ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﻣرﺷدات
و ﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ
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من نحن
إن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷدات وﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ ﻣن أﻛﺑر اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت
واﻟﺷﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .ﺗﺿم ھذه اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﺷرة ﻣﻼﯾﯾن ﻓﺗﺎة وﺷﺎﺑﺔ ﻣن  150دوﻟﺔ .ﻟﻘد
اﺳﺗطﺎﻋت ﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ واﻟﻣرﺷدات ﺗﻐﯾﯾر ﺣﯾﺎة اﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﺷﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻷﻛﺛر ﻣن  100ﻋﺎم
ﻋن طرﯾﻖ دﻋﻣﮭن وﺗﻣﻛﯾﻧﮭن ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﯾﺻﺑﺣوا ﻣواطﻧﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﺎﻟم.

ما هو دورنا
ﻧﺣن ﻧﻘدم ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت ﻣﺳﺎﺣﺔ آﻣﻧﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ و اﻟﻔﺿول .ﻗوﺗﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﺧﻼﻗﺔ و ﺗطوﯾر ﻣﮭﺎرات اﻟﻘﯾﺎدة و اﻟﻣﻧﺎﺻرة و اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ  ،ﻛذﻟك ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻔﺗﯾﺎت و
اﻟﺷﺎﺑﺎت ﻣن ﺗطوﯾر اﻟﻣﮭﺎرات و اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﻘﺻﮭم ﻹﺟراء اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﮭم و ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
و ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﮭم.
ﺑراﻣﺟﻧﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ اﻗﺎﻟﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷدات وﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ و ھﻰ :أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،
آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ  ،أوروﺑﺎ  ،ﻧﺻف اﻟﻛرة اﻟﻐرﺑﻲ و اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ .ﻛﻣﺎ ﻧﻘﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗدرﯾب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻرة و اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣراﻛزﻧﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ :ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا  ،ﺳﺎﻧﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ،
ﺑﺎﻛس ﻟودج ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  ،ﻛﺎﺑﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك و ﻛوﺳﺎﻓﯾري  ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺗﻧﻘل ﺣول
أﻓرﯾﻘﯾﺎ .ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺟﻧﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ،ﺗﺗﺟﻣﻊ اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻟﺗﺗﻌﻠم ﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة و
ﻟﺗﺷﺎرك ﺗﺟﺎرﺑﮭﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺑرم ﺻداﻗﺎت ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة.
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القيادة والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷدات و ﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ ھﻲ رﺣﻠﺔ ﻧﺗﺷﺎرﻛﮭﺎ و ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن
اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎ و ﻟﺟﻠب اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ،ﺣﯾﺎة اﻵﺧرﯾن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺷﻣل .إن اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺟﯾد ھو
اﻟذى ﯾﺗﻌﻠم ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة واﻟذى ﻋن ﻗﺻد ﯾﻘوم ﺑﺗﻌﻣﯾﻖ ﻓﮭﻣﮫ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  ،ﯾﺳﺗﻧﺑط
ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎط اﻟﺣﻛﻣﺔ وﯾﺳﺗﻐل ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﮫ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻹﺣداث ﺗﻐﯾﯾر
تعمل حركة المرشدات وفتيات الكشافة على تمكين الفتيات والنساء منذ أكثر من مائة عام .فمنذ اللحظة
التي تع ُد فيها الطفلة الصغيرة «ببذل قصارى جهدها» ،فإنها تدخل في رحلة لتنمية القيادة مبنية على
القيم ،رحلة ترعاها وتحتفي بها وبما يمكنها أن تقدّم للعالم من حولها .
العمل مع المرشدات وفتيات الكشافة يم ّكن الفتيات من بناء قاعدة من المهارات القيادية والثقة باإلضافة
إلى مهارات حياتية من خالل رحله التعلم التي يشكلونها بأنفسهم .إنهم يقومون بتحديد أهدافهم
ومتابعتها وفق سرعتهم الخاصة .تساعدهم هذه الرحلة على التعرف أكثر على شخصياتهم وإستيعاب
ما يحتاجون إليه للنمو .
مع نموهم  ،تستغل المرشدات وفتيات الكشافة هذه التجربة ألخذ زمام المبادرة في حياتهم .كما يمكنهم
هذا من نقل خبراتهم وما اكتسبوه في دورهم كشباب القادة المتطوعين  ،قادة في جمعياتهم أو قادة
عالميين للحركة .إن تمكين الفتيات والشابات على أخذ زمام المبادرة في رحلتهن اإلرشادية  /الك َّشافة
من سن مبكرة جدا وتطويرها كقدوة ألجيال المستقبل من المرشدات وفتيات الكشافة .المنظمة توفر لهم
األدوات ليصبح عندهم الجراءة والثقة في كل جانب من جوانب حياتهم .في استطالع عالمي تم إجراءه
مؤخرا من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة باإلشتراك مع جامعة إكسترا  ،وجدنا أن %46
من الفتيات والشابات يؤمنون أن كونهم من اإلناث يمكن أن يضر بهن عند البحث عن فرص قيادية ،
بينما يشعر  %37فقط أن المجتمع يدعم القادة من اإلناث .ومع ذلك  ،فإن  %88يشعرون أنهم يمارسون
القيادة بفاعلية في حركة المرشدات وفتيات الكشافة و  %80لديهم الشعور أنها منحتهم طموحا إلحداث
.فرق في المجتمع
تساعد حركة المرشدات وفتيات الكشافة اتفليات على أن يكّن كل ما يمكنهّن أن يكّن  .المنظمات
الأعضاء في الجمعيات الخاصة بلامرشدات وفتيات الكشافة حول ات ملاعلقدم أجود اتلجارب اتلى تسمح
بتطوير القادة من اتفليات والشابات من سن خمس سنوات  ،وقد اقمت الجمعية الاعلمية للمرشدات
وفتيات الكشافة بإدارة فاعليات دولية للقادة منذ ع 2391ما وبرامت جطوير القادة بناءا على الطلب منذ
ع 6002ما.
ومع ذلك  ،العالم الذى ينمو به الفتيات حاليا يجعل األمر أصعب عليهن للوصول إلمكاناتهن الكاملة
ونحن نريد دائما أن نقوم بالمزيد لتمكين الفتيات والشابات ألخذ زمام القيادة لحياتهم ليصبحوا صناع
التغيير في مجتمعاتهن .لهذا السبب قمنا بتصميم عرض جديد للقيادة لحركات المرشدات وفتيات
الكشافة .هذا النموذج تم تصميمه للفتيات والشابات بإستخدام نمط مستحدث إليصال هذا النموذج
لعشره ماليين عضو .سوف يقوم برنامج تطوير القيادة الجديد بالتالى :
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ﯾُﻠﮭم اﻟﻔﺗﯾﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﻣواﻗف واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ھم ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﯾﺻﺑﺣن ﻗﺎﺋدات
وﺻﺎﻧﻌﺎت ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر وﻣﺑﺎدرات وراﺋدت وﻣﻧﺎﺻرات
ﯾﻣ ّﻛن ﻗﺎﺋدات اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﻣﺗطوﻋﺎت ﻟﯾﺻﺑﺣن ﻧﻣﺎذج ﻣﻠﮭﻣﺔ وﻗدوة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺳﺎﺣﺎت آﻣﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت،
ﺗطو ر ﺛﻘﺗﮭﺎ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭن أن ﺗﻛون ﻧﻔﺳﮭﺎ وأن ﺗﺗوﻟّﻰ ﻟﻘﯾﺎدة ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ و أن ّ
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻘﺎﺋدات اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد واﻻزدھﺎر واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﯾﺎت ،ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ
ّ
ﻟﮭن اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺗﺟﺎرب ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣﺛﯾرة وﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻸﻋﺿﺎء
ﻣﺳﺎﻋده ﻗﺎﺋدات اﻟﺣرﻛﺔ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ أﺻوات اﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﺷﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ دﻋم
ﺣرﻛﺔ ﻣرﺷدات وﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ ﻟﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗﻧوع و اﻻﺳﺗداﻣﺔ.

