطیع اعتماده في حیاتنا، في أي دور نتوالّه، وذلك من خالل تعلّمنا التعامل مع التعقیدات ا
 مما یعتمد على سلوكنا القیادي. بیئتنا األوسع،

 

 

 نماط القیادة؟ھى أما 
نموذج الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة یستعین بنظام یحتوي على ست أنماط للقیادة كأداة رئیسیة لتحویل القیادة لممارسة 

 واعیة.

من النظر خاللھا للحصول على وجھات نظر مختلفة وللتأثیر بوعي على ردود أفعالنا ، تأمالتنا ، خیاراتنا للقیادة ھو بمثابة نافذة تمكننا كل نمط 
ستخالص المعنى من تجاربنا ، نصبح أكثر إدراكا لممارسات القیادة التى نقوم بھا ، ویمكننا ارسة أنماط القیادة الست كأداة إلوسلوكیاتنا. عن طریق مم

 كیات القیادة حتى تصبح عادة ، وجزء ال یتجزء منا كقادة."داخلیا" استیعاب سلو

وإجراءاتنا. بمرور  عند ممارسة أنماط القیادة بوعي ، فإننا نعتاد على مراعاة الجوانب المختلفة ألى سیاق في أى موقف ، وبالتالى نقوم بتعدیل اختیاراتنا
لمواقف ، تصبح تلك الممارسات جزءا منا ونصبح كقادة أفضل. نحن نؤمن أنھ إذا الوقت ، مع استمرار ممارسة األنماط الست في مختلف األدورا وا

 مارس كل قائد على مستوى المرشدات وفتیات الكشافة أنماط القیادة ، فسیكونون أكثر استعدادا لتحقیق أغراض الحركة.

 ً مناسبة بشكل  طل معا لتحقیق ممارسات قیادیة مقصودة. إن تلك األنمامن األفكار یمكنھم من العم تعمل األنماط معا كنظام مرن ، حیث تقدم للقادة نسیجا
ة بشكل یومي ، فإن التدریب على األنماط دخاص للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بسبب تنوع الحركة. في حین أن الجمیع یمكنھم ممارسة القیا

ستخدم فیھا التأمل لإلستفادة من مغزى كل تجربة ، و موقف. تأخذنا األنماط نحو رحلة نر أق أو عمشكل محكم یتكیف لیتالئم مع كل سیاوكیفیة ترجمتھا ب
تتغیر أھمیة كل نمط وفق الموقف ، ویمكننا اإلعتماد على أنماط تعلمھ التخاذ إجراءات مسؤولة. من مختلف الزوایا ولترجمة ما تم إلكتشاف المعنى 

  نماط في أوقات مختلفة. تنمو ھذه األنماط معنا كلما تعمق فھمنا للنموذج من خالل الممارسة.مختلفة إلستخالص الفائدة أو مجموعة من األ

 

 
 

  

الكشافة ساعدتني على الشعور بمزید من الثقة كقائدة ألنني أستطیع تحدید ما  "عقلیة القیادة في الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات
ستخدام نمط التفكیر القیادي. سوف أستعین بھذه األنماط عندما أتعرض لبعض وب قیادتي وأن أكون أكثر تأمال بإینقص في أسل

 على نتائج أفضل."المواقف الصعبة التى أواجھھا وأیضا عندما یكون على أن أتكیف وأتغیر للحصول 

  2018ھیلین ستوررو المشاركة في ندوة القیادة ، 

 



 نموذج القیادة بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة
	

6	
	

 
 
 

 التدّرب على ممارسة القیادة
 

ن یكون إن تطویر قیادتك ھو رحلة عمر، ولھذا نحن نؤمن أن ھذا التطّور یحدث من خالل التجارب، ولیس من خالل التعلّم النظري. فیمكن ألي شخص أ
حتى یصبح جزء من تفكیر وسلوك الشخص. إننا نعتقد أن من یقومون بإستیعاب األنماط الست  مارس نظریات القیادة بوعي كل یومقائدا عظیما إذا كان ی

تقوم بما ھو الزم قیمة وداخلیا یمارسون قیادة جیدة ویقربوننا أكثر من رؤیة الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة: عالم تتمتع الفتیات من خاللھ بال
 لتغییر العالم.

