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المقدمة
.1المقدمة
.1
وبعد..
و�سلموبعد..
و�سحبهو�سلم
وعلى� �آلهآلهو�سحبه
حممدوعلى
نبيناحممد
علىنبينا
و�ل�سالمعلى
و�ل�سالةو�ل�سالم
وحدهو�ل�سالة
�حلمدهللهللوحده
�حلمد
بذل
وقدبذل
و�لتناول،وقد
�لبحثو�لتناول،
�ملعقدةيفيف�لبحث
إن�سانية�ملعقدة
�لظو�هر� �للإن�سانية
�لقياديةمنمن�لظو�هر
و�ل�سخ�سية�لقيادية
�لقيادةو�ل�سخ�سية
تعد�لقيادة
تعد
و�لتجارب
�لعلميةو�لتجارب
أبحاث�لعلمية
�لدر��ساتو�و�للأبحاث
بالعديدمنمن�لدر��سات
يقومونبالعديد
وليز�لونيقومون
�ملتخ�س�سونوليز�لون
�لباحثون�ملتخ�س�سون
فيها�لباحثون
فيها
�لدر��سات
�ملجال� �،إلإل� �أنأن�لدر��سات
هذ��ملجال،
حا�سمةيفيفهذ�
بنتائجحا�سمة
و�خلروجبنتائج
�لظاهرة،و�خلروج
هذه�لظاهرة،
ل�ستيعابهذه
�حليةل�ستيعاب
�لعملية�حلية
�لعملية
�ملجالت
إن�ساينيفيف�ملجالت
بالتطور� �للإن�ساين
لرتباطهابالتطور
تتجدد،لرتباطها
�ل�سابقةتتجدد،
�لدر��سات�ل�سابقة
على�لدر��سات
و�لتعقيباتعلى
تتو�ىلو�لتعقيبات
تتو�ىل
أ�ساليبجديدة
أدو�تو�و�أ�ساليب
فيحتاج� �للأمرأمر� �إىلإىل� �أدو�ت
�ليومفيحتاج
يعدفعافعاًل ًل�ليوم
أم�سململيعد
كانفعافعاًل ًلباباللأم�س
�ملختلفة،فمافماكان
�ملختلفة،
جديدة. .1 1
ع�سره،
وتغيري�تع�سره،
إن�سانوتغيري�ت
�حتياجات� �للإن�سان
متفاع ًال ًالمعمع�حتياجات
ديناميكي،متفاع
وتو�سعديناميكي،
متددوتو�سع
�لقيادةيفيفمتدد
علم�لقيادة
وليز�لعلم
وليز�ل
�لقيادةيفيف
علم�لقيادة
جمالتعلم
ت�سنيفجمالت
وقدمتمتت�سنيف
و�لتو�سع،وقد
�لتمددو�لتو�سع،
ثابتةيفيف�لتمدد
علميةثابتة
أ�سولعلمية
ي�ستند� �إىلإىل� �أ�سول
�إ �إَّل َّل� �أنهأنهي�ستند
22
للقيادة((ILA
�لعامليةللقيادة
�جلمعية�لعاملية
تنظمه�جلمعية
�لذيتنظمه
،2014م�،لذي
ع�سر2014م
�ل�ساد�سع�سر
للقيادة�ل�ساد�س
�لدويلللقيادة
ؤمتر�لدويل
�ملو�ملوؤمتر
، ، ))ILA
�لتايل:
�لنحو�لتايل:
على�لنحو
رئي�سةعلى
جمالترئي�سة
�ستةجمالت
� �إىلإىل�ستة
BusinessLeadership
أعمال((Leadership
قيادة� �للأعمال
 ))11قيادة
.).)Business
.).)Leadership
LeadershipDevelopment
�لقيادي((Development
�لتطوير�لقيادي
� ))22لتطوير
.).)Leadership
LeadershipEducation
�لقيادة((Education
تعليم�لقيادة
 ))33تعليم
.).)Leadership
LeadershipScholarship
�لقيادية((Scholarship
�ملنح�لقيادية
� ))44ملنح
.).)Public
PublicLeadership
�لعامة((Leadership
�لقيادة�لعامة
� ))55لقيادة
.).)Youth
YouthLeadership
�ل�سابة((Leadership
�لقيادة�ل�سابة
� ))66لقيادة
�ملتخ�س�سون
يتناولها�ملتخ�س�سون
�لتييتناولها
�لرئي�سة�،لتي
�لق�سايا�لرئي�سة،
جمموعةمنمن�لق�سايا
�ملجالتجمموعة
هذه�ملجالت
جمالمنمنهذه
وحتتكلكلجمال
وحتت
�ملهمة
�ملجالت�ملهمة
تلك�ملجالت
در��ستنامنمنبنيبنيتلك
مو�سوعدر��ستنا
�ل�سابةهيهيمو�سوع
و�لقيادة�ل�سابة
و�لبحث،و�لقيادة
بالدر��سةو�لبحث،
و�ملهتمونبالدر��سة
و�ملهتمون
�حلا�سر
عمادهايفيف�حلا�سر
فهمعمادها
�ار�ت،فهم
ونهو�س� �للأممأممو�و�حل�حل���س��س��ار�ت،
بناءونهو�س
�ل�سريحةيفيفبناء
أهميةه�ه��ذه�ذه�ل�سريحة
نظر ً�للأهمية
نظر ً�
�لعربية�ل�سعودية
�ململكة�لعربية
�سنةيفيف�ململكة
�سن((�))3535سنة
حتت�سن
�ل�سبابحتت
ن�سبة�ل�سباب
ومتثلن�سبة
و�مل�ستقبل،ومتثل
و�مل�ستقبل،
ح�سب
�ل�سعودية(())7676%%ح�سب
عام2008
إح�سائياتعام
� �إح�سائيات
2008م.م.
عام،
ب�سكلعام،
�لفئةب�سكل
لهذه�لفئة
�ملوجهةلهذه
�لتنموية�ملوجهة
�لرب�مج�لتنموية
و�للتفات� �إىلإىل�لرب�مج
�لهتمامو�للتفات
تدعونا� �إىلإىل�لهتمام
�لن�سبةتدعونا
هذه�لن�سبة
هذه
ورقي
نهو�سورقي
ي�ساهميفيفنهو�س
قياديي�ساهم
جيلقيادي
لتكوينجيل
خا�س،لتكوين
ب�سكلخا�س،
�لقياديب�سكل
أهيل�لقيادي
كالتاأهيل
�لنوعيةكالتا
و�لرب�مج�لنوعية
و�لرب�مج
أمم.
و�ل�سيادةبنيبني� �للأمم.
�لريادةو�ل�سيادة
وقيادته� �إىلإىل�لريادة
جمتمعه،وقيادته
جمتمعه،
�مل�سحية
�لدر��سات�مل�سحية
ملنهج�لدر��سات
وفق ًاملنهج
و�لتو�سياتوفق ًا
�لنتائجو�لتو�سيات
جمموعةمنمن�لنتائج
وتقدميجمموعة
عر�سوتقدمي
�سيتمعر�س
�لوثيقة�سيتم
هذه�لوثيقة
يفيفهذه
خا�س. .
ب�سكلخا�س
�ل�سابةب�سكل
و�لقياد�ت�ل�سابة
�لقيادةو�لقياد�ت
جمال�لقيادة
�ملتخ�س�سةيفيفجمال
و�جلهات�ملتخ�س�سة
للرب�مجو�جلهات
للرب�مج
بت�سرف.
بت�سرف.
Expanding
Expanding
the
the
Network,
Network,
Cynthia
Cynthia
Cherrey,
Cherrey,
ILA
ILA
2014
2014
Global
Global
Conference-1
Conference-1
16thAnnualILAGlobalConferenceOCTOBER30–NOVEMBER2,2014/SANDIEGO,CALIFORNIA-2
16thAnnualILAGlobalConferenceOCTOBER30–NOVEMBER2,2014/SANDIEGO,CALIFORNIA-2
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الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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التنفيذي
الملخصالتنفيذي
.2الملخص
.2
�لبارزة،
أمور�لبارزة،
أ�سبحمنمن� �للأمور
م�ستوياتها� �،أ�سبح
�ختالفم�ستوياتها،
على�ختالف
�ل�سابةعلى
�لقياد�ت�ل�سابة
إعد�د�لقياد�ت
و�لعنايةباباإعد�د
�لهتمامو�لعناية
� �إنإن�لهتمام
�لقت�سادية،
�حلياتية�لقت�سادية،
�ملجالت�حلياتية
كافة�ملجالت
وتدخليفيفكافة
�زدي��اد�اد، ،وتدخل
وهييفيف�زدي�
�ل�سريحة،وهي
هذه�ل�سريحة،
أهميةهذه
نظر ً�للأهمية
نظر ً�
هذ�
ويت�سكلهذ�
�ملجالت،ويت�سكل
وغريهامنمن�ملجالت،
و�لتطوعيةوغريها
و�لتعليمية،و�لتطوعية
و�لجتماعية،و�لتعليمية،
و�لريا�سية،و�لجتماعية،
و�ل�سيا�سية،و�لريا�سية،
و�ل�سيا�سية،
�سغرية
مبادرة�سغرية
�لدول� �إلإللهالهامبادرة
دولةمنمن�لدول
جتددولة
تكادجتد
حتىللتكاد
أهلي،حتى
�حلكوميو�و�للأهلي،
�مل�ستوى�حلكومي
على�مل�ستوى
�لهتمامعلى
�لهتمام
�ل�سابة.
�لقياد�ت�ل�سابة.
تطوير�لقياد�ت
أهيل�أو�أوتطوير
جمالتاتاأهيل
كبريةيفيفجمال
�أو�أوكبرية
�لقياد�ت
و�لبحثعنعن�لقياد�ت
�لثمن،و�لبحث
غالية�لثمن،
حقيقيةغالية
ثروةحقيقية
�لقادة»همهمثروة
«�ل�سباب�لقادة»
�لهتمامللأنأن«�ل�سباب
هذ��لهتمام
و�سببهذ�
و�سبب
�ملردود
لتحقيق�ملردود
�ملتقنلتحقيق
�لدقيق�ملتقن
�لعمل�لدقيق
حتتاج� �إىلإىل�لعمل
�ملدىحتتاج
طويلة�ملدى
بعمليةطويلة
أ�سبهبعملية
حتدث� �للأثرأثر� �أ�سبه
�لتيحتدث
�ل�سابة�لتي
�ل�سابة
�لعايل.
�لعايل.
�ل�سمالية
أمريكا�ل�سمالية
أوربيةو�و�أمريكا
و�لدول �للأوربية
�لعربيةو�لدول �
�ملنطقة�لعربية
�سملت�ملنطقة
�لتي�سملت
�مل�سحية�لتي
�لدر��سة�مل�سحية
هذه�لدر��سة
تو�سلنايفيفهذه
وقدتو�سلنا
وقد
عاملية،
منظماتعاملية،
�ل�سابةمنمنمنظمات
�لقياد�ت�ل�سابة
أهيل�لقياد�ت
لتطويروتاوتاأهيل
�ملبادر�تلتطوير
�لعديدمنمن�ملبادر�ت
آ�سيا� �،إىلإىل�لعديد
و�سرق� �آ�سيا،
و�سرق
�لقت�ساد
منتدى�لقت�ساد
،)،)YGLمنمنمنتدى
�لعاملية((YGL
�ل�سابة�لعاملية
�لقياد�ت�ل�سابة
�ل�سابة»�« «،لقياد�ت
�لعربية�ل�سابة»،
«�لقيادة�لعربية
كمبادرة«�لقيادة
كمبادرة
أفريقيا
غرب� �أفريقيا
دولغرب
وبع�سدول
فل�سطنيوبع�س
�ملنت�سرةيفيففل�سطني
�ل�سبابية»�ملنت�سرة
�لقياد�ت�ل�سبابية»
جمال�س�لقياد�ت
ومبادر�ت« «جمال�س
�لدويل،ومبادر�ت
�لدويل،
�لعاملية،
�ل�سباب�لعاملية،
ومنظمة�ل�سباب
لل�سعوب،ومنظمة
أمريكيةلل�سعوب،
�لدعم� �للأمريكية
وجمعية�لدعم
�رو�،وجمعية
و�ملدعومةمنمن� �لأولن�أون��رو�،
�لعربيةو�ملدعومة
�لعربية
�ملنظمات.
وغريهامنمن�ملنظمات.
وغريها
أجنبية
منظمات� �أجنبية
بدعممنمنمنظمات
�لعربيةبدعم
�ملنطقة�لعربية
موجهة� �إىلإىل�ملنطقة
�لرب�مجموجهة
جمموعةمنمن�لرب�مج
توجدجمموعة
وكذلكتوجد
وكذلك
THE
�ل�سبابيةTHE
�لقيادة�ل�سبابية
برنامج�لقيادة
أ�سهرهابرنامج
ومن� �أ�سهرها
�لعامل،ومن
�سعوب�لعامل،
ثقافي ًابنيبني�سعوب
�نفتاح ًاثقافي ًا
تالحق ًا�نفتاح ًا
ت�ستهدفتالحق ًا
ت�ستهدف
�ل�سر�كة
برنامج�ل�سر�كة
�لقادةيفيفبرنامج
إعد�د�لقادة
أكادميية �إعد�د
� ،�MEPIأكادميية �
،MEPISTUDENT
STUDENTLEADER
LEADERINSTITUTES
INSTITUTES
Mosaic
وبرنامجMosaic
�ل�سويدي،وبرنامج
للمعهد�ل�سويدي،
))YLVPللمعهد
�ل�سباب(YLVP
�لقادة�ل�سباب(
وبرنامج�لقادة
�لعربية،وبرنامج
�لدمناركية�لعربية،
�لدمناركية
�لربيطاين.
�ل�سابة�لربيطاين.
للقياد�ت�ل�سابة
�لدويلللقياد�ت
موز�ييك�لدويل
موز�ييك
�ل�سبب� �إىلإىل
ويعود�ل�سبب
حت�سر،ويعود
أكرثمنمن� �أنأنحت�سر،
متعددةو�و�أكرث
فهيمتعددة
�لعربيةفهي
�ملنطقة�لعربية
�ملحليةيفيف�ملنطقة
�ملبادر�ت�ملحلية
� �أماأما�ملبادر�ت
بنية
ذ�تبنية
مبادر�تذ�ت
توجدمبادر�ت
�ملقابلتوجد
وقتية،ويفويف�ملقابل
أكادميية�،أو�أو� �أنهاأنهاوقتية،
أ�س�س� �أكادميية،
على� �أ�س�س
قائمةعلى
لي�ستقائمة
بع�سهالي�ست
� �أنأنبع�سها
�لقياد�ت
كربنامج�لقياد�ت
مناطقهاكربنامج
عاملةيفيفمناطقها
ربحيةعاملة
غريربحية
منظماتغري
حكومية�أو�أومنظمات
جهاتحكومية
مدعومةمنمنجهات
قويةمدعومة
قوية
�ل�سابة
�لقياد�ت�ل�سابة
وجمال�س�لقياد�ت
مب�سر،وجمال�س
�لقادةمب�سر،
ؤ�س�سة�لقادة
وموؤ�س�سة
�لفل�سطيني،ومو
�سارك�لفل�سطيني،
ومنتدى�سارك
�ليمن،ومنتدى
�ل�سابةيفيف�ليمن،
�ل�سابة
وتون�س.
و�جلز�ئروتون�س.
و�ملغربو�جلز�ئر
فل�سطنيو�ملغرب
يفيففل�سطني
�ل�سابة،
�لقياد�ت�ل�سابة،
أهيل�لقياد�ت
�ملبادر�تيفيفتاتاأهيل
مميزةمنمن�ملبادر�ت
جمموعةمميزة
توجدجمموعة
�ل�سعوديةتوجد
�لعربية�ل�سعودية
�ململكة�لعربية
� �أماأمايفيف�ململكة
مركز
ومبادرةمركز
�ل�سابة،ومبادرة
للقياد�ت�ل�سابة،
فهدللقياد�ت
حممدبنبنفهد
أمريحممد
كمبادرة� �للأمري
تدريبيةكمبادرة
بر�مجتدريبية
�سكلبر�مج
على�سكل
وتقامعلى
وتقام
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و�ملوهبة
�لتميزو�ملوهبة
عماد�لتميز
�ل�سابةيفيفعماد
�لقياد�ت�ل�سابة
برنامج�لقياد�ت
ومبادرةبرنامج
�ل�سباب،ومبادرة
رعاية�ل�سباب،
�ل�سابةيفيفرعاية
�لقياد�ت�ل�سابة
�لقياد�ت
�لقياد�ت
تنمية�لقياد�ت
ملركزتنمية
�لربحيملركز
غري�لربحي
�لعملغري
لقياد�ت�لعمل
بكرلقياد�ت
وبرنامجبكر
�سعود،وبرنامج
حممدبنبن�سعود،
إمامحممد
بجامعة� �للإمام
بجامعة
ؤ�س�سة
أكادمييملوملوؤ�س�سة
�لنجاح� �للأكادميي
وبرنامج�لنجاح
بجدة،وبرنامج
إد�ري�ة��ةبجدة،
�لنخبة� �للإد�ري�
ملركز�لنخبة
�مل�ستقبلملركز
وقياد�ت�مل�ستقبل
بالريا�س،وقياد�ت
بالريا�س،
بجدة.
�لناجحبجدة.
�لقائد�لناجح
�لقائد
وعدد(())3030
�لعمليةوعدد
�لعلمية�لعملية
�لقيادية�لعلمية
�لنماذج�لقيادية
منوذج ًامنمن�لنماذج
عدد(())1414منوذج ًا
علىعدد
�لدر��سةعلى
هذه�لدر��سة
وحتتويهذه
وحتتوي
وحتليلها
ودر��ستهاوحتليلها
�لنماذجودر��ستها
�لعديدمنمن�لنماذج
فرزهامنمنبنيبني�لعديد
حيثمتمتفرزها
�ل�سابة،حيث
�لقياد�ت�ل�سابة،
أهيل�لقياد�ت
برناجم ًايفيفتاتاأهيل
برناجم ًا
�لقياديةثمثم
و�لرب�مج�لقيادية
�ل�سابةو�لرب�مج
�لقياد�ت�ل�سابة
بر�مج�لقياد�ت
�سالحيتهايفيفبر�مج
مدى�سالحيتها
وقيا�سمدى
بينهاوقيا�س
فيمابينها
و�ملقارنةفيما
و�ملقارنة
أهد�ف
و��سحة� �للأهد�ف
غريو��سحة
�لرب�مجغري
��ستبعاد�لرب�مج
وحمتوياتها،ومتومت��ستبعاد
أهد�فهاوحمتوياتها،
�لرب�مجو�و�أهد�فها
تفا�سيل�لرب�مج
�لنظر� �إىلإىلتفا�سيل
�لنظر
و�ملحتويات.
و�ملحتويات.
�لقيادة
وجملة�لقيادة
معايري،وجملة
للقيادة((فف))معايري،
�لعامليةللقيادة
�جلمعية�لعاملية
معايري�جلمعية
علىمعايري
بنا ًءعلى
�لرب�مجبنا ًء
هذه�لرب�مج
�لنظريفيفهذه
ومتومت�لنظر
�لقياد�ت.
أهيل�لقياد�ت.
إبد�عيةيفيفتاتاأهيل
�لقيادة� �للإبد�عية
مركز�لقيادة
در��ساتمركز
و�ل�ستفادةمنمندر��سات
معايري،و�ل�ستفادة
�ملتميزة(())77معايري،
�ملتميزة
نقاط:
ثالثنقاط:
جنملهايفيفثالث
�لنتائججنملها
جمموعةمنمن�لنتائج
�لدر��سة� �إىلإىلجمموعة
تو�سلت�لدر��سة
عليهتو�سلت
وبناءعليه
وبناء
و��سحة،
ومو��سفاتو��سحة،
مبعايريومو��سفات
حمكممبعايري
منوذجحمكم
وفقمنوذج
�ل�سابةوفق
�لقياد�ت�ل�سابة
بر�مج�لقياد�ت
بناءبر�مج
أهميةبناء
� �))11أهمية
�لقيادي.
أهيل�لقيادي.
إحد�ث�لتا�لتاأهيل
وجتاربيفيف� �إحد�ث
علميةوجتارب
در��ساتعلمية
علىدر��سات
قائمةعلى
�لنماذجقائمة
وذلكللأنأن�لنماذج
وذلك
بن�سبة
�ملمار�سةبن�سبة
طريقة�ملمار�سة
تكت�سبعنعنطريقة
�لقيادةتكت�سب
مر�عاة �أنأن�لقيادة
�لقياديةمر�عاة �
�لرب�مج�لقيادية
مل�سمم�لرب�مج
لبدمل�سمم
))22لبد
باملئة
وع�سرةباملئة
باملئة،وع�سرة
ع�سرينباملئة،
بن�سبةع�سرين
�لت�ساركيبن�سبة
�لتعاوين�أو�أو�لت�ساركي
وبالتعلم�لتعاوين
باملئة،وبالتعلم
�سبعنيباملئة،
�سبعني
و�لتدريب.
�لتعلمو�لتدريب.
قاعات�لتعلم
د�خلقاعات
د�خل
بنا ًء
تكونبنا ًء
�لربنامجتكون
أف�سلية�لربنامج
أف�سلبلبل� �إنإن� �أف�سلية
على� �أنهأنه� �للأف�سل
و�حدعلى
برنامجو�حد
ت�سنيفبرنامج
ميكنت�سنيف
))33للميكن
�لقيادة.
علم�لقيادة.
�لعلميةيفيفعلم
أ�س�س�لعلمية
على� �للأ�س�س
و�لعتمادعلى
�ملنظمةو�لعتماد
�حتياجات�ملنظمة
على�حتياجات
على
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الدراسة
فيالدراسة
األساسيةفي
المحاوراألساسية
.3المحاور
.3
الدراسة
مشكلةالدراسة
 3.1مشكلة
3.1
�ل�سباب
�ملوهوبني؛للأنأن�ل�سباب
وتنمية�ملوهوبني؛
�ل�سابةوتنمية
�لقياد�ت�ل�سابة
أهيل�لقياد�ت
نوعيةلتالتاأهيل
لرب�مجنوعية
�حلاجةلرب�مج
أم�س�حلاجة
�ملجتمعيفيف� �أم�س
� �إنإن�ملجتمع
فجوة
هناكفجوة
�سبابها� �،إلإل� �أنأنهناك
بتن�سيط�سبابها،
تقومبتن�سيط
�لتطوعيةتقوم
و�ملنظمات�لتطوعية
جمتمع،و�ملنظمات
�حليويللأيأيجمتمع،
�لوقود�حليوي
همهم�لوقود
فعاليةيفيف
أكرثفعالية
�لرب�مج� �للأكرث
�ل�سباب.فمافماهيهي�لرب�مج
لدىهوهوؤلءؤلء�ل�سباب.
و�لقدر�ت�ملو�ملوؤثرةؤثرةلدى
للمهار�تو�لقدر�ت
و�سوحللمهار�ت
وعدمو�سوح
وعدم
وتردم
حتدث� �للأثرأثروتردم
علميةحتدث
أ�س�سعلمية
على� �أ�س�س
مبنيةعلى
عمليةمبنية
بر�مجعملية
هناكبر�مج
وهلهناك
�لقيادي؟وهل
و�لتطوير�لقيادي؟
أهيلو�لتطوير
�لتا�لتاأهيل
برنامج
علىبرنامج
�حلكمعلى
ميكن�حلكم
وكيفميكن
وعاملي ً؟ا؟وكيف
حملي ًاوعاملي ًا
و�لنماذجحملي ًا
�لرب�مجو�لنماذج
أجنح�لرب�مج
أبرزو�و�أجنح
وماهي� �أبرز
�لفجوة؟وماهي
�لفجوة؟
�لقياد�ت
تطوير�لقياد�ت
�سعارتطوير
ترفع�سعار
�لتيترفع
�لرب�مج�لتي
وتنوع�لرب�مج
كرثةوتنوع
�لقياديةيفيفظلظلكرثة
�لرب�مج�لقيادية
أف�سل�لرب�مج
ماماباباأنهأنهمنمن� �أف�سل
�ل�سابة؟
�ل�سابة؟

المسحية
الدراسةالمسحية
نطاقالدراسة
 3.2نطاق
3.2
�خلا�سة
�لنماذج�خلا�سة
وي�سمل�لنماذج
�لقائمةعليهاوي�سمل
و�لدر��سات�لقائمةعليها
و�لرب�مجو�لدر��سات
للجهاتو�لرب�مج
�لبياناتللجهات
وجمع�لبيانات
�مل�سحوجمع
ي�سمل�مل�سح
ي�سمل
جمال
�لقياد�تيفيفجمال
أهيل�لقياد�ت
ومناذجتاتاأهيل
�ل�سابة،ومناذج
�لقياد�ت�ل�سابة،
أهيل�لقياد�ت
ومناذجتاتاأهيل
عام،ومناذج
ب�سكلعام،
�لقياد�تب�سكل
أهيل�لقياد�ت
بتابتاأهيل
�لتطوعي.
�لعمل�لتطوعي.
�لعمل
أمريكا
أورو�اب��او�و�أمريكا
�لعربية،و�و�أوروب�
�ملنطقة�لعربية،
على�ملنطقة
�لبحثعلى
و�لرتكيزيفيف�لبحث
�لعاملو�لرتكيز
دول�لعامل
جميعدول
�لبحثجميع
يغطي�لبحث
كمايغطي
كما
�ل�سمالية.
�ل�سمالية.

الدراسة
أهدافالدراسة
 3.3أهداف
3.3
تفا�سيل
لل�سبابمعمعتفا�سيل
�ملوجهةلل�سباب
�لقيادية�ملوجهة
�لرب�مج�لقيادية
مبجموعةمنمن�لرب�مج
�خلروجمبجموعة
�مل�سحية� �إىلإىل�خلروج
�لدر��سة�مل�سحية
تهدف�لدر��سة
تهدف
آتية:
�لنقاط� �للآتية:
أهد�فيفيف�لنقاط
ذكر� �للأهد�ف
ميكنذكر
لهذ�ميكن
علميً،اً،لهذ�
وتقييمهاعلميا
وجدت،وتقييمها
تنفيذها� �إنإنوجدت،
تنفيذها
�لقيادية.
و�لرب�مج�لقيادية.
و�لنماذجو�لرب�مج
�جلهاتو�لنماذج
و�ملعلوماتعنعن�جلهات
�لبياناتو�ملعلومات
جمع�لبيانات
 -1-1جمع
�لفعالية.
ذ�ت�لفعالية.
�لقياديةذ�ت
و�لرب�مج�لقيادية
�لنماذجو�لرب�مج
�نتقاء�لنماذج
� -2-2نتقاء
�لدر��سة.
�ملثبتةيفيف�لدر��سة.
�لقيادية�ملثبتة
للرب�مج�لقيادية
�لعلميللرب�مج
�لتقييم�لعلمي
� -3-3لتقييم
�لقيادية.
�لرب�مج�لقيادية.
و�ختيار�لرب�مج
بناءو�ختيار
�لقر�ريفيفبناء
ملتخذ�لقر�ر
�لعلميةملتخذ
�لتو�سيات�لعلمية
تقدمي�لتو�سيات
 -4-4تقدمي

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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التعريفات
 3.4التعريفات
3.4
ال�شابة:
القيادةال�شابة:
القيادة

تطلق
و�لتيتطلق
�لو��سعةو�لتي
�مل�سطلحات�لو��سعة
))Youthمنمن�مل�سطلحات
YouthLeadership
�ل�سابة((Leadership
�لقياد�ت�ل�سابة
م�سطلح�لقياد�ت
م�سطلح
Young
�ليافعة((Young
�لقياد�ت�ليافعة
وم�سطلح�لقياد�ت
�سنة،وم�سطلح
�حل�سانة� �إىلإىل�3030سنة،
عمر�حل�سانة
إن�سانمنمنعمر
ويعنىبهابها� �للإن�سان
ويعنى
�سنة.
عمر� �1414إىلإىل�3535سنة.
�ل�سبابمنمنعمر
ير�دبهابها�ل�سباب
))Leadersير�د
Leaders
�لتخرج
بعد�لتخرج
�جلامعيةوماومابعد
�ملرحلة�جلامعية
�ل�سبابيفيف�ملرحلة
�ل�سابة�:ل�سباب
بالقياد�ت�ل�سابة:
نق�سدبالقياد�ت
�لدر��سةنق�سد
هذه�لدر��سة
ونحنيفيفهذه
ونحن
�سنة.
�3030-25سنة.
ومن-25
2525-19ومن
عمر-19
ب�سنةمنمنعمر
ب�سنة
القيادية:
النماذجالقيادية:
النماذج

متثيل
على� �أنهأنهمتثيل
للنموذجعلى
�لنظرللنموذج
وميكن�لنظر
قيادية.وميكن
نظريةقيادية.
وفقنظرية
�لقياد�توفق
أهيل�لقياد�ت
�لعلميةلتالتاأهيل
أ�س�س�لعلمية
هيهي� �للأ�س�س
للنظرية، ،
�ملكونةللنظرية
�لعنا�سر�ملكونة
خمتلف�لعنا�سر
علىخمتلف
�لتعرفعلى
خالله�لتعرف
ميكنمنمنخالله
خمططميكن
�سكلخمطط
على�سكل
مب�سط، ،على
مب�سط
عليها.
�ملتح�سلعليها.
�لنتائج�ملتح�سل
وو�سف�لنتائج
�لعنا�سر، ،وو�سف
هذه�لعنا�سر
�ملتبادلةبنيبنيهذه
أثري�ت�ملتبادلة
وتبيني�لتا�لتاأثري�ت
وتبيني
القيادية:
الربامجالقيادية:
الربامج

�لقيادية.
و�لجتاهات�لقيادية.
و�ملهار�تو�لجتاهات
�ملعارفو�ملهار�ت
ل�سقل�ملعارف
و�ملحتوياتل�سقل
�ملو�دو�ملحتويات
هيهي�ملو�د

الطويلة:
الربامجالطويلة:
الربامج

�سهرً.ً�.
أ�سهر� �إىلإىل�3232سهر�
وميتدمنمن� �66أ�سهر
متدرجوميتد
ب�سكلمتدرج
�ل�سلوكب�سكل
تغيري�ل�سلوك
علىتغيري
تعتمدعلى
�لتيتعتمد
�لرب�مج�لتي
هيهي�لرب�مج

الق�شرية:
الربامجالق�شرية:
الربامج

يوم.
خالل� �أيامأياممنمن1515-1-1يوم.
تنفذخالل
�لتيتنفذ
�لرب�مج�لتي
هيهي�لرب�مج

العاملية:
الربامجالعاملية:
الربامج

�لعامل.
خمتلفةيفيف�لعامل.
جغر�فيةخمتلفة
مناطقجغر�فية
وتنفذيفيفمناطق
�لعربي،وتنفذ
�لوطن�لعربي،
خارج�لوطن
�مل�سممةخارج
�لرب�مج�مل�سممة
هيهي�لرب�مج
املحلية:
الربامجاملحلية:
الربامج

حمليً.اً.
و�ملنفذةحمليا
�مل�سممةو�ملنفذة
�لرب�مج�مل�سممة
هيهي�لرب�مج
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المنهجية
.4المنهجية
.4
�لبيانات
م�سادر�لبيانات
بتحديدم�سادر
بالقيامبتحديد
�مل�سح،بالقيام
و�عتماد �آليةآلية�مل�سح،
�لعلمي،و�عتماد �
�لبحث�لعلمي،
�لو�سفييفيف�لبحث
�ملنهج�لو�سفي
�عتماد�ملنهج
متمت�عتماد
باخلرب�ء
و�للتقاءباخلرب�ء
�للكرتوين،و�للتقاء
�مل�سح�للكرتوين،
إجر�ء�مل�سح
�ل�سابة،و�و�إجر�ء
�لقيادة�ل�سابة،
لظاهرة�لقيادة
جمعهالظاهرة
�ملر�دجمعها
و�ملعلومات�ملر�د
و�ملعلومات
للمركز،
�ل�سابقةللمركز،
�خلربة�ل�سابقة
و�ل�ستفادةمنمن�خلربة
و�ملحليةو�ل�ستفادة
�لدوليةو�ملحلية
ؤمتر�ت�لدولية
و�مل�ساركةيفيف�ملو�ملوؤمتر�ت
�ملجال،و�مل�ساركة
يفيف�ملجال،
و�ملعايري
و�لنماذجو�ملعايري
�لقو�لبو�لنماذج
�ملجال.وت�سميم�لقو�لب
�ملتخ�س�سةيفيف�ملجال.وت�سميم
�جلهات�ملتخ�س�سة
لبع�س�جلهات
�مليد�نيةلبع�س
و�لزيار�ت�مليد�نية
و�لزيار�ت
منهجية
و�عتمادمنهجية
حمدد،و�عتماد
منوذجحمدد،
خاللمنوذج
�لدر��سةمنمنخالل
لتثبيتهايفيف�لدر��سة
�ل�سابةلتثبيتها
�لقيادية�ل�سابة
�لرب�مج�لقيادية
لقبول�لرب�مج
لقبول
حيالها.
بالتو�سياتحيالها.
و�خلروجبالتو�سيات
جمعهاو�خلروج
�لتيمتمتجمعها
و�ملعلومات�لتي
للبياناتو�ملعلومات
و�لتقييمللبيانات
�لتحليلو�لتقييم
�لتحليل
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

القيادية
النماذجالقيادية
.5النماذج
.5
�لبدء
قبل�لبدء
عليهاقبل
و�لطالععليها
�حل�سبانو�لطالع
أخذهايفيف�حل�سبان
�ملهم� �أخذها
أمور�ملهم
�لقياديةمنمن� �للأمور
�لعمل�لقيادية
مناذجو�و�أطرأطر�لعمل
تعتربمناذج
تعترب
م�سح
�لقياديةمتمتم�سح
�لرب�مج�لقيادية
أبرز�لرب�مج
�مل�سحيةللأبرز
�لدر��سة�مل�سحية
هذه�لدر��سة
قيادي، ،ويفويفهذه
تطويرقيادي
برنامجتطوير
بناء� �أيأيبرنامج
يفيفبناء
إعطاء
باخت�سارللإعطاء
عر�سهاباخت�سار
للدر��سةومتومتعر�سها
�ملنا�سبةللدر��سة
�لعمل�ملنا�سبة
وبع�س �أطرأطر�لعمل
�لقيادية،وبع�س �
�لنماذج�لقيادية،
جمموعةمنمن�لنماذج
جمموعة
�سكل
على�سكل
مب�سط، ،على
متثيلمب�سط
على� �أنهأنهمتثيل
للنموذجعلى
�لنظرللنموذج
وميكن�لنظر
�لعملوميكن
إطار�لعمل
�لنموذج�أو�أو� �إطار
عامةعنعن�لنموذج
فكرةعامة
فكرة
�ملتبادلة
أثري�ت�ملتبادلة
وتبيني�لتا�لتاأثري�ت
للنظرية، ،وتبيني
�ملكونةللنظرية
�لعنا�سر�ملكونة
خمتلف�لعنا�سر
علىخمتلف
�لتعرفعلى
خالله�لتعرف
ميكنمنمنخالله
خمططميكن
خمطط
عدة
علىعدة
فهوياياأتيأتيعلى
�لعملفهو
إطار�لعمل
بالن�سبةللإطار
عليها� �،أماأمابالن�سبة
�ملتح�سلعليها،
�لنتائج�ملتح�سل
وو�سف�لنتائج
�لعنا�سر، ،وو�سف
هذه�لعنا�سر
بنيبنيهذه
تكييفه
ميكنتكييفه
قياديميكن
لربنامجقيادي
عاملربنامج
إطارعام
عبارةعنعن� �إطار
للنظرية�أو�أوعبارة
وتطبيقللنظرية
تف�سيلوتطبيق
منهاماماهوهوتف�سيل
أ�سكالمنها
� �أ�سكال
�ملنظمة.
يتنا�سبمعمع�ملنظمة.
مبامبايتنا�سب
�شاملة
بنظرة�شاملة
إليهابنظرة
إليها
النظر ا
ميكنالنظر ا
عملميكن
إطارعمل
إطار
منوذجواوا
()14منوذج
عدد()14
إدراجعدد
إدراج
مت ا
الدرا�شةمت ا
هذهالدرا�شة
ويفهذه
ويف
كالتايل:
كالتايل:

كونها
أكرثمنمنكونها
�لقيادة� �أكرث
منهجيةيفيف�لقيادة
قيادة�أو�أومنهجية
أ�ساليبقيادة
مناذج� �أ�ساليب
أوىلمناذج
�لثالثة� �للأوىل
�لنماذج�لثالثة
• • �لنماذج
أ�سبح
�ملا�سيةو�و�أ�سبح
�لفرت�ت�ملا�سية
خالل�لفرت�ت
�لنماذجخالل
هذه�لنماذج
تطويرهذه
�لقيادي،لكنمتمتتطوير
للتطوير�لقيادي،لكن
مناذجللتطوير
مناذج
�لقيادي.
�لتطوير�لقيادي.
جمال�لتطوير
تخدمهايفيفجمال
عملتخدمها
بر�مجو�و�أطرأطرعمل
لهالهابر�مج
�لنموذج�لر�بع� ،أُ
هما
عملهما
إطا َرييعمل
تبع ًاله �له �إطا َر
وردتبع ًا
�لر�بع� ،أُورد
وهو�لنموذج
�ملنظمةوهو
�لقيادييفيف�ملنظمة
إمد�د�لقيادي
منوذج �للإمد�د
• • منوذج �
عمل
إطارعمل
�لتتابع� �إطار
على�لتتابع
وهماعلى
�لقياديوهما
إمد�د�لقيادي
لنموذج� �للإمد�د
كتطبيقنيلنموذج
و�ل�ساد�سكتطبيقني
�خلام�سو�ل�ساد�س
�خلام�س
و�ملنتجمنمن
�خلطة(�(�أ)أ)و�ملنتج
عمل�خلطة
إطارعمل
�خلرييةو�و�إطار
أعمال�خلريية
�لنا�سئنييفيف� �للأعمال
�ملمار�سني�لنا�سئني
منظمة�ملمار�سني
منظمة
�لتطوعي.
بالعمل�لتطوعي.
�ملهتمةبالعمل
�سبان�ملهتمة
بريدج�سبان
جمموعةبريدج
قبلجمموعة
قبل
عليهيفيف
وتطبيقعليه
تعليميوتطبيق
كنموذجتعليمي
1010-20كنموذج
-20-70
منوذج-70
�لتطرق� �إىلإىلمنوذج
�ل�سابعمتمت�لتطرق
�لنموذج�ل�سابع
• • �لنموذج
قبل
و�ملتبنىمنمنقبل
�خلليطو�ملتبنى
بالنموذج�خلليط
�ملعروفبالنموذج
�لثامن�ملعروف
�لنموذج�لثامن
طرح�لنموذج
�لقيادةمتمتطرح
جمال�لقيادة
جمال
إبد�عي.
�لقيادة� �للإبد�عي.
مركز�لقيادة
مركز
وهو
�لقيادية،وهو
�لتنمية�لقيادية،
�حلاليةيفيف�لتنمية
�لنماذج�حلالية
أجنح�لنماذج
أ�سهرو�و�أجنح
يعترب� �أحدأحد� �أ�سهر
�لتا�سعيعترب
�لنموذج�لتا�سع
• • �لنموذج
�خلام�س.
�مل�ستوى�خلام�س.
منوذج�مل�ستوى
منوذج
�لعمل
عليهيفيف�لعمل
تطبيقيعليه
وكمثالتطبيقي
�در�ت،وكمثال
�وذج�ل�لق�ق��در�ت،
عر�سمن�من��وذج
�لعا�سرمتمتعر�س
�لنموذج�لعا�سر
• • يفيف�لنموذج
إطار
�ملانحني،و�و�إطار
منظمة�ملانحني،
عملمنظمة
إطارعمل
�ملعروفباباإطار
ع�سر�ملعروف
�حلاديع�سر
إطار�حلادي
إدر�ج �للإطار
مت �إدر�ج �
�لتطوعيمت �
�لتطوعي
�لجتماعي.
�لقطاع�لجتماعي.
�لقيادةيفيف�لقطاع
عمل�لقيادة
إطارعمل
�ملعروفباباإطار
ع�سر�ملعروف
�لثاينع�سر
�لعمل�لثاين
�لعمل
فلورد�
جامعةفلورد�
منوذججامعة
طرحمنوذج
عليهطرح
للتطبيقعليه
�لكفاء�تللتطبيق
منوذج�لكفاء�ت
ع�سرمنوذج
�لثالثع�سر
�لنموذج�لثالث
• • �لنموذج
�لكفايات.
لنموذج�لكفايات.
تطبيق ًالنموذج
تطبيق ًا
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ألدير
العملألدير
علىالعمل
المرتكزةعلى
القيادةالمرتكزة
نموذجالقيادة
 5.1نموذج
5.1
�لقيادة
أديرباباأنأن�لقيادة
منوذج� �أدير
�لقيادة،ويوُعيرُعرَفَفمنوذج
عامل�لقيادة،
عاليةيفيفعامل
مكانةعالية
))Johnمكانة
JohnAdair
أدير((Adair
جون� �أدير
ميتلكجون
ميتلك
action-centr
-centrddleader
�لعمل((leader
حمورها�لعمل
�لتيحمورها
�لتي
�لعمل
فريق�لعمل
خاللفريق
�ملهمةمنمنخالل
إجناز�ملهمة
تتمكنمنمن� �إجناز
))actionتتمكن
أدير(�سكل-
لتف�سري� �أدير
ووفقالتف�سري
و�ملوظفني،ووفقا
�ملدر�ءو�ملوظفني،
�لزمالءمنمن�ملدر�ء
و�لعالقاتمعمع�لزمالء
و�لعالقات
�لذي
�لقائد�لذي
(�سكل))11-فافاإنإن�لقائد
يجب� �أن:أن:
�لعمليجب
على�لعمل
يرتكزعلى
يرتكز
�ملهام).
(هيكلة�ملهام).
إجنازه(هيكلة
يجب� �إجنازه
�لذييجب
�لعمل�لذي
يدير�لعمل
• • يدير
معهم.
�لعملمعهم.
وير�جع�لعمل
يقومونبهبهوير�جع
�لذينيقومون
أفر�د�لذين
يدعم� �للأفر�د
• • يدعم
ككل.
�لعملككل.
فريق�لعمل
ويعزيزفريق
ين�سيقويعزيز
• • ين�سيق
مفيدةيفيف
�لب�سري، ،و�و�أد�ةأد�ةمفيدة
�لتفاعل�لب�سري
لتنوع�لتفاعل
تب�سيطالتنوع
لي�س �إلإلتب�سيطا
دو�ئرلي�س �
�لثالثةدو�ئر
�مل�سهورذوذو�لثالثة
أدير�مل�سهور
خمطط �أدير
� �إنإنخمطط �
�ملدير
�لقائد�/ملدير
يقومبه.به� �.إنإن�لقائد/
�لذييقوم
عمله�لذي
كفئ ًايفيفعمله
�ملديركفئ ًا
�لقائد�/ملدير
يجعلمنمن�لقائد/
فيمايجعل
للتفكريفيما
�لوقتللتفكري
نف�س�لوقت
نف�س
�لظروف
ت�ستدعي�لظروف
�لثالث،كمات�ستدعي
�لدو�ئر�لثالث،كما
ت�سوره�لدو�ئر
�لذيت�سوره
�ل�سلوك�لذي
ذ�ت�ل�سلوك
وينحىذ�ت
�لوظائفوينحى
ينفذ�لوظائف
�لكفءينفذ
�لكفء
باختالف
أ�سغرباختالف
أكرب�أو�أو� �أ�سغر
تكون� �أكرب
�لدو�ئرقدقدتكون
بالتايل� �أنأن�لدو�ئر
تخيلبالتايل
�لقائد.تخيل
خمتلفةمنمن�لقائد.
��ستجاباتخمتلفة
�لطارئة��ستجابات
�لطارئة
عليه
ينطويعليه
وفقاملاملاينطوي
وظيفي ًاوفقا
�ملوجهةوظيفي ًا
لل�سلوكيات�ملوجهة
أكرث�أو�أو� �أقلأقللل�سلوكيات
تركيز�� �أكرث
�سيمنحتركيز�
�لقائد�سيمنح
�لو�سع� �، ،أيأي� �أنأن�لقائد
�لو�سع
�ملخطط:
أق�سام�ملخطط:
جميع� �أق�سام
إد�رةجميع
هو� �:إد�رة
�لقائدهو:
يو�جه�لقائد
�لذييو�جه
و�لتحدي�لذي
�لفعلي.و�لتحدي
�لو�سع�لفعلي.
�لو�سع

اﻟﻤﻬﻤﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ

اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻟﻔﺮد
اﻟﻔﺮد

�شكل1
�شكل1
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

المهام
المهام

الفريق
الفريق

••
••
••
••
••
••

�ملهمة
حتديد�ملهمة
حتديد
�خلطة
و�سع�خلطة
و�سع
و�ملو�رد
�لعملو�ملو�رد
تخ�سي�س�لعمل
تخ�سي�س
�لعمل
ومعدل�لعمل
�جلودةومعدل
مر�قبة�جلودة
مر�قبة
باخلطة
ومقارنتةباخلطة
فح�س� �للأد�ءأد�ءومقارنتة
فح�س
�خلطة
تعديل�خلطة
تعديل

�لن�سباط
على�لن�سباط
�ملحافظةعلى
•• �ملحافظة
�لفريق
روح�لفريق
بناءروح
•• بناء
�ل�سعور
وزرع �ل�سعور
و�لتحفيز وزرع
�لت�سجيع و�لتحفيز
•• �لت�سجيع
بالهدف
بالهدف
نائبني
تعينينائبني
•• تعيني
�ملجموعة
د�خل�ملجموعة
�لتو��سلد�خل
�سمان�لتو��سل
•• �سمان
�ملجموعة
تطوير�ملجموعة
•• تطوير

الفـــرد
الفـــرد

�ل�سخ�سية
�مل�ساكل�ل�سخ�سية
�لتدخليفيف�مل�ساكل
•• �لتدخل
أفر�د
على� �للأفر�د
�لثناءعلى
•• �لثناء
�حلالة
تو�سيح�حلالة
•• تو�سيح
منها
و�ل�ستفادةمنها
�لفرديةو�ل�ستفادة
�لقدر�ت�لفردية
متييز�لقدر�ت
•• متييز
�لفرد
تطوير�لفرد
•• تطوير
جدول11
جدول

�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
https://goo.gl/ByMJFp
https://goo.gl/ByMJFp
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وبيرس
لدونهاموبيرس
القيادةلدونهام
عمليةالقيادة
نموذجعملية
 5.2نموذج
5.2
للقيادة
�ملدىللقيادة
طويل�ملدى
إيجابيطويل
منهج �إيجابي
تبنيمنهج �
أهميةتبني
ور�ء �أهمية
�ل�سببور�ء �
فهم�ل�سبب
�لقيادةيفيففهم
عملية�لقيادة
منوذجعملية
ي�ساعدمنوذج
ي�ساعد
JonPierce
بري�س((Pierce
وجونبري�س
))Randallوجون
RandallBB. Dunham
دونهام((. Dunham
أند�لبيبيدونهام
و�سعر�ر�أند�ل
وقدو�سع
، ،وقد
منوذج
))Jonمنوذج
إد�رة»« «Managing
كتابهما«�«�إد�رة»
1989مميفيفكتابهما
عام1989
�لقيادة،و ُنو ُن�سر�سرعام
عملية�لقيادة،
عملية
.».»Managing

الﺴياق
الﺴياق

القيادة
عﻤﻠيةالقيادة
عﻤﻠية

القاﺋد
القاﺋد

الﻤﺮؤوس
الﻤﺮؤوس

الﻤﺨﺮﺟات
الﻤﺨﺮﺟات

�شكل2
�شكل2

�لنموذج(�سكل-
يظهر�لنموذج
يظهر
�لقيادة�أو�أو
جناح�لقيادة
ت�سهميفيفجناح
و�لتيت�سهم
رئي�سيةو�لتي
عو�ملرئي�سية
أربعةعو�مل
�لعالقةبنيبني� �أربعة
(�سكل�))22-لعالقة
وهي:
ف�سلهاوهي:
ف�سلها
�ملجموعة.
يدير� �أد�ءأد�ء�ملجموعة.
�لذييدير
�مل�سوؤولؤول�لذي
�ل�سخ�س�مل�سو
القائد: :هوهو�ل�سخ�س
• • القائد
و�مل�ساريع.
�ملهامو�مل�ساريع.
�لقائديفيف�ملهام
توجيهات�لقائد
يتبعونتوجيهات
�لذينيتبعون
أ�سخا�س�لذين
ؤو�س: :همهم� �للأ�سخا�س
املرووؤو�س
• • املر
طو�رئ
م�سروعطو�رئ
عادي،� ،أو�أوم�سروع
عملعادي
يكونيوميومعمل
�ملثال:قدقديكون
�سبيل�ملثال:
على�سبيل
�لعمل، ،على
تنفيذ�لعمل
حالةتنفيذ
ال�شياق: :هوهوحالة
• • ال�شياق
�ملنظمة
أحد�ث�ملنظمة
�ملتاحة، ،و�و�أحد�ث
و�ملو�رد�ملتاحة
�ملادية، ،و�ملو�رد
�لبيئة�ملادية
�ل�سياق�لبيئة
ي�سمل�ل�سياق
كماي�سمل
�ملدى.كما
طويلة�ملدى.
�سعبةطويلة
مهمة�سعبة
�أو�أومهمة
أو�سع.
نطاق� �أو�سع.
علىنطاق
على

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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معني�، ،أو�أو
هدفمعني
�لو�سول� �إىلإىلهدف
�ملخرجات�لو�سول
تكون�ملخرجات
وميكن� �أنأنتكون
�لعمليةوميكن
نتائج�لعملية
وهينتائج
املخرجات: :وهي
• • املخرجات
مثل:
أمور ً�مثل:
ت�سمل� �أمور ً�
ميكن� �أنأنت�سمل
كماميكن
�لعمالء، ،كما
خدمة�لعمالء
ق�سيةيفيفخدمة
عالية�، ،أو�أوحلحلق�سية
جودةعالية
منتجذ�ذ�جودة
تطويرمنتج
تطوير
�لفريق.
معنويات�لفريق.
رفعمعنويات
ؤو�سني�،أو�أورفع
و�ملروؤو�سني،
�لقائدو�ملرو
و�لحرت�مبنيبني�لقائد
�لثقةو�لحرت�م
حت�سني�لثقة
حت�سني
كما
�ملخرجات،كما
على�ملخرجات،
و�ل�سياقللتاللتاأثريأثريعلى
ؤو�سونو�ل�سياق
و�ملروؤو�سون
�لقائدو�ملرو
فيها�لقائد
يتحدفيها
�لتييتحد
�لطريقة�لتي
�لنموذج�لطريقة
يبني�لنموذج
يبني
ي�سري
�لنموذجي�سري
ذلكهوهو� �أنأن�لنموذج
�لقائد� �.إنإن� �للأهمأهممنمنذلك
وعلى�لقائد.
�ملخرجاتوعلى
على�ملخرجات
�لتعليقاتعلى
كيفتوتوؤثرؤثر�لتعليقات
يبنيكيف
يبني
و�ملخرجات،
�ل�سياقو�ملخرجات،
ح�سب�ل�سياق
مرن ًاح�سب
يكونمرن ًا
�ملهم� �أنأنيكون
ولذلكمنمن�ملهم
م�ستمرة،ولذلك
ديناميكيةم�ستمرة،
كعمليةديناميكية
�لقيادةكعملية
� �إىلإىل�لقيادة
أي�سا
ي�ساعد� �أي�سا
للنموذج� �أنأني�ساعد
ميكنللنموذج
ذلكميكن
علىذلك
وبناءعلى
ؤو�سني.وبناء
�ملروؤو�سني.
�لعالقةمعمع�ملرو
م�ستمريفيف�لعالقة
ب�سكلم�ستمر
ي�سهمب�سكل
و�و�أنأني�سهم
يلي:
فهممامايلي:
علىفهم
على
و�ملخرجات.
�ل�سياقو�ملخرجات.
على�ل�سياق
بناءعلى
ؤو�سيكبناء
مروؤو�سيك
علىمرو
كقائدعلى
أفعالككقائد
كيفتوتوؤثرؤثر� �أفعالك
•• كيف
عليك.
ؤو�سونعليك.
�ملروؤو�سون
كيفيويوؤثرؤثر�ملرو
•• كيف
ؤو�سيك.
مروؤو�سيك.
وعلىمرو
عليكوعلى
و�ملخرجاتعليك
�ل�سياقو�ملخرجات
كيفيويوؤثرؤثركلكلمنمن�ل�سياق
•• كيف
�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
https://www.mindtools.com/pages/article/leadership-process.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/leadership-process.htm

23
23

التحولية
القيادةالتحولية
نموذجالقيادة
 5.3نموذج
5.3
�لجتماعية،
أنظمة�لجتماعية،
أفر�دو�و�للأنظمة
على� �للأفر�د
تغيري ً�على
�لذيي يُحدُِحدِثثتغيري ً�
�لقيادة�لذي
منهج�لقيادة
�لتحوليةباباأنهاأنهامنهج
�لقيادة�لتحولية
تُعترُعرّفّف�لقيادة
ؤو�سني
�ملروؤو�سني
على�ملرو
إيجابي ًاعلى
تغيري ً�موموؤثر ً�ؤثر ً�و�و�إيجابي ًا
تن�سئتغيري ً�
�لتحوليةتن�سئ
�لقيادة�لتحولية
مثايلفافاإنإن�لقيادة
ب�سكلمثايل
تطبيقهاب�سكل
وعندتطبيقها
وعند
�لفعلي
ب�سكلها�لفعلي
تطبيقهاب�سكلها
عندتطبيقها
قادتهم� �.أماأماعند
حتتظلظلقادتهم.
ؤو�سنيحتت
�ملروؤو�سني
تطوير�ملرو
وهيتطوير
�لنهائيةوهي
�لغاية�لنهائية
لتحقيق�لغاية
لتحقيق
متنوعٍ
عددٍمتنوعٍ
بتطبيقعددٍ
ؤو�سنيبتطبيق
للمروؤو�سني
أد�ئيةللمرو
أخالقيةو�و�للأد�ئية
�ملحفزةو�و�للأخالقية
�جلو�نب�ملحفزة
تعززمنمن�جلو�نب
�لتحوليةتعزز
�لقيادة�لتحولية
فافاإنإن�لقيادة
وهويتها
�ملنظمةوهويتها
ر�سالة�ملنظمة
جتاهر�سالة
وم�سئوليتهمجتاه
بهويتهموم�سئوليتهم
ؤو�سنيبهويتهم
�ملروؤو�سني
إح�سا�س�ملرو
ربط� �إح�سا�س
بينهاربط
آليات،منمنبينها
منمن� �للآليات،
ؤو�سيهيفيف
مروؤو�سيه
مناف�سةمرو
وكذلكمناف�سة
ؤ�زرهم،وكذلك
�لذينيويوؤ�زرهم،
ؤو�سيه�لذين
ملروؤو�سيه
قدوةملرو
�لقائدقدوة
يكون�لقائد
وذلكباباأنأنيكون
�جلماعية،وذلك
�جلماعية،
ي�ساعد
ذلكي�ساعد
حتقيقذلك
�ملوجودة� �.إنإنحتقيق
و�ل�سعف�ملوجودة.
�لقوةو�ل�سعف
نقاط�لقوة
إدر�كنقاط
عملهم،و�و�إدر�ك
فرديةيفيفعملهم،
إجناز�تفردية
حتقيق� �إجناز�ت
حتقيق
�لتحولية
�لقياد�ت�لتحولية
وتعر�س�لقياد�ت
أد�ئهم،وتعر�س
م�ستوى� �أد�ئهم،
ترفعمنمنم�ستوى
�لتيترفع
�ملهام�لتي
ؤو�سيهيفيف�ملهام
مروؤو�سيه
م�سايرةمرو
علىم�سايرة
�لقائدعلى
�لقائد
وهي:
حتوليةوهي:
أ�ساليبحتولية
بخم�سة� �أ�ساليب
�ملرتبطةبخم�سة
�ل�سلوكيات�ملرتبطة
�ل�سلوكيات
األسلوب
األسلوب
التحولي
التحولي

القائد
سلوكالقائد
سلوك

بها.
ؤمنونبها.
�لتييويوؤمنون
و�لعتقاد�ت�لتي
�لقيمو�لعتقاد�ت
�لتحدثعنعن� �أهمأهم�لقيم
•• �لتحدث
()1
()1
بالهدف.
قويبالهدف.
�سعورقوي
�متالك�سعور
أهمية�متالك
حتديد� �أهمية
•• حتديد
ال�شلوكيات
ال�شلوكيات
و�ل�سلوكية.
أخالقيةو�ل�سلوكية.
�لقر�ر�ت� �للأخالقية
تبعات�لقر�ر�ت
مر�عاةتبعات
•• مر�عاة
املثالية:
املثالية:
�لفريدة.
�جلديدة�لفريدة.
إمكانيات�جلديدة
�لعليا •• تاتاأييدأييد� �للإمكانيات
�ملثل�لعليا
تطبيق�ملثل
تطبيق
لل�سخ�س
لل�سخ�س
�ملتبادلة.
�لثقة�ملتبادلة.
أهمية�لثقة
حول� �أهمية
�لتحدثحول
•• �لتحدث

()2
()2
امللهم:
احلافزامللهم:
احلافز

آخرين
ت�سجيع� �للآخرين
ت�سجيع

�مل�ستقبل.
�لتحدثعنعن�مل�ستقبل.
أثناء�لتحدث
إيجابيةيفيف� �أثناء
•• � �للإيجابية
إجنازه.
يجب� �إجنازه.
عمايجب
بحما�سعما
�لتحدثبحما�س
•• �لتحدث
للم�ستقبل.
م�سوقةللم�ستقبل.
�سياغةروروؤيةؤيةم�سوقة
•• �سياغة
أهد�ف.
إجناز� �للأهد�ف.
إمكانية� �إجناز
عاليةعنعن� �إمكانية
بثقةعالية
�حلديثبثقة
•• �حلديث
�لهتمامبه.به.
يجب�لهتمام
حمفزةملاملايجب
�سورةحمفزة
تقدمي�سورة
•• تقدمي
�خلالفية.
�لق�سايا�خلالفية.
جتاه�لق�سايا
قويجتاه
موقفقوي
�تخاذموقف
•• �تخاذ
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

األسلوب
األسلوب
التحولي
التحولي

القائد
سلوكالقائد
سلوك

تالئمها.
مدىتالئمها.
أ�سا�سيةللتاللتاأكدأكدمنمنمدى
�لفرت��سات� �للأ�سا�سية
�ختبار�لفرت��سات
إعادة�ختبار
•• � �إعادة
�مل�سكالت.
أثناءحلحل�مل�سكالت.
�ملختلفةيفيف� �أثناء
�لنظر�ملختلفة
وجهات�لنظر
�لبحثعنعنوجهات
•• �لبحث
()3
()3
خمتلفة.
جو�نبخمتلفة.
�مل�سكلةمنمنجو�نب
بالتفكرييفيف�مل�سكلة
آخرينبالتفكري
إقناع� �للآخرين
•• � �إقناع
املحاكاةالفكرية:
املحاكاة
�ملهام.
إجناز�ملهام.
للبحثيفيف� �آليةآلية� �إجناز
جديدةللبحث
طرقجديدة
�قرت�حطرق
الفكرية� •• :قرت�ح
حماكاة� �للآخرين
حماكاة
�مل�سكالت
�لتقليدييفيفحلحل�مل�سكالت
غري�لتقليدي
�لتفكريغري
��ستخد�م�لتفكري
على��ستخد�م
�لت�سجيععلى
آخرين •• �لت�سجيع
�لتقليدية.
�لتقليدية.
قبل
طرحهامنمنقبل
�لتيململيتميتمطرحها
أفكار�لتي
�لنظريفيف� �للأفكار
إعادة�لنظر
على� �إعادة
�لت�سجيععلى
•• �لت�سجيع
و�لبحث.
للنقا�سو�لبحث.
للنقا�س
و�لتدريب.
للتدري�سو�لتدريب.
وقتللتدري�س
تخ�سي�سوقت
•• تخ�سي�س
أع�ساءيفيف
معاملتهمكاكاأع�ساء
م�ستقلنيبدبدًل ًلمنمنمعاملتهم
أفر�دم�ستقلني
آخرينكاكاأفر�د
معاملة� �للآخرين
•• معاملة
()4
()4
�ملجموعة.
�ملجموعة.
�لحتياجات،
بينهم يفيف �لحتياجات،
�لختالف بينهم
ومر�عاة �لختالف
أفر�د ومر�عاة
�لهتمام باباللأفر�د
االعتبارية •• �لهتمام
االعتبارية
و�لتطلعات.
و�لقدر�ت،و�لتطلعات.
و�لقدر�ت،
الفــردية:
الفــردية:
لديهم.
�لقوةلديهم.
نقاط�لقوة
حت�سنينقاط
آخرينيفيفحت�سني
م�ساعدة� �للآخرين
و�لتطوير •• م�ساعدة
�لتدريبو�لتطوير
�لتدريب
آخرين.
مل�سكالت� �للآخرين.
إ�سغاءمل�سكالت
على� �للإ�سغاء
�حلر�سعلى
•• �حلر�س
�لذ�تي.
�لتطوير�لذ�تي.
تعزيز�لتطوير
•• تعزيز
()5
()5
املثالية:
ال�شفاتاملثالية:
ال�شفات

�لحرت�م،
�لحرت�م،
إميان
و�لثقة،و�و�للإميان
و�لثقة،

�ملجموعة.
لن�سمامهم� �إىلإىل�ملجموعة.
آخرينلن�سمامهم
نفو�س� �للآخرين
�لعتز�زيفيفنفو�س
غر�س�لعتز�ز
•• غر�س
�ملجموعة.
م�سلحة�ملجموعة.
لتحقيقم�سلحة
�لفرديةلتحقيق
�هتماماتهم�لفردية
على�هتماماتهم
�حلر�سعلى
•• �حلر�س
آخرين.
�لحرت�مبنيبني� �للآخرين.
يبني�لحرت�م
نحويبني
علىنحو
�لت�سرفعلى
•• �لت�سرف
و�لكفاءة.
�لقوةو�لكفاءة.
�سعور�لقوة
إبر�ز�سعور
•• � �إبر�ز
�جلميع.
م�سلحة�جلميع.
لتحقيقم�سلحة
�سخ�سيةلتحقيق
ت�سحيات�سخ�سية
تقدميت�سحيات
•• تقدمي
جتاوزها.
�سيتمجتاوزها.
�لعقبات�سيتم
آخرينباباأنأن�لعقبات
طماأنةأنة� �للآخرين
•• طما

�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
https://goo.gl/YBkzdb
https://goo.gl/YBkzdb
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السابقة
الثالثةالسابقة
القيادةالثالثة
نماذجالقيادة
حولنماذج
رؤيةحول
رؤية

منهجيةيفيف
قيادة�أو�أومنهجية
أ�ساليبقيادة
أ�سا�سها� �أ�ساليب
يجد� �أنهاأنهايفيف� �أ�سا�سها
أوىليجد
�لثالثة� �للأوىل
للنماذج�لثالثة
�ملتاأملأملللنماذج
�ملتا
تطويرها،
�لو�قعقدقدمتمتتطويرها،
ولكنيفيف�لو�قع
�لقياديولكن
للتطوير�لقيادي
منوذجللتطوير
كونهامنوذج
أكرثمنمنكونها
�لقيادة� �أكرث
�لقيادة
هذه
ومتتازهذه
�لقيادي،ومتتاز
�لتطوير�لقيادي،
جمال�لتطوير
تخدمهايفيفجمال
عملتخدمها
بر�مجو�و�أطرأطرعمل
أ�سبحلهالهابر�مج
و�و�أ�سبح
إ�سافة
�مليد�نية� ،إ�سافة
و�لتجربة�مليد�نية� ،
�لتنظريو�لتجربة
�لكايفمنمن�لتنظري
�لقدر�لكايف
بجمعهابنيبني�لقدر
�لقياديةبجمعها
�لنماذج�لقيادية
�لنماذج
هذه
مييزهذه
وممامييز
عمل،ومما
إطارعمل،
تدريبيو�و�إطار
برنامجتدريبي
أكرثمنمنبرنامج
حتويلها� �إىلإىل� �أكرث
إمكانيةحتويلها
� �إىلإىل� �إمكانية
�ختيار
�لنا�سئ�ختيار
�لقائد�لنا�سئ
إمكان�لقائد
للتطوير،فبافباإمكان
��ستخد�مهاللتطوير،
عملية��ستخد�مها
�ملرونةيفيفعملية
�لنماذج�ملرونة
�لنماذج
لتطوير
��ستخد�مهالتطوير
ميكن��ستخد�مها
كماميكن
فردي،كما
ب�سكلفردي،
فيهاب�سكل
ذ�تهفيها
وتطويرذ�ته
�لنماذجوتطوير
هذه�لنماذج
� �أحدأحدهذه
و�حد�أو�أو
تدريبيو�حد
برنامجتدريبي
خمتلفةيفيفبرنامج
منظماتخمتلفة
�لنا�سئنيمنمنمنظمات
�لقادة�لنا�سئني
جمموعةمنمن�لقادة
جمموعة
أخرى
وميزة� �أخرى
فيهاوميزة
قياديةفيها
�سمةقيادية
تكون�سمة
بحيثتكون
متكاملةبحيث
منظمةمتكاملة
علىمنظمة
تطبيقهاعلى
ميكنتطبيقها
ميكن
�ل�ستفادة
ميكن�ل�ستفادة
وكماميكن
معينة،وكما
منظمةمعينة،
بطبيعةمنظمة
تقييدهابطبيعة
وعدمتقييدها
�لنماذج،وعدم
هذه�لنماذج،
ملثلهذه
ملثل
تطوير
تخدميفيفتطوير
وقدتُ�سَتُ�سَتخدم
كماوقد
�خلا�س،كما
�لقطاع�خلا�س،
بيئات�لقطاع
�لقياد�تيفيفبيئات
تطوير�لقياد�ت
منهايفيفتطوير
منها
�خلريي.
�لعمل�خلريي.
بيئات�لعمل
�لنا�سئنييفيفبيئات
�لقادة�لنا�سئني
�لقادة