نموذج ممارسة القيادة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
ﻟذﻟك ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻛﺳﺗر ﻟﺗﺻﻣﯾم ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎدة ﺟدﯾد ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠّم ﻷﻛﺛر ﻣن ﻗرن ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﻧﺳﺎء .ﻧﻣوذج ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻠﻣرﺷدات وﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧﻣوذج "أﻧﻣﺎط ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣدﯾر اﻟﺧﻣﺳﺔ" اﻟذي وﺿﻌﮭ ھﻧري
ﻣﯾﻧﺗزﺑﯾرج وﺟوﻧﺎﺛﺎن ﺟوﺳﻠﯾﻧﺞ ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎدة ھذا ،ﺑﻌد أن أﺛﺑت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭ دوﻟﯾﺎ ،ﻟﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷدات وﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ؛ و ھﻲ "ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻔﺗﯾﺎت
ّ
ﻟﻘدراﺗﮭن ﻛﻣواطﻧﺎت ﻣﺳؤوﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
"واﻟﺷﺎﺑﺎت ﻣن ﺗطوﯾر ﻛﺎﻣل
ﺗﻌﺗﻣد ﻣﻌظم ﻧﻣﺎذج وﺑراﻣﺞ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءات ﻣﺣددة وﻣﮭﺎرات وﻣﻌﺎرف وﻗدرات ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻔرد ﺗطوﯾرھﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋد ﺟﯾد .وﺗﺑﯾن ﻣن واﻗﻊ ﺗﺟﺎرﺑﻧﺎ وﻣﺷﺎھدة ودﻋم ﻣﺳﯾرة اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﻘﺎدة أﻧﮭ رﻏم
أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻣﮭﺎرات  ،ﻓﺈن ﻗﯾﻣك ووﺟﮭﺎت ﻧظرك وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗك ﻛﻘﺎﺋدة ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺔ أﻛﺑر .إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧؤﻣن ﺑوﺟود
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺟﻌل ﺷﺧص ﻣﺎ ﻗﺎﺋدا ﺟﯾدا  ،ﻷﻧﻧﺎ ﻧﻌﻠم
أن اﻟﻘﯾﺎدة ھﻰ ظﺎھرة ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق .إﻧﮭﺎ ﺗﺟرﺑﺔ ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ  ،ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺣدث ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن وﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد
ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺗظل اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺣددة ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻟﻠﺗطور ﻛﻘﺎدة وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻣﻊ أى
ﻣﮭﺎرة ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻧﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄدوار ﻣﺣددة .وﻟﻛن ﺑدون ﺗطوﯾر اﻟﻣواﻗف واﻟﺳﻠوك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻘﺎدة ﻟن
ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور اﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻵﺧرﯾن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد ﺗدرﯾﺑﺎت
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻰ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ

5

ما هي ممارسة القيادة؟
ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾد ھو ﻧﻣوذج ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎدة .وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎرﯾﻧﮭﺎ
ﻟﺗطوﯾر ﻗﯾﺎدﺗك ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻘﯾم إﻟﻰ أﻓﻌﺎل ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ .ﺗُﺣدّد ﻣﻣﺎرﺳﺗك ﻟﻠﻘﯾﺎدة ﻣن
ﺗﻛوﻧﯾن ﻛﻘﺎﺋدة ﺣﺳب "طرﯾﻘﺗك ﻓﻲ اﻟﻌﯾش واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم" .وأﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻟﺗطوﯾر ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ھﻲ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟواﻋﯾﺔ واﻟﻧّﺷطﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة

نحن نؤمن بأنّه
•ممارسة القيادة منهج متكامل للفرد.
•يمكن للجميع تطوير ممارستهم للقيادة بإستخدام األنماط الستة في الحياة اليومية.
•يمكن ألي شخص ،مهما كان سنه أو مكانته أو موقفه ،أن يكون أكثر وعيا ً بكيفية ممارسته للقيادة.
•يجب أن نمنح الجميع آليّات لرؤية أنفسهنّ كقائدات وللتفكير في ممارساتهنّ للقيادة.
•ح ّتى تتطوّ ري و تتمتعي بقيادة أفضل ،عليك أن تخصصي الوقت والمساحة الالزمة لممارسة
القيادة .وهذا يعني أن تولّيك لمنصب أو سلطة معيّنة ال يجعل منك بالضرورة قائدة.
•يمكن للفتيات تطوير ممارستهن للقيادة في جميع األعمار و يُع ّد توفير المساحة الالزمة لهنّ جزءا
من مسؤولية الراشدين الداعمين لهنّ .
•إن تأثير قيمك وسلوكياتك عليك كقائدة ،يتعدى بشكل أكبر ،تأثير المهارات المكتسبة.