 
أول خطوة تمكنا من دمج نمط القیادة مع  ؟ناوأفعال ناوقرارات ناولتوجیھ سلوكیات ناكأداة لفھم تجارب ونستخدمھابوعي في أنماط القیادة الستة  نفكركم مرة 

 ذاتنا ، ھو تحدید طرق بسیطة تجعنا مدركین لممارسات القیادة الیومیة؟
 
 اإلجابة عن أسئلة التالیة : دة، حاولدتك في تحدید الطرق التي تمّكنك من ممارسة القیالمساع 

 
 كیف یمكنني توفیر مساحة لنفسي للتفكیر في طریقة استخدامي الیومي ألنماط القیادة ؟* 
 وما ھو السلوك الذي یساعدني في إبرازھا؟ -ما ھي القیم األساسیة األھّم بالنسبة لي * 
 یساعدني على تمكین اآلخرین بشكل أكبر؟لغییر الذي إذا أدخلتھ على سلوكي التما ھو * 
 ما ھو السلوك الذي ینجح دائما في تحفیزي وتنشیطي ؟* 
 كیف یمكن أن أضع نفسي في موضع شخص آخر في الوقت الحالي؟* 
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القیادة حسب السیاق   الكشافة وفتیات للمرشدات العالمیة بالجمعیة القیادة نموذج
نمط التفكیر الشمولي

الدخول إلى عوالم اآلخرین ، وتفھم احتیاجاتھم 
المالحظة ، طرح األسئلة . واھتماماتھم بعمق أكبر

. وتثقیف النفس حول الظروف المحلیة ووجھات النظر
بناء روابط ذات معنى مع اآلخرین من خالل الفرص 

.الشاملة للقیادة المشتركة

قیادة الذات
نمط التفكیر التأملي 

. لتُحدثي ترابطا ذو مغزى مع تجاربك السابقة، لتفكري في سلوكك وتأثیره
لصقل حب . لتستكشفي القیم التي تؤمنین بھا وكیف تعكسینھا عند ممارسة القیادة

لخلق مساحة للتعرف على نفسك ورعایتھا، إلدراك وخلق ! االستطالع لدیك
.الظروف التي انت في حاجة إلیھا لتزدھري

. قیادة الذات
نمط التفكیر التأملي 

لتُحدثي ترابطا ذو مغزى مع تجاربك السابقة، لتفكري 
لتستكشفي القیم التي تؤمنین بھا . في سلوكك وتأثیره

لصقل حب . وكیف تعكسینھا عند ممارسة القیادة
لخلق مساحة للتعرف على نفسك ! االستطالع لدیك

ورعایتھا، إلدراك وخلق الظروف التي انت في حاجة 
.إلیھا لتزدھري

القیادة من أجل االبتكار
نمط التفكیر اإلبداعي والنقدي
البحث عن . خلق بیئة تعترف بقیمة كل من االبتكار واالستفسار
البحث عن و . البیانات، التحلیل  والتعلم من المعلومات واألدلة

التطلع . شجع نفسك واآلخرین على االبتكار. تحدي االفتراضات
.ألفكارً جدیدة و االستعداد لتغییر رأیك

القیادة من أجل تمكین الفتیات
نمط تفكیر یعكس المساواة بین الجنسین

أخذ النوع االجتماعي باالعتبار عند ممارسة القیادة وتحدي 
فھم تأثیر العوائق بین الجنسین . القوالب النمطیة  للجنسین

التعزیز . وتمكین نفسك واآلخرین إلدراكھا  والتغلب علیھم
.من قیمة حركة بقیادة الفتیات القیادة من أجل التأثیر 

نمط تفكیر اإلجراءات المسؤولة
حشد الطاقات حول ما الذي یحتاج للتغییر و ما الذي یحتاج لحمایة 

ممارسة . تحویل القیم الخاصة بك إلى العمل بنزاھة و موثوقیة. االستمراریة
القیادة لخلق عالم یمنح القیمة لجمیع الفتیات ویمكنھن من الوصول إلى 

.إمكاناتھن كمواطنات مسؤوالت في العالم



	
 

 التأّملينمط التفكیر 

 قیادة الذات

كام مسبقة. مما الخطوة األولى لممارسة القیادة الجیدة ھى العمل على الوعي الذاتي والذكاء العاطفي ، من خالل مراجعة أنفسنا بشكل نقدي ولكن بدون أح
تعاطفا مع اآلخرین من خالل فھم ردود أفعالھم وعواطفھم دون تحیز لمساعدتنا على إدراك المواقف القیادیة المعقدة والغامضة یساعدنا أن نكون أكثر 

 واتخاذ االستجابة الصحیحة لھا.