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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القيادي
اإلمدادالقيادي
خطاإلمداد
نموذجخط
 5.4نموذج
5.4
كقياد�ت
للعملكقياد�ت
أكفاءللعمل
أ�سخا�س� �أكفاء
�لبحثعنعن� �أ�سخا�س
�لوقتيفيف�لبحث
تهدر�لوقت
�ملنظماتتهدر
كثري ً�منمن�ملنظمات
�ملالحظ� �أنأنكثري ً�
منمن�ملالحظ
باعتبارهممنمن
�لد�خلباعتبارهم
للقياد�تمنمن�لد�خل
�لرتقيةللقياد�ت
تكون�لرتقية
عندماتكون
أكرثعندما
�لفاعلية� �أكرث
تظهر�لفاعلية
وغالب ًاماماتظهر
لديها.وغالب ًا
لديها.
هناك
�ملقابلهناك
�ل�سركة،ويفويف�ملقابل
�لعمليفيف�ل�سركة،
طبيعة�لعمل
علىطبيعة
و�ملعتادينعلى
مز�ياهمو�ملعتادين
�ملعروفةمز�ياهم
�ل�سركة�ملعروفة
موظفي�ل�سركة
موظفي
ي�سطرها
مماي�سطرها
لديها»مما
�لعاملنيلديها»
�لقياد�ت�لعاملني
«لتطوير�لقياد�ت
خطة«لتطوير
متلك� �أيأيخطة
�لتيللمتلك
�ملنظمات�لتي
�لعديدمنمن�ملنظمات
�لعديد
LeadershipPipeline
PipelineModel
�لقياديModel
إمد�د�لقيادي
خط� �للإمد�د
منوذجخط
خارجية،منوذج
مو�هبخارجية،
للبحثعنعنمو�هب
للبحث
� �Leadershipأد�ةأد�ة
�ملنظمة.
�لد�خليةيفيف�ملنظمة.
�لقيادة�لد�خلية
لتطوير�لقيادة
�لتخطيطلتطوير
على�لتخطيط
ت�ساعدعلى
ت�ساعد
القيادي
اإلمدادالقيادي
خطاإلمداد
نموذجخط
عننموذج
نبذةعن
5.4.1نبذة
5.4.1

دروتر
و�ستيفنيدروتر
Ramو�ستيفني
RamCharan
�سار�نCharan
علىيديدكك ًال ًالمنمنر�مر�م�سار�ن
�لقياديعلى
إمد�د�لقيادي
خط� �للإمد�د
منوذجخط
بناءمنوذج
متمتبناء
خربةتزيد
علىخربة
بنا ًءعلى
،Jamesبنا ًء
،JamesNoel
نويلNoel
وجيم�سنويل
،Stephenوجيم�س
،StephenDrotter
Drotter
�لعمل
عام ًايفيف�لعمل
تزيدعنعن3030عام ًا
«خط
كتاب«خط
2000مميفيفكتاب
عام2000
�لنموذجعام
إ�سد�ر�لنموذج
وبعدهامتمت� �إ�سد�ر
�ل�سركات،وبعدها
جمموعةمنمن�ل�سركات،
�ل�ست�ساريمعمعجمموعة
�ل�ست�ساري
TheLeadership
LeadershipPipeline
�لقيادي»« «Pipeline
�د�د�لقيادي»
� �لإلإم�م��د�د
عام
جديديفيفعام
ون�سرهمنمنجديد
تنقيحهون�سره
أعيدتنقيحه
،»،»Theثمثم� �أعيد
2011
2011م.م.
م�ستوى
يبد�أمنمنم�ستوى
م�ستويات، ،يبد�أ
عدةم�ستويات
علىعدة
�لد�خلعلى
�لقياد�تمنمن�لد�خل
تنمية�لقياد�ت
علىتنمية
�ملنظماتعلى
�لنموذج�ملنظمات
ي�ساعد�لنموذج
ي�ساعد
�ل�ستفادة
ميكن�ل�ستفادة
عملي ًاميكن
إطار ً�عملي ًا
�لنموذج �إطار ً�
هذ��لنموذج �
يقدمهذ�
كمايقدم
�لعام.كما
باملدير�لعام.
وينتهيباملدير
�ملبتدئةوينتهي
�ملجموعة�ملبتدئة
قائد�ملجموعة
قائد
ويعني
�لنتائج.ويعني
وتقييم�لنتائج.
لتطويرهم،وتقييم
إعد�دلتطويرهم،
�لكفاء�ت،و�و�للإعد�د
وتقييم�لكفاء�ت،
�مل�ستقبل،وتقييم
قياد�ت�مل�ستقبل،
حتديدقياد�ت
منهيفيفحتديد
منه
لالرتقاء
�ملوظفنيلالرتقاء
تدريب�ملوظفني
جودةتدريب
م�ستوىجودة
حتديدم�ستوى
�لنموذجيفيفحتديد
��ستخد�م�لنموذج
ميكنك��ستخد�م
بب�ساطة� �أنهأنهميكنك
هذ�بب�ساطة
هذ�
مر�حل
ب�ستمر�حل
ميرب�ست
عليه� �أنأنمير
�لنجاحعليه
�لقيادي�لنجاح
يحقق�لقيادي
ولكييحقق
�لقيادة.ولكي
�سلم�لقيادة.
�لعليايفيف�سلم
�مل�ستويات�لعليا
بهم� �إىلإىل�مل�ستويات
بهم
مو�سحيفيف(�ل�سكل-
م�سار�ت-كماهوهومو�سح
أ�سا�سية-وت�سمىم�سار�ت-كما
�نتقالية� �أ�سا�سية-وت�سمى
�نتقالية
(�ل�سكل.).)33-
�لقيادييفيفكلكل
على�لقيادي
ويجبعلى
و�لقيم، ،ويجب
�ملهار�تو�لقيم
خمتلفةمنمن�ملهار�ت
جمموعةخمتلفة
�نتقاليةجمموعة
مرحلة�نتقالية
تتطلبكلكلمرحلة
تتطلب
للنموذجفافاإنإن
ووفق ًاللنموذج
�لقيادي.ووفق ًا
م�ستو�ه�لقيادي.
ويتجاوزم�ستو�ه
لينجحويتجاوز
و�لقيملينجح
�ملهار�تو�لقيم
هذه�ملهار�ت
يطورهذه
�نتقالية� �أنأنيطور
مرحلة�نتقالية
مرحلة
ميرون
مرحلةميرون
أثناءكلكلمرحلة
�ملبتدئنييفيف� �أثناء
�ملدر�ء�ملبتدئني
�لكثريمنمن�ملدر�ء
ير�قب�لكثري
يجب� �أنأنير�قب
�ملنظمةيجب
�لعاميفيف�ملنظمة
�لقيادي�لعام
�لقيادي
فبقاء
�حلايل، ،فبقاء
مل�ستو�هم�حلايل
�ملنا�سبةمل�ستو�هم
�ملهار�ت�ملنا�سبة
ي�ستخدمون�ملهار�ت
أنهمي�ستخدمون
وذلكللتاللتاأكدأكدباباأنهم
�لقيادة،وذلك
مر�حل�لقيادة،
بهابهامنمنمر�حل
يت�سبب
عليا-قدقديت�سبب
م�ستوياتعليا-
ظاهري ً�ا �إىلإىلم�ستويات
إرتقىظاهري ًا
حتىو�و�إن �إن �إرتقى�ل�سحيحة-حتى
�ملهار�ت�ل�سحيحة
�كت�ساب�ملهار�ت
بدون�كت�ساب
�ملديربدون
�ملدير
�لف�سل.
�ملطاف� �إىلإىل�لف�سل.
وينتهيبهبه�ملطاف
فعال،وينتهي
غريفعال،
�سخ�سغري
وحتوله� �إىلإىل�سخ�س
بركودهوحتوله
بركوده
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المنﺸﺄة
مديﺮالمنﺸﺄة
إلﻰمديﺮ
المﺠموعﺔإلﻰ
مديﺮالمﺠموعﺔ
منمديﺮ
.6.6من

المﺠموعﺔ
مديﺮالمﺠموعﺔ
إلﻰمديﺮ
اﻷعمالإلﻰ
ﺗنميﺔاﻷعمال
مديﺮﺗنميﺔ
منمديﺮ
.5.5من

اﻷعمال
ﺗنميﺔاﻷعمال
مديﺮﺗنميﺔ
إلﻰمديﺮ
وﻇيﻔﻲإلﻰ
مديﺮوﻇيﻔﻲ
منمديﺮ
.4.4من

ﺗنﻔيذي
مديﺮﺗنﻔيذي
إلﻰمديﺮ
المدراءإلﻰ
إدارةالمدراء
منإدارة
.3.3من

المدراء
إدارةالمدراء
إلﻰإدارة
اﻷﻓﺮادإلﻰ
إدارةاﻷﻓﺮاد
منإدارة
.2.2من

اﻷﻓﺮاد
إدارةاﻷﻓﺮاد
إلﻰإدارة
الذاتإلﻰ
إدارةالذات
منإدارة
.1.1من

�شكل33
�شكل

النموذج
استخدامالنموذج
مزايااستخدام
5.4.2مزايا
5.4.2

وغالب ًا
�خلارج،وغالب ًا
مو�هبمنمن�خلارج،
�لبحثعنعنمو�هب
أف�سلمنمن�لبحث
و�سيلة �أف�سل
يعدو�سيلة �
�ملنظمةيعد
د�خل�ملنظمة
�لقياديمنمند�خل
ترقية�لقيادي
�أ �أ))ترقية
مما
أف�سل،مما
فر�س �أف�سل،
بحث ًاعنعنفر�س �
أخرىبحث ًا
إىل �أخرى
منظمة �إىل �
�خلارجيةمنمنمنظمة �
�لقيادية�خلارجية
�ملو�هب�لقيادية
هذه�ملو�هب
تت�سربهذه
ماماتت�سرب
موجة
ثباتموجة
للمنظماتثبات
«�خلطي»للمنظمات
�لنموذج«�خلطي»
هذ��لنموذج
وي�سمنهذ�
�لنق�س.وي�سمن
ل�سد�لنق�س.
تعاينل�سد
�ملنظماتتعاين
جتعل�ملنظمات
جتعل
�لكبرية.
�لقيادية�لكبرية.
أدو�ر�لقيادية
ؤهلنيللأد�ءأد�ء� �للأدو�ر
و�ملوؤهلني
�ملنظمةو�ملو
د�خل�ملنظمة
للعملمنمند�خل
�ملر�سحنيللعمل
�ملر�سحني

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

28
28

على
ي�ساعدهعلى
�لقيادةي�ساعده
خط�لقيادة
منوذجخط
�لتايلفافاإنإنمنوذج
�مل�ستوى�لتايل
�لقيادي� �إىلإىل�مل�ستوى
�ملوظف�لقيادي
�نتقال�ملوظف
عند�نتقال
بب)) عند
�مل�ستخدمةيفيف
�ملهار�ت�مل�ستخدمة
وتكر�ر�ملهار�ت
�لرجوعوتكر�ر
جديدةبدبدًل ًلمنمن�لرجوع
فكريةجديدة
وم�ستوياتفكرية
مهار�توم�ستويات
�كت�سابمهار�ت
�كت�ساب
وكفاءته.
مرونتهوكفاءته.
زيادةمرونته
ي�ساهميفيفزيادة
وهذ�ي�ساهم
�ل�سابق،وهذ�
�مل�ستوى�ل�سابق،
�مل�ستوى
يرفعمنمن
هذ�يرفع
لديهافافاإنإنهذ�
�حلالينيلديها
�ملوظفني�حلاليني
تطوير�ملوظفني
علىتطوير
تركزعلى
�ملنظمةتركز
ثقافة�ملنظمة
كانتثقافة
تت)) � �إنإنكانت
لديهم،فافاإنإن
�لفر�سلديهم،
�قرت�ب�لفر�س
يرون�قرت�ب
عندمايرون
�ملوظفنيعندما
كما� �أنأن�ملوظفني
أكملها.كما
�لعاملةباباأكملها.
�لقوة�لعاملة
معنويات�لقوة
معنويات
�لتنمية
�ل�ستثماريفيف�لتنمية
كما� �أنأن�ل�ستثمار
�مل�ساركة،كما
ومعدل�مل�ساركة،
إنتاجيةومعدل
ترتفع� �للإنتاجية
وبذلكترتفع
تقل،وبذلك
دور�نهمتقل،
حركةدور�نهم
حركة
أطول.
فرتة� �أطول.
�ملنظمةفرتة
�خلرب�ءيفيف�ملنظمة
بقاء�خلرب�ء
ب�سبببقاء
يتوقفب�سبب
م�ستمر ً�ولوليتوقف
يظلم�ستمر ً�
يظل
�ملدر�ءمنمن
�لقادمةمنمن�ملدر�ء
أجيال�لقادمة
بتطوير� �للأجيال
ترغببتطوير
�لتيترغب
للمنظمات�لتي
�لنموذجللمنظمات
يقدمه�لنموذج
إ�سافة� �إىلإىلمامايقدمه
باباللإ�سافة
�لوظيفي؛للأنهأنه
مل�ساره�لوظيفي؛
�لتخطيطمل�ساره
أي�س ًايفيف�لتخطيط
�ملوظف� �أي�س ًا
ي�ساعد�ملوظف
�لنموذجي�ساعد
هذ��لنموذج
نف�سها،فافاإنإنهذ�
�ملنظمةنف�سها،
د�خل�ملنظمة
د�خل
�لبدء
ميكنه�لبدء
وحينهاميكنه
مرحلة،وحينها
عندكلكلمرحلة،
يحتاجهاعند
�لتييحتاجها
أ�ساليب�لتي
�ملهار�تو�و�للأ�ساليب
حتديد�ملهار�ت
خاللهحتديد
ميكنمنمنخالله
ميكن
تليها.
�لتيتليها.
�لرتقية�لتي
على�لرتقية
للح�سولعلى
أهيلهاللح�سول
نف�سه،وتاوتاأهيلها
إعد�دنف�سه،
باباإعد�د
النموذج
مساراتالنموذج
5.4.3مسارات
5.4.3
األول:منإدارةالذاتإلىإدارةاألفراد
المساراألول:منإدارةالذاتإلىإدارةاألفراد
المسار

عليه
يطر�أعليه
ملحوظ ًايطر�أ
تغري ً�ملحوظ ًا
هناكتغري ً�
آخرينفافاإنإنهناك
إد�رة� �للآخرين
�لفردي� �إىلإىل� �إد�رة
�لعمل�لفردي
�سخ�سمنمن�لعمل
ينتقل�سخ�س
عندماينتقل
عندما
تقدمي
م�سئوًل ًلعنعنتقدمي
أ�سبحم�سئو
�جلديد �للآن �آن �أ�سبح
فالقائد�جلديد �
بالظهور،فالقائد
تبد�أبالظهور،
�لتيتبد�أ
�ملهار�ت�لتي
جمموعة�ملهار�ت
إ�سافة �إىلإىلجمموعة
باباللإ�سافة �
إد�رة
وللنجاحيفيف� �إد�رة
�لعمل.وللنجاح
أ�سلوب�لعمل.
جذرييفيف� �أ�سلوب
�ختالفجذري
يعني�ختالف
وهذ�يعني
أفر�د،وهذ�
جمموعة� �أفر�د،
منجزةمنمنجمموعة
أعمالمنجزة
� �أعمال
ويكون
��ستقالليته، ،ويكون
وتظهر��ستقالليته
باملعلومات،وتظهر
غريهباملعلومات،
ي�سركغريه
�مل�ستوى� �أنأني�سرك
هذ��مل�ستوى
�لقائديفيفهذ�
على�لقائد
أفر�دفافاإنإنعلى
� �للأفر�د
إر�ساد.
�لتوجيهو�و�للإر�ساد.
لهم�لتوجيه
ويقدملهم
�ملوظفني، ،ويقدم
لحتياجات�ملوظفني
مدرك ًالحتياجات
مدرك ًا
منإدارةاألفرادإلىإدارةالمدراء
الثاني:منإدارةاألفرادإلىإدارةالمدراء
المسارالثاني:
المسار

�ملدير
أ�سهم�ملدير
يرت�أ�سهم
�لذينيرت�
�خلربة�لذين
ذوي�خلربة
�ملهنينيمنمنذوي
عدد�ملهنيني
ملحوظةيفيفعدد
قفزةملحوظة
�ملرحلةقفزة
هذ��ملرحلة
غالب ًايفيفهذ�
تظهرغالب ًا
تظهر
بتدريب
�لعنايةبتدريب
مثل�:لعناية
�كت�سابهامثل:
لبدمنمن�كت�سابها
�لعمللبد
وقيم�لعمل
�جلديدةوقيم
�ملهار�ت�جلديدة
عدد ً�منمن�ملهار�ت
يعني� �أنأنعدد ً�
ممايعني
، ،مما
تخ�سي�س
إ�سافة� �إىلإىلتخ�سي�س
�لفعال�،إ�سافة
�لعمل�لفعال�،
فريق�لعمل
بناءفريق
مهار�تبناء
و�متالكمهار�ت
�لفرق،و�متالك
مدر�ء�لفرق،
حتتهمنمنمدر�ء
منمنهمهمحتته
للموظفني.
�ملو�ردللموظفني.
�ملو�رد
منإدارةالمدراءإلىمديروظيفي
الثالث:منإدارةالمدراءإلىمديروظيفي
المسارالثالث:
المسار

م�سئوًل ًل
يعدم�سئو
فهويعد
لل�سركة،لذ�لذ�فهو
�لعاملل�سركة،
�ملدير�لعام
�لتقارير �إىلإىل�ملدير
إر�سال�لتقارير �
�لوظيفي �إر�سال
�ملدير�لوظيفي �
عمل�ملدير
يقت�سيعمل
عادةمامايقت�سي
عادة
وقدرة
و�لوعي،وقدرة
�لن�سجو�لوعي،
كبري ً�منمن�لن�سج
قدر ً�كبري ً�
�ملرحلةقدر ً�
هذه�ملرحلة
�لنتقال� �إىلإىلهذه
ويتطلب�لنتقال
كاملة.ويتطلب
إد�ريةكاملة.
أق�سام� �إد�رية
عنعن� �أق�سام
�لتفكري
�ل�سرت�تيجييفيف�لتفكري
أ�سلوب�ل�سرت�تيجي
تعلم� �للأ�سلوب
إ�سافة�ىل�ىلتعلم
أخرى� �، ،إ�سافة
أق�سام� �للأخرى
عالقاتمعمع� �للأق�سام
بناءعالقات
علىبناء
عاليةعلى
عالية
�لوظيفي.
�لعمل�لوظيفي.
�لق�سم�أو�أو�لعمل
بكامل�لق�سم
�لهتمامبكامل
إد�رةمعمع�لهتمام
و�و�للإد�رة
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منالمديرالوظيفيإلىمديراألعمال
الرابع:منالمديرالوظيفيإلىمديراألعمال
المسارالرابع:
المسار

�لقائمبهابها� �أنأن
على�لقائم
ينبغيعلى
�ل�ستة،للأنهأنهينبغي
�لقيادية�ل�ستة،
�مل�سار�ت�لقيادية
�سعوبةمنمن�مل�سار�ت
أكرث�سعوبة
�ملرحلة� �للأكرث
هذه�ملرحلة
تعدهذه
رمباتعد
رمبا
ويزد�د
تبع ًاله،له،ويزد�د
تزد�دتبع ًا
�ل�سعوبةتزد�د
جتاري ًافافاإنإن�ل�سعوبة
تديرعمعم ًال ًالجتاري ًا
عندماتدير
حيث� �أنكأنكعندما
�لتفكري.حيث
أ�سلوبهيفيف�لتفكري.
ُغري� �أ�سلوبه
ُغري
ي ي رِّ رِّ
�لقليل
يتلقون �إلإل�لقليل
أعماللليتلقون �
تنمية �للأعمال
مديريتنمية �
�لكثريمنمنمديري
كما �أنأن�لكثري
�لوظيفي،كما �
من�سبك�لوظيفي،
علىمن�سبك
�ل�سوءعلى
ت�سليط�ل�سوء
ت�سليط
�لوظائفللأيأي
كافة�لوظائف
علىكافة
أعمالعلى
مدير� �للأعمال
ي�سرفمدير
كما� �أنهأنهي�سرف
�لعامة.كما
�لقياد�ت�لعامة.
إر�سادمنمن�لقياد�ت
�لتوجيهو�و�للإر�ساد
منمن�لتوجيه
و�لت�سور�ت.
�لقيمو�لت�سور�ت.
�لتغيرييفيف�لقيم
يتطلب�لتغيري
وهذ�يتطلب
فقط،وهذ�
و�حدةفقط،
وظيفةو�حدة
ولي�سوظيفة
جتاريولي�س
عملجتاري
عمل
منمديرتنميةاألعمالإلىمديرالمجموعة
الخامس:منمديرتنميةاألعمالإلىمديرالمجموعة
المسارالخامس:
المسار

�ملديريفيف
يكون�ملدير
حيثيكون
أخرى؛حيث
عالية� �أخرى؛
مهار�تعالية
وتتقنمهار�ت
تكت�سبوتتقن
يجب� �أنأنتكت�سب
للمجموعةيجب
ناجح ًاللمجموعة
مدير ً�ناجح ًا
لتكونمدير ً�
لتكون
�لعامل،
أنحاء�لعامل،
منت�سرةيفيف� �أنحاء
تكونمنت�سرة
غالب ًاماماتكون
�لتيغالب ًا
�مل�ستقلة�لتي
�لتجارية�مل�ستقلة
أعمال�لتجارية
م�سئوًل ًلعنعن� �للأعمال
�ملرحلةم�سئو
هذه�ملرحلة
هذه
�لغايات
لتحقيق�لغايات
و�حدلتحقيق
وقتو�حد
أعماليفيفوقت
هذه� �للأعمال
إد�رةهذه
على� �إد�رة
�لقدرةعلى
�ملجموعة�لقدرة
مدير�ملجموعة
ميتلكمدير
يجب� �أنأنميتلك
لذ�لذ�يجب
للمنظمة.
�ملدىللمنظمة.
طويلة�ملدى
أهد�فطويلة
�لعامةو�و�للأهد�ف
�لعامة
منمديرالمجموعةإلىمديرالمنشأة
السادس:منمديرالمجموعةإلىمديرالمنشأة
المسارالسادس:
المسار

ويحتل
للقياد�ت،ويحتل
�لوظيفيللقياد�ت،
�ل�سلم�لوظيفي
أخريةمنمن�ل�سلم
�لدرجة� �للأخرية
�لتنفيذي-يفيف�لدرجة
�لرئي�س�لتنفيذي-
�ملن�سأةاأة�أو�أو�لرئي�س
مدير�ملن�سا
يعدمدير
يعد
�سلبي
لهذ�تاتاأثريأثري�سلبي
ف�سيكونلهذ�
�لتنفيذيف�سيكون
�لرئي�س�لتنفيذي
ف�سل�لرئي�س
�ل�سركة،فافاإذ�إذ�ف�سل
بارزةيفيف�ل�سركة،
مكانةبارزة
�لوظيفيمكانة
من�سبه�لوظيفي
من�سبه
و�سوله
يدرك� �أنأنو�سوله
�مل�ستقبلي� �أنأنيدرك
�لتنفيذي�مل�ستقبلي
�لرئي�س�لتنفيذي
على�لرئي�س
وينبغيعلى
�ملنظمة.وينبغي
�ملوظفنيعنعن�ملنظمة.
ت�سرّور�ملوظفني
يفيفت�س ّو
مثل
و�ملنظمات،مثل
�مل�ساهمة،و�ملنظمات،
�ملجموعات�مل�ساهمة،
خمتلفمنمن�ملجموعات
عددخمتلف
م�سئوليةعدد
حتملهم�سئولية
يعنيحتمله
�ملرحلةيعني
هذه�ملرحلة
� �إىلإىلهذه
�ملبا�سرة
و�لتقارير�ملبا�سرة
�لعاملة،و�لتقارير
و�لقوة�لعاملة،
و�ل�سركاء،و�لقوة
و�مل�ستثمرين،و�ل�سركاء،
�لقت�ساديو�مل�ستثمرين،
�لتحليل�لقت�سادي
وخرب�ء�لتحليل
�للجانوخرب�ء
�للجان
لتحمل
ونظر ً�لتحمل
�مل�سد�قية.ونظر ً�
بفقد�ن�مل�سد�قية.
�ملجموعاتبفقد�ن
هذه�ملجموعات
�لف�سليفيف� �أيأيمنمنهذه
ويت�سبب�لف�سل
�ملحلية، ،ويت�سبب
و�ملجتمعات�ملحلية
و�ملجتمعات
حتت
وقوعهحتت
أثناءوقوعه
�سائبةيفيف� �أثناء
قر�ر�ت�سائبة
يقدمقر�ر�ت
عادةمامايقدم
�مل�سئولياتفافاإنهإنهعادة
عدد ً�منمن�مل�سئوليات
�لتنفيذيعدد ً�
�لرئي�س�لتنفيذي
�لرئي�س
جمموعة
علىجمموعة
معتادةعلى
لديك� �أنهاأنهامعتادة
�ملحتملةلديك
�لقياد�ت�ملحتملة
لذلكتاتاأكدأكدمنمن� �أنأن�لقياد�ت
�ل�سغوط،لذلك
كبريمنمن�ل�سغوط،
قدركبري
قدر
يتحلى
قر�ر�تهم،و�و�أنأنيتحلى
�لرجت�جت��ال�اليفيفقر�ر�تهم،
على�لر
قدرةعلى
لديهمقدرة
�لقر�ر�ت،و�و�أنأنلديهم
�تخاذ�لقر�ر�ت،
أ�ساليب�تخاذ
كبريةمنمن� �أ�ساليب
كبرية
يتطلب
وهذ�يتطلب
آخرين.وهذ�
معار�سةمنمن� �للآخرين.
و�جهمعار�سة
حتىو�و�إنإنو�جه
حم�سوبة،حتى
جمازفاتحم�سوبة،
للدخوليفيفجمازفات
بال�سجاعةللدخول
بال�سجاعة
�لد�خلية.
و�لقوة�لد�خلية.
و�حلزمو�لقوة
بالنز�هةو�حلزم
تتحلىبالنز�هة
�سخ�سيةتتحلى
�سخ�سية

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

القيادي
اإلمدادالقيادي
خطاإلمداد
نموذجخط
حولنموذج
رؤيةحول
رؤية

�ملدى
طويل�ملدى
منوذجطويل
Leadershipمنوذج
LeadershipPipeline
PipelineModel
�لقياديModel
إمد�د�لقيادي
خط� �للإمد�د
منوذجخط
منوذج
م�ستويات،
عدةم�ستويات،
علىعدة
�ملنظمةعلى
�لد�خليةيفيف�ملنظمة
�لقياد�ت�لد�خلية
لتطوير�لقياد�ت
�لتخطيطلتطوير
على�لتخطيط
ي�ساعدعلى
ي�ساعد
ت�سميته
ميكنت�سميته
و�لقيم�أو�أوماماميكن
�ملهار�تو�لقيم
خمتلفةمنمن�ملهار�ت
جمموعةخمتلفة
توفرجمموعة
يتطلبتوفر
م�ستوىيتطلب
وكلم�ستوى
وكل
هذ�
لتجاوزهذ�
�د�ر�تلتجاوز
�در�تو�و�جل �جل ��د�ر�ت
بهذه�ل�لق�ق��در�ت
�لقيادي� �لإمللإ�مل��ام�امبهذه
ُتطلبمنمن�لقيادي
�د�ر�تويويُتطلب
ب��اب��اجل�جل��د�ر�ت
�ل�ستفادة
أهمها�:ل�ستفادة
للمنظماتلعللعل� �أهمها:
�ملميز�تللمنظمات
جمموعةمنمن�ملميز�ت
�لنموذججمموعة
يقدم�لنموذج
وهنايقدم
�مل�ستوى.وهنا
�مل�ستوى.
�ملوظفني
��ستبقاء�ملوظفني
على��ستبقاء
ي�ساعدعلى
مماي�ساعد
و��ستثمارهامما
�ملنظمةو��ستثمارها
�ملوجودةيفيف�ملنظمة
�لقدر�ت�ملوجودة
منمن�لقدر�ت
حيث
للموظفحيث
�لعاليةللموظف
�لتحفيزية�لعالية
�لد�فعية�لتحفيزية
إعطاء�لد�فعية
إ�سافة� �إىلإىل� �إعطاء
�ملنظمة� �، ،إ�سافة
�ملميزينيفيف�ملنظمة
�ملميزين
�لتطويرية
�لرب�مج�لتطويرية
للتفاعلمعمع�لرب�مج
ذلكللتفاعل
فيدفعهذلك
أمامهفيدفعه
و��سح ًا� �أمامه
�لوظيفيو��سح ًا
م�ساره�لوظيفي
يرىم�ساره
يرى
أعلى
مل�ستويات� �أعلى
�لنتقالمل�ستويات
متكنهمنمن�لنتقال
ذ�تيمتكنه
تطويرذ�تي
بر�مجتطوير
ر�سمبر�مج
إ�ساف ًة� �إىلإىلر�سم
�ملقدمةله،له� �،إ�ساف ًة
�ملقدمة
أ�سرع.
ب�سكل� �أ�سرع.
ب�سكل
للتطبيق
منا�سبتهللتطبيق
أكرثمنمنمنا�سبته
كامل �أكرث
ب�سكلكامل �
منظمةب�سكل
علىمنظمة
�لتطبيقعلى
�لنموذج�لتطبيق
هذ��لنموذج
مثلهذ�
ينا�سبمثل
ينا�سب
�ملنظمة
در��سة�ملنظمة
تطبيقهدر��سة
ويتطلبتطبيقه
خمتلفة،ويتطلب
منظماتخمتلفة،
�لقياد�تمنمنمنظمات
جمموعةمنمن�لقياد�ت
علىجمموعة
على
إد�رية
�مل�ستويات �للإد�رية
وحتديد�مل�ستويات �
�ملطلوبة،وحتديد
و�لقدر�ت�ملطلوبة،
�جلد�ر�تو�لقدر�ت
وحتديد�جلد�ر�ت
م�ستفي�سة،وحتديد
در��سةم�ستفي�سة،
در��سة
�ملنظمة.
ينا�سب�ملنظمة.
�لنموذجمبامباينا�سب
تكييف�لنموذج
ذلكتكييف
بعدذلك
�ملنظمةثمثمبعد
يفيف�ملنظمة
�د�د
خط� �لإلإم�م��د�د
لنموذجخط
�لتنظرييةلنموذج
�لعملية�لتنظريية
على�أن�أن�ه��ه�لعملية
�ل�سابقعلى
للنموذج�ل�سابق
�لنظرللنموذج
وميكن�لنظر
وميكن
للنموذج
تكييفللنموذج
عبارةعنعنتكييف
بالتف�سيلعبارة
تناولهمابالتف�سيل
�سيتمتناولهما
عمل�سيتم
�اريعمل
ويليه�إ �إط�ط��اري
�لقيادي،ويليه
�لقيادي،
�لنا�سئة.
�لقياد�ت�لنا�سئة.
وعلى�لقياد�ت
�لربحيةوعلى
غري�لربحية
�لقطاعاتغري
لتطبيقهيفيف�لقطاعات
لتطبيقه
�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
http://goo.gl/WhKwq5
http://goo.gl/WhKwq5
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ربحية
غيرربحية
مواهبغير
لبناءمواهب
التغييرلبناء
توليدالتغيير
عملتوليد
إطارعمل
 5.5إطار
5.5
القيادي
اإلمدادالقيادي
خطاإلمداد
وتطويرخط
وتطوير
اخلريية
أعمالاخلريية
يف االالأعمال
النا�شئنييف ا
املمار�شنيالنا�شئني
منظمةاملمار�شني
منظمة

EPIP
EPIP))Emerging
EmergingPractitioners
PractitionersininPhilanthropy
((Philanthropy

أفر�ديفيف
مل�ساركة� �للأفر�د
فر�سةمل�ساركة
وجودفر�سة
))EPIPوجود
�خلريية((EPIP
أعمال�خلريية
�لنا�سئنييفيف� �للأعمال
�ملمار�سني�لنا�سئني
منظمة�ملمار�سني
ترىمنظمة
ترى
�ملنظمة
وباعتبارها�ملنظمة
وخدماتها،وباعتبارها
وظائفهاوخدماتها،
�سلموظائفها
مر�حل�سلم
مرحلةمنمنمر�حل
�لربحيةيفيفكلكلمرحلة
غري�لربحية
�لعاملةغري
�لقوة�لعاملة
�لقوة
�لقطاع
�لربحيةأو�أويفيف�لقطاع
غري�لربحية �
�مل�ستقلةغري
�ملنظمات�مل�ستقلة
��ستثمارهميفيف�ملنظمات
بتعزيز��ستثمارهم
�لر�غبنيبتعزيز
�ملمولني�لر�غبني
ير�سد�ملمولني
دليدلي ًال ًالير�سد
خالل
تطويرهامنمنخالل
و�لتيمتمتتطويرها
�مل�ستهدفةو�لتي
�لفر�س�مل�ستهدفة
يختارو��لفر�س
�ملانحون� �أنأنيختارو�
ي�ستطيع�ملانحون
عام.ي�ستطيع
ب�سكلعام.
�خلرييب�سكل
�خلريي
وغريها
�جلغر�فيةوغريها
و�ملعايري�جلغر�فية
أ�سا�سية،و�ملعايري
و�لكفاء�ت� �للأ�سا�سية،
�ملتوفرةو�لكفاء�ت
�ملو�رد�ملتوفرة
�سعتهمعمع�ملو�رد
تتالئم�سعته
عمليتتالئم
إطارعملي
� �إطار
و�لتمويل
�ملق�سودةو�لتمويل
�جلهود�ملق�سودة
خالل�جلهود
�سوي ًامنمنخالل
�لعمل�سوي ًا
ميكن�لعمل
�ملنظمةباباأنهأنهميكن
�لعامة.وتووتوؤمنؤمن�ملنظمة
�لعو�مل�لعامة.
منمن�لعو�مل
على:
�لقطاععلى:
هذ��لقطاع
مل�ساعدةهذ�
�لربحيمل�ساعدة
غري�لربحي
و�لعملغري
و�لعمل
و�لكفاءةيفيف
بالتنوعو�لكفاءة
تتميزبالتنوع
نا�سئةتتميز
قياديةنا�سئة
موهبةقيادية
بتوظيفموهبة
�لقيادي:بتوظيف
�د�د�لقيادي:
خط� �لإلإم�م��د�د
تعبئةخط
�أ �أ)) تعبئة
جمالت
وذلكيفيفجمالت
نف�سها،وذلك
�ملنظماتنف�سها،
هذه�ملنظمات
د�خلهذه
منهاد�خل
�ل�ستفادةمنها
�لربحية،ثمثم�ل�ستفادة
غري�لربحية،
�ملنظماتغري
�ملنظمات
و��سع.
نطاقو��سع.
علىنطاق
�لقطاععلى
د�خل�لقطاع
عملهمد�خل
عملهم
للجيل
�لتنميةللجيل
عجلة�لتنمية
دفععجلة
�مل�ساهمةيفيفدفع
قدر�تها�:مل�ساهمة
وت�سخريقدر�تها:
�حلاليةوت�سخري
�لقيادية�حلالية
�ملوهبة�لقيادية
تنمية�ملوهبة
بب)) تنمية
�لربحية،
غري�لربحية،
ؤ�س�ساتغري
�در�ءيفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
وخا�س َة�مل��مل��در�ء
�خلربةوخا�س َة
وذوي�خلربة
�لنا�سئةوذوي
�لقياد�ت�لنا�سئة
�لتايلمنمن�لقياد�ت
�لتايل
�لربحية.
غري�لربحية.
�ملنظماتغري
م�ستويات�ملنظمات
كافةم�ستويات
علىكافة
�لقياديةعلى
�لثغرة�لقيادية
تتمكنمنمن�سد�سد�لثغرة
وبذلكتتمكن
وبذلك
للتعاقب
فاعلةللتعاقب
م�سار�تفاعلة
إن�ساءم�سار�ت
�ملتقاعدة� :إن�ساء
�لقياد�ت�ملتقاعدة� :
إ�سر�ك�لقياد�ت
إعادة �إ�سر�ك
مع �إعادة �
جديدةمع �
بقياد�تجديدة
�لدفعبقياد�ت
تت))�لدفع
بها،
و�لرقيبها،
متيزهاو�لرقي
�ملتوقعمتيزها
�لربحية�ملتوقع
غري�لربحية
�لقياديةغري
للمو�هب�لقيادية
��سرت�تيجياتللمو�هب
وبناء��سرت�تيجيات
�لقياديوبناء
�لقيادي
حيث
�ملهنية؛حيث
حياتها�ملهنية؛
منت�سفحياتها
تز�ليفيفمنت�سف
�لتيللتز�ل
�ملتقاعدة�أو�أو�لتي
�لربحية�ملتقاعدة
غري�لربحية
للقياد�تغري
وكذلكللقياد�ت
وكذلك
ونقل
إر�سادونقل
�لتوجيهو�و�للإر�ساد
تقدم�لتوجيه
لكيتقدم
�لربحيةلكي
غري�لربحية
«�لفخرية»غري
«�لقياد�ت«�لفخرية»
إ�سر�ك«�لقياد�ت
تعيد �إ�سر�ك
ميكنك �أنأنتعيد �
ميكنك �
متكامل.
ب�سكلمتكامل.
و�لقطاعب�سكل
�لتاليةو�لقطاع
أجيال�لتالية
�ملعرفةلكلِلكلِمنمن� �للأجيال
�ملعرفة
�سليم
تخطيط�سليم
إ�سافة� �إىلإىلتخطيط
�لقيادة،باباللإ�سافة
لتطوير�لقيادة،
كربىلتطوير
أنظمةكربى
بحاجة� �إىلإىل� �أنظمة
�لربحيةبحاجة
غري�لربحية
ؤ�س�ساتغري
و�ملوؤ�س�سات
و�ملو
�ملنا�سب
�سل�سلةمنمن�ملنا�سب
بناء�سل�سلة
�لقيادية� �.إنإنبناء
للمو�هب�لقيادية.
فعالللمو�هب
خطفعال
إن�ساءخط
إد�ري�ة��ةللإن�ساء
أنظمة� �إد�ري�
مت�سل�سلو�و�أنظمة
مت�سل�سل
غري
ؤ�س�ساتغري
يهدد�ملو�ملوؤ�س�سات
�ملنا�سبيهدد
هذه�ملنا�سب
يالئمونهذه
�لذينيالئمون
�ملوظفني�لذين
تطوير�ملوظفني
بدونتطوير
�ملتز�يدةبدون
�لوظيفية�ملتز�يدة
�لوظيفية
أن�سطة
أ�سي�س� �أن�سطة
مماثلفافاإنإنتاتاأ�سي�س
نحومماثل
وعلىنحو
حتتاجها،وعلى
�لتيحتتاجها،
�لكفاء�ت�لتي
للنق�سيفيف�لكفاء�ت
ويعر�سهاللنق�س
�لربحيةويعر�سها
�لربحية
�حلالية
�لعمل�حلالية
مبتطلبات�لعمل
كاملمبتطلبات
وعيكامل
علىوعي
�حل�سولعلى
بدون�حل�سول
�لقيادةبدون
لتطوير�لقيادة
متما�سكةلتطوير
غريمتما�سكة
طارئة�أو�أوغري
طارئة
على
�سلب ًاعلى
�ستوؤثرؤثر�سلب ًا
�ملح�سلة�ستو
و�لتييفيف�ملح�سلة
وع�سو�ئية،و�لتي
م�ستقرةوع�سو�ئية،
غريم�ستقرة
نتائجغري
يت�سببيفيفنتائج
و�ملتطورةقدقديت�سبب
و�ملتطورة
�ملنظمة.
ر�سالة�ملنظمة.
ر�سالة
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

القيادة:
خطالقيادة:
ولتطويرخط
ربحيةولتطوير
غريربحية
�شحيحةغري
موهبة�شحيحة
لبناءموهبة
جماالتلبناء
�شبعجماالت
�شبع

�لعاملة
للقوى�لعاملة
�لقوميللقوى
�لقيادي�لقومي
إمد�د�لقيادي
خط� �للإمد�د
لبناءخط
أ�سا�سيلبناء
للتطبيق� �للأ�سا�سي
جمالتللتطبيق
�سبعةجمالت
هناك�سبعة
توجدهناك
توجد
كمايفيف�ل�سكل
كما
لتطوير
ونظاملتطوير
متكاملة،ونظام
مت�سل�سلةمتكاملة،
إد�رةمت�سل�سلة
لبناء� �إد�رة
أ�سا�سيةلبناء
تعد� �أ�سا�سية
�لتطبيقاتتعد
وهذه�لتطبيقات
�ل�سكل((،)،)44وهذه
�لنحو �للآتي:آتي:
على�لنحو �
�ملجالتعلى
هذه�ملجالت
و�سفهذه
وميكنو�سف
إد�رتها،وميكن
�لربحيةو�و�إد�رتها،
غري�لربحية
�لقياد�تغري
بدعم�لقياد�ت
يتميزبدعم
�لقيادةيتميز
�لقيادة

اﻟﻤﺘﻤﺮﺳﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺮﺳﺔ
اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﻘﻴﺎدات
ﻧﻘﻞ
ﻧﻘﻞ
إﺷﺮاﻛﻬﺎ:
إﺷﺮاﻛﻬﺎ:
وإﻋﺎدة
وإﻋﺎدة
واﻻﻧﺘﻘﺎل
واﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
• •اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
إﻋﺎدة
• •إﻋﺎدة

اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ
اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
• •اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
إﻋﺎدة
• •إﻋﺎدة
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
• •اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻘﻴﺎدة
ﺧﻂﺧﻂ
ﻓﺮاﻏﺎت
ﻓﺮاﻏﺎت
ﺳﺪ
ﺳﺪ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
• •اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻻﺳﺘﺒﻘﺎء
• •اﻻﺳﺘﺒﻘﺎء
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
• •اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

�شكل4
�شكل4

�ملجزية
�لعمل�ملجزية
فر�س�لعمل
�لوعيعنعنفر�س
لن�سر�لوعي
�ل�سروريةلن�سر
�لن�ساطات�ل�سرورية
عدد ً�منمن�لن�ساطات
ويت�سمنعدد ً�
التوظيف:ويت�سمن
 .1.1التوظيف:
�لربحية
غري�لربحية
�لعاملةغري
�لقوى�لعاملة
�جلديدةيفيف�لقوى
�ملوهبة�جلديدة
غر�س�ملوهبة
�لقطاع،ثمثمغر�س
و�لهادفةيفيفه�ه��ذ��ذ��لقطاع،
و�لهادفة
�لقطاع.
مل�سلحة�لقطاع.
وجتنيدهامل�سلحة
وجتنيدها
و�ملتطوعنييفيف
�ملهنينيو�ملتطوعني
و�ملبتدئنيمنمن�ملهنيني
للنا�سئةو�ملبتدئني
�ل�ستبقاءللنا�سئة
جهود�ل�ستبقاء
وي�سري� �إىلإىلجهود
اال�شتبقاء:وي�سري
 .2.2اال�شتبقاء:
ككل.
و�لقطاعككل.
�ملنظمات،و�لقطاع
�ملنظمات،
تهتم
�لتيتهتم
�لقطاع�لتي
نطاق�لقطاع
علىنطاق
�لقائمةعلى
�لتنظيمية�لقائمة
�ل�سرت�تيجيات�لتنظيمية
وي�سففيهفيه�ل�سرت�تيجيات
التطوير:وي�سف
 .3.3التطوير:
و�لكفاء�ت.
و�ملعرفة،و�لكفاء�ت.
�ملهار�ت،و�ملعرفة،
بتعزيز�ملهار�ت،
بتعزيز
�لعمل
تطبيقات�لعمل
لتتو�فقمعمعتطبيقات
�لربحيةلتتو�فق
غري�لربحية
�ملنظماتغري
بناء�ملنظمات
إعادةبناء
وتهتمباباإعادة
الت�شكيل:وتهتم
إعادةالت�شكيل:
 .4.4ا اإعادة
�لتي
ؤ�س�سات�لتي
و�ملوؤ�س�سات
�لعاملةو�ملو
�لقوى�لعاملة
بالتاأكدأكدمنمن� �أنأن�لقوى
وذلكبالتا
�جلديدة،وذلك
�لقيادة�جلديدة،
ومناذج�لقيادة
�حلديثةومناذج
�حلديثة
معها.
متما�سيةمعها.
�ملجالمتما�سية
هذ��ملجال
تطبقهذ�
تطبق
لتجنب
وذل��ك�كلتجنب
�لربحية،وذل�
غري�لربحية،
�لقياد�تغري
لتن�سيط�لقياد�ت
�ملبذولةلتن�سيط
�جلهود�ملبذولة
وي�سري� �إىلإىل�جلهود
التجديد:وي�سري
 .5.5التجديد:
ؤثرة.
و�ملوؤثرة.
�لهادفةو�ملو
�ملدنية�لهادفة
للوظائف�ملدنية
�لبعيدللوظائف
�ملدى�لبعيد
على�ملدى
�ل�ستمر�رعلى
أي�ساللتاللتاأكدأكدمنمن�ل�ستمر�ر
إجهاد،و�و�أي�سا
� �للإجهاد،
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للمنا�سب
ود�ئمةللمنا�سب
د�عمةود�ئمة
م�سار�تد�عمة
إن�ساءم�سار�ت
�ملبذولةللإن�ساء
�جلهود�ملبذولة
تكون�جلهود
وفيهماتكون
واالنتقال:وفيهما
الت�شل�شلواالنتقال:
 .6.6الت�شل�شل
كامل
بدو�مكامل
�لعملبدو�م
تدريجي ًامنمن�لعمل
�ملنا�سبتدريجي ًا
هذه�ملنا�سب
تنتقلهذه
ففيهاتنتقل
إد�رة،ففيها
جمل�س �للإد�رة،
أع�ساءجمل�س �
إد�ريةو�و�أع�ساء
� �للإد�رية
�ملنظمة
د�خل�ملنظمة
جديدةمنمند�خل
قياد�تجديدة
حتديدقياد�ت
�لربحية،ثمثميتميتمحتديد
غري�لربحية،
�ملنظماتغري
�لعمليفيف�ملنظمات
� �إىلإىل�لعمل
أمور.
زمام� �للأمور.
لتويلزمام
أهيلهملتويل
وتاوتاأهيلهم
�لربحيةمنمن
غري�لربحية
�لقياد�تغري
إ�سر�ك�لقياد�ت
إعادة� �إ�سر�ك
�ملبذولةللإعادة
باجلهود�ملبذولة
تهتمباجلهود
وهيتهتم
امل�شاركة:وهي
إعادةامل�شاركة:
 .7.7ا اإعادة
إعادتهم»� �إىلإىل
ذلك� �إماإما«با«باإعادتهم»
ويكونذلك
�خلدمة،ويكون
أثناء�خلدمة،
�لقطاعيفيف� �أثناء
�ادرو��لقطاع
�لذينغ�غ��ادرو�
�ملتقاعدين�أو�أو�لذين
�ملتقاعدين
غري
�ملنظماتغري
دعم�ملنظمات
لي�ساهمو�يفيفدعم
وذلكلي�ساهمو�
تطوعية،وذلك
أدو�رتطوعية،
جزئي�،أو�أو� �أدو�ر
دو�مجزئي،
�لوظائف�،أو�أو� �إىلإىلدو�م
�لوظائف،
عامة.
ب�سورةعامة.
و�لقطاعب�سورة
�لربحية،و�لقطاع
�لربحية،
القيادي:
اإلمدادالقيادي:
خطاإلمداد
لدعمخط
تقديمةلدعم
للمانحتقديمة
يمكنللمانح
يوضحمامايمكن
جدوليوضح
جدول

�لربحية
غري�لربحية
�ملنظمةغري
�ساعد�ملنظمة
�ساعد
�ل�ستثماري
برناجمها�ل�ستثماري
لتطويربرناجمها
لتطوير
�خلا�سبهابها
�خلا�س

�ل�سرورية
�لتكاليف�ل�سرورية
م ّوم ّلول�لتكاليف
متدربنييفيف
متدربأو�أومتدربني
عنعنمتدرب �
�حلايل
�لربنامج�حلايل
�لربنامج

�لتدريب
برنامج�لتدريب
أن�سيءبرنامج
� �أن�سيء
إد�رته
وقماباإد�رته
�لد�خليوقم ب
�لد�خلي

اال�شتبقاء
اال�شتبقاء

حول
نقا�س ًاحول
��ست�سفنقا�س ًا
��ست�سف
�ل�ستبقاءمعمع
�سعوبات�ل�ستبقاء
�سعوبات
�لربحية.
غري�لربحية.
�لقياد�تغري
�لقياد�ت

�ل�ستبقاء
حتديات�ل�ستبقاء
حددحتديات
حدد
على
وتعرفعلى
�ملجتمع،وتعرف
يفيف�ملجتمع،
�لتمويل
قدم�لتمويل
�مل�سكلة،ثمثمقدم
�مل�سكلة،
وتطبيقها
�حللولوتطبيقها
لتوفري�حللول
لتوفري

بالتمويل
وتعهدبالتمويل
ط ّوطر ّوروتعهد
جديد
برنامججديد
يفيفبرنامج
لال�ستبقاء�لقيادييفيف
لال�ستبقاء�لقيادي
�لربحية
غري�لربحية
�ملنظماتغري
�ملنظمات
كبرية.
كانتأم�أمكبرية.
متو�سطةكانت �
متو�سطة

التطوير
التطوير

قياديني
م�ساركةقياديني
تكلفةم�ساركة
�دفعتكلفة
�دفع
نا�سئ
و�حدنا�سئ
قياديو�حد
�ثننيأو�أوقيادي
�ثنني �
�لتدريب،أو�أو
جديديف:يف�:لتدريب� ،
�أو�أوجديد
ؤمتر،أو�أو
ح�سورموموؤمتر� ،
�لتوجيه،أو�أوح�سور
�لتوجيه� ،
�ل�سركة.
ع�سويةيفيف�ل�سركة.
ع�سوية

لدعم
أ�ساليبلدعم
عن �أ�ساليب
�بحثعن �
�بحث
تطوير
�حلاليةيفيفتطوير
�لرب�مج�حلالية
�لرب�مج
جمتمعك
�لقيادةيفيفجمتمعك
�لقيادة

التوظيف
التوظيف

لال�شتثمار
أعلىلال�شتثمار
أعلى
الال
احلد ا
احلد ا

لال�شتثمار
املتو�شطلال�شتثمار
احلداملتو�شط
احلد

لال�شتثمار
أدنىلال�شتثمار
أدنى
الال
احلد ا
احلد ا

قيادي ًا
برناجم ًاقيادي ًا
أن�سيءبرناجم ًا
� �أن�سيء
معينة
ملجموعةمعينة
جديد ً�ملجموعة
جديد ً�
ر�سالة
لتحقيقر�سالة
جيد ً�لتحقيق
ت�ساهمجيد ً�
ت�ساهم
�لقياد�ت
(مثل�:لقياد�ت
�سركتك(مثل:
�سركتك
�لفنية،
�لقياد�ت�لفنية،
�لبيئية�،لقياد�ت
�لبيئية،
�لختالف)
قياد�ت�لختالف)
قياد�ت
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

�ملنح
�مل�ستفيدينمنمن�ملنح
أخرب�مل�ستفيدين
� �أخرب
إد�ري
بالتجديد �للإد�ري
تهتمبالتجديد �
باباأنكأنكتهتم
�لقر�ر�ت
�حلكمةمنمن�لقر�ر�ت
لتظهر�حلكمة
لتظهر
�سعف
على�سعف
عالمةعلى
تبدوعالمة
ولولتبدو
ؤولية.
�مل�سوؤولية.
�مل�سو

�ملدفوعة
إجاز�ت�ملدفوعة
�دعم �للإجاز�ت
�دعم �
لعدد
�لتقاعديةلعدد
و�خلرب�ت�لتقاعدية
و�خلرب�ت
غري
�لقياد�تغري
قليلمنمن�لقياد�ت
قليل
�لربحية.
�لربحية.

�سركة
برناجم ًايفيف�سركة
ط ّوطر ّوروم ّووم ّلولبرناجم ًا
مدفوعةيفيف
إجازةمدفوعة
ر�عيةللإجازة
ر�عية
جمتمعك
جمتمعك

إد�ري
تدريبيةللإد�ري
جلل�سةتدريبية
�دفعجلل�سة
�دفع
قائد
�رتقاءقائد
لتحقق�رتقاء
و�حدلتحقق
و�حد
«�ل�ستقر�ر»يفيف
إن�ساء«�ل�ستقر�ر»
�أو�أوللإن�ساء
وحتولهم
�مل�ست�سارينوحتولهم
�نتقال�مل�ست�سارين
�نتقال
كمرجع.
كمرجع.

و�حد ً�
م�ست�سار ً�و�حد ً�
�دعمم�ست�سار ً�
�دعم
إد�رةأو�أو
جمل�س �للإد�رة �
لي�سل �إىلإىلجمل�س �
لي�سل �
خالل
إد�ريةمنمنخالل
�ملنا�سب �للإد�رية
�ملنا�سب �
�لنتقالية.
�حلالة�لنتقالية.
�حلالة

�لقياد�ت
�سبكةمنمن�لقياد�ت
م ّوم ّلول�سبكة
�نتقالية
خرب�ت�نتقالية
متلكخرب�ت
�لتيمتلك
�لتي
منظمات
تدريبمنظمات
وميكنهاتدريب
وميكنها
أخرى.
� �أخرى.

امل�شاركة
إعادة امل�شاركة
ااإعادة

إعادة
يف �إعادة
�لفر�سيف �
ناق�س�لفر�س
ناق�س
�لتيقدقد
�لقياد�ت�لتي
إ�سر�ك�لقياد�ت
� �إ�سر�ك
�لقطاعيفيف
غادرت�لقطاع
تقاعدتأو�أوغادرت
تقاعدت �
�خلدمة.
أثناء�خلدمة.
� �أثناء

برنامج
إن�ساءبرنامج
يف �إن�ساء
�ساعديف �
�ساعد
جمتمعك
د�خلييفيفجمتمعك
إد�ريد�خلي
� �إد�ري

آخرين
ممولني �آخرين
تعاونمعمعممولني �
تعاون
�ساملة
جديدة�ساملة
بر�مججديدة
لتطويربر�مج
لتطوير
وتتعدى
�مل�ساركةوتتعدى
إعادة�مل�ساركة
للإعادة
�خلدمات
تقدمي�خلدمات
ب�سمولهاتقدمي
ب�سمولها
�لد�خلية
�لد�خلية

القيادة
خط القيادة
حول خط
حول

حول
�ملعلوماتحول
�سارك�ملعلومات
�سارك
وتطويرها
�لقياديةوتطويرها
�ملوهبة�لقيادية
�ملوهبة
�ملنح،
�مل�ستفيدينمنمن�ملنح،
معمع�مل�ستفيدين
�ملنح،
لطلبات�ملنح،
و�مل�ستجيبنيلطلبات
و�مل�ستجيبني
متويل
طلبمتويل
علىطلب
و�ملقدمنيعلى
و�ملقدمني
�لقيادة
تطوير�لقيادة
فر�ستطوير
فر�س

�سل�سلةمنمن
��ست�سف�سل�سلة
��ست�سف
�ملو�هب
حول�ملو�هب
�لنقا�ساتحول
�لنقا�سات
ؤ�س�سات
و�لقياد�تيفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
و�لقياد�ت
�ملنح
أظهر�ملنح
�لربحية.و�و�أظهر
غري�لربحية.
غري
للم�ستفيدين
�ملهمةللم�ستفيدين
�لثانوية�ملهمة
�لثانوية
�ملنح
تلك�ملنح
وخا�سةتلك
�ملنح،وخا�سة
منمن�ملنح،
و�ل�سوؤونؤون
باملو�هبو�ل�سو
�ملتعلقةباملو�هب
�ملتعلقة
�لقيادية.
�لقيادية.

تركز
جديدةتركز
منحةجديدة
أن�سيءمنحة
� �أن�سيء
تطوير
�ملوهبةأو�أوتطوير
جمال�ملوهبة �
علىجمال
على
ممولني
�ن�سم �إىلإىلممولني
�لقيادةأو�أو�ن�سم �
�لقيادة �
على
مبادر�تعلى
إن�ساءمبادر�ت
آخرينللإن�ساء
� �آخرين
�لقطاع.
م�ستوى�لقطاع.
م�ستوى

الت�شكيل
إعادة الت�شكيل
ااإعادة

�لختالفاتبنيبني
�بحثعنعن�لختالفات
�بحث
�لتقليدية
�لقياد�ت�لتقليدية
مناذج�لقياد�ت
مناذج
�لنتائج
ناق�س�لنتائج
و�لت�ساركية،ثمثمناق�س
و�لت�ساركية،
�ملنح.
�مل�ستفيدينمنمن�ملنح.
معمع�مل�ستفيدين

منظمة
بالعملمعمعمنظمة
�رتبطبالعمل
�رتبط
لتقدمي
ربحيةلتقدمي
غريربحية
و�حدةغري
و�حدة
ت�سكيل
إعادةت�سكيل
�لدعم،و وللإعادة
�لدعم،
�مل�ست�سارين
�خلرب�ءمنمن�مل�ست�سارين
�خلرب�ء
و�ملدربني.
و�ملدربني.

