
نموذج القیادة بالجمعیة العالمیة للمرشدات و فتیات الكشافة 

في من أكبر الحركات التطوعیة المخصصة للفتیات والشاباتٕان الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة 

لقد استطاعت فتیات الكشافة . دولة١٥٢تضم ھذه الحركة المتنوعة عشرة مالیین فتاة وشابة من . العالم

عام عن طریق دعمھن وتمكینھن من ١٠٠والمرشدات تغییر حیاة الفتیات والشابات حول العالم ألكثر من 

.تحقیق ٕامكاناتھم الكاملة لیصبحوا مواطنین مسٔوولین في ھذا العالم

من نحن 

و تمكننا من العمل معا ولجلبرحلة نتشاركھا القیادة من منظور الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ھي 

. التغییر اإلیجابي لحیاتنا، حیاة اآلخرین والمجتمع األشمل

ستنبط ھو الذى یتعلم بإستمرار مدى الحیاة والذى عن قصد یقوم بتعمیق فھمھ لمختلف السیاقات، یالقائد الجید ٕان 

.من مختلف أنماط الحكمة ویستغل ما تعلمھ للتعاون مع اآلخرین إلحداث تغییر

ما هي القیادة بالنسبة لنا؟

عني والذي ی« القوالب الجاھزة للقیادة»التي ترفض مبدأ ینبني نموذج القیادة الجدید على فكرة القیادة الشمولیة 

ولیة تتحّدى القیادة الشم.بأن نموذج واحد فقط یتناسب مع الجمیع وأن معیار أوحد یمكن تطبیقه في كل مكان

.فكرة تطویر األداء القیادي من خالل مجموعة محددة من الكفاءات

ممارسة القیادة تتّخذ أشكاال مختلفة حسب السیاق، ومن الممكن تطویرھا حسب تدرك القیادة الشمولیة بأن 

نبني نحن. القیادة الشمولیة تعترف بما تتمتع به القیادة المالئمة للسیاق المحلي من قیمة عالیة. مناظیر مختلفة

امل مع أساسا متینا لممارسة القیادة نستطیع اعتماده في حیاتنا، في أي دور نتواّله، وذلك من خالل تعلّمنا التع

.التعقیدات الموجودة في محیطنا و بیٔیتنا األوسع، مما یعتمد على سلوكنا القیادي

ما هي القیادة الشمولیة؟

ل وممارسة القیادة ھي مجموعة السلوكیات التي تختارینھا لتطویر قیادتك بشك. نموذج القیادة الجدید ھو نموذج لممارسة القیادة

في العیش طریقتك"تُحدد ممارستك للقیادة من تكونین كقائدة حسب . یومي لتحویل القیم ٕالى أفعال لتحقیق التغییر اإلیجابي

وكیاتك علیك ٕان تأثیر قیمك وسل. وأفضل طریقة لتطویر ھذا المقیاس ھي الممارسة الواعیة والنّشطة للقیادة. "والتفكیر في العالم

.كقائدة، یتعدى بشكل أكبر، تأثیر المھارات المكتسبة

لفتیات یمكن ل. نحن نٔومن بأّن ممارسة القیادة منھج متكامل للفرد وأنه یمكن للجمیع تطویر ممارستھم للقیادة في الحیاة الیومیة

.تطویر ممارستھن للقیادة في جمیع األعمار و یُعّد توفیر المساحة الالزمة لھّن جزءا من مسٔوولیة الراشدین الداعمین لھنّ 
علیك أن تخصصي الوقت والمساحة الالزمة لممارسة القیادة، وھذا یعني أن تولیك لمنصب أو سلطة معیّنة ال یجعل منك 

.بالضرورة قائدة

ما هي ممارسة القیادة؟ 

تعتمد معظم نماذج وبرامج القیادة التقلیدیة على كفاءات محددة ومھارات ومعارف وقدرات یجب على الفرد تطویرھا لتصبح 

وتبین من واقع تجاربنا ومشاھدة ودعم مسیرة الفتیات القادة أنھ رغم أھمیة ھذه المھارات، فإن قیمك ووجھات نظرك .قائد جید

جعل ٕاننا ال نٔومن بوجود مجموعة عالمیة من الصفات القیادیة التى یمكنھا بشكل تلقائي. وسلوكیاتك كقائدة لھا أھمیة أكبر

.شخص ما قائدا جیدا، ألننا نعلم أن القیادة ھى ظاھرة متأصلة في السیاق

الذي وضعھ ھنري" أنماط تفكیر المدیر الخمسة"یستند ٕالى نموذج نموذج قیادة جدید جامعة ٕاكستر لتصمیم لذلك عملنا مع 