حولنا. التأمل والتفكیر یساعدنا على التفكیر ال یقتصر على البحث عن الذات فقط ، بل یساعدنا أیضا لرؤیة وجھنا في المرآة ومراجعة استجابتنا للعالم من 
القیادة بشكل استنباط المعنى من تجاربنا وتطبیق وعي أكبر إلدارة الذات في التجارب المستقبلیة ، كذلك خلق دائرة تعلم إیجابیة تساعدنا على تطویر 

 ملموس من خالل الممارسة.

 إننا نمارس ھذا النمط من أجل:

	فھم أنفسنا واآلخرین بشكل أفضل. •
	كشف وتطویر قیمنا. •
	استنباط معنى للتجارب السابقة. •
	فھم تأثیر السیاق على تجاربنا وتصوراتنا. •
	التأكد من إستمرار مسار التعلم من الخبرات وتوفیق آراءنا. •
	تحلیل األخطاء وإدراك النجاحات. •
	خلق عادات إیجابیة للعنایة بالذات. •
	بناء المرونة من خالل الممارسات التأمل. •

 التأّملي: التفكیر نمطلتدرب على نصائح ل

 استكشف طرق مختلفة لتحدید توازنك الداخلي ونقطة الثبات النفسي (على سبیل المثال الیوغا ، التأمل ، تدریبات ذھنیة ، التفكیر في حیز •
 سرعة في أى موقف إلستعادةإلیھا ب التعلم) ثم قم بإختیار ما یناسبك. تدرب على استخدامھا لمدة خمس دقائق كل یوم حتى یمكنك الرجوع

	توازنك الداخلي.
حتفظ بمذكرة لتسجیل ما تتعلمھ ، في نھایة كل یوم دون بعض العبارات التى تشرح المواقف التى تعرضت لھا وما تعلمتھ وكیف قمت ا  •

	بتطبیق أنماط القیادة خالل یومك.
یوم قم بتسجیل مشاعرك خالل الیوم. اختار طریقة لشرح ما تمر بھ من حافظ على ما یسمى "تتبع العاطفة" خالل مسیرة تعلمك وفي نھایة كل  •

مشاعر بالطریقة التى تناسبك: یمكنك استخدام الكلمات ، مقیاس رقمي ، رسومات مبتكرة ، ألوان ، أغاني ، رموز تعبیریة ، إلخ. أضف 
	مالحظات للتعبیر عن مشاعرك ، أفكارك ، إحتیاجاتك و رغباتك.

	لى األسئلة الخمس في مختلف المواقف: من شارك؟ ماذا حدث؟ أین حدث ذلك؟ متى حدث ھذا األمر؟ لماذا حدث ذلك؟تدرب على الرد ع •
	كن فضولي! ال تخف من طرح األسئلة لألشخاص من حولك. •
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القیادة أو المتدرب على القیادة. (نمط القیادة) "لقد جعلنى أنظر للقیادة بطریقة أكثر شمولیة بدال من مجرد القیادة في سیاق وحدة 
شعرت بمزید من الثقة كقائدة حیث رأیت مفاھیم مختلفة ضمن األنماط المتعددة التى املكھا وساعدنى ذلك على تحدید النقاط 

 طلب المساعدة لتطویرھا."ھا وتعدیلمطلوب ال

2018ھیلین ستوررو المشاركة في ندوة القیادة ،   
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 القیادة وفق السیاق
 التفكیر الشمولي نمط

 

 
أن یقوم الفرد أوال بأخذ الخطوات األولى من التفكر.عندما نفھم تأثیر السیاق على تجاربنا حینھا فقط نستوعب بشكل تتطلب ممارسة نمط النفكیر الشمولي 

 واضح إستحالھ وجود نھج عالمى موحد للقیادة.
 

تى نطرح األسئلة الصحیحة. كما یدفعنا ھذا إلى إدراك وتحدي تحیزنا لتحلیل ما نراه ، حراقب ما حولنا علینا أن ن –إن فھم السیاق لیس أمرا سھال 
للعمل نمط التفكیر الشمولي یساعدنا على التواصل مع األشخاص المختلفین عنا (بسبب العمر والموقف والثقافة وما إلى ذلك) ، ویعطینا األدوات الخاص. 