�لكاملة
�لتكلفة�لكاملة
و�دفع�لتكلفة
تعاقدو�دفع
تعاقد
�ل�ست�سارية
للخدمات�ل�ست�سارية
للخدمات
غري
�ملنظماتغري
و�لتدريبيةيفيف�ملنظمات
و�لتدريبية
تز�لقيدقيد
�لتيللتز�ل
�لربحية�لتي
�لربحية
�لت�سكيل.
إعادة�لت�سكيل.
مرحلة �إعادة
مرحلة �

التجديد
التجديد
واالنتقال
الت�شل�شل واالنتقال
الت�شل�شل

جدول33
جدول
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التغيير
توليدالتغيير
عملتوليد
إطارعمل
حولإطار
رؤيةحول
رؤية
القيادي
اإلمدادالقيادي
خطاإلمداد
وتطويرخط
ربحيةوتطوير
غيرربحية
مواهبغير
لبناءمواهب
لبناء
EPIP
EPIPEmerging
�ريي�ة��ةEmerging
�لنا�سئنييفيف� �لألأع �ع�م�م��ال�ال� �خل�خل��ريي�
�ار�س��س��ني�ني�لنا�سئني
منظمة�مل��ملم�م��ار�
ت�تق�ق��دم�دممنظمة
PractitionersininPhilanthropy
Philanthropy
غري
مو�هبغري
لبناءمو�هب
�لتغيريلبناء
توليد�لتغيري
عملتوليد
�Practitionersإ �إط�ط��ار�ارعمل

�لقيادي
للتطوير�لقيادي
و��سعةللتطوير
بتقدميروروؤيةؤيةو��سعة
ميتازبتقدمي
و�لذيميتاز
�لقيادي،و�لذي
إمد�د�لقيادي،
خط �للإمد�د
وتطويرخط �
ربحيةوتطوير
ربحية
�لقيادي،
�لتطوير�لقيادي،
�مل�ستفيدةمنمن�لتطوير
�ملنظمة�مل�ستفيدة
�لطرفني�:ملنظمة
يخاطب�لطرفني:
�لربحيةيخاطب
غري�لربحية
�ملنظماتغري
يفيف�ملنظمات
فيها،
و�لعاملنيفيها،
�لربحيو�لعاملني
غري�لربحي
�لعملغري
منظمات�لعمل
تطويرمنظمات
دوريفيفتطوير
�لتيلهالهادور
�ملانحة�،لتي
و�جلهات�ملانحة،
و�جلهات
جمالت
ل�سبعةجمالت
مق�سمةل�سبعة
حماورمق�سمة
ثالثةحماور
علىثالثة
ق�سمتعلى
للدعمق�سمت
خيار�تللدعم
عدةخيار�ت
يقدمعدة
بحيثيقدم
بحيث
تكاملية
فقطبلبلبروبروؤيةؤيةتكاملية
موظفيهافقط
م�ستوىموظفيها
علىم�ستوى
لي�سعلى
قيادي ًالي�س
�ملنظماتقيادي ًا
بناء�ملنظمات
ت�ساعديفيفبناء
ت�ساعد
موظفيها
��ستبقاءموظفيها
على��ستبقاء
و�حلر�سعلى
نا�سئة،و�حلر�س
قياد�تنا�سئة،
وتوظيفقياد�ت
�حلالينيوتوظيف
�ملوظفني�حلاليني
ت�سمل�ملوظفني
ت�سمل
يركز
كمايركز
�حلديث،كما
�لو�قع�حلديث،
لتتما�سىمعمع�لو�قع
�ملنظماتلتتما�سى
ت�سكيل�ملنظمات
إعادةت�سكيل
إ�سافة�ىل�ىل� �إعادة
وتطورهم� �إ�سافة
وتطورهم
على
كذلكعلى
يركزكذلك
كمايركز
�لربحي،كما
غري�لربحي،
�لعملغري
قياد�ت�لعمل
�لقيادييفيفقياد�ت
�لعمل�لقيادي
روح�لعمل
جتديدروح
علىجتديد
على
حول
ومبادرةحول
تقدميروؤري�وؤي�ة��ةومبادرة
إ�سافة� �إىلإىلتقدمي
�لقيادية� �إ�سافة
للمر�كز�لقيادية
�لوظيفيللمر�كز
�د�د�لوظيفي
�سمان� �لإلإم�م��د�د
�سمان
�لنموذج
ويخاطب�لنموذج
�لعملي.ويخاطب
�لعمر�لعملي.
منت�سف�لعمر
�لقياد�تيفيفمنت�سف
�ملتقاعدة�أو�أو�لقياد�ت
�لقياد�ت�ملتقاعدة
إ�سر�ك�لقياد�ت
� �إ�سر�ك
تقدمي
وكذلكتقدمي
�مل�ستويات،وكذلك
عددمنمن�مل�ستويات،
وعلىعدد
�لدعموعلى
خيار�تمنمن�لدعم
بعدةخيار�ت
�ملانحةبعدة
ؤ�س�سات�ملانحة
�ملو�ملوؤ�س�سات
ودنيا.
علياودنيا.
مب�ستوياتعليا
للدعممب�ستويات
�لفر�سللدعم
عددمنمن�لفر�س
عدد
�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
http://goo.gl/k6HHds
http://goo.gl/k6HHds
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

المستقبلية
القيادياتالمستقبلية
لتنميةالقياديات
الخطة(أ)(أ)لتنمية
عملالخطة
إطارعمل
 5.6إطار
5.6
))The
TheBridgespan
BridgespanGroup
�شبانGroup
بريدج�شبان
(جمموعةبريدج
(جمموعة

وتنفيذها
�خلطة(�(�أ)أ)وتنفيذها
و�سع�خلطة
وفاعلية.يتميتمو�سع
تركيزوفاعلية.
أكرثتركيز
ب�سكل �أكرث
�لقياد�تب�سكل �
تنمية�لقياد�ت
يتيحلهالهاتنمية
ؤ�س�سةيتيح
للموؤ�س�سة
خطةللمو
خطة
مو�سحيفيف(�ل�سكل-
كماهوهومو�سح
و�لتف�سيل،كما
بالرت�بطو�لتف�سيل،
تت�سمبالرت�بط
إجر�ء�تتت�سم
خم�سة� �إجر�ء�ت
تطبيقخم�سة
خاللتطبيق
منمنخالل
(�ل�سكل: :))55-
الﻤﺴﺘقﺒﻞ
ﻗياداتالﻤﺴﺘقﺒﻞ
بﻨاءﻗيادات
ﺧطﻮاتبﻨاء
ﺧطﻮات

05
05
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗﺤﺴﻴﻦ
وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﺟﺮاءات
اﺟﺮاءات

04
04
ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻗﻴــــﺎدات
ﻗﻴــــﺎدات
ﺧﺎرﺟﻴــﺔ
ﺧﺎرﺟﻴــﺔ
اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻋﻨﺪاﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻋﻨﺪ

03
03
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻴــﺎدات
ﻗﻴــﺎدات
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

02
02
إدراك
إدراك
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

01
01
اﺷﺮاك
اﺷﺮاك
اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﻌﻠـــﻴــــﺎ
اﻟﻌﻠـــﻴــــﺎ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺗﺪﻋﻢاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺛﻘﺎﻓﺔﺗﺪﻋﻢ
ﺑﻨﺎءﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑﻨﺎء

�شكل5
�شكل5
املنظمة:
العليايفيفاملنظمة:
القياداتالعليا
م�شاركةالقيادات
 .1.1م�شاركة

�لتنفيذي
�لرئي�س�لتنفيذي
�ري� �أنأن�لرئي�س
�لذي�أ �أج�ج��ري
�لت�سخي�سي�لذي
�مل�سح�لت�سخي�سي
تقرير�مل�سح
�مل�ساركنييفيفتقرير
أغلب�مل�ساركني
ذكر� �أغلب
ذكر
�لقياد�ت
�لغالبية� �أنأن�لقياد�ت
ذكر�لغالبية
كماذكر
للقيادة،كما
�ملر�سحنيللقيادة،
قويمنمن�ملر�سحني
خطقوي
بناءخط
بحيويةيفيفبناء
ي�ساركبحيوية
ي�سارك
ينبغي
�لطويل،ينبغي
�ملدى�لطويل،
على�ملدى
�لقياد�تعلى
ولبناء�لقياد�ت
�لتنموية.ولبناء
جهودها�لتنموية.
م�سئوليةجهودها
تتحملم�سئولية
�لعامةللتتحمل
�لعامة
أهمية
في�سري� �إىلإىل� �أهمية
للموهبةفي�سري
�لفعليللموهبة
�لتنفيذي�لفعلي
�لقائد�لتنفيذي
مبثابة�لقائد
يكونمبثابة
�لتنفيذي� �أنأنيكون
�ملدير�لتنفيذي
على�ملدير
على
يكون� �أولأول
وهذ�يكون
�لتطبيق،وهذ�
يبد�أيفيف�لتطبيق،
لفريقه،ثمثميبد�أ
�لتطلعاتلفريقه،
ويحدد�لتطلعات
�لقيادية،ويحدد
�ملهار�ت�لقيادية،
تنمية�ملهار�ت
تنمية
�ل�سيء
نف�س�ل�سيء
يفعلو�نف�س
منهم� �أنأنيفعلو�
يطلبمنهم
مبا�سرة،ثمثميطلب
معهممبا�سرة،
يتو��سلمعهم
�لذينيتو��سل
أ�سخا�س�لذين
بتطوير� �للأ�سخا�س
بتطوير
عدوى
نقلعدوى
يتمكنمنمننقل
�لنتائج،يتمكن
ؤولية�لنتائج،
م�سوؤولية
بتحملم�سو
آخرينبتحمل
نف�سهو�و�للآخرين
فعندماي يُلزُِلزِممنف�سه
ملجموعاتهم،فعندما
ملجموعاتهم،
ؤ�س�سة.
بقية�ملو�ملوؤ�س�سة.
�لتز�مه� �إىلإىلبقية
�لتز�مه
امل�شتقبلي:
القيادةامل�شتقبلي:
لفريقالقيادة
الروؤيةؤيةلفريق
و�شعالرو
 .2.2و�شع

لتحقيق
�ل�سروريةلتحقيق
�مل�ستقبل�ل�سرورية
قياد�ت�مل�ستقبل
إمكانياتقياد�ت
إدر�ك� �إمكانيات
�ملنهجيب �با �اإدر�ك
�لتطوير�ملنهجي
جهود�لتطوير
تبد�أجهود
تبد�أ
�ل�ستطالعبن�سبة
�مل�ساركونيفيف�ل�ستطالع
�تفق�مل�ساركون
وهنا�تفق
ؤ�س�سة.وهنا
��سرت�تيجية�ملو�ملوؤ�س�سة.
��سرت�تيجية
عبارة
فقطمعمععبارة
بن�سبة3939%%فقط
من �للآن،آن،
�سنو�تمن �
خم�س�سنو�ت
ثالث �إىلإىلخم�س
خاللثالث �
ؤ�س�ستناخالل
حتتاجهاموموؤ�س�ستنا
�لتيحتتاجها
�لقيادية�لتي
�لقدر�ت�لقيادية
«ندرك�لقدر�ت
«ندرك

37
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�لعامة
�لقياد�ت�لعامة
إدر�كفافاإنإن�لقياد�ت
هذ� �للإدر�ك
وجودهذ� �
�ل�سرت�تيجية».ويفظلظلوجود
أهد�فنا�ل�سرت�تيجية».ويف
لتحقيق �أهد�فنا
و�لالزمةلتحقيق �
و�لالزمة
وتطبيق
�مل�ستجدة،وتطبيق
لالحتياجات�مل�ستجدة،
�مل�ستقبللالحتياجات
قياد�ت�مل�ستقبل
تلبيةقياد�ت
إمكانيةتلبية
مدى� �إمكانية
تقييممدى
تتمكنمنمنتقييم
تتمكن
�لعالية.
إمكانيات�لعالية.
ذ�ت� �للإمكانيات
�ملر�سحةذ�ت
�لقياد�ت�ملر�سحة
�ملطلوبةيفيف�لقياد�ت
�لكفاء�ت�ملطلوبة
تطوير�لكفاء�ت
خططتطوير
خطط
امل�شتقبل:
قياداتامل�شتقبل:
تطويرقيادات
 .3.3تطوير

علىر�ر�أ�سأ�س
وهيعلى
بها،وهي
متربها،
�لتيمتر
�لبناءة�لتي
�لتجارب�لبناءة
خالل�لتجارب
�ملقام� �للأولأولمنمنخالل
�لقياد�تيفيف�ملقام
تتطور�لقياد�ت
تتطور
بالتعلميفيف
كانبالتعلم
فعاليةكان
أكرثفعالية
�لقياد�ت� �للأكرث
تنمية�لقياد�ت
أبحاث� �أنأن7070%%منمنتنمية
أظهرت� �للأبحاث
وقد� �أظهرت
�لعمل.وقد
�لعمل.
�ملدربنيو�ملوجهني،
مب�ساعدة�ملدربني
�خلدمة،و و2020%%مب�ساعدة
أثناء�خلدمة،
� �أثناء
ورغم
�لر�سمي.ورغم
بالتدريب�لر�سمي.
و�ملوجهني،و و1010%%بالتدريب
�ملجموعات
«مرنة»� �،إلإل� �أنأن�ملجموعات
فر�سا«مرنة»،
ملوظفيهافر�سا
تتيحملوظفيها
�لربحيةتتيح
غري�لربحية
ؤ�س�ساتغري
�لعديدمنمن�ملو�ملوؤ�س�سات
� �أنأن�لعديد
�ملنا�سبة
�ملهار�ت�ملنا�سبة
بناء�ملهار�ت
علىبناء
بالرتكيزعلى
وذلكبالرتكيز
مبنهجية،وذلك
ذلكمبنهجية،
�لتيتوتوؤديؤديذلك
جناحاهيهي�لتي
أكرثجناحا
� �للأكرث
لحتياجات
و��سحالحتياجات
فهماو��سحا
ذلكفهما
إتقانذلك
يتطلب� �إتقان
�ملقابليتطلب
تدريجيً.اً.ويفويف�ملقابل
�ملنا�سبنيتدريجيا
أ�سخا�س�ملنا�سبني
يفيف� �للأ�سخا�س
ذكرمامايقارب
حيثذكر
فرد،حيث
�لتنميةيفيفكلكلفرد،
�لتنمية
�ل�ستطالع
�سملها�ل�ستطالع
�لتي�سملها
�لقياد�ت�لتي
فقطمنمن�لقياد�ت
يقارب3232%%فقط
�لتنمية.
خطط�لتنمية.
تطبقخطط
�ملر�سحةتطبق
�لقياد�ت�ملر�سحة
� �أنأن�لقياد�ت
النق�س:
ل�شدالنق�س:
جديدةل�شد
مواهبجديدة
عنمواهب
البحثعن
 .4.4البحث

�خلطة((�أ �أ))منمن
حتقيق�خلطة
د�ئماحتقيق
ميكنهاد�ئما
�ل�ستعد�د�تللميكنها
أف�سل�ل�ستعد�د�ت
متلك� �أف�سل
�لتيمتلك
�ملنظمات�لتي
حتى�ملنظمات
حتى
�لتوظيف
تطبق�لتوظيف
عندماتطبق
�ملنظماتعندما
بياناتها �أنأن�ملنظمات
حيثت تُظهُِظهِرربياناتها �
وحدها،حيث
�لد�خليةوحدها،
�لرتقيات�لد�خلية
خالل�لرتقيات
خالل
لحتياجاتكهوهو
�مل�ستوفيةلحتياجاتك
�جلديدة�مل�ستوفية
�لقياد�ت�جلديدة
فالتعاقدمعمع�لقياد�ت
ن�سبيا،فالتعاقد
قويةن�سبيا،
تكونقوية
�خلارجيتكون
�خلارجي
أوىل
أ�سهر� �للأوىل
ُعدتل لالالأ�سهر
�لتي�أ �أُعدت
�خلطط�لتي
دقة�خلطط
عليك�لتا�لتاأكدأكدمنمندقة
ينبغيعليك
فقط،ثمثمينبغي
أوىلفقط،
�خلطوة� �للأوىل
�خلطوة
40
يقارب40%%
تتفق� �آر�ءآر�ءمامايقارب
فلمتتفق
�جلديدة؛فلم
�لقياد�ت�جلديدة؛
لنجاح�لقياد�ت
ن�سبةلنجاح
أكربن�سبة
لت�سمن� �أكرب
�لوظيفةلت�سمن
يفيف�لوظيفة
�لقياد�ت
تعيني�لقياد�ت
علىتعيني
حالياعلى
نعملحاليا
«نحننعمل
عبارة«نحن
حولعبارة
�ل�ستطالعحول
�سملهم�ل�ستطالع
�لذين�سملهم
�لقياد�ت�لذين
منمن�لقياد�ت
بنجاح».
ذلكبنجاح».
ونتكاملمعمعذلك
�خلارجيةونتكامل
�خلارجية
وحت�شينها:
القياداتوحت�شينها:
تطويرالقيادات
عمليةتطوير
مراقبةعملية
 .5.5مراقبة

خططتله،له،و�و�أنهاأنها
تطبقماماخططت
من �أنهاأنهاتطبق
�لبياناتللتاللتاأكدأكدمن �
�لناجحة�لبيانات
�لربحية�لناجحة
غري�لربحية
ؤ�س�ساتغري
جتمع�ملو�ملوؤ�س�سات
جتمع
�لتي
�لدرو�س�لتي
لدمج�لدرو�س
با�ستمر�رلدمج
ملناهجهابا�ستمر�ر
كمات تُعدُعدملناهجها
أوىل،كما
�خلطة� �للأوىل،
أهد�ف�خلطة
نحو� �أهد�ف
�لتقدمنحو
حترز�لتقدم
حترز
وجود
�مل�سحوجود
بيانات�مل�سح
أظهرتبيانات
فقد� �أظهرت
�ملقابلفقد
ينجح.ويفويف�ملقابل
منهاوماوماململينجح.
جنحمنها
وتقييمماماجنح
تعلمتهاوتقييم
تعلمتها
�لتعليمية،حيث�تفق
و�لعمليات�لتعليمية،حيث
�لر�سدو�لعمليات
إجر�ء�ت�لر�سد
لتح�سني� �إجر�ء�ت
كبريةلتح�سني
�حتياجاتكبرية
�حتياجات
فقط
�تفق1919%%فقط
�لتقدم
لتقييم�لتقدم
بانتظاملتقييم
�لبياناتبانتظام
«جنمع�لبيانات
عبارة«جنمع
�ل�ستطالعمعمععبارة
�سملها�ل�ستطالع
�لتي�سملها
�لقياد�ت�لتي
منمن�لقياد�ت
على
وبناءعلى
ودعمها».وبناء
�لقياد�تودعمها».
تنمية�لقياد�ت
فعاليةيفيفتنمية
أكرثفعالية
�ملمار�سات� �للأكرث
ولتعلم�ملمار�سات
أحرزناه،ولتعلم
�لذي� �أحرزناه،
�لذي
�لوقت.
مرور�لوقت.
ذلكمعمعمرور
بعدذلك
حت�سينهابعد
�لرئي�سية،ثمثمحت�سينها
أ�س�س�لرئي�سية،
�لنطالقمنمن� �للأ�س�س
لبدمنمن�لنطالق
�سبقلبد
ماما�سبق

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

حول
رؤيةحول
رؤية
الخطة(أ)(أ)
عملالخطة
إطارعمل
إطار
المستقبلية
القيادياتالمستقبلية
لتنميةالقياديات
لتنمية

�ملنظمات
�مل�ستقبليةيفيف�ملنظمات
�لقياد�ت�مل�ستقبلية
لتنمية�لقياد�ت
�ملدىلتنمية
طويل�ملدى
عملطويل
إطارعمل
�خلطة(�(�أ) �أ) �إطار
عمل�خلطة
إطارعمل
� �إطار
�لعليايفيف
�لقياد�ت�لعليا
م�ساركة�لقياد�ت
�سرورةم�ساركة
على�سرورة
�بتد� ًءعلى
�لعمل�بتد� ًء
يركز�إ �إط�ط��ار�ار�لعمل
�لربحية،يركز
غري�لربحية،
غري
حتفيز
كذلكيفيفحتفيز
�لقياديو�و�أثرهأثرهكذلك
�لربنامج�لقيادي
دعم�لربنامج
ذلكيفيفدعم
�لقيادية،و�و�أثرأثرذلك
�لتنمية�لقيادية،
عملية�لتنمية
عملية
�ملنظمة
�حلاليةيفيف�ملنظمة
�لقدر�ت�حلالية
تقييم�لقدر�ت
أهميةتقييم
على� �أهمية
إطارعلى
يركز� �للإطار
كمايركز
وتوجيههم.كما
�ملوظفنيوتوجيههم.
�ملوظفني
تطوير
خططتطوير
وتطبيقخطط
�مل�ستجدة،وتطبيق
لالحتياجات�مل�ستجدة،
�مل�ستقبللالحتياجات
قياد�ت�مل�ستقبل
تلبيةقياد�ت
إمكانيةتلبية
ومدى� �إمكانية
ومدى
�لعمل
إطار�لعمل
وي�سري� �إطار
�لعالية.وي�سري
إمكانيات�لعالية.
ذ�ت� �للإمكانيات
�ملر�سحةذ�ت
�لقياد�ت�ملر�سحة
�ملطلوبةيفيف�لقياد�ت
�لكفاء�ت�ملطلوبة
�لكفاء�ت
�لقياديةبنموذج
�لتنمية�لقيادية
أهمية�لتنمية
مر�حلة� �إىلإىل� �أهمية
�سمنمر�حلة
منمن�سمن
مدى
ويو�سحمدى
بنموذج2020--3030--7070ويو�سح
�خلارجي
�لتوظيف�خلارجي
أهمية�لتوظيف
مالمح �أهمية
�لنموذج �إىلإىلمالمح �
ويتطرق�لنموذج �
�لقيادي.ويتطرق
�لبناء�لقيادي.
دورهيفيف�لبناء
أهميةدوره
� �أهمية
ُختم
�ملنظمة،ويويُختم
لنجاح�ملنظمة،
توظيفهملنجاح
أهميةتوظيفهم
خارجيةو�و�أهمية
بقياد�تخارجية
�ملنظمةبقياد�ت
قياد�ت�ملنظمة
وتطعيمقياد�ت
وتطعيم
�لتطور.
هذ��لتطور.
ومر�قبةهذ�
�ملوظفنيومر�قبة
تطور�ملوظفني
حولتطور
�لبياناتحول
جمع�لبيانات
أهميةجمع
إطارباباأهمية
� �للإطار
لكامل
�لقياديلكامل
للتطوير�لقيادي
�ملحاورللتطوير
جمموعةمنمن�ملحاور
علىجمموعة
بالعملعلى
�خلطة(�(�أ)أ)بالعمل
عمل�خلطة
إطارعمل
يتميز �إطار
يتميز �
للمنظمة
�لعلياللمنظمة
�لقياد�ت�لعليا
دعم�لقياد�ت
أهميةدعم
يظهر �أهمية
كمايظهر �
فقط،كما
أ�سخا�سفقط،
ملجموعة �أ�سخا�س
ولي�سملجموعة �
�ملنظمةولي�س
�ملنظمة
هذ�
�لعملهذ�
إطار�لعمل
�ملميزةيفيف� �إطار
�لنقاط�ملميزة
ومن�لنقاط
للمنظمة،ومن
قياديللمنظمة،
تطويرقيادي
برنامجتطوير
دعم� �أيأيبرنامج
يفيفدعم
�خلربة.
وترثي�خلربة.
�لنق�سوترثي
ت�سد�لنق�س
جديدهت�سد
مبو�هبجديده
�ملنظمةمبو�هب
عمل�ملنظمة
فريقعمل
تطعيمفريق
أهميةتطعيم
� �أهمية
�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
http://goo.gl/yYbv3I
http://goo.gl/yYbv3I
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()10-20-70
القيادات()10-20-70
لتنميةالقيادات
التعلملتنمية
نموذجالتعلم
 5.7نموذج
5.7
))The
TheBridgespan
BridgespanGroup
�شبانGroup
بريدج�شبان
(جمموعةبريدج
(جمموعة

�ملتمكنة
�ملفاهيم�ملتمكنة
ومن�ملفاهيم
مذهلة،ومن
ب�سرعةمذهلة،
تخالفهاب�سرعة
حين ًاثمثمتخالفها
�ملو�سةحين ًا
ت�ساير�ملو�سة
أعمالت�ساير
تنمية� �للأعمال
مفاهيمتنمية
� �إنإنمفاهيم
-20-70
�لقيادة-70
تنمية�لقيادة
منوذجتنمية
مفهوم« «منوذج
�لزمنمفهوم
عو�مل�لزمن
أمامعو�مل
� �أمام
.».»1010-20
و�نطالقامنمنخربة
و�نطالقا
مركز
وبريادةمركز
للقيادة،وبريادة
�لتنفيذينيللقيادة،
�ملدر�ء�لتنفيذيني
تعلم�ملدر�ء
طريقةتعلم
لدر��سةطريقة
عامالدر��سة
خربة3030عاما
Centerfor
forCreative
CreativeLeadership
إبد�عيةLeadership
�لقيادة� �للإبد�عية
�لقيادة
إميانباباأنأن
على� �للإميان
�ملفهومعلى
هذ��ملفهوم
يقومهذ�
Centerيقوم
�لعتقاد،
هذ��لعتقاد،
تدعمهذ�
�لتيتدعم
�لكثريمنمن� �للأدلةأدلة�لتي
هناك�لكثري
ويوجدهناك
�ملمار�سة،ويوجد
خالل�ملمار�سة،
ُكت�سبمنمنخالل
�لقيادةت تُكت�سب
�لقيادة
CorporateLeadership
LeadershipCouncil
�ل�سركاتCouncil
قيادة�ل�سركات
جمل�سقيادة
أجر�هاجمل�س
در��سة� �أجر�ها
بينهادر��سة
منمنبينها
، ،Corporate
�لتدريب
أ�سعافمنمن�لتدريب
ثالثة� �أ�سعاف
بن�سبةثالثة
أكرثبن�سبة
أد�ئه� �أكرث
على� �أد�ئه
�خلدمةيويوؤثرؤثرعلى
أثناء�خلدمة
�ملوظف� �أثناء
تعلم�ملوظف
وك�سفتباباأنأنتعلم
وك�سفت
�لر�سمي.
�لر�سمي.
-20-70
�ملفهوم((-70
م�سمى�ملفهوم
يوحي� �إليهإليهم�سمى
ممايوحي
و�نطالقامما
و�نطالقا
�لقياد�ت
لتنمية�لقياد�ت
�لتعلملتنمية
منوذج�لتعلم
،)،)1010-20فافاإنإنمنوذج
�لعمل،ثمثميكملها
علىر�ر�أ�سأ�س�لعمل،
�لتعلمعلى
خالل�لتعلم
بن�سبة7070%%منمنخالل
�لتطويربن�سبة
يتطلب�لتطوير
يتطلب
�لتوجيه
خالل�لتوجيه
يكملها2020%%منمنخالل
�ل�سخ�سيو�ملر�قبة،
�ل�سخ�سي
در��سية.
ف�سولدر��سية.
�لتدريبيفيفف�سول
خالل�لتدريب
و�ملر�قبة،و و1010%%منمنخالل
إ�سفاءكلكل
�لربحية،معمع� �إ�سفاء
غري�لربحية،
ؤ�س�ساتغري
و�ملوؤ�س�سات
�ل�سركاتو�ملو
عامل�ل�سركات
و��سعيفيفعامل
نطاقو��سع
علىنطاق
�لنموذجعلى
هذ��لنموذج
�نت�سرهذ�
�نت�سر
ذلك.
علىذلك.
�خلا�سةعلى
ب�سمتها�خلا�سة
باختالفاتهاب�سمتها
منظمةباختالفاتها
منظمة
-20-70
لنموذج« «-70
�لثالثةلنموذج
�ملكونات�لثالثة
تعزز�ملكونات
تعزز
قيمة
ت�سجلقيمة
�لنهائيةلهالهات�سجل
فالنتيجة�لنهائية
�لبع�س،فالنتيجة
بع�سها�لبع�س،
»10بع�سها
»10-20
�لب�سر
تبني� �أنأن�لب�سر
�لتيتبني
�لبحوث�لتي
على�لبحوث
�لنموذجعلى
ويرتكز�لنموذج
حدة.ويرتكز
علىحدة.
منهاعلى
قيمةكلكلمنها
أكربمنمنقيمة
وفائدة� �أكرب
وفائدة
أكرب
وبتاأثريأثري� �أكرب
يتحققوبتا
�لتعلميتحقق
كما� �أنأن�لتعلم
عملي،كما
�سياقعملي،
متيفيف�سياق
أكرب� �إذ�إذ�قُدرِّقُدرِّمت
ب�سورة� �أكرب
�ملعلوماتب�سورة
يكت�سبون�ملعلومات
يكت�سبون
�لقيام
لهم�لقيام
�سبقلهم
أ�سخا�س�سبق
ر�سميةمعمع� �أ�سخا�س
غرير�سمية
حو�ر�تغري
إقامةحو�ر�ت
�ملكت�سبةباباإقامة
�لدرو�س�ملكت�سبة
تعزيز�لدرو�س
عندمايتميتمتعزيز
عندما
ويقدمو�
�لعامة،ويقدمو�
�لعقبات�لعامة،
ي�سريو�� �إىلإىل�لعقبات
ي�ستطيعون� �أنأني�سريو�
�خلربةمنمنهوهوؤلءؤلءي�ستطيعون
أ�سحاب�خلربة
مماثلة،فافاأ�سحاب
أعمالمماثلة،
باباأعمال
�ل�سيئة.
�لعاد�ت�ل�سيئة.
بعيد�ٌعنعن�لعاد�ت
�ملتعلمبعيد�ٌ
توجيه�ملتعلم
علىتوجيه
وي�ساعدو�على
�لعملية،وي�ساعدو�
�لن�سائح�لعملية،
�لن�سائح
�لتعليم
�لر�سمي،بلبل� �إنإن�لتعليم
�لتعليم�لر�سمي،
أهمية�لتعليم
تقللمنمن� �أهمية
�خلربةللتقلل
قيمة�خلربة
على� �أنأنقيمة
�ملقابلعلى
أكيديفيف�ملقابل
وينبغي�لتا�لتاأكيد
وينبغي
يتو�فق
�لتييتو�فق
و�لتف�سري�ت�لتي
و�لنظرياتو�لتف�سري�ت
�لتقنيةو�لنظريات
باملهار�ت�لتقنية
إمد�دباملهار�ت
جانب �للإمد�د
خا�سةيفيفجانب �
يعد �للأهمأهمخا�سة
�لر�سمييعد �
�لر�سمي
�جلانبنيمعامعا
بكال�جلانبني
وعندمايتميتم� �لألأخ�خ��ذ�ذبكال
باخلربة،وعندما
�كت�سابهباخلربة،
مبا�سرةمعمعمامايتميتم�كت�سابه
ب�سورةمبا�سرة
تطبيقهاب�سورة
تطبيقها
�لعمل.
بيئة�لعمل.
د�خلبيئة
وتكاملهماد�خل
أثرهماوتكاملهما
يظهر� �أثرهما
�سرعانمامايظهر
�لر�سمي)فافاإنهإنه�سرعان
و�لتعليم�لر�سمي)
(�خلربةو�لتعليم
(�خلربة
AmericanExpress
إك�سربي�سExpress
أمريكان� �إك�سربي�س
�سركة� �أمريكان
وجدت�سركة
�ملثال:وجدت
�سبيل�ملثال:
على�سبيل
على
در��ستها
أثناءدر��ستها
Americanيفيف� �أثناء
مدير
ي�ساركمدير
عندماي�سارك
ملحوظعندما
ب�سكلملحوظ
يرتفعب�سكل
�لر�سمييرتفع
�لتدريب�لر�سمي
�لقياد�ت� �أنأنتاتاأثريأثري�لتدريب
تنمية�لقياد�ت
لرب�جمهايفيفتنمية
لرب�جمها
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وبعده.
�لتدريبيةوبعده.
�جلل�سة�لتدريبية
�نتهاء�جلل�سة
قبل�نتهاء
�لتدريبقبل
�مل�ساركنييفيف�لتدريب
�مل�ساركني
عندما:
�لتاليةعندما:
�حلالت�لتالية
أكرثيفيف�حلالت
فاعلية� �أكرث
�لتدريبفاعلية
حقق�لتدريب
وقدحقق
وقد
على
وتطبيقهعلى
�لتدريبوتطبيقه
تفعيل�لتدريب
ملناق�سة �آليةآليةتفعيل
�ملبا�سرملناق�سة �
مديره�ملبا�سر
ثنائيةمعمعمديره
باجتماعاتثنائية
�ملتعلمباجتماعات
ي�سارك�ملتعلم
•• ي�سارك
�خلا�س.
دوره�خلا�س.
دوره
�خلا�س.
�لتدريب�خلا�س.
لهذ��لتدريب
ودعمهلهذ�
مديرهودعمه
علىتاتاأييدأييدمديره
�ملتعلمعلى
يح�سل�ملتعلم
•• يح�سل
بالتدريب.
�ملتعلقبالتدريب.
�سلوكه�ملتعلق
لتغري�سلوكه
يكايفءلتغري
يتميز�أو�أو� �أنأنيكايفء
�ملتعلم� �أنأنيتميز
يتوقع�ملتعلم
•• يتوقع
�لقياد�ت
تنمية�لقياد�ت
بر�مجتنمية
جودةبر�مج
وهي� �:أنأنجودة
جليةوهي:
تبدوجلية
�لربحيةتبدو
غري�لربحية
�ملنظماتغري
جتنيها�ملنظمات
�لتيجتنيها
�لثمرة�لتي
� �إنإن�لثمرة
ينفذونها.
�لذينينفذونها.
�ملدر�ء�لذين
بجودة�ملدر�ء
ترتبطبجودة
ترتبط
�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
http://goo.gl/74Cdih
http://goo.gl/74Cdih
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مركز
(منهجمركز
للقيادة(منهج
المتنوعللقيادة
التعلمالمتنوع
عملالتعلم
إطارعمل
 5.8إطار
5.8
)CCL
اإلبداعية)CCL
القياداتاإلبداعية
القيادات
�لتدريبية
و�لدور�ت�لتدريبية
�لدر��سيةو�لدور�ت
�لتدريبية�لدر��سية
�لدور�ت�لتدريبية
�جلمعبنيبني�لدور�ت
�ملتنوعباباأنهأنه�جلمع
�لتعليم�ملتنوع
غالبامامايُعيرُعرَّفَّف�لتعليم
غالبا
�نخر�ط
�لدر��سية� �إىلإىل�نخر�ط
�لدور�ت�لدر��سية
جمرد�لدور�ت
يتعدىجمرد
يجب� �أنأنيتعدى
للقيادةيجب
�ملتنوعللقيادة
�لتعليم�ملتنوع
ولكن�لتعليم
�لفرت��سية.ولكن
�لفرت��سية.
أهميته
أبحاث� �أهميته
أظهرت� �للأبحاث
�لذي� �أظهرت
وهو� �للأمرأمر�لذي
�ل�سعبة،وهو
و�ملهام�ل�سعبة،
�لتنمويةو�ملهام
�لعالقات�لتنموية
جمالت�لعالقات
�لقياد�تيفيفجمالت
�لقياد�ت
�لتعلم
مفهوم�لتعلم
تعريفمفهوم
إعادةتعريف
يف �إعادة
�سعوبةيف �
تو�جه�سعوبة
�ملنظماتتو�جه
معظم�ملنظمات
تز�لمعظم
�لقياد�ت.وماوماتز�ل
تطوير�لقياد�ت.
حتقيقتطوير
يفيفحتقيق
�لرغم
وعلى�لرغم
�ملتعلموعلى
لحتياجات�ملتعلم
�ملنا�سبةلحتياجات
أ�س�س»�ملنا�سبة
تقدمي«�«�للأ�س�س»
�لعمل �أيأيتقدمي
مكان�لعمل �
إ�سر�فمكان
حتت �إ�سر�ف
ليكونحتت �
�ملتنوعليكون
�ملتنوع
�لقياد�ت
مركز�لقياد�ت
كامل� �،إلإل� �أنأنمركز
ب�سكلكامل،
�ملفهومب�سكل
�سياغة�ملفهوم
إعادة�سياغة
حتى� �للآنآنيفيف� �إعادة
منظمةحتى
تقدم� �أيأيمنظمة
عدمتقدم
منمنعدم
إبد�عية((®CCL
� �للإبد�عية
رئي�سية.
جمالترئي�سية.
عدةجمالت
نتائجيفيفعدة
حتقيقنتائج
))®CCLبد�أبد�أيفيفحتقيق

70%
70%
اﻟﺘﺤﺪي
ﻣﻬﺎماﻟﺘﺤﺪي
ﻣﻬﺎم

20%
20%
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت

10%
10%
واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺪراﺳﻴﺔواﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺪوراتاﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﺪورات

�شكل6
�شكل6
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الثالث
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القطاع
فيفي
الشابة
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خرب�ت
عامايفيفخرب�ت
بحث3030عاما
نتيجةبحث
�لتيو وُِ�س ُِ�سعتعتنتيجة
�))1010-20لتي
-20-70
قاعدة((-70
�تبعقاعدة
قياديا؟�تبع
ت�سبحقياديا؟
كيفت�سبح
كيف
على
وتغريهمعلى
ّهموتغريهم
وتطورّهم
�لتنفيذينيوتطور
�ملدر�ء�لتنفيذيني
تعلم�ملدر�ء
كيفيةتعلم
ُ�سرِّرورِّركيفية
كما� �أنهاأنهات تُ�سو
إبد�عية،كما
�لقياد�ت� �للإبد�عية،
مركز�لقياد�ت
مركز
جمموعاتمنمن
ثالثجمموعات
�سمنثالث
تتعلم�سمن
�لناجحةتتعلم
�لقياد�ت�لناجحة
�لقاعدة� �أنأن�لقياد�ت
هذه�لقاعدة
وتقرتحهذه
�ملهنيةوتقرتح
حياتهم�ملهنية
مد�رحياتهم
مد�ر
�خلرب�ت:
�خلرب�ت:
�لتحدي((.).)7070%%
مهام�لتحدي
•• مهام
�لعالقات�لتطويرية
•• �لعالقات
�لتطويرية((.).)2020%%
�لدر��سيةو�لتدريب(
�لدور�ت�لدر��سية
•• �لدور�ت
و�لتدريب(.).)1010%%
تز�ل
رغم �أنهاأنهاماماتز�ل
منفردً،ً�،رغم �
كانمنفرد�
حمدود� �إذ�إذ�كان
يظلحمدود� �
�لر�سمييظل
�لتدريب�لر�سمي
�ملنظماتباباأنأنتاتاأثريأثري�لتدريب
معظم�ملنظمات
وتوتُقرُقرمعظم
ت�سعى
كما� �أنهاأنهات�سعى
إلكرتوين،كما
�لتعليم� �للإلكرتوين،
أ�سول�لتعليم
�لدر��سيةو�و�أ�سول
�لدور�ت�لدر��سية
لن�ساطات�لدور�ت
ميز�نيتهالن�ساطات
أعلىميز�نيتها
ت�ستثمر� �أعلى
ت�ستثمر
وتقوميها.
�لتعلموتقوميها.
��سرت�تيجية�لتعلم
تقنني��سرت�تيجية
كيفيةتقنني
جاهدةيفيفكيفية
جاهدة
المتنوع
التعلمالمتنوع
تعريفالتعلم
إعادةتعريف
إعادة

�لتدريبية
�دور�ت�لتدريبية
�لدر��سيةب��اب�ل��ال��دور�ت
�لتدريبية�لدر��سية
�دور�ت�لتدريبية
جم��رد�ردددم�م��ج�ج�ل�ل��دور�ت
لي�سجم�
�حلقيقيلي�س
�ملتنوع�حلقيقي
�لتعلم�ملتنوع
�لتعلم
�لعمل�أو�أو
مكان�لعمل
علىمكان
قائمةعلى
تعليميةقائمة
فر�ساتعليمية
م�سافا� �إليهإليهفر�سا
�لر�سميم�سافا
�لتعلم�لر�سمي
مزيجمنمن�لتعلم
�لفرت��سية،بلبلهوهومزيج
�لفرت��سية،
.10
.10-20
-20-70
منوذج-70
قاعدةمنوذج
أجز�ءقاعدة
جميع� �أجز�ء
فيهماجميع
تتوفرفيهما
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خالل� �إطار
تكييفهمنمنخالل
�لقيادية،ومتومتتكييفه
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�لقيادي� �إ�سافة
�لقيادي
�مل�ستقبل.
�مل�ستقبل.

45
45

القيادة
فيالقيادة
الخامسفي
المستوىالخامس
 5.9المستوى
5.9
مقدمة
5.9.1مقدمة
5.9.1
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مقاليفيفجملة
ون�سرهيفيفمقال
ون�سره
.».»From
FromGood
GoodtotoGreat
عظيم« «Great
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باخلجل،ولكن
يت�سمونباخلجل،
غالبامامايت�سمون
غالبا
�مل�ستوى
�اد�ت�مل�ستوى
تتحلىق�يق�ي��اد�ت
كماتتحلى
خطرية،كما
�از�ف��ات�اتخطرية،
جم��ازف
�لنا�سجم�
يعتربها�أك�أ�ك��رث�رث�لنا�س
�لتييعتربها
تلك�لتي
وخا�سةتلك
وخا�سة
(كولينز)
حددها(كولينز)
و�لتيحددها
�لقيادة،و�لتي
أخرىمنمن�لقيادة،
م�ستويات� �أخرى
أربعةم�ستويات
موجودةيفيف� �أربعة
ب�سفاتموجودة
�خلام�سب�سفات
�خلام�س
يجب� �أنأن
�خلام�س،بلبليجب
�مل�ستوى�خلام�س،
قياديايفيف�مل�ستوى
لت�سبحقياديا
حدةلت�سبح
علىحدة
م�ستوىعلى
بكلم�ستوى
�ملروربكل
حتتاج� �إىلإىل�ملرور
للحتتاج
�لهرمي.
�لت�سل�سل�لهرمي.
م�ستويات�لت�سل�سل
م�ستوىمنمنم�ستويات
�ملوجودةيفيفكلكلم�ستوى
و�لقدر�ت�ملوجودة
باملهار�تو�لقدر�ت
تتحلىباملهار�ت
تتحلى
أول:
امل�شتوى االالأول:
امل�شتوى ا

م�ستوى
ولديهم�ستوى
�لعمل،ولديه
�جلودةيفيف�لعمل،
عالية�جلودة
م�ساهماتعالية
يقدمم�ساهمات
�مل�ستوىيقدم
هذ��مل�ستوى
عالية:يفيفهذ�
كفاءةعالية:
فردذوذوكفاءة
فرد
جيد.
بعملجيد.
للقيامبعمل
�لالزمةللقيام
و�ملهار�ت�لالزمة
�ملوهبةو�ملهار�ت
ميتلك�ملوهبة
كماميتلك
إثر�ئيكما
معريف� �إثر�ئي
معريف
الثاين:
امل�شتوىالثاين:
امل�شتوى

�لفريق
مل�ساعدة�لفريق
ميتلكهامل�ساعدة
�لتيميتلكها
و�ملهار�ت�لتي
�ملعرفةو�ملهار�ت
ي�ستفيدمنمن�ملعرفة
�لثاين،ي�ستفيد
�مل�ستوى�لثاين،
م�ساهم:يفيف�مل�ستوى
فريقم�ساهم:
ع�سوفريق
ع�سو
�ملجموعة.
آخرينيفيف�ملجموعة.
أ�سخا�س� �للآخرين
وناجحمعمع� �للأ�سخا�س
ومثمروناجح
فاعلومثمر
ب�سكلفاعل
ويعملب�سكل
�لنجاح،ويعمل
على�لنجاح،
على
الثالث:
امل�شتوىالثالث:
امل�شتوى

حمددة.
وغاياتحمددة.
أهد�فوغايات
لتحقيق �أهد�ف
فاعللتحقيق �
ب�سكلفاعل
جمموعةب�سكل
إد�رةجمموعة
ي�ستطيع �إد�رة
�مل�ستوى،ي�ستطيع �
هذ��مل�ستوى،
كفٌ:ءٌ:يفيفهذ�
مديركفء
مدير

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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الرابع:
امل�شتوىالرابع:
امل�شتوى

حتفيز
ي�ستطيعحتفيز
�مل�ستوىي�ستطيع
هذ��مل�ستوى
�لكبار،ويفويفهذ�
�لقياديني�لكبار،
معظم�لقياديني
مرحلةمعظم
�لر�بعمرحلة
�مل�ستوى�لر�بع
يعد�مل�ستوى
فاعل:يعد
قياديفاعل:
قيادي
و�لروؤية.ؤية.
أهد�ف� �للأد�ءأد�ءو�لرو
لتحقيق� �أهد�ف
منظمةلتحقيق
ق�سم�أو�أومنظمة
ق�سم
اخلام�س:
امل�شتوىاخلام�س:
امل�شتوى

لذلك
إ�سافةلذلك
أخرى،و�و�إ�سافة
أربعة �للأخرى،
�مل�ستويات �للأربعة �
قدر�ت�مل�ستويات �
جميعقدر�ت
ميتلكجميع
�خلام�س،ميتلك
�مل�ستوى�خلام�س،
عظيم:يفيف�مل�ستوى
قياديعظيم:
قيادي
�حلقيقية.
�لعظمة�حلقيقية.
لتحقيق�لعظمة
�ملطلوبةلتحقيق
إر�دة�ملطلوبة
�لتو��سعو�و�للإر�دة
فريدمنمن�لتو��سع
مبزيجفريد
يتحلىمبزيج
يتحلى
الخامس
المستوىالخامس
منالمستوى
قائدامن
تصبحقائدا
كيفتصبح
5.9.2كيف
5.9.2

ميكنك
�ل�سار:هوهو� �أنهأنهميكنك
�خلرب�ل�سار:
ولكن�خلرب
و�جلهد،ولكن
�لوقتو�جلهد،
�لقيادة�لوقت
�خلام�سيفيف�لقيادة
للم�ستوى�خلام�س
�لو�سولللم�ستوى
يتطلب�لو�سول
يتطلب
�لتقدم
�لفرد�لتقدم
على�لفرد
لي�سعلى
إدر�ك� �أنهأنهلي�س
�ملهم� �للإدر�ك
ومن�ملهم
للمحاولة،ومن
�سغفللمحاولة،
هناك�سغف
كانهناك
خ�سو�سا� �إذ�إذ�كان
حتقيقهخ�سو�سا
حتقيقه
�ملطلوبهوهو
ولكن�ملطلوب
�خلام�س،ولكن
�مل�ستوى�خلام�س،
للو�سول� �إىلإىل�مل�ستوى
م�ستوىللو�سول
بكلم�ستوى
ومرور ً�بكل
أول،ومرور ً�
�مل�ستوى� �للأول،
�بتد� ًءمنمن�مل�ستوى
�بتد� ًء
�خلام�س.
�مل�ستوى�خلام�س.
حتقيق�مل�ستوى
م�ستوىمنمن� �أجلأجلحتقيق
�ملوجودةيفيفكلكلم�ستوى
�لقدر�ت�ملوجودة
جميع�لقدر�ت
�كت�سابجميع
�كت�ساب
�كت�ساب
ميكن�كت�ساب
بحيثميكن
ومهنيا،بحيث
عاطفياومهنيا،
�لنموعاطفيا
على�لنمو
ت�ساعدعلى
ميكن �أنأنت�ساعد
�لتيميكن �
�ل�سرت�تيجيات�لتي
بع�س�ل�سرت�تيجيات
وهناكبع�س
وهناك
�خلام�س:
�مل�ستوى�خلام�س:
قياد�ت�مل�ستوى
�سفاتقياد�ت
�سفات
بالتو��سع.
�لتحليبالتو��سع.
•• �لتحلي
�مل�ساعدة.
طلب�مل�ساعدة.
•• طلب
�مل�سئولية
حتمل�مل�سئولية
•• حتمل
بالن�سباط
�لتحليبالن�سباط
•• �لتحلي
�ملنا�سب
�ل�سخ�س�ملنا�سب
�لبحثعنعن�ل�سخ�س
•• �لبحث
ب�سغف
�لقيادةب�سغف
•• �لقيادة
�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
http://goo.gl/AzkClO
http://goo.gl/AzkClO
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)Capability
()CapabilityModel
القدرات(Model
نموذجالقدرات
 5.10نموذج
5.10
جتعل
كقدر�تجتعل
إطار ً�ل لالالأد�ءأد�ءكقدر�ت
ي�سع� �إطار ً�
وهوي�سع
�ملهار�ت)وهو
منوذج�ملهار�ت)
أحيانامنوذج
عليه� �أحيانا
(يطلقعليه
�لقدر�ت»(يطلق
«منوذج�لقدر�ت»
«منوذج
�ل�سخ�س�ملُ� َنملُ َفنفرِّذرِّذ
ميتلك�ل�سخ�س
يجب� �أنأنميتلك
�لتييجب
�ملهام�لتي
عددمنمن�ملهام
جمععدد
بدلمنمنجمع
ولذلكبدل
ممكنا،ولذلك
�لفعالممكنا،
� �للأد�ءأد�ء�لفعال
وذلك
إد�رة،وذلك
قابليةل لالالإد�رة،
أكرثقابلية
إطار� �أكرث
�ملهاميفيف� �إطار
هذه�ملهام
ي�سعهذه
�لنموذجي�سع
جند� �أنأن�لنموذج
إجنازها،جند
على� �إجنازها،
�لقدرةعلى
لهالها�لقدرة
�ل�سكل88
مو�سحيفيف�ل�سكل
كماهوهومو�سح
�لنموذجكما
،يحتوي�لنموذج
بال�سبط،يحتوي
�لفاعلبال�سبط
�ملنفذ�لفاعل
ي�سنعه�ملنفذ
�لذيي�سنعه
إدر�كماما�لذي
للإدر�ك
�لبع�س
بع�سها �لبع�س
تكمل بع�سها
و�لتي تكمل
�ملخرجات ،و�لتي
�لكفاء�ت� ،ملخرجات،
�لفردية� ،لكفاء�ت،
�ل�سمات �لفردية،
عنا�سر� :ل�سمات
ثالثة عنا�سر:
على ثالثة
على
:):)Northouse
Northouse، ،2004
((2004
املرات
املرات
)
اا)

الكفاءات
الكفاءات
ر)
اار)

ال�شمات
ال�شمات
الفردية
الفردية
كو)
ااكو)

�شكل8
�شكل8

عليهاثمثم
�لتدريبعليها
�لكفاء�تيتميتم�لتدريب
�لكفاء�تهوهو� �أنأن�لكفاء�ت
�لفرديةعنعن�لكفاء�ت
�ل�سمات�لفردية
ف�سل�ل�سمات
أ�سبابف�سل
� �إنإن� �أحدأحد� �أ�سباب
�لتطوير
حتت�لتطوير
تندرجحتت
�ل�سماتتندرج
حني� �أنأن�ل�سمات
�لعمل،يفيفحني
�ملتعلم� �إىلإىل�لعمل،
عودة�ملتعلم
مبا�سرةفورفورعودة
منهامبا�سرة
�ل�ستفادةمنها
�ل�ستفادة
�ملنظمة.
على�ملنظمة.
إيجابيعلى
أثري �إيجابي
إحد�ثتاتاأثري �
أطولللإحد�ث
وقتا �أطول
ت�ستغرقوقتا �
ولكنهات�ستغرق
�لنمو،ولكنها
على�لنمو،
�ملتعلمعلى
ت�ساعد�ملتعلم
حيث �إنهاإنهات�ساعد
حيث �
الفردية:
ال�شماتالفردية:
 )1)1ال�شمات

�لعامة.
�ملعرفية�لعامة.
�لقدرة�ملعرفية
•• �لقدرة
�ملعريف.
�لتبلور�ملعريف.
•• �لتبلور
�لد�فع.
•• �لد�فع.
�ل�سخ�سية.
•• �ل�سخ�سية.

الكفاءات:
 )2)2الكفاءات:

من:
وتتكونمن:
�لنموذجوتتكون
قلب�لنموذج
�لكفاء�تهيهيقلب
�لكفاء�ت
�لعادية
غري�لعادية
�لتنظيميةغري
�مل�ساكل�لتنظيمية
إبد�عيةيفيفحلحل�مل�ساكل
�لقدر�ت� �للإبد�عية
وهي�لقدر�ت
�مل�سكالتوهي
مهار�تحلحل�مل�سكالت
•• مهار�ت
و�لعائمة.
و�لعائمة.
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

وهي
�لجتماعية،وهي
و�لنظم�لجتماعية،
�لنا�سو�لنظم
فهم�لنا�س
علىفهم
�لقدرةعلى
وتت�سمن�لقدرة
�لجتماعيوتت�سمن
�حلكم�لجتماعي
مهار�ت�حلكم
•• مهار�ت
�لبع�س.
بع�سهم�لبع�س.
و�لعملمعمعبع�سهم
�لختالطو�لعمل
�لعاملنيمنمن�لختالط
متكن�لعاملني
متكن
وتنتج
�ملعلوماتوتنتج
هذه�ملعلومات
لتنظيمهذه
�مل�ستخدمةلتنظيم
�لعقلية�مل�ستخدمة
و�لرت�كيب�لعقلية
�ملعلوماتو�لرت�كيب
تر�كم�ملعلومات
وهيتر�كم
�ملعرفةوهي
•• �ملعرفة
�لبيانات
وتنظيم�لبيانات
للتعلموتنظيم
�ملعقدةللتعلم
�ملخططات�ملعقدة
منوعةمنمن�ملخططات
جمموعةمنوعة
�كت�سابجمموعة
�ملعرفةمنمن�كت�ساب
�ملعرفة
�ملعريف).
(�لرتكيب�ملعريف).
(�لرتكيب
املخرجات:
 )3)3املخرجات:

خارجية
معايريخارجية
وحتكمهامعايري
بنجاح،وحتكمها
و�جباتهبنجاح،
�ل�سخ�سو�جباته
�لتييويوؤديؤديبهابها�ل�سخ�س
�لدرجة�لتي
�ملخرجات� �إىلإىل�لدرجة
ت�سري�ملخرجات
ت�سري
حني
�لقدرة،يفيفحني
منوذج�لقدرة،
�ملخرجاتمنمنمنوذج
عن�سر�ملخرجات
أ�سا�سيمعمععن�سر
ب�سكل� �أ�سا�سي
�ملهامب�سكل
تتالءم�ملهام
ويجب� �أنأنتتالءم
قيا�سيةويجب
قيا�سية
�ملهام.
هذه�ملهام.
لل�سخ�س� �أد�ءأد�ءهذه
و�ل�سماتلل�سخ�س
�لكفاء�تو�ل�سمات
عن�سري�لكفاء�ت
يتيحكلكلمنمنعن�سري
يتيح

النموذج
حولالنموذج
رؤيةحول
رؤية

مثل
تتميزمثل
�لقيادية،تتميز
�لتنمية�لقيادية،
�ل�ستخد�ميفيف�لتنمية
�لد�رجة�ل�ستخد�م
�لنماذج�لد�رجة
�لقدر�تمنمن�لنماذج
منوذج�لقدر�ت
منوذج
كما
فيها،كما
�لقائدفيها،
تنمية�لقائد
يتطلبتنمية
�لتييتطلب
للمجالت�لتي
دقيقةللمجالت
تفا�سيلدقيقة
بتو�سيحتفا�سيل
�لنماذجبتو�سيح
هذه�لنماذج
هذه
وبالن�سبة
�لقائد،وبالن�سبة
تو�فرهايفيف�لقائد،
�لو�جبتو�فرها
�لقدر�ت�لو�جب
عددمنمن�لقدر�ت
�ملجالت� �إىلإىلعدد
تق�سيم�ملجالت
يتميتمتق�سيم
قدر�ت
وهناكقدر�ت
�لقادة،وهناك
جميع�لقادة،
م�سرتكةبنيبنيجميع
تكونم�سرتكة
قدر�تتكون
فهناكقدر�ت
�لقياديةفهناك
للقدر�ت�لقيادية
للقدر�ت
و�لقطاع
�خلا�سو�لقطاع
�لقطاع�خلا�س
م�سرتكةبنيبني�لقطاع
قدر�تم�سرتكة
هناكقدر�ت
كما� �أنأنهناك
معينة،كما
منظماتمعينة،
تخ�سمنظمات
تخ�س
إطار
�لنموذج�أو�أو� �إطار
هذ��لنموذج
يت�سمبهبههذ�
وممايت�سم
�خلريي،ومما
�لقطاع�خلريي،
ينفردبهابها�لقطاع
وقدر�تينفرد
�خلرييوقدر�ت
�خلريي
و�ملو�ءمة
قيادي� �آخرآخرو�ملو�ءمة
منوذجقيادي
دجمهمعمع� �أيأيمنوذج
ميكندجمه
حيثميكن
مرونة،حيث
يتمتعبهبهمنمنمرونة،
�لعلممامايتمتع
�لعلم
فل�سفة
علىفل�سفة
تعتمدعلى
عملتعتمد
�اريعمل
عر�س�إ �إط�ط��اري
�سيتمعر�س
�لتاليني�سيتم
�لعمل�لتاليني
�اري�لعمل
بينهما،ويفويف�إ �إط�ط��اري
بينهما،
�لجتماعي.
و�لقطاع�لجتماعي.
�لربحيو�لقطاع
غري�لربحي
�لقطاعغري
يتنا�سبمعمع�لقطاع
بناوؤهاؤهامبامبايتنا�سب
�لقدر�تمتمتبناو
�لقدر�ت
�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
http://goo.gl/KqepQv
http://goo.gl/KqepQv
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تطوير
لفهمتطوير
المنحلفهم
صناعالمنح
منظمةصناع
عملمنظمة
إطارعمل
 5.11إطار
5.11
الربحية
غيرالربحية
القيادةغير
القيادة
الفاعلة
للمنظماتالفاعلة
املنحللمنظمات
�شناعاملنح
(منظمة�شناع
(منظمة

GRANTMAKERSFOR
FOREFFECTIVE
EFFECTIVEORGANIZATIONS
ORGANIZATIONS
))GRANTMAKERS

�سناع
تفيد�سناع
ميكن� �أنأنتفيد
بطريقةميكن
�ملختلفة،بطريقة
�لقيادية�ملختلفة،
�ملهار�ت�لقيادية
تنمية�ملهار�ت
��سرت�تيجياتتنمية
أدناه��سرت�تيجيات
�جلدول� �أدناه
يو�سح�جلدول
يو�سح
هذه
وتظهرهذه
و�جلماعية،وتظهر
و�لتنظيمية،و�جلماعية،
�لفردية،و�لتنظيمية،
�لقدر�ت�:لفردية،
أنو�عمنمن�لقدر�ت:
ثالثة �أنو�ع
علىثالثة �
إطارعلى
هذ� �للإطار
�ملنح.ب بُنيُنيهذ� �
�ملنح.
وتنمية
�لتنظيمية،وتنمية
و�لتنمية�لتنظيمية،
�لقيادي،و�لتنمية
تنمية�لقيادي،
متثلتنمية
أي�سا،باباأنهاأنهامتثل
و�سفها �أي�سا،
ميكنو�سفها �
كماميكن
أعمدة،كما
يف �للأعمدة،
أنو�عيف �
� �للأنو�ع
وتظهر
و�ملجتمعات--وتظهر
و�ملنظمات،و�ملجتمعات
أفر�د،و�ملنظمات،
تنموية� �--للأفر�د،
أهد�ف»تنموية
ثالثة«�«�أهد�ف»
علىثالثة
إطارعلى
يركز� �للإطار
�لقيادةكمايركز
�لقيادةكما
عمل
لدعمعمل
ممكنةلدعم
��سرت�تيجياتممكنة
جمملها��سرت�تيجيات
�لت�سعةيفيفجمملها
�خلاليا�لت�سعة
تقرتحكلكل�خلاليا
عامتقرتح
وب�سكلعام
�ل�سفوف.وب�سكل
يفيف�ل�سفوف.
�خلدمات.
�لرب�مج�أو�أو�خلدمات.
�ملبا�سرمنمن�لرب�مج
�لتمويل�ملبا�سر
عد��لتمويل
فيماعد�
�لربحيفيما
غري�لربحي
�لقطاعغري
�لقطاع
القدرة
فيالقدرة
االستثمارفي
االستثمار

الفردية
القدرةالفردية
القدرة

التنظيمية
القدرةالتنظيمية
القدرة

اجلماعية
القدرةاجلماعية
القدرة

على
أفر�دعلى
قدرة �للأفر�د
بناءقدرة �
بناء
�ملجتمع
�مل�ساهمةيفيف�ملجتمع
�مل�ساهمة

على
أفر�دعلى
قدرة �للأفر�د
بناءقدرة �
بناء
�ملنظمات
قيادة�ملنظمات
قيادة

على
أفر�دعلى
قدرة �للأفر�د
بناءقدرة �
بناء
آخرين
مع �للآخرين
�لتعاونمع �
�لتعاون
أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا

أفـــــراد
الأفـــــراد
ااال

أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا

أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا

�لعامة
�لقيادية�لعامة
�ملهار�ت�لقيادية
٭٭�ملهار�ت
و�لوعي
�لتو��سل،و�لوعي
(مثل�لتو��سل،
(مثل
�لثقايف)
�لثقايف)
و�لتفرغ
٭٭�لتا�لتاأملأملو�لتفرغ
و�لتقدير
�ملكافاآتآتو�لتقدير
٭٭�ملكافا
�ل�سخ�سيةورووروؤيةؤية
�لقيم�ل�سخ�سية
٭٭�لقيم
�لعمل
�لعمل

�ملهار�ت
على�ملهار�ت
�لتدريبعلى
إد�رة ٭٭�لتدريب
على �للإد�رة
�لتدريبعلى �
٭٭�لتدريب
�لتعاونية
أقر�ن �لتعاونية
حلقات �للأقر�ن
تبادلحلقات �
٭٭تبادل
�ل�سبكات
أن�سطة�ل�سبكات
٭ �٭ �أن�سطة
�لوظيفة
�لتحديات�لوظيفة
٭٭�لتحديات
�ملجموعة
�لفريقأو�أو�ملجموعة
م�ساريع�لفريق �
�مليد�نية ٭٭م�ساريع
�لد�خلية�مليد�نية
�ملهامم�لد�خلية
٭٭�ملها
للم�ساريع
أويلللم�ساريع
�لتمويل �للأويل
٭٭�لتمويل �
بر�مج
كجزءمنمنبر�مج
�مل�سرتكةكجزء
�مل�سرتكة
�لقيادة
�لقيادة

50
50

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

الفردية
القدرةالفردية
القدرة

التنظيمية
القدرةالتنظيمية
القدرة

اجلماعية
القدرةاجلماعية
القدرة

�لعمل
على�لعمل
�ملنظماتعلى
قدرة�ملنظمات
بناءقدرة
على بناء
�ملنظماتعلى
قدرة�ملنظمات
بناءقدرة
�حلاليني بناء
�ملوظفني�حلاليني
قدر�ت�ملوظفني
بناءقدر�ت
بناء
�مل�سرتكة
أهد�ف�مل�سرتكة
لتحقيق �للأهد�ف
معامعالتحقيق �
مهامها
حتقيقمهامها
حتقيق
فاعلني
ليكونو�فاعلني
�مل�ستقبلليكونو�
�أو�أويفيف�مل�ستقبل
وظائفهم
يفيفوظائفهم
أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا

أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا

املــنظــمـــات
املــنظــمـــات

أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا
�لجتماعات
فر�س�لجتماعات
٭٭فر�س
�لتنظيمي
�لتقييم�لتنظيمي
٭٭�لتقييم
�ملوظفنيوتعليمهم
تدريب�ملوظفني
٭٭تدريب
�جلمعيات
ع�سوية�جلمعيات
�ملر�فق ٭٭ع�سوية
وحت�سني�ملر�فق
تو�سيعوحت�سني
وتعليمهم ٭٭تو�سيع
�مل�ستمر
�مل�ستمر
و�ل�ست�سار�ت ٭٭�لتا�لتاأييدأييد
�مل�ساعدةو�ل�ست�سار�ت
٭٭�مل�ساعدة
�ملوظفني
تنمية�ملوظفني
خططتنمية
٭٭خطط
�لتقنية
�لتقنية
�جلماعي
�لعمل�جلماعي
٭٭�لعمل
�لدر��سيةأو�أو�لتدريب
�ملنح�لدر��سية �
٭٭�ملنح
�لتقنية
حت�سني�لتقنية
�لتدريب ٭٭حت�سني
�مليد�ين
�مليد�ين
�لقيادية
�لتحولت�لقيادية
٭٭�لتحولت
لليافعني
�لقيادةلليافعني
خط�لقيادة
بر�مجخط
٭٭بر�مج
وغريهم)
�ل�سبابوغريهم)
وقياد�ت�ل�سباب
وقياد�ت

املــجـتمـــعـات
املــجـتمـــعـات

�لعمل
على�لعمل
�ملجتمععلى
قدرة�ملجتمع
بناءقدرة
�ملنظماتمنمن بناء
قدرة�ملنظمات
بناءقدرة
�ملجتمع بناء
�سكان�ملجتمع
قدرة�سكان
بناءقدرة
بناء
�مل�سرتكة
أهد�ف�مل�سرتكة
لتحقيق �للأهد�ف
�لتحتية» معامعالتحقيق �
«�لبنية�لتحتية»
دعم«�لبنية
خاللدعم
منا�سب خالل
�لعمليفيفمنا�سب
على�لعمل
�ملحليعلى
�ملحلي
للقطاع
للقطاع
قيادية
قيادية
أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا

أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا

�لدر��سية
�ملنح�لدر��سية
٭٭�ملنح
�ملحلية
�لتدريب�ملحلية
بر�مج�لتدريب
٭٭بر�مج
�ل�سعبي
�ملنظم�ل�سعبي
�لتدريب�ملنظم
٭٭�لتدريب
و�ملجتمعي
و�ملجتمعي

أن�شطة:
مناذج االالأن�شطة:
مناذج ا
وقيادة
�مل�ساكلوقيادة
بر�مجحلحل�مل�ساكل
٭٭بر�مج
�ملجتمع
إد�رة �ملجتمع
دعم �للإد�رة
منظماتدعم �
٭٭منظمات
و�لتحالفبنيبني
�لتعاونو�لتحالف
إد�رة ٭٭�لتعاون
خدمات �للإد�رة
منظماتخدمات �
٭٭منظمات
�لقطاعات
�لقطاعات
�لتنظيمية
�ملعايري�لتنظيمية
٭٭�ملعايري

جدول44
جدول
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51

االجتماعي
القطاعاالجتماعي
فيالقطاع
القيادةفي
تنميةالقيادة
عملتنمية
إطارعمل
 5.12إطار
5.12
التنمية
جهودالتنمية
منجهود
الهدفمن
الهدف
قـدرة
قـدرة
الفــــرد
الفــــرد

قدرة
قدرة
املجموعة
املجموعة

قدرة
قدرة
املنظمة
املنظمة

قدرة
قدرة
ال�شبكة
ال�شبكة

قــدرة
قــدرة
النظــام
النظــام

11

22

33

44

55

أفراد
الأفراد
ااال

قدرة
تنميةقدرة
تنمية
قدرة
تنميةقدرة
قدرة تنمية
تنميةقدرة
قدرة تنمية
تنميةقدرة
تنمية
قدرة
تنميةقدرة
تنمية
على
أفر�دعلى
على � �للأفر�د
أفر�دعلى
على � �للأفر�د
أفر�دعلى
على � �للأفر�د
أفر�دعلى
على � �للأفر�د
أفر�دعلى
� �للأفر�د
�لبعيدة،
�لروؤيةؤية�لبعيدة،
�لعالقات �لرو
بناء�لعالقات
�ملنظمات بناء
فهم�ملنظمات
�لعملمعامعايفيف فهم
�لذ�تي� ،لعمل
�لوعي�لذ�تي،
�لوعي
أ�سباب
وفهم �للأ�سباب
أقر�ن وفهم �
مع �للأقر�ن
مع �
وقيادتها
وقيادتها
جمموعات،
�مل�ستمر ،جمموعات،
و�لتعلم�مل�ستمر،
و�لتعلم
�جلذرية
�جلذرية
وتوثيقها
وتوثيقها
قيادية
وفرققيادية
و�ملبادرةيفيف وفرق
و�ملبادرة
�ملمار�سة
�ملمار�سة

املجموعات
املجموعات

امل�شتهدف
النظام امل�شتهدف
م�شتوى النظام
م�شتوى

66

قدرة
تنميةقدرة
تنمية
�ملجموعات
�ملجموعات
�كت�ساب
على�كت�ساب
على
إمكانيات
� �للإمكانيات
جلميع
�لكاملةجلميع
�لكاملة
�لفريق
أع�ساء�لفريق
� �أع�ساء
إجادتها
و�و�إجادتها
11
11

77

88

99

10
10

قدرة
تنميةقدرة
تنمية
قدرة
تنميةقدرة
قدرة تنمية
تنميةقدرة
قدرة تنمية
تنميةقدرة
تنمية
على
�ملجموعاتعلى
على �ملجموعات
�ملجموعاتعلى
على �ملجموعات
�ملجموعاتعلى
�ملجموعات �ملجموعات
�ملجموعات
�لتغيري
منذجة�لتغيري
أهد�فها منذجة
مو�ءمة �أهد�فها
تعزيز �للأد�ءأد�ء مو�ءمة �
حتديد تعزيز �
علىحتديد
على
عرب
أن�سطتهاعرب
�لتنظيمي و�و�أن�سطتها
�لتنظيمي
أهد�ف
� �للأهد�ف
�حلدود
�حلدود
وحتقيقها
وحتقيقها

12
12

13
13

املنظمات
املنظمات

قدرة
تنميةقدرة
قدرة تنمية
تنميةقدرة
تنمية
قدرة
تنميةقدرة
تنمية
على
�ملنظماتعلى
على �ملنظمات
�ملنظماتعلى
على �ملنظمات
�ملنظماتعلى
�ملنظمات
�لتعاون
تعزيز�لتعاون
�لعمل تعزيز
دعم�لعمل
دعم
تنمية
دعمتنمية
دعم
وذلك
�لد�خلي،وذلك
�جلماعي �لد�خلي،
�جلماعي
�ملوظفني
�ملوظفني
بفاعلية
للتكيفبفاعلية
�لفعال للتكيف
�لفعال
و�ملتطوعني
و�ملتطوعني
�لتحديات
معمع�لتحديات
�ملجل�س
أع�ساء�ملجل�س
و�و�أع�ساء

14
14

15
15

قدرة
تنميةقدرة
تنمية
قدرة
تنميةقدرة
تنمية
�لتحالفات
على �لتحالفات
�ملنظماتعلى
�ملنظمات
على
�لتنظيميةعلى
�لتعاونمعمع �لتنظيمية
�لتعاون
�لتغيري
قيادة�لتغيري
�لبع�س قيادة
بع�سها�لبع�س
بع�سها
�ملنهجي
�ملنهجي

52
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

قـدرة
قـدرة
الفــــرد
الفــــرد

قدرة
قدرة
املجموعة
املجموعة

قدرة
قدرة
املنظمة
املنظمة

قدرة
قدرة
ال�شبكة
ال�شبكة

قــدرة
قــدرة
النظــام
النظــام

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

املجتمعات
املجتمعات

قدرة
تنميةقدرة
تنمية
قدرة
تنميةقدرة
تنمية
على
�ملجتمعاتعلى
�ملجتمعات �ملجتمعات
�ملجتمعات
مبادر�ت
تعزيزمبادر�ت
دعم تعزيز
علىدعم
على
�ملجموعات
أملي� ،ملجموعات
�لتعلم�لتا�لتاأملي،
�لتعلم
ودعمها
�ل�ساملةودعمها
أفر�د �ل�ساملة
و�نخر�ط �أفر�د
و�نخر�ط �

ميادين ال�شيا�شة واملمار�شة
ميادين ال�شيا�شة واملمار�شة

امل�شتهدف
النظام امل�شتهدف
م�شتوى النظام
م�شتوى

21
21

22
22

قدرة
تنميةقدرة
تنمية
على
�ملجتمعاتعلى
�ملجتمعات
على
�حلفاظعلى
�حلفاظ
�لتي
�ملنظمات�لتي
�ملنظمات
رفاهية
تعززرفاهية
تعزز
�ملجتمع
�ملجتمع

23
23

قدرة
تنميةقدرة
تنمية
قدرة
تنميةقدرة
تنمية
على
�ملجتمعاتعلى
�ملجتمعات �ملجتمعات
�ملجتمعات
�لتغيري
�لتعلم تاتاأييدأييد�لتغيري
على�لتعلم
على
لالف�سل
�جلهود لالف�سل
وتوحيد�جلهود
وتوحيد
حتقيق
نحوحتقيق
نحو
أهد�ف
� �للأهد�ف
�مل�سرتكة
�مل�سرتكة
24
24

25
25

على
�لقدرةعلى
تنمية�لقدرة
�لقدرة تنمية
تنمية�لقدرة
�لقدرة تنمية
تنمية�لقدرة
�لقدرة تنمية
تنمية�لقدرة
�لقدرة تنمية
تنمية�لقدرة
تنمية
�حللول
توليد�حللول
�لتعاون توليد
بناء�لتعاون
علىبناء
تنظيم على
علىتنظيم
تنظيم على
علىتنظيم
قياديي على
بناءقياديي
علىبناء
على
�ملمار�سات
وحتويل�ملمار�سات
خمتلف وحتويل
أف�سل بنيبنيخمتلف
�ملعرفةو�و�أف�سل
�مل�سالح �ملعرفة
إبد�عي �مل�سالح
�لفكر �للإبد�عي
�لفكر �
و�لثقافة
و�لثقافة
�لقطاعات
�لقطاعات
�ملمار�سات
�ملمار�سات
أهد�ف
و�و�للأهد�ف
وممار�سيه
وممار�سيه
ؤ�س�ساتية
�ملو�ملوؤ�س�ساتية
و�حلدود
ون�سرها و�حلدود
�مليد�نيةون�سرها
�مل�سرتكة �مليد�نية
�مل�سرتكة
أديبية
�لتا�لتاأديبية
جدول33
جدول

�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
http://goo.gl/pZKTKI
http://goo.gl/pZKTKI
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القيادي
التطويرالقيادي
فيالتطوير
الكفاءاتفي
نموذجالكفاءات
 5.13نموذج
5.13
هي:
رئي�سيةهي:
جمموعاترئي�سية
ثالثجمموعات
�لكفاءة� �إىلإىلثالث
منوذج�لكفاءة
ينق�سممنوذج
ينق�سم
أ�سا�سية.
�لكفاء�ت� �للأ�سا�سية.
•• �لكفاء�ت
�لقيادية.
�لكفاء�ت�لقيادية.
•• �لكفاء�ت
�ملهنية.
�لكفاء�ت�ملهنية.
•• �لكفاء�ت
لت�سكل
جتتمعلت�سكل
حقيقتهاجتتمع
و�لتييفيفحقيقتها
�لقيادة،و�لتي
هرم�لقيادة،
هيئةهرم
علىهيئة
�لثالثعلى
�لكفاء�ت�لثالث
ترتيب�لكفاء�ت
وميكنترتيب
وميكن
�لقيادة.
للو�سول� �إىلإىل�لقيادة.
أ�سا�سيةللو�سول
�ملتطلبات� �للأ�سا�سية
�ملتطلبات

اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻤﻬــﻨﻴــﺔ
اﻟﻤﻬــﻨﻴــﺔ

اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
اﻟﻜﻔﺎءاتاﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
اﻟﻜﻔﺎءات

ﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻜﻔﺎءات ا ﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻜﻔﺎءات ا