القيادة التشاركية
تعتبر الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة القيادة عملية تشاركية موجودة في حياتنا اليومية.
فعند تمكين وإلهام اآلخرين ،ولو بشكل بسيط ،نحن نمارس القيادة ،مشاركة القيادة تعزز من إنجازات
الفريق :فهي تجعل الجميع يشعرون بالتقدير وتساعدنا على الوصول إلى حلول مبتكرة من خالل
تسليط الضوء على وجهات نظر مختلفة .كما يتطلب هذا األمر أيضا المحاسبة الذاتية للتحسين من
األداء والتكيف ووضع المصلحة الجماعية أوال .فال تتمحور
القيادة حول المسؤول أو صاحب السّلطة ،بل هي تتمحور حول التشارك في خلق بيئة يحظى فيها
الجميع بالتقدير وتساعدهم ليكونوا أفضل ما فيهم .الفريق ال يمكن أن يكون له قائد واحد :يجب إفساح
.الطريق للجميع لممارسة القيادة
حقوق الطبع والنشر عام  2003منشورات كلية هارفرد لألعمال
 https://impm.orgالنموذج األصلي تم استخدامه ألكثر من  20عاما في برامج مثل برنامج الماجستير الدولي للمدراء

القيادة الشمولية
ينبني نموذج القيادة الجديد على فكرة القيادة الشمولية التي تعترف بما تتمتع به القيادة المالئِمة للسياق
المحلي من قيمة عالية ،على عكس نماذج القيادة العالمية التى تنظر للعالم من منظور بعيد لتحاول
إيجاد القواسم المشتركة  ،فإن نموذج القيادة الشمولي يسعى إلى فهم المحتوى المحلي بعمق للتعامله
.معه وفق احتياجاته
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ترفض القيادة الشمولية مبدأ «القوالب الجاهزة للقيادة» و الذي يعني بأن نموذج واحد فقط يتناسب مع
الجميع وأن معيار أوحد يمكن تطبيقه في كل مكان .تتحدّى القيادة الشمولية فكرة تطوير األداء القيادي
من خالل مجموعة محددة من الكفاءات .وتدرك أيضا القيادة الشمولية بأن ممارسة القيادة ت ّتخذ أشكاال
.مختلفة حسب السياق ،ومن الممكن تطويرها حسب مناظير مختلفة
نحن نبني أساسا متينا لممارسة القيادة نستطيع اعتماده في حياتنا ،في أي دور نتوالّه ،وذلك من خالل
.تعلّمنا التعامل مع التعقيدات الموجودة في محيطنا و بيئتنا األوسع ،مما يعتمد على سلوكنا القيادي

ما هى أنماط القيادة؟
نموذج الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة يستعين بنظام يحتوي على ست أنماط للقيادة كأداة
.رئيسية لتحويل القيادة لممارسة واعية

ﻛل ﻧﻣط ﻟﻠﻘﯾﺎدة ھو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﺎﻓذة ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﻧظر ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺟﮭﺎت ﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﻠﺗﺄﺛﯾر
ﺑوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ردود أﻓﻌﺎﻟﻧﺎ  ،ﺗﺄﻣﻼﺗﻧﺎ  ،ﺧﯾﺎراﺗﻧﺎ
وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻧﺎ .ﻋن طرﯾﻖ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳت ﻛﺄداة ﻹﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﻧﺎ  ،ﻧﺻﺑﺢ
أﻛﺛر إدراﻛﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻰ ﻧﻘوم ﺑﮭﺎ  ،وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ "داﺧﻠﯾﺎ" اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ
ﻋﺎدة  ،وﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزء ﻣﻧﺎ ﻛﻘﺎدة
ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة ﺑوﻋﻲ  ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﺎد ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷى ﺳﯾﺎق ﻓﻲ أى
ﻣوﻗف  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻧﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل اﺧﺗﯾﺎراﺗﻧﺎ وإﺟراءاﺗﻧﺎ .ﺑﻣروراﻟوﻗت  ،ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﻣﺎط
اﻟﺳت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷدورا واﻟﻣواﻗف  ،ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟزءا ﻣﻧﺎ وﻧﺻﺑﺢ ﻛﻘﺎدة أﻓﺿل .ﻧﺣن
ﻧؤﻣن أﻧﮭ إذا ﻣﺎرس ﻛل ﻗﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺷدات وﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة  ،ﻓﺳﯾﻛوﻧون أﻛﺛر
اﺳﺗﻌدادا ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻏراض اﻟﺣرﻛﺔ
ً
ﺗﻌﻣل اﻷﻧﻣﺎط ﻣﻌﺎ ﻛﻧظﺎم ﻣرن  ،ﺣﯾث ﺗﻘدم ﻟﻠﻘﺎدة ﻧﺳﯾﺞ ا ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻣﻘﺻودة .إن ﺗﻠك اﻷﻧﻣﺎط ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷدات وﻓﺗﯾﺎت
اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻧوع اﻟﺣرﻛﺔ .ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ  ،ﻓﺈن اﻟﺗدرﯾب
ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻣﺎط وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺣﻛم ﯾﺗﻛﯾف ﻟﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻛل ﺳﯾﺎق أو ﻋﻣر أو ﻣوﻗف .ﺗﺄﺧذﻧﺎ
اﻷﻧﻣﺎط ﻧﺣو رﺣﻠﺔ ﻧﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺄﻣل ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻐزى ﻛل ﺗﺟرﺑﺔ  ،ﻹﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف
اﻟزواﯾﺎ وﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻌﻠﻣﮭ ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣﺳؤوﻟﺔ .ﺗﺗﻐﯾر أھﻣﯾﺔ ﻛل ﻧﻣط وﻓﻖ اﻟﻣوﻗف  ،وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹﺳﺗﺧﻼص اﻟﻔﺎﺋدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﻣﺎط ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺗﻧﻣو ھذه
اﻷﻧﻣﺎط ﻣﻌﻧﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌﻣﻖ ﻓﮭﻣﻧﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
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التدرب على ممارسة القيادة
ّ
إن تطوير قيادتك هو رحلة عمر ،ولهذا نحن نؤمن أن هذا التطوّ ر يحدث من خالل التجارب ،وليس
من خالل التعلّم النظري .فيمكن ألي شخص أن يكون قائدا عظيما إذا كان يمارس نظريات القيادة
بوعي كل يوم حتى يصبح جزء من تفكير وسلوك الشخص .إننا نعتقد أن من يقومون بإستيعاب
األنماط الست داخليا يمارسون قيادة جيدة ويقربوننا أكثر من رؤية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
.الكشافة :عالم تتمتع الفتيات من خالله بالقيمة وتقوم بما هو الزم لتغيير العالم
كم مرة نفكر بوعي في أنماط القيادة الستة ونستخدمها كأداة لفهم تجاربنا ولتوجيه سلوكياتنا وقراراتنا
وأفعالنا؟ أول خطوة تمكنا من دمج نمط القيادة مع ذاتنا  ،هو تحديد طرق بسيطة تجعنا مدركين
لممارسات القيادة اليومية؟
لمساعدتك في تحديد الطرق التي تم ّكنك من ممارسة القيادة ،حاول اإلجابة عن أسئلة التالية
•كيف يمكنني توفير مساحة لنفسي للتفكير في طريقة استخدامي اليومي ألنماط القيادة ؟
•ما هي القيم األساسية األه ّم بالنسبة لي  -وما هو السلوك الذي يساعدني في إبرازها؟
•ما هو التغيير الذي إذا أدخلته على سلوكي ليساعدني على تمكين اآلخرين بشكل أكبر؟
•ما هو السلوك الذي ينجح دائما في تحفيزي وتنشيطي ؟
•كيف يمكن أن أضع نفسي في موضع شخص آخر في الوقت الحالي؟