 في مختلف البیئات المعقدة والمتنوعة.
 

 إننا نمارس ھذا النمط من أجل:

 لتدخلي في عوالم اآلخرین ولتتعمقي في فھم احتیاجاتھم وقلقھم. •
 لتطویر وإظھار التعاطف. •
 فھم كیفیة توافق قیمنا وسلوكنا مع توقعات مختلف البیئات. •
 إنشاء وتعدیل اإلطار المرجعي لدینا على أساس المعلومات المقدمة في سیاقھا المناسب. •
 ادة لتتالئم مع الظروف المحلیة.تكییف القی •
 تحدید التحیز الالواعي وتجنب التعمیم والقوالب النمطیة.  •
 تجنب افتراض أن نھج واحد یناسب الجمیع. •
 تأیید التنوع والشمولیة بإستمرار. •
 فھم كیفیة العمل مع سیاق معقد ومتنوع داخل منظومة الحركة الموحدة. •
 لمحلي والعالمي وربط النتائج المحلیة بالمھمة األساسیة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة.تقییم إجراءات القیادة داخل السیاق ا •

 
 الشمولي: التفكیر نمطنصائح للتدرب على 

تجنب  بشخص للمرة األولى حاولعند اإللتقاء تحدي نفسك لطرح أسئلة ذات معنى على األشخاص الذین تعرفھم ، ولكن أیضا للغرباء.  •
 الحدیث عن الطقس وجرب الدخول في محادثة أكثر عمقا لمعرفة األشخاص بشكل أعمق.

عند التحدث لشخص ما تدرب لتكون مستمع جید. أنت لست مجبر على الرد. ركز فیما یقولھ الشخص أكثر من ما تنوي قولھ الحقا. انتبھ  •
 صوت ، لغة الجسد ، وما إلى ذلك).للطریقة التى یتحدث بھا اآلخرین ( اختیار الكلمات ، نبرة ال

 حاول إیجاد مساحة مشتركة مع كل شخص تلقاه ، بما في ذلك األشخاص الذین تجد صعوبة في التعامل معھم. •
اس إذا كنت تكتشف بیئة جدیدة (بلد ، مجتمع ، أشخاص ال تعرفھم ، إلخ) ، حاول أن تقوم بھذا األمر وبعقل متفتح ونظر ثاقب. كیف یتحدث الن •

 ا، كیف یتعاملون مع بعضھم البعض؟ ھل ھذا یختلف عن اعتقداتك؟ مع
بدراسة مسبقھ للمكان؟ بحث عن الثقافة و التاریخ والعادات. سیساھم ھذا أكثر في إذا كنت تنوى الذھاب لمكان لم تزره من قبل  ، علیك القیام  •

 تفھم من حولك بشكل أعمق.
نت تراقب وتتعلم وفق السیاق ، علیك تذكر أن ال أحد یستطیع أن یحل محل شخص آخر مر احذر أن تقع في مصیدة االفتراضات. حتى اذا ك •

 بتجربة حیاتیة أخرى بشكل كامل. 
 

  



	

11	
	

 
 

 قیادة العالقات
 نمط التفكیر التعاوني

 
بما في ذلك أنفسنا. ھذا یعنى ال یوجد "رئیس" ولكن الجمیع یساھم  –أن تكون قائد متعاون یعنى تقدیر كل فرد في الفریق واعتبارھم مصدًرا وموردًا 

 نة.بطریقتة ، بغض النظر عن العمر والدور والموقع. حیث یعمل الناس واألفكار معًا بطرق ال یمكن التنبؤ بھا ، لذا فإن التعاون یتطلب مرو
 

ة التعاون یھدف أیًضا إلى العمل بنشاط مع األشخاص المختلفین عنا أصحاب وجھات النظر المختلفة والمھارات المتعددة (بسبب العمر والثقاف نأكما 
ت بنائھ ذات قاواألدوار واإلھتمامات ، وما إلى ذلك). بسبب ھذا اإلختالف قد یساعدنا ھذا على تجربة أشیاء جدیدة والعثور على حلول مبتكرة ، بناء عال

 معنى ویمكننا أیضا تحویل الشركاء إلى حلفاء.
 