�شكل99
�شكل

أ�شا�شية:
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�للتز�مبالتا
�للتز�م
�لنجاحيف
�لنجاح
�مل�ساعدين و�ل
بو�سعا� �لأثريل على
بو�سعللت
�ل�سخ�سي
با�ستخد�م
بيئةيف�لعمل
••• تفقد
•حتققها.
حتققها .يف �للتز�م بالتاأثري على �لفريق بو�سع �لأهد�ف ،و�تباع �خلطو�ت �لتي
�لنجاح
حتققها.
�ل�سابقة)
أو�ساع�ل�سابقة)
�لرجوع� �إىلإىل� �للأو�ساع
أهميتها(منع�لرجوع
إميانباباأهميتها(منع
ب�سبب� �للإميان
وذلكب�سبب
�لتغيريوذلك
�لتغيري
تعزيز
•• تعزيز
وقيادتهاب�سبب �لإميان باأهميتها(منع �لرجوع �إىل �لأو�ساع �ل�سابقة)
�لتغيري وذلك
تعزيز
وقيادتها
الفرق
الفرق
إن�شاء
)3)3ا•اإن�شاء
و�لرت�بط
�لتعاونو�لرت�بط
روح�لتعاون
غر�سروح
خاللغر�س
وتطويرهامنمنخالل
عالوتطويرها
ذ�ت� �أد�ءأد�ءعال
جمموعاتذ�ت
جمموعات
تكوين
•
وقيادتها
تكوينالفرق
•)3اإن�شاء
أهد�ف.
لتحقيق� �للأهد�ف.
•لتحقيق
جمموعات ذ�ت �أد�ء عال وتطويرها من خالل غر�س روح �لتعاون و�لرت�بط
تكوين
إجناز.
أجو�ء� �للأد�ءأد�ءو�و�للإجناز.
و�ململة� �إىلإىل� �أجو�ء
�لعا�سفةو�ململة
أجو�ء�لعا�سفة
ب�سهولةمنمن� �للأجو�ء
�لفرقب�سهولة
نقل
•• نقل
أهد�ف.
�لفرقل
لتحقيق �
�لعا�سفة و�ململة �إىل �أجو�ء �لأد�ء و�لإجناز.
تقييمأجو�ء
ب�سهولةيفمن �ل
�لفرق
 •)4)4نقل
املواقف
املواقف
تقييم
والدقةيف
والدقة
ال�شرعة
ال�شرعة
املواقف
تقييم
والدقة يف
ذلك.
�ملوقفذلك.
يتطلب�ملوقف
يتطلب
عندما
عندما
ؤولية
�مل�سوؤولية
ال�شرعة�مل�سو
حتمل
 •)4حتمل
•
�لوقتذلك.
�ملوقف
إجر�ء�تعندما
�مل�سوؤولية
حتمل
�ملنا�سب.
�ملنا�سب.
يتطلبيفيف�لوقت
�ل�سحيحة
�ل�سحيحة
إجر�ء�ت
�تخاذ� �لل
•• �تخاذ
�ملنا�سب.
�لوقت
�ل�سحيحة يف
حلإجر�ء�ت
حلل
�تخاذ �
•)5)5
للجميع)
للجميع)
الفوز
الفوز
(مبداأ
النزاعات(مبداأ
النزاعات
تعزيز
تعزيز
للجميع)
�ل�سر�عاتالفوز
النزاعات (مبداأ
حل
•)5تعزيز
و�خلالفات.
و�خلالفات.
�ل�سر�عات
بكفاءةمعمع
بكفاءة
�لتعامل
�لتعامل
•
للذ�ت.
إ�ساءةللذ�ت.
وبدون� �للإ�ساءة
وبدون
�مل�سكلة،
�ل�سر�عاتحل�مل�سكلة،
علىحل
بالرتكيزعلى
بالرتكيز
�لنز�عات
�لنز�عات
••• حلحل
و�خلالفات.
بكفاءة مع
�لتعامل
�ملوظفني.
�ملوظفني.
إد�رة
يتعلقبابا
فيما
�مل�سكلة،فيما
أخرى
حل �للأخرى
للقياد�ت�
للقياد�ت
و�خلربة
�لنز�عاتو�خلربة
�لدعم
تقدمي�لدعم
تقدمي
إد�رةللذ�ت.
إ�ساءة
يتعلقل
وبدون �
بالرتكيز على
••• حل
�لنز�عات�.ملوظفني.
إد�رة
حلليتعلق با
�لبديلةفيما
أ�ساليبلأخرى
للقياد�ت �
و�خلربة
�لدعم
�لنز�عات.
حلل
�لبديلة
أ�ساليب
آليات� �لل
آليات
�جلدوىمنمن� �
تقدمي�جلدوى
تقييم
•• تقييم
�جلدوى من �آليات �لأ�ساليب �لبديلة حلل �لنز�عات.
تقييم
امل�شروع
امل�شروع
إدارة
)6)6ا•اإدارة
امل�شروع
•)6اإدارة
�ملحدد.
�لوقت�ملحدد.
إجنازهايفيف�لوقت
�مل�ساريعللتاللتاأكدأكدمنمن� �إجنازها
أ�سا�سيةيفيف�مل�ساريع
�خلطو�ت� �للأ�سا�سية
�خلطو�ت
متابعة
متابعة
•
فيها.
إجنازهاأوتوتيفوؤثرؤثر
�ملنظمة�أو�
�ملنظمة
أهد�ف
أهد�ف
تغري
قدقدتغري
�لتي
�خلارجية
�خلارجية
�لقوى
حتديد�لقوى
••• حتديد
فيها�.ملحدد.
�لوقت
من �
منمن�للت�اأكد
�مل�ساريع
�لتييف
أ�سا�سية
�خلطو�ت �ل
متابعة
أهد�ف
أهد�ف
إجناز�
إجناز
عمليلل
م�سارعملي
أ�سي�سم�سار
••• تاتاأ�سي�س
معينة.أهد�ف �ملنظمة �أو توؤثر فيها.
معينة� .
تغري من
�لتي� قد
�خلارجية
�لقوى
حتديد
وتنفيذها.
تقييمهاوتنفيذها.
علىتقييمها
و�لعملعلى
و�مل�ستقبلية،و�لعمل
و�مل�ستقبلية،
�حلالية
�حلالية
أنظمةلقيا�س
أ�سي�س�أنظمة
حتديد�
حتديد
معينة.
�مل�ساريعأهد�ف
�مل�ساريع�
لقيا�سلإجناز
عملي
م�سار
••• تا
و�مل�ستقبلية ،و�لعمل على تقييمها وتنفيذها.
«م�شاركة�حلالية
�مل�ساريع
لقيا�س
حتديد �أنظمة
•)7)7
املوظفني»
املوظفني»
«م�شاركة
ا�شرتاتيجية
ا�شرتاتيجية
تنفيذ
تنفيذ
 )7تنفيذ ا�شرتاتيجية «م�شاركة املوظفني»

• تاأ�سي�س م�سار عملي لإجناز �أهد�ف معينة.
• حتديد �أنظمة لقيا�س �مل�ساريع �حلالية و�مل�ستقبلية ،و�لعمل على تقييمها وتنفيذها.
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وعمليات
�لقر�ر�توعمليات
�تخاذ�لقر�ر�ت
على�تخاذ
�لعملعلى
�ملوظفنييفيف�لعمل
إ�سر�ك�ملوظفني
�لفرديةباباإ�سر�ك
ؤولية�لفردية
�مل�سوؤولية
تنمية�مل�سو
•• تنمية
�لتخطيط.
�لتخطيط.
�مل�سوؤولية �لفردية باإ�سر�ك �ملوظفني يف �لعمل على �تخاذ �لقر�ر�ت وعمليات
• تنمية
�لتخطيط.
رفاهية
حتقيقرفاهية
علىحتقيق
�حلفاظعلى
�ملوظفني،معمع�حلفاظ
جناح�ملوظفني،
ت�ساعديفيفجناح
�لتيت�ساعد
�لو�سائل�لتي
�لو�سائل
توفري
•• توفري
�ملنظمة.
�ملنظمة�.لو�سائل �لتي ت�ساعد يف جناح �ملوظفني ،مع �حلفاظ على حتقيق رفاهية
• توفري
�ملنظمة.
أهد�ف�ملنظمة.
حتقيق� �أهد�ف
�ملوظفنييفيفحتقيق
إ�سر�ك�ملوظفني
إجر�ء�تللإ�سر�ك
�ملنظمة.لإجر�ء�ت
تطور� �ل
•• تطور
�ملنظمة.
حتقيق
�ملوظفني يف
إجر�ء�ت ل
تطور �ل
وقت
أكرب،ويفويفوقت
بكفاءة� �أكرب،
بكفاءة
أمور
أهد�ف �للأمور
إجناز�
�سالحيات���إجناز
�سالحيات
إعطائهم
إ�سر�كاإعطائهم
�ل�سلطة؛باب
�ل�سلطة؛
�ملوظفني
�ملوظفني
منح
•• منح
منا�سب.
منا�سب.
�ملوظفني �ل�سلطة؛ باإعطائهم �سالحيات �إجناز �لأمور بكفاءة �أكرب ،ويف وقت
• منح
منا�سب.
وتدريبهم
وامل�شاعدينوتدريبهم
أقرانوامل�شاعدين
الأقران
تعليما اال
)8)8تعليم
وتدريبهم
وامل�شاعدين
�غتنامالأقران
�غتناما
•)8تعليم
در�س).
�خلط�اأ �إىلإىلدر�س).
حتوّيلّيل�خلطاأ
موقف(حتو
إيجابيةمنمنكلكلموقف(
إيجابية
�جلو�نب �لل
�جلو�نب �
بتحديد
�لفر�سبتحديد
�لفر�س
•
لل�سركة.
�ملر�قبة
�ملر�قبة
بر�مج
إ�سر�كهميفيف
�مل�ستقبليةبابا
�مل�ستقبلية
�لقياد�ت
�غتنام�لقياد�ت
تنمية
••• تنمية
لل�سركة� .إىل در�س).
�خلطاأ
�لتابعةّيل
�لتابعةو
موقف( حت
بر�مجكل
من
إيجابية
إ�سر�كهمل
�جلو�نب �
�لفر�س بتحديد
أفر�د؛
�لعملو�و�للأفر�د؛
�لعمل
لفرق
لفرق
�ملهني
�ملهني
و�لتطوير
و�لتطوير
و�لتعليم،
أد�ء،
�مل�ستقبليةلالبالاأد�ء،
�لر�جعةل
�لقياد�ت�لر�جعة
�لتغذية
تقدمي�لتغذية
••• تقدمي
لل�سركة.
�لتابعة
�ملر�قبة
و�لتعليم،بر�مج
إ�سر�كهم يف
تنمية
لنجاحهم.
لنجاحهم.
حمتمل
م�ستوى
م�ستوى
أعلى
لتحقيق� �أعلى
•لتحقيق
و�لتعليم ،و�لتطوير �ملهني لفرق �لعمل و�لأفر�د؛
حمتملالأد�ء،
�لر�جعة ل
�لتغذية
تقدمي
�لنتائج
على�لنتائج
�حل�سولعلى
ل�سمان�حل�سول
�لعاملنيل�سمان
بتدريب�لعاملني
بتدريب
م�ستوى
م�ستوى
م�ستوىيفيفكلكل
�لقيادة
�لقيادة
منمن
•• �لتا�لتاأكدأكد
لنجاحهم.
حمتمل
أعلى
لتحقيق �
�ل�سحيحة� .لقيادة يف كل م�ستوى بتدريب �لعاملني ل�سمان �حل�سول على �لنتائج
�ل�سحيحة.من
• �لتاأكد
�ليومية.
أن�سطة�ليومية.
متكام ًال ًالعنعن� �للأن�سطة
�سج ًال ًالمتكام
ت�سمل�سج
�لر�جعةل لالالأد�ءأد�ءت�سمل
�لتغذية�لر�جعة
�ل�سحيحة� .أنأن�لتغذية
•• �لتا�لتاأكدأكدمنمن�
• �لتاأكد من �أن �لتغذية �لر�جعة لالأد�ء ت�سمل �سج ًال متكام ًال عن �لأن�سطة �ليومية.
املهنية
الكفاءاتاملهنية
تت))الكفاءات
التعليمية/التدريبية
التعليمية/التدريبية
للقيادات
ت) للقيادات
الكفاءات املهنية

�سيطرة
حتت�سيطرة
�لتيتقعتقعحتت
و�لعمليات�لتي
أنظمةو�لعمليات
لتوجيه �للأنظمة
�سروريةلتوجيه �
�سرورية
ومعارف
مهار�تومعارف
هناكمهار�ت
هناك
توجد
توجد
التعليمية/التدريبية
للقيادات
�لهرم
جزيئات�لهرم
جزيئات
تربط
�لتي
أ�س�س�لتي
لتوجيهّن��ل�للأ�س�س
لتكوّن
�ملهنيةلتكو
�ملهنية
�لكفاء�ت
�لكفاء�ت
هناتاتا
ومنهنا
�لقائد،ومن
�لقائد،
�سيطرة
حتت
بنيبنيتقع
تربط�لتي
و�لعمليات
أنظمة
�سرورية
مهار�تأتيأتيومعارف
هناك
توجد
يف
ي�ستخدمهايف
ي�ستخدمها
�لتقنية�لتي
�لتي�لتقنية
باملهار�ت
باملهار�ت
�ملعرفة
ميتلك�لقائد
وعندماللميتلك
وعندما
ببع�س،
بع�سها
بع�سها
�لهرم
�لتيجزيئات
بني
تربط
�ملعرفة�لأ�س�س
�لقائد لتكوّن
�ملهنية
�لكفاء�ت
أتي
ببع�س،هنا تا
�لقائد ،ومن
مو�جهة
فقط� �إىلإىل
فقط
فتتجه�ملنظمة
تدريجيً،اً،فتتجه
تدريجيا
ينهار
�سرعان
�سرعان
هذ��لهرم
هذ�
�لتوجيهفافاإنإن
�لتوجيه
مو�جهةيف
ي�ستخدمها
�ملنظمة�لتي
�لتقنية
باملهار�ت
ينهار�ملعرفة
ميتلكماما�لقائد
�لهرم ل
وعندما
ببع�س،
بع�سها
ت�سحيحها.
ت�سحيحها.
و�لعملعلى
و�لعمل
�لنهيار�ت
�لنهيار�ت
خطر
خطر
تدريجياً ،فتتجه �ملنظمة فقط �إىل مو�جهة
علىما ينهار
�سرعان
�لهرم
هذهاإن هذ�
هذهف
�لتوجيه
ت�سحيحها.
و�لعمل على
�لنهيار�ت
خطركلهذه
�حتياجاتكلكل
لتلبية�حتياجات
�ملهنيةلتلبية
�لكفاء�ت�ملهنية
منمن�لكفاء�ت
خمتلفة
جمموعةخمتلفة
جمموعة
بحاجة� �إىلإىل
منظمةبحاجة
منظمة
� �إنإنكل
بال�سناعة»
بال�سناعة»
«خرب�ء
«خرب�ء
تكون
إىل �أنأن
�لكفاء�ت�
بحاجة �إىل
منبحاجة �
لي�ست
لي�ست
�لقياد�ت
�لقياد�ت
من �أنأن
من �
من�سبقيادي،
من�سب
كل
�حتياجات
تكونلتلبية
�ملهنية
خمتلفة
جمموعة
وبالرغمإىل
وبالرغم�
قيادي،بحاجة
منظمة
�إن كل
Subject
Matter
Matter
Experts
Experts
((SME
يجب
«خرب�ء�إلإل� �أنهأنهيجب
�سيطرتهم�
�سيطرتهم
حتت
�لتي
�ملهام�لتي
�ملهام
))Subject
بال�سناعة»
حتتتكون
تقعتقعإىل �أن
بحاجة �
يفيفلي�ست
�لقياد�ت
من �أن
وبالرغم
 SMEقيادي،
من�سب
أخرى
مرةأنه�أخرى
مرة� �
يديرونها.ونوونوؤكد
يديرونها.
و�لعمليات�لتي
و�لعمليات
أنظمة
أ�سا�سية لال
Matterأ�سا�سية ل
�ملعرفة �لل
�ملعرفة �
ميتلكو�
SMEأنأنميتلكو�
عليهم �
عليهم �
Experts
(
يجب
�سيطرتهمؤكد�إل
�لتيحتت
تقع
�لتي
أنظمة�ملهام
يف
Subjectال)
و�ملعارف.
و�ملعارف.
�ملهار�ت
من�ملهار�ت
خمتلفةمن
خمتلفة
جمموعة
جمموعة
يتطلب
يتطلب
من�سب
من�سب
باباأنأنكل
يديرونها .ونوؤكد مرة �أخرى
و�لعمليات �لتي
أنظمة
أ�سا�سية لال
�ملعرفة �ل
ميتلكو�
كل�أن
عليهم
باأن كل من�سب يتطلب جمموعة خمتلفة من �ملهار�ت و�ملعارف.

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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و�لتعليمية:
�لتدريبيةو�لتعليمية:
للخرب�ت�لتدريبية
�لكفاء�تللخرب�ت
إدر�ج�لكفاء�ت
�سيتم� �إدر�ج
�لتالية�سيتم
�لنماذج�لتالية
تنبيه:يفيف�لنماذج
تنبيه:
الكبار
تعليمالكبار
)1)1تعليم

وتقديرها.
�ملتنوعةوتقديرها.
�ملتعلمني�ملتنوعة
خرب�ت�ملتعلمني
��ستيعابخرب�ت
•• ��ستيعاب
�لر�سمي.
غري�لر�سمي.
�لتعليمغري
منهج�لتعليم
با�ستخد�ممنهج
و�لدعمبا�ستخد�م
�لذ�تيو�لدعم
�لتوجيه�لذ�تي
ت�سهيل�لتوجيه
•• ت�سهيل

التعليمي
الت�شميمالتعليمي
)2)2الت�شميم

.).)ISD
�لتعليمي((ISD
�لت�سميم�لتعليمي
منوذج�لت�سميم
��ستخد�ممنوذج
•• ��ستخد�م
أد�ء.
ملتطلبات� �للأد�ء.
حتليلهاملتطلبات
�لالزمة،ثمثمحتليلها
�لتقييمات�لالزمة،
إجر�ء�لتقييمات
•• � �إجر�ء
أد�ء.
م�ستويات� �للأد�ء.
أق�سىم�ستويات
ت�سميم� �أق�سى
•• ت�سميم
�لت�سميم.
لبلورة�لت�سميم.
أدو�تلبلورة
تطوير� �للأدو�ت
•• تطوير
�لتعليمية.
�حلزم�لتعليمية.
(تنفيذ)�حلزم
تقدمي(تنفيذ)
•• تقدمي
�لكلي
�مل�ستوى�لكلي
على�مل�ستوى
(�لنهائية)على
و�لرت�كمية(�لنهائية)
(�لد�خلية)و�لرت�كمية
�لتكوينية(�لد�خلية)
�ملناهج�لتكوينية
تقييم�ملناهج
•• تقييم
للعملية.
للعملية.
ال�شريع
الت�شميمال�شريع
)3)3الت�شميم

وتقدميها.
تعليميةوتقدميها.
حزمتعليمية
إن�ساءحزم
أوليةمنمن� �أجلأجل� �إن�ساء
مناذج� �أولية
��ستخد�ممناذج
�ل�سرعةيفيف��ستخد�م
•• �ل�سرعة
اال�شت�شارة
))44اال�شت�شارة

�مل�سلحة.
أ�سحاب�مل�سلحة.
�حتياجات� �أ�سحاب
حتديد�حتياجات
•• حتديد
�حللول.
ب�ساأنأن�حللول.
�لتفاو�سب�سا
•• �لتفاو�س
كالهمامعامعَ.اَ.
�ملنظمة�،أو�أوكالهما
�لتجاري�،أو�أو�ملنظمة،
�لعمل�لتجاري،
متطلبات� �،إماإما�لعمل
يلبيمتطلبات،
�حلليلبي
•• �لتا�لتاأكدأكدمنمن� �أنأن�حلل
التعليم
)5)5التعليم

�لعلمية.
للمادة�لعلمية.
إعد�دللمادة
�لتخطيطو�و�للإعد�د
•• �لتخطيط
�لتعليمية.
�لعملية�لتعليمية.
أجز�ء�لعملية
كافة� �أجز�ء
�ملتعلمنييفيفكافة
إ�سر�ك�ملتعلمني
•• � �إ�سر�ك
و�ملهار�ت.
�لفعالةو�ملهار�ت.
�لعرو�س�لفعالة
حتديد�لعرو�س
•• حتديد
�لر�جعة.
و�لتغذية�لر�جعة.
�ل�سروحو�لتغذية
تقدمي�ل�سروح
•• تقدمي
ونقلها.
ؤخر ً�ونقلها.
�ملكت�سبةموموؤخر ً�
باملهار�ت�ملكت�سبة
�لحتفاظباملهار�ت
ميزة�لحتفاظ
تو�فرميزة
•• تو�فر
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فلوريدا:
بجامعةفلوريدا:
الخاصبجامعة
القياديةالخاص
الكفاءةالقيادية
نموذجالكفاءة
 5.14نموذج
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الثـــقـة

القﺮارات
القﺮارات
ﺻﻨﻊ
ﺻﻨﻊ
الميﺴﺮة
الميﺴﺮة
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الﺘﺄييد
الﺘﺄييد

ﻏــﺮس
ﻏــﺮس
الﻤﻮﻫﺒة
الﻤﻮﻫﺒة

العامة
العامة
اﻹدارة
اﻹدارة
والقانونية
والقانونية

المالية
المالية
اﻹدارة
اﻹدارة

القﺮارات
القﺮارات
إﺻدار
إﺻدار

الﺘﻨفيﺬ
الﺘﻨفيﺬ
المﺴﺆولية
المﺴﺆولية

�شكل10
�شكل10

ﺗـﻮلـيـد
ﺗـﻮلـيـد
الﻤﻮاءﻣة
الﻤﻮاءﻣة
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

ؤولية
�مل�سوؤولية
�مل�سو
())1(1

�لتنفيذ
�لتنفيذ

م�ستوى
ذ�تم�ستوى
معايريذ�ت
�سياغةمعايري
�سياغة
عال
عال
على�لنتائج
�حل�سولعلى
�حل�سول
أن�سطة.
ولي�ست� �للأن�سطة.
�ملخرجاتولي�ست
�لنتائج �ملخرجات
وتقديرها.
وتقديرها.
�ملتابعة
�ملتابعة

�لعادلة
إد�رة�لعادلة
توليد � �للإد�رة
توليد
و�لقانونية
املواءمة و�لقانونية
املواءمة

وقانونية
عادلةوقانونية
عملعادلة
بيئةعمل
بيئة
إد�رتها
�مليز�نيةو�و�إد�رتها
��ستيعاب�مليز�نية
��ستيعاب

())2(2
بناء
بناء
الثقة
الثقة

�ملالية
إد�رة�ملالية
� �للإد�رة
إ�سد�ر
� �إ�سد�ر
�لقر�ر�ت
�لقر�ر�ت

�لنظر
ب بُعدُعد�لنظر

و�سليمة
قر�ر�ت� �آنيةآنيةو�سليمة
قر�ر�ت

�لتا�لتاأييدأييد

�لتعليمية
�لهتمامات�لتعليمية
دعم�لهتمامات
دعم
و�لتنظيمية
و�لوظيفيةو�لتنظيمية
و�لوظيفية

و�ملو�قف
أفكارو�ملو�قف
تاتاأييدأييد� �للأفكار

�لعاطفي
�لذكاء�لعاطفي
�لذكاء

�لذ�ت
معرفة�لذ�ت
معرفة

�لعالقات
إد�رة�لعالقات
� �إد�رة

�لتو��سع
�لتو��سع

�لنجاح
م�ساركة�لنجاح
م�ساركة

أخطاء
�لعرت�فباباللأخطاء
�لعرت�ف

�لتكامل
�لتكامل

أخالق
� �للأخالق

�لثقة
�لثقة
ت�سخري�ملو�رد
ت�سخري
يحتذىبهبه
�ملو�رد كنكنمثامثاًل ًليحتذى
آخرين
ل لالالآخرين

�لقدوة
�لقدوة

�خلربة
�خلربة

�ل�سفافية
�ل�سفافية

�لقر�ر�ت
تو�سيح�لقر�ر�ت
تو�سيح

�لتعليم/
�لتعليم/
�لتدريب
�لتدريب

آخرين
تطوير� �للآخرين
تطوير

�لعمل
خطط�لعمل
إخفاءخطط
عدم� �إخفاء
عدم
�لتفاو�س
�لتفاو�س

ر�جعة
تغذيةر�جعة
تغذية
و�سادقة.
مفتوحةو�سادقة.
مفتوحة

آخرين
�ملد�خالتمنمن� �للآخرين
طلب�ملد�خالت
�جلماعي طلب
�لعمل�جلماعي
غر�س�لعمل
غر�س
�لتعاون
�لتعاون
())3(3
�ل�ستفادةمنمن
�ل�ستفادة
�لقر�ر�ت
�سنع�لقر�ر�ت
غر�س �سنع
لل�سلطة
�لنقيادلل�سلطة
�مل�سرتكة �لنقياد
�لتو�فق
�لتو�فق
دعم
دعم
غر�س
�ملي�سرة
املوهبة �ملي�سرة
�حلوكمة�مل�سرتكة
�حلوكمة
املوهبة
�حلادة
و�ملناق�سات�حلادة
�ل�سعبةو�ملناق�سات
�ملو�قف�ل�سعبة
يو�جه�ملو�قف
يو�جه
�حل�سم
�حل�سم
عالية
ؤهالتعالية
و�ختيارموموؤهالت
�جلدد،و�ختيار
�لعاملني�جلدد،
ومقابلة�لعاملني
�لتوظيف،ومقابلة
�ملوهبة �لتوظيف،
�ختيار�ملوهبة
�ختيار
ومتنوعة
ومتنوعة
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�لتو��سل
�لتو��سل

�ل�ستماع
�ل�ستماع

�لدهاء
�لدهاء
�ل�سيا�سي
�ل�سيا�سي

ؤ�س�سية
�لثقافة�ملو�ملوؤ�س�سية
�لثقافة

�ل�سيا�سية
�لبيئة�ل�سيا�سية
�لبيئة

�لتق�سي
أ�سئلة؛�لتق�سي
طرح� �للأ�سئلة؛
طرح
أجوبة
على� �للأجوبة
للعثورعلى
للعثور

�لفعلية
�مل�سكلة�لفعلية
على�مل�سكلة
�لتعرفعلى
�لتعرف
حلها.
علىحلها.
للعملعلى
للعمل

())4(4
بناء
بناء
الرووؤية
الر
�مل�سكالت
ؤية حلحل�مل�سكالت
إي�شالها
واواإي�شالها

�لتفكري
�لتفكري
إ�سرت�تيجي
� �للإ�سرت�تيجي

�لهدف
تو�سيح�لهدف
تو�سيح

و�ملبادرة
إقناعو�ملبادرة
� �للإقناع

أولويات
و�سع� �للأولويات
و�سع

�لو�سوح
�لو�سوح

�مل�سرتكة
�لروؤيةؤية�مل�سرتكة
�لرو
جدول66
جدول

حول
رؤيةحول
رؤية
الكفاءات
نموذجالكفاءات
نموذج

لنماذج
مقاربةلنماذج
فل�سفةمقاربة
فلوريد�فل�سفة
جلامعةفلوريد�
�مللحقبهبهجلامعة
�لعمل�مللحق
إطار�لعمل
�لكفاء�تو�و�إطار
منوذج�لكفاء�ت
منوذج
�لكفاء�ت
�لتفرقةبنيبني�لكفاء�ت
�لب�سيطةيفيف�لتفرقة
�لختالفات�لب�سيطة
بع�س�لختالفات
�لقدر�تمعمعبع�س
عمل�لقدر�ت
و�أو�أط�ط��ر�رعمل
بناء
��ستهد�فهايفيفبناء
�ملر�د��ستهد�فها
�لكفاء�ت�ملر�د
وتختلف�لكفاء�ت
لب�سطها،وتختلف
جماللب�سطها،
هناجمال
لي�سهنا
و�لقدر�تلي�س
و�لقدر�ت
�سمن
ُدخل�سمن
�ملنظماتت تُدخل
كثريمنمن�ملنظمات
كما� �أنأنكثري
أخرىكما
منظمة� �إىلإىل� �أخرى
�لنا�سئنيمنمنمنظمة
�لقادة�لنا�سئني
�لقادة
إد�رية�أو�أو
كالكفاء�ت� �للإد�رية
�مل�ساندةكالكفاء�ت
�لكفاء�ت�مل�ساندة
جمموعةمنمن�لكفاء�ت
�ملطلوبةجمموعة
�لقيادية�ملطلوبة
�لكفاء�ت�لقيادية
�لكفاء�ت
�لتطوعي.
�لعمل�لتطوعي.
كفاء�ت�لعمل
كفاء�ت
�لر�بط
لهذ��لر�بط
�لدخوللهذ�
ميكن�لدخول
لال�ستز�دةميكن
لال�ستز�دة
http://goo.gl/ZKxUdc
http://goo.gl/ZKxUdc
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الثالث
القطاع
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للشباب
الموجهةللشباب
القياديةالموجهة
البرامجالقيادية
.6البرامج
.6
األجنبية
البرامجاألجنبية
 6.1البرامج
6.1
وقادة
الشبابوقادة
للمهنيينالشباب
اإلداريللمهنيين
التدريباإلداري
برنامجالتدريب
6.1.1برنامج
6.1.1
YPMTP
المستقبلYPMTP
المستقبل

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

إد�رة
لق�سايا �للإد�رة
ونقا�ساتلق�سايا �
در��سيةونقا�سات
حالتدر��سية
علىحالت
مبنيعلى
مكثفمبني
تدريبيمكثف
برنامجتدريبي
برنامج
للمتدربني
يوفرللمتدربني
�لربنامجيوفر
و�ملوجهني�.لربنامج
�مل�ساركنيو�ملوجهني.
دويلمنمن�مل�ساركني
فريقدويل
�سمنفريق
�سمن
�سبكةمنمن
لتكوين�سبكة
�ل�سنويلتكوين
�FIDICل�سنوي
ؤمترFIDIC
�لفعالةيفيفموموؤمتر
�مل�ساركة�لفعالة
فر�سة�مل�ساركة
فر�سة
�ل�ست�سار�ت
جمال�ل�ست�سار�ت
�ل�سركاتيفيفجمال
ممثلي�ل�سركات
ولقاء� �أهمأهمممثلي
�لدوليةولقاء
�لعالقات�لدولية
�لعالقات
عام.
يطبقكلكلعام.
ز�ليطبق
2011وماوماز�ل
عام2011
�لربنامجعام
هذ��لربنامج
تنفيذهذ�
�لهند�سية.بد�أبد�أتنفيذ
�لهند�سية.

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

و�لتو��سل
�جلماعيو�لتو��سل
�لعمل�جلماعي
وتعزيز�لعمل
و�لقياديةوتعزيز
إد�ري�ة��ةو�لقيادية
�ملهار�ت� �للإد�ري�
تطوير�ملهار�ت
تطوير
على
و�لقدرةعلى
�ملعرفةو�لقدرة
و�كت�ساب�ملعرفة
�لقيادةو�كت�ساب
مهار�ت�لقيادة
و�سقلمهار�ت
وتفعيلو�سقل
�لفعال،وتفعيل
�لفعال،
ملدة
�للقاءملدة
يكون�للقاء
أوىل.ثمثميكون
أ�سهر� �للأوىل.
�ل�سبعة� �أ�سهر
خالل�ل�سبعة
�مل�سكالتخالل
وحل�مل�سكالت
�لبحثوحل
�لبحث
وتعزيز
�لعملوتعزيز
فرق�لعمل
لبناءفرق
�لعمليةلبناء
و�ملمار�سة�لعملية
ؤمتر،و�ملمار�سة
قبل�ملو�ملوؤمتر،
خم�سة�أي�أي��ام�امقبل
خم�سة
عالقات
وتكوينعالقات
�ملعرفةوتكوين
وتبادل�ملعرفة
و�كت�سابوتبادل
و�لعر�سو�كت�ساب
�لت�سالو�لعر�س
مهار�ت�لت�سال
مهار�ت
ؤمتر.
خالل�ملو�ملوؤمتر.
مهنيةخالل
مهنية

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�لهند�سية
�ل�ست�سار�ت�لهند�سية
جمال�ل�ست�سار�ت
�ل�سبابيفيفجمال
�ملهنيون�ل�سباب
�ملهنيون

جل�سات
وكذلكجل�سات
در��سية،وكذلك
�التدر��سية،
حما�سر�ت،ح�ح��الت
علىحما�سر�ت،
يحتويعلى
�لربنامجيحتوي
�لربنامج
ي�ساهم
و�سوفي�ساهم
ؤمتر،و�سوف
�نطالق�ملو�ملوؤمتر،
قبل�نطالق
خم�سة� �أيامأيامقبل
ملدةخم�سة
لوجهملدة
وجهالوجه
تدريبيةوجها
حمتويات تدريبية
حمتويات
وعنا�شرالربنامج
وعنا�شر
تقدميييفيف
بعر�ستقدميي
�لقيامبعر�س
خالل�لقيام
�لتدريبيمنمنخالل
�لربنامج�لتدريبي
�مل�ساركونيفيف�لربنامج
الربنامج �مل�ساركون
ؤمتر.
�مل�ساركونيفيف�ملو�ملوؤمتر.
�سيح�سره�مل�ساركون
و�لذي�سيح�سره
�مل�ستقبلو�لذي
قادة�مل�ستقبل
عملقادة
ور�سةعمل
ور�سة
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املـــدة
املـــدة

املعدة
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خم�سة
ملدةخم�سة
لوجهملدة
وجهالوجه
لقاءوجها
ومنثمثملقاء
إنرتنت،ومن
طريق� �للإنرتنت،
أ�سهرعنعنطريق
�سبعة� �أ�سهر
�سبعة
�ل�سنوي
�FIDICل�سنوي
ؤمترFIDIC
�نعقادموموؤمتر
قبل�نعقاد
� �أيامأيامقبل
FIDIC
�لهند�سينيFIDIC
للم�ست�سارين�لهند�سيني
�لدويلللم�ست�سارين
�لحتاد�لدويل
�لحتاد
http://fidic.org
http://fidic.org

جنيف
�سوي�سر�، ،جنيف
�سوي�سر�
حالت
ثالثحالت
عر�سثالث
خاللعر�س
رئي�سيةمنمنخالل
مو��سيعرئي�سية
ثالثةمو��سيع
علىثالثة
�لربنامجعلى
يركز�لربنامج
يركز
�لتالية:
�ملو��سيع�لتالية:
در��سيةيفيف�ملو��سيع
در��سية
�لب�سرية
و�ملو�رد�لب�سرية
�لتنظيميو�ملو�رد
�لتطوير�لتنظيمي
�--11لتطوير
أعمال
تطوير� �للأعمال
إطارتطوير
� �--22إطار
أعمال
تطوير� �للأعمال
أدو�تتطوير
� �--33أدو�ت
�سهرية
لقاء�ت�سهرية
عقدلقاء�ت
ويتمعقد
متفرقة،ويتم
عملمتفرقة،
جمموعاتعمل
�مل�سرتكنييفيفجمموعات
توزيع�مل�سرتكني
توزيع
ومنثمثم
ونقا�ساتومن
در��سيةونقا�سات
وحالتدر��سية
حما�سر�توحالت
يتخللهاحما�سر�ت
أ�سهريتخللها
�سبعة� �أ�سهر
ملدة�سبعة
ملدة
ؤمتر
�نعقاد�ملو�ملوؤمتر
قبل�نعقاد
خم�سة� �أيامأيامقبل
ملدةخم�سة
لوجهملدة
وجهالوجه
لقاء�توجها
لقاء�ت
�مل�ساركني
عمل�مل�ساركني
خاللهاعمل
ليتابعمنمنخاللها
در��سيةليتابع
حالةدر��سية
لكلحالة
موجهلكل
حتديدموجه
�سيتمحتديد
�سيتم
م�ساهدتها
حما�سرةلب�لب��د�دم�م��ن�نم�ساهدتها
هناكحما�سرة
إليها.هناك
ي�سلون� �إليها.
�لتيي�سلون
و�لنتائج�لتي
و�لنتائج
و�قعي
مثالو�قعي
إدر�جمثال
ويتم� �إدر�ج
�لدر��سية.ويتم
�الت�لدر��سية.
على� �حل�حل��الت
�لعملعلى
�لبدءيفيف�لعمل
قبل�لبدء
قبل
م�سكالتها
علىحلحلم�سكالتها
�لعملعلى
�مل�ساركني�لعمل
و�جب�مل�ساركني
ويكونمنمنو�جب
إحدى�ل�سركاتويكون
للإحدى�ل�سركات
تقدمي
ومنثمثمتقدمي
�لدر��سية،ومن
�حلالت�لدر��سية،
�ملعطاةيفيف�حلالت
�لثالثة�ملعطاة
�ملو��سيع�لثالثة
على�ملو��سيع
بناءعلى
بناء
ؤمتر.
خالل�ملو�ملوؤمتر.
�لعملخالل
ور�س�لعمل
خاللور�س
�لتو�سياتخالل
�لتو�سيات
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الخريجين
تدريبالخريجين
برنامجتدريب
6.1.2برنامج
6.1.2

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

أهداف
ا اأهداف
الربنامج
الربنامج

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج
املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة
منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

ُرفع
�لوقتت تُرفع
�الله�ه��ذ��ذ��لوقت
تقييمية،و وخ�خ��الل
�سنةتقييمية،
يكونمل�مل��دة�دة�سنة
للربنامجيكون
�لن�سمامللربنامج
�لن�سمام
و�ملتو�سطة.
�لعلياو�ملتو�سطة.
�مل�ستويات�لعليا
خمتلف�مل�ستويات
علىخمتلف
�ملدر�ءعلى
�ملتدرب� �إىلإىل�ملدر�ء
تقاريرعمل�ملتدرب
تقاريرعمل
لقدر�ته
�ختبارلقدر�ته
مبثابة�ختبار
لل�سركةمبثابة
جد�لل�سركة
مهمةجد�
وم�ساريعمهمة
مهاموم�ساريع
علىمهام
�ملتدربعلى
يعمل�ملتدرب
يعمل
للح�سول
�خلريجنيللح�سول
تطوير�خلريجني
برنامجتطوير
جد�يفيفبرنامج
�سديدةجد�
�ملناف�سة�سديدة
لقيمته�.ملناف�سة
إثباتلقيمته.
و�و�إثبات
هينكل.
�سركةهينكل.
لدى�سركة
�لد�ئمةلدى
�لوظيفية�لد�ئمة
�لفر�سة�لوظيفية
على�لفر�سة
على
عام
منذعام
إفريقيامنذ
أو�سطو�و�إفريقيا
�ل�سرق �للأو�سط
منطقة�ل�سرق �
متاحيفيفمنطقة
�خلريجنيمتاح
تطوير�خلريجني
برنامجتطوير
برنامج
تون�س-لبنان-إفريقيا-تون�س-لبنان-
�جلز�ئر-م�سر-جنوب� �إفريقيا
�لتالية�:جلز�ئر-م�سر-جنوب
�لدول�لتالية:
2010يفيف�لدول
2010
�ملتحدة.
�لعربية�ملتحدة.
إمار�ت�لعربية
إير�ن�-للإمار�ت
أردن�-إير�ن�-
�ل�سعودية�-للأردن�-
�ل�سعودية�-
منا�سب
للو�سول �إىلإىلمنا�سب
�لكفاءةللو�سول �
ميتلكون�لكفاءة
أ�سخا�سميتلكون
توظيف �أ�سخا�س
�لربنامج �إىلإىلتوظيف �
يهدف�لربنامج �
يهدف
عليا
إد�ريةعليا
منا�سب� �إد�رية
�سنو�تو�و�إىلإىلمنا�سب
ثالث�سنو�ت
�سنتني� �إىلإىلثالث
خالل�سنتني
متو�سطةخالل
إد�ريةمتو�سطة
� �إد�رية
�سنة.
ع�سرة�سنة.
�ثنتيع�سرة
ع�سر� �إىلإىل�ثنتي
خاللع�سر
خالل
�لتخرج
وحديثي�لتخرج
�جلامعةوحديثي
�سنو�ت�جلامعة
�لطالبيفيف� �آخرآخر�سنو�ت
�لربنامج�لطالب
هذ��لربنامج
ي�ستهدفهذ�
ي�ستهدف
ميلكون
و�لذينميلكون
عملية،و�لذين
ممار�ساتعملية،
معرفة �إىلإىلممار�سات
تعلموهمنمنمعرفة �
لتحويلماماتعلموه
�ل�سغوفنيلتحويل
�ل�سغوفني
�لربنامج
هذ��لربنامج
�سعوبة.هذ�
�مل�ساريع�سعوبة.
أكرث�مل�ساريع
على �أكرث
�لعملعلى �
متكنهممنمن�لعمل
عظيمةمتكنهم
طاقاتعظيمة
طاقات
و��سع ًا
خياًل ًلو��سع ًا
وميتلكونخيا
�لعايل،وميتلكون
�لطموح�لعايل،
ميلكون�لطموح
�لذينميلكون
أ�سخا�س�لذين
ي�ستهدف� �للأ�سخا�س
ي�ستهدف
للعمل.
كبري ً�للعمل.
وحما�س ًاكبري ً�
وحما�س ًا
فيها
تعملفيها
�لتيتعمل
�ملتنوعة�لتي
�لقطاعات�ملتنوعة
جلميع�لقطاعات
�لربنامججلميع
تقدميه�ه��ذ��ذ��لربنامج
يتميتمتقدمي
�سل�سلة
و�ملحا�سبة � --سل�سلة
و�لتحكم و�ملحا�سبة
�ملالية و�لتحكم
و�ملبيعات � --ملالية
�لت�سويق و�ملبيعات
�ل�سركة� :لت�سويق
�ل�سركة:
و�لهند�سة--
إنتاجو�لهند�سة
�لت�سالت� �--للإنتاج
و�ل�سر�ء�-لت�سالت
�لتوريدو�ل�سر�ء-
�للوج�ستية�لتوريد
�خلدمات�للوج�ستية
�خلدمات
�خليار�ت
و�لكثريمنمن�خليار�ت
�ملعلوماتو�لكثري
تقنية�ملعلومات
�لب�سرية--تقنية
�ملو�رد�لب�سرية
و�لتطوير�-ملو�رد
�لبحوثو�لتطوير-
�لبحوث
�ملتعددة.
�ملتعددة.
�سنة
�سنة
http://www.henkel.com
http://www.henkel.com
Henkel
�لعامليةHenkel
هينكل�لعاملية
�سركةهينكل
�سركة
د�سلدورف
أملانيا،د�سلدورف
� �أملانيا،
إجنازه،
�ملتدربباباإجنازه،
يقوم�ملتدرب
م�ستمر،وماومايقوم
ب�سكلم�ستمر،
تقييم �للأد�ءأد�ءب�سكل
وميد�ين:يتميتمتقييم �
معريفوميد�ين:
معريف
�لبقاء،
أحقيتهيفيف�لبقاء،
إثبات� �أحقيته
�لفر�سةللإثبات
و�ستتاحلهله�لفر�سة
�ل�سخ�سية،و�ستتاح
مهار�ته�ل�سخ�سية،
وكذلكمهار�ته
وكذلك
نتائج
�ملتدربنتائج
�سي�ستلم�ملتدرب
للمنظمة؟�سي�ستلم
يقدمهاللمنظمة؟
�لتييقدمها
�مل�سافة�لتي
�لقيمة�مل�سافة
وماهي�لقيمة
وماهي
�حرت�يف
تدريب�حرت�يف
برنامجتدريب
حل�سوربرنامج
�لفر�سةحل�سور
و�ستتاحلهله�لفر�سة
دوري،و�ستتاح
ب�سكلدوري،
�لتقييمب�سكل
�لتقييم
للمهار�ت.
وتطويرللمهار�ت.
وتطوير
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العملي
المستقبلالعملي
قادةالمستقبل
برنامجقادة
6.1.3برنامج
6.1.3

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

�ملتو�سط،
�مل�ستوى�ملتو�سط،
�ملهنينيمنمن�مل�ستوى
للقادة�ملهنيني
خ�سي�ساللقادة
هذ��لربنامجخ�سي�سا
�سممهذ��لربنامج
�سمم
مثل:
أخرىمثل:
أدو�ت� �أخرى
�لتفاعليو�و�أدو�ت
�لتعلم�لتفاعلي
منهجيات�لتعلم
جمموعةمنمنمنهجيات
وي�ستخدمجمموعة
وي�ستخدم
غنية
تعليميةغنية
بيئةتعليمية
خللقبيئة
�لو�قعيةخللق
و�ل�سيناريوهات�لو�قعية
�ل�سغرية،و�ل�سيناريوهات
�ملجموعات�ل�سغرية،
�ملجموعات
و��ستباقية.
و��ستباقية.
لكل
ذ�تيلكل
تقييمذ�تي
تقدميتقييم
تتمثليفيفتقدمي
�لربنامجتتمثل
لهذ��لربنامج
فريدةلهذ�
ميزةفريدة
وهناكميزة
وهناك
�ملعياري360
�لتقييم�ملعياري
طريق�لتقييم
م�سرتكعنعنطريق
م�سرتك
إجنليزية
باللغة �للإجنليزية
وتقدمباللغة �
درجة،وتقدم
360درجة،
تتجلى
وكيفتتجلى
�لفعالة،وكيف
�لقيادة�لفعالة،
ربط�لقيادة
�لتقييم �إىلإىلربط
هذ��لتقييم �
يهدفهذ�
�لفرن�سية.يهدف
�أو�أو�لفرن�سية.
�لبدء
قبل�لبدء
�لتقييمقبل
بهذ��لتقييم
�مل�ساركونبهذ�
و�سيقوم�مل�ساركون
�لفردية،و�سيقوم
�ل�سمات�لفردية،
خالل�ل�سمات
منمنخالل
بالربنامج.
بالربنامج.
أكادمييني
�لتدري�س� �للأكادمييني
هيئة�لتدري�س
أع�ساءهيئة
�لربنامجهمهممنمن� �أع�ساء
هذ��لربنامج
�ملتحدثونيفيفهذ�
�ملتحدثون
و�ل�سابقني
�حلالينيو�ل�سابقني
ؤولني�حلاليني
�مل�سوؤولني
وكبار�مل�سو
�ملجالوكبار
هذ��ملجال
و�خلرب�ءيفيفهذ�
�لبارزينو�خلرب�ء
�لبارزين
�ملتحدة.
ل لالالأممأمم�ملتحدة.
�مل�ساركون
�سيمتلك �مل�ساركون
�لربنامج �سيمتلك
نهاية �لربنامج
للربنامج :يفيف نهاية
�ل�سامل للربنامج:
�لهدف �ل�سامل
�لهدف
للنتائج
�ملحققةللنتائج
�لف ّعالةالة�ملحققة
للقيادة�لف ّع
�لالزمةللقيادة
أ�سا�سية�لالزمة
�ملهار�ت� �للأ�سا�سية
�ملهار�ت

أهداف
ا اأهداف
الربنامج
الربنامج

تف�شيلية:
أهدافتف�شيلية:
ا اأهداف

وتطبيقها
و�ل�سياقاتوتطبيقها
�لقيادةو�ل�سياقات
نهج�لقيادة
�لتفكرييفيفنهج
مبهار�ت�لتفكري
�لتزويدمبهار�ت
� -1-1لتزويد
بها.
و�لعملبها.
أهد�فو�لعمل
على� �للأهد�ف
على
متعددة
بيئاتمتعددة
عرببيئات
و�لت�سالعرب
�لتفاو�سو�لت�سال
مهار�ت�لتفاو�س
متكنيمهار�ت
 -2-2متكني
�لعمل
بيئة�لعمل
وقوييفيفبيئة
عايلوقوي
�ت�سالعايل
م�ستوى�ت�سال
تكوينم�ستوى
 -3-3تكوين

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�لقادة
�ملتو�سطمنمن�لقادة
�مل�ستوى�ملتو�سط
�مل�ستوى

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

ثقافة
وغر�سثقافة
�لعمليةوغر�س
�لتحديات�لعملية
ومعاجلة�لتحديات
�لقيادية،ومعاجلة
�ملهار�ت�لقيادية،
تنمية�ملهار�ت
تنمية
�مل�سرتكة.
�لقيادة�مل�سرتكة.
�لقيادة
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املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة

الدولة
الدولة

التدريب
منهجيةالتدريب
منهجية

للمتدربني
إعد�ديةللمتدربني
بفرتة� �إعد�دية
م�سبوقةبفرتة
أربعة� �أيامأيام--م�سبوقة
� �أربعة
�ملتحدة
منظمة� �للأممأمم�ملتحدة
موظفيمنظمة
كليةموظفي
كلية
http://www.unssc.org/home/
http://www.unssc.org/home/

إيطاليا
� �إيطاليا
منه
و�لنتهاءمنه
قر�ءتهو�لنتهاء
يجبقر�ءته
تفاعلييجب
تعليميتفاعلي
منهجتعليمي
للم�سرتكنيمنهج
ير�سلللم�سرتكني
ير�سل
�مل�ساركون
�سيتعرف�مل�ساركون
أيام�.سيتعرف
أربعة� �أيام.
�ملكونمنمن� �أربعة
للربنامج�ملكون
�لفعليللربنامج
�لبدء�لفعلي
قبل�لبدء
قبل
�ل�سخ�سي،و وم�م��ن�نثمثم
�ادة�ل�ل�و��وع�ع��ي�ي�ل�سخ�سي،
�لقيادةوزيوز�ي ��ادة
ومفاهيم�لقيادة
مناهجومفاهيم
علىمناهج
على
�لت�سال
ومهار�ت�لت�سال
معارفهمومهار�ت
وبناءمعارفهم
�لقياديةوبناء
إمكانيات�لقيادية
وتقييم� �للإمكانيات
�كت�سافوتقييم
�كت�ساف
�لفعالة.
و�لتفاو�س�لفعالة.
و�لتفاو�س

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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الناشئ
للقائدالناشئ
الفرقللقائد
قيادةالفرق
برنامجقيادة
6.1.4برنامج
6.1.4

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

جديدة،
ؤولياتجديدة،
م�سوؤوليات
يو�جهم�سو
مرةيو�جه
قياديللأولأولمرة
ملن�سبقيادي
�ملنتقلملن�سب
�لنا�سئ�ملنتقل
�لقائد�لنا�سئ
�لقائد
�لنتائج
للو�سول �إىلإىل�لنتائج
آخرينللو�سول �
وحتفيز �للآخرين
إد�رةوحتفيز �
إطارعملللإد�رة
أدو�تو�و�إطارعمل
إىل �أدو�ت
حتتاج �إىل �
حتتاج �
م�ستويات
أعلىم�ستويات
إىل �أعلى
لي�سل �إىل �
فريقهلي�سل �
يلهمفريقه
�لذييلهم
�لناجحهوهو�لذي
فالقائد�لناجح
�ملطلوبة.فالقائد
�ملطلوبة.
�لنا�سئني.
للقادة�لنا�سئني.
�ملخ�س�سللقادة
�جلديد�ملخ�س�س
�لربنامج�جلديد
هذ��لربنامج
خاللهذ�
� �للأد�ءأد�ءمنمنخالل
طريق
�لقياديةعنعنطريق
�سفاتهم�لقيادية
�لربنامج�سفاتهم
�مل�ساركونيفيفه�ه��ذ��ذ��لربنامج
�سيكت�سف�مل�ساركون
�سيكت�سف
مهار�ت
ملنهجمهار�ت
�مل�ساركنيملنهج
تطوير�مل�ساركني
وعندتطوير
�ل�سخ�سي،وعند
و�لتوجيه�ل�سخ�سي،
�لتقييمو�لتوجيه
�لتقييم
ي�سغلها
�لتيي�سغلها
للوظيفة�لتي
عمليةللوظيفة
خطةعملية
بعملخطة
م�ساركبعمل
�سيكلفكلكلم�سارك
�لقيادية�سيكلف
�لقيادية
�لربنامج
إنهاء�لربنامج
حال� �إنهاء
إجناز�تحال
و�و�للإجناز�ت
آخرين.
و�لتاأثريأثرييفيف� �للآخرين.
�لقياديةو�لتا
مبهار�ت�لقيادية
�لتزويدمبهار�ت
�.1.1لتزويد
�مل�ساريع.
إد�رة�مل�ساريع.
�لتخطيطو�و�إد�رة
مبهار�ت�لتخطيط
�لتزويدمبهار�ت
�.2.2لتزويد
�لتفوي�س.
مبهار�ت�لتفوي�س.
�لتزويدمبهار�ت
�.3.3لتزويد
تقلعنعن
خربةتقل
ميلكخربة
وكذلكمنمنميلك
طويلة،وكذلك
خربةطويلة،
ميلكخربة
�ذيللميلك
�ملوظف�ل�ل��ذي
�ملوظف
ولكن
�لقر�ر،ولكن
�سنع�لقر�ر،
ؤوليات�سنع
م�سوؤوليات
ولديهم�سو
إد�ريولديه
�لعمل� �للإد�ري
�سنو�تيفيف�لعمل
خم�س�سنو�ت
خم�س
�ملوظفني.
إد�رة�ملوظفني.
�خلربةيفيف� �إد�رة
تنق�سه�خلربة
تنق�سه
جمموعة
يطورجمموعة
و�حديطور
وكلو�حد
�لربنامج،وكل
خالل�لربنامج،
تقدمخالل
رئي�سيةتقدم
مو��سيعرئي�سية
ثالثةمو��سيع
ثالثة
بنجاح
�لفريقبنجاح
لقيادة�لفريق
ومطلوبةلقيادة
هامةومطلوبة
مهار�تهامة
مهار�ت
القيادة:
دخولك
فقبلدخولك
�لذ�تيفقبل
للقائد�لذ�تي
أ�سا�سيةللقائد
�سمة� �أ�سا�سية
�لذ�تيهيهي�سمة
�لوعي�لذ�تي
القيادة�:لوعي
�ل�سخ�سية.
لتقييم�ل�سخ�سية.
NEOلتقييم
NEOPIPI-R
لختبار-R
�ستخ�سعلختبار
�لتدريبي�ستخ�سع
للربنامج�لتدريبي
للربنامج
و�لذي
لك،و�لذي
�ملنا�سبلك،
�لقيادي�ملنا�سب
أ�سلوب�لقيادي
فريدةل لالالأ�سلوب
تكوينروروؤيةؤيةفريدة
�ستتمكنمنمنتكوين
�ستتمكن
آخرين
على� �للآخرين
ت�ستطيع�لتا�لتاأثريأثريعلى
خاللهت�ستطيع
منمنخالله
فرقالعمل:
فرق
مهم
جد�مهم
وديناميكيتهاهوهو� �أمرأمرجد�
�لفرقوديناميكيتها
ت�سميم�لفرق
عمليةت�سميم
فهمعملية
العمل:فهم
تبنى
خاللهتبنى
�لذيمنمنخالله
�ل�سلوك�لذي
يكون�ل�سلوك
كيفيكون
�مل�سارككيف
�سيتعلم�مل�سارك
�لفريق�.سيتعلم
لقيادة�لفريق.
لقيادة
�لفريق
وعي�لفريق
وتطويروعي
�لبع�س،وتطوير
بع�سها�لبع�س،
دعمبع�سها
وكيفيةدعم
�ملتما�سكة،وكيفية
�لعمل�ملتما�سكة،
فرق�لعمل
فرق
بنجاح
�ل�سر�عاتبنجاح
إد�رة�ل�سر�عات
و�و�إد�رة
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حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة
التدريب
منهجيةالتدريب
منهجية

�لربنامج
�جلزءمنمن�لربنامج
هذ��جلزء
ناجح.يفيفهذ�
قائدناجح.
هدفكلكلقائد
النتائج:هوهوهدف
حتقيقالنتائج:
حتقيق
�لنتائجمنمن
لتحقق�لنتائج
بنيتهالتحقق
�لتيبنيتها
�جلديدة�لتي
و�ملعارف�جلديدة
�ملهار�تو�ملعارف
�ست�ستخدم�ملهار�ت
�ست�ستخدم
تعلمه
�اللتعلمه
�مل�ستوىمنمنخ�خ��الل
�درب� �إىلإىله�ه��ذ��ذ��مل�ستوى
�سي�سل�مل��تمل�ت��درب
�الل� �لآلآخ�خ��ري��ري��ن�.ن�.سي�سل
خ�خ��الل
�لعمل
خطط�لعمل
أثري،خطط
و�لتاأثري،
�لتوجيهو�لتا
�ملفاو�سات�،لتوجيه
�مل�ساريع�،ملفاو�سات،
إد�رة�مل�ساريع،
إتقانهللإد�رة
و�و�إتقانه
مكثفة
خم�سة� �أيامأياممكثفة
خم�سة
أعمال
إد�رة� �للأعمال
لندنللإد�رة
كليةلندن
كلية
http://www.london.edu/
http://www.london.edu/

بريطانيا
بريطانيا
م�ساريع
�لتدريبية، ،م�ساريع
�دور�ت�لتدريبية
�للقاء�تو�ل�و�ل��دور�ت
�ل�سخ�سي�، ،للقاء�ت
و�لتوجيه�ل�سخ�سي
�لتقييمو�لتوجيه
�لتقييم
�لعمل
�لعمل

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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الناشئة
القياداتالناشئة
برنامجالقيادات
6.1.5برنامج
6.1.5

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

أعلىمنمن
مل�ستويات� �أعلى
وجتهيزهممل�ستويات
�لنا�سئنيوجتهيزهم
�لقادة�لنا�سئني
بتطوير�لقادة
معنيبتطوير
برنامجمعني
برنامج
�ملتو�سطمنمن
�مل�ستوى�ملتو�سط
�ملتدربيفيف�مل�ستوى
�سيتعلم�ملتدرب
خم�سة� �أيامأيام�سيتعلم
خاللخم�سة
إد�رة.خالل
� �للإد�رة.
�لتغيري
وقيادة�لتغيري
�لعملوقيادة
فرق�لعمل
وحتفيزفرق
بناءوحتفيز
وكيفيةبناء
�لروؤىؤىوكيفية
تو�سع�لرو
كيفتو�سع
إد�رةكيف
� �للإد�رة
و�لنماذج
�ملمار�ساتو�لنماذج
متنوعةمنمن�ملمار�سات
جمموعةمتنوعة
�ملتدربجمموعة
�سيتعلم�ملتدرب
إيجابي�.سيتعلم
� �للإيجابي.
�سمويل
ب�سكل�سمويل
�ملمار�ساتب�سكل
هذه�ملمار�سات
دمجهذه
ومنثمثمدمج
أن�سبلهلهومن
�لقياديةوماوماهوهو� �للأن�سب
�لقيادية
و�لتنظيمية
�لوظيفيةو�لتنظيمية
�ملتدرب�لوظيفية
أهد�ف�ملتدرب
لتحقيق� �أهد�ف
لتحقيق
آخرين
�لذ�تو�و�للآخرين
حتفيز�لذ�ت
لكيفيةحتفيز
أعمقلكيفية
معرفة� �أعمق
• •معرفة
�ملوظفني
توجيه�ملوظفني
متكنهمنمنتوجيه
إ�سرت�تيجياتمتكنه
أدو�تو�و�إ�سرت�تيجيات
�ملتدربباباأدو�ت
تزويد�ملتدرب
• •تزويد
م�ستوىمنمن� �للأد�ءأد�ء
أعلىم�ستوى
لي�سلو�للأعلى
لي�سلو�

امل�شتهدفة
ال�شرائحامل�شتهدفة
ال�شرائح

خربة
�سنو�تخربة
ثالث�سنو�ت
ميلكونثالث
ممنميلكون
�ملتو�سطةممن
إد�رية�ملتو�سطة
�ملرحلة� �للإد�رية
�ملدر�ءيفيف�ملرحلة
�ملدر�ء
أدنى
كحد� �أدنى
كحد

وعنا�شر
حمتوياتوعنا�شر
حمتويات
الربنامج
الربنامج

جديدة
مهار�تجديدة
تطويرمهار�ت
ت�ساعديفيفتطوير
جماعيةت�ساعد
ومتارينجماعية
و�قعيةومتارين
حماكاةو�قعية
حماكاة
تف�سري
علىتف�سري
�درةعلى
عالية،و�ل�و�لق�ق��درة
إنتاجيةعالية،
�لفرقباباإنتاجية
وقيادة�لفرق
�لتغيريوقيادة
إد�رة�لتغيري
للإد�رة
�لجتماعية
أمناط�لجتماعية
� �للأمناط
�لقيادية
�ملهار�ت�لقيادية
تزيدمنمن�ملهار�ت
مي�سيغانتزيد
بجامعةمي�سيغان
متحف� �للآثارآثاربجامعة
د�خلمتحف
رحلةد�خل
رحلة
بالذ�ت
أكرثبالذ�ت
ومعرفة� �أكرث
ومعرفة
للتطوير
عملللتطوير
خطةعمل
وتطويرخطة
إن�ساءوتطوير
�ملتدربباباإن�ساء
يقوم�ملتدرب
�سوفيقوم
�لربنامج�سوف
خالل�لربنامج
خالل
فريقك.
لتح�سني� �أد�ءأد�ءفريقك.
طريقلتح�سني
خارطةطريق
إ�سافة�ىل�ىلخارطة
�لقياديباباللإ�سافة
�لقيادي

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة
التدريب
منهجيةالتدريب
منهجية

خم�سة� �أيامأيام
خم�سة
مي�سيغان
جامعةمي�سيغان
جامعة
https://michiganross.umich.edu/
https://michiganross.umich.edu/

أمريكا
� �أمريكا
وميد�ين
معريفوميد�ين
معريف
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الدولية
للقيادةالدولية
موازيكللقيادة
برنامجموازيك
6.1.6برنامج
6.1.6

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

يهدف� �إىلإىل
إبد�عييهدف
قيادي� �إبد�عي
تطويرقيادي
برنامجتطوير
�لدوليةهوهوبرنامج
�لقيادة�لدولية
برنامج�لقيادة
برنامج
وكيفية
�لدوليةوكيفية
بالق�سايا�لدولية
للتفكريبالق�سايا
ويحفزللتفكري
�لقياديةويحفز
�ملهار�ت�لقيادية
تطوير�ملهار�ت
تطوير
�لربنامج
يبد�أ�لربنامج
�ملحلية.يبد�أ
جمتمعاتهم�ملحلية.
فاعلنييفيفجمتمعاتهم
ليكونو�فاعلني
�ل�سبابليكونو�
متكني�ل�سباب
متكني
ترت�وح
أعمارهمترت�وح
�ساب� �أعمارهم
قائد�ساب
ثماننيقائد
جتمعثمانني
�لتيجتمع
�لدولية�لتي
�لقمة�لدولية
بد�ية�لقمة
معمعبد�ية
و�جلماعي
�لتفاعليو�جلماعي
�لتدريب�لتفاعلي
وثالثنييفيف�لتدريب
خم�سةوثالثني
وع�سرين �إىلإىلخم�سة
بينخم�سةوع�سرين �
بينخم�سة
قوي)
�رتباطقوي)
مرتبطة�رتباط
فلذلكهيهيمرتبطة
�سكنو�و�ح�ح��د�دفلذلك
تكونيفيف�سكن
(�ملجموعةتكون
(�ملجموعة
عامليً .ا.
�مل�سهورينعاملي ًا
و�ملتحدثني�مل�سهورين
�ملتدربنيو�ملتحدثني
جمموعة�ملتدربني
�لقمةجمموعة
هذه�لقمة
وت�سمهذه
وت�سم
جل�سات
وكذلكجل�سات
�لقياديةوكذلك
�ملهار�ت�لقيادية
لتطوير�ملهار�ت
عمللتطوير
ور�ساتعمل
�لقمةور�سات
تت�سمن�لقمة
تت�سمن
مل�ساريع
�ار�تمل�ساريع
وزي��ار�ت
و�ل�ستد�مةوزي�
�لفقرو�ل�ستد�مة
مثل�لفقر
عامليةمثل
ق�ساياعاملية
حتلق�سايا
إلهاميةحتل
� �إلهامية
عملي.
ب�سكلعملي.
�لقيادةب�سكل
لتطبيق�لقيادة
حمليةلتطبيق
حملية
مو�زيك،
منظمةمو�زيك،
خا�سمنمنمنظمة
موجهخا�س
م�ساركموجه
لكلم�سارك
�سيكونلكل
�لقمة�سيكون
عقد�لقمة
بعدعقد
بعد
حتويل
تهدف� �إىلإىلحتويل
�سخ�سيةتهدف
عمل�سخ�سية
خطةعمل
لكتابةخطة
�مل�ساركلكتابة
�سيدعم�مل�سارك
و�لذي�سيدعم
و�لذي
وجمتمعاتهم.
وظائفهموجمتمعاتهم.
حقيقيةيفيفوظائفهم
عملحقيقية
خطةعمل
�مل�ستفادة� �إىلإىلخطة
�ملعرفة�مل�ستفادة
�ملعرفة
تقدمهميفيف
بخ�سو�ستقدمهم
مو�زيكبخ�سو�س
منظمةمو�زيك
�لتقارير� �إىلإىلمنظمة
يرفعون�لتقارير
�مل�ساركونيرفعون
�مل�ساركون
�لقمة.
�نتهاء�لقمة.
�سنةمنمن�نتهاء
خالل�سنة
�لعمليةخالل
خطتهم�لعملية
خطتهم

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

عو�مل
عامالمنمنعو�مل
�لطموحعامال
يكون�لطموح
�لقيادة،و�و�أنأنيكون
على�لقيادة،
�لقدرةعلى
تطوير�لقدرة
• •تطوير
�لتغيري
�لتغيري
إيجابي
�لتفكري� �للإيجابي
وجعل�لتفكري
�لرئي�سية،وجعل
�لعاملية�لرئي�سية،
�لق�سايا�لعاملية
فهم�لق�سايا
تطويرفهم
• •تطوير
ملعاجلتها
�ل�سبيلملعاجلتها
إلهاميهوهو�ل�سبيل
� �للإلهامي
جمتمعهم
إيجابي ًايفيفجمتمعهم
فاع ًال ًالو�و�إيجابي ًا
جزئافاع
وجعلهمجزئا
�مل�ساركنيوجعلهم
متكني�مل�ساركني
• •متكني
وثالثني
خم�سةوثالثني
وع�سرين� �إىلإىلخم�سة
خم�سةوع�سرين
عمرخم�سة
�ل�سبابمنمنعمر
�ل�سباب
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