عقلية القيادة في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ساعدتني"
على الشعور بمزيد من الثقة كقائدة ألنني أستطيع تحديد ما ينقص في
أسلوب قيادتي وأن أكون أكثر تأمال بإستخدام نمط التفكير القيادي .سوف
أستعين بهذه األنماط عندما أتعرض لبعض المواقف الصعبة التى أواجهها
".وأيضا عندما يكون على أن أتكيف وأتغير للحصول على نتائج أفضل
هيلين ستوررو المشاركة في ندوة القيادة 2018 ،
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النموذج القيادي ألنماط التفكير
ﻗﯾﺎدة اﻟذات
ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﺄﻣﻠﻲ

ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎ ت
ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻘﯾﺎدة ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎ ق
ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺷﻣوﻟﻲ

اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎدي ﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﻛﯾ ر
اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن أﺟل اﻻﺑﺗﻛﺎر

اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن أﺟل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻔﺗﯾﺎت

ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺑداﻋﻲ
واﻟﻧﻘدي

ﻧﻣط ﺗﻔﻛﯾر ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن

اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻧﻣط ﺗﻔﻛﯾر اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ

"ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷدات وﻓﺗﯾﺎت اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ ﺳﺎﻋدﺗﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺷﻌور ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻛﻘﺎﺋدة ﻷﻧﻧﻲ أﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻧﻘص ﻓﻲ أﺳﻠوب
ﻗﯾﺎدﺗﻲ وأن أﻛون أﻛﺛر ﺗﺄﻣﻼ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻘﯾﺎدي .ﺳوف أﺳﺗﻌﯾن
ﺑﮭذه اﻷﻧﻣﺎط ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﻌرض ﻟﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻰ أواﺟﮭﮭﺎ وأﯾﺿﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أن أﺗﻛﯾف وأﺗﻐﯾر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿ ل".
هيلين ستوررو المشاركيف ة ندوة القيادة 2018 ،
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نمط التفكير التأملي  -قيادة الذات
ل ُتحدثي ترابطا ذو مغزى مع تجاربك السابقة ،لتفكري في سلوكك وتأثيره .لتستكشفي القيم التي تؤمنين
بها وكيف تعكسينها عند ممارسة القيادة .لصقل حب االستطالع لديك! لخلق مساحة للتعرف على
نفسك ورعايتها ،إلدراك وخلق الظروف التي انت في حاجة إليها لتزدهري

نمط التفكير التعاوني  -قيادة العالقات
الجمع بين وجهات النظر و المرجعيات المختلفة وإلهام اإلجماع حول رؤية مشتركة .االستماع والتعلم
من اآلخرين .حرية مشاركة ما لديك من معرفة .خلق الهياكل والظروف والمواقف التي يحتاجها
الناس للوصول إلى إمكاناتهم  ،والمساهمة بشكل كامل في أي فريق أو موقف

نمط التفكير اإلبداعي والنقدي  -القيادة من أجل االبتكار
خلق بيئة تعترف بقيمة كل من االبتكار واالستفسار .البحث عن البيانات ،التحليل والتعلم من
المعلومات واألدلة .البحث عن و تحدي االفتراضات .شجع نفسك واآلخرين على االبتكار .التطلع
ألفكارً جديدة و االستعداد لتغيير رأيك

نمط تفكير اإلجراءات المسؤولة  -القيادة من أجل التأثير
حشد الطاقات حول ما الذي يحتاج للتغيير و ما الذي يحتاج لحماية االستمرارية .تحويل القيم الخاصة
بك إلى العمل بنزاهة و موثوقية .ممارسة القيادة لخلق عالم يمنح القيمة لجميع الفتيات ويمكنهن من
الوصول إلى إمكاناتهن كمواطنات مسؤوالت في العالم

نمط تفكير يعكس المساواة بين الجنسين  -القيادة من أجل تمكين الفتيات
أخذ النوع االجتماعي باالعتبار عند ممارسة القيادة وتحدي القوالب النمطية للجنسين .فهم تأثير
العوائق بين الجنسين وتمكين نفسك واآلخرين إلدراكها والتغلب عليهم .التعزيز من قيمة حركة بقيادة
الفتيات

نمط التفكير الشمولي  -القيادة حسب السياق
الدخول إلى عوالم اآلخرين  ،وتفهم احتياجاتهم واهتماماتهم بعمق أكبر .المالحظة  ،طرح األسئلة
وتثقيف النفس حول الظروف المحلية ووجهات النظر .بناء روابط ذات معنى مع اآلخرين من خالل
الفرص الشاملة للقيادة المشتركة
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نمط التفكير التأ ّملي  -قيادة الذات
الخطوة األولى لممارسة القيادة الجيدة هى العمل على الوعي الذاتي والذكاء العاطفي  ،من خالل
مراجعة أنفسنا بشكل نقدي ولكن بدون أحكام مسبقة .مما يساعدنا أن نكون أكثر تعاطفا مع اآلخرين
من خالل فهم ردود أفعالهم وعواطفهم دون تحيز لمساعدتنا على إدراك المواقف القيادية المعقدة
والغامضة واتخاذ االستجابة الصحيحة لها
التفكير ال يقتصر على البحث عن الذات فقط  ،بل يساعدنا أيضا لرؤية وجهنا في المرآة ومراجعة
استجابتنا للعالم من حولنا .التأمل والتفكير يساعدنا على استنباط المعنى من تجاربنا وتطبيق وعي أكبر
إلدارة الذات في التجارب المستقبلية  ،كذلك خلق دائرة تعلم إيجابية تساعدنا على تطوير القيادة بشكل
ملموس من خالل الممارسة
إننا نمارس هذا النمط من أجل
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

