
برنامج الـITF لتنمية املرأة

النشاط 1
توجيهات القيادة

لي بوملان

يطَلب منك هذا اإلستبيان أن تصف نفسك كمدير وكقائد. أعِط رقم “4” ألكثر عبارة تصف حالتك، وأعِط “3” لثاني عبارة تصف 
حالتك، وكذلك حتى تصل إلى الرقم “1” والذي ميثل اقل ما يصف حالتك. يجب تعبئة كل خط برقم.

1.        إن أقوى املهارات لدي هي:   
     

املهارات السياسّية             أ.                                        

العالقات الشخصية        ب.                                        

املهارات التحليلية        ج.                                        

موهبة الدراما             د.                                        

2.       إن أفضل طريقة لوصفي هي:

قائد ُملَهم    أ.                                        
               

خبير فني   ب.                                        
             

مفاوض ماهر ج.                                        
          

ُمسَتمع جيد  د.                                        
           

3.       إن أكثر ما ساعدني كي أصبح قائداً ناجحاً هو مقدرتي على:

بناء حتالفات قوية وقاعدة سياسية      أ.                                        
  

إلهام وإثارة اآلخرين     ب.                                        
              

تدريب وتطوير الناس      ج.                                        
             

ُمسَتمع جيد            د.                                        
                   

4.       إن أكثر ما ياُلحظه الناس عني هو:      
  

إيالء اإلنتباه للتفاصيل  أ.                                        
                 

املقدرة على النجاح في مواجهة النزاعات واملعارضة     ب.                                        

اجلاذبية )الكاريزما(                ج.                                        
  

اإلهتمام بالناس                      د.                                        



برنامج الـITF لتنمية املرأة - املستوى الثالث

5.       أهم صفات القيادة الّتي أتَسم بها:

اإلهتمام ودعم اآلخرين         أ.                                        
  

الصرامة والشدة      ب.                                        
          

الوضوح والَتفكير املنطقي    ج.                                        

التخيل واإلبداع           د.                                        
      

6.       أفضل ما أوَصف به:

ذا رؤية                أ.                                        
       

إنساني       ب.                                        
              

سياسي    ج.                                        
                 

محلل                       د.                                        
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النشاط 2 
توجيهات القيادة 

النقاط
في الفراغات املوجودة في كل عمود هنا، أدِخل تسجيل النقاط للنقطة املذكورة إلى يسار كل فراغ في اإلستبيان. على سبيل 

املثال، إذا قمت بتصنيف مهارات التحليل )1جـ( بالرقم “4” في الفراغ إلى جانب 1جـ في هذه املرحلة. إسَتِمر بذلك حتى ملئ جميع 
الفراغات. قم بجمع اجملموع الكلي لكل األعمدة وَضع في اجملموع النهائي في أسفل كل عمود

)SY(  )PL(  )HR(  )ST(

1د                                       1أ                                        1ب                                       1ج                                      

2أ                                       2ج                                        2د                                        2ب                                      

3ب                                       3أ                                        3ج                                        3د                                       

4ج                                       4ب                                        4د                                        4أ                                       

5د                                       5ب                                        5أ                                        5ج                                       

6أ                                       6ج                                        6ب                                        6د                                       

                                                                                                                                                       

 اجملموع                                     اجملموع                                     اجملموع                                      اجملموع                                     
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النشاط 3
للقادة رؤية. يتشاركون بحلم وتوجه يرغب النّاس اآلخرون بالتشارك بها وإتباعها. تنفذ رؤيتهم إلى النقابة وتظهر في األعمال، 

املعتقدات، القيم واألهداف التي يحملها القادة في املنظمة لديكم. بإستطاعة القادة األقوياء اإللهام عن طريق الرؤية اخلاصة بهم. 
وفي الواقع، فإن الكثير من املنظمات والنقابات كانت قد تأسست  ألنه كان للمؤسس رؤية حيال ما يستطيعون حتقيقه. التشارك 

بتلك الرؤية مع اآلخرين بطريقة جتعلهم ينخرطون بالعمل هو سر جناح رؤية القيادة.

أسئلة هامة كي تأخذها بعين اإلعتبار عند تطوير الرؤية:

ما هي أهمية النقابة للنساء في هذا الوقت؟  •

ما الذي ترغب النقابة تحقيقه للنساء على المدى األوسع؟  •

ما أهمية ذلك ليس للنساء األعضاء فقط، ولكن أيضاً للمجتمع ككل؟  •

ما الذي ترغب في تحقيقه؟  •

أين تقف اآلن منظمتك وأين ترغبها أن تصل؟  •

ما هي المعتقدات والقيم لديكم؟  •

كيف يمكنك تقديم المزيد من الدعم للنّساء العامالت بالنقل كي تزداد مشاركتهن؟  •

بعد أن تكن قد قمت بتطوير الرؤية لديكم، فكر في اخلطوات األولى التي ستقوم بها لكسب الدعم لتلك الرؤية من:

الناشطات أ. 

ب.        قيادة النقابة

جـ.        األعضاء

د.         األعضاء احملتملون
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النشاط 4
ورقة التخطيط للعمل

قم لوحدك بإستخدام ورقة التخطيط للعمل لتطوير خطة العمل اخلاّصة بك. ضع األهداف والغايات واملهمات التي سوف متكنك 
من حتقيق األهداف. تأكّد من أن جميع املهّمات تتصف بالذكاء. تُشارك بها مع شخص آخر وكن مستعّداً إلطالع بقية اجملموعة على 

بعض من اخلطة.

الهدف:
الغايات:

.1

.2

.3

الشخص القيادياملواردالتوقيتات الرئيسيةاملهمة
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مثال من منوذج للتخطيط:

عنصر احلملة
النشاط
الشهر 1

النشاط
الشهر 2

النشاط
الشهر 3

النشاط
الشهر 4

النشاط
الشهر 5

النشاط
الشهر 6

اجملال: إجراءات وتنظيم 
العّمال النشطاء

الناحية 
القانونية

اإلعالم

احلكومة 
والسياسة

املنظمات غير
احلكومية، اجملتمع

املستثمرون

الزبائن