یة الخاصة بتنفیذ قمنا بتكییف نموذج القیادة ھذا، بعد أن أثبت فعالیتھ دولیا، لیتناسب مع المسٔوول. مینتزبیرج وجوناثان جوسلینج

تمكین الفتیات والشابات من تطویر كامل لقدراتھّن كمواطنات "مھمة الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة؛ و ھي 

".مسٔووالت في العالم 

لماذا وكیف طورنا نموذج القیادة بالجمعیة العالمیة للمرشدات و فتیات 
الكشافة؟



قیادة الذات 
نمط التفكیر التأملي 

شفي القیم لتستك. لُتحدثي ترابطا ذو مغزى مع تجاربك السابقة، لتفكري في سلوكك وتأثیره

ق لخل! لصقل حب االستطالع لدیك. التي تٔومنین بھا وكیف تعكسینھا عند ممارسة القیادة

مساحة للتعرف على نفسك ورعایتھا، إلدراك وخلق الظروف التي انت في حاجة ٕالیھا 

.لتزدھري
قیادة العالقات 

نمط التفكیر التعاوني 
االستماع . الجمع بین وجھات النظر والمرجعیات المختلفة وٕالھام اإلجماع حول رٔویة مشتركة

خلق الھیاكل والظروف والمواقف التي . حریة مشاركة ما لدیك من معرفة. والتعلم من اآلخرین

.یحتاجھا الناس للوصول ٕالى ٕامكاناتھم، والمساھمة بشكل كامل في أي فریق أو موقف

القیادة من أجل االبتكار 
نمط التفكیر اإلبداعي والنقدي 

لم من البحث عن البیانات، التحلیل والتع. خلق بیئة تعترف بقیمة كل من االبتكار واالستفسار

.  شجع نفسك واآلخرین على االبتكار. البحث عن و تحدي االفتراضات. المعلومات واألدلة

.التطلع ألفكار جدیدة و االستعداد لتغییر رأیك

القیادة من أجل تمكین الفتیات 
نمط تفكیر یعكس المساواة بین الجنسین 

یر فھم تأث. أخذ النوع االجتماعي باالعتبار عند ممارسة القیادة وتحدي القوالب النمطیة للجنسین

ة التعزیز من قیمة حرك. العوائق بین الجنسین وتمكین نفسك واآلخرین إلدراكھا والتغلب علیھم

.بقیادة الفتیات

القیادة حسب السیاق
نمط التفكیر الشمولي 

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

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

.خالل الفرص الشاملة للقیادة المشتركة

القیادة من أجل التأثیر 
نمط تفكیر اإلجراءات المسٔوولة 

م تحویل القی. حشد الطاقات حول ما الذي یحتاج للتغییر و ما الذي یحتاج لحمایة االستمراریة

ممارسة القیادة لخلق عالم یمنح القیمة لجمیع . الخاصة بك ٕالى العمل بنزاھة و موثوقیة

.الفتیات ویمكنھن من الوصول ٕالى ٕامكاناتھن كمواطنات مسٔووالت في العالم

فھم أنماط التفكیر الستة 

الممارسة الواعیة لنموذج القیادة في حیاتك بمرور 

الوقت

التفكیراستیعاب أنماط

تطویر النتائج العشرة 

تحسین سلوك القیادة الخاص بك

ة  نتائج القيادة العشر

معاملة نفسھا بلطف. ١

النموذج القيادي ألنماط التفكير الستة

التعلم من مشاعرھا وتجاربھا الشخصیة. ٢

تحدي ذاتھا كي تفھم وتستوعب وجھات النظر . ٣

المختلفة

مواءمة سلوكھا مع السیاق. ٤

تحدي التوقعات المتعلقة بالنوع االجتماعي. ٥

البحث عن المعلومات التي تحتاجھا كي تفھم . ٦

الصورة الكاملة

االبتكار الستحداث أثر ٕایجابي. ٧

العمل مع اآلخرین الستحداث مساحات حیث . ٨

یستطیع الجمیع المشاركة بشكل كامل

تمكین أیة فتاة وكل فتاة من ممارسة القیادة. ٩

القیام باختیارات مرتبطة بقیمھا. ١٠

م بما نتوقع ممن تمارس القیادة باستخدام نموذج القیادة الخاص بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بالقیا

: یلي

عملية القيادة بالجمعیة العالمیة للمرشدات و 
فتیات الكشافة