فهم أنفسنا واآلخرين بشكل أفضل.
كشف وتطوير قيمنا.
استنباط معنى للتجارب السابقة.
فهم تأثير السياق على تجاربنا وتصوراتنا.
التأكد من إستمرار مسار التعلم من الخبرات وتوفيق آراءنا.
تحليل األخطاء وإدراك النجاحات.
خلق عادات إيجابية للعناية بالذات.
بناء المرونة من خالل الممارسات التأمل.
نصائح للتدرلع بى نمط التفكير التأمّ:لي

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

فهم أنفسنا واآلخرين بشكل أفضل.
كشف وتطوير قيمنا.
استنباط معنى للتجارب السابقة.
فهم تأثير السياق على تجاربنا وتصوراتنا.
التأكد من إستمرار مسار التعلم من الخبرات وتوفيق آراءنا.
تحليل األخطاء وإدراك النجاحات.
خلق عادات إيجابية للعناية بالذات.
بناء المرونة من خالل الممارسات التأمل.
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القيادة وفق السياق  -نمط التفكير الشمولي
تتطلب ممارسة نمط النفكير الشمولي أن يقوم الفرد أوال بأخذ الخطوات األولى من التفكر.عندما نفهم
تأثير السياق على تجاربنا حينها فقط نستوعب بشكل واضح إستحاله وجود نهج عالمى موحد للقيادة
إن فهم السياق ليس أمرا سهال – علينا أن نراقب ما حولنا لتحليل ما نراه  ،حتى نطرح األسئلة
الصحيحة .كما يدفعنا هذا إلى إدراك وتحدي تحيزنا الخاص .نمط التفكير الشمولي يساعدنا على
التواصل مع األشخاص المختلفين عنا (بسبب العمر والموقف والثقافة وما إلى ذلك)  ،ويعطينا
األدوات للعمل في مختلف البيئات المعقدة والمتنوعة
إننا نمارس هذا النمط من أجل
•لتدخلي في عوالم اآلخرين ولتتعمقي في فهم احتياجاتهم وقلقهم.
•لتطوير وإظهار التعاطف.
•فهم كيفية توافق قيمنا وسلوكنا مع توقعات مختلف البيئات.
•إنشاء وتعديل اإلطار المرجعي لدينا على أساس المعلومات المقدمة في سياقها المناسب.
•تكييف القيادة لتتالئم مع الظروف المحلية.
•تحديد التحيز الالواعي وتجنب التعميم والقوالب النمطية.
•تجنب افتراض أن نهج واحد يناسب الجميع.
•تأييد التنوع والشمولية بإستمرار.
•فهم كيفية العمل مع سياق معقد ومتنوع داخل منظومة الحركة الموحدة.
•تقييم إجراءات القيادة داخل السياق المحلي والعالمي وربط النتائج المحلية بالمهمة األساسية
للجمعية العالمية
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نصائح للتدرب على نمط التفكير الشمولي
ﺗﺣدي ﻧﻔﺳك ﻟطرح أﺳﺋﻠﺔ ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻌرﻓﮭم  ،وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻐرﺑﺎء.
ﻋﻧد اﻹﻟﺗﻘﺎء ﺑﺷﺧص ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﺣﺎول ﺗﺟﻧب اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟطﻘس وﺟرب اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺣﺎدﺛﺔ أﻛﺛر
ﻋﻣﻘﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺷﻛل أﻋﻣﻖ
ﻋﻧد اﻟﺗﺣدث ﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﺗدرب ﻟﺗﻛون ﻣﺳﺗﻣﻊ ﺟﯾد .أﻧت ﻟﺳت ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟرد .رﻛز ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﻘوﻟﮫ اﻟﺷﺧص أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎ ﺗﻧوي ﻗوﻟﮫ ﻻﺣﻘﺎ .اﻧﺗﺑﮫ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣدث ﺑﮭﺎ اﻵﺧرﯾن ) اﺧﺗﯾﺎر
اﻟﻛﻠﻣﺎت  ،ﻧﺑرة اﻟﺻوت  ،ﻟﻐﺔ اﻟﺟﺳد  ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
ﺣﺎول إﯾﺟﺎد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﻛل ﺷﺧص ﺗﻠﻘﺎه  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم
إذا ﻛﻧت ﺗﻛﺗﺷف ﺑﯾﺋﺔ ﺟدﯾدة )ﺑﻠد  ،ﻣﺟﺗﻣﻊ  ،أﺷﺧﺎص ﻻ ﺗﻌرﻓﮭم  ،إﻟﺦ(  ،ﺣﺎول أن ﺗﻘوم ﺑﮭذا
اﻷﻣر وﺑﻌﻘل ﻣﺗﻔﺗﺢ وﻧظر ﺛﺎﻗب .ﻛﯾف ﯾﺗﺣدث اﻟﻧﺎس ﻣﻌﺎ ،ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض؟ ھل ھذا
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻋﺗﻘداﺗك؟
إذا ﻛﻧت ﺗﻧوى اﻟذھﺎب ﻟﻣﻛﺎن ﻟم ﺗزره ﻣن ﻗﺑل  ،ﻋﻠﯾك اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺳﺑﻘﮫ ﻟﻠﻣﻛﺎن؟ ﺑﺣث
ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻌﺎدات .ﺳﯾﺳﺎھم ھذا أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗﻔﮭم ﻣن ﺣوﻟك ﺑﺷﻛل أﻋﻣﻖ
اﺣذر أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺻﯾدة اﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﺣﺗﻰ اذا ﻛﻧت ﺗراﻗب وﺗﺗﻌﻠم وﻓﻖ اﻟﺳﯾﺎق  ،ﻋﻠﯾك ﺗذﻛر
أن ﻻ أﺣد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣل ﻣﺣل ﺷﺧص آﺧر ﻣر ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ أﺧرى ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل

لكي تكون ميسراً جيداً  ،فأنت بحاجة إلى تصميم نماذج ذهنية ثم تطويرها في
المتعلمين .يجب عليك تجسيد العقليات خاصة في السياقات المختلفة
ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻋﻣل اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﻊ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣرﺷدات ﺑوروﻧدي
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قيادة العالقات  -نمط التفكير التعاوني
أن تكون قائد متعاون يعنى تقدير كل فرد في الفريق واعتبارهم مصدرً ا ومور ًدا – بما في ذلك أنفسنا.
هذا يعنى ال يوجد «رئيس» ولكن الجميع يساهم بطريقتة  ،بغض النظر عن العمر والدور والموقع.
حيث يعمل الناس واألفكار معًا بطرق ال يمكن التنبؤ بها  ،لذا فإن التعاون يتطلب مرونة
كما أن التعاون يهدف أيضًا إلى العمل بنشاط مع األشخاص المختلفين عنا أصحاب وجهات النظر
المختلفة والمهارات المتعددة (بسبب العمر والثقافة واألدوار واإلهتمامات  ،وما إلى ذلك) .بسبب هذا
اإلختالف قد يساعدنا هذا على تجربة أشياء جديدة والعثور على حلول مبتكرة  ،بناء عالقات بنائه ذات
معنى ويمكننا أيضا تحويل الشركاء إلى حلفاء

إننا نمارس هذا النمط من أجل
•كن جزء من الفريق  ،شارك اآلخرين الطاقة اإليجابية وساندهم.
•عليك أن تجمع بين السياقات ووجهات النظر المختلفة.
•استغل إختالفات اآلخرين ليكون شيء ثمين تستفيد منه الحقا :كل شخص لديه ما يضيفه للفريق!
قم بإرساء الهياكل والظروف والتصرفات التى تمنح اآلخرين الفرصة لإلزدهار.
•هيئ البيئة اآلمنة واإليجابية التى تمنح الناس الحرية إلتخاذ المبادرات.
•إنشاء فرص تمكين مشتملة للتعاون.
•كن منتبه للنزاعات المحتملة وحاول حلها قبل ظهورها.
•أطلب المساعدة وال تخف .إنك تساعد اآلخرين فلم ال تسمح لهم بالمساعدة.
•عليك برعاية القيادات من الفتيات والتعاون بين مختلف األجيال.
•قم ببناء شبكات أوسع وعالقات أكبر واستخدمها لتعزيز الحركة.
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نصائح للتدرب على نمط التفكير التعاوني
•انتبه لكل عضو في المجموعة وتأكد من عدم احتكار أى شخص المناقشة .عليك أن تعتاد سؤال
الجميع عن آرائهم ومساعدة من يتسمون بالهدوء والخجل على رفع أصواتهم.
•امنح الفريق بعض الوقت لمشاركة مشاعرهم  -لفهم شعور اآلخرين داخل الفريق  ،لمعرفة
ديناميكيات المجموعة وإيجاد حلول تجعل الجميع يشعرون بالتقدير.
•العمل بنشاط لتعزيزالروابط بين أعضاء الفريق من خالل تنظيم أنشطة بناء الفريق.
•استخدم التكنولوجيا لمساعدتك على التعاون مع فريقك بسهوله ويسر.
•تحدي نفسك على القيام بمشاريع مع أشخاص مختلفة في مختلف نواحى الحياة  ،كن متفتح الذهن
وامنح اآلخرين الفرصة لمفاجئتك! على سبيل المثال  ،اطلب من شخص ما نادرا ما تتحدثون أن
يقوم بمشروع ما معك  ،أو قم بتنظيم شراء هدية مع مجموعة من أفراد العائلة لقريبك األكبر سنا.
•تمكين الشباب من المشاركة الحقيقية .ضمان حصول الشباب على فرص ذات مغزى للمشاركة
في صنع القرار على جميع المستويات .تعلم أن تق ًدر بصدق إمكاناتهم من خالل التفاعل معهم
بنشاط.
•قم بتصميم الشبكة الخاصة بك وتعرف على األفراد والمجموعات الين يمكنك العمل معهم بشكل
أكبر أو بشكل مختلف لتحقيق أهدافك.
•قم بدعم الفريق وتفهم نقاط القوة لكل فرد وإعرض اآلليات التى تسهل على الجميع االعتماد
عليها.

نموذج القيادة ليس لمجرد مكان واحد أو أشخاص معينين  ،بل لكل“
”شخص وكل دور
)مشارك  ،ورشة قيادة المنطقة العربية في السودان(
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ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺑداﻋﻲ واﻟﻧﻘدي  -اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن أﺟل اﻹﺑﺗﻛﺎر
إن خلق مساحة للتفكير اإلبداعي والنقدي أمر ضروري للقائد الجيد  ،سواء بالنسبة لنا ولآلخرين ،
وخاصة عند اتخاذ القرارات وحل األزمات .التفكير النقدي يساعدنا على فهم وتقييم الموقف بعمق
وبدقة  ،بينما اإلبتكار يمنحنا الفرصة إليجاد حلول مبتكرة
لكى تصبح قائد مبدع عليك البحث عن أفكار وحلول مبدعة وتكون منفتح على التفكير المتباين ،
إلستكشاف إمكانية عمل األشياء بشكل جيد بدال من الطريقة التقليدية وتحمل المخاطرة الخاصة
باألفكار الجديدة .التفكير النقدي هو أن تطرح األسئلة الصحيحة  ،سبر غور األمور  ،التمتع بالرؤية
العالمية والفهم التحليلي المتعمق للوضع .إن هذا النمط يساعدنا على فهم ما هو على المحك وتقييم
أدوار وسلطة أصحاب النفوذ .كما يمكننا هذا النوع من التفكير على تقييم تأثيرنا على الوضع بشكل
موضوعي والتكييف مع المستقبل
إننا نمارس هذا النمط من أجل
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