حمتويات
حمتويات
الربنامج
وعنا�شرالربنامج
وعنا�شر

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة

منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

�لقيادي،
�لوعي�لقيادي،
�مل�ساريع�، ،لوعي
بناء�مل�ساريع
�لعمل�، ،لتا�لتاأثريأثري، ،بناء
فرق�لعمل
وقيادةفرق
�لتخطيطوقيادة
�لتخطيط
�لتغيري
وقيادة�لتغيري
إد�رةوقيادة
و�لتاأثريأثري� �، ،إد�رة
إلهامو�لتا
� �للإلهام
�ملتابعة
كاملةمنمن�ملتابعة
�سنةكاملة
ومنثمثم�سنة
�لتدريبيةومن
�لقمة�لتدريبية
مدة�لقمة
ع�سرة� �أيامأياممدة
ع�سرة
�خلريية
مو�زيك�خلريية
مبادرةمو�زيك
مبادرة

http://www.mosaicnetwork.co.uk/
http://www.mosaicnetwork.co.uk/

بريطانيا
بريطانيا
�نتهاء
بعد�نتهاء
�مليد�نية.بعد
و�لزيار�ت�مليد�نية.
�لعملو�لزيار�ت
وور�س�لعمل
و�ملحا�سر�توور�س
�لندو�تو�ملحا�سر�ت
�لندو�ت
كاملة
�سنةكاملة
مدى�سنة
علىمدى
متابعةعلى
هناكمتابعة
يكونهناك
ع�سرة �أيامأياميكون
مدتهاع�سرة �
و�لتيمدتها
�لقمة،و�لتي
�لقمة،
فعلى
�ملتعلمة،فعلى
و�ملعارف�ملتعلمة،
�د�فو�ملعارف
حتقيق� �لألأه�ه��د�ف
�لتقدميفيفحتقيق
م�ستوى�لتقدم
ملعرفةم�ستوى
ملعرفة
�لد�ئمةمنمن
�ملتابعة�لد�ئمة
أ�سهرمعمع�ملتابعة
ثالثة� �أ�سهر
مف�سلكلكلثالثة
تقريرمف�سل
إر�سالتقرير
�مل�ساركني� �إر�سال
�مل�ساركني
م�سرتك.
بكلم�سرتك.
�خلا�سبكل
�ملوجه�خلا�س
�ملوجه

73
73
العملي
التدريبيالعملي
الناشئةالتدريبي
القياداتالناشئة
برنامجالقيادات
6.1.7برنامج
6.1.7

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

وعنا�شر
حمتوياتوعنا�شر
حمتويات
الربنامج
الربنامج

و�لروؤيةؤية
�ملهار�تو�لرو
متلك�ملهار�ت
و�لتيمتلك
�ملدربة،و�لتي
�ل�سابة�ملدربة،
للقياد�ت�ل�سابة
تطويرللقياد�ت
برنامجتطوير
برنامج
و��سنطنويفويف
�لعا�سمةو��سنطن
إيجابييفيف�لعا�سمة
�لتغيري� �للإيجابي
�د�ث�لتغيري
لتوليدو�إو�إح�ح��د�ث
�لثاقبةلتوليد
�لثاقبة
�ملحلية.
جمتمعاتهم�ملحلية.
جمتمعاتهم
�سركة
�لتدريبيب�ب�ر��رع��اع�ي��اي�ة��ةم�م��ن�ن�سركة
�لنا�سئة�لتدريبي
�اد�ت�لنا�سئة
�دفب�ب�ر�ن��ر�ان��ام�م��ج�ج�ل�لق��قي�ي��اد�ت
ي�يه�ه��دف
و�لتي
�ملدربةو�لتي
�ل�سابة�ملدربة
�لقياد�ت�ل�سابة
فيلقمنمن�لقياد�ت
إن�ساءفيلق
مارت)للإن�ساء
آئدة(و�لو�لمارت)
�لر�آئدة(
�لر�
إيجابي
�لتغيري� �للإيجابي
�د�ث�لتغيري
لتوليد،و�إو�إح�ح��د�ث
�لثاقبةلتوليد،
�ملهار�تو�ل�و�ل�ر�وؤ�ري�وؤي�ة��ة�لثاقبة
متلك�ملهار�ت
متلك
�ملتخرجون منمن
�ملحلية� .ملتخرجون
جمتمعاتهم �ملحلية.
و��سنطن ويفويف جمتمعاتهم
�لعا�سمة و��سنطن
يفيف �لعا�سمة
�ملطلوبة،
�ملهار�ت�ملطلوبة،
ميلكون�ملهار�ت
وهمميلكون
جمتمعاتهم،وهم
�سيعودون� �إىلإىلجمتمعاتهم،
�لربنامج�سيعودون
�لربنامج
وكيفية
�لعامةوكيفية
و�ل�سيا�سات�لعامة
�لت�سريعاتو�ل�سيا�سات
يلزمعنعن�لت�سريعات
معرفةمبامبايلزم
ولديهممعرفة
ولديهم
على
عامعلى
�طالععام
على�طالع
�مل�ساركعلى
�سيح�سل�مل�سارك
باخت�سار�سيح�سل
�لتحالفات.باخت�سار
خلق�لتحالفات.
خلق
إيجابي.
للتغري� �للإيجابي.
يكونون� �أد�ةأد�ةللتغري
وكيفيكونون
�ملجتمعية،وكيف
�ل�سيا�سات�ملجتمعية،
�ل�سيا�سات
�لجتماعية.
�لقيادة�لجتماعية.
مهار�ت�لقيادة
�ل�سبابمنمنمهار�ت
متكني�ل�سباب
.1.1متكني
أثري.
و�لتاأثري.
�لتغيريو�لتا
مبهار�ت�لتغيري
�لتزويدمبهار�ت
�.2.2لتزويد
و�لت�سريعية.
�لنظاميةو�لت�سريعية.
باملهار�ت�لنظامية
�لتزويدباملهار�ت
�.3.3لتزويد
و�ل�سرت�تيجيات.
�لروؤىؤىو�ل�سرت�تيجيات.
بناء�لرو
مهار�تبناء
�لتمكنيمنمنمهار�ت
�.4.4لتمكني
�لتخرج.
وحديثي�لتخرج.
�جلامعاتوحديثي
طالب�جلامعات
�ملتميزونمنمنطالب
�ملتميزون
وفر�سة
�لدر��سيةوفر�سة
و�لدور�ت�لدر��سية
�لعمليو�لدور�ت
�لتدريب�لعملي
مزيجمنمن�لتدريب
�لربنامجمزيج
يقدم�لربنامج
يقدم
ومتميزةمنمن
خمتلفةومتميزة
طبقاتخمتلفة
�ملميزةمعمعطبقات
�لعالقات�ملميزة
وتكوين�لعالقات
للتو��سلوتكوين
للتو��سل
�ملحلي.
�ملجتمع�ملحلي.
�ملجتمع

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

املـــدة
املـــدة

املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة

الدولة
الدولة

التدريب
منهجيةالتدريب
منهجية
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و�حد
در��سيو�حد
ف�سلدر��سي
ف�سل
و��سنطن
جورجو��سنطن
جامعةجورج
بالتعاونمعمعجامعة
�لربحيةبالتعاون
غري�لربحية
�ل�سودغري
جت ّعمع�ل�سود
ؤ�س�سةجت ّم
موموؤ�س�سة
http://www.cbcfinc.org/
http://www.cbcfinc.org/

أمريكا
� �أمريكا
ي�سغلفيهفيه
كاملي�سغل
در��سيكامل
ف�سلدر��سي
عبارةعنعنف�سل
�لعمليعبارة
�لتدريبي�لعملي
�لربنامج�لتدريبي
�لربنامج
غري
أو�ملنظماتغري
�لفيدر�لية� �أو�ملنظمات
إحدى�لوكالت�لفيدر�لية
بر�تبيفيف� �إحدى�لوكالت
وظيفةبر�تب
�ملتدربوظيفة
�ملتدرب
بعد
�جلمعةبعد
عد�يوميوم�جلمعة
أ�سبوعماماعد�
طو�ل� �أيامأيام� �للأ�سبوع
يعملطو�ل
فاملتدربيعمل
�لربحية.فاملتدرب
�لربحية.
حملية
ق�ساياحملية
علىق�سايا
تركزعلى
تعليميةتركز
�دو�تتعليمية
�ملتدربونن�ن��دو�ت
يح�سر�ملتدربون
�لظهريح�سر
�لظهر
ملو�قع
بزيار�تملو�قع
يقومونبزيار�ت
�لقيادييقومون
�لتطوير�لقيادي
برنامج�لتطوير
�ملتدربونيفيفبرنامج
ودولية�.ملتدربون
ودولية.
إكمال
فريق� �إكمال
علىكلكلفريق
يجبعلى
و��سنطن.يجب
�لعا�سمةو��سنطن.
وح�ساريةيفيف�لعا�سمة
تاريخيةوح�سارية
تاريخية
�ملجاورة.
�ملناطق�ملجاورة.
إحدى�ملناطق
جمتمعيةيفيف� �إحدى
خدمةجمتمعية
م�سروعخدمة
م�سروع
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القيادي
التطويرالقيادي
برنامجالتطوير
6.1.8برنامج
6.1.8

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

عبارة
أعمال،عبارة
إد�رة �للأعمال،
بكلية �إد�رة �
هارفردبكلية �
جامعةهارفرد
�لقيادييفيفجامعة
�لتطوير�لقيادي
برنامج�لتطوير
برنامج
إمكانيات
ذوي� �للإمكانيات
�ملتوقعنيذوي
�ملدر�ء�ملتوقعني
ت�سع�ملدر�ء
ثريةت�سع
وعمليةثرية
علميةوعملية
جتربةعلمية
عنعنجتربة
�لربنامج
هذ��لربنامج
متميزين.هذ�
قادةمتميزين.
لي�سبحو�قادة
�ل�سريعلي�سبحو�
�مل�سار�ل�سريع
�لعاليةيفيف�مل�سار
�لعالية
�لقيادية.
�ل�سعوبات�لقيادية.
وحل�ل�سعوبات
�ملطلوبةوحل
�لحتياجات�ملطلوبة
لتلبية�لحتياجات
م�سمملتلبية
م�سمم
حالت
در��سةحالت
فعالة،در��سة
عملفعالة،
جماعاتعمل
�سخ�سيً ،ا،جماعات
توجيه ًا�سخ�سي ًا
يوفرتوجيه ًا
�لربنامجيوفر
�لربنامج
�لذين
�لتدري�س�لذين
هيئة�لتدري�س
أع�ساءهيئة
من �أع�ساء
د�ئممن �
بح�سورد�ئم
عمليبح�سور
تطبيقعملي
�سخ�سية،تطبيق
�سخ�سية،
�لربنامج.
جناح�لربنامج.
فعالةيفيفجناح
ب�سمةفعالة
ي�سكلونب�سمة
ي�سكلون
�لروؤيةؤية
إمتالك�لرو
�ملطلوبةو�و�إمتالك
�ل�سرت�تيجية�ملطلوبة
باملهار�ت�ل�سرت�تيجية
�ملتدربونباملهار�ت
يخرج�ملتدربون
يخرج
ومتعددة
كبريةومتعددة
مبادر�تكبرية
إد�رةمبادر�ت
للتمكنمنمن� �إد�رة
�لقياديةللتمكن
و�لثقة�لقيادية
�لدوليةو�لثقة
�لدولية
وتنفيذ
�دة،وتنفيذ
�ادرددخ�خ��ل�لج�ج��دي��دي��دة،
�درةع�لع�ل��ى�ىحت�حت��دي��دي��د�دم�م���س��س��ادر
�ل�ل�و��وظ��اظ�ئ��ائ��ف�فو�لو��ل�ق�ق��درة
تقودبهابها
متينةتقود
وخرب�تمتينة
معارفوخرب�ت
علىمعارف
م�ستندةعلى
جريئةم�ستندة
��سرت�تيجياتجريئة
��سرت�تيجيات
للنجاح.
منظمتكللنجاح.
منظمتك
جلعلها
�ملناهججلعلها
وحت�سني�ملناهج
بتطويروحت�سني
�لتدري�سبتطوير
هيئة�لتدري�س
أع�ساءهيئة
يقوم� �أع�ساء
�سنةيقوم
كلكل�سنة
�ادة� �لألأع�عم�م��ال�اليفيف
يو�جهاق�ق��ادة
�لتييو�جها
�جلديدة�لتي
و�لتحديات�جلديدة
�لو�قعو�لتحديات
تعك�س�لو�قع
تعك�س
�لعامل.
دول�لعامل.
خمتلفدول
خمتلف

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

تو�سيع
و�ل�سامل� �إىلإىلتو�سيع
�ملتكاملو�ل�سامل
�لنهج�ملتكامل
خالل�لنهج
�لربنامجمنمنخالل
هذ��لربنامج
يهدفهذ�
يهدف
�لثقة
ويعمق�لثقة
أ�سا�سيةويعمق
أعمال� �للأ�سا�سية
وظائف� �للأعمال
وفهمهميفيفوظائف
�مل�ساركنيوفهمهم
مد�رك�مل�ساركني
مد�رك
إد�رة
�لو��سعل لالالإد�رة
�لفهم�لو��سع
�لوظائف.معمع�لفهم
متعددة�لوظائف.
أكربمتعددة
ؤوليات� �أكرب
م�سوؤوليات
لتويلم�سو
لتويل
حتدد
�سخ�سيةحتدد
عمل�سخ�سية
بخطةعمل
�مل�سرتكونبخطة
يعود�مل�سرتكون
�سوفيعود
و�لثقة� �لأكلأ�ك��رب�رب�سوف
و�لثقة
�ملنظمة.
تو�جهها�ملنظمة.
�لتيتو�جهها
�لتحديات�لتي
أبرز�لتحديات
وتعالج� �أبرز
وتعالج

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�لعالية،
�لقدر�ت�لعالية،
ميتلك�لقدر�ت
ممنميتلك
�ل�سابةممن
للقياد�ت�ل�سابة
م�سممللقياد�ت
�لربنامجم�سمم
�لربنامج
م�ستقب َال َال
عايلم�ستقب
قياديعايل
من�سبقيادي
يكونيفيفمن�سب
ويتوقع� �أنأنيكون
عملية،ويتوقع
خربةعملية،
ولديهخربة
ولديه

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

املـــدة
املـــدة

املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة

الدولة
الدولة
التدريب
منهجيةالتدريب
منهجية
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يرتقي
�ذييرتقي
�لقيادي�ل�ل��ذي
�لتطوير�لقيادي
برنامج�لتطوير
غامرةيفيفبرنامج
تعليميةغامرة
جتربةتعليمية
جتربة
�ثنان
تعليمية�،ثنان
مناذجتعليمية،
أربعةمناذج
�جلمعبنيبني� �أربعة
خالل�جلمع
مهنيامنمنخالل
باملتدربنيمهنيا
باملتدربني
خارج
يكونانخارج
�جلامعي،و�ثنانيكونان
�حلرم�جلامعي،و�ثنان
د�خل�حلرم
يكوناند�خل
�لنماذجيكونان
هذه�لنماذج
منمنهذه
أ�سبوعني
ملدة �أ�سبوعني
خام�سملدة �
تعليميخام�س
�ختياريتعليمي
منوذج�ختياري
كذلكمنوذج
�جلامعي.كذلك
�حلرم�جلامعي.
�حلرم
بجامعة
أعمالبجامعة
إد�رة� �للأعمال
كلية� �إد�رة
خلريجيكلية
�ملعياريخلريجي
�مل�ستوى�ملعياري
للو�سول� �إىلإىل�مل�ستوى
للو�سول
و�لتدريب
�سخ�سيةو�لتدريب
در��سية�سخ�سية
�التدر��سية
در��س��س�ة��ةح�ح��الت
�اللدر��
�رد.و وم�م��ن�نخ�خ��الل
�ار�ف��رد.
ه�ه��ارف
فريد
قياديفريد
أ�سلوبقيادي
بتطوير� �أ�سلوب
�ملتدربونبتطوير
�سيقوم�ملتدربون
�ل�سخ�سي�،سيقوم
و�لتوجيه�ل�سخ�سي،
و�لتوجيه
�ملنظمة
ي�ساعد�ملنظمة
وكذلكي�ساعد
�لتنظيمي،وكذلك
تعاونها�لتنظيمي،
إيجابياتفيتعاونها
�ملنظمة� �إيجابياتفي
يلهم�ملنظمة
يلهم
حدود.
بدونحدود.
�لتو�سعبدون
يفيف�لتو�سع
و�ستة
�جلامعيو�ستة
�حلرم�جلامعي
خارج�حلرم
أ�سبوع ًاخارج
وع�سرون� �أ�سبوع ًا
أربعةوع�سرون
أ�سبوع(�(�أربعة
ثالثون� �أ�سبوع
ثالثون
�جلامعي)
�حلرم�جلامعي)
د�خل�حلرم
أ�سابيعد�خل
� �أ�سابيع
أعمال
إد�رة� �للأعمال
كلية� �إد�رة
هارفرد،كلية
جامعةهارفرد،
جامعة
http://www.exed.hbs.edu/
http://www.exed.hbs.edu/

أمريكا
� �أمريكا
وميد�ين
معريفوميد�ين
معريف
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الناشئة
القياداتالناشئة
برنامجالقيادات
6.1.9برنامج
6.1.9

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

قيادية
قدر�تقيادية
لتنميةقدر�ت
��ستثنائيةلتنمية
فر�سة��ستثنائية
�لنا�سئةهوهوفر�سة
�لقياد�ت�لنا�سئة
برنامج�لقياد�ت
برنامج
�لربنامج
يدير�لربنامج
للربح.يدير
�لهادفةللربح.
غري�لهادفة
ؤ�س�ساتغري
للموؤ�س�سات
�لطويلللمو
�ملدى�لطويل
د�ئمةعلى�ملدى
د�ئمةعلى
حمدود
�لربنامجحمدود
�لربحية�.لربنامج
غري�لربحية.
إد�رةغري
جمالت� �للإد�رة
�لقيادةيفيفجمالت
خرب�ءيفيف�لقيادة
خرب�ء
�لرتكيز
وجعل�لرتكيز
�مل�ساركني،وجعل
�لتعاونيةبنيبني�مل�ساركني،
�لرو�بط�لتعاونية
لتعزيز�لرو�بط
م�سرتكلتعزيز
لع�سرينم�سرتك
لع�سرين
�لتدري�س.
هيئة�لتدري�س.
أع�ساءهيئة
�مل�ساركنيو�و�أع�ساء
أ�سهلبنيبني�مل�ساركني
�ل�سخ�سية� �أ�سهل
و�ملعرفة�ل�سخ�سية
و�ملعرفة
�عتيادي
تدريبي�عتيادي
برنامجتدريبي
كونهبرنامج
أكرثمنمنكونه
�لنا�سئةهوهو� �أكرث
�لقياد�ت�لنا�سئة
برنامج�لقياد�ت
برنامج
�لو�سول� �إىلإىل
�لنا�سئنيمنمن�لو�سول
�لقادة�لنا�سئني
ميكن�لقادة
قيادية،بلبلهوهوميكن
مهار�تقيادية،
يقدممهار�ت
يقدم
بدور
للقيامبدور
و�كت�سابثقةثقةتوتوؤهلؤهلللقيام
�ملهار�تو�كت�ساب
وتطوير�ملهار�ت
�لتمكنيوتطوير
درجات�لتمكني
أعلىدرجات
� �أعلى
�ملنظمة.
قيادييفيف�ملنظمة.
قيادي

أهداف
ا اأهداف
الربنامج
الربنامج

�لربحي
غري�لربحي
�لقطاعغري
�لقادةيفيف�لقطاع
�لقادممنمن�لقادة
�جليل�لقادم
و��ستثماريفيف�جليل
تطويرو��ستثمار
.1.1تطوير
كقائد
و�لتحدياتكقائد
بامل�ساركنيو�لتحديات
�خلا�سةبامل�ساركني
�لقوة�خلا�سة
نقاط�لقوة
��ستك�سافنقاط
��.2.2ستك�ساف
�لفعال
و�لتو��سل�لفعال
إ�سر�فو�لتو��سل
�لتوجيهو�و�للإ�سر�ف
مهار�ت�لتوجيه
تطويرمهار�ت
.3.3تطوير
�لفريق
إلهام�لفريق
�خت�سا�ساتهو�و�إلهام
�لثقةيفيفكلكل�خت�سا�ساته
بناء�لثقة
.4.4بناء
�لعمل
�جلودةيفيف�لعمل
مفهوم�جلودة
وتكري�سمفهوم
�لتنظيميةوتكري�س
�لثقافة�لتنظيمية
على�لثقافة
�لرتكيزعلى
�.5.5لرتكيز
�مل�ستمر
و�لتعلم�مل�ستمر
و�لتعلم

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�جلدد
�ملدر�ء�جلدد
�ملدر�ء
القيادية
املهاراتالقيادية
أول:املهارات
املحور االالأول:
املحور ا

مهار�ت
�ذ�ت��ي�،ي،مهار�ت
�لتقييم�ل�ل��ذ�ت�
�لنقدي�،لتقييم
و�لتحليلي�لنقدي،
�ل�سرت�تيجيو�لتحليلي
�لتفكري�ل�سرت�تيجي
�لتفكري
�ل�سخ�سية.
أمناط�ل�سخ�سية.
�ل�ستماعو�و�أمناط
�ل�ستماع
العمل
فرقالعمل
قيادةفرق
الثاين:قيادة
املحورالثاين:
املحور

حمتويات
حمتويات
الربنامج
وعنا�شرالربنامج
وعنا�شر

و�لحتياطات
�لتوقعاتو�لحتياطات
و�سع�لتوقعات
�لتحفري،و�سع
إ�سر�ف�،لتحفري،
�لفعالة� �،للإ�سر�ف،
�لت�سالت�لفعالة،
�لت�سالت
�لر�جعة
و�لتغذية�لر�جعة
و�لتغذية
املنظمة
ثقافةاملنظمة
الثالث:ثقافة
املحورالثالث:
املحور

و�لعاد�ت
�لفرت��ساتو�لعاد�ت
فهم�لفرت��سات
�مل�ستمر،فهم
و�لتعلم�مل�ستمر،
�لتعاونو�لتعلم
�لحرت�م�،لتعاون
ثقافة�لحرت�م،
خلقثقافة
خلق
�لعقلية
�لعقلية

التنظيم
الرابع:التنظيم
املحورالرابع:
املحور

�مليز�نيات
و�سع�مليز�نيات
و�لتقييم،و�سع
�لتخطيطو�لتقييم،
�لتفكري�،لتخطيط
نظم�لتفكري،
نظم
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

االجتماعية
املهاراتاالجتماعية
اخلام�س:املهارات
املحوراخلام�س:
املحور

وم�ساركة
�لثقةوم�ساركة
بناء�لثقة
�خلارجية،بناء
�جلهات�خلارجية،
�لتو��سلمعمع�جلهات
�لثقافية�،لتو��سل
�لكفاءة�لثقافية،
�لكفاءة
�لربحية.
غري�لربحية.
�ملنظمةغري
بر�سالة�ملنظمة
�ملجتمعبر�سالة
�ملجتمع

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة
منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

خم�سة� �أيامأيام
خم�سة
ربحية
�لغريربحية
مريلند�لغري
منظمةمريلند
منظمة

http://marylandnonprofits.org/
http://marylandnonprofits.org/

أمريكا
� �أمريكا
أقر�ن.
تعلم� �للأقر�ن.
منهجيةتعلم
تطبيقمنهجية
تدريبية، ،تطبيق
ولقاء�تتدريبية
دور�تولقاء�ت
دور�ت
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الشباب
القادةالشباب
برنامجالقادة
 6.1.10برنامج
6.1.10

عن
نبذةعن
نبذة
الربنامج
الربنامج

�ل�سويد
دول�ة��ة�ل�سويد
قبلدول�
منحةمنمنقبل
�سكلمنحة
على�سكل
يقدمعلى
برنامجيقدم
عبارةعنعنبرنامج
هوهوعبارة
و�ملعارف
باملهار�تو�ملعارف
لتزويدهمباملهار�ت
�خلليج،لتزويدهم
عد��خلليج،
�لعربيةماماعد�
�لدول�لعربية
ل�سباب�لدول
ل�سباب
�لربنامج« «
أ�سحاب�لربنامج
بتعبري� �أ�سحاب
�ملدين�أو�أوبتعبري
�لعمل�ملدين
ممار�سة�لعمل
متكنهممنمنممار�سة
�لتيمتكنهم
�لتي
�لجتماعي
�لتغيري�لجتماعي
لدفع�لتغيري
عملهملدفع
لتعزيزعملهم
مبتكرةلتعزيز
أدو�تمبتكرة
جديدةو�و�أدو�ت
مهار�تجديدة
مهار�ت
وحياتك».
عملكوحياتك».
يفيفعملك
و�سمال
أو�سطو�سمال
�ل�سرق �للأو�سط
دول�ل�سرق �
إحدىدول
�ل�سويد�،و�إحدى
دولة�ل�سويد ،و
�سنويايفيفدولة
�لربنامج�سنويا
وينفذ�لربنامج
وينفذ
�لعاملني
يكونمنمن�لعاملني
�مل�ساركني� ،أنأنيكون
على�مل�ساركني� ،
وي�سرتطعلى
أ�سابيع،وي�سرتط
ثالثة �أ�سابيع،
ملدةثالثة �
أفريقياملدة
� �أفريقيا
�مل�ساريع
مديري�مل�ساريع
(مثلمديري
إن�سان(مثل
وحقوق� �للإن�سان
�لدميقر�طيةوحقوق
بن�ساطمنمن� �أجلأجل�لدميقر�طية
بن�ساط
و�ل�سيا�سيني
�حلكومينيو�ل�سيا�سيني
�ملدنية�أو�أو�حلكوميني
�خلدمة�ملدنية
موظفي�خلدمة
�ل�سباب�أو�أوموظفي
�لقادة�ل�سباب
�أو�أو�لقادة
جمال
و�لعاملنييفيفجمال
و�لنا�سطنيو�لعاملني
�ملدوننيو�لنا�سطني
و�ل�سحفيني�//ملدونني
و�ملحامنيو�ل�سحفيني
�ل�سبابو�ملحامني
�ل�سباب
�لثقافة).
�لثقافة).

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

�لجتماعية.
�لقيادية�لجتماعية.
و�ملهار�ت�لقيادية
باملعارفو�ملهار�ت
�مل�ساركنيباملعارف
تزويد�مل�ساركني
• •تزويد
�لدميقر�طي.
�لعمل�لدميقر�طي.
تعزز�لعمل
�لتيتعزز
و�ملهار�ت�لتي
مبفاهيمو�ملهار�ت
�مل�ساركنيمبفاهيم
تزويد�مل�ساركني
• •تزويد

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

إحدى
يكونمنامناإحدى
ب�سرط� �أنأنيكون
�سنةب�سرط
عمرمامابنيبني� �2020إىلإىل�3232سنة
�ل�سبابمنمنعمر
�ل�سباب
�ملغرب،
ليبيا�،ملغرب،
لبنان،ليبيا،
أردن،لبنان،
�لعر�ق� ،للأردن،
م�سر�،لعر�ق� ،
(�جلز�ئر،م�سر،
�لتالية(�جلز�ئر،
�لبلد�ن�لتالية
�لبلد�ن
و�ليمن)
وغزةو�ليمن)
�لغربيةوغزة
�ل�سفة�لغربية
تون�س�،ل�سفة
�سوريا،تون�س،
�سوريا،
القيادية:
املهاراتالقيادية:
املهارات

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

وت�سجيع
�لثقافاتوت�سجيع
منظور�لثقافات
�جلماعةمنمنمنظور
ديناميكية�جلماعة
�ل�سخ�سية،ديناميكية
�لتنمية�ل�سخ�سية،
�لتنمية
�لتعاون
وكذلك�لتعاون
�خلالقةوكذلك
�ملبادر�ت�خلالقة
�ملبادر�ت
االجتماعي:
إعالماالجتماعي:
�شائل االالإعالم
التعاملمعمع�شائل ا
مهاراتالتعامل
مهارات

وبناء
�لعاموبناء
لت�سكيل�ل�ل��ر��ر�أيأي�لعام
أدو�تلت�سكيل
�ملبتكرةك �كا �اأدو�ت
�لتقنيات�ملبتكرة
على�لتقنيات
للتدريبعلى
للتدريب
و�لنفتاح.
�ملعرفةو�لنفتاح.
تبادل�ملعرفة
ت�سجعتبادل
�لتيت�سجع
�ل�سبكات�لتي
�ل�سبكات

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

80
80

إلهام:
املعرفةواواالالإلهام:
تبادلاملعرفة
تبادل

�لتنمية
عمليات�لتنمية
لتعزيزعمليات
�لت�ساركيلتعزيز
�لتدريب�لت�ساركي
بطريقة�لتدريب
مهار�تورووروؤىؤىبطريقة
مهار�ت
إن�سان.
وحقوق� �للإن�سان.
و�لدميقر�طيةوحقوق
�ل�سفافيةو�لدميقر�طية
جمال�ل�سفافية
و�لتغيرييفيفجمال
و�لتغيري
العملية:
اخلربةالعملية:
تعزيزاخلربة
تعزيز

تركيبةمعمع
�لربنامجيفيفتركيبة
أنحاء�لربنامج
جميع� �أنحاء
ت�سغليفيفجميع
عمليةت�سغل
وم�ساريععملية
مهاموم�ساريع
مهام
�ملجتمع
ومنظمات�ملجتمع
�ملعنيةومنظمات
�ل�سويدية�ملعنية
ؤ�س�سات�ل�سويدية
در��سية� �إىلإىل�ملو�ملوؤ�س�سات
�ار�تدر��سية
زي�زي��ار�ت
و�ل�سيا�سة.
و�ملجتمعو�ل�سيا�سة.
�لثقافةو�ملجتمع
جمال�لثقافة
تعمليفيفجمال
�لتيتعمل
�ملدين�لتي
�ملدين
املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة

منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

مكثفة.
أ�سابيعمكثفة.
أربعة� �أ�سابيع
ثالثة� �إىلإىل� �أربعة
منمنثالثة
باري�س
فرعيفيفباري�س
ولهافرع
��ستكهوملولها
ومقرها��ستكهومل
�ل�سويديومقرها
�ملعهد�ل�سويدي
�ملعهد
https://eng.si.se/
https://eng.si.se/

�ل�سويد
�ل�سويد
وجل�سات
�لعملوجل�سات
وور�س�لعمل
�ملحا�سر�توور�س
خالل�ملحا�سر�ت
�لقيادةمنمنخالل
على�لقيادة
�لتدريبعلى
يتميتم�لتدريب
و�لتعاون.
�لعملو�لتعاون.
مهام�لعمل
متنوعةمنمنمهام
وجمموعةمتنوعة
تاتاأملأملوجمموعة
�لعمل،
ور�س�لعمل،
خاللور�س
�لجتماعيةمنمنخالل
�الم�لجتماعية
و�سائل� �لإلإع�ع��الم
علىو�سائل
تدريبعلى
ويتمتدريب
ويتم
�ملجموعة.
وم�ساريع�ملجموعة.
�لعمليةوم�ساريع
�ملهام�لعملية
وحتديد�ملهام
وحتديد
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العربية
البرامجالعربية
 6.2البرامج
6.2
القادة
إعدادالقادة
أكاديميةإعداد
برنامجأكاديمية
 6.2.1برنامج
6.2.1

الربنامج
عنالربنامج
نبذةعن
نبذة

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

أ�سرية
�د�ع� �للأ�سرية
�سركة� �لإب�لإب��د�ع
بر�مج�سركة
�سمنبر�مج
مكثف،منمن�سمن
تدريبيمكثف،
برنامجتدريبي
برنامج
م�سار
نوعيةيفيفم�سار
نقلةنوعية
إحد�ثنقلة
وهي �إحد�ث
طموحة،وهي �
2008م،م،بروبروؤيةؤيةطموحة،
عام2008
�نطلقعام
�نطلق
ويعرف
دينهويعرف
يفهمدينه
�لقياد�ت.يفهم
جيلمنمن�لقياد�ت.
إعد�دجيل
�مل�سلمةباباإعد�د
�ملجتمعات�مل�سلمة
�ملجتمعات
لنه�سة
�لالزمةلنه�سة
و�ل�سلوكيات�لالزمة
و�لقناعةو�ل�سلوكيات
و�ملهار�تو�لقناعة
بالعلمو�ملهار�ت
ويت�سلحبالعلم
و�قعهويت�سلح
و�قعه
أمة.
� �للأمة.
تربوي
�جلن�سنييفيفج�ج�و��وتربوي
�ل�سبابم�م��ن�ن�جلن�سني
باحت�سان�ل�سباب
�رب�ان��ام�م��ج�جباحت�سان
ي�يق�ق��وم�وم�ل�ل��ربن�
خمطط
بربنامجخمطط
أ�سابيعبربنامج
لثالثة� �أ�سابيع
�سيفيةلثالثة
رحلة�سيفية
خاللرحلة
أخالقيمنمنخالل
و�و�أخالقي
�دور�ت،
منتقاةمنمن�ل�ل��دور�ت،
ملجموعةمنتقاة
مكثفملجموعة
تدريبمكثف
علىتدريب
للح�سولعلى
بعنايةللح�سول
بعناية
�لعملية
�مل�ساريع�لعملية
إ�سافة� �إىلإىل�مل�ساريع
�ملدربنيباباللإ�سافة
خمتارةمنمن�ملدربني
نخبةخمتارة
أيدينخبة
وعلى� �أيدي
وعلى
أخالقية
أجو�ء� �أخالقية
�ملر�فقة.يفيف� �أجو�ء
و�لرتفيهية�ملر�فقة.
�لثقافيةو�لرتفيهية
و�لرب�مج�لثقافية
�لتطبيقيةو�لرب�مج
�لتطبيقية
تربوية.
تربوية.
�لقيادي
�ملجال�لقيادي
�لقومييفيف�ملجال
و�ل�سلوك�لقومي
إ�سالميةو�ل�سلوك
�لقيم� �للإ�سالمية
زرع�لقيم
• •زرع
�ل�سابة
�لقيادية�ل�سابة
�لطاقات�لقيادية
وتبني�لطاقات
تطويروتبني
• •تطوير
�لقيادية
�ل�سباب�لقيادية
وكفاء�ت�ل�سباب
قدر�توكفاء�ت
تطويرقدر�ت
• •تطوير
و�لنفتاح
و�لو�سطيةو�لنفتاح
�لفكريو�لو�سطية
بالعتد�ل�لفكري
تت�سمبالعتد�ل
�سبابيةتت�سم
إعد�دفئةفئة�سبابية
•�•�إعد�د
�ملن�سبط
�ملن�سبط
آخرين
نف�سهاو�و�للآخرين
قيادةنف�سها
علىقيادة
قادرةعلى
�سبابيةقادرة
أفو�ج�سبابية
تخريج� �أفو�ج
• •تخريج
�حل�سارة
م�سرية�حل�سارة
وموؤثرةؤثرةيفيفم�سرية
متزنةومو
�سبابيةمتزنة
بقو�فل�سبابية
إمد�د� �للأمةأمةبقو�فل
•�•�إمد�د
و�لنه�سة
و�لنه�سة
وفعالةيفيف
حديثةوفعالة
ومعلوماتحديثة
ومهار�تومعلومات
بقناعاتومهار�ت
�ل�سباببقناعات
تزويد�ل�سباب
• •تزويد
�لقيادي
�ملجال�لقيادي
�ملجال
و�جلدية
و�لهمةو�جلدية
�لطموحو�لهمة
قيم�لطموح
زرعقيم
• •زرع
�حلياة
وفهم�حلياة
�لو�قعيوفهم
�لوعي�لو�قعي
زيادة�لوعي
• •زيادة
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�سنويا.
ويتغري�سنويا.
�لعمرية((، ،))3030--1818ويتغري
�لفئة�لعمرية
�ل�سبابمنمن�لفئة
�ل�سباب
مهارات
مهارات
�شخ�شية:
�شخ�شية:

حمتويات
حمتويات
الربنامج
وعنا�شرالربنامج
وعنا�شر

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة

التدريب
منهجيةالتدريب
منهجية

إدارية:
مهارات اإدارية:
مهارات ا

خطة
تكتبخطة
كيفتكتب-11كيف
مل�سروع
عململ�سروع
حياتك عمل
رتبحياتك
--11رتب
--22فنفن� �للإلقاء
ميز�نيات
تعدميز�نيات
كيفتعدإلقاء -22كيف
مل�سروع
ماليةمل�سروع
مالية
ؤ�س�سيةيفيف
قيا�س�ملو�ملوؤ�س�سية-33قيا�س
منظمتك
منظمتك
تغيري
منهجيةتغيري-44منهجية
�ملنظمات
�ملنظمات
قيادي
فكريقيادي
حو�رفكري-55حو�ر
أفكار
ت�سويق� �للأفكار
ت�سويق
�سنويا
�ملو��سيع�سنويا
تغيري�ملو��سيع
مالحظةتغيري
معمعمالحظة

الرتبوية
اجلوانبالرتبوية
اجلوانب
واالجتماعية:
واالجتماعية:

�مل�ستقبل
�سناعة�مل�ستقبل�-11سناعة
�لجتماعي
�لجتماعي
�مل�سكالت
فنحلحل�مل�سكالت-22فن
�لجتماعية
�لجتماعية

أ�سابيع
� �33أ�سابيع
أ�سري
إبد�ع� �للأ�سري
مركز� �للإبد�ع
مركز
http://www.leadersta.com/
http://www.leadersta.com/

�لكويت
�لكويت
�لتدريبية
�لدور�ت�لتدريبية
�لدور�ت
و�لور�س
تدريبية،و�لور�س
دور�تتدريبية،
�سكلدور�ت
على�سكل
�لرب�مجعلى
جمموعةمنمن�لرب�مج
تقدميجمموعة
يتميتمتقدمي
عمل.
وم�ساريععمل.
�لرتفيهية،وم�ساريع
و�لرحالت�لرتفيهية،
و�حلو�ر�تو�لرحالت
�لعلميةو�حلو�ر�ت
�لعلمية
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الخيري
العملالخيري
لقياداتالعمل
بكرلقيادات
برنامجبكر
 6.2.2برنامج
6.2.2
�ل�ستعد�د
ذوي�ل�ستعد�د
�ل�سبابذوي
لنخبةمنمن�ل�سباب
�لقياديةلنخبة
�لقدر�ت�لقيادية
تنمية�لقدر�ت
يهدف �إىلإىلتنمية
برنامجيهدف �
برنامج
�سغرية
خريية�سغرية
ؤ�س�ساتخريية
قيادةموموؤ�س�سات
�لعملمنمن� �أجلأجلقيادة
علىر�ر�أ�سأ�س�لعمل
أهيلهمعلى
�لقيادي،وتاوتاأهيلهم
�لقيادي،
وبرنامج
�ساملوبرنامج
تطبيق�سامل
منظومةتطبيق
وفقمنظومة
�لقيادةوفق
تطبيق�لقيادة
أدو�تتطبيق
بيئاتو�و�أدو�ت
متو�سطةبيئات
�أو�أومتو�سطة
نبذة
نبذة
م�ستويات:
ثالثةم�ستويات:
علىثالثة
ويحتويعلى
طويل،ويحتوي
زمنيطويل،
زمني
عنالربنامج
عن
�خلريي.
�لعمل�خلريي.
قياد�ت�لعمل
دبلومقياد�ت
الربنامج .1.1دبلوم
�خلريي.
�لعمل�خلريي.
لقياد�ت�لعمل
متقدملقياد�ت
دبلوممتقدم
.2.2دبلوم
�خلريي.
�لعمل�خلريي.
قياد�ت�لعمل
�لعربيةقياد�ت
�لزمالة�لعربية
�.3.3لزمالة
�لقيادية.
باملهار�ت�لقيادية.
�لتزويدباملهار�ت
�.1.1لتزويد
�خلريي.
�لعمل�خلريي.
إد�رة�لعمل
مبهار�ت �إد�رة
�لتزويدمبهار�ت �
الربنامج �.2.2لتزويد
أهدافالربنامج
ا اأهداف
أخالقية.
�لقيادة �للأخالقية.
مبهار�ت�لقيادة �
�لتزويدمبهار�ت
�.3.3لتزويد
امل�شتهدفة
ال�شرائحامل�شتهدفة
ال�شرائح

�لربحي.
غري�لربحي.
�لعملغري
م�ساركةيفيف�لعمل
لهمم�ساركة
ممنلهم
�ل�ستعد�دممن
ذوي�ل�ستعد�د
�ل�سبابمنمنذوي
�ل�سباب
إدارية:
إدارية:
الال
القيادة ا
مهاراتالقيادة ا
برامجمهارات
برامج

�لقيادة.
مقدماتعنعن�لقيادة.
• •مقدمات
�لقيادية.
�لنظريات�لقيادية.
• •�لنظريات

القيادية:
املقايي�سالقيادية:
املقايي�س

�خلريي.
�لعمل�خلريي.
�ملاليةيفيف�لعمل
أمور�ملالية
• •� �للأمور
�ملتطوعني.
وتعني�ملتطوعني.
�ل�ستقطابوتعني
• •�ل�ستقطاب
التفكري:
مهاراتالتفكري:
مهارات

تريز.
�سكامرب، ،تريز.
�لكورت�، ،سكامرب
�لكورت

�خلريي.
�لعمل�خلريي.
خرب�ت�لعمل
مقيا�سخرب�ت
• •مقيا�س
�لقيادة.
�لقيادة.
نحو
نحو
�لد�فعية
�لد�فعية
مقيا�س
مقيا�س
••
التدبر.
مهاراتالتدبر.
مهارات
حمتوياتوعنا�شر
حمتويات
�لقائد.
�سمات�لقائد.
مقيا�س�سمات
وعنا�شر • •مقيا�س
إلهية.
�ل�سنن �للإلهية.
• •�ل�سنن �
الربنامج
الربنامج
متعددة �للأبعاد.
�لقيادةمتعددة �
مقيا�س�لقيادة
• •مقيا�س
�خلريي.
�لعمل�خلريي.
مقا�سد�لعمل
أبعاد• • .مقا�سد
�ل�سخ�سية.
�جلودة�ل�سخ�سية.
مقيا�س�جلودة
• •مقيا�س
امل�شاندة:
أن�شطةامل�شاندة:
أن�شطة
الال
اا
�لتحويلية.
�لقيادة�لتحويلية.
تطبيق�لقيادة
• •تطبيق
�لقيادي
�ملجال�لقيادي
�ملوجهةيفيف�ملجال
�لقر�ء�ت�ملوجهة
• •�لقر�ء�ت
اخلريي:
العملاخلريي:
إدارةالعمل
إدارة
مهارات ا
مهارات ا
إد�ري.
و�و�للإد�ري.
�لتطوع
مفاهيم�لتطوع
• •مفاهيم
�ملتميزة.
للجهات�ملتميزة.
�مليد�نيةللجهات
�لزيار�ت�مليد�نية
• •�لزيار�ت
�خلريي.
�خلريي.
�لعمل
�لعمل
إد�رة
• •� �إد�رة
�ملتميزة.
لل�سخ�سيات�ملتميزة.
�لزيار�تلل�سخ�سيات
• •�لزيار�ت
إميانية.
إميانية.
الال
مهارات ا
مهارات ا

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة
منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

�سنو�ت
�33سنو�ت

�لقياد�ت
تنمية�لقياد�ت
مركزتنمية
مركز
�ل�سعودية
�لعربية�ل�سعودية
�ململكة�لعربية
�ململكة

www.leadership.com.sa
www.leadership.com.sa

أبحاث
�مل�ساريعو�و�للأبحاث
�لعمل�،مل�ساريع
بيئة�لعمل،
�لعمليةيفيفبيئة
�لتطبيقات�لعملية
�لتدريبية�،لتطبيقات
�للقاء�ت�لتدريبية،
�للقاء�ت

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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التدريبي
الرائدالتدريبي
برنامجالرائد
 6.2.3برنامج
6.2.3

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

وذلك
�ل�سباب،وذلك
لتنمية�ل�سباب،
�ل�سبابيلتنمية
�د�د�ل�سبابي
يتبناهمعهد� �لإلإع�ع��د�د
وطنييتبناهمعهد
برنامجوطني
برنامج
تعامله
خاللتعامله
�ل�سبابيمنمنخالل
إعد�د�ل�سبابي
معهد� �للإعد�د
ي�سعربهابهامعهد
�لتيي�سعر
�مللحة�لتي
للحاجة�مللحة
للحاجة
�ل�سباب.
يتعاملونمعمع�ل�سباب.
�لذينيتعاملون
و�لقياديني�لذين
�ل�سباب،و�لقياديني
وتفاعلهمعمع�ل�سباب،
وتفاعله
يوظفو�
لكييوظفو�
�ل�سبابلكي
توجه�ل�سباب
هادفةتوجه
تنمويةهادفة
م�ساريعتنموية
بتبنيم�ساريع
�لربنامجبتبني
ويقوم�لربنامج
ويقوم
�ل�سباب،
وزمالئهم�ل�سباب،
وطنهم،وزمالئهم
خلدمةوطنهم،
إبد�عاتهمخلدمة
وطاقاتهمو�و�إبد�عاتهم
خرب�تهموطاقاتهم
خرب�تهم
يعترب
حيثيعترب
�لفل�سطينيحيث
لل�سباب�لفل�سطيني
م�ساريع،لل�سباب
عدةم�ساريع،
يتفرع �إىلإىلعدة
�لربنامجيتفرع �
هذ��لربنامج
هذ�
بروح
ويت�سمبروح
�لوطنويت�سم
وحب�لوطن
�ملو�طنةوحب
روح�ملو�طنة
لتنميةروح
�ملوجهلتنمية
�مل�سروع� �للأولأول�ملوجه
�مل�سروع
إبد�ع.
و�لتجديدو�و�للإبد�ع.
�لتحديو�لتجديد
�لتحدي
تنموية
فكريةتنموية
�سبابيةفكرية
ريادة�سبابية
حتقيقريادة
وهي:حتقيق
�لربنامجمنمنروروؤيةؤيةوهي:
وينطلق�لربنامج
وينطلق
مبدعة.
مبدعة.
حمل
علىحمل
قادرةعلى
�سابةقادرة
فل�سطينية�سابة
قيادةفل�سطينية
خللققيادة
وطنيخللق
برنامجوطني
و�لر�سالة:برنامج
و�لر�سالة:
�لعالقة
ذ�ت�لعالقة
�جلهاتذ�ت
كافة�جلهات
�لتن�سيقبنيبنيكافة
عرب�لتن�سيق
و�ملو�طنعرب
�لوطنو�ملو�طن
هموم�لوطن
هموم
آليات
با�ستخد�م� �آليات
دورهمبا�ستخد�م
وتفعيلدورهم
�ل�سبابوتفعيل
م�سكالت�ل�سباب
للم�ساهمةيفيفحلحلم�سكالت
للم�ساهمة
و�ملنا�سرة.
و�لتوعيةو�ملنا�سرة.
�لتدريبو�لتوعية
�لتدريب
أمام
ومتثيلهم� �أمام
�ل�سباب،ومتثيلهم
ملف�ل�سباب،
حململف
علىحمل
قادرةعلى
�سابةقادرة
قيادة�سابة
إن�ساجقيادة
•�•�إن�ساج
�لقر�ر.
و�سناع�لقر�ر.
�مل�سئولنيو�سناع
�مل�سئولني
�ملختلفة
�ملجالت�ملختلفة
و��سعةيفيف�ملجالت
ثقافةو��سعة
متتلكثقافة
�سبابيةمتتلك
قياد�ت�سبابية
جيلقياد�ت
• •جيل
�لدقيق
�لتخ�س�س�لدقيق
وعميقةيفيف�لتخ�س�س
وعميقة
�لتغيري
و�حلقيقييفيف�لتغيري
�جلادو�حلقيقي
�لفل�سطينيمنمن�لتا�لتاأثريأثري�جلاد
�ل�سباب�لفل�سطيني
متكني�ل�سباب
• •متكني
أقر�نهم
أمام� �أقر�نهم
وقادة� �أمام
قدو�توقادة
كونهمقدو�ت
خاللكونهم
منمنخالل
ومتم�سكة
�لعامليةومتم�سكة
�لثقافات�لعاملية
على�لثقافات
منفتحةعلى
�سبابيةمنفتحة
وقياد�ت�سبابية
جيلوقياد�ت
• •جيل
بهويتها
بهويتها
بقطاع
�سنو�ت،بقطاع
تخرجهعنعن� �أربعأربع�سنو�ت،
مدةتخرجه
تتجاوزمدة
�جلامعاتباباأنأنللتتجاوز
خريجو�جلامعات
خريجو
غزة.
غزة.
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�لعاممنمن
�لربنامج�لعام
تنفيذ�لربنامج
يتميتمتنفيذ
�لفل�سطينية
�لق�سية�لفل�سطينية
بو�قع((� ))5050لق�سية
حماوربو�قع
ثمانيةحماور
خاللثمانية
خالل
�ساعةكاكاللآتي:آتي:
�ساعة
الثامن:
املحورالثامن:
املحور

أول:
املحور االالأول:
املحور ا

�ل�سرعية
�لدر��سات�ل�سرعية
�لدر��سات

بو�قع
تخ�س�سيبو�قع
م�سارتخ�س�سي
وللربنامجم�سار
وللربنامج
�ساعةكاكاللآتي:آتي:
�))100ساعة
((100

�ل�سيا�سية
�لدر��سات�ل�سيا�سية
�لدر��سات

و�مل�ساريع
أعمالو�مل�ساريع
ر�ئد� �للأعمال
• •ر�ئد
�لتكنولوجي
�لر�ئد�لتكنولوجي
• •�لر�ئد
و�لفنان
أديبو�لفنان
ر�ئد� �للأديب
• •ر�ئد
أمني
�لر�ئد� �للأمني
• •�لر�ئد
�لريا�سي
�لر�ئد�لريا�سي
• •�لر�ئد
�ل�سيفية
�ملخيمات�ل�سيفية
ر�ئد�ملخيمات
• •ر�ئد
�لربملاين
�لر�ئد�لربملاين
• •�لر�ئد

الثاين:
املحورالثاين:
املحور
الثالث:
املحورالثالث:
املحور

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

�لقانونية
�لدر��سات�لقانونية
�لدر��سات
الرابع:
املحورالرابع:
املحور

�لقت�سادية
�لدر��سات�لقت�سادية
�لدر��سات
اخلام�س:
املحوراخلام�س:
املحور

إقليمية
�لدر��سات� �للإقليمية
�لدر��سات
ال�شاد�س:
املحورال�شاد�س:
املحور

عامة
ثقافةعامة
ثقافة
ال�شابع:
املحورال�شابع:
املحور

�ل�سباب
إد�رية––�ل�سباب
در��سات� �إد�رية
در��سات
�ل�سباب
�لوظيفي�-ل�سباب
أهيل�لوظيفي-
و�لتاأهيل
و�لتا
�مل�ساريع
رو�د�مل�ساريع
رو�د
املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة
منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

تنبيه:
تنبيه:

تف�سيلي
جدولتف�سيلي
�لنموذججدول
ملحق�لنموذج
يفيفملحق
�لربنامج.
مبحتويات�لربنامج.
مبحتويات

وخا�سة
عامةوخا�سة
جمالتعامة
تدريبيةيفيفجمالت
�ساعةتدريبية
�150ساعة
بو�قع150
�سهوربو�قع
أربعة�سهور
� �أربعة
�لفل�سطينية
بال�سلطة�لفل�سطينية
و�لريا�سة،بال�سلطة
�ل�سبابو�لريا�سة،
بوز�رة�ل�سباب
�ل�سباببوز�رة
إعد�د�ل�سباب
معهد� �إعد�د
معهد
www.mys.gov.ps
www.mys.gov.ps

فل�سطني
فل�سطني
تدريبية
وحما�سر�تتدريبية
لقاء�توحما�سر�ت
لقاء�ت

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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باإلمارات
الشابةباإلمارات
اإلعالميةالشابة
القياداتاإلعالمية
برنامجالقيادات
 6.2.4برنامج
6.2.4

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

وتزويدهم
إمار�توتزويدهم
طالب �للإمار�ت
متكنيطالب �
يهدف �إىلإىلمتكني
أ�سهريهدف �
لثمانية �أ�سهر
تدريبيلثمانية �
برنامجتدريبي
برنامج
�لربنامج
أ�س�س�لربنامج
إعالمي،تاتاأ�س�س
�لقطاع� �للإعالمي،
للنجاحيفيف�لقطاع
�لالزمةللنجاح
و�خلربة�لالزمة
باملعرفةو�خلربة
باملعرفة
عام2007
أدماف)،عام
و�لفنون(�(�أدماف)،
للثقافةو�لفنون
أبوظبيللثقافة
جمموعة� �أبوظبي
مببادرةمنمنجمموعة
مببادرة
2007م،م،
�لتدريب� �للإعالمي
أكادميية�لتدريب
بالتعاونمعمع� �أكادميية
تنفيذهابالتعاون
يتميتمتنفيذها
،twofour54
إعالميمنمن،twofour54
�لربنامج
ويحظى�لربنامج
�لعليا.ويحظى
�لتقنية�لعليا.
وكليات�لتقنية
إمار�توكليات
وجامعة� �للإمار�ت
ز�يد،وجامعة
وجامعةز�يد،
وجامعة
و�لبحث
�لعايلو�لبحث
�لتعليم�لعايل
وزير�لتعليم
نهيان،وزير
مبارك� �آلآلنهيان،
نهيانمبارك
�ل�سيخنهيان
معايل�ل�سيخ
بدعممعايل
بدعم
و�لفنون.
للثقافةو�لفنون.
ظبيللثقافة
جمموعة� �أبوأبوظبي
ور�عيجمموعة
رئي�سور�عي
�لعلمي،رئي�س
�لعلمي،

أهداف
ا اأهداف
الربنامج
الربنامج

م�ساركة
ت�سجيعم�ساركة
�ل�سابة»� �إىلإىلت�سجيع
�اد�ت� �لإلإع�ع��ال�الم�يم�ي�ة��ة�ل�سابة»
برنامج«�ل�«�لق�يق�ي��اد�ت
�دفبرنامج
وي�ويه�ه��دف
�ل�سحفي،
و�لتقرير�ل�سحفي،
و�لكتابةو�لتقرير
�لقر�ءةو�لكتابة
ن�ساطات�لقر�ءة
�ل�سبابيفيفن�ساطات
إمار�تيني�ل�سباب
� �للإمار�تيني
�لتطع ّلع
فر�سة�لتط ّل
إتاحةفر�سة
�ل�ساعدة� �،إتاحة
أجيال�ل�ساعدة،
لدى� �للأجيال
إعالميةلدى
�ملهار�ت� �للإعالمية
تطوير�ملهار�ت
تطوير
�حلر
إبد�عي�حلر
�لفكر� �للإبد�عي
مهار�ت�لفكر
�سقلمهار�ت
�سامية�، ،سقل
كمهنة�سامية
إعالمكمهنة
� �إىلإىل� �للإعالم

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�لعليا.
�لتقنية�لعليا.
وكليات�لتقنية
إمار�ت،وكليات
وجامعة� �للإمار�ت،
ز�يد،وجامعة
جامعةز�يد،
طالبجامعة
طالب

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

آتية:
�ملحاور� �للآتية:
عمليفيف�ملحاور
ور�سعمل
�سكلور�س
على�سكل
�لربنامجعلى
يقدم�لربنامج
يقدم
وتطويره.
إلكرتوينوتطويره.
�ملوقع� �للإلكرتوين
ت�سميم�ملوقع
• •ت�سميم
إلكرتوين،
�ملوقع� �للإلكرتوين،
ت�سميم�ملوقع
كيفيةت�سميم
حولكيفية
هذهحول
�لعملهذه
ور�سة�لعمل
متحورتور�سة
• •متحورت
�ملقال
حمتوى�ملقال
علىحمتوى
�لغر�فيكعلى
وت�سميم�لغر�فيك
�لتكنولوجياوت�سميم
�دىتاتاأثريأثري�لتكنولوجيا
و وم�م��دى
�سياغته.
أ�سلوب�سياغته.
و�و�أ�سلوب
�ل�سحايف.
�لت�سوير�ل�سحايف.
• •�لت�سوير
�لت�سوير
وتقنيات�لت�سوير
لل�سورةوتقنيات
�خلربيةلل�سورة
�لقيمة�خلربية
حول�لقيمة
�لعملحول
ور�سة�لعمل
متحورتور�سة
• •متحورت
�لفنون.
على�لفنون.
�لرتكيزعلى
و�ملقالت،معمع�لرتكيز
أخبارو�ملقالت،
ل لالالأخبار
و�مل�سموعة
�ملرئيةو�مل�سموعة
�ل�سحافة�ملرئية
• •�ل�سحافة
�ل�سغوطات
�لفعاليفيفظلظل�ل�سغوطات
�لت�سوير�لفعال
�لعملح�ح��ول�ول�لت�سوير
ور�سة�لعمل
متحورتور�سة
• •متحورت
إعالم.
لو�سائل� �للإعالم.
لو�سائل
�لكتابة
• •فنفن�لكتابة
�لكتابة
�ملتنوعةيفيف�لكتابة
و�لتقنيات�ملتنوعة
أ�ساليبو�لتقنيات
�لعملح�ح��ول�ول� �للأ�ساليب
ور�سة�لعمل
تتمحورور�سة
• •تتمحور
وكتابة
إعالميةوكتابة
و�لتغطية� �للإعالمية
�خلربية،و�لتغطية
�لكتابة�خلربية،
و�لفارقبنيبني�لكتابة
�ل�سحافيةو�لفارق
�ل�سحافية
�ملقال.
�ملقال.
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حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

فنية
فعاليةفنية
تغطيةفعالية
كيفيةتغطية
• •كيفية
�لت�سكيلية،
�لفنون�لت�سكيلية،
تقريرعنعن�لفنون
إعد�دتقرير
كيفية� �إعد�د
حولكيفية
�لعملحول
ور�سة�لعمل
تتمحورور�سة
• •تتمحور
لت�س ّكلل
كلماتلت�س ّك
�لفنيةيفيفكلمات
�لر�سالة�لفنية
ونقل�لر�سالة
�ل�سمعيةونقل
و�لفنون�ل�سمعية
وفنون� �للأد�ءأد�ءو�لفنون
وفنون
�لو�سائط.
متعد ّدد�لو�سائط.
تقرير ً� �إعالمي ًا
تقرير ً�
إعالمي ًامتع ّ
ملجلة
�لكتابةملجلة
كيفية�لكتابة
• •كيفية
�لقر�ء.
يجذب�لقر�ء.
مم ّيززيجذب
أ�سلوبمم ّي
�لكتابةباباأ�سلوب
كيفية�لكتابة
حولكيفية
�لعملحول
ور�سة�لعمل
تتمحورور�سة
• •تتمحور
�لتلفزيوين
�لتقدمي�لتلفزيوين
مهار�ت�لتقدمي
• •مهار�ت
�خلرب
تقدمي�خلرب
وفنتقدمي
مهار�توفن
�لطالبمهار�ت
تعليم�لطالب
حولتعليم
�لعملحول
ور�سة�لعمل
تتمحورور�سة
• •تتمحور
�لتلفزيوين.
�لتلفزيوين.
إلكرتونية
للمو�قع� �للإلكرتونية
�لفيديوللمو�قع
إنتاج�لفيديو
•�•�إنتاج
لت�سوير
�خللويلت�سوير
�جلهاز�خللوي
��ستعمال�جلهاز
كيفية��ستعمال
حولكيفية
�لعملحول
ور�سة�لعمل
تتمحورور�سة
• •تتمحور
إلكرتوين
�ملوقع� �للإلكرتوين
على�ملوقع
حتميلهعلى
ميكنحتميله
بحيثميكن
�جلودةبحيث
عايل�جلودة
فيديوعايل
فيديو

املـــدة
املـــدة

أ�سهر
� �88أ�سهر

اجلهة
اجلهة
املعدة
املعدة

.twofour54
إعالميمنمن.twofour54
�لتدريب� �للإعالمي
أكادميية�لتدريب
� �أكادميية

الدولة
الدولة

أبوظبي.
�ملتحدة� �،أبوظبي.
�لعربية�ملتحدة،
إمار�ت�لعربية
� �للإمار�ت

�مل�ساركةيفيف
�مليد�ين�،مل�ساركة
و�لتدريب�مليد�ين،
�لعملو�لتدريب
وور�س�لعمل
�ملحا�سر�توور�س
جمموعةمنمن�ملحا�سر�ت
جمموعة
للم�ساركني،
�نرتنتللم�ساركني،
مو�قع�نرتنت
إن�ساءمو�قع
خالل �إن�ساء
و�لتطبيقمنمنخالل �
�لدولة،و�لتطبيق
�لفعالياتيفيف�لدولة،
التدريب �لفعاليات
منهجيةالتدريب
منهجية
للربنامج.
متخ�س�سةللربنامج.
وجملةمتخ�س�سة
وجملة

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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رائد
برنامجرائد
 6.2.6برنامج
6.2.6
اجلامعة:
رواداجلامعة:
رواد

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

�لطالب
وقدر�ت�لطالب
��ستعد�د�توقدر�ت
�كت�ساف��ستعد�د�ت
يهدف �إىلإىل�كت�ساف
متخ�س�سيهدف �
طالبيمتخ�س�س
برنامجطالبي
برنامج
كفايات
حتققكفايات
و�ساملةحتقق
منوعةو�ساملة
بر�مجمنوعة
خاللبر�مج
وتطويرهامنمنخالل
وتنميتهاوتطويرها
�لقياديةوتنميتها
�لقيادية
عرب
متخ�س�سةعرب
تربويةمتخ�س�سة
علمي،وروؤوري�وؤي�ة��ةتربوية
أكادمييعلمي،
بفكر� �أكادميي
�دتبفكر
�لقائد�ملو�ملوؤثرؤثر�أ �أع�ع��دت
�لقائد
مبتكرة.
منهجيةمبتكرة.
و�سيا�ساتمنهجية
و�سائلو�سيا�سات
و�سائل
منها:
عدةمنها:
ب�سماتعدة
�لطالبيةب�سمات
�لقياد�ت�لطالبية
لبناء�لقياد�ت
ر�ئدلبناء
برنامجر�ئد
ويت�سمبرنامج
ويت�سم
جمتمعها.
و�لنه�سةيفيفجمتمعها.
�لتنميةو�لنه�سة
عجلة�لتنمية
تقودعجلة
بكو�درتقود
و�لغايةبكو�در
�لهدفو�لغاية
�سمو�لهدف
• •�سمو
أكادمييني
قبل �أكادمييني
وح ِّكمممنمنقبل �
وح ُِّك
علميةومنهجية
بطريقةعلمية
بنيبطريقة
بحيثبني
�لعلمية،بحيث
• •�لعلمية،
ومنهجية ُ
�لقيادة.
ومتخ�س�سنييفيف�لقيادة.
ومتخ�س�سني
و�لعربية
�لعامليةو�لعربية
�لقيادية�لعاملية
�لتجارب�لقيادية
فيتالقحمعمع�لتجارب
�لعاملية،فيتالقح
•�•ل�ل�ر�وؤ�ري�وؤي�ة��ة�لعاملية،
منها.
وي�ستفيدمنها.
وي�ستفيد
وم�سار�ته.
�لبناءوم�سار�ته.
أدو�ت�لبناء
�لتنوعيفيف� �أدو�ت
• •�لتنوع
�ار�ت
و�سقل�مل��مله�ه��ار�ت
وتنمية�ل�لجت�جت�ا��اه�ه��ات�اتو�سقل
�ارفوتنمية
تكوين�مل��ملع�ع��ارف
�ل�سموليفيفتكوين
• •�ل�سمول
�لقيادية.
�لقيادية.
و�لفعاليات.
أن�سطةو�لفعاليات.
�لرب�مجو�و�للأن�سطة
و�لتجديديفيف�لرب�مج
إبد�عو�لتجديد
•�•�للإبد�ع
�لتز�ماتهم
ويتكيفمعمع�لتز�ماتهم
�مل�ساركني،ويتكيف
�لفرديةبنيبني�مل�ساركني،
�لفروق�لفردية
فري�عي�لفروق
�ملرونةفري�عي
• •�ملرونة
�لدر��سية.
�لدر��سية.
�ملجتمع
�ادة�ملجتمع
�ملتخ�س�س،وقو�ق��ادة
�لربنامج�ملتخ�س�س،
فريق�لربنامج
�لقياديمعمعفريق
�لتعاي�س�لقيادي
• •�لتعاي�س
ؤثرين.
�ملو�ملوؤثرين.
مرحلتني.
�سكلمرحلتني.
على�سكل
�لربنامجعلى
تقدمي�لربنامج
ويتمتقدمي
ويتم
املرحلةالثانية:
املرحلة
أهيل.
إعد�دوتاوتاأهيل.
أولــى� �:إعد�د
املرحلة االالأولــى:
املرحلة ا
ومتكني.
تكليفومتكني.
الثانية:تكليف
ت�سقل
�لتيت�سقل
باخلرب�ت�لتي
وتزويدهمباخلرب�ت
�مل�ساركنيوتزويدهم
إعد�د�مل�ساركني
العام� �:إعد�د
الربنامجالعام:
هدفالربنامج
هدف
�لقيادية.
ومو�هبهم�لقيادية.
قدر�تهمومو�هبهم
وتنميقدر�تهم
وتنمي
للربنامج:
التف�شيليةللربنامج:
أهدافالتف�شيلية
ا االالأهداف

أهداف
ا اأهداف
الربنامج
الربنامج

�لقيادية.
و�لقدر�ت�لقيادية.
�ل�ستعد�د�تو�لقدر�ت
ذوي�ل�ستعد�د�ت
�لطالبذوي
�كت�ساف�لطالب
• •�كت�ساف
و�لتغيري.
على�لتا�لتاأثريأثريو�لتغيري.
قادرةعلى
متميزةقادرة
قياديةمتميزة
كو�درقيادية
إعد�دكو�در
•�•�إعد�د
�لطالبية.
و�مل�ساركات�لطالبية.
أعمالو�مل�ساركات
مب�ستوى� �للأعمال
�لرقيمب�ستوى
• •�لرقي
�لقيادية.
و�ملمار�سة�لقيادية.
�لفكرو�ملمار�سة
ن�سر�لفكر
• •ن�سر
و�لقدر�ت.
باملو�هبو�لقدر�ت.
للعنايةباملو�هب
متنوعةللعناية
نوعيةمتنوعة
جتاربنوعية
إيجادجتارب
يف �إيجاد
إ�سهاميف �
•�•�للإ�سهام
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ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�سنة
عمر� �1616إىلإىل�2020سنة
�لطالبمنمنعمر
ي�ستهدف�لطالب
ي�ستهدف

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

إبد�عي
�لتفكري� �للإبد�عي
�لتفكري
�لتخطيط
�لتخطيط
�ل�سخ�سي
�ل�سخ�سي
قائد ً�
تكونقائد ً�
كيفتكون
كيف
ؤثر�؟
موموؤثر�؟
�لقادة
عياد�ت�لقادة
عياد�ت
أفكار
ت�سويق� �للأفكار
ت�سويق
مقال؟
تكتبمقال؟
كيفتكتب
كيف

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة

منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

ثقتك؟
تبنيثقتك؟
كيفتبني
كيف
�لروح
�سلوك�لروح
�سلوك
�لذكية
�خلرب�ت�لذكية
�خلرب�ت
�لثقافة
مقدمةيفيف�لثقافة
مقدمة
�ل�سحية
�ل�سحية
�لقر�ءة
تقنيات�لقر�ءة
تقنيات
�لو�عية
�لو�عية
خطابا؟
تكتبخطابا؟
كيفتكتب
كيف