 إننا نمارس ھذا النمط من أجل:

 كن جزء من الفریق ، شارك اآلخرین الطاقة اإلیجابیة وساندھم. •
 علیك أن تجمع بین السیاقات ووجھات النظر المختلفة. •
 لدیھ ما یضیفھ للفریق!استغل إختالفات اآلخرین لیكون شيء ثمین تستفید منھ الحقا: كل شخص  •
 قم بإرساء الھیاكل والظروف والتصرفات التى تمنح اآلخرین الفرصة لإلزدھار. •
 ھیئ البیئة اآلمنة واإلیجابیة التى تمنح الناس الحریة إلتخاذ المبادرات. •
 إنشاء فرص تمكین مشتملة للتعاون. •
 كن منتبھ للنزاعات المحتملة وحاول حلھا قبل ظھورھا. •
 دة وال تخف. إنك تساعد اآلخرین فلم ال تسمح لھم بالمساعدة.أطلب المساع •
 علیك برعایة القیادات من الفتیات والتعاون بین مختلف األجیال. •
 قم ببناء شبكات أوسع وعالقات أكبر واستخدمھا لتعزیز الحركة. •

 
 التعاوني: التفكیر نمطنصائح للتدرب على 

علیك أن تعتاد سؤال الجمیع عن آرائھم ومساعدة من یتسمون تكار أى شخص المناقشة. انتبھ لكل عضو في المجموعة وتأكد من عدم اح •
 بالھدوء والخجل على رفع أصواتھم.

لفھم شعور اآلخرین داخل الفریق ، لمعرفة دینامیكیات المجموعة وإیجاد حلول تجعل الجمیع  -فریق بعض الوقت لمشاركة مشاعرھم امنح ال •
 یشعرون بالتقدیر.

 بنشاط لتعزیزالروابط بین أعضاء الفریق من خالل تنظیم أنشطة بناء الفریق.العمل  •
 استخدم التكنولوجیا لمساعدتك على التعاون مع فریقك بسھولھ ویسر. •
تحدي نفسك على القیام بمشاریع مع أشخاص مختلفة في مختلف نواحى الحیاة ، كن متفتح الذھن وامنح اآلخرین الفرصة لمفاجئتك! على سبیل  •

المثال ، اطلب من شخص ما نادرا ما تتحدثون أن یقوم بمشروع ما معك ، أو قم بتنظیم شراء ھدیة مع مجموعة من أفراد العائلة لقریبك 
 األكبر سنا.

مان حصول الشباب على فرص ذات مغزى للمشاركة في صنع القرار على جمیع المستویات. تعلم أن ضتمكین الشباب من المشاركة الحقیقیة.  •
 دًر بصدق إمكاناتھم من خالل التفاعل معھم بنشاط.تق

 قم بتصمیم الشبكة الخاصة بك وتعرف على األفراد والمجموعات الین یمكنك العمل معھم بشكل أكبر أو بشكل مختلف لتحقیق أھدافك. •
 القوة لكل فرد وإعرض اآللیات التى تسھل على الجمیع االعتماد علیھا. قم بدعم الفریق وتفھم نقاط •
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 نمط التفكیر اإلبداعي والنقدي

 القیادة من أجل اإلبتكار

روري للقائد الجید ، سواء بالنسبة لنا ولآلخرین ، وخاصة عند اتخاذ القرارات وحل األزمات. التفكیر ضإن خلق مساحة للتفكیر اإلبداعي والنقدي أمر  
 اإلبتكار یمنحنا الفرصة إلیجاد حلول مبتكرة.النقدي یساعدنا على فھم وتقییم الموقف بعمق وبدقة ، بینما 

 

حلول مبدعة وتكون منفتح على التفكیر المتباین ، إلستكشاف إمكانیة عمل األشیاء بشكل جید بدال من قائد مبدع علیك البحث عن أفكار ولكى تصبح 
تطرح األسئلة الصحیحة ، سبر غور األمور ، التمتع بالرؤیة العالمیة الطریقة التقلیدیة وتحمل المخاطرة الخاصة باألفكار الجدیدة. التفكیر النقدي ھو أن 

لنوع من التفكیر والفھم التحلیلي المتعمق للوضع. إن ھذا النمط یساعدنا على فھم ما ھو على المحك وتقییم أدوار وسلطة أصحاب النفوذ. كما یمكننا ھذا ا
 المستقبل. یف معیعلى تقییم تأثیرنا على الوضع بشكل موضوعي والتك