فهم الخلفية الفكرية للناس وإفتراضاتهم والبيانات التي يعتمدون عليها.
استكشاف المواقف المعقدة واتخاذ القرارات.
تحليل البيانات بشكل فعال واستيعابها والتعلم منها.
التفكير المستقل بعيدا عن فكر الجماعة.
استكشاف االمنطق الدفين ألفكارنا.
تعلم ترتيب أولوية ما هو مهم وما قد يمكن إنهاءه الحقا.
اإلنفتاح على «التفكير المتشعب»  ،التعلم من مختلف وجهات النظر وتغيير آراءنا.
تشجيع الذات على اإلبتكار والخوض في مخاطر مدروسة.
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إننا نمارس هذا النمط من أجل
•تسائل بشكل منهجى عما تعتقد أنك تعرفه .من أين حصلت على هذه المعرفة؟ هل من الممكن أن
يحصل شخص آخر في مكان/زمان/موقف آخر أن يحصل على معلومة مختلفة؟
•حاول أن تتعمق قدر اإلمكان عند معالجة أمر ما .قم بتجربة ال «خمس لماذا» أو استراتيجيات
أخرى لتشجيعك على التفكير والتعرف على األسباب األساسية وراء أى أمر.
•كن على دراية كامله بما تتحدث عنه :القيام باألبحاث الالزمة للموضوع الذى تعمل به ومراجعة
المصادر قبل افتراض أن كل شىء على ما يرام.
•تمثيل األفكار والعمليات بشكل مرئي :رسم مبدئي  ،جداول  ،رسومات بيانية  ،وما إلى ذلك.
صمم خرائط لتحليل الشبكة وتأثير العمليات المعرضة للخطر عندما تكون بحاجة لحل مشكلة.
•احتفظ بأفكارك في مدونة خاصة بالقيادة واطرح على نفسك سؤال :ما هو أكبر أحالمك  ،كيف
تتخيل عالمك المثالي وكيف يمكنك الوصول إليه .درب عقلك على التفكير بحرية وتناسى عن
قصد الحواجز والعراقيل لتعطى الفرصة لعقلك أن يبدع.
•اطرح على نفسك أسئلة تحفزك على التفكير مثل «ماذا لو؟» و «لم ال؟».
•ناقش أفكارك مع األصدقاء أو العائلة .عادة ما نصبح أكثر إبداعًا عندما نتحدى عقولنا.
•تدرب على مهارات التركيز لتبقي ذهنك صافيا وإلفراد مساحة للتفكير اإلبداعي والنقدي.
•تعلم العمل بشكل أفضل :بمفردك  ،مع اآلخرين  ،في وجود موسيقى أو في هدوء تام  ،في
الصباح أو المساء؟ قم بتهيئة الظروف التى تحتاج لها إلستخدام أقصى قدرات عقلك ولتقديم
عادات إيجابية للتعبير عن إبداعاتك بشكل منتظم قدر اإلمكان.

تحتاج إلى توجيه العقليات نحوك  ،تحتاج إلى غرس لهم في حياتك .أنت تعرف جيدًا ما قمت«
به في الماضي ويمكنك مقارنة ما تفعله اليوم .تساعدك العقليات على فهم كيف يمكنك التغيير
 «.لألفضل .يمكنك استخدامها للتقييم الذاتي ثم استخدامها في كل مكان وطوال الوقت
مشارك ،ورشة عمل القيادة مع رابطة مرشدات دو بوروندي
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ﻧﻣط ﺗﻔﻛﯾر ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن  -قيادة ﻣن أﺟل تمكين الفتيات
بدأت حركة المرشدات وفتيات الكشافة بعد طلب الفتيات الحصول على نفس الفرص المتاحة للذكور.
هذا مثال ملموس لممارسة الفتيات لنمط تفكير يعكس المساواة بين الجنسين  ،لما يمثله من خلق فرص
للفتيات لتزدهر وتطور من إمكاناتهن
من أجل التمكين الكامل للقيادة  ،نحتاج إلى تطوير المعرفة واستيعاب مفهوم المساواة بين الجنسين.
في كل بلد في العالم ال تزال هناك أوجه من عدم المساواة بين الرجال والنساء .من خالل التفكير مليا
والبحث في هذا األمر كل في سياقه يمكننا التغلب على العوائق التى تتعلق بالقيادة لخلق مساحة تمكينية
ألنفسنا وللشابات والفتيات من حولنا
إننا نمارس هذا النمط من أجل:
•مراعاة النوع سواء ذكر أو أنثي في حياتنا اليومية بشكل واعي.
•البحث والمعرفة أكثر عن المساواة بين الجنسين.
•التفكر في الفروق التى نلمسها في حياتنا الخاصة.
•التعرف على اآلليات التى تحد من فاعلية القيادة بسبب الحواجز الخاصة بالنوع.
•تعديل ممارسات القيادة الخاصة بنا ألخذ النوع في اإلعتبار.
•تشجيع قيمة الحركات التى تقودها الفتيات.
•دعم الشابات والفتيات األخريات وتمكينهم ليصبحوا أكثر وعيا للحواجز الجنسانية ليتغلبوا عليها.
•مواجهة الصور النمطية السلبية ضد المرأة.
•السعي بشكل فعال لتحقيق المساواة بين الجنسين.
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نصائح للتدرب على نمط تفكير يعكس المساواة بين الجنسين
•تأمل بعض التصرفات البسيطة التى قد تكون قد قمت بها دون قصد وأدت إلى التفرقة بين
الجنسين .هل استخدمت مفردات أو تعبيرات للتفرقة («كن رجال»  /استرجلي « ،ال تبكى
كالفتيات»  ،إلخ)؟ هل سبق وأن أطلقت حكما مسبقا على فتاة بسبب مظهرها؟ هل سبق وأن
أصابتك الدهشة لما يقوم به رجل أو امرأة أو ما يحب أو تحب بسمم كون هذا األمر عادة لسيت
«نسائية» أو «ذكورية»؟
•احتفل بالنساء الملهمات في حياتك (من تعرفهم والغرباء!) .احتفظ بقوائم النساء الالتي يلهمنك
والسبب .احتفظ بمقوالت شهيرة لنساء قادة في مذكرتك .حاول أن تكتشف امرأة ملهمه كل
شهر (ناشطة  ،فنانة  ،رياضية  ،إلخ) .هل تحدثت علنا قبل ذلك عن التحديات التى كان عليها
مواجهتها كامرأة في مجال عملها؟
•قم بتنظيم تحديات لنفسك أو ألصدقائك :عليك قراءة كتب ألفها نساء  ،اإلستماع لموسيقي من قبل
نساء أو مشاهدة أفالم عن نساء لمدة شهر كامل .فكر في هذا التحدى :هل كان صعب أو محبط؟
ما تأثير هذا على موقف المرأة في العموم؟
•تحدي القوالب النمطية الجنسانية كلما كان ذلك ممكن ولكن تذكر أن عدم المساواة بين الجنسين
هو موضوع قد يكون صعب .اوجد مساحة للرعاية الذاتية وإذا كانت طاقتك منخفضة  ،ال تخف
من التراجع وتوجية األشخاص إلى مصادر أخرى للمعلومات.
•استكشفى ردود أفعال الرجال والفتيان حولك فيما يتعلق بالمساواة :ناقشى األمور التى قد تكونى
قد مررت بها كفتاة/شابة (على سبيل المثال التحرش  ،الدورة الشهرية  ،العنف  ،الصور النمطية
الضارة  ،التمثيل السلبي في الثقافة الشعبية  ،عوائق قد تحول دون متابعة اهتماماتك  ،التسويق
القائم على الجنس  ،إلخ) وراقبى اذا كانت هذه المواضيع تم مناقشتها من الفتيان والرجال .إذا كن
رجل/فتى  ،عليك الذهاب الى الفتيات والشابات في عائلة وسؤالهن عن تلك المواضيع مما يتيح
لك فهم تأثيرهم على اإلناث وكيف يمكن أن تقدم يد العون.
•تحدث مع الشابات والفتيات األخريات في مؤسستك .كيف أثر جنسهم على تجربتهم؟ حاول تحديد
طرق بسيطة لمساعدة بعضنا البعض وخلق مساحات ألصواتك ولممارسة القيادة معا .إذا كنت
تعمل مع الفتيات  ،كيف يمكنك منحهم فرص اضافية تعزز من ثقتهم وتمنحهم اللحظة التى يرفعن
فيه أصواتهم لتولى زمام المبادرة.