�لب�سري
�ملغناطي�س�لب�سري
�ملغناطي�س
مدير�؟
ت�سبحمدير�؟
كيفت�سبح
كيف
�مل�سكالت
حلحل�مل�سكالت
إد�رة
قو�عد� �إد�رة
قو�عد
�ل�سخ�سية
�مل�سروفات�ل�سخ�سية
�مل�سروفات
خلوق
�سابخلوق
يوميات�ساب
يوميات
�لقائد
نظرة�لقائد
نظرة

�سنتان
�سنتان
�لذكية
�خلرب�ت�لذكية
�سركة�خلرب�ت
�سركة
http://www.smartexp.com.sa/
http://www.smartexp.com.sa/

�لريا�س
�ل�سعودية–�لريا�س
�ل�سعودية–
�لقيادي �
و�لتجريب�لقيادي �
�لكت�سافو�لتجريب
رحالت�لكت�ساف
�لتعلم �رحالت
مو��سيع�لتعلم �
�لتفاعلية �مو��سيع
�للقاء�ت�لتفاعلية �
�للقاء�ت
�لقيادية
و�ملهار�ت�لقيادية
�لقدر�تو�ملهار�ت
تطوير�لقدر�ت
دور�تتطوير
دور�ت
�مل�ساريع
وتخطيط�مل�ساريع
إد�رةوتخطيط
�لذ�تي� �� �إد�رة
�لتعلم�لذ�تي
بر�مج�لتعلم
�ملهار�ت� �بر�مج
�سقل�ملهار�ت
بر�مج�سقل
بر�مج
�لقيادية �
�ل�سخ�سيات�لقيادية �
مقابلة�ل�سخ�سيات
وتنفيذها �مقابلة
�لقياديةوتنفيذها �
�لقيادية
ألعاب
�لقيادية � �ألعاب
و�لتجارب�لقيادية �
�ل�سخ�سياتو�لتجارب
وحتليل�ل�سخ�سيات
در��سةوحتليل
�خلربة �در��سة
بيوت�خلربة �
زيارةبيوت
زيارة
�لقيادية.
و�لرتفيه�لقيادية.
�ملرحو�لرتفيه
�ملرح

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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الجامعة
روادالجامعة
 6.2.7رواد
6.2.7
اجلامعة:
رواداجلامعة:
رواد

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

مركز
�جلامعية،يفيفمركز
�لدر��سية�جلامعية،
�ملرحلة�لدر��سية
بطالب�ملرحلة
�خلا�سبطالب
�لق�سم�خلا�س
و وه�ه�و��و�لق�سم
�حلياة،
وترتيب�حلياة،
إد�رةوترتيب
على� �إد�رة
�لق�سمعلى
هذ��لق�سم
�لتدريبيفيفهذ�
ويعتمد�لتدريب
�رو�د،ويعتمد
�ل�ل��رو�د،
�ل�ستمر�ر
يرغب�ل�ستمر�ر
�لذييرغب
�ملتدرب�لذي
مل�ستقبل�ملتدرب
�ملنا�سبمل�ستقبل
�لتخ�س�س�ملنا�سب
و�ختيار�لتخ�س�س
و�ختيار
�دور�ت
�لرب�مجو�ل�و�ل��دور�ت
إد�رة�لرب�مج
على� �إد�رة
أي�ساعلى
ويعتمد� �أي�سا
�لقادمة،ويعتمد
ل�سنو�ته�لقادمة،
فيهفيهل�سنو�ته
منا�سبا
ير�همنا�سبا
وفقماماير�ه
إقامتهاوفق
وترتيبهاو�و�إقامتها
إعد�دهاوترتيبها
عن �إعد�دها
�مل�سئولعن �
وهو�مل�سئول
بنف�سه،وهو
بنف�سه،
ومتابعة
لتقييمومتابعة
�ملتدربلتقييم
ويخ�سع�ملتدرب
ذلك،ويخ�سع
علىذلك،
�لرو�دعلى
مركز�لرو�د
إد�رةمركز
إ�سر�ف� �إد�رة
باباإ�سر�ف
بكل
خطتهبكل
جن��از�ازخطته
ي�سللإلإجن�
حتىي�سل
للمركزحتى
�ن�سمامهللمركز
فرتة�ن�سمامه
�و�لفرتة
دقيقنيط�ط��و�ل
دقيقني
جناح.
جناح.
�ملتخ�س�سةيفيفكلكل
�لتدريبية�ملتخ�س�سة
�لدور�ت�لتدريبية
�جلامعةمامابنيبني�لدور�ت
رو�د�جلامعة
بر�مجرو�د
وتتنوعبر�مج
وتتنوع
�لتجارب
أ�سحاب�لتجارب
و�لختالطمعمع� �أ�سحاب
�لناجحةو�لختالط
�لتجارب�لناجحة
بر�مج�لتجارب
وبنيبر�مج
جمال،وبني
جمال،
�ملتخ�س�سة
ؤمتر�ت�ملتخ�س�سة
وتنظيم�ملو�ملوؤمتر�ت
حياتهم،وتنظيم
و�ملميزةيفيفحياتهم،
�لناجحةو�ملميزة
�حلياتية�لناجحة
�حلياتية
�لعامل.
دول�لعامل.
ملختلفدول
�خلارجيةملختلف
و�لرحالت�خلارجية
و�لرحالت
�خلطط
و�سع�خلطط
علىو�سع
�جلامعةعلى
رو�د�جلامعة
فل�سفةرو�د
تعتمدفل�سفة
�جلامعةتعتمد
رو�د�جلامعة
فل�سفة �أد�ءأد�ءرو�د
فل�سفة �
إقامة
حده،و�و�إقامة
علىحده،
وخطتهعلى
متدربوخطته
ومتابعةكلكلمتدرب
متدرب،ومتابعة
لكلمتدرب،
�ل�سخ�سيةلكل
�ل�سخ�سية
مرحلة
وهيمرحلة
معهم،وهي
و�لحتكاكمعهم،
�لناجحنيو�لحتكاك
وخمالطة�لناجحني
�جلماعيوخمالطة
�لتدريب�جلماعي
�لتدريب
على
أ�سا�سيعلى
ب�سكل� �أ�سا�سي
�ملرحلةب�سكل
هذه�ملرحلة
باعتمادهذه
�ل�سابقةباعتماد
�ملر�حل�ل�سابقة
لكل�ملر�حل
مكملةلكل
مكملة
و�لنقا�س.
و�لفكرو�لنقا�س.
�لتحليلو�لفكر
�لتحليل

أهداف
ا اأهداف
الربنامج
الربنامج

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

تكون
وج�سدياتكون
وعاطفياوج�سديا
وفكرياوعاطفيا
روحياوفكريا
متو�زنةروحيا
�سخ�سيةمتو�زنة
�د�د�سخ�سية
�.1.1إ �إع�ع��د�د
�لنا�س
لقيادة�لنا�س
ؤهلةلقيادة
موموؤهلة
�ملتدرب
لدى�ملتدرب
�لرتبويةلدى
إ�سالمية�لرتبوية
و�ملفاهيم� �للإ�سالمية
�لقيمو�ملفاهيم
زرع�لقيم
.2.2زرع
إميانية
و�لقر�آنيةآنيةو�و�للإميانية
�ل�سرعيةو�لقر�
�لثقافة�ل�سرعية
ومتكني�لثقافة
أ�سي�سومتكني
.3.3تاتاأ�سي�س
�حلياة.
وفهم�حلياة.
�لو�قعيوفهم
�لوعي�لو�قعي
زيادة�لوعي
.4.4زيادة
�جلامعية
�ملرحلة�جلامعية
طالب�ملرحلة
طالب
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ح�سب� �للآتي:آتي:
�سنو�تح�سب
ثالث�سنو�ت
علىثالث
�لربنامجعلى
مو�د�لربنامج
تق�سيممو�د
يتميتمتق�سيم
أوىل:
أوىل:
الال
ال�شنة ا
ال�شنة ا

�لقيادة
�-لقيادة�لوجد�ين
�لذكاء�لوجد�ين
�-لذكاء�لعامة
�لعالقات�لعامة
�-لعالقات�لناجح
إلقاء�لناجح
فن �للإلقاء
--فن �

و�لتعامل
بالنف�سو�لتعامل
�لثقةبالنف�س
و�لوقت �--لثقة
أولوياتو�لوقت
ترتيب �للأولويات
-ترتيب ��لذ�ت.
معمع�لذ�ت.
�ل�سغوط.
إد�رة�ل�سغوط.
و�و�إد�رة
و�لتن�سيق
�لتحفيزو�لتن�سيق
�-لتحفيز�لجتماعات
إد�رة�لجتماعات
 �� -إد�رةؤ�س�سة
للموؤ�س�سة
�لولءللمو
وبناء�لولء
�لعمل وبناء
فرق�لعمل
بناءفرق
مهار�تبناء
-مهار�تحياتك
رتبحياتك
--رتب

الثانية:
ال�شنةالثانية:
ال�شنة

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

أزمات
إد�رة �للأزمات
�ل�سرت�تيجي � �إد�رة �
�لتخطيط�ل�سرت�تيجي
�-لتخطيط�جلدوى
در��سة�جلدوى
-در��سة�لقت�سادية
�لقت�سادية
و�لنفوذ
�لقوةو�لنفوذ
�لقوة
ؤ�س�سي
�لعمل�ملو�ملوؤ�س�سي
�-لعملطريق�لقيادة
�جلودةطريق
�-جلودةأفر�د
وتقييم �للأفر�د
حتليلوتقييم �
�لفعال حتليل
�ل�سر�ف�لفعال
مهار�ت�ل�سر�ف
�لقيادة --مهار�ت
و�ملنظمات
و�ملنظمات
�سلوكية
مهار�ت�سلوكية
-مهار�تإد�ري
�لتطوير �للإد�ري
�-لتطوير �قيادية
قيادية
وحل
�لقر�ر�توحل
�تخاذ�لقر�ر�ت
�تخاذ
و�حلو�ر
إقناعو�حلو�ر
فن �للإقناع
-فن ��مل�سكالت
�مل�سكالت
و�لبتكار
إبد�عو�لبتكار
 �� -للإبد�عو�لتفاو�س
و�لتفاو�س
الثالثة:
ال�شنةالثالثة:
ال�شنة

�ل�سريعة
�لقر�ءة�ل�سريعة
�-لقر�ءة�ل�ستيعاب
وتنمية�ل�ستيعاب
وتنمية
ؤ�س�سات
تطوير�ملو�ملوؤ�س�سات
-تطوير(�لتدريب)
أفر�د(�لتدريب)
و�و�للأفر�د
�لت�سويق
�--لت�سويق

�ل�سر�ع
إد�رة�ل�سر�ع
 �� -إد�رة�مل�سروعات
إد�رة�مل�سروعات
 �� -إد�رة�لقيادية
أخالق�لقيادية
� -� -للأخالق

املـــدة
املـــدة

�سنو�ت
�33سنو�ت

اجلهة
اجلهة
املعدة
املعدة

�لقيادي
للتدريب�لقيادي
�لرو�دللتدريب
مركز�لرو�د
مركز

الدولة
الدولة

�لكويت
�لكويت

�لتغيري
إد�رة�لتغيري
 �� -إد�رة�لفعال
�لتفوي�س�لفعال
�--لتفوي�س

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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التدريبية
الدوراتالتدريبية
.1.1الدورات

تدريبية.
دور�تتدريبية.
�سكلدور�ت
على�سكل
�لرب�مجعلى
جمموعةمنمن�لرب�مج
تقدميجمموعة
يتميتمتقدمي
العلمية
الور�سالعلمية
.2.2الور�س

�لعمل.
ور�س�لعمل.
بطريقةور�س
�لتدريبيةبطريقة
�لدور�ت�لتدريبية
�لعمليةيفيف�لدور�ت
�جلو�نب�لعملية
تقدمي�جلو�نب
يتميتمتقدمي
احلوارات
.3.3احلوارات

حياتية.
بتجاربحياتية.
عالقةبتجارب
ؤ�س�سيةلهالهاعالقة
جهاتموموؤ�س�سية
�سخ�سياتأو�أوجهات
��ست�سافة�سخ�سيات �
يتميتم��ست�سافة
املقاالت
.4.4املقاالت

يعر�س
�مل�ستقبلي،يعر�س
جماله�مل�ستقبلي،
متخ�س�س ًايفيفجماله
علمي ًامتخ�س�س ًا
مقاًل ًلعلمي ًا
�لع�سومقا
يختار�لع�سو
وهي� �أنأنيختار
وهي
ورقية،
و�سائلورقية،
مبا�سرةيفيفو�سائل
إلكرتوين�أو�أومبا�سرة
�لربيد� �للإلكرتوين
بو��سطة�لربيد
�ملجموعةبو��سطة
على�ملجموعة
على
و�لق�سية
�ملقالو�لق�سية
حول�ملقال
�سارحار�ر�أيهأيهحول
أ�سطر�،سارحا
�خلم�سة �أ�سطر،
يتجاوز�خلم�سة �
ويكتبر�ر�أيهأيهمبامبالليتجاوز
ويكتب
أمامهم.
�لتي� �أمامهم.
�لتي
القراءات
.5.5القراءات

منهجية
منهجية
التـــــدريب
التـــــدريب

جميع
�لكتب� �جل�جل��دي��دي��دة�دةيفيفجميع
جمموعةم�م��ن�ن�لكتب
ف�سليتميتم� �خ�تخ�يت�ي��ار�ارجمموعة
يفيفك�ك��ل�لف�سل
كذلك
و�حلر�سكذلك
منها،و�حلر�س
لال�ستفادةمنها،
للمتدربنيلال�ستفادة
وتقدميهاللمتدربني
�لتخ�س�ساتوتقدميها
�لتخ�س�سات
جمال.
�لتخ�س�سيةيفيفكلكلجمال.
�لعلمية�لتخ�س�سية
و�لدوريات�لعلمية
�ملجالتو�لدوريات
متابعة�ملجالت
علىمتابعة
على
الداخلية
الرحالتالداخلية
.6.6الرحالت

�لتدريب
�لتنوعبنيبني�لتدريب
أ�سا�سي�لتنوع
هدفها� �للأ�سا�سي
�لجتماعيةهدفها
�الت�لجتماعية
و وه�ه��ذه�ذه�ل�ل��ر�رح�ح��الت
�لرحلة�أو�أو
�الل�لرحلة
تدريبيةخ�خ��الل
�ادةتدريبية
تقدميم�م��ادة
تخلومنمنتقدمي
وطبعاللتخلو
و�لرتفيه،وطبعا
و�لرتفيه،
�حلياتية.
جتاربهم�حلياتية.
ومناق�سةجتاربهم
ناجحةومناق�سة
ل�سخ�سيةناجحة
��ست�سافةل�سخ�سية
��ست�سافة
اخلارجية
الرحالتاخلارجية
.7.7الرحالت

فائدة،
أكرثهافائدة،
�ملتدربني،و�و�أكرثها
أع�ساء�ملتدربني،
تفاعالبنيبني� �للأع�ساء
أن�سطةتفاعال
أكرث� �للأن�سطة
وهيمنمن� �أكرث
وهي
عمل
�رو�در�ئ�ر�ئ��د��د�يفيفعمل
مركز�ل�ل��رو�د
��سممركز
�ملنطقة��سم
م�ستوى�ملنطقة
علىم�ستوى
أ�سبح� �للآنآنعلى
و�و�أ�سبح
�خلارجية.
�لرحالت�خلارجية.
�لرحالت
ؤمترات
ؤمترات
.8.8املواملو

على
عمليعلى
ب�سكلعملي
أع�ساءب�سكل
تدريب� �للأع�ساء
ؤمترهوهوتدريب
أ�سا�سيمنمن�ملو�ملوؤمتر
�لهدف� �للأ�سا�سي
�لهدف
�جلماهريية.
أحد�ث�جلماهريية.
إد�رة� �للأحد�ث
� �إد�رة
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القيادي
التأهيلالقيادي
دبلومالتأهيل
 6.2.8دبلوم
6.2.8

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

مببادرة
2012م،م،مببادرة
عام2012
منذعام
�لقياديمنذ
أهيل�لقيادي
متنوعيفيف�لتا�لتاأهيل
تدريبيمتنوع
برنامجتدريبي
برنامج
ترين
إيالفترين
لدى� �إيالف
�ملعتمدينلدى
�ملدربني�ملعتمدين
جمموعةمنمن�ملدربني
جمموعة
�ل�سباب
مبد�أ � �أنأن �ل�سباب
منطلقني منمن مبد�أ
 ،http://www.illaftrain.co.ukمنطلقني
،http://www.illaftrain.co.uk
�لربنامج:
مقدمة�لربنامج:
وجاءيفيفمقدمة
�لعربية.وجاء
بلد�ننا�لعربية.
�لكربىيفيفبلد�ننا
�لقوة�لكربى
ي�سكل�لقوة
ي�سكل
فحريبنابنا� �ألأل
�مل�سرقللأمتنا؛
�مل�ستقبل�مل�سرق
ي�سكلون�مل�ستقبل
�ل�سبابي�سكلون
كما� �أنأن�ل�سباب
كما
فحري ٌ
أمتنا؛لذ�لذ� ٌ
ت�سافر
إهمالبلبلللبدبدمنمنت�سافر
طي �للإهمال
�ملجتمعطي �
�لعري�سةمنمن�ملجتمع
�لفئة�لعري�سة
هذه�لفئة
نرتكهذه
نرتك
�لنهو�س
ؤهالت�لنهو�س
ميتلككلكلموموؤهالت
جنعلهجيجي ًال ًالميتلك
حتىجنعله
موقعهحتى
�جلهودك ٌكل ٌلمنمنموقعه
�جلهود
نف�سهويفويف
للتغيرييفيفنف�سه
قائد ً�للتغيري
جعلهجيجي ًال ًالقائد ً�
خاللجعله
وذلكمنمنخالل
و�حل�سارةوذلك
و�حل�سارة
ي�سمه.
�لذيي�سمه.
�ملجتمع�لذي
�ملجتمع
ؤهله
وقيادة� �للأخرأخرتوتوؤهله
�لذ�تية،وقيادة
�لقيادة�لذ�تية،
مهار�ت�لقيادة
�ل�سبابمنمنمهار�ت
متكني�ل�سباب
• •متكني
�لغد.
قائد�لغد.
يكونقائد
لكييكون
لكي
ومع� �للأخرأخر
�لذ�تومع
إيجابيمعمع�لذ�ت
�لتو��سل� �للإيجابي
مهار�ت�لتو��سل
متكينهمنمنمهار�ت
• •متكينه
لديه
�د�علديه
روح� �لإبلإ�ب ��د�ع
وتنميةروح
�در��س��س��ي�،ي،وتنمية
�لتفوق�ل�ل��در��
�ار�ت�لتفوق
إك�سابهم�مه�ه��ار�ت
•�•�إك�سابه
و�ملوهبة
و�ملوهبة
�لعظيمة
للم�ساريع�لعظيمة
و�لتخطيطللم�ساريع
�ل�سخ�سي،و�لتخطيط
�لتخطيط�ل�سخ�سي،
على�لتخطيط
تدربيهعلى
• •تدربيه
�لدخل
�لدخل
على
بنا ًءعلى
�ل�سخ�سيبنا ًء
لنمطه�ل�سخ�سي
�ملنا�سبةلنمطه
�ملهنة�ملنا�سبة
طبيعة�ملهنة
يكت�سفطبيعة
•�•�أنأنيكت�سف
تخ�س�سية
��ستمار�تتخ�س�سية
��ستمار�ت
و�لثقة
بال�سربو�لثقة
ويت�سلحبال�سرب
�ملحيطويت�سلح
تعاملهمعمع�ملحيط
فاعاليفيفتعامله
يكونفاعال
•�•�أنأنيكون
و�لتحدي
إر�دةو�لتحدي
بالنف�سو�و�للإر�دة
بالنف�س
�ل�سباب
�ل�سباب
و�لتالميذ
�لطالبو�لتالميذ
�لطالب
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

القيادية:
املهاراتالقيادية:
-1-1املهارات

الذاتية:
املهاراتالذاتية:
-2-2املهارات

إد�رة
إيجابيو�و�إد�رة
�لتفكري �للإيجابي
• •�لتفكري �
�لغ�سب.
�لغ�سب.
تقي�سها؟
وكيفتقي�سها؟
بالنف�س.وكيف
�لثقةبالنف�س.
• •�لثقة
تنميها؟
وكيفتنميها؟
وكيف
�لعالقات
وبناء�لعالقات
�لتو��سلوبناء
• •�لتو��سل
�جليدة.
�جليدة.

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة
منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

�لفعالة
�لقيادة�لفعالة
• •�لقيادة
و�لفرق
إد�رة؟و�لفرق
�لقيادةو�و�للإد�رة؟
معنى�لقيادة
• •معنى
بينهما
بينهما
فعال؟
قائد�فعال؟
تكونقائد�
كيفتكون
• •كيف
منط
وحتديدمنط
قيا�سوحتديد
متارينقيا�س
• •متارين
�لقيادة
�لقيادة
تقبل
�لقيادةللتقبل
قانونيفيف�لقيادة
• •2121قانون
الدرا�شية:
املهاراتالدرا�شية:
-3-3املهارات
�جلدل
�جلدل
�لعامل
�لدر��سي�(:لعامل
�لتفوق�لدر��سي(:
• •�لتفوق
�لجتماعات
قيادة�لجتماعات
• •قيادة
�لزمني//
�لعمل�لزمني
�لنف�سي�//لعمل
�لنف�سي
�ملنظمات
�لتغيرييفيف�ملنظمات
إد�رة�لتغيري
•�•�إد�رة
�ملو�سوعي)
�لعامل�ملو�سوعي)
�لعامل
و�لهيئات
و�لهيئات
�لبحوث
إعد�د�لبحوث
منهجية �إعد�د
• •منهجية �
�لعمر
إد�رة�لعمر
�لتخطيطو�و�إد�رة
• •�لتخطيط
و�لر�سائل.
و�لر�سائل.
أهميته
�لتخطيطو�و�أهميته
مفهوم�لتخطيط
• •مفهوم
و�ملر��سالت
�لطلباتو�ملر��سالت
كتابة�لطلبات
• •كتابة
أنو�عه
و�و�أنو�عه
إد�رية
� �للإد�رية
و�لروؤيةؤية
�لر�سالةو�لرو
حتديد�لر�سالة
• •حتديد
�لذ�تية.؟
�سريتك�لذ�تية.؟
تكتب�سريتك
كيفتكتب
• •كيف
�لوقت
�لتعاملمعمع�لوقت
مهار�ت�لتعامل
• •مهار�ت
�سفوية؟
مقابلة�سفوية؟
جتتازمقابلة
كيفجتتاز
• •كيف
بفاعلية
بفاعلية
و�ملهني
�لدر��سيو�ملهني
�لتوجيه�لدر��سي
�لتنموية • •�لتوجيه
�مل�ساريع�لتنموية
إعد�د�مل�ساريع
منهجية �إعد�د
• •منهجية �
خالل
مهنتكمنمنخالل
علىمهنتك
تعرفعلى
• •تعرف
�سخ�سي
م�سروع�سخ�سي
در��سةم�سروع
• •در��سة
�ل�سخ�سي.
منطك�ل�سخ�سي.
منطك

1313يوميوم
ترين
إيالفترين
لدى� �إيالف
مدربنيلدى
جمموعةمدربني
جمموعة
http://www.illaftrain.co.uk
http://www.illaftrain.co.uk

�ملغرب
�ملغرب
عمل
وخططعمل
م�ساريعوخطط
عمل ––م�ساريع
ور�سعمل
حما�سر�ت ––ور�س
حما�سر�ت
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الوطني
الديمقراطيالوطني
المعهدالديمقراطي
لدىالمعهد
الشبابيةلدى
القياداتالشبابية
 6.2.9القيادات
6.2.9

نبذة
نبذة
الربنامج
عنالربنامج
عن

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�جلو�نب
�ل�سبابيفيف�جلو�نب
مهار�ت�ل�سباب
لتنميةمهار�ت
إلكرتوين،لتنمية
تدريب �إلكرتوين،
برنامجتدريب �
عبارةعنعنبرنامج
عبارة
ل�سرح
فيديول�سرح
مقاطعفيديو
علىمقاطع
�لربنامجعلى
ويحتوي�لربنامج
�ملدين،ويحتوي
و�لعمل�ملدين،
�لقياديةو�لعمل
�لقيادية
و�لورقيةيفيف
إلكرتونيةو�لورقية
�مل�سادر� �للإلكرتونية
وجمموعةمنمن�مل�سادر
�لقيادية،وجمموعة
�ملفاهيم�لقيادية،
�ملفاهيم
�ل�سيا�سي.
�ل�سبابي�ل�سيا�سي.
و�لعمل�ل�سبابي
إلكرتوينو�لعمل
و�لتعامل� �للإلكرتوين
بالنف�سو�لتعامل
�لثقةبالنف�س
جمالت�لثقة
جمالت
�لقيادة.
مبفاهيم�لقيادة.
�مل�ساركنيمبفاهيم
تزويد�مل�ساركني
.1.1تزويد
�لعمل.
فرق�لعمل.
بناءفرق
كيفيةبناء
�مل�ساركنييفيفكيفية
تزويد�مل�ساركني
.2.2تزويد
�ل�ساب.
لدى�ل�ساب.
�لذ�تيةلدى
�جلو�نب�لذ�تية
تعزيز�جلو�نب
.3.3تعزيز
�لجتماعية.
�ل�سبكات�لجتماعية.
�لتعاملمعمع�ل�سبكات
مبهار�ت�لتعامل
�لتزويدمبهار�ت
�.4.4لتزويد
عام
ب�سكلعام
�ل�سبابب�سكل
�ل�سباب
القيادة:
.1.1القيادة:

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

�لفعالة.
�لقيادة�لفعالة.
متتلكها�لقيادة
�لتيمتتلكها
و�ل�سفات�لتي
�لقيادةو�ل�سفات
معنى�لقيادة
• •معنى
أفر�د
على� �للأفر�د
توظيفهاعلى
وكيفيةتوظيفها
�ملختلفةوكيفية
�لقيادية�ملختلفة
�لنماذج�لقيادية
• •�لنماذج
و�ملنظمات.
و�ملنظمات.

ب�شهولة:
امل�شكالتب�شهولة:
وحلامل�شكالت
النقديوحل
التفكريالنقدي
.2.2التفكري

�سهولة.
بكل�سهولة.
�مل�ساكلبكل
حلل�مل�ساكل
ب�سيطةحلل
خطو�تب�سيطة
• •66خطو�ت
الفعال
للعملالفعال
دليلكللعمل
.3.3دليلك
إلكرتوين
النا�شط االالإلكرتوين
.4.4النا�شط ا
والتنظيم
االت�شالوالتنظيم
لغايةاالت�شال
إنرتنتلغاية
توظيف االالإنرتنت
.5.5توظيف ا
ال�شباب
إ�شراكال�شباب
املعلوماتالالإ�شراك
تكنولوجيااملعلومات
ا�شتخدامتكنولوجيا
.6.6ا�شتخدام

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة

مفتوحة
مفتوحة
�لوطني
�لدميقر�طي�لوطني
�ملعهد�لدميقر�طي
�ملعهد
http://www.ndimena.org/youth/leadership-skills
http://www.ndimena.org/youth/leadership-skills

م�سر
م�سر

أدلة.
وقر�ءة� �أدلة.
كتب، ،وقر�ءة
قر�ءةكتب
إلكرتوين،قر�ءة
تدريب� �إلكرتوين،
التدريب تدريب
منهجيةالتدريب
منهجية
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غير
القطاعغير
فيالقطاع
للقادةفي
المهنيللقادة
للتطويرالمهني
أجنبيةللتطوير
برامجأجنبية
 6.3برامج
6.3
الربحي
الربحي
الربنامج
الربنامج
النوع
النوع
التكلفة
التكلفة
إجمالية/
ا االالإجمالية/
الدورة
الدورة
املدة
املدة

الو�شف
الو�شف

للزمالة
للتفرغللزمالة
Alstonللتفرغ
AlstonBannerman
برنامجBannerman
66.3.3.1.1برنامج
تفرغ
زمالة//تفرغ
زمالة
أمريكي
دولر� �أمريكي
� �2525ألفألفدولر
�سهور
�33++سهور
�ساعاتعملٍ
طويلة
عملٍطويلة
�لغالب�ساعات
يعنييفيف�لغالب
�لجتماعي،يعني
�لتغيري�لجتماعي،
بهدف�لتغيري
�لعملبهدف
�لعمل
�لعمل
�سغط�لعمل
�لبعدعنعن�سغط
�لتمكنمنمن�لبعد
وعدم�لتمكن
قليلة،وعدم
ومكافاآتآتقليلة،
زهيد،ومكافا
باباأجرٍأجرٍزهيد،
�لطاقة
�سحن�لطاقة
إعادة�سحن
للر�حةو�و�إعادة
�ملخ�س�سللر�حة
�لوقت�ملخ�س�س
تو�فر�لوقت
عدمتو�فر
وعندعدم
�ليومي.وعند
�ليومي.
و�لنقدية.
إبد�عيةو�لنقدية.
�لقيادة �للإبد�عية
فقد�ن�لقيادة �
ذلكفقد�ن
ينتجعنعنذلك
و�لعقليةقدقدينتج
�جل�سديةو�لعقلية
�جل�سدية
31
من31
قدماءمن
منظمنيقدماء
190منظمني
ويدعم190
يكرمويدعم
�ملركزيكرم
كان�ملركز
1988كان
عام1988
منذعام
منذ
إمد�دهم
بو��سطة� �إمد�دهم
وغو�مبو��سطة
ووبورترييكووغو�م
كولومبياووبورترييكو
ومقاطعةكولومبيا
أمريكيةومقاطعة
ولية� �أمريكية
ولية
ً
ً
ً
ً
زمالة
خاللزمالة
و�لتجديدمنمنخالل
للتفكريو�لتجديد
كافياللتفكري
وقتاكافيا
أخذو�وقتا
لكيياياأخذو�
بامل�سادرلكي
بامل�سادر
أمريكي
دول ٍر� �أمريكي
يتلقون� �2525ألفألفدول ٍر
�لتفرغيتلقون
زمالء�لتفرغ
.Alstonزمالء
.AlstonBannerman
Bannerman
و�لتجديد.
للتفكريو�لتجديد.
خارجي ٍةللتفكري
أ�سهرٍخارجي ٍة
أخذو�ثالثة
لكيياياأخذو�
جائزةلكي
جائزة
ثالثة� �أ�سهرٍ
متىمامار�ر�أو�أو�
تفرغهممتى
�سنو�تتفرغهم
�Alstonسنو�ت
AlstonBannerman
زمالءBannerman
ي�ستخدمزمالء
ي�ستخدم
يق�سون
وغالب ًامامايق�سون
�لقادم،وغالب ًا
للعمل�لقادم،
أنف�سهمللعمل
جتهيز �أنف�سهم
علىجتهيز �
ي�ساعدهمعلى
ذلكي�ساعدهم
� �أنأنذلك
�لن�سطاء
بع�س�لن�سطاء
بزيار�تمعمعبع�س
و�لقيامبزيار�ت
و�لدر��سةو�لقيام
�ل�سفرو�لدر��سة
�لوقتيفيف�ل�سفر
هذ��لوقت
هذ�
مهار�ت ٍ
ٍ
و�لختبار
و�لتخطيطو�لختبار
جديدةو�لتخطيط
مهار�تجديدة
و�كت�ساب
و�لكتابة و�كت�ساب
و�لقر�ءةو�لكتابة
و�لقر�ءة
عائالتهم
بع�س�ل�ل�و�ق�و�ق��ت�تم�م�ع��ععائالتهم
وق�ساءبع�س
�هتماماتج�ج��دي��دي��دة�دةوق�ساء
و�كت�ساف�هتمامات
و�كت�ساف
أرو�حهم.
وجتديد� �أرو�حهم.
و�ل�ست�سفاءوجتديد
و�ل�ست�سفاء
�لتوقف
أهمية�لتوقف
�درون� �أهمية
أي�س ًاي�يق�ق��درون
� �Alstonأي�س ًا
AlstonBannerman
�الء Bannerman
� �إنإنز زم�م��الء
و�لتجديد.
�لتفكريو�لتجديد.
�لوقتمنمن� �أجلأجل�لتفكري
لبع�س�لوقت
�خللفقليقلي ًال ًاللبع�س
و�لرجوع� �إىلإىل�خللف
و�لرجوع
و�لتطوير
�لتخطيطو�لتطوير
على�لتخطيط
�ل�سركاتعلى
ي�ساعد�ل�سركات
عام ًال ًالي�ساعد
�لتفرغعام
�سنو�ت�لتفرغ
تعترب�سنو�ت
تعترب
وتعزيز
�لتفكريوتعزيز
مبد�أ�لتفكري
و�حرت�ممبد�أ
و�لتعاونو�حرت�م
إبد�عو�لتعاون
على� �للإبد�ع
و�لت�سجيععلى
�لقياديو�لت�سجيع
�لقيادي
و�ملنظمني.
ؤ�س�ساتو�ملنظمني.
�لتو��سلبنيبني�ملو�ملوؤ�س�سات
�لتو��سل

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
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على
منهمعلى
�ل�سغارمنهم
وت�سجيع�ل�سغار
�خلربةوت�سجيع
ذوي�خلربة
�ملنظمني،ذوي
حتفيز�ملنظمني،
خاللحتفيز
ومنخالل
ومن
Alston
زمالةAlston
طويلة� �للأجلأجلفافاإنإنزمالة
كمهن ٍةطويلة
�لتنظيمكمهن ٍة
حول�لتنظيم
نظرتهمحول
تغيرينظرتهم
تغيري
�لتغيري
إحد�ث�لتغيري
�لالزمةللإحد�ث
�لتحتية�لالزمة
�لبنية�لتحتية
بناء�لبنية
علىبناء
ت�ساعدعلى
Bannermanت�ساعد
Bannerman
�مل�ستد�م.
�ملمنهج�مل�ستد�م.
�ملمنهج
Alston
AlstonBannerman
زمالةBannerman
بربنامجزمالة
لاللتحاقبربنامج
�ل�سروطلاللتحاق
بع�س�ل�سروط
هناكبع�س
هناك
كالتايل:
وهيكالتايل:
وهي
�سنو�ت.
أكرثمنمن�1010سنو�ت.
�ملجتمعي �أكرث
�لتنظيم�ملجتمعي �
خربةيفيف�لتنظيم
هناكخربة
تكونهناك
•�•�أنأنتكون
�ل�سود.
جمتمعات�ل�سود.
�لجتماعييفيفجمتمعات
�لتغيري�لجتماعي
بعمل�لتغيري
�للتز�مبعمل
• •�للتز�م
أمريكيةأو�أو
�سامو� �للأمريكية �
غو�مأو�أو�سامو� �
بورترييكوأو�أوغو�م �
�ملتحدةأو�أوبورترييكو �
�لوليات�ملتحدة �
�لعي�سيفيف�لوليات
• •�لعي�س
أمريكا.
�لعذر�ءيفيف� �أمريكا.
�جلزر�لعذر�ء
�جلزر
AlstonBannerman
برنامجBannerman
ويبحثبرنامج
ويبحث
يعملونيف:يف:
ممنيعملون
�ملتقدمنيممن
Alstonعنعن�ملتقدمني
ت�سرف
�تخاذت�سرف
على�تخاذ
�ملت�سررينعلى
حث�ملت�سررين
خاللحث
�لظلممنمنخالل
أ�سباب�لظلم
حماربة� �أ�سباب
• •حماربة
��سرت�تيجي.
تعاوين��سرت�تيجي.
تعاوين
�د�ث
على�إ �إح�ح��د�ث
�لظلم،وتووتوؤثرؤثرعلى
متار�س�لظلم،
�لتيمتار�س
أنظمة�لتي
�لوقوفيفيفو وج�ج�ه��ه� �للأنظمة
• •�لوقوف
�ملطلوب.
�لتغيري�ملطلوب.
�لتغيري
أ�ساليب
وتطوير� �أ�ساليب
دميوقر�طيةوتطوير
م�سارك ٍةدميوقر�طية
�ملجتمعيةمنمن� �أجلأجلم�سارك ٍة
�لقدرة�ملجتمعية
بناء�لقدرة
• •بناء
�لتقليدية.
�لقيادة�لتقليدية.
�لقيادة
�ملجتمع.
�لثقافيةيفيف�ملجتمع.
و�ملبادئ�لثقافية
باملثلو�ملبادئ
�لعرت�فباملثل
• •�لعرت�ف
�سنع
�لقوةيف�سنع
خاللها�لقوةيف
�ملجتمعمنمنخاللها
�ر�د�ملجتمع
ميلك�أف�أ�ف��ر�د
م�سرتكةميلك
هياكلم�سرتكة
خلقهياكل
• •خلق
�لقر�ر.
�لقر�ر.
خالل
�لجتماعيمنمنخالل
�لتغيري�لجتماعي
نحو�لتغيري
�لنتقالنحو
حركة�لنتقال
بناءحركة
�مل�ساهمةيفيفبناء
• •�مل�ساهمة
ٍ
ٍ
و�لتعاون
أخرى،و�لتعاون
دو�ئر �أخرى،
حتالفاتمعمعدو�ئر �
وو�سعحتالفات
�لق�سايا،وو�سع
رو�بطبنيبني�لق�سايا،
أ�سي�سرو�بط
تاتاأ�سي�س
أخرى.
�ملنظمات� �للأخرى.
معمع�ملنظمات
يلي:
�لقياممبامبايلي:
�لزمالء�لقيام
على�لزمالء
يجبعلى
يجب
أقل،
على� �للأقل،
متتابعةعلى
أ�سهرمتتابعة
ملدة� �33أ�سهر
�لعمليةملدة
�ليومية�لعملية
أن�سطة�ليومية
�لتوقفعنعن� �للأن�سطة
• •�لتوقف
روتينهم
متام ًاعنعنروتينهم
تبتعدمتام ًا
�لتيتبتعد
أن�سطة�لتي
�لوقتل لالالأن�سطة
وتخ�سي�سذل�ذل��ك�ك�لوقت
وتخ�سي�س
�ليومي.
�ليومي.
�لتفرغ.
وبعد�لتفرغ.
قبلوبعد
جل�ساتقبل
ح�سورجل�سات
• •ح�سور
�لزمالة.
على�لزمالة.
�حل�سولعلى
و�حدمنمن�حل�سول
عامو�حد
خاللعام
بالتفرغخالل
�لبدءبالتفرغ
• •�لبدء
علىماما
يحتويعلى
خا�سيحتوي
تقريرخا�س
أ�سهريفيفتقرير
أربعة� �أ�سهر
خالل� �أربعة
قامو�بهبهخالل
ت�سجيلماماقامو�
• •ت�سجيل
لديهم،وماوماهوهو
�لقيادةلديهم،
حت�سني�لقيادة
دو ٌريفيفحت�سني
وكانلهلهدو ٌر
�لتفرغ،وكان
أثناء�لتفرغ،
تعلموهيفيف� �أثناء
تعلموه
عملهم.
علىعملهم.
�لتفرغعلى
تاتاأثريأثري�لتفرغ
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للقيادة
�لربحيةللقيادة
غري�لربحية
Americanغري
AmericanExpress
أكادمييةExpress
� � 66.3.3.2.2أكادميية
�جلديد
�لقائد�جلديد
تطوير�لقائد
تطوير
أمريكي
دولر� �أمريكي
مليوندولر
44.2.2مليون
�سهر
�1515سهر
�لقادممنمن
�جليل�لقادم
لبناء�جليل
.Americanلبناء
.AmericanExpress
قبلExpress
ممولمنمنقبل
�لربنامجممول
�لربنامج
NCRW-Amex
(زمالة-Amex
�لربحي(زمالة
غري�لربحي
�لقطاعغري
�لقادةيفيف�لقطاع
�لقادة
عبارة
))NCRWهوهوعبارة
�لربحيمدته
غري�لربحي
�لقطاعغري
للقادةيفيف�لقطاع
تطويريللقادة
برنامجتطويري
عنعنبرنامج
�سهر.�ً .
مدته�1515سهر ً�
تو��سل
وفر�ستو��سل
و�ملر�قبة،وفر�س
�ملهار�تو�ملر�قبة،
لبناء�ملهار�ت
عمللبناء
ور�سعمل
�لربنامجور�س
هذ��لربنامج
ويقدمهذ�
ويقدم
�لتعرف
فر�س�لتعرف
لهمفر�س
تتاحلهم
و�عدين،تتاح
�سغارو�عدين،
بقادة�سغار
تعدبقادة
و�لتيتعد
�ل�سبكات،و�لتي
عرب�ل�سبكات،
عرب
�ملهني.
�لتطوير�ملهني.
وم�سادر�لتطوير
�ملهنوم�سادر
على�ملهن
على
�لقطاع
بهميفيف�لقطاع
و�لحتفاظبهم
�لقادةو�لحتفاظ
تطوير�لقادة
�لربنامجهوهوتطوير
هذ��لربنامج
�لهدفمنمنهذ�
� �إنإن�لهدف
يلي:
خاللمامايلي:
�لربحيمنمنخالل
غري�لربحي
غري
فاعلية
إد�رة�أك�أ�ك��رث�رثفاعلية
بهدف� �إد�رة
�ار�تبهدف
لتطوير�مل��مله�ه��ار�ت
�الزملتطوير
�لتدريب�ل�ل��الزم
تقدمي�لتدريب
تقدمي
ؤ�س�سة.
�ملتز�يدةيفيف� �أيأيموموؤ�س�سة.
للم�سئولية�ملتز�يدة
للم�سئولية
وفر�س
�ل�سبكاتوفر�س
عرب�ل�سبكات
و�لتو��سلعرب
�ملهنيو�لتو��سل
�لتخطيط�ملهني
لعملية�لتخطيط
�لزمالءلعملية
�سم�لزمالء
�سم
�لقيادية.
و�لقدرة�لقيادية.
�مل�سكالتو�لقدرة
وحل�مل�سكالت
�لثقةوحل
لبناء�لثقة
تهدفلبناء
�لتيتهدف
�ملهني�لتي
�لتطوير�ملهني
�لتطوير
أكتوبر2012
�سهر �أكتوبر
�لربنامجمنمن�سهر �
للم�ساركةيفيف�لربنامج
زميلللم�ساركة
�ختيار2525زميل
يتميتم�ختيار
2012م �م �إىلإىل
دي�سمرب2013
�سهردي�سمرب
�سهر
2013م.م.
يلي:
فيمايلي:
�ملو�سحةفيما
أن�سطة�ملو�سحة
�لزمالء� �إىلإىل� �للأن�سطة
�سين�سم�لزمالء
�لفرتة�سين�سم
هذه�لفرتة
أثناءهذه
يفيف� �أثناء
مغلقة:
أوليةمغلقة:
اجتماعات اأولية
اجتماعات ا

أ�سي�س
عمليةاتاأ�سي�س
ت�سهلعملية ت
جماعيةت�سهل
باجتماعاتجماعية
وينهونهباجتماعات
�لربنامجوينهونه
�لزمالء�لربنامج
يبد�أ�لزمالء
يبد�أ
(�للتز�م
�دري��ب�.ب�(.للتز�م
عمليةوت�وت��دري�
عملعملية
وتقدميور�ور����س�سعمل
و�لتو��سل،وتقدمي
�لعالقاتو�لتو��سل،
�لعالقات
أكتوبر2012
نيويوركيفيف� �أكتوبر
مدينةنيويورك
ون�سفيفيفمدينة
بالوقت-منمنيوميوم� �إىلإىليوميومون�سف
بالوقت-
2012مم
دي�سمرب2013
� �إىلإىلدي�سمرب
م).
2013م).
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املهنة:
بناءاملهنة:
ملهاراتبناء
إنرتنتملهارات
إنرتنت
الال
�شبكة ا
على�شبكة ا
عملعلى
ور�سعمل
ور�س
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�ليومية
�رب�ت�ليومية
تتعلقب��اب��اخل�خل��رب�ت
�دو�تتتعلق
بامل�ساركةيفيف66--44ن�ن��دو�ت
�الءبامل�ساركة
يقوم�ل�ل��ز�زم�م��الء
يقوم
�لزمالء
يتلقى�لزمالء
ربحيني.يتلقى
�لغريربحيني.
�مل�ستوى�لغري
متو�سطي�مل�ستوى
للمدر�ءمتو�سطي
و�لتوقعاتللمدر�ء
و�لتوقعات
وفهم
�مل�ساركة،وفهم
وكيفية�مل�ساركة،
�لعمل،وكيفية
فريق�لعمل،
إد�رةفريق
�الزمح�ح��ول�ول� �إد�رة
�لتوجيه�ل�ل��الزم
�لتوجيه
�ملتاحة
و�لفر�س�ملتاحة
�لتحدياتو�لفر�س
و�لتعاملمعمع�لتحديات
�لتربعات،و�لتعامل
جمع�لتربعات،
�ر�ء�تجمع
�إ �إج�ج��ر�ء�ت
إعالم
و��سرت�تيجيات� �للإعالم
إ�سر�فو��سرت�تيجيات
وق�سايا� �للإ�سر�ف
�مل�ستوىوق�سايا
متو�سطي�مل�ستوى
للمدر�ءمتو�سطي
للمدر�ء
وم�سادر
مر�جعوم�سادر
بتقدميمر�جع
أي�س ًابتقدمي
ويقومون� �أي�س ًا
�رى.ويقومون
�لق�سايا� �لألأخ�خ��رى.
منمنبنيبني�لق�سايا
(�للتز�م
إلكرتونية(�للتز�م
و�ملو�قع� �للإلكرتونية
كالكتبو�ملو�قع
أف�سلكالكتب
تعليم� �أف�سل
� �إ�سافية
تعليم ٍ
إ�سافيةمنمن� �أجلأجل ٍ
�سهر ً�).).
فرتة�1515سهر ً�
خاللفرتة
�سهرخالل
ملدة�66-4-4سهر
بال�سهرملدة
�ساعتنيبال�سهر
ملدة�ساعتني
بالوقتملدة
بالوقت
التخطيطاملهني:
أن�شطةالتخطيط
ا اأن�شطة
�لربنامج� �أد�ةأد�ة
�الءيفيف�أث�أثن�ن��اء�اء�لربنامج
يتلقى�ل�ل��ز�زم�م��الء
املهني:يتلقى
�لعمل.
ور�س�لعمل.
بع�سور�س
خاللبع�س
ومنخالل
�لعملومن
وفريق�لعمل
�ملر�قبنيوفريق
مهنيمنمن�ملر�قبني
تخطيطمهني
تخطيط
أثناء
�لن�سفيةيفيف� �أثناء
�ملهنية�لن�سفية
خططهم�ملهنية
�مل�ساركونخططهم
يقدم�مل�ساركون
�لربنامجيقدم
نهاية�لربنامج
ويفويفنهاية
حمدد).
غريحمدد).
وهوغري
بالوقتوهو
(�للتز�مبالوقت
�ملقفل(�للتز�م
�لجتماع�ملقفل
�لجتماع
جمموعات
�لربنامج� �إىلإىلجمموعات
�مل�ساركنييفيف�لربنامج
تق�سيم�مل�ساركني
الر�شمية:يتميتمتق�سيم
املراقبةالر�شمية:
املراقبة
�لقطاع
أحدهمامنمن�لقطاع
مر�قبان �أحدهما
جمموعةمر�قبان �
ولكلجمموعة
أ�سخا�س،ولكل
خم�سة �أ�سخا�س،
تتكونمنمنخم�سة �
تتكون
أع�ساء
مركز �أع�ساء
�ملر�قبونمنمنمركز �
أعمال.اياأتيأتي�ملر�قبون
قطاع �للأعمال .ي
ربحي،و�و�للآخرآخرمنمنقطاع �
�لغريربحي،
�لغري
ولديه
قيادية،ولديه
منا�سبقيادية،
أعو�ميفيفمنا�سب
أكرثمنمن� �1010أعو�م
خربة� �أكرث
ميلكخربة
ممنميلك
�ملجل�سممن
�ملجل�س
�لربنامج
بد�ية�لربنامج
�مل�ساركنييفيفبد�ية
ويعطى�مل�ساركني
�لربنامج.ويعطى
أهد�ف�لربنامج.
قوي ًاباباأهد�ف
�لتز�م ًاقوي ًا
�لتز�م ًا
جماعية
�ت�سالتجماعية
�ستة�ت�سالت
جميع ًايفيف�ستة
وي�ساركونجميع ًا
�ملر�قبوي�ساركون
�ختيار�ملر�قب
فر�سة�ختيار
فر�سة
جو ً� �آمن ًاآمن ًا
بذلكجو ً�
مهيئنيبذلك
�لربنامجمهيئني
فرتة�لربنامج
أثناءفرتة
مر�قبيهميفيف� �أثناء
على� �للأقلأقلمعمعمر�قبيهم
على
و�مل�ساعدة.
إر�سادو�مل�ساعدة.
وتلقي� �للإر�ساد
�ل�سعبة،وتلقي
�مل�سائل�ل�سعبة،
ملناق�سة�مل�سائل
ملناق�سة
ال�شبكياملهني:
التوا�شلال�شبكي
التوا�شل
�لعديدمنمن
�ل�سرت�كيفيف�لعديد
للم�ساركني�ل�سرت�ك
يتاحللم�ساركني
املهني:يتاح
�ملنت�سرونيفيف
أع�ساؤهوؤه�ملنت�سرون
�ملجل�سو�و�أع�ساو
يقيمها�ملجل�س
�لتييقيمها
إلكرتونية�لتي
�ملنا�سبات� �للإلكرتونية
�ملنا�سبات
أقر�ن
عالقاتمعمع� �أقر�ن
إقامةعالقات
فر�سة� �إقامة
أي�س ًافر�سة
لهم� �أي�س ًا
وتقدملهم
�لبالد،وتقدم
أنحاء�لبالد،
جميع� �أنحاء
جميع
بالوقت
(�للتز�مبالوقت
�ملجل�س�(.للتز�م
�لعملمنمن�ملجل�س.
فريق�لعمل
أع�ساءمنمنفريق
�سمنهم �أع�ساء
لهممنمن�سمنهم �
لهم
�سهر ً�).).
فرتة�1515سهر ً�
أ�سهرخاللفرتة
�ستة� �أ�سهرخالل
ملدة�ستة
بال�سهرملدة
�ساعتنيبال�سهر
ملدة�ساعتني
ملدة
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66.3.3.3.3زمالة
Barr
زمالةBarr
أقر�ن
�لتعلممنمن� �للأقر�ن
�لتدريب�،لتعلم
تفرغ�،لتدريب،
�لزمالة//تفرغ،
�لزمالة
أمريكي
دولر� �أمريكي
� �480ألفألفدولر
480
زمالة
�سنو�تزمالة
تفرغو و�33سنو�ت
�سنو�تتفرغ
�33سنو�ت
أكرث
يقدمها� �أكرث
�لتييقدمها
إ�سهامات�لتي
ويكرم� �للإ�سهامات
�لقيادة،ويكرم
على�لقيادة،
�لربنامجعلى
هذ��لربنامج
يركزهذ�
يركز
خالل
وذلكمنمنخالل
«بو�سطن»،وذلك
منطقة«بو�سطن»،
�لربحينييفيفمنطقة
غري�لربحيني
خربةمنمنغري
�لقادةخربة
�لقادة
هناك
�لوقت.هناك
ذلك�لوقت.
أثناءذلك
يف �أثناء
ؤ�س�ساتهميف �
ودعمموموؤ�س�ساتهم
للتجديد،ودعم
فر�س ًاللتجديد،
إعطائهمفر�س ًا
� �إعطائهم
ع�سر
لثناع�سر
مقدم ٌملثنا
برنامجزمالة
منهمابرنامج
�لربنامج� �:للأولأولمنهما
هذ��لربنامج:
ق�سمانيفيفهذ�
ق�سمان
زمالةمقد ٌ
تفرغملدة
فرتةتفرغ
ويتاألفألفمنمنفرتة
قائد،�ً ،ويتا
قائد ً�
خالل
�سنويةخالل
ن�سف�سنوية
وجل�ساتن�سف
أ�سهر،وجل�سات
ملدة� 3� 3أ�سهر،
ؤ�س�سات
لدعمموموؤ�س�سات
خم�س�سلدعم
فهوخم�س�س
آخر:فهو
�لق�سم� �للآخر:
�سنو�ت� �.أماأما�لق�سم
ثالث�سنو�ت.
فرتةثالث
فرتة
�لقائدهوهو
غياب�لقائد
يكونغياب
وبالتايليكون
وفنيً ،ا،وبالتايل
مادي ًاوفني ًا
�لدعممادي ًا
ويكون�لدعم
�ادة،ويكون
�ل�لق�ق��ادة،
�لربنامجمنمن
أثناء�لربنامج
نق�سً .ا.يفيف� �أثناء
كونهنق�س ًا
أكرثمنمنكونه
ؤ�س�سي� �أكرث
للتطوير�ملو�ملوؤ�س�سي
م�سدر ً�للتطوير
م�سدر ً�
ؤ�س�ستهيفيف
وموؤ�س�سته
�لقائدومو
يقومبهابها�لقائد
�لتييقوم
�لتعاونية�لتي
�مل�ساهمات�لتعاونية
تزيد�مل�ساهمات
�ملتوقع� �أنأنتزيد
�ملتوقع
�لزمن.
�لتايلمنمن�لزمن.
�لعقد�لتايل
«بو�سطن»يفيف�لعقد
منطقة«بو�سطن»
جمالهيفيفمنطقة
جماله
�لتنفيذيني
�ملدر�ء�لتنفيذيني
معظم�ملدر�ء
�لقرن �أنأنمعظم
هذ��لقرن �
أو�ئلهذ�
يف �أو�ئل
�ملقدميف �
�لتقرير�ملقدم
على�لتقرير
بنا ًءعلى
بنا ًء
أكرث
خربة� �أكرث
ولديهمخربة
عام ًاولديهم
�خلم�سنيعام ًا
أعمارهم�خلم�سني
جتاوزت� �أعمارهم
�لربحينيقدقدجتاوزت
غري�لربحيني
غري
مهنيوها
فيهامهنيوها
يجدفيها
�لتييجد
أكادمييات�لتي
�لعك�سمنمن� �للأكادمييات
وعلى�لعك�س
عامً .ا.وعلى
منمن1616عام ًا
على
�ملفرو�سةعلى
�لقيود�ملفرو�سة
وحتدي�لقيود
�لتفرغوحتدي
فرتة�لتفرغ
إلهاميفيففرتة
للتجددو�و�للإلهام
فر�س ًاللتجدد
فر�س ًا
�لربحيني
غري�لربحيني
�لقادةغري
�درة�لقادة
ب�سدةمنمنق�ق��درة
�لربحيب�سدة
غري�لربحي
�لقطاعغري
�لعمليفيف�لقطاع
�لعمل
ي�ستفيدمنمن
�لقطاعللي�ستفيد
لذلكفافاإنإن�لقطاع
ونتيجةلذلك
�ليومي،ونتيجة
�لعمل�ليومي،
�لبتعادعنعن�لعمل
على�لبتعاد
على
إلهام
م�ساحةل لالالإلهام
�لتفرغم�ساحة
�سنو�ت�لتفرغ
تتيح�سنو�ت
�مل�ساهمة.تتيح
على�مل�ساهمة.
وقدرتهمعلى
حكمتهموقدرتهم
حكمتهم
و�لبتكار.
إبد�عو�لبتكار.
�لفعاليةو�و�للإبد�ع
م�ستويات�لفعالية
أعلىم�ستويات
لتحقيق� �أعلى
�لالزملتحقيق
�لالزم
د�خل
معزولنيد�خل
�لربحيةمعزولني
غري�لربحية
ؤ�س�ساتغري
قادة�ملو�ملوؤ�س�سات
يبقىقادة
ذلكيبقى
إ�سافة� �إىلإىلذلك
باباللإ�سافة
خالل
ومنخالل
بهم.ومن
�خلا�سةبهم.
�جلغر�فية�خلا�سة
و�ملناطق�جلغر�فية
وجمالتهمو�ملناطق
ؤ�س�ساتهموجمالتهم
موموؤ�س�ساتهم
ومن
أحياءومن
و�لقطاعاتو�و�للأحياء
ؤ�س�ساتو�لقطاعات
خمتلف�ملو�ملوؤ�س�سات
�مل�ساركنيمنمنخمتلف
�جلمعبنيبني�مل�ساركني
�جلمع
�جلنوب،
قادةمنمن�جلنوب،
ومعقادة
�لبع�سومع
بع�سهم�لبع�س
عالقاتهممعمعبع�سهم
�ل�ستثماريفيفعالقاتهم
خالل�ل�ستثمار
خالل
ودولية.
حمليةودولية.
�سبكاتحملية
ؤ�س�س�سبكات
هذ�يويوؤ�س�س
�لزمالةهذ�
برنامج�لزمالة
فافاإنإنبرنامج