 

 إننا نمارس ھذا النمط من أجل:

	فھم الخلفیة الفكریة للناس وإفتراضاتھم والبیانات التي یعتمدون علیھا. •
	استكشاف المواقف المعقدة واتخاذ القرارات. •
	تحلیل البیانات بشكل فعال واستیعابھا والتعلم منھا. •
	التفكیر المستقل بعیدا عن فكر الجماعة. •
	الدفین ألفكارنا.استكشاف االمنطق  •
	تعلم ترتیب أولویة ما ھو مھم وما قد یمكن إنھاءه الحقا. •
	اإلنفتاح على "التفكیر المتشعب" ، التعلم من مختلف وجھات النظر وتغییر آراءنا. •
	تشجیع الذات على اإلبتكار والخوض في مخاطر مدروسة. •
	یل نتائج تصرفاتنا القیادیة.تحمل مسؤولیة أنفسنا وجعل اآلخرین یتحملون المسؤولیة أیضا وتحل •

 نمط التفكیر اإلبداعي والنقدينصائح للتدرب على 

تسائل بشكل منھجى عما تعتقد أنك تعرفھ. من أین حصلت على ھذه المعرفة؟ ھل من الممكن أن یحصل شخص آخر في مكان/زمان/موقف  •
	آخر أن یحصل على معلومة مختلفة؟

لى أمر ما. قم بتجربة ال "خمس لماذا" أو استراتیجیات أخرى لتشجیعك على التفكیر والتعرف عمعالجة  در اإلمكان عندحاول أن تتعمق ق •
	األسباب األساسیة وراء أى أمر.

كن على درایة كاملھ بما تتحدث عنھ: القیام باألبحاث الالزمة للموضوع الذى تعمل بھ ومراجعة المصادر قبل افتراض أن كل شىء على ما  •
	یرام.

األفكار والعملیات بشكل مرئي: رسم مبدئي ، جداول ، رسومات بیانیة ، وما إلى ذلك. صمم خرائط لتحلیل الشبكة وتأثیر العملیات تمثیل  •
	المعرضة للخطر عندما تكون بحاجة لحل مشكلة.

مثالي وكیف یمكنك الوصول احتفظ بأفكارك في مدونة خاصة بالقیادة واطرح على نفسك سؤال: ما ھو أكبر أحالمك ، كیف تتخیل عالمك ال •
	إلیھ. درب عقلك على التفكیر بحریة وتناسى عن قصد الحواجز والعراقیل لتعطى الفرصة لعقلك أن یبدع.

	اطرح على نفسك أسئلة تحفزك على التفكیر مثل "ماذا لو؟" و "لم ال؟". •
	عقولنا.ناقش أفكارك مع األصدقاء أو العائلة. عادة ما نصبح أكثر إبداًعا عندما نتحدى  •
	ھنك صافیا وإلفراد مساحة للتفكیر اإلبداعي والنقدي.ذتدرب على مھارات التركیز لتبقي  •
تعلم العمل بشكل أفضل: بمفردك ، مع اآلخرین ، في وجود موسیقى أو في ھدوء تام ، في الصباح أو المساء؟ قم بتھیئة الظروف التى تحتاج  •

	إیجابیة للتعبیر عن إبداعاتك بشكل منتظم قدر اإلمكان. ستخدام أقصى قدرات عقلك ولتقدیم عاداتلھا إل
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 نمط تفكیر یعكس المساواة بین الجنسین

  القیادة من أجل تمكین الفتیات

یعكس لممارسة الفتیات لنمط تفكیر بدأت حركة المرشدات وفتیات الكشافة بعد طلب الفتیات الحصول على نفس الفرص المتاحة للذكور. ھذا مثال ملموس 
 فرص للفتیات لتزدھر وتطور من إمكاناتھن. ة بین الجنسین ، لما یمثلھ من خلقالمساوا

 
أوجھ من عدم  من أجل التمكین الكامل للقیادة ، نحتاج إلى تطویر المعرفة واستیعاب مفھوم المساواة بین الجنسین. في كل بلد في العالم ال تزال ھناك

خالل التفكیر ملیا والبحث في ھذا األمر كل في سیاقھ یمكننا التغلب على العوائق التى تتعلق بالقیادة لخلق مساحة من   المساواة بین الرجال والنساء.
 تمكینیة ألنفسنا وللشابات والفتیات من حولنا.