تسلط عقلية القيادة الضوء على القيم الهامة للفتيات المرشدات  /الكشافة .فهي
تساعد المنظمات األعضاء وأعضاء اللجان على النظر على نطاق أوسع والتفكير
في القرارات قبل اتخاذ اإلجراءات .أنها تسهل اإلجراءات والسلوكيات في العديد
من المجاالت .إن ممارسة العقليات القيادية تعزز قيمنا األساسية وتمكننا من نقل
.قيمنا خارجيا في سياق حديث
جيف هسو  ،لجنة البرنامج والتدريب  ،فتيات الكشافة في تايوان
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القيادة من أجل التأثير  -نمط التفكير في اإلجراءات المسؤولة
إن ممارسة نمط التفكير في اإلجراءات المسؤولة تعنى أن نقوم بمحاولة إحداث تغيير بناء :ألنفسنا
ولألشخاص من حولنا والمجتمع بشكل عام .إننا نقوم بتحويل القيم إلى أعمال وإلهام لآلخرين للقيام
بالمثل
يدفعنا نمط التفكير في اإلجراءات المسؤولة إلى تطوير رؤية التغيير الذى نسعى له في العالم ،
باإلضافة إلى األفكار التى تساعدنا على الوصول لهذا الهدف .هذا يعنى التفكير في الصورة األكبر ،
التفكير في كيفية تحقيق أهدافنا ضمن هذه الصورة واإلجراءات الواجب اتخاذها طول الطريق .لتحقيق
أهدافنا علينا في بعض األحيان العمل مع فريق لتغيير بعض األشياء ولحماية اآلخرين
إننا نمارس هذا النمط من أجل
•القيادة لصالح الحركة والمجتمع  ،مسترشدين باألهداف والقيم الخاصة بالجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات االكشافة.
•ساعد في تحريك الطاقة نحو التغيير أو لحماية اإلستمرارية.
•فهم محفزات التغيير  ،كيفية التأثير ورعاية البيئة التى لديها استعداد للتغيير.
•شحذ الشجاعة لتغيير بعض األشياء التى لم يتم تغييرها من قبل.
•تعلم كيفية الدفاع عن األشياء التى تهمنا.
•كن المثل األعلى للمواطن المسؤول لتلهم وتحشد اآلخرين.
•التفكير في توابع أفعالك وكيف يمكن أن تؤثر على أنفسنا  ،الفريق  ،المجتمع  ،الحركة ...
•فهم األخالقيات واالستدامة والتأثر طويل األجل ألعمالنا.
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نصائح للتدرب على نمط التفكير في اإلجراءات المسؤولة
•تحقق دائما من الدفاع وراء ما تقوم به :هل تصرفاتك ذات صلة بالهدف األكبر؟ هل اليزال
الغرض نفسه ذا صلة؟ ما هو األمر الذى يحتاج إلى الحماية؟
•قد تحتاج إلى بعض التغيير لحماية اإلستمرارية! قد تقرر تغيير الطريقة التى تؤدى بها بعض
األشياء لحماية الهدف األكبر.
•تحدي عاداتك وعادات اآلخرين :كونك تقوم ببعض األشياء بطريقة معينة ال يعنى أنها أفضل
طريقة.طور من معرفتك وفهمك للقضايا المجتمعية .يمكنك استخدام منصة أهداف التنمية
المستدامه والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  www.thegoals.orgالكتشاف
القضايا الرئيسية التى يواجهها العالم والتأمل في كيفية تأثير أفعالك عليها.
•إبحث عن األعمال التى يمكن أن تكون ضارة بالمجتمع أو البيئة .تحدي نفسك للتخلي عن شىء
اعتدت عليه ولكن ليس من األشياء التى ال تستطيع اإلستغناء عنه ويكون ضار بالبيئة (يعتمد
على وضعك الخاص  ،على سبيل المثال  ،استخدام سيارتك بدال من المواصالت العامة ،استخدام
األكياس البالستيكية أو الشفاطة البالستيكية للشرب  ،تناول الكثير من اللحوم  ،وما إلى ذلك).
•تذكر وعد المرشدات وفتيات الكشافة و تذكر أن تحاول إحداث تغييرإيجابي صغير كل يوم.
•اطلع على رؤية ورسالة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة و استخدمها للتأمل في
ممارسات القيادة الخاصة بك .كيف يمكنك القيادة بشكل يتوافق أكثر مع هذه الرؤية والرسالة؟

المراجع للمزيد من التفاصيل
جوسلينج جاى  ،مينتسبرج اتش ،العقول الخمس للمديرين  ،بحث لبرنامج الماجستير جامعة
هارفرد لألعمال :نوفمبر 2003
 ، http://impm.orgالخمس أنماط من التفكير للقادة  ،برنامج الماجستير الدولي للمدراء
تورنبول س  ،كيس ب  ،إدواردز ج  ،شيدليتسكى د  ،سيمسون ب  ،القيادة العالمية :حكمة
مختلفة لعالم معقد  ،بلجراف ماكميليان  ،بيسمبر ( 2011والعمل الذى يتبعه من مؤتمرات
).القمة العالمية للقادة
مادسين  ،س ر  ،استخدام عدسة القيادة العالمية للتعامل مع مهمة تنمية القيادات النسائية ،
.جامعة وادى يوتا 2009
رايتز م  ،شاسكالسون م  ،أوليفير س ،فالر ل  ،القائد الواعي  ،تطوير القدرة على الصمود
والتعاون في األوقات المعقدة من خالل ممارسات ذهنية  ،أشتريدج للتعليم التنفيذي هولت ،
نوفمبر 2016
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