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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�مل�ساركون
يق�سي�مل�ساركون
حيثيق�سي
أ�سهرحيث
ثالثة� �أ�سهر
ملدةثالثة
بالتفرغملدة
�لزمالةبالتفرغ
برنامج�لزمالة
يبد�أبرنامج
يبد�أ
�لطلبة
إ�سر�ك�لطلبة
وبهدف� �إ�سر�ك
�جلنوب،وبهدف
�ل�سفر� �إىلإىل�جلنوب،
�لتفرغيفيف�ل�سفر
أ�سبوعنيمنمن�لتفرغ
� �أولأول� �أ�سبوعني
خمتلف
ب�سكلخمتلف
�لتفكريب�سكل
حرية�لتفكري
�لرحلةحرية
هذه�لرحلة
تتيحهذه
خمتلفتتيح
تعليميخمتلف
حميطتعليمي
يفيفحميط
أمثلة
يقدمون� �أمثلة
ممنيقدمون
�حلكوميةممن
غري�حلكومية
ؤ�س�ساتغري
قادة�ملو�ملوؤ�س�سات
ويتو��سلونمعمعقادة
أي�سً ،ا،ويتو��سلون
� �أي�س ًا
وتعزز
�لكبرية،وتعزز
�لطموحات�لكبرية،
أهمية�لطموحات
على� �أهمية
إلهام،وتووتوؤكدؤكدعلى
�خليالو�و�للإلهام،
تثري�خليال
حيةتثري
حية
�لتفرغ
وبعد�لتفرغ
�حلدوث.وبعد
م�ستحيل�حلدوث.
يرونهم�ستحيل
لتحقيقمامايرونه
�مل�ساركنيلتحقيق
�لثقةبنيبني�مل�ساركني
�لثقة
�سنو�ت،
ثالث�سنو�ت،
ملدةثالث
�سنويةملدة
ن�سف�سنوية
جل�ساتن�سف
�لطلبةيفيفجل�سات
بجمع�لطلبة
�لربنامجبجمع
يقوم�لربنامج
يقوم
أثناء
و�لدعميفيف� �أثناء
أقر�نو�لدعم
�لتعلمبنيبني� �للأقر�ن
�سبكة�لتعلم
لتعميق�سبكة
�للقاء�تلتعميق
هذه�للقاء�ت
وت�ستمرهذه
وت�ستمر
تطورهمفافاإنإن
دعمتطورهم
ومن� �أجلأجلدعم
�ملنزل.ومن
أحالمهميفيف�ملنزل.
إظهار� �أحالمهم
�لطلبةللإظهار
�سعي�لطلبة
�سعي
�لو�حد
�ل�سف�لو�حد
ومبا �أنأن�ل�سف
خا�س،ومبا �
مدربخا�س،
للعملمعمعمدرب
�خليارللعمل
منهم�خليار
م�ساركمنهم
لكلم�سارك
لكل
ر�سميملدة
ب�سكلر�سمي
يجتمعونب�سكل
فرد ً�يجتمعون
يتكونمنمن1212فرد ً�
يتكون
بينهم
وكانمنمنبينهم
أعو�م،وكان
ملدة� �33أعو�م،
�لزمالة.
�سبكة�لزمالة.
جزء ً�منمن�سبكة
ي�سبحو�جزء ً�
يف �أنأني�سبحو�
�خلياريف �
لديهم�خليار
تنفيذيفافاإنإنلديهم
مديرتنفيذي
مدير
ذلك
يت�سمنذلك
وقديت�سمن
�ل�سبكةوقد
�ر�د�ل�سبكة
جلميع�أف�أ�ف��ر�د
�سنوي ًاجلميع
�لجتماعات�سنوي ًا
عقد�لجتماعات
ويتمعقد
ويتم
�ل�سفر.
�ل�سفر.
بتزويدكلكلموموؤ�س�سة
�لربنامجبتزويد
يقوم�لربنامج
يقوم
ك�سمان
أمريكيك�سمان
دولر� �أمريكي
ؤ�س�سةبب� �4040ألفألفدولر
متويل
هذ�متويل
ويعدهذ�
�لقائد.ويعد
غياب�لقائد.
يت�سبببهبهغياب
�لذييت�سبب
�خللل�لذي
على�خللل
مل�ساعدتهمعلى
مل�ساعدتهم
�ملهني�أو�أو
�لتطوير�ملهني
بينها�لتطوير
خمتلفةمنمنبينها
بطرقخمتلفة
ؤ�س�ساتبطرق
وت�ستخدمه�ملو�ملوؤ�س�سات
مرن،وت�ستخدمه
مرن،
فرتة
أثناءفرتة
مرتنييفيف� �أثناء
أي�س ًامرتني
ؤقتني� �أي�س ًا
بالقادة�ملو�ملوؤقتني
�لربنامجبالقادة
ويجتمع�لربنامج
ؤ�س�سي.ويجتمع
�ملو�ملوؤ�س�سي.
أقر�ن.
للتعلممنمن� �للأقر�ن.
�لتفرغللتعلم
�لتفرغ
�لربنامج،
�ل�سابقنييفيف�لربنامج،
�مل�ساركني�ل�سابقني
طريق�مل�ساركني
ؤهلنيع�ع��ن�نطريق
تر�سيح�ملو�ملوؤهلني
يتميتمتر�سيح
�لتنفيذيني
باملدر�ء�لتنفيذيني
كبريةباملدر�ء
معرفةكبرية
علىمعرفة
آخرينعلى
وممولني �آخرين
ؤ�س�سةوممولني �
وموظفي�ملو�ملوؤ�س�سة
وموظفي
غري
ؤ�س�ساتغري
�لغالبمنمنموموؤ�س�سات
�ملر�سحونيفيف�لغالب
ويكون�ملر�سحون
�لكربى.ويكون
بو�سطن�لكربى.
يفيفبو�سطن
ؤ�س�سةBarr
بر�مجموموؤ�س�سة
تعمليفيفبر�مج
ربحيةتعمل
ربحية
�لفنون،
�ملناخأو�أو�لفنون،
وتغري�ملناخ �
�لعاموتغري
للتعليم�لعام
Barrللتعليم
على
ممنهمهمعلى
�ملر�سحونممن
أخرى� �.أماأما�ملر�سحون
مناطق� �أخرى.
قاد ًةمنمنمناطق
أي�ساقاد ًة
يكونون� �أي�سا
وقديكونون
وقد
ينتقلون� �إىلإىل
�ملو��سلة،ينتقلون
ويرغبونيفيف�ملو��سلة،
�سنو�تويرغبون
ثالث�سنو�ت
ملدةثالث
لاللتز�مملدة
��ستعد�دلاللتز�م
��ستعد�د
�د�ف
بيان� �لألأه�ه��د�ف
يكملو�بيان
أي�س ًا� �أنأنيكملو�
وعليهم� �أي�س ًا
�لعملية.وعليهم
�لنهائيةمنمن�لعملية.
�ملرحلة�لنهائية
�ملرحلة
أهد�فهممعمع
تو�فق� �أهد�فهم
ؤ�س�سةللتاللتاأكدأكدمنمنتو�فق
للموؤ�س�سة
�لتنفيذيللمو
�ملدير�لتنفيذي
و�لجتماعمعمع�ملدير
و�لجتماع
كالتايل:
�ملر�سحنيهيهيكالتايل:
و�سروط�ملر�سحني
�لربنامج.و�سروط
أهد�ف�لربنامج.
� �أهد�ف
فنية�أو�أو
تعليمية�أو�أوفنية
بيئية�أو�أوتعليمية
ربحيةبيئية
غريربحية
ؤ�س�ساتغري
•�لعملمنمن� �أجلأجلموموؤ�س�سات
•�لعمل
و�لتغيري
إن�سانيةو�لتغيري
�ل�سحيةو�و�للإن�سانية
و�خلدمات�ل�سحية
�ل�سبابو�خلدمات
تطوير�ل�سباب
ثقافية�أو�أوتطوير
ثقافية
إ�سكان.
�لجتماعيو�و�للإ�سكان.
�لجتماعي
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مدر�سة.
مديرمدر�سة.
رئي�س ًا�أو�أومدير
تنفيذي ًا�أو�أورئي�س ًا
مدير ً�تنفيذي ًا
يكونمدير ً�
� �أنأنيكون
•�لعململدة
•�لعمل
ربحي،
غريربحي،
بو�سطنغري
قطاعبو�سطن
على �للأقلأقليفيفقطاع
متو��سلةعلى �
�سنو�تمتو��سلة
ملدة�88سنو�ت
مدير ً�
�حلالية�أو�أومدير ً�
ؤ�س�سته�حلالية
تنفيذيملوملوؤ�س�سته
كمديرتنفيذي
على� �للأقلأقلكمدير
�و�معلى
أربعة�أ �أع�ع��و�م
و�و�أربعة
�حلالية.
ملدر�سته�حلالية.
ملدر�سته
�حلالية.
ؤ�س�سته�حلالية.
كامليفيفموموؤ�س�سته
بدو�مكامل
موظف ًابدو�م
يكونموظف ًا
•�•�أنأنيكون
�لعايل�أو�أو
للتعليم�لعايل
معاهدللتعليم
عامة�أو�أومعاهد
وكالتعامة
موظف ًايفيف� �أيأيوكالت
يكونموظف ًا
•�•�أنأنلليكون
خريية.
منظماتخريية.
متري�س�أو�أومنظمات
مر�كزمتري�س
م�ست�سفيات�أو�أومر�كز
م�ست�سفيات
أعو�م.
أربعة� �أعو�م.
�لعمليفيف� �آخرآخر� �أربعة
متفرغ ًامنمن�لعمل
يكونمتفرغ ًا
•�•�ألأليكون
كالتايل:
فهيكالتايل:
�ملر�سحفهي
ؤ�س�سة�ملر�سح
�سروطموموؤ�س�سة
� �أماأما�سروط
��سا�سي.
ب�سكل��سا�سي.
تخدمهاب�سكل
بو�سطن�أو�أو� �أنأنتخدمها
موجودةيفيفبو�سطن
تكونموجودة
•�•�أنأنتكون
�لتدقيق.
تقرير�لتدقيق.
يظهريفيفتقرير
كمايظهر
مالي ًاكما
جيدمالي ًا
م�ستوىجيد
ؤ�س�سةيفيفم�ستوى
تكون�ملو�ملوؤ�س�سة
•�•�أنأنتكون
غياب
أثناءغياب
�لعملياتيفيف� �أثناء
�نتظام�لعمليات
على�نتظام
�ملحافظةعلى
على�ملحافظة
قادرةعلى
تكونقادرة
•�•�أنأنتكون
�ملر�سح.
�ملر�سح.
ويهدف
�لطرق.ويهدف
تلك�لطرق.
و�مل�ساهمةهيهي� �أولأولتلك
طرق،و�مل�ساهمة
بثالثطرق،
�لنجاحبثالث
قيا�س�لنجاح
يتميتمقيا�س
ي�ستطيعون
وبالتايلي�ستطيعون
�لعظماءوبالتايل
�لقادة�لعظماء
م�ستوى�لقادة
جتديدم�ستوى
إعادةجتديد
�لربنامج� �إىلإىل� �إعادة
�لربنامج
�مل�ساركونيفيف
يبقى�مل�ساركون
لذلكيبقى
نتيجةلذلك
�لقيمة.نتيجة
م�ساهماتهم�لقيمة.
بتقدميم�ساهماتهم
�ل�ستمر�ربتقدمي
�ل�ستمر�ر
أخرى،
حالت� �أخرى،
�لزمالة.ويفويفحالت
برنامج�لزمالة.
إنهاءبرنامج
بعد� �إنهاء
أطولبعد
لفرتة� �أطول
ؤ�س�ساتهملفرتة
موموؤ�س�ساتهم
ل�سعورهم
بهمل�سعورهم
خا�سةبهم
جديدةخا�سة
ؤ�س�سةجديدة
بدءموموؤ�س�سة
إمكانيةبدء
�مل�سرتكونباباإمكانية
ي�سعر�مل�سرتكون
قدقدي�سعر
�ختاروها،كذلكمنمن
�لتي�ختاروها،كذلك
�لطريقة�لتي
�ختلفت�لطريقة
ومهما�ختلفت
و�لتجديد،ومهما
إلهامو�لتجديد،
باباللإلهام
إلهام
ي�ستمدو�� �للإلهام
�لكافية،و�و�أنأني�ستمدو�
�خلربة�لكافية،
على�خلربة
�مل�ساركونعلى
يح�سل�مل�ساركون
�ملتوقع� �أنأنيح�سل
�ملتوقع
�ملحيطة.
و�لبيئية�ملحيطة.
�لجتماعيةو�لبيئية
�لتحديات�لجتماعية
مو�جهة�لتحديات
ليتمكنو�منمنمو�جهة
إبد�عليتمكنو�
و�و�للإبد�ع
متنوعا
عدد ً�متنوعا
ت�سمعدد ً�
�لقيادينيت�سم
�سبكةمنمن�لقياديني
بناء�سبكة
أي�س ًا� �إىلإىلبناء
�لربنامج� �أي�س ًا
ويهدف�لربنامج
ويهدف
بناء
وذلكمنمن� �أجلأجلبناء
و�جلن�س،وذلك
و�لعمرو�جلن�س،
و�لعقائدو�لعمر
�لعرقو�لعقائد
حيث�لعرق
منهممنمنحيث
منهم
درجة
فهودرجة
للنجاحفهو
�لثاينللنجاح
�ملقيا�س�لثاين
بو�سطن�.أ �أم��ام��ا�ملقيا�س
�ساملةيفيفبو�سطن.
جمموعة�ساملة
جمموعة
�لتعاونية.
أن�سطة�لتعاونية.
خالل� �للأن�سطة
للمدينةمنمنخالل
نفعهاللمدينة
�ل�سبكةيفيفنفعها
ن�ساط�ل�سبكة
ن�ساط
�لربحية
غري�لربحية
ؤ�س�ساتغري
على�ملو�ملوؤ�س�سات
�لتفرغعلى
�سنو�ت�لتفرغ
عر�ستاتاأثريأثري�سنو�ت
�ري ً�متمتعر�س
و�أو�أخ�خ��ري ً�
أثناء
�مل�سرتكونيفيف� �أثناء
ويتمكن�مل�سرتكون
ؤ�س�سي.ويتمكن
�لتطوير�ملو�ملوؤ�س�سي.
إيجابي ًايفيف�لتطوير
عام ًال ًال� �إيجابي ًا
لتكونعام
لتكون
تقوية
علىتقوية
أثريهاعلى
ينعك�ستاتاأثريها
موزعةينعك�س
قيادةموزعة
خلققيادة
�لربنامجمنمنخلق
إنهاء�لربنامج
وبعد� �إنهاء
وبعد
�لقدرة
�لزيادةيفيف�لقدرة
فهو�لزيادة
للنجاحفهو
أخريللنجاح
�لثالثو�و�للأخري
�ملقيا�س�لثالث
ؤ�س�ساتهم� �.أماأما�ملقيا�س
موموؤ�س�ساتهم.
�مل�ساركني.
ؤ�س�سات�مل�ساركني.
�لعامةيفيفموموؤ�س�سات
�لقيادية�لعامة
�لقيادية
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�لتوجيه
على�لتوجيه
�لقدرةعلى
مبادرة�لقدرة
66.3.3.4.4مبادرة
تدريب
تدريب
�لربحيني
غري�لربحيني
للم�ساركنيغري
تقدمللم�ساركني
خمف�سةتقدم
أ�سعارخمف�سة
وهناك� �أ�سعار
خمتلفةوهناك
خمتلفة
خمتلفة
خمتلفة
موجهذيذي
توفريموجه
خاللتوفري
للدعممنمنخالل
فر�سةللدعم
للم�ساركنيفر�سة
�ملبادرةللم�ساركني
هذه�ملبادرة
تقدمهذه
تقدم
ؤ�س�ساتهم
خدمةموموؤ�س�ساتهم
بهدفخدمة
إطالقهابهدف
قو�همو�و�إطالقها
تن�سيققو�هم
إعادةتن�سيق
ي�ستطيع �إعادة
مهارةي�ستطيع �
مهارة
على
ت�سجععلى
�سريةت�سجع
توجيه�سرية
عالقةتوجيه
أي�س ًاعالقة
�لربنامج� �أي�س ًا
ويقدم�لربنامج
وجمتمعاتهم.ويقدم
وجمتمعاتهم.
و�لقيادة
�خلالقةو�لقيادة
و�لروؤيةؤية�خلالقة
و�لنموو�لرو
�لتو�زنو�لنمو
خالل�لتو�زن
�ل�سخ�سيمنمنخالل
�لنتقال�ل�سخ�سي
�لنتقال
�لعالقات.
وبناء�لعالقات.
�لفعالوبناء
و�لتو��سل�لفعال
و�لتو��سل
ونظريات
على� �آر�ءآر�ءونظريات
يح�سلو�على
�ملبادرة� �أنأنيح�سلو�
هذه�ملبادرة
�مل�ساركونيفيفهذه
يتوقع�مل�ساركون
و ويتوقع
�لتفكري
مهار�ت�لتفكري
وتعزيزمهار�ت
�ل�سخ�سيةوتعزيز
و�لفر�س�ل�سخ�سية
�لتحدياتو�لفر�س
حول�لتحديات
جديدةحول
جديدة
�لثقة
م�ستوى�لثقة
ورفعم�ستوى
�ملتبادلةورفع
�لفعالية�ملتبادلة
م�ستوى�لفعالية
وزيادةم�ستوى
�لقر�ر�توزيادة
و�تخاذ�لقر�ر�ت
و�تخاذ
ثمينة
نتائجثمينة
يرو�نتائج
يتوقعون� �أنأنيرو�
ذلكيتوقعون
إ�سافة� �إىلإىلذلك
�لعمل.باباللإ�سافة
أعباء�لعمل.
وحتمل� �أعباء
وحتمل
�ملهنية.
أهد�ف�ملهنية.
وحتقيق� �للأهد�ف
�ل�سخ�سيوحتقيق
و�لر�سا�ل�سخ�سي
إنتاجو�لر�سا
جمال� �للإنتاج
يفيفجمال
�لقائد
�لتز�م�لقائد
مدى�لتز�م
علىمدى
أخرىعلى
مرة� �أخرى
�ملبادرةمرة
هذه�ملبادرة
�ملدربونيفيفهذه
و ويويوؤكدؤكد�ملدربون
�تخاذ
مبد�أ�تخاذ
ويعززونمبد�أ
يو�جههاويعززون
�لتييو�جهها
و�لتحديات�لتي
ونياته،و�لتحديات
وقيمهونياته،
أهد�فهوقيمه
باباأهد�فه
ؤ�س�سات.
�و�لد�د�خ�خ��ل�ل�ملو�ملوؤ�س�سات.
أ�سخا�سو�و�لألأم�م��و�ل
بالقوةو�و�للأ�سخا�س
يتعلقبالقوة
�ذييتعلق
�لقر�ر�ل�ل��ذي
�لقر�ر
للمهنيني
غالب ًا))للمهنيني
(�ملفقودينغالب ًا
و�لتوجيه(�ملفقودين
�مل�ستمرو�لتوجيه
�لدعم�مل�ستمر
أي�س ًا�لدعم
يقدمون� �أي�س ًا
يقدمون
بطرقململ
و�لتطوربطرق
�لنموو�لتطور
ومتكينهممنمن�لنمو
�لربحيةومتكينهم
غري�لربحية
ؤ�س�ساتغري
يفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
قبل.
يتخيلوهامنمنقبل.
يتخيلوها
خرب�ءمكون
فريقخرب�ء
�لربنامجفريق
هذ��لربنامج
عنيهذ�
و وعني
أكرث
لديهم� �أكرث
موجهني،لديهم
مكونمنمن1919موجهني،
غري
�لقطاعغري
�لعمالءيفيف�لقطاع
�لعملمعمع�لعمالء
�مل�سرتكةيفيف�لعمل
�خلربة�مل�سرتكة
عام ًامنمن�خلربة
منمن5050عام ًا
�لربحي.
�لربحي.
ب�سرعةمنمن
�لنتقالب�سرعة
�مل�ساركنييفيف�لنتقال
مب�ساعدة�مل�ساركني
�ملوجهونمب�ساعدة
يقومه�هو�وؤلءؤلء�ملوجهون
و ويقوم
�ملتوقعة
�لنتائج�ملتوقعة
ومن�لنتائج
أفعالومن
�لظنون� �إىلإىل� �للأفعال
ومن�لظنون
�حللول،ومن
�مل�سكالت� �إىلإىل�حللول،
�مل�سكالت
�لعمل.
إلهاميفيف�لعمل.
� �إىلإىل� �للإلهام
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�لتدريبية:
�خلدمات�لتدريبية:
بالبحثعنعن�خلدمات
�لربحينيبالبحث
غري�لربحيني
�ملهنينيغري
قيام�ملهنيني
أ�سبابقيام
� �أ�سباب
وماهي
يحفزهم،وماهي
علىمامايحفزهم،
�لتعرفعلى
ويريدون�لتعرف
بال�ستنفاذ،ويريدون
ي�سعرونبال�ستنفاذ،
• •ي�سعرون
�ملتاحة؟
�ملهنية�ملتاحة؟
�خليار�ت�ملهنية
�خليار�ت
و��ستعجال
وم�سادرهمو��ستعجال
وثقتهموم�سادرهم
ومهار�تهموثقتهم
معارفهم،ومهار�تهم
حت�سنيمعارفهم،
يريدونحت�سني
• •يريدون
�لنتائج.
�لنتائج.
متر
وبالتايلمتر
�و�زن،وبالتايل
تفتقد� �إىلإىل�ل�تل�ت��و�زن،
و�خلا�سةتفتقد
�لعمليةو�خلا�سة
حياتهم�لعملية
•�•�أنأنحياتهم
�ل�سغوط.
�لكثريمنمن�ل�سغوط.
حتمل�لكثري
بعقباتحتمل
بعقبات
إليها
�لو�سول� �إليها
كيفية�لو�سول
وتعلمكيفية
نقاطقوةقوةوتعلم
أ�سا�سيةونقاط
قيم� �أ�سا�سيةو
حتديدقيم
يريدونحتديد
• •يريدون
وحتقيقها.
وحتقيقها.
�لدعم
ويحتاجون� �إىلإىل�لدعم
فر�س ًةويحتاجون
وحتدي ًا�أو�أوفر�س ًة
ملح ًاوحتدي ًا
هدف ًاملح ًا
يو�جهونهدف ًا
• •يو�جهون
فعالة.
عمليةفعالة.
خطةعملية
و�سعخطة
إر�سادمنمن� �أجلأجلو�سع
و�و�للإر�ساد
�لتدريبية
�خلدمات�لتدريبية
لال�ستفادةمنمن�خلدمات
�ملبادرةموموؤهلؤهللال�ستفادة
هذه�ملبادرة
موظفيفيفهذه
� �إنإن� �أيأيموظف
بتعبئة
قيامهمبتعبئة
خاللقيامهم
وذلكمنمنخالل
�ملتحدة،وذلك
�لوليات�ملتحدة،
جميع�لوليات
عربجميع
�ملمتدةعرب
�ملمتدة
بالتو��سلمعمع
�ادرةبالتو��سل
تقوم�مل��ملب�ب��ادرة
�رتن��ت�.ت.و وم�م��ن�نثمثمتقوم
عرب� �لإن�لإن��رتن�
تدريبعرب
�وذجتدريب
من�من��وذج
إي�سال
أما �إي�سال
أي�سً ،ا�� ،أما �
وعقود �أي�س ًا
إ�سافيةوعقود �
تدريبية �إ�سافية
معلوماتتدريبية �
لديهممعلومات
ممنلديهم
أفر�دممن
� �للأفر�د
�ملوجوديفيف
بالعميل�ملوجود
هاتفي ًابالعميل
�لت�سالهاتفي ًا
طريق�لت�سال
يكونعنعنطريق
�لتدريبيةيكون
�خلدمة�لتدريبية
�خلدمة
�لربحي.
غري�لربحي.
�ل�سوقغري
ب�سعر� �أقلأقلمنمن�ل�سوق
�خلدمةب�سعر
وتتاح�خلدمة
كولور�دو.وتتاح
كولور�دو.
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مهنية
م�سار�تمهنية
 66.3.3.5.5م�سار�ت
�جلديد
�لقائد�جلديد
تطوير�لقائد
تطوير
Charles
ؤ�س�سةCharles
قبلموموؤ�س�سة
مقدمةمنمنقبل
دعممقدمة
مبنحدعم
مغطاةمبنح
�لربنامجمغطاة
تكاليف�لربنامج
تكاليف
W
ؤ�س�سة W.K.K. .
وموؤ�س�سة
�ل�سحية ومو
كاليفورنيا �ل�سحية
ؤ�س�سة كاليفورنيا
وموؤ�س�سة
 Stewartومو
StewartMott
Mott

آخرون.
Weingartو�و�آخرون.
ؤ�س�سةWeingart
وموؤ�س�سة
Kelloggومو
Kellogg
و�حد
عامو�حد
عام

خمتلف
أفر�دمنمنخمتلف
متاحل لالالأفر�د
وهومتاح
بعنايةوهو
خمتاربعناية
قياديخمتار
أهيليقيادي
برنامجتاتاأهيلي
برنامج
مانحة
ومعاهدمانحة
ؤ�س�ساتومعاهد
يعملونيفيفموموؤ�س�سات
و�لذينيعملون
و�خللفيات،و�لذين
�ر�قو�خللفيات،
� �لألأع�ع��ر�ق
مهني
�سخ�سمهني
هناك�1212سخ�س
�سفهناك
�لتطوع.يفيفكلكل�سف
نطاق�لتطوع.
خارجنطاق
ؤ�س�ساتخارج
وموؤ�س�سات
ومو
للمنا�سب
كمر�سحنيللمنا�سب
أنف�سهمكمر�سحني
أهيل� �أنف�سهم
ي�سعون� �إىلإىلتاتاأهيل
أعر�قي�سعون
خمتلف� �للأعر�ق
منمنخمتلف
�ملتز�يد
�للتز�م�ملتز�يد
مبثابة�للتز�م
�لربنامجمبثابة
هذ��لربنامج
أ�سي�سهذ�
وكانتاتاأ�سي�س
�لتطوعية.وكان
�لقيادية�لتطوعية.
�لقيادية
�لتطوعي
�لقر�ر�لتطوعي
�تخاذ�لقر�ر
و�لتنوعيفيف�تخاذ
�ل�ساملةو�لتنوع
�ملمار�سات�ل�ساملة
تطوير�ملمار�سات
جتاهتطوير
جتاه
�لقيادي.
�لقيادي.
جمموعات
مكونةمنمنجمموعات
تعليميةمكونة
جل�ساتتعليمية
�لربنامج�أر�ب�أرب��ع�عجل�سات
هذ��لربنامج
يت�سمنهذ�
يت�سمن
عقدهابنيبني
ويتمعقدها
ون�سفويتم
يومانون�سف
ون�سف� �إىلإىليومان
لفرتةيوميومون�سف
ت�ستمرلفرتة
�سغريةت�ستمر
�سغرية
جمال
أ�سحابثقةثقةيفيفجمال
خرب�ءو�و�أ�سحاب
تنفيذينيخرب�ء
قبلتنفيذيني
وينايرمنمنقبل
يوليوويناير
�سهرييوليو
�سهري
وتقدم
�لقيادة،وتقدم
مو��سيع�لقيادة،
علىمو��سيع
�جلل�ساتعلى
هذه�جلل�سات
وتركزهذه
�ريه.وتركز
�لتطوعو وغ�غ��ريه.
�لتطوع
م�ساعدة
أي�س ًا� �إىلإىلم�ساعدة
وتهدف� �أي�س ًا
�ل�سبكي،وتهدف
للتو��سل�ل�سبكي،
وفر�س ًاللتو��سل
متهيدية،وفر�س ًا
طرق ًامتهيدية،
طرق ًا
تو�جه
�لتيتو�جه
�لق�سايا�لتي
حول�لق�سايا
لديهمحول
�ملعرفةلديهم
م�ستوى�ملعرفة
رفعم�ستوى
علىرفع
�مل�ساركنيعلى
�مل�ساركني
ً
ً
أكربمعمع
تو��سل� �أكرب
للم�ساركنيمنمن� �أجلأجلتو��سل
فر�ساللم�ساركني
�لربنامجفر�سا
يقدم�لربنامج
�لتطوع.يقدم
�لتطوع.
مناق�سات
وجترىمناق�سات
�لربنامجوجترى
فرتة�لربنامج
أثناءفرتة
�لتطوعينييفيف� �أثناء
و�لقادة�لتطوعيني
�لزمالءو�لقادة
�لزمالء
ممن
و�ملر�قبنيممن
�مل�ست�سارينو�ملر�قبني
�لتوفيقبنيبني�مل�ست�سارين
فر�س�لتوفيق
وتتيحفر�س
�مل�ساركني،وتتيح
بنيبني�مل�ساركني،
�جلل�سات
تلك�جلل�سات
دعمتلك
و�لدعم.يتميتمدعم
�مل�سورةو�لدعم.
تقدمي�مل�سورة
علىتقدمي
�لقدرةعلى
لديهم�لقدرة
لديهم
ً
ً
وتو��سل
مبا�سروتو��سل
وتدريبمبا�سر
ذ�تياوتدريب
موجهذ�تيا
مهنيموجه
تخطيطمهني
عمليةتخطيط
خاللعملية
منمنخالل
قيادية
منا�سبقيادية
علىمنا�سب
بالتناف�سعلى
�مل�ساركونبالتناف�س
رغب�مل�ساركون
حالرغب
وذلكيفيفحال
�سبكي،وذلك
�سبكي،
تطوعية.
تطوعية.
هذ��لربنامج
�ملتقدمنييفيفهذ�
لدى�ملتقدمني
يكونلدى
يجب� �أنأنيكون
يجب
على
�و�معلى
�لربنامجمنمن�77--55أ �أع�ع��و�م
وحتقيق
�لتطويروحتقيق
مهتمنييفيف�لتطوير
يكونو�مهتمني
إد�ر�ي ��ة�ةو�و�أنأنيكونو�
�ربة� �للإد�ري
� �لأقلأ�ق��ل�ليفيف� �خل�خل��ربة
�لربنامج.
إكمال�لربنامج.
من �إكمال
أعو�ممن �
فرتة� 3� 3أعو�م
خاللفرتة
�لتطوعخالل
جمال�لتطوع
عليايفيفجمال
منا�سبعليا
منا�سب
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الربنامج
الربنامج
النوع
النوع
التكلفة
التكلفة
إجمالية/
ا االالإجمالية/
الدورة
الدورة
املدة
املدة

الو�شف
الو�شف

برنامجتفرغ
 66.3.3.6.6برنامج
Durfee
تفرغDurfee
تفرغ
تفرغ
أمريكي
دولر� �أمريكي
� �240ألفألفدولر
240
�سهور
�33++سهور
للتفكري
�لوقتللتفكري
بحاجة �إىلإىل�لوقت
�ملبدعنيبحاجة �
�لقادة�ملبدعني
على �أنأن�لقادة
�لربنامجعلى �
ترتكزروروؤيةؤية�لربنامج
ترتكز
�لقادة
�لعديدمنمن�لقادة
يعمل�لعديد
ؤ�س�ساتهم.يعمل
جناحموموؤ�س�ساتهم.
علىجناح
يحافظو�على
لكييحافظو�
و�لتجددلكي
و�لتجدد
بهم� �إىلإىل
متوترةتوتوؤديؤديبهم
ظروفمتوترة
�لربحييفيفظروف
غري�لربحي
أجنلو�سغري
لو�س� �أجنلو�س
قطاعلو�س
يفيفقطاع
غالب ًا
ترتبطغالب ًا
و�لتيترتبط
�لكبريةو�لتي
عملهم�لكبرية
متطلباتعملهم
حيث� �إنإنمتطلبات
و�لتعبحيث
إرهاقو�لتعب
� �للإرهاق
و��ستعادة
للتفكريو��ستعادة
�الزمللتفكري
�لوقت�ل�ل��الزم
متنعهممنمن�أ �أخ�خ��ذ�ذ�لوقت
�اديمتنعهم
بال�سغط�مل��مل��ادي
بال�سغط
�لن�ساط.
�لن�ساط.
�ملجتمع
�لقادةيفيف�ملجتمع
أغلب�لقادة
لدى� �أغلب
�لطاقةو�و�لإل�لإله�ه��ام�املدى
لتجديد�لطاقة
حماولةلتجديد
ويفويفحماولة
�سنتنيت�سل
رو��ت ��ب�بمل�مل��دة�دة�سنتني
�رب�ان��ام�م��ج�جرو�ت
ي�يق�ق��دم�دمه�ه��ذ��ذ��ل�ل��ربن�
دولر
�35ألفألفدولر
ت�سل� �إىلإىل�35
أنف�سهمباباأيأي
لتجديد� �أنف�سهم
�لتجديد�أو�أولتجديد
�ل�سفر�أو�أو�لتجديد
أفر�دمنمن� �أجلأجل�ل�سفر
أمريكيل لالالأفر�د
� �أمريكي
ي�سل� �إىلإىل5000
إ�سايفي�سل
دعم� �إ�سايف
أي�س ًادعم
لهم� �أي�س ًا
ويتاحلهم
يريدونها.ويتاح
طريقةيريدونها.
طريقة
دولر
5000دولر
�سندوق
أ�سي�س�سندوق
ترغبيفيفتاتاأ�سي�س
�لتيترغب
�ملر�سحني�لتي
توظيف�ملر�سحني
ؤ�س�ساتتوظيف
خم�س�سملوملوؤ�س�سات
خم�س�س
�لفر�سة
إتاحة�لفر�سة
�ل�سندوق� �إتاحة
هذ��ل�سندوق
�لهدفمنمنهذ�
ويكون�لهدف
�ملهني،ويكون
للتطوير�ملهني،
د�ئمللتطوير
د�ئم
ق�سرية
�از�تق�سرية
تدريبية�أو�أو�إ �إج�ج��از�ت
بر�مجتدريبية
علىبر�مج
للح�سولعلى
�لعملللح�سول
فريق�لعمل
�أ �أم�م��ام�امفريق
�ملهنية.
قدرتهم�ملهنية.
تعززمنمنقدرتهم
تعزز
�لعمل
فريق�لعمل
أع�ساءفريق
جلميع� �أع�ساء
�ملهنيجلميع
بالتطوير�ملهني
�لربنامجبالتطوير
�لتز�م�لربنامج
إطار�لتز�م
و ويفيف� �إطار
يبد�أ
ومبجرد �أنأنيبد�أ
�ل�سندوق.ومبجرد �
هذ��ل�سندوق.
دعمهذ�
�مل�ساهمةيفيفدعم
يبد�أيفيف�مل�ساهمة
�لربحييبد�أ
غري�لربحي
غري
بتجديد
تقومبتجديد
للدعم� �أنأنتقوم
�ملتلقيةللدعم
ؤ�س�سة�ملتلقية
يتوقعمنمن�ملو�ملوؤ�س�سة
�لنق�سانيتوقع
�ملاليفيف�لنق�سان
�ملال
مليز�نيتها.
د�ئممليز�نيتها.
كم�سدرد�ئم
عليهكم�سدر
و�ملحافظةعليه
�سنوي ًاو�ملحافظة
�ل�سندوق�سنوي ًا
مو�رد�ل�سندوق
مو�رد
�لتفرغ:
برنامج�لتفرغ:
أهد�فبرنامج
فيمايلييلي� �أهد�ف
فيما
وذلك
إجناز�تهموذلك
حققو�� �إجناز�تهم
�لذينحققو�
�لربحيني�لذين
غري�لربحيني
�لقادةغري
مكافأةاأة�لقادة
• •مكافا
جتديد
�ادةجتديد
أعمالهممنمن�أ �أج�ج��ل�ل�إ �إع�ع��ادة
مطولةمنمن� �أعمالهم
�ازةمطولة
إعطائهم�إ �إج�ج��ازة
باباإعطائهم
أعمالهم.
أنف�سهمو�و�أعمالهم.
� �أنف�سهم
�لقيادة
ت�سجيع�لقيادة
خاللت�سجيع
�لتفرغمنمنخالل
ؤ�س�سات�لتفرغ
تثبيتموموؤ�س�سات
�ل�سعي� �إىلإىلتثبيت
• •�ل�سعي
�مل�سرتكة.
�مل�سرتكة.

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

الو�شف
الو�شف

108
108

وذلك
أعلى،وذلك
�مل�ستوى� �للأعلى،
�لعملمنمن�مل�ستوى
فريق�لعمل
وقدر�تفريق
مهار�توقدر�ت
تطويرمهار�ت
• •تطوير
لديهم.
�لقيادةلديهم.
م�ستوى�لقيادة
رفعم�ستوى
ليتمكنو�منمنرفع
ليتمكنو�
�ملهني
�لتطوير�ملهني
دعم�لتطوير
بر�مجدعم
وفعاليةبر�مج
كفاءةوفعالية
م�ستوىكفاءة
رفعم�ستوى
�لدعوة� �إىلإىلرفع
• •�لدعوة
�لربحية.
غري�لربحية.
ؤ�س�ساتغري
يفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
لو�س
�لربحينييفيفلو�س
غري�لربحيني
و�لقادةغري
�لقطاعاتو�لقادة
�حلو�ربنيبني�لقطاعات
�سبل�حلو�ر
تعزيز�سبل
• •تعزيز
أجنلو�س.
� �أجنلو�س.
يلي:
�لربنامجمامايلي:
لهذ��لربنامج
�ملر�سحنيلهذ�
أفر�د�ملر�سحني
على� �للأفر�د
يجبعلى
و ويجب
�ملجتمع.
م�ساهميفيف�ملجتمع.
�سجلم�ساهم
لهم�سجل
يكونلهم
متميزينيكون
قاد ًةمتميزين
يكونو�قاد ًة
•�•�أنأنيكونو�
ربحية.
غريربحية.
ؤ�س�سةغري
ل�سالحموموؤ�س�سة
�لعملل�سالح
• •�لعمل
ؤ�س�سات.
�سناديق�ملو�ملوؤ�س�سات.
إد�رة�سناديق
كبريةيفيف� �إد�رة
م�سئوليةكبرية
حتملم�سئولية
• •حتمل
�لعململدة
لهم�لعمل
�سبقلهم
• •�سبق
غري
�لقطاعغري
على� �للأقلأقليفيف�لقطاع
متو��سلةعلى
أعو�ممتو��سلة
ملدة� �1010أعو�م
للعمل.
تركللعمل.
دونترك
�لربحيدون
�لربحي
�خلريجني.
برنامج�خلريجني.
أقر�نيفيفبرنامج
�لتو��سلمعمع� �للأقر�ن
�مل�ساركةيفيف�لتو��سل
�لرغبةيفيف�مل�ساركة
• •�لرغبة
بها.
يعملونبها.
�لتييعملون
ؤ�س�سة�لتي
كامليفيف�ملو�ملوؤ�س�سة
دو�مكامل
بوظيفةدو�م
موظفنيبوظيفة
• •موظفني
��ستثنائيني.
أفر�د��ستثنائيني.
أقر�نهمكاكاأفر�د
قبل� �أقر�نهم
معروفنيمنمنقبل
يكونو�معروفني
•�•�أنأنيكونو�
مادي.
�حتياجمادي.
لديهم�حتياج
يكونلديهم
•�•�أنأنيكون
كالتايل:
تكونكالتايل:
فيجب� �أنأنتكون
للمر�سحفيجب
�ملوظفةللمر�سح
ؤ�س�سة�ملوظفة
�سروط�ملو�ملوؤ�س�سة
� �أماأما�سروط
أجنلو�س.
لو�س� �أجنلو�س.
مدينةلو�س
تكونيفيفمدينة
•�•�أنأنتكون
�ملجتمع.
قبل�ملجتمع.
برب�جمهامنمنقبل
معروفةبرب�جمها
تكونمعروفة
•�•�أنأنتكون
مدفوعي
كاملمدفوعي
�دو�مكامل
موظفنيب�ب��دو�م
ثالثةموظفني
على� �لأقلأ�ق��ل�لثالثة
لديهاعلى
يكونلديها
•�•�أنأنيكون
أجر.
� �للأجر.
لتطوير
كفر�سةلتطوير
�ملتقدمكفر�سة
عليه�ملتقدم
يح�سلعليه
�لذييح�سل
�لتفرغ�لذي
تنظر� �إىلإىل�لتفرغ
•�•�أنأنتنظر
ؤ�س�سة.
د�خل�ملو�ملوؤ�س�سة.
�لقيادةد�خل
�لتايلمنمن�لقيادة
�مل�ستوى�لتايل
�مل�ستوى
عمل
خطةعمل
تقدمخطة
إجازة،و�و�أنأنتقدم
لطلب� �للإجازة،
كامللطلب
ب�سكلكامل
ؤيدةب�سكل
تكونموموؤيدة
•�•�أنأنتكون
عودته.
حنيعودته.
�ملتقدم� �إىلإىلحني
غياب�ملتقدم
فرتةغياب
أثناءفرتة
إد�رةيفيف� �أثناء
ل لالالإد�رة
�ملتقدم.
غياب�ملتقدم.
علىغياب
لتو�فقعلى
ماليةلتو�فق
م�ساعدةمالية
بحاجة� �إىلإىلم�ساعدة
تكونبحاجة
•�•�أنأنتكون
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فرتة
أثناءفرتة
عملهايفيف� �أثناء
�نتظامعملها
على�نتظام
�ملحافظةعلى
على�ملحافظة
�ادر ًةعلى
تكونق�ق��ادر ًة
•�•�أنأنتكون
�ملتقدم.
غياب�ملتقدم.
غياب
بعيد ً�عنعن
معظمهابعيد ً�
ق�ساءمعظمها
�لتفرغ� �أنأنيتميتمق�ساء
إجازة�لتفرغ
أ�سا�سيللإجازة
�ل�سرط� �للأ�سا�سي
� �إنإن�ل�سرط
�لوقتيفيف
ق�ساء�لوقت
معني�أو�أوق�ساء
باهتماممعني
�لقيامباهتمام
�سفر ً�أو�أو�لقيام
يكون�سفر ً�
وقديكون
�لعمل،وقد
�لعمل،
ولكن
مكان،ولكن
عن�سرأو�أومكان،
أكرثمنمنعن�سر �
إجازة �أكرث
ت�سمل �للإجازة �
وقدت�سمل �
�لعائلة.وقد
�ملنزلأو�أومعمع�لعائلة.
�ملنزل �
تفرغهم.
جدولتفرغهم.
يثقلو�جدول
ير�عو�� �أنأنلليثقلو�
�ملر�سحنيباباأنأنير�عو�
على�ملر�سحني
على
الو�شف
الو�شف

كالتايل:
وهيكالتايل:
�لتفرغ،وهي
إجازة�لتفرغ،
أخرىللإجازة
�سروط� �أخرى
هناك�سروط
و وهناك
تكونمدتها
•�•�أنأنتكون
أقل.
على� �للأقل.
متو��سلةعلى
أ�سهرمتو��سلة
مدتها� �33أ�سهر
�ملكافاأة.أة.
على�ملكافا
�حل�سولعلى
تاريخ�حل�سول
عاممنمنتاريخ
خاللعام
تبد�أخالل
•�•�أنأنتبد�أ
�لتفرغ،
حول�لتفرغ،
ن�سيحول
تقريرن�سي
بعملتقرير
�ملكافأةاأةبعمل
على�ملكافا
�حلا�سلونعلى
يقوم�حلا�سلون
•�•�أنأنيقوم
ؤ�س�سةخالل
للموؤ�س�سة
ويقدمللمو
ويقدم
�لنتهاء.
أ�سهرمنمن�لنتهاء.
خالل� �33أ�سهر
آخرين
�ر�ن� �للآخرين
�ل�سبكيمعمع� �لأقلأ�ق��ر�ن
�لتو��سل�ل�سبكي
دو ٌريفيف�لتو��سل
لديهمدو ٌر
يكونلديهم
•�•�أنأنيكون
معهمب�سكلٍ
�سنوي.
ن�سف�سنوي.
ب�سكلٍن�سف
يلتقونمعهم
�لذينيلتقون
�لذين

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

الربنامج
الربنامج
النوع
النوع
التكلفة
التكلفة
الدورة
إجمالية/الدورة
ا االالإجمالية/
املدة
املدة
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�لتنفيذيني
�مل�ستقبل�لتنفيذيني
مدر�ء�مل�ستقبل
زمالةمدر�ء
 66.3.3.7.7زمالة
�جلديد
�لقائد�جلديد
تطوير�لقائد
تطوير
ور�سوم
 ،Americanور�سوم
،AmericanExpress
Express&& Gelman
قبل Gelman
مدعومة م�م��ن�ن قبل
مدعومة
تقدربب250
Rosenbergتقدر
Rosenberg&&Freedman
FreedmanCPAs
CPAs
أمريكي
دولر� �أمريكي
250دولر
أع�ساء.
لغري� �للأع�ساء.
أمريكيلغري
دولر� �أمريكي
500دولر
�لربحيني،و و500
غري�لربحيني،
أع�ساءغري
ل لالالأع�ساء
و�حد
عامو�حد
عام
�لقيادة
لتعزيز�لقيادة
رئي�سيةلتعزيز
عنا�سررئي�سية
مكونمنمن66عنا�سر
�سهر ً�مكون
مدته�1212سهر ً�
برنامجمدته
برنامج
�لربحي:
غري�لربحي:
�ملجتمعغري
�لنا�سئةيفيف�ملجتمع
�لنا�سئة
والقيادة:
املهاراتوالقيادة:
تطويراملهارات
تطوير

ملو�كبة
خ�سي�س ًاملو�كبة
�سممتخ�سي�س ًا
تعليمية�،سممت
فر�ستعليمية،
علىفر�س
�مل�ساركنيعلى
ح�سول�مل�ساركني
ح�سول
�لقانونية
و�مل�سائل �لقانونية
�خلارجية و�مل�سائل
و�لعالقات �خلارجية
و�ملعي�سي و�لعالقات
�لعملي و�ملعي�سي
�لتو�زن �لعملي
�لتو�زن
�و�رد
�لتو��سل و�ملو��مل��و�رد
وو�سائل �لتو��سل
�لتمويل وو�سائل
و��سرت�تيجيات �لتمويل
�ملالية و��سرت�تيجيات
إد�رة �ملالية
و�و�للإد�رة
�سريع.
ب�سكلٍ�سريع.
و�ل�سر�كةب�سكلٍ
و�لتعاونو�ل�سر�كة
�لب�سريةو�لتعاون
�لب�سرية
حمادثات
حمادثات ٍ
ٍ
إجر�ء
للم�ساركنيباباإجر�ء
�لفر�سةللم�ساركني
تتاح�لفر�سة
�لتنفيذي� �:أنأنتتاح
�ملدير�لتنفيذي:
منوذج�ملدير
منوذج
ربحية.
غريربحية.
ؤ�س�سةغري
��ستثنائينييفيفموموؤ�س�سة
تنفيذيني��ستثنائيني
مدر�ءتنفيذيني
جماعيةمعمعمدر�ء
جماعية
الو�شف
الو�شف

املتبادل:
التدريباملتبادل:
التدريب

�سهرٍيفيف
أثناءكلكل�سهرٍ
أقر�نيفيف� �أثناء
و�لدعممنمن� �للأقر�ن
�لن�سيحةو�لدعم
�مل�ساركون�لن�سيحة
يتلقى�مل�ساركون
يتلقى
�لربنامج.
�لربنامج.
املراقبة:
املراقبة:

�مل�ساركني
للتو��سلبنيبني�مل�ساركني
للم�ساركنيللتو��سل
�لفر�سةللم�ساركني
تتاح�لفر�سة
�لربنامجتتاح
أثناء�لربنامج
يفيف� �أثناء
�لطرق.
ب�ستى�لطرق.
�لقيادينيب�ستى
خرب�ت�لقياديني
و��ستفادتهممنمنخرب�ت
و�ملر�قبني،و��ستفادتهم
و�ملر�قبني،
ال�شبكي:
التوا�شلال�شبكي:
التوا�شل

�ادة
�ر�نو�ل�و�لق�ق��ادة
�مل�ساركني� �لأقلأ �ق ��ر�ن
وغنيةم�م��ن�ن�مل�ساركني
و��سعةوغنية
�سبكةو��سعة
هناك�سبكة
يوجدهناك
يوجد
�خلربة.
ذوي�خلربة.
آخرينمنمنذوي
ومهنيني� �آخرين
و�ملمولنيومهنيني
و�ملر�قبنيو�ملمولني
و�ملر�قبني
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مطولة
�سخ�سيةمطولة
مهمة�سخ�سية
مبثابةمهمة
�لزمالةمبثابة
برنامج�لزمالة
يعترببرنامج
املطولة:يعترب
املهماتاملطولة:
املهمات
حمددة.
تعليمي ٍةحمددة.
أهد�فتعليمي ٍة
أهد�ف ٍ
وتخ�سي�س� � ٍ
بو�سعوتخ�سي�س
للم�ساركنيبو�سع
ت�سمحللم�ساركني
ت�سمح
إد�ري
�ملجل�س �للإد�ري
م�ستمر ً�منمن�ملجل�س �
دعم ًام�ستمر ً�
�مل�ساركوندعم ًا
يتلقى�مل�ساركون
�لربنامجيتلقى
نهاية�لربنامج
عندنهاية
عند
على
و�لظهورعلى
�ملجل�سو�لظهور
تخ�س�ملجل�س
منا�سباتتخ�س
منا�سبات ٍ
ٍ
حل�سور
�و�تحل�سور
�و�ت ٍ
تقدميددع�ع� ٍ
مثلتقدمي
مثل
من�سب
علىمن�سب
�حل�سولعلى
كيفية�حل�سول
حولكيفية
�مل�سورةحول
وتقدمي�مل�سورة
إلكرتوينوتقدمي
موقعها� �للإلكرتوين
موقعها
�مل�ستقبل.
تنفيذييفيف�مل�ستقبل.
مديرتنفيذي
مدير
غري
للمهنينيغري
مكثف ًاللمهنيني
قيادي ًاوتاوتاأهيأهي ًال ًالمكثف ًا
تطوير ً�قيادي ًا
أي�س ًاتطوير ً�
�لربنامج� �أي�س ًا
يقدم�لربنامج
يقدم
يلي:
كمايلي:
وهمكما
أعلىوهم
�ملتو�سط� �إىلإىل� �للأعلى
للم�ستوى�ملتو�سط
�لربحينيللم�ستوى
�لربحيني
�لربحي.
غري�لربحي.
�لعملغري
�ل�سنو�تيفيف�لعمل
لعددمنمن�ل�سنو�ت
متتدلعدد
طويلةمتتد
خربةطويلة
لهمخربة
• • لهم
�خلا�س).
�لعام�أو�أو�خلا�س).
�لقطاع�لعام
خربةيفيف�لقطاع
تكونخربة
(قدتكون
إد�رية(قد
�خلربة� �للإد�رية
• • �خلربة
مدر�ء
يكونو�مدر�ء
�لتاليةباباأنأنيكونو�
�ملهنية�لتالية
خطوتهم�ملهنية
نيتهميفيفخطوتهم
إ�سارة� �إىلإىلنيتهم
• • � �للإ�سارة
متو�سطة
�سغرية �إىلإىلمتو�سطة
جمتمعي ٍةمنمن�سغرية �
ؤ�س�سةجمتمعي ٍة
ربحينييفيفموموؤ�س�سة
غريربحيني
تنفيذينيغري
تنفيذيني
�لعظمى.
و��سنطن�لعظمى.
�لثقليفيفو��سنطن
�لثقل
من�سب
للنجاحيفيفمن�سب
�لالزمةللنجاح
و�ل�سفات�لالزمة
�ملهار�تو�ل�سفات
عددٍمنمن�ملهار�ت
�متالكعددٍ
• • �متالك
مزيدٍ منمن
حتتاج� �إىلإىلمزيدٍ
�لتيحتتاج
باجلو�نب�لتي
�لتنفيذي،و�ل�و�ل�و��وع�ع��ي�يباجلو�نب
�ملدير�لتنفيذي،
�ملدير
�حلالية.
ؤ�س�ساتهم�حلالية.
قبلموموؤ�س�ساتهم
�لدعممنمنقبل
على�لدعم
يح�سلو�على
�لتطوير،و�و�أنأنيح�سلو�
�لتطوير،
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�لربحية
غري�لربحية
و�ملوهبةغري
�لقيادةو�ملوهبة
مبادرة�لقيادة
 66.3.3.8.8مبادرة
�جلديد
�لقائد�جلديد
تطوير�لقائد
تطوير
متوفرة
غريمتوفرة
غري
م�ستمرة
ولز�لتم�ستمرة
2011ولز�لت
بد�أتأتيفيف2011
بد�
�لو�سائل
�دى�أك�أ�ك��رث�رث�لو�سائل
أولويةيفيف�إ �إح�ح��دى
�لقيادةكاكاأولوية
و�سع�لقيادة
�لربنامج� �إىلإىلو�سع
يهدف�لربنامج
يهدف
وهي
�رة.وهي
�ملجتمعات�مل��مل��زد�زده�ه��رة.
�لتحويليةيفيف�ملجتمعات
�لنتائج�لتحويلية
حتفيز�لنتائج
فعاليةيفيفحتفيز
فعالية
أمريكان
�لقطاعاتكاكاأمريكان
عرب�لقطاعات
للقادةعرب
�لتعاوينللقادة
�جلهد�لتعاوين
معنى�جلهد
حتملمعنى
مبادرةحتمل
مبادرة
وبرنامجAspen
Caseyوبرنامج
ؤ�س�سةCasey
وموؤ�س�سة
Annieومو
أك�سربي�سو وAnnieEE
� �أك�سربي�س
للتطوع
Aspenللتطوع
�خلدمات
و�سركة�خلدمات
�لقيادة� �لإب�لإب��د��د�ع�يع�ي�ة��ةو�سركة
�لجتماعيو وم�م�ر�ك�ر�ك��ز�ز�لقيادة
�د�ع�لجتماعي
و�و�لإبلإ�ب ��د�ع
تعد
وغريها.تعد
�لعائليةوغريها.
و�مل�سركات�لعائلية
�لعامةو�مل�سركات
و�لتحالفات�لعامة
�ملحليةو�لتحالفات
�لوطنية�ملحلية
�لوطنية
�لربحيمنمن
غري�لربحي
للقطاعغري
�سروري ًةللقطاع
إبد�عية�سروري ًة
�لفعالةو�و�للإبد�عية
�ملتنوعة�لفعالة
�لقيادة�ملتنوعة
�لقيادة
�ملحتاجة.
للمجتمعات�ملحتاجة.
�جلودةللمجتمعات
�لعالية�جلودة
و�خلدمات�لعالية
�لرب�مجو�خلدمات
إي�سال�لرب�مج
� �أجلأجل� �إي�سال
حركي ٍة
بيئ ٍةحركي ٍة
�لعمليفيفبيئ ٍة
كيفية�لعمل
�لقيادةكيفية
�جلديديفيف�لقيادة
�جليل�جلديد
يفهم�جليل
ويجب� �أنأنيفهم
ويجب
متو��سلة.
متو��سلة.
قائد ٍ
ٍ 200
من200
أكرثمن
� �إنإن� �أكرث
منتدى
�ساركو�يفيفمنتدى
ممن�ساركو�
�لقطاعاتممن
خمتلف�لقطاعات
عربخمتلف
قائدعرب
حددو�تاريخ
�لربحيةقدقدحددو�
غري�لربحية
للقيادةغري
أبي�سللقيادة
�لبيت� �للأبي�س
�لبيت
نوفمرب
تاريخ1515منمننوفمرب
�د�ف ٍ
لو�سع�أ �أه�ه� ٍ
عام2011
عام
�لقيادةيفيف
لدعم�لقيادة
و��سرت�تيجياتلدعم
عملي ٍةو��سرت�تيجيات
�د�فعملي ٍة
2011مملو�سع
�ملوهبة
مبادرة�ملوهبة
أ�س�ستمبادرة
�حلدثتاتاأ�س�ست
هذ��حلدث
خاللهذ�
ومنخالل
�لربحي.ومن
غري�لربحي.
�لقطاعغري
�لقطاع
عرب
�لنتباهعرب
ولفت�لنتباه
�لق�سيةولفت
تلك�لق�سية
لت�سعيدتلك
وذلكلت�سعيد
�لربحية،وذلك
غري�لربحية،
و�لقيادةغري
و�لقيادة
حو�يل200
قامحو�يل
للمنتدىقام
ووفق ًاللمنتدى
�لقطاعات.ووفق ًا
�لقطاعات.
بتحديد
إ�سايفبتحديد
م�سوؤولؤول� �إ�سايف
200م�سو
إلكرتونية
�ملنتديات� �للإلكرتونية
�سل�سل ٍةمنمن�ملنتديات
خالل�سل�سل ٍة
و�ل�سرت�تيجياتمنمنخالل
أهد�ف،و�ل�سرت�تيجيات
� �للأهد�ف،
إنرتنت.
�سبكة� �للإنرتنت.
عرب�سبكة
عرب
�لتغيري
ونظرية�لتغيري
�ادرةونظرية
�ملقرتحل� ل��روؤ�ري�وؤي�ة��ة�مل��ملب�ب��ادرة
مبثابة�ملقرتح
�لوثيقةمبثابة
تعتربه�ه��ذه�ذه�لوثيقة
تعترب
�لعام2012
تركيز�لعام
�مل�ساركني� �.إنإنتركيز
مدخالت�مل�ساركني.
علىمدخالت
�لقائمةعلى
أهد�ف�لقائمة
و�و�للأهد�ف
2012مم
�ل�سرت�تيجيات
وتطوير�ل�سرت�تيجيات
أولويات،وتطوير
على� �للأولويات،
عامةعلى
�تفاقيةعامة
و�سع�تفاقية
يهدف� �إىلإىلو�سع
يهدف
�ملقبلة.
�لثالث�ملقبلة.
أعو�م�لثالث
خالل� �للأعو�م
للتنفيذخالل
�لتحليليةللتنفيذ
�لتحليلية
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�لربحي
غري�لربحي
�لتنفيذينيغري
لتدريب�لتنفيذيني
NorthSkyلتدريب
NorthSkyPilot
برنامجPilot
66.3.3.9.9برنامج
توجيه
توجيه
فرد)
لكلفرد)
دولرلكل
1200دولر
م�سارك1200/
أمريكي((1515م�سارك/
دولر� �أمريكي
� �1818ألفألفدولر
أ�سهر
� �66أ�سهر
وت�سجع
تدعموت�سجع
�ثننيتدعم
معلنةبنيبني�ثنني
غريمعلنة
عالقةغري
�لربنامجباباأنهأنهعالقة
يعرفه�ه��ذ��ذ��لربنامج
يعرف
�لربحيون
�ادة�لربحيون
��ستخدم�ل�لق�ق��ادة
ولطاملا��ستخدم
�ال.ولطاملا
لتخاذ� �لأفلأ�فع�ع��ال.
�ادةلتخاذ
وتتحدى�ل�لق�ق��ادة
وتتحدى
�لقطاع
�ليوم�لقطاع
وبد�أ�ليوم
أد�ئهم،وبد�أ
م�ستوياتهمو�و�أد�ئهم،
تطويرم�ستوياتهم
فعال ٍةيفيفتطوير
كطريق ٍةفعال ٍة
�لتوجيهكطريق ٍة
�لتوجيه
ذ�ته.
�لربحييفيف� �للأمرأمرذ�ته.
غري�لربحي
غري
�لفر�سة
للقادة�لفر�سة
�لربنامجللقادة
هذ��لربنامج
قدمهذ�
2012ممقدم
عام2012
ينايرعام
�سهريناير
بد�ية�سهر
منذبد�ية
منذ
على
�لتدريبعلى
معرفةتاتاأثريأثري�لتدريب
بهدفمعرفة
�لطياربهدف
برنامج�لطيار
�زء ً�منمنبرنامج
لي�سبحو�ج�ج��زء ً�
لي�سبحو�
خبري
مدربخبري
مدرب ٍ
للعملمعمع ٍ
فر�س ٌةللعمل
وهذهفر�س ٌة
ؤ�س�ساتهم.وهذه
وموؤ�س�ساتهم.
�لربحينيومو
غري�لربحيني
�لقادةغري
�لقادة
�لربنامج
هذ��لربنامج
و�سعهذ�
و�ملهنية.ومتومتو�سع
�لذ�تيةو�ملهنية.
أهد�ف�لذ�تية
حتقيق �للأهد�ف
�لو�سول �إىلإىلحتقيق �
يفيف�لو�سول �
يلي:
وفق ًاملاملايلي:
وفق ًا
أولوية.
ذ�ت� �للأولوية.
�ملعطياتذ�ت
على�ملعطيات
�لرتكيزعلى
• • �لرتكيز
ؤ�س�سية.
تغيري�تموموؤ�س�سية.
�سنعتغيري�ت
• • �سنع
�ملتبادلة.
�لذ�تية�ملتبادلة.
و�ملهار�ت�لذ�تية
�لقيادةو�ملهار�ت
دعم�لقيادة
• • دعم
و�حلياة.
�لعملو�حلياة.
تو�زنبنيبني�لعمل
إيجادتو�زن
• • � �إيجاد
قوية.
أعمالٍقوية.
وجمال�س� �أعمالٍ
فرقوجمال�س
بناءفرق
• • بناء
جديدة.
ؤولياتجديدة.
وم�سوؤوليات
أدو�روم�سو
�تخاذ� �أدو�ر
• • �تخاذ
و�لنفاذ.
بالعزلةو�لنفاذ.
�ل�سعوربالعزلة
معاجلة�ل�سعور
• • معاجلة
1200
تبلغ1200
إجماليةتبلغ
وتكلفته� �للإجمالية
�لربنامجوتكلفته
للم�ساركةيفيف�لربنامج
فرد ً�للم�ساركة
�ختيار1515فرد ً�
يتميتم�ختيار
�ستكون
�لتمويل�ستكون
يقل�لتمويل
ومبجرد� �أنأنيقل
متويلية.ومبجرد
منحةمتويلية.
تو�فرمنحة
�مريكيمعمعتو�فر
دولر�مريكي
دولر
�لقدرة
�ختبار�لقدرة
أكملو��ختبار
ممن� �أكملو�
ؤ�س�ساتممن
للقادةيفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
خم�س�سةللقادة
�ملنحخم�س�سة
حينها�ملنح
حينها
يناير
�بتد� ًءمنمنيناير
أ�سهر�بتد� ًء
�لربنامج� �66أ�سهر
مدة�لربنامج
�ستكونمدة
�.NorthSkyستكون
�لتنظيمية.NorthSky
�لتنظيمية
2012م.م.
2012
عرب
إجر�وؤهاؤهاعرب
وغالب ًامامايتميتم� �إجر�و
�سرية،وغالب ًا
�لفردية�سرية،
�لتدريب�لفردية
جل�سات�لتدريب
جميعجل�سات
تعدجميع
تعد
درجة،
360درجة،
للقيادةذوذو360
�ختباريٍ للقيادة
م�سحٍ �ختباريٍ
��ستخد�مم�سحٍ
أي�س ًا��ستخد�م
ويتم� �أي�س ًا
�لهاتف،ويتم
�لهاتف،
تقييمي
�ختبارتقييمي
إجر�ء�ختبار
ويلزم �إجر�ء
فقط.ويلزم �
و�ملدربفقط.
�مل�ساركو�ملدرب
نتائجه�مل�سارك
علىنتائجه
و�سيطلععلى
و�سيطلع
�لربنامج.
نهاية�لربنامج.
عندنهاية
عند
تنفيذي
وموجهتنفيذي
مدربوموجه
وهومدرب
Lucilleوهو
LucilleChrisman
�لربنامجChrisman
هذ��لربنامج
يقودهذ�
يقود
للمدربني،
�لعامليةللمدربني،
�لر�بطة�لعاملية
وع�سويفيف�لر�بطة
CTIوع�سو
�ملدربنيCTI
تدريب�ملدربني
معهدتدريب
خبريمنمنمعهد
خبري
قدر�تهم.
جمالقدر�تهم.
تو�سيعجمال
علىتو�سيع
و�لفرقعلى
�لقادة،و�لفرق
م�ساعدة�لقادة،
ودورههوهوم�ساعدة
ودوره
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66.3.3.10زمالة
.10
Piper
زمالةPiper
تفرغ
زمالة/تفرغ
زمالة/
أمريكي
دولر� �أمريكي
� �450ألفألفدولر
450
تفرغ
أ�سهرتفرغ
� 2� 2-1-1أ�سهر
ؤ�س�سة
أمريكيملوملوؤ�س�سة
دولر� �أمريكي
يقدربب�9090أل�أ�ل ��ف�فدولر
�لتز�م ًايقدر
�لربنامج�لتز�م ًا
يقدمه �ه ��ذ��ذ��لربنامج
يقدم
�ملتقدم:
�ملتقدم:
�ل�سفر
مل�ساريف�ل�سفر
أمريكيمل�ساريف
دولر� �أمريكي
� �30ألفألفدولر
قيمتها� �إىلإىل30
ت�سلقيمتها
جو�ئزت�سل
• • جو�ئز
ؤ�س�سات
�لتنفيذينييفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
للمدر�ء�لتنفيذيني
�ملهنيللمدر�ء
�لتطوير�ملهني
لدعم�لتطوير
و�لدر��سةلدعم
و�لدر��سة
�ملتقدم
يجب� �أنأنياياأخذأخذ�ملتقدم
ماريكوبا.يجب
مقاطعةماريكوبا.
تخدممقاطعة
�لتيتخدم
�لربحية�لتي
غري�لربحية
غري
�سهرين
وت�سل� �إىلإىل�سهرين
على� �للأقلأقلوت�سل
و�حدٍعلى
�سهرٍو�حدٍ
ملدة�سهرٍ
�لعململدة
إجازةمنمن�لعمل
� �إجازة
�ملهنية
�لرب�مج�ملهنية
على�لرب�مج
أكرثعلى
�لتعرف� �أكرث
على�لتعرف
ت�سجيعهعلى
ويتمت�سجيعه
أكرث،ويتم
على� �للأكرث،
على
جميع
قادتهايفيفجميع
ومقابلةقادتها
�لنموذجية،ومقابلة
�لرب�مج�لنموذجية،
وزيارة�لرب�مج
و�لتعليميةوزيارة
و�لتعليمية
�لبالد.
أنحاء�لبالد.
� �أنحاء
لفريق
خم�س�سةلفريق
أمريكيخم�س�سة
دولر �أمريكي
آلفدولر �
� 10آلف
قيمتها �إىلإىل� 10
ت�سلقيمتها �
جو�ئزت�سل
• • جو�ئز
�ملهني.
�لتطوير�ملهني.
�لعمليفيف�لتطوير
�لعمل
قيمتها
ت�سلقيمتها
جائزةت�سل
علىجائزة
للح�سولعلى
ؤهل ًةللح�سول
�ملتقدمموموؤهل ًة
ؤ�س�سة�ملتقدم
تكونموموؤ�س�سة
• • تكون
�ستة
�الل�ستة
�لتفرغ�أو�أوخ�خ��الل
فرتة�لتفرغ
أثناءفرتة
أمريكييفيف� �أثناء
دولر� �أمريكي
� �إىلإىل� 5050أل�أل��ف�فدولر
�لربنامج.
إنهاء�لربنامج.
أ�سهرمنمن� �إنهاء
� �أ�سهر
C3
�لبندC3
على�لبند
ؤ�س�سةعلى
501موموؤ�س�سة
قبل501
�ملر�سحنيمنمنقبل
توظيف�ملر�سحني
يجب� �أنأنيتميتمتوظيف
يجب
ؤ�س�سات
تلك�ملو�ملوؤ�س�سات
تكونتلك
ويجب �أنأنتكون
أريزونا.ويجب �
ماريكوباو�و�أريزونا.
مقاطعةماريكوبا
تخدممقاطعة
و�لتيتخدم
و�لتي
عمليةملدة
خربةعملية
لهالهاخربة
بالطلب،
تقدمهابالطلب،
قبلتقدمها
وذلكقبل
أقل،وذلك
على �للأقل،
�سنو�تعلى �
�سنو�ت ٍ
ملدةٍ 1010
وهي:
�لتاليةوهي:
�جلو�نب�لتالية
مكر�س ٌةللأحدأحد�جلو�نب
جهودهامكر�س ٌة
تكونجهودها
و�و�أنأنتكون
و�لدين.
و�لثقافةو�لدين.
و�لفنونو�لثقافة
و�لتعليمو�لفنون
و�ل�سحةو�لتعليم
إن�سانيةو�ل�سحة
�خلدمات� �للإن�سانية
�خلدمات
بالبدلت
�ملر�سحنيبالبدلت
تزود�ملر�سحني
�مل�ساركة� �أنأنتزود
ؤ�س�سات�مل�ساركة
�لربنامجمنمن�ملو�ملوؤ�س�سات
ويتوقع�لربنامج
ويتوقع
�لتالية:
�لتالية:
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الو�شف
الو�شف

�مل�ساركة
�ملر�سحمنمن�مل�ساركة
يتمكن�ملر�سح
لكييتمكن
على� �للأقلأقللكي
و�حدعلى
�سهرو�حد
ملدة�سهر
إجازةملدة
• • � �إجازة
إد�رة
عملللإد�رة
خطةعمل
تقدميخطة
�مل�ساركنيتقدمي
علىكلكل�مل�ساركني
(يجبعلى
�لربنامج(يجب
يفيف�لربنامج
�لتغيب).
فرتة�لتغيب).
أثناءفرتة
�لتطويريفيف� �أثناء
�لتطوير
�لتغيب.
فرتة�لتغيب.
أثناءفرتة
كامليفيف� �أثناء
وظيفيكامل
وو�سعوظيفي
وفو�ئدوو�سع
م�سمونوفو�ئد
ر�تبم�سمون
• • ر�تب
�لتغيب.
فرتة�لتغيب.
أثناءفرتة
بانتظاميفيف� �أثناء
�لعملبانتظام
��ستمر�رية�لعمل
�سمان��ستمر�رية
• • �سمان
يحملون
ممنيحملون
�خلرب�ءممن
�لتنفيذيني�خلرب�ء
�ملتقدمنيمنمن�لتنفيذيني
�لربنامجعنعن�ملتقدمني
ويبحث�لربنامج
ويبحث
ماريكوبا
مقاطعةماريكوبا
تخدممقاطعة
ربحيةتخدم
غريربحية
ؤ�س�ساتغري
ؤ�س�سات ٍ
هامةيفيفمومو ٍ
منا�سبهامة
منا�سب
�ل�سحة،
إن�سانية�،ل�سحة،
�خلدمات� �للإن�سانية،
وهي�:خلدمات
�لتالية،وهي:
�ملجالت�لتالية،
أريزونايفيف�ملجالت
و�و�أريزونا
يتحلى
ويجب� �أنأنيتحلى
�خلريية.ويجب
و�ل�سناديق�خلريية.
و�لثقافةو�ل�سناديق
�لفنونو�لثقافة
�لتعليم�،لفنون
�لتعليم،
�لتالية:
باملو��سفات�لتالية:
�ملتقدمونباملو��سفات
�ملتقدمون
ومقاطعة
خا�سومقاطعة
ب�سكلٍ خا�س
ؤ�س�ساتهمب�سكلٍ
�لقيادةيفيفك�ك�لٍ��لٍ منمنموموؤ�س�ساتهم
ح�سن�لقيادة
• • ح�سن
عام.
ب�سكلٍعام.
ماريكوباب�سكلٍ
ماريكوبا
ؤ�س�ساتهم.
و�سناديقموموؤ�س�ساتهم.
بر�مجو�سناديق
إد�رةبر�مج
وخربةباباإد�رة
تامةوخربة
م�سئوليةتامة
• • م�سئولية
خربةللتقل
خربة
ربحي.
�لغريربحي.
�لقطاع�لغري
أعو�ميفيف�لقطاع
تقلعنعن� �1010أعو�م
ميثلونها.
�لتيميثلونها.
ؤ�س�سات�لتي
كامليفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
بدو�مٍكامل
وظيفةبدو�مٍ
• • وظيفة
بد�ية
منذبد�ية
�سهر ً�منذ
خالل�1212سهر ً�
تفرغهمخالل
فرتةتفرغهم
�ملتقدمونفرتة
ينهي�ملتقدمون
ويجب� �أنأنينهي
ويجب
مكتوب
ن�سيمكتوب
تقريرن�سي
تقدميتقرير
�لربنامجتقدمي
إنهاء�لربنامج
بعد� �إنهاء
عليهمبعد
ويجبعليهم
�لقبول،ويجب
�لقبول،
خاللفرتة
إد�رةخالل
ل لالالإد�رة
ذلك
يحتويذلك
ويجب �أنأنيحتوي
�لربنامج.ويجب �
إنهاء�لربنامج.
من �إنهاء
��سهرمن �
فرتة��33سهر
قامو�بهبهمنمن
خرب�توماوماقامو�
خرب�ت ٍ
عليهمنمن ٍ
ح�سلو�عليه
تف�سيلملاملاح�سلو�
علىتف�سيل
�لتقريرعلى
�لتقرير
ت�ساعدهم
و�لتيت�ساعدهم
بذلك،و�لتي
قيامهمبذلك،
وطرققيامهم
�لتفرغوطرق
فرتة�لتفرغ
أثناءفرتة
أن�سطةيفيف� �أثناء
� �أن�سطة
ؤ�س�ساتهم.
لر�سالةموموؤ�س�ساتهم.
�خلدماتلر�سالة
أف�سل�خلدمات
تقدمي� �أف�سل
يفيفتقدمي
�لدوريةيفيف
أن�سطة�لدورية
�مل�ساركةيفيف� �للأن�سطة
على�مل�ساركة
�ملتقدمونعلى
يو�فق�ملتقدمون
ويجب� �أنأنيو�فق
ويجب
للربنامج
كخريجٍللربنامج
�لعودةكخريجٍ
على�لعودة
أي�س ًاعلى
يو�فقو�� �أي�س ًا
�لزمالة،و�و�أنأنيو�فقو�
�سنة�لزمالة،
أثناء�سنة
� �أثناء
�ل�سابقني
للمتقدمني�ل�سابقني
ت�سمحللمتقدمني
�مل�ساركةت�سمح
وتلك�مل�ساركة
�لتالية.وتلك
�ل�سنو�ت�لتالية.
يفيف�ل�سنو�ت
�مل�ستمر
�ملهني�مل�ستمر
تطورهم�ملهني
وتعزيرتطورهم
�خلا�سة،وتعزير
خرب�تهم�خلا�سة،
ببناءخرب�تهم
و�لالحقنيببناء
و�لالحقني
�مل�ساركة.
ؤ�س�سات�مل�ساركة.
�لتعاونبنيبني�ملو�ملوؤ�س�سات
وحتفيز�لتعاون
وحتفيز
و�لذي
�لنا�سئني،و�لذي
�لقادة�لنا�سئني،
زمالةللأحدأحد�لقادة
مكافأةاأةزمالة
�للجنةمكافا
تختار�للجنة
عامتختار
ويفويفكلكلعام
�سمن
�لقائد�سمن
يكون�لقائد
ولكييكون
�و�م.ولكي
خم�سة�أ �أع�ع��و�م.
ؤ�س�ستهلأكلأ�ك��رث�رثمنمنخم�سة
تعملموموؤ�س�سته
تعمل
�ل�سروط.
جميع�ل�سروط.
يتو�فقمعمعجميع
يجب� �أنأنيتو�فق
�ملر�سحنييجب
�ملر�سحني