 
 إننا نمارس ھذا النمط من أجل:

 مراعاة النوع سواء ذكر أو أنثي في حیاتنا الیومیة بشكل واعي. •
 أكثر عن المساواة بین الجنسین.البحث والمعرفة  •
 التفكر في الفروق التى نلمسھا في حیاتنا الخاصة. •
 التعرف على اآللیات التى تحد من فاعلیة القیادة بسبب الحواجز الخاصة بالنوع. •
 تعدیل ممارسات القیادة الخاصة بنا ألخذ النوع في اإلعتبار. •
 تشجیع قیمة الحركات التى تقودھا الفتیات. •
 بات والفتیات األخریات وتمكینھم لیصبحوا أكثر وعیا للحواجز الجنسانیة لیتغلبوا علیھا.دعم الشا •
 مواجھة الصور النمطیة السلبیة ضد المرأة. •
 السعي بشكل فعال لتحقیق المساواة بین الجنسین. •

 
 

 نصائح للتدرب على نمط تفكیر یعكس المساواة بین الجنسین
 

قد تكون قد قمت بھا دون قصد وأدت إلى التفرقة بین الجنسین. ھل استخدمت مفردات أو تعبیرات للتفرقة تأمل بعض التصرفات البسیطة التى  •
("كن رجال" / استرجلي ، "ال تبكى كالفتیات" ، إلخ)؟ ھل سبق وأن أطلقت حكما مسبقا على فتاة بسبب مظھرھا؟ ھل سبق وأن أصابتك 

 تحب بسمم كون ھذا األمر عادة لسیت "نسائیة" أو "ذكوریة"؟ الدھشة لما یقوم بھ رجل أو امرأة أو ما یحب أو
دة في احتفل بالنساء الملھمات في حیاتك (من تعرفھم والغرباء!). احتفظ بقوائم النساء الالتي یلھمنك والسبب. احتفظ بمقوالت شھیرة لنساء قا •

خ). ھل تحدثت علنا قبل ذلك عن التحدیات التى كان علیھا (ناشطة ، فنانة ، ریاضیة ، إل مذكرتك. حاول أن تكتشف امرأة ملھمھ كل شھر
 مواجھتھا كامرأة في مجال عملھا؟

 قم بتنظیم تحدیات لنفسك أو ألصدقائك: علیك قراءة كتب ألفھا نساء ، اإلستماع لموسیقي من قبل نساء أو مشاھدة أفالم عن نساء لمدة شھر •
 ا تأثیر ھذا على موقف المرأة في العموم؟كامل. فكر في ھذا التحدى: ھل كان صعب أو محبط؟ م

تحدي القوالب النمطیة الجنسانیة كلما كان ذلك ممكن ولكن تذكر أن عدم المساواة بین الجنسین ھو موضوع قد یكون صعب. اوجد مساحة  •
 للمعلومات.للرعایة الذاتیة وإذا كانت طاقتك منخفضة ، ال تخف من التراجع وتوجیة األشخاص إلى مصادر أخرى 

ثال استكشفى ردود أفعال الرجال والفتیان حولك فیما یتعلق بالمساواة: ناقشى األمور التى قد تكونى قد مررت بھا كفتاة/شابة (على سبیل الم •
ة اھتماماتك ، ئق قد تحول دون متابعالسلبي في الثقافة الشعبیة ، عواالتحرش ، الدورة الشھریة ، العنف ، الصور النمطیة الضارة ، التمثیل 

تم مناقشتھا من الفتیان والرجال. إذا كن رجل/فتى ، علیك الذھاب الى  التسویق القائم على الجنس ، إلخ) وراقبى اذا كانت ھذه المواضیع
 الفتیات والشابات في عائلة وسؤالھن عن تلك المواضیع مما یتیح لك فھم تأثیرھم على اإلناث وكیف یمكن أن تقدم ید العون.

ث مع الشابات والفتیات األخریات في مؤسستك. كیف أثر جنسھم على تجربتھم؟ حاول تحدید طرق بسیطة لمساعدة بعضنا البعض وخلق تحد •
تمنحھم اللحظة التى مساحات ألصواتك ولممارسة القیادة معا. إذا كنت تعمل مع الفتیات ، كیف یمكنك منحھم فرص اضافیة تعزز من ثقتھم و

 لتولى زمام المبادرة. اتھمیرفعن فیھ أصو
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 القیادة من أجل التأثیر

 نمط التفكیر في اإلجراءات المسؤولة
 

بشكل عام. إننا نقوم  نى أن نقوم بمحاولة إحداث تغییر بناء: ألنفسنا ولألشخاص من حولنا والمجتمعالتفكیر في اإلجراءات المسؤولة تع نمط إن ممارسة 
 بتحویل القیم إلى أعمال وإلھام لآلخرین للقیام بالمثل.

 
إلى تطویر رؤیة التغییر الذى نسعى لھ في العالم ، باإلضافة إلى األفكار التى تساعدنا على الوصول لھذا  نمط التفكیر في اإلجراءات المسؤولةیدفعنا 

التفكیر في كیفیة تحقیق أھدافنا ضمن ھذه الصورة واإلجراءات الواجب اتخاذھا طول الطریق. لتحقیق  الھدف. ھذا یعنى التفكیر في الصورة األكبر ،
 أھدافنا علینا في بعض األحیان العمل مع فریق لتغییر بعض األشیاء ولحمایة اآلخرین.

 
 إننا نمارس ھذا النمط من أجل:

 والقیم الخاصة بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات االكشافة.القیادة لصالح الحركة والمجتمع ، مسترشدین باألھداف  •
 ساعد في تحریك الطاقة نحو التغییر أو لحمایة اإلستمراریة. •
 فھم محفزات التغییر ، كیفیة التأثیر ورعایة البیئة التى لدیھا استعداد للتغییر. •
 شحذ الشجاعة لتغییر بعض األشیاء التى لم یتم تغییرھا من قبل. •
 كیفیة الدفاع عن األشیاء التى تھمنا.تعلم  •
 كن المثل األعلى للمواطن المسؤول لتلھم وتحشد اآلخرین. •
 التفكیر في توابع أفعالك وكیف یمكن أن تؤثر على أنفسنا ، الفریق ، المجتمع ، الحركة ... •
 فھم األخالقیات واالستدامة والتأثر طویل األجل ألعمالنا. •

 
 :في اإلجراءات المسؤولة یرالتفك نمطنصائح للتدرب على 

دائما من الدفاع وراء ما تقوم بھ: ھل تصرفاتك ذات صلة بالھدف األكبر؟ ھل الیزال الغرض نفسھ ذا صلة؟ ما ھو األمر الذى یحتاج تحقق  •
 إلى الحمایة؟

 لحمایة الھدف األكبر.قد تحتاج إلى بعض التغییر لحمایة اإلستمراریة! قد تقرر تغییر الطریقة التى تؤدى بھا بعض األشیاء  •
 تحدي عاداتك وعادات اآلخرین: كونك تقوم ببعض األشیاء بطریقة معینة ال یعنى أنھا أفضل طریقة.  •
منصة أھداف التنمیة المستدامھ والجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة طور من معرفتك وفھمك للقضایا المجتمعیة. یمكنك استخدام  •

www.thegoals.org  .الكتشاف القضایا الرئیسیة التى یواجھھا العالم والتأمل في كیفیة تأثیر أفعالك علیھا 
ال  إبحث عن األعمال التى یمكن أن تكون ضارة بالمجتمع أو البیئة. تحدي نفسك للتخلي عن شىء اعتدت علیھ ولكن لیس من األشیاء التى •

تستطیع اإلستغناء عنھ ویكون ضار بالبیئة (یعتمد على وضعك الخاص ، على سبیل المثال ، استخدام سیارتك بدال من المواصالت العامة، 
 ستخدام األكیاس البالستیكیة أو الشفاطة البالستیكیة للشرب ، تناول الكثیر من اللحوم ، وما إلى ذلك).ا

 و تذكر أن تحاول إحداث تغییرإیجابي صغیر كل یوم. تذكر وعد المرشدات وفتیات الكشافة •
دة اطلع على رؤیة ورسالة الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة و استخدمھا للتأمل في ممارسات القیادة الخاصة بك. كیف یمكنك القیا •

 بشكل یتوافق أكثر مع ھذه الرؤیة والرسالة؟
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