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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يجيب
�سفحاتيجيب
يزيدعنعن�33سفحات
خطاب ًالليزيد
يح�سرخطاب ًا
�ملتقدم� �أنأنيح�سر
على�ملتقدم
ويجبعلى
ويجب
�لتالية:
أ�سئلة�لتالية:
على� �للأ�سئلة
فيهاعلى
فيها
�ملجال؟
هذ��ملجال؟
عملكيفيفهذ�
هو�سببعملك
• • ماماهو�سبب
عملك؟
تعلمتهامنمنعملك؟
�لتيتعلمتها
�لدرو�س�لتي
ماهي�لدرو�س
• • ماهي
�لعمل؟
أعو�ميفيف�لعمل؟
خم�سة� �أعو�م
مرورخم�سة
بعدمرور
نف�سكبعد
ترىنف�سك
كيفترى
• • كيف
ورفع
�لعميلورفع
وخدمة�لعميل
ؤ�س�ستكوخدمة
قيادةموموؤ�س�ستك
م�ستوىقيادة
تطويرم�ستوى
• • منمن�أ �أج�ج��ل�لتطوير
�جلائزة،
�ل�ستفادةمنمن�جلائزة،
ميكنك�ل�ستفادة
كيفميكنك
�ملهنية،كيف
�لكفاءة�ملهنية،
م�ستوى�لكفاءة
م�ستوى
حمددة
أن�سطةحمددة
تقدمي� �أن�سطة
(يرجىتقدمي
�لقدرة؟(يرجى
تلك�لقدرة؟
لتطويرتلك
�لتفرغلتطوير
وفرتة�لتفرغ
وفرتة
�لزمنية).
و�ملدة�لزمنية).
در��سيةو�ملدة
ومو�ددر��سية
ومو�د
تفيد
�لربنام �م ��ج�ج� �أنأنتفيد
خ�ستهايفيفه �ه ��ذ��ذ��لربنا
لتجرب�ت ��ك�ك�لت�ل�ت ��ي�يخ�ستها
ميكنلتجربت
• • كيك�ي ��ف�فميكن
ؤ�س�ستك؟
موموؤ�س�ستك؟
وخدماتها.
ور�سالتهاوخدماتها.
فقطور�سالتها
و�حدةفقط
�سفحةو�حدة
على�سفحة
�ملتقدمعلى
ؤ�س�سة�ملتقدم
�سرحملوملوؤ�س�سة
• • �سرح
تغطيعلى
ذ�تيةتغطي
�سريةذ�تية
�سرية
�ملتقدم.
مهنة�ملتقدم.
�سنو�تمنمنمهنة
على� �للأقلأقل� �آخرآخر�1010سنو�ت
�لتفرغ.
لتكاليف�لتفرغ.
مقرتحةلتكاليف
ميز�نيةمقرتحة
• • ميز�نية
كافة
تو�سيحكافة
ماريكوبامعمعتو�سيح
مقاطعةماريكوبا
مكانيةيفيفمقاطعة
رغباتمكانية
بثالثرغبات
قائمةبثالث
• • قائمة
�لتو��سل.
معلومات�لتو��سل.
معلومات
�سخ�س
�سخ�س
�ملجل�س�أو�أو� �أيأي ٍ ٍ
رئي�س�ملجل�س
قبلرئي�س
موقعمنمنقبل
خمت�سرموقع
تزكيةخمت�سر
خطابتزكية
• • خطاب
على:
ويحتويعلى:
�ملتقدم،ويحتوي
ؤ�س�سة�ملتقدم،
منا�سبيفيفموموؤ�س�سة
منا�سب
وبعدها.
�ملتقدموبعدها.
تغيب�ملتقدم
فرتةتغيب
أثناءفرتة
ؤ�س�سةيفيف� �أثناء
إد�رة�ملو�ملوؤ�س�سة
خطةللإد�رة
-خطةعليهايفيف
يح�سلعليها
�لتييح�سل
و�لفو�ئد�لتي
�ملتقدم،و�لفو�ئد
ر�تب�ملتقدم،
بانتظامر�تب
تعهدبانتظام
-تعهد�لتغيب.
فرتة�لتغيب.
أثناءفرتة
� �أثناء
مكان
تخ�سمكان
يقومباباأي �أي �أعمأع �م ��الٍ�الٍتخ�س
�دمأو� �أو �أنأنيقوم
�ملت �ق ��دم �
يح�سر�ملتق
-تعهتع �ه ��د�دباباألأليح�سرتغيبه.
فرتةتغيبه.
أثناءفرتة
ؤ�س�سةيفيف� �أثناء
عملهيفيف�ملو�ملوؤ�س�سة
عمله
ملو�طنيValley
�مل�ستقلملو�طني
�ملجل�س�مل�ستقل
يقوم�ملجل�س
يقوم
�سنويً،اً،
�ملر�سحني�سنويا
باختيار�ملر�سحني
Valleyباختيار
ويعي
�لربنامج،ويعي
أعلىيفيف�لربنامج،
�ملجل�س� �للأعلى
مبا�سرة� �إىلإىل�ملجل�س
تو�سياتهممبا�سرة
رفعتو�سياتهم
ويتمرفع
ويتم
ماريكوبا.
ملقاطعةماريكوبا.
��سهاماتهاملقاطعة
أهمية��سهاماتها
جيد ً� �أهمية
�للجنةجيد ً�
تلك�للجنة
أفر�دتلك
� �أفر�د
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تفرغموموؤ�س�سة
برنامجتفرغ
66.3.3.11برنامج
.11
Rasmuson
ؤ�س�سةRasmuson
تفرغ
زمالة//تفرغ
زمالة
متلقيها.
عددمتلقيها.
ويختلفعدد
�جلائزة،ويختلف
ملتلقي�جلائزة،
أمريكي/ملتلقي
دولر� �أمريكي/
� �3030ألفألفدولر
أ�سهر.
� �66-2-2أ�سهر.
�لربحي
غري�لربحي
�لقائدغري
يحتاجه�لقائد
�ذييحتاجه
�لوقت�ل�ل��ذي
�لربنامج�لوقت
يقدمه�ه��ذ��ذ��لربنامج
يقدم
�لتجديد
أن�سطة�لتجديد
�مل�ساركةيفيف� �أن�سطة
ليتمكنمنمن�مل�ساركة
�لوظيفةليتمكن
لالبتعادعنعن�لوظيفة
لالبتعاد
�لربحيني
غري�لربحيني
�لتنفيذينيغري
�ملدر�ء�لتنفيذيني
�لربنامج� �أنأن�ملدر�ء
ويرى�لربنامج
و�لنمو�ملهني،ويرى
و�لنمو�ملهني،
فرتة
علىفرتة
يح�سلونعلى
عندمايح�سلون
أف�سلعندما
ب�سكلٍ� �أف�سل
ؤ�س�ساتهمب�سكلٍ
خدمةموموؤ�س�ساتهم
ميكنهمخدمة
ميكنهم
يريدون
ومعرفةمامايريدون
�لتفكري،ومعرفة
ليتمكنو�منمن�لتفكري،
عملهمليتمكنو�
فيهاعنعنعملهم
يبتعدونفيها
يبتعدون
ؤ�س�ساتهم
إد�رةموموؤ�س�ساتهم
�لطرقللإد�رة
أف�سل�لطرق
وتعلم� �أف�سل
وظائفهم،وتعلم
حتقيقهيفيفوظائفهم،
حتقيقه
�ل�سخ�سية.
طاقاتهم�ل�سخ�سية.
وجتديدطاقاتهم
وجتديد
إد�رة
قدمت� �إد�رة
�لعملقدمت
�ل�سغطيفيف�لعمل
حدوث�ل�سغط
ومنعحدوث
ذلك،ومنع
حتقيقذلك،
ومن� �أجلأجلحتقيق
ومن
غري
للمدر�ءغري
ماليةللمدر�ء
�اتمالية
�ات ٍ
وتخ�سي�س�إ �إع��اع�ن��ان� ٍ
�لتفرغوتخ�سي�س
فكرة �لتفرغ
�لربنامجفكرة
�لربنامج
ويقدر
أل�سكا.ويقدر
�لعمليفيف� �أل�سكا.
�نقطاعهمعنعن�لعمل
فرتة�نقطاعهم
أثناءفرتة
�لربحينييفيف� �أثناء
�لربحيني
�لعالية
مل�ستويات� �للأد�ءأد�ء�لعالية
إد�رةمل�ستويات
جمل�س� �للإد�رة
يوليهاجمل�س
�لتييوليها
�لقيمة�لتي
�لربنامج�لقيمة
�لربنامج
إجناز،
مكافأةاأةل لالالإجناز،
فقطمكافا
�لتفرغفقط
فرتة�لتفرغ
تعتربفرتة
�لعظماء.ولولتعترب
وللقادة�لعظماء.
وللقادة
أ�سخا�سيفيف
أف�سل� �للأ�سخا�س
�لحتفاظباباأف�سل
على�لحتفاظ
يحفزعلى
عامل ٌليحفز
أي�س ًاعام ٌ
ولكنها� �أي�س ًا
ولكنها
�ملجال.
�ملجال.
للمتقدم
بالن�سبةللمتقدم
أو�لتجديدبالن�سبة
�لنمو�ل�سخ�سي� �أو�لتجديد
�جلائزةمنمن� �أجلأجل�لنمو�ل�سخ�سي
تعد�جلائزة
تعد
أن�سطة
حتديد� �للأن�سطة
ويتمحتديد
منهما.ويتم
�سببمنهما.
�سبب ٍ
�لنحيازللأيأي ٍ
عدم�لنحياز
مر�عاةعدم
معمعمر�عاة
للتفكري
�رتةللتفكري
أودر��س��س�ة��ة�أو�فأو�ف��رتة
�سفر ً� �أودر��
تكون�سفر ً�
و�لتيقدقدتكون
�ملتقدم،و�لتي
قبل�ملتقدم،
منمنقبل
أوللر�حة.
� �أوللر�حة.
جائزةت�سل
قيمةكلكلجائزة
�ستكونقيمة
�ستكون
وعلى
أمريكي،وعلى
دولر� �أمريكي،
ت�سل� �إىلإىل� � 4040ألفألفدولر
تخ�س�س
ولكنهاتخ�س�س
ؤ�س�سة،ولكنها
للموؤ�س�سة،
تذهبللمو
�جلائزةتذهب
تلك�جلائزة
�لرغممنمن� �أنأنتلك
�لرغم
يوجد
فرقيوجد
�لتفرغ.ولولفرق
فرتة�لتفرغ.
أثناءفرتة
يف �أثناء
وتكاليفهيف �
�ملتقدموتكاليفه
رو�تب�ملتقدم
لتغطيةرو�تب
لتغطية
أو�ل�سغرية.
�لكبرية� �أو�ل�سغرية.
ؤ�س�سات�لكبرية
بنيبني�ملو�ملوؤ�س�سات
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�ملتقدم
يكون�ملتقدم
ويجب �أنأنيكون
�كا،ويجب �
أل��س ��كا،
يف �أل�س
ؤ�س�ساتيف �
تلك�ملو�ملوؤ�س�سات
تكونتلك
�ب �أنأنتكون
ويويج �ج ��ب �
غري
�لقطاعغري
�ى �لأقلأ �ق ��ل�ليفيف�لقطاع
�سنو�تعلع�ل ��ى �
�سنو�ت ٍ
خم�� ��س�س ٍ
أل��س ��كا�كامل �مل ��دة�دةخم�
يف �أل�س
أي� �س�ًا � ًايف �
� �أي�س�
ويجب �أنأن
�حلايل.ويجب �
من�س�ب ��ه�ه�حلايل.
على �للأقلأقليفيفمن�سب
�و�تعلى �
�و�ت ٍ
وثالث�سن�س�ن � ٍ
�لربح �ح ��ي�،ي،وثالث
�لرب
ؤ�س�سته.
تنفيذي ًايفيفموموؤ�س�سته.
مدير ً�تنفيذي ًا
�ملتقدممدير ً�
يكون�ملتقدم
يكون
�ل�سروط:
�ل�سروط:

الو�شف
الو�شف

أثناء
�ملتقدميفيف� �أثناء
وفو�ئد�ملتقدم
رو�تبوفو�ئد
كافةرو�تب
دفعكافة
علىدفع
ؤ�س�سةعلى
تو�فق�ملو�ملوؤ�س�سة
• • � �أنأنتو�فق
�لتفرغ.
فرتة�لتفرغ.
فرتة
خالل
�ل�سبكيمنمنخالل
�لدعم�ل�سبكي
�جلائزةيفيف�لدعم
على�جلائزة
�حلا�سلعلى
ي�سارك�حلا�سل
� �أنأني�سارك
جمموعة
�لفنية
�مل�ساعدة�لفنية
خدمة�مل�ساعدة
وتتاحخدمة
�لتفرغ.وتتاح
فرتة�لتفرغ.
أثناءفرتة
� Forakerأثناء
جمموعة� Foraker
جمموعةForaker
خاللجمموعة
�لتفرغمنمنخالل
فرتة�لتفرغ
وبعدفرتة
أثناءوبعد
قبلويفويف� �أثناء
قبل
دون
Forakerدون
مقابلة.
ر�سومٍمقابلة.
� �أيأير�سومٍ
على
و�حدٍعلى
ملدةعامٍعامٍو�حدٍ
ؤ�س�سةملدة
بالعودة� �إىلإىل�ملو�ملوؤ�س�سة
�ملتقدمبالعودة
يتعهد�ملتقدم
يجب� �أنأنيتعهد
• • يجب
حال
�لتكاليفيفيفحال
كافة�لتكاليف
بدفعكافة
يتعهدبدفع
�لتفرغ،و�و�أنأنيتعهد
�نتهاء�لتفرغ،
بعد�نتهاء
� �للأقلأقلبعد
�لعام.
إنهاء�لعام.
قبل� �إنهاء
�لعودةقبل
قر�ره�لعودة
قر�ره
ثالث
يتعدىثالث
مكتوبلليتعدى
ن�سيمكتوب
بتقريرن�سي
�ملر�سحبتقرير
يتقدم�ملر�سح
يجب� �أنأنيتقدم
• • يجب
�سفحاتخالل
�سفحات
��ستفاده
يو�سحفيهفيهماما��ستفاده
�لتفرغيو�سح
�نتهاء�لتفرغ
أ�سهرمنمن�نتهاء
خالل� 3� 3أ�سهر
و�جهها.
�سعوباتقدقدو�جهها.
�سعوبات ٍ
ٍ
�لعمل،و�و�أيأي
غيابهعنعن�لعمل،
فرتةغيابه
أثناءفرتة
يفيف� �أثناء
تغيب
فرتةتغيب
يفأث�نأث�ن ��اء�اءفرتة
ؤ�س�سةيف �
�ادة�ملو�ملوؤ�س�سة
�ر�روقيوق�ي ��ادة
با�ست �ق ��ر�ر
�لربنام �م ��ج�جبا�ستق
يلتيل�ت ��زم�زم�لربنا
قبل
�لقائد�ملوؤ�ملقوؤ �ق ��ت�تمنمنقبل
يتم �إخبإخ�ب ��ار�ار�لقائد
�ب �أنأنيتم �
�ذي،ويويج �ج ��ب �
�لتنف�ي ��ذي،
مديره �ه�ا��ا�لتنفي
مدير
أثناء
يف �أثناء
ؤ�س�سةيف �
إد�رة�ملو�ملوؤ�س�سة
كيفية �إد�رة
فيهاذكذ �ك ��ر�ركيفية �
�لتييتميتمفيها
باخلطة�لتي
ؤ�س��س ��ة�ةباخلطة
�ملو�ملوؤ�س�س
عدة
طرقٍعدة
خاللطرقٍ
ذلكمنمنخالل
يكونذلك
وقديكون
�لتنفيذي.وقد
مديرها�لتنفيذي.
غيابمديرها
�رتةغياب
ف �ف ��رتة
ومنها:
ومنها:
ؤ�س�سة.
د�خل�ملو�ملوؤ�س�سة.
قائد ً�موموؤقت ًاؤقت ًامنمند�خل
تنتدبقائد ً�
ؤ�س�سات� �أنأنتنتدب
بع�س�ملو�ملوؤ�س�سات
تلجاأبع�س
• • تلجاأ
جمموعةForaker
تقدمجمموعة
تقدم
تو�سيات
تو�سيات ٍ
ٍ
وتقدمي
ؤقتني،وتقدمي
بالقادة�ملو�ملوؤقتني،
قائم ًةبالقادة
Forakerقائم ًة
ذلك.
ب�ساأنأنذلك.
ب�سا
على
�ملحافظةعلى
على�ملحافظة
ؤ�س�سةعلى
قدرة�ملو�ملوؤ�س�سة
عدمقدرة
حالعدم
�جلائزةيفيفحال
تقدم�جلائزة
ولنتقدم
ولن
�لتنفيذي.
�ملدير�لتنفيذي.
غياب�ملدير
فرتةغياب
أثناءفرتة
نف�سهايفيف� �أثناء
نف�سها
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�لربحي
غري�لربحي
للمر�قبةغري
WISHRMللمر�قبة
برنامجWISHRM
66.3.3.12برنامج
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توجيه
توجيه

التكلفة
التكلفة
الدورة
إجمالية/الدورة
ا االالإجمالية/

متوفر
غريمتوفر
غري

املدة
املدة

و�حد
عامو�حد
عام

الو�شف
الو�شف

وي�سكون�سني،
وليةوي�سكون�سني،
�لب�سريةيفيفولية
باملو�رد�لب�سرية
�ملخت�سنيباملو�رد
�لربنامج�ملخت�سني
هذ��لربنامج
ميثلهذ�
ميثل
�لب�سرية
�و�رد�لب�سرية
إد�رة�مل��مل��و�رد
�لوطنيةللإد�رة
�جلمعية�لوطنية
قبل�جلمعية
دعمهامنمنقبل
ويتمدعمها
ويتم
.SHRM
.SHRM
د�عم
وهيد�عم
J.JJ..J.Kellerوهي
ؤ�س�سةKeller
قبلموموؤ�س�سة
ممول ٌلمنمنقبل
�لربنامجممو ٌ
هذ��لربنامج
� �إنإنهذ�
�ملجتمع.
بالتعليميفيف�ملجتمع.
�ملرتبطةبالتعليم
ؤ�س�سية�ملرتبطة
�لتمويلية�ملو�ملوؤ�س�سية
للم�ساريع�لتمويلية
للم�ساريع
للمدر�ء
�سنوي ًاللمدر�ء
إر�سادي ًا�سنوي ًا
برناجم ً�ا �إر�سادي ًا
�لربنامجبرناجم ًا
هذ��لربنامج
إد�رةهذ�
جمل�س �إد�رة
أ�س�سجمل�س �
و �و �أ�س�س
�لتنفيذينييفيف501
�لتنفيذيني
يخلق
و�لذييخلق
وي�سكون�سون،و�لذي
وليةوي�سكون�سون،
عربولية
ؤ�س�سةعرب
501موموؤ�س�سة
�ملحلية.
�SHRMملحلية.
أق�سامSHRM
�لتنفيذيني،و�و�أق�سام
�در�ء�لتنفيذيني،
للتعاونبنيبني�مل��مل��در�ء
فر�س ًاللتعاون
فر�س ًا
�لب�سرية
�و�رد�لب�سرية
جم��ال�ال�مل��مل ��و�رد
تعليم ًايفيفجم�
يقدمتعليم ًا
�لفريديقدم
�لربنامج�لفريد
و وه�ه��ذ��ذ��لربنامج
�خلدمة
لتقدمي�خلدمة
ؤ�س�ساتلتقدمي
تلك�ملو�ملوؤ�س�سات
�لعالقاتم�م�ع��عتلك
بناء�لعالقات
وي�ساعديفيفبناء
وي�ساعد
ؤ�س�سات
إر�سادي�ملو�ملوؤ�س�سات
�لربنامج� �للإر�سادي
هذ��لربنامج
وي�ستهدفهذ�
�ملحلي.وي�ستهدف
للمجتمع�ملحلي.
للمجتمع
ويهدف
�لب�سرية،ويهدف
�ملو�رد�لب�سرية،
ق�سم�ملو�رد
عملق�سم
لفريقعمل
متويلٍلفريق
علىمتويلٍ
حت�سلعلى
�لتيللحت�سل
�لتي
تلبيتهايفيف
و�لتيقدقدللتتمتتمتلبيتها
�لتعليمية،و�لتي
�لحتياجات�لتعليمية،
تلبية�لحتياجات
أي�س ًا� �إىلإىلتلبية
� �أي�س ًا
�ملحدودة.
�مليز�نيات�ملحدودة.
ب�سبب�مليز�نيات
ؤ�س�ساتب�سبب
بع�س�ملو�ملوؤ�س�سات
بع�س
لدى
�سيكونلدى
�ادي�سيكون
�لربنامج� �لإرل�إر��س �س��ادي
�مل�ساركةيفيفه�ه��ذ��ذ��لربنامج
�الل�مل�ساركة
و وم�م��ن�نخ�خ��الل
إنرتنت
مو�قع� �للإنرتنت
�اللمو�قع
معلوماتهممنمنخ�خ��الل
لتعزيزمعلوماتهم
فر�س ًالتعزيز
�ملتقدمنيفر�س ًا
�ملتقدمني
�لب�سرية
�و�رد�لب�سرية
م�سادر�مل��مل��و�رد
وغريهامنمنم�سادر
و�لقو�نني،وغريها
�حليةو�لقو�نني،
و�لعرو�س�حلية
و�لعرو�س
تظهر
�لتيقدقدتظهر
�لب�سرية�لتي
�ملو�رد�لب�سرية
حتديات�ملو�رد
مو�جهةحتديات
علىمو�جهة
ت�ساعدهمعلى
�لتيت�ساعدهم
�لتي
�لفريق.
قيادة�لفريق.
فرتةقيادة
أثناءفرتة
يفيف� �أثناء
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يلي:
للمتقدمنيمامايلي:
إر�ساديللمتقدمني
�لربنامج� �للإر�سادي
يقدم�لربنامج
و ويقدم
2012م.م.
لعام2012
SHRMلعام
ع�سويةيفيفSHRM
ر�سومع�سوية
تغطيةر�سوم
• • تغطية
و�حد.
ملدةعامٍعامٍو�حد.
�ل�سنويملدة
�ملحلي�ل�سنوي
�لجتماع�ملحلي
ح�سور�لجتماع
ر�سومح�سور
تغطيةر�سوم
• • تغطية
2012م.م.
لعام2012
�لت�سريعيلعام
�SHRMلت�سريعي
ؤمترSHRM
ح�سورموموؤمتر
• • ح�سور
�مل�سكن.
تكاليف�مل�سكن.
تغطيةتكاليف
SHRMمعمعتغطية
�لت�سريعيل� ل�SHRM
ؤمتر�لت�سريعي
ح�سور�ملو�ملوؤمتر
• • ح�سور
�ل�سفر.
تكاليف�ل�سفر.
لتغطيةتكاليف
�سفرلتغطية
أميال�سفر
إ�سافة� �أميال
• • � �إ�سافة
أثناء
ر�سوميفيف� �أثناء
تكاليف�أو�أور�سوم
دون� �أيأيتكاليف
وندو�تدون
تعريفيةوندو�ت
بر�مجتعريفية
تقدميبر�مج
• • تقدمي
�لعام.
ذلك�لعام.
ذلك
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. SmithReynolds
ؤ�س�سةReynolds
�لتفرغملوملوؤ�س�سة
برنامج�لتفرغ
66.3.3.13برنامج
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ZZ. Smith

تفرغ
تفرغ
أمريكي
دولر� �أمريكي
� 125ألفألفدولر
� 125
أ�سهر
� 6� 6-3-3أ�سهر
�لربحيةيفيف
غري�لربحية
ؤ�س�ساتغري
�لقادةيفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
بتكرمي�لقادة
�لربنامجبتكرمي
هذ��لربنامج
يقومهذ�
يقوم
بالقطاع.
و�لتز�مهمبالقطاع.
�خلا�سةو�لتز�مهم
خلدمتهم�خلا�سة
وذلكخلدمتهم
�ل�سمالية،وذلك
كارولينا�ل�سمالية،
كارولينا
كفر�س ٍة
وذلككفر�س ٍة
�ملتقدمني،وذلك
أفر�د�ملتقدمني،
أ�سهرل لالالأفر�د
تفرغمنمن� �66-3-3أ�سهر
فرتةتفرغ
يقدمفرتة
و ويقدم
أنف�سهم
وتكري�س� �أنف�سهم
�خلا�سةوتكري�س
�حتياجاتهم�خلا�سة
على�حتياجاتهم
أ�سا�سيعلى
ب�سكلٍ � �أ�سا�سي
للرتكيزب�سكلٍ
للرتكيز
أمريكي،
دولر� �أمريكي،
�لتعوي�س� �إىلإىل� �2525ألفألفدولر
قيمة�لتعوي�س
وت�سلقيمة
�لذ�تي.وت�سل
للتن�سيط�لذ�تي.
للتن�سيط
وي�ستغل
�لتفرغ.وي�ستغل
�رتة�لتفرغ.
أثناءف�ف��رتة
للمتقدمنييفيف� �أثناء
�ايلللمتقدمني
مبثابةددع�ع�مٍ��مٍ م�م��ايل
و وه�ه��ي�يمبثابة
مهني
�لغريمهني
�لتطوير�لغري
أن�سطة�لتطوير
�لن�سمامللأن�سطة
تلكيفيف�لن�سمام
�لتفرغتلك
فرتة�لتفرغ
�ملتقدمونفرتة
�ملتقدمون
لهميفيف
وميكنلهم
أنف�سهم.وميكن
وتطوير� �أنف�سهم.
تنميةوتطوير
وذلكمنمن� �أجلأجلتنمية
�ختيارهم،وذلك
منمن�ختيارهم،
�كت�ساف
�لر�حة�أو�أو�كت�ساف
�لتفكري�أو�أو�لر�حة
�لدر��سة�أو�أو�لتفكري
�ل�سفر�أو�أو�لدر��سة
�لفرتة�ل�سفر
تلك�لفرتة
أثناءتلك
� �أثناء
�ملتقدمني
�لربنامجمنمن�ملتقدمني
عملهم.وياوياأملأمل�لربنامج
مبجالعملهم.
�ملرتبطةمبجال
غري�ملرتبطة
�لهو�ياتغري
�لهو�يات
فرتة
تطولفرتة
وبالتايلتطول
�لعام،وبالتايل
�لقطاع�لعام،
ومز�يا�لقطاع
حتدياتومز�يا
ملو�جهةحتديات
�لعودةملو�جهة
�لعودة
�لربحي.
غري�لربحي.
�لقطاعغري
خدمتهميفيف�لقطاع
خدمتهم
�لتفرغ� �،أنأن
على�لتفرغ،
و�حل�سولعلى
�لربنامجو�حل�سول
هذ��لربنامج
علىهذ�
�لتقدميعلى
�سروط�لتقدمي
و ومنمن�سروط
مدفوعة� �للأجرأجر
كاملمدفوعة
بدو�مٍكامل
وظيف ٍةبدو�مٍ
�لعمليفيفوظيف ٍة
علىر�ر�أ�سأ�س�لعمل
�ملتقدمعلى
يكون�ملتقدم
يكون
على
�سنو�تعلى
�سنو�ت ٍ
ثالث ٍ
ملدةثالث
�ل�سماليةملدة
كارولينا�ل�سمالية
ربحيةيفيفكارولينا
غريربحية
ؤ�س�سةغري
يفيفموموؤ�س�سة
خرب ٍة
�ملتقدمذ�ذ�خرب ٍة
يكون�ملتقدم
ويف�سل �أنأنيكون
قيادي).ويف�سل �
دو ٍرقيادي).
منهميفيفدو ٍر
(عامانمنهم
� �للأقلأقل(عامان
ي�ستهدف
�لربنامجللي�ستهدف
ؤ�س�سته.و وه�ه��ذ��ذ��لربنامج
على� �لأقلأ�ق��ل�ليفيفموموؤ�س�سته.
خم�سة�أ �أع�ع��و�مٍ�و�مٍ على
خم�سة
و�حلكومات.
و�جلامعاتو�حلكومات.
و�لكلياتو�جلامعات
�لعامةو�لكليات
�ملد�ر�س�لعامة
موظفي�ملد�ر�س
موظفي

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

الو�شف
الو�شف
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�سمنها
�ملعايري�سمنها
عددمنمن�ملعايري
علىعدد
بنا ًءعلى
�سنوي ًابنا ًء
�ر�د�سنوي ًا
خم�سة�أف�أ�ف��ر�د
�ختيارخم�سة
يتميتم�ختيار
وقدرته
�لتفرغوقدرته
حاجته� �إىلإىل�لتفرغ
علىحاجته
ودليلعلى
�ملهنية،ودليل
�ملتقدم�ملهنية،
�از�ت�ملتقدم
جن��از�ت
� �جن�
حتمله
�دىحتمله
عمله،و وم�م��دى
جمالعمله،
�مل�ستقبليفيفجمال
�مل�ساهماتيفيف�مل�ستقبل
تقدمي�مل�ساهمات
علىتقدمي
على
�لعمل.
بيئة�لعمل.
لل�سعوباتيفيفبيئة
لل�سعوبات
�سهر
قبل�سهر
تفرغهقبل
يبد�أتفرغه
يجب� �أنأنيبد�أ
�لتفرغيجب
على�لتفرغ
�ملتقدمعلى
ح�سل�ملتقدم
ومتىماماح�سل
ومتى
أ�سهر
�لتفرغمنمن� �66-3-3أ�سهر
فرتة�لتفرغ
تكونفرتة
ويجب� �أنأنتكون
�لتايل،ويجب
�لعام�لتايل،
إبريلمنمن�لعام
� �إبريل
ؤ�س�ساتهم
�لتز�ماتهممعمعموموؤ�س�ساتهم
�ملتقدمونمنمن�لتز�ماتهم
يتحرر�ملتقدمون
ويجب� �أنأنيتحرر
متو��سلة.ويجب
متو��سلة.
ويجب� �أنأن
�لتفرغ .ويجب
�نتهاء�لتفرغ.
بعد�نتهاء
إليهابعد
و�لعودة� �إليها
�لتفرغو�لعودة
فرتة�لتفرغ
أثناءفرتة
يفيف� �أثناء
�لتفرغ،و�و�أنأن
فرتة�لتفرغ،
وبعدفرتة
قبلوبعد
ون�سفقبل
مدتهايوميومون�سف
جل�ساتمدتها
�ملتقدمجل�سات
يح�سر�ملتقدم
يح�سر
�سهر
مدة�سهر
خاللمدة
كلمةخالل
1200كلمة
1200-800
من-800
يتكونمن
مطبوع ًايتكون
تقرير ً�مطبوع ًا
يقدمتقرير ً�
يقدم
�ل�سنوي
�لتقرير�ل�سنوي
ق�سريمنمن� �أجلأجل�لتقرير
بيانق�سري
وتقدميبيان
�لتفرغ،وتقدمي
فرتة�لتفرغ،
�نتهاءفرتة
منمن�نتهاء
للربنامج.
للربنامج.
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الربنامج
الربنامج

�ل�سباب
�لقادة�ل�سباب
برنامج�لقادة
 66.3.3.14برنامج
.14

عن
نبذةعن
نبذة
الربنامج
الربنامج

�ل�سويد
دول�ة��ة�ل�سويد
قبلدول�
منحةمنمنقبل
�سكلمنحة
على�سكل
يقدمعلى
برنامجيقدم
عبارةعنعنبرنامج
هوهوعبارة
و�ملعارف
باملهار�تو�ملعارف
لتزويدهمباملهار�ت
�خلليج،لتزويدهم
عد��خلليج،
�لعربيةماماعد�
�لدول�لعربية
ل�سباب�لدول
ل�سباب
�لربنامج« «
أ�سحاب�لربنامج
بتعبري� �أ�سحاب
�ملدين�أو�أوبتعبري
�لعمل�ملدين
ممار�سة�لعمل
متكنهممنمنممار�سة
�لتيمتكنهم
�لتي
�لجتماعي
�لتغيري�لجتماعي
لدفع�لتغيري
عملهملدفع
لتعزيزعملهم
مبتكرةلتعزيز
أدو�تمبتكرة
جديدةو�و�أدو�ت
مهار�تجديدة
مهار�ت
وحياتك».
عملكوحياتك».
يفيفعملك
أو�سط
�ل�سرق� �للأو�سط
دول�ل�سرق
�دىدول
�ل�سويد،و�إو�إح�ح��دى
دولة�ل�سويد،
�سنويايفيفدولة
�لربنامج�سنويا
وينفذ�لربنامج
وينفذ
يكونمنمن
�مل�ساركني� ،أنأنيكون
على�مل�ساركني� ،
وي�سرتطعلى
أ�سابيع،وي�سرتط
ثالثة �أ�سابيع،
ملدةثالثة �
أفريقياملدة
و�سمال �أفريقيا
و�سمال �
مديري
(مثلمديري
إن�سان(مثل
وحقوق� �للإن�سان
�لدميقر�طيةوحقوق
بن�ساطمنمن� �أجلأجل�لدميقر�طية
�لعاملنيبن�ساط
�لعاملني
�حلكوميني
�ملدنية�أو�أو�حلكوميني
�خلدمة�ملدنية
موظفي�خلدمة
�ل�سباب�أو�أوموظفي
�لقادة�ل�سباب
�مل�ساريع�أو�أو�لقادة
�مل�ساريع
و�لنا�سطني
�ملدوننيو�لنا�سطني
و�ل�سحفيني�//ملدونني
و�ملحامنيو�ل�سحفيني
�ل�سبابو�ملحامني
و�ل�سيا�سيني�ل�سباب
و�ل�سيا�سيني
�لثقافة).
جمال�لثقافة).
و�لعاملنييفيفجمال
و�لعاملني

الربنامج
أهدافالربنامج
ا اأهداف

ال�شرائح
ال�شرائح
امل�شتهدفة
امل�شتهدفة

�لجتماعية.
�لقيادية�لجتماعية.
و�ملهار�ت�لقيادية
باملعارفو�ملهار�ت
�مل�ساركنيباملعارف
تزويد�مل�ساركني
• •تزويد
�لدميقر�طي.
�لعمل�لدميقر�طي.
تعزز�لعمل
�لتيتعزز
و�ملهار�ت�لتي
مبفاهيمو�ملهار�ت
�مل�ساركنيمبفاهيم
تزويد�مل�ساركني
• •تزويد
إحدى
يكونمنامناإحدى
ب�سرط� �أنأنيكون
�سنةب�سرط
عمرمامابنيبني� �2020إىلإىل�3232سنة
�ل�سبابمنمنعمر
�ل�سباب
�ملغرب،
ليبيا�،ملغرب،
لبنان،ليبيا،
أردن،لبنان،
�لعر�ق� ،للأردن،
م�سر�،لعر�ق� ،
(�جلز�ئر،م�سر،
�لتالية(�جلز�ئر،
�لبلد�ن�لتالية
�لبلد�ن
و�ليمن)
وغزةو�ليمن)
�لغربيةوغزة
�ل�سفة�لغربية
تون�س�،ل�سفة
�سوريا،تون�س،
�سوريا،
القيادية:
املهاراتالقيادية:
املهارات

حمتويات
حمتويات
وعنا�شر
وعنا�شر
الربنامج
الربنامج

�ل�سخ�سية
�لتنمية�ل�سخ�سية
�لتنمية
�لثقافات
منظور�لثقافات
�جلماعةمنمنمنظور
ديناميكية�جلماعة
ديناميكية
�لتعاون
وكذلك�لتعاون
�خلالقةوكذلك
�ملبادر�ت�خلالقة
وت�سجيع�ملبادر�ت
وت�سجيع
االجتماعي:
إعالماالجتماعي:
�شائل االالإعالم
التعاملمعمع�شائل ا
مهاراتالتعامل
مهارات

وبناء
لت�سكيل�ل�ل��ر��ر�أيأي�لع�ل�ع��ام�اموبناء
أدو�تلت�سكيل
�ملبتكرةك �كا �اأدو�ت
�لتقنيات�ملبتكرة
على�لتقنيات
للتدريبعلى
للتدريب
و�لنفتاح.
�ملعرفةو�لنفتاح.
تبادل�ملعرفة
ت�سجعتبادل
�لتيت�سجع
�ل�سبكات�لتي
�ل�سبكات

الثالث
الثالث
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القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
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القيادات
إعداد
إعداد
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إلهام:
املعرفةواواالالإلهام:
تبادلاملعرفة
تبادل

�لتنمية
عمليات�لتنمية
لتعزيزعمليات
�لت�ساركيلتعزيز
�لتدريب�لت�ساركي
بطريقة�لتدريب
مهار�تورووروؤىؤىبطريقة
مهار�ت
إن�سان.
وحقوق� �للإن�سان.
و�لدميقر�طيةوحقوق
�ل�سفافيةو�لدميقر�طية
جمال�ل�سفافية
و�لتغيرييفيفجمال
و�لتغيري
العملية:
اخلربةالعملية:
تعزيزاخلربة
تعزيز

تركيبةمعمع
�لربنامجيفيفتركيبة
أنحاء�لربنامج
جميع� �أنحاء
ت�سغليفيفجميع
عمليةت�سغل
وم�ساريععملية
مهاموم�ساريع
مهام
�ملجتمع
ومنظمات�ملجتمع
�ملعنيةومنظمات
�ل�سويدية�ملعنية
ؤ�س�سات�ل�سويدية
در��سية� �إىلإىل�ملو�ملوؤ�س�سات
�ار�تدر��سية
زي�زي��ار�ت
و�ل�سيا�سة.
و�ملجتمعو�ل�سيا�سة.
�لثقافةو�ملجتمع
جمال�لثقافة
تعمليفيفجمال
�لتيتعمل
�ملدين�لتي
�ملدين
املـــدة
املـــدة
املعدة
اجلهةاملعدة
اجلهة
الدولة
الدولة

منهجية
منهجية
التدريب
التدريب

مك
أ�سابيعمك
أربعة� �أ�سابيع
ثالثة� �إىلإىل� �أربعة
منمنثالثة
باري�س
فرعيفيفباري�س
ولهافرع
��ستكهوملولها
ومقرها��ستكهومل
�ل�سويديومقرها
�ملعهد�ل�سويدي
�ملعهد
https://eng.si.se/
https://eng.si.se/

�ل�سويد
�ل�سويد
وجل�سات
�لعملوجل�سات
وور�س�لعمل
�ملحا�سر�توور�س
خالل�ملحا�سر�ت
�لقيادةمنمنخالل
على�لقيادة
�لتدريبعلى
يتميتم�لتدريب
و�لتعاون.
�لعملو�لتعاون.
مهام�لعمل
متنوعةمنمنمهام
وجمموعةمتنوعة
تاتاأملأملوجمموعة
�لعمل،
ور�س�لعمل،
خاللور�س
�لجتماعيةمنمنخالل
�الم�لجتماعية
و�سائل� �لإلإع�ع��الم
علىو�سائل
تدريبعلى
ويتمتدريب
ويتم
�ملجموعة.
وم�ساريع�ملجموعة.
�لعمليةوم�ساريع
�ملهام�لعملية
وحتديد�ملهام
وحتديد
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الشابة
بالقياداتالشابة
المهتمةبالقيادات
بالجهاتالمهتمة
قائمةبالجهات
.7قائمة
.7
الربحي
غيرالربحي
القطاعغير
فيالقطاع
والقيادةفي
والقيادة
الجهة
اسمالجهة
اسم
11

إبداعية
القيادة االالإبداعية
مركزالقيادة ا
مركز

Center
Centerfor
forCreative
Creative
Leadership
Leadership)CCL
( ()CCL
اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
22
إ�شبان
بريدج اإ�شبان
جمموعةبريدج ا
جمموعة

The
Theridgespan
ridgespanGroup
Group

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
33

النا�شئني
القادةالنا�شئني
معهدالقادة
معهد

Emerging
EmergingLeaders
Leaders
Institute
Institute
)ELI
( ()ELI
اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
44

الجهة
عنالجهة
عن

�لتقييمات
أعلى�لتقييمات
حقق� �أعلى
�لقيادةحقق
لتنمية�لقيادة
ربحيلتنمية
غريربحي
مركزغري
مركز
جميع
�لقياديةيفيفجميع
بالتنمية�لقيادية
يهتمبالتنمية
�ملر�كزيهتم
�لعديدمنمن�ملر�كز
بنيبني�لعديد
�ملجتمعات
لتطوير�ملجتمعات
�لقيادةلتطوير
بتطوير�لقيادة
ويهتمبتطوير
�ملجالت،ويهتم
�ملجالت،
http://www.ccl.org/Leadership/index.
http://www.ccl.org/Leadership/index.
aspx
aspx

وتهتم
�خلرييةوتهتم
باملنظمات�خلريية
تهتمباملنظمات
ربحيةتهتم
غريربحية
جهةغري
جهة
�خلريية،
�لفعالية�خلريية،
وتعزيز�لفعالية
�لقيادة،وتعزيز
بناء�لقيادة،
بامل�ساعدةيفيفبناء
بامل�ساعدة
�لتعلم.
عملية�لتعلم.
وت�سريععملية
وت�سريع
http://://www
www.bridgespan
.bridgespan.org
.org/Home
/Home.aspx
.aspx
http

تطوير
وتهدف� �إىلإىلتطوير
ت�ساعدوتهدف
�لقيادةت�ساعد
تطويريفيف�لقيادة
�سركةتطوير
�سركة
ومميز. .
جديدومميز
مبنظورجديد
�لعملمبنظور
وبيئة�لعمل
�لب�سريةوبيئة
�ملو�هب�لب�سرية
�ملو�هب
بن�سلفانيا.
بوليةبن�سلفانيا.
بيت�سربغبولية
مقرهايفيفبيت�سربغ
مقرها
http://www.eli-leader.com/
http://www.eli-leader.com/

Arrow
ArrowLeadership
Leadership

وكذلك
مهنيا،وكذلك
�لعايلمهنيا،
غري�لعايل
للقطاعغري
�لتطويرللقطاع
�ل�سركة�لتطوير
تقدم�ل�سركة
تقدم
��سرت�ليا
مقرها��سرت�ليا
و�لنا�سجة.مقرها
�لنا�سئةو�لنا�سجة.
للقياد�ت�لنا�سئة
للقياد�ت

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع

http://www.arrowleadership.org.au/
http://www.arrowleadership.org.au/

للقيادة
ا اإروإروللقيادة
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الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

الجهة
اسمالجهة
اسم
55
النظرية
وراءالنظرية
ماماوراء

Beyond
BeyondThe
TheTheory
Theory

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
66
امل�شتقل
القطاعامل�شتقل
منظمةالقطاع
منظمة

Independent
Independent
Sector
Sector

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
77

آ�شنب
معهد اآ�شنب
معهد ا

Aspen
AspenInstitute
Institute
اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
88

غري
القيادةغري
حتالفالقيادة
حتالف
الربحية
الربحية

Nonprofit
Nonprofit
Alliance
Leadership
LeadershipAlliance

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع

الجهة
عنالجهة
عن

ويقدمون
�لقيادية،ويقدمون
�ملهار�ت�لقيادية،
تنمية�ملهار�ت
متخ�س�سونيفيفتنمية
متخ�س�سون
طويلة
نتائجطويلة
ذوينتائج
نوعهاذوي
وعاليةمنمننوعها
فريدةوعالية
تنميةفريدة
بر�مجتنمية
بر�مج
هذ�
�ملتميزةيفيفهذ�
�لدر��سات�ملتميزة
�لعديدمنمن�لدر��سات
لديهم�لعديد
أمد.لديهم
� �للأمد.
�ملجال
�ملجال
http://www.beyondthetheory.com/
http://www.beyondthetheory.com/

برعاية
تقومبرعاية
�لربحيةتقوم
غري�لربحية
للمنظماتغري
للقيادةيفيفللمنظمات
�سبكةللقيادة
�سبكة
ت�ستطيع
وتقدمكلكلمامات�ستطيع
�ملجال،وتقدم
هذ��ملجال،
�لر�ئدةيفيفهذ�
�لبحوث�لر�ئدة
�لبحوث
�ملن�سات
أبرز�ملن�سات
وتعترب� �أحدأحد� �أبرز
�لقطاع،وتعترب
لهذ��لقطاع،
مو�ردلهذ�
منمنمو�رد
أمريكا.
�خلريييفيف� �أمريكا.
�لقطاع�خلريي
قادة�لقطاع
لجتماعاتقادة
لجتماعات
https://www.independentsector.org
https://www.independentsector.org

ومقرهايفيف
و�ل�سيا�سيةومقرها
�لرتبويةو�ل�سيا�سية
للدر��سات�لرتبوية
منظمةللدر��سات
منظمة
على
�لقائمةعلى
�لقيادة�لقائمة
تعزيز�لقيادة
مهمتهايفيفتعزيز
تتمثلمهمتها
و��سنطن.تتمثل
و��سنطن.
�لثابتة.
�لقيم�لثابتة.
�لقيم
http://www.aspeninstitute.org/
http://www.aspeninstitute.org/

لتعزيز
�لربحيةلتعزيز
غري�لربحية
�لقيادةغري
حتالف�لقيادة
منظمةحتالف
وجدتمنظمة
وجدت
قدرة
علىقدرة
و�حلفاظعلى
�لجتماعي،و�حلفاظ
�لقطاع�لجتماعي،
�لقيادةيفيف�لقطاع
�لقيادة
وجودقوةقوة
أهد�فهامعمعوجود
لتحقيق� �أهد�فها
�لربحيةلتحقيق
غري�لربحية
�ملنظماتغري
�ملنظمات
و�عدة
ومو�هبو�عدة
عاملةومو�هب
عاملة
http://www.nonprofitleadershipalliance.
http://www.nonprofitleadershipalliance.
org
org/ /
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اسمالجهة
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99
ان�شباير
بروان�شباير
برو

ProInspire
ProInspire

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
10
10
اجلدد
القادةاجلدد
القادة

New
NewLeaders
Leaders

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
11
11

القيادة
أكادمييةالقيادة
ا اأكادميية
والتطوير
والتطوير

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
12
12
للقادة
قطرللقادة
أكادمييةقطر
ا اأكادميية

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع

الجهة
عنالجهة
عن

�لقادةيفيف
�لقادممنمن�لقادة
�جليل�لقادم
بناء�جليل
�ملنظمة� �إىلإىلبناء
هذه�ملنظمة
تهدفهذه
تهدف
إمد�د
خطوط� �للإمد�د
تو�سيعخطوط
خاللتو�سيع
�لربحيمنمنخالل
غري�لربحي
�لقطاعغري
�لقطاع
بيئة
�لتنوعيفيفبيئة
وزيادة�لتنوع
�ملهننيوزيادة
وتطوير�ملهنني
�لنا�سئة،وتطوير
للمو�هب�لنا�سئة،
للمو�هب
�لعمل
�لعمل
http://www.proinspire.org/
http://www.proinspire.org/

أ�سحاب
فريقمنمن� �أ�سحاب
قبلفريق
2000مممنمنقبل
عام2000
أ�س�ستعام
تاتاأ�س�ست
ربحية
غريربحية
وطنيةغري
منظمةوطنية
وهيمنظمة
�لجتماعية،وهي
�مل�ساريع�لجتماعية،
�مل�ساريع
�سيا�سات
وت�سميم�سيا�سات
�ملد�ر�سوت�سميم
قادة�ملد�ر�س
إعد�دقادة
بتطويرو�و�إعد�د
معنيةبتطوير
معنية
�لفعالة
�لقيادة�لفعالة
وممار�سات�لقيادة
وممار�سات
http://www.newleaders.org/
http://www.newleaders.org/

�خلريجنيمنمن
�لطلبة�خلريجني
تدعم�لطلبة
منظمةتدعم
ALIMهيهيمنظمة
ALIM
�لدولية
ؤمتر�ت�لدولية
للم�ساركةيفيف�ملو�ملوؤمتر�ت
�مل�سلمةللم�ساركة
�لنامية�مل�سلمة
�لبلد�ن�لنامية
�لبلد�ن
للطالب
فر�سةللطالب
توفريفر�سة
�ملنظمةهوهوتوفري
هدف�ملنظمة
�مل�سرتكة.هدف
�مل�سرتكة.
بزمالئهم
و�للتقاءبزمالئهم
�لعلميةو�للتقاء
أعمالهم�لعلمية
لتقدمي� �أعمالهم
�ملميزينلتقدمي
�ملميزين
وكذلك
علمية،وكذلك
�سبكةعلمية،
إن�ساء�سبكة
�لتخ�س�ساتو�و�إن�ساء
بنف�س�لتخ�س�سات
بنف�س
للدكتور�ه.
�لدر��سيةللدكتور�ه.
�ملنح�لدر��سية
على�ملنح
�حل�سولعلى
�مل�ساعدةيفيف�حل�سول
�مل�ساعدة
http://aliminstitution.org
http://aliminstitution.org

قادة
ليكونو�قادة
�ل�سبابليكونو�
إعد�د�ل�سباب
بهدف� �إعد�د
أكادمييةبهدف
أن�سئت� �للأكادميية
� �أن�سئت
ترتقي
�ساملةترتقي
تعليم�ساملة
أ�ساليبتعليم
تطبيق� �أ�ساليب
خاللتطبيق
�مل�ستقبلمنمنخالل
�مل�ستقبل
وت�سقلها.
�ل�سبابوت�سقلها.
بقدر�ت�ل�سباب
بقدر�ت
http://qla.edu.qa/
http://qla.edu.qa/
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13
13
القيادي
التدريبالقيادي
مركزالتدريب
مركز

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
14
14
ال�شبابية
املحليةال�شبابية
املجال�ساملحلية
املجال�س

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
15
15
القيادات
إعدادالقيادات
أكادميية اإعداد
ا اأكادميية ا
ال�شبابية
ال�شبابية

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
16
16
القادة
ؤ�ش�شةالقادة
موموؤ�ش�شة

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع

الجهة
عنالجهة
عن

على
لل�سبابعلى
أهيللل�سباب
و�لتاأهيل
�لتدريبو�لتا
متخ�س�سيفيف�لتدريب
مركزمتخ�س�س
وهومركز
وهو
يعود
�لتييعود
�لبطالة�لتي
أزمة�لبطالة
للحدمنمن� �أزمة
�لخت�سا�ساتللحد
خمتلف�لخت�سا�سات
خمتلف
خمتلفة
عمليةخمتلفة
مهار�تعملية
�ل�سبابمهار�ت
�متالك�ل�سباب
عدم�متالك
�سببها� �إىلإىلعدم
�سببها
جمالت
جديدةيفيفجمالت
عملجديدة
فر�سعمل
إيجادفر�س
على� �إيجاد
و�لعملعلى
و�لعمل
�ملركز
�ل�سابيفيف�ملركز
عليها�ل�ساب
يتدربعليها
خمتلفةيتدرب
خمتلفة
http://www.tfakr.com/ar
http://www.tfakr.com/ar

�ملهار�ت
متنوعةمنمن�ملهار�ت
جمموعةمتنوعة
علىجمموعة
�ل�سبابعلى
تدريب�ل�سباب
متمتتدريب
و�مل�ساو�ة
و�ملنا�سرة،و�مل�ساو�ة
�مل�ساريع،و�ملنا�سرة،
إد�رة�مل�ساريع،
تت�سمن� �:إد�رة
�لتيتت�سمن:
�لتي
إ�سافة� �إىلإىل
�ملهم�سة� �،إ�سافة
�لفئات�ملهم�سة،
كافة�لفئات
ودمجكافة
�جلن�سني،ودمج
بنيبني�جلن�سني،
جديدة،
منا�سبجديدة،
لتويلمنا�سب
�ل�سابةلتويل
و�لقياد�ت�ل�سابة
�لكو�درو�لقياد�ت
إعد�د�لكو�در
� �إعد�د
www.sharek.ps
www.sharek.ps

م�سروعيتميتم
�ل�سبابية، ،هوهوم�سروع
�لقياد�ت�ل�سبابية
إعد�د�لقياد�ت
أكادميية� �إعد�د
� �أكادميية
�لثورة
بعد�لثورة
مرحلةبعد
�مل�سرييفيفمرحلة
�ل�سباب�مل�سري
خالل�ل�سباب
تنفيذهمنمنخالل
تنفيذه
�لتنمية
وزيادتهايفيف�لتنمية
م�ساركتهموزيادتها
تعزيزم�ساركتهم
بهدفتعزيز
وذلكبهدف
، ،وذلك
�مل�سري
للمجتمع�مل�سري
و�لجتماعيةللمجتمع
�ل�سيا�سيةو�لجتماعية
�ل�سيا�سية
http://www.el-sadat.org/
http://www.el-sadat.org/

�ل�سبابمنمن
أهيل�ل�سباب
لتدريبوتاوتاأهيل
�ملجانيةلتدريب
�ل�سعبية�ملجانية
�حلملة�ل�سعبية
�حلملة
وذلك
�ليوم،وذلك
�عتبار�منمن�ليوم،
�لدولة�عتبار�
مر�فق�لدولة
إد�رةمر�فق
�جلن�سنيللإد�رة
�جلن�سني
بتمكني
�حلاليةبتمكني
�ملرحلة�حلالية
�لدولةيفيف�ملرحلة
�سيا�سة�لدولة
متا�سيامعمع�سيا�سة
متا�سيا
علمية
أ�س�سعلمية
على� �أ�س�س
�لدولةعلى
إد�رة�لدولة
�مل�ساركةيفيف� �إد�رة
�ل�سبابمنمن�مل�ساركة
�ل�سباب
�سليمة.
�سليمة.
http://www.kadacenter.com/
http://www.kadacenter.com/
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الجهة
اسمالجهة
اسم
17
17
القادة
اعدادالقادة
أكادمييةاعداد
ا اأكادميية
يفيف
ال�شراكة
برنامجال�شراكة
برنامج
العربية
الدمناركيةالعربية
الدمناركية

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
18
18

تنمية
ؤ�ش�شةتنمية
موموؤ�ش�شة
ال�شابة
القياداتال�شابة
القيادات

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع
19
19

العربية
القياداتالعربية
ؤ�ش�شةالقيادات
موموؤ�ش�شة
ال�شابة
ال�شابة

اإللكتروني
الموقعاإللكتروني
الموقع

الجهة
عنالجهة
عن

عدة
وي�ساركفيهفيهعدة
�ل�سبابي،وي�سارك
أحمر�ل�سبابي،
�ل�سليب� �للأحمر
تنظيم�ل�سليب
منمنتنظيم
تطوير
حيثيتميتمتطوير
خمتلفة.حيث
دولخمتلفة.
عدةدول
و�ساباتمنمنعدة
�سبابو�سابات
�سباب
جزئيمنمن
ب�سكلجزئي
ممولب�سكل
�لربنامجممول
�لقيادية�.لربنامج
قدر�تهم�لقيادية.
قدر�تهم
�لعربية.
�لدمناركية�لعربية.
�ل�سر�كة�لدمناركية
برنامج�ل�سر�كة
برنامج

http://www.detarabiskeinitiativ.dk/ar/
http://www.detarabiskeinitiativ.dk/ar/

ؤ�س�سة
""YLDFهيهيموموؤ�س�سة
�ل�سابة""YLDF
�لقياد�ت�ل�سابة
تنمية�لقياد�ت
ؤ�س�سةتنمية
موموؤ�س�سة
�ليمن
عا�سمة�ليمن
�لربح،تقعتقعيفيفعا�سمة
تهدف� �إىلإىل�لربح،
حكومية،للتهدف
غريحكومية،
غري
�سنعاء. .
�سنعاء
خا�سة
�ل�سبابخا�سة
لت�سجيع�ل�سباب
"YLDFلت�سجيع
ؤ�س�سة"""YLDF
أ�س�ستموموؤ�س�سة
� �أ�س�ست
آر�ئهم
للتعبريعنعن� �آر�ئهم
و�لفتياتللتعبري
�ملهم�سةو�لفتيات
�لفئات�ملهم�سة
�لفئات
�ليمن. .
تنمية�ليمن
و�مل�ساركةيفيفتنمية
و�حتياجاتهمو�مل�ساركة
و�حتياجاتهم
http://www.yldf.org/
http://www.yldf.org/

وريادة
�لتعليموريادة
جمايل�لتعليم
ربحيةيفيفجمايل
غريربحية
م�ستقلةغري
منظمةم�ستقلة
هيهيمنظمة
خالل
2004مخالل
فرب�ير2004م
�ملنظمةيفيففرب�ير
أ�س�ست�ملنظمة
أعمال،تاتاأ�س�ست
� �للأعمال،
مببادرة
�مليتمببادرة
�لبحر�مليت
�لعاملييفيف�لبحر
�لقت�سادي�لعاملي
�ملنتدى�لقت�سادي
�ملنتدى
دولة
رئي�سدولة
نائبرئي�س
مكتومنائب
ر��سد� �آلآلمكتوم
حممدبنبنر��سد
�ل�سيخحممد
منمن�ل�سيخ
حاكم
�لوزر�ءحاكم
جمل�س�لوزر�ء
رئي�سجمل�س
�ملتحدةرئي�س
�لعربية�ملتحدة
إمار�ت�لعربية
� �للإمار�ت
�سلمان
أمري�سلمان
أردن،و�و�للأمري
ملك� �للأردن،
�لثاينملك
�هلل�لثاين
عبد�هلل
و�مللكعبد
دبي،و�مللك
دبي،
�لبحرين.
مملكة�لبحرين.
عهدمملكة
ويلعهد
خليفةويل
عي�سى� �آلآلخليفة
حمدبنبنعي�سى
بنبنحمد
http://www.yaleaders.org/
http://www.yaleaders.org/
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والتوصيات
النتائجوالتوصيات
 .8النتائج
.8
إطار
وبناء� �إطار
�لقيادي،وبناء
�لبناء�لقيادي،
�ملتبعيفيف�لبناء
�لنموذج�ملتبع
حتديد�لنموذج
ُحتاج� �إىلإىلحتديد
قياديي يُحتاج
برنامجقيادي
بناء� �أيأيبرنامج
عندبناء
 -1-1عند
�ملنظمة.
�حتياجات�ملنظمة.
يو�ءم�حتياجات
منا�سبلهلهمبامبايو�ءم
عملمنا�سب
عمل
و�لقطاع
�خلا�سو�لقطاع
للقطاع�خلا�س
�ملوجهللقطاع
�لقيادي�ملوجه
للتطوير�لقيادي
�لعملللتطوير
مناذجو�و�أطرأطر�لعمل
كبريبنيبنيمناذج
تقاطعكبري
هناكتقاطع
 -2-2هناك
بالتطوير
�خلا�سةبالتطوير
�لعمل�خلا�سة
�لنماذجو�و�أطرأطر�لعمل
هذه�لنماذج
تكييفهذه
علىتكييف
�لقدرةعلى
�لتحدييفيف�لقدرة
ويكمن�لتحدي
�خلريي،ويكمن
�خلريي،
منظمة.
�حتياجاتكلكلمنظمة.
يتنا�سبمعمع�حتياجات
�لقياديمبامبايتنا�سب
�لقيادي
فكون
برنامجفكون
وبناء� �أيأيبرنامج
ت�سميموبناء
�لتفكرييفيفت�سميم
قبل�لتفكري
مهمقبل
�لقيادي� �أمرأمرمهم
بالتطوير�لقيادي
�مل�ستهدفبالتطوير
حتديد�مل�ستهدف
 -3-3حتديد
كان
فيمالولوكان
لهمفيما
�ملوجهةلهم
�لربنامج�ملوجهة
طبيعة�لربنامج
تختلفطبيعة
كاملةتختلف
منظمةكاملة
�لتطويرمنظمة
بربنامج�لتطوير
�مل�ستهدفبربنامج
�مل�ستهدف
�ملنظمات.
عددمنمن�ملنظمات.
�ملوظفنيمنمنعدد
جمموعةمنمن�ملوظفني
�مل�ستهدفجمموعة
�مل�ستهدف
ولي�س
�ملنظمات،ولي�س
أفر�ديفيف�ملنظمات،
�حتياجات� �للأفر�د
متالئمامعمع�حتياجات
يكونمتالئما
يحتاج� �إىلإىل� �أنأنيكون
�لقيادةيحتاج
على�لقيادة
�لتدريبعلى
� -4-4لتدريب
لبدمنمن
�ملوظفبلبللبد
رغبة�ملوظف
علىرغبة
مبنيعلى
�سائع�أو�أومبني
كماهوهو�سائع
�ملبا�سركما
�ملدير�ملبا�سر
نظر�ملدير
وجهةنظر
علىوجهة
مبنيعلى
مبني
�لقيادي.
�لتدريب�لقيادي.
حتديدنوعنوع�لتدريب
ومنثمثمحتديد
�لحتياجات،ومن
لتلك�لحتياجات،
دقيقةلتلك
در��سةدقيقة
در��سة
يحدث
�جلد�ر�تيحدث
على�جلد�ر�ت
�ملبنيةعلى
�لنماذج�ملبنية
�ختيار�لنماذج
حال�ختيار
�جلد�ر�تيفيفحال
قليلمنمن�جلد�ر�ت
عددقليل
علىعدد
�لرتكيزعلى
� -5-5لرتكيز
مما
حتديد ً�مما
أكرثحتديد ً�
منطقي ًاو�و�أكرث
�لهدفمنطقي ًا
يجعل�لهدف
�جلد�ر�تيجعل
عدد �أقلأقلمنمن�جلد�ر�ت
فوجودعدد �
يف �للأد�ءأد�ءفوجود
كبري ً�يف �
فرق ًاكبري ً�
فرق ًا
�جلد�ر�ت.
تلك�جلد�ر�ت.
�سقلتلك
�لنجاحيفيف�سقل
يويوؤديؤدي� �إيلإيل�لنجاح
�متالك
مثل�متالك
جد�رةمثل
فتطويرجد�رة
بع�س،فتطوير
أ�سعبمنمنبع�س،
تطويرها� �أ�سعب
�جلد�ر�تتطويرها
بع�س�جلد�ر�ت
��ستح�سار� �أنأنبع�س
يجب��ستح�سار
 -6-6يجب
فالبدمنمن
�لعمالء،فالبد
على�لعمالء،
�لرتكيزعلى
مثل�لرتكيز
جد�رةمثل
تطويرجد�رة
بكثريمنمنتطوير
أ�سعببكثري
�ل�سرت�تيجية� �أ�سعب
�لروؤيةؤية�ل�سرت�تيجية
�لرو
حتقيق
وينجحيفيفحتقيق
و�قعي ًاوينجح
�لربنامجو�قعي ًا
ليكون�لربنامج
�لتدريبيليكون
�لربنامج�لتدريبي
ت�سميم�لربنامج
عندت�سميم
هذ�� �للأمرأمرعند
مر�عاةهذ�
مر�عاة
أهد�فه.
� �أهد�فه.
و�لذينلل
للقيادة،و�لذين
�ملهيئنيللقيادة،
�لنا�سئني�ملهيئني
�لقادة�لنا�سئني
على�لقادة
بالرتكيزعلى
يو�سىبالرتكيز
�لقيادييو�سى
�لتطوير�لقيادي
بر�مج�لتطوير
 -7-7يفيفبر�مج
منهم
�ل�ستفادةمنهم
ميكن�ل�ستفادة
ثمنيميكن
�سيدثمني
فهم�سيد
منظماتهمفهم
د�خلمنظماتهم
للتنميةد�خل
كافيةللتنمية
فر�س ًاكافية
لهمفر�س ًا
يجودونلهم
يجودون
كبري.
ب�سكلكبري.
ب�سكل
�لعملية.
ممار�ساتها�لعملية.
جميعممار�ساتها
�لقياديةيفيفجميع
�لتنمية�لقيادية
��ستح�سار�لتنمية
على��ستح�سار
�لربحيةعلى
غري�لربحية
�ملنظماتغري
ت�سجع�ملنظمات
 -8-8ت�سجع
على
�لتعرفعلى
خاللها�لتعرف
و�لتييتميتممنمنخاللها
�ايل،و�لتي
�لو�سع� �حل�حل��ايل،
بتقييم�لو�سع
�لقياديةبتقييم
�لتنمية�لقيادية
عملية�لتنمية
تبد�أعملية
 -9-9تبد�أ
م�ستمر.
وتفح�سم�ستمر.
تقييموتفح�س
هناكتقييم
يكونهناك
فالبد� �أنأنيكون
أفر�د،فالبد
�ملنظمةو�و�للأفر�د،
�حتياجات�ملنظمة
�حتياجات
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�ملنظمة
قياد�ت�ملنظمة
قبلقياد�ت
مدعومةمنمنقبل
تكونمدعومة
عندماتكون
أكربعندما
جناح ًا� �أكرب
حتققجناح ًا
�لقياديةحتقق
�لتنمية�لقيادية
م�ساريع�لتنمية
-10م�ساريع
-10
حقيقي
تبنيحقيقي
متثلتبني
�لعليامتثل
�لقيادة�لعليا
فالدعممنمن�لقيادة
لها،فالدعم
�لتنظيميةلها،
بال�سرت�تيجيات�لتنظيمية
ومرتبطةبال�سرت�تيجيات
�لعلياومرتبطة
�لعليا
وكل
ظروفوكل
عليهمنمنظروف
ميرعليه
مهمامير
مر�حله،مهما
�مل�سروعيفيفكلكلمر�حله،
جناح�مل�سروع
ي�سمنجناح
م�ستمر ً�ي�سمن
ودعم ًام�ستمر ً�
وقوةودعم ًا
وقوة
�مل�سروع.
هذ��مل�سروع.
أهميةهذ�
�لعلياباباأهمية
�لقيادة�لعليا
إميان�لقيادة
يرجعللإميان
ذلكيرجع
ذلك
حيث �إنإن
�لقيادةحيث �
تنمية�لقيادة
للقائد �إىلإىلتنمية
�لفرديةللقائد �
�لتنمية�لفردية
�لقياديةمنمن�لتنمية
�لتنمية�لقيادية
عملية�لتنمية
�لتحوليفيفعملية
يجب�لتحول
-11يجب
-11
وذ�ت
�سموليةوذ�ت
�لقياديةهيهي�سمولية
�لتنمية�لقيادية
حني �أنأن�لتنمية
للقائد،يفيفحني �
�لفرديللقائد،
�لتطوير�لفردي
على�لتطوير
تركزعلى
�لقائدتركز
تنمية�لقائد
تنمية
�ملنظمة.
للقيادةيفيف�ملنظمة.
�لعامللقيادة
للتطوير�لعام
ت�سعىللتطوير
روروؤيةؤيةت�سعى
�مل�ستمر،
كالتقييم�مل�ستمر،
�ملتكاملةكالتقييم
�ملنهجية�ملتكاملة
برتكيبةمنمن�ملنهجية
تدعمبرتكيبة
�لناجحةتدعم
�لقيادي�لناجحة
�لتطوير�لقيادي
بر�مج�لتطوير
-12بر�مج
-12
عمل
منظومةعمل
علىمنظومة
يقومعلى
�لناجحيقوم
فالربنامج�لناجح
�لر�جعة،فالربنامج
و�لتغذية�لر�جعة،
�لعمل،و�لتغذية
علىر�أر��أ����س�س�لعمل،
�لتعلمعلى
�لتعلم
بع�سً .ا.
بع�سهابع�س ًا
تقويبع�سها
ومرت�بطةتقوي
متكاملةومرت�بطة
متكاملة
نتائج
ذ�تنتائج
عمليةذ�ت
ولي�ستعملية
�لزمن،ولي�ست
نتائجهامعمع�لزمن،
تظهرنتائجها
�ملدىتظهر
طويلة�ملدى
عمليةطويلة
�لقياديةعملية
�لتنمية�لقيادية
� -13لتنمية
-13
وقت
�لنا�سئةيفيفوقت
�لقياد�ت�لنا�سئة
تنمية�لقياد�ت
بر�مجتنمية
نتائجبر�مج
علىنتائج
�حلكمعلى
�ل�سحيح� �أنأنيتميتم�حلكم
فلي�سمنمن�ل�سحيح
�سريعةفلي�س
�سريعة
�لربنامج.
أوىلمنمن�لربنامج.
�ملرحلة� �للأوىل
نتائج�ملرحلة
تقييمنتائج
طريقتقييم
�ملثلىعنعنطريق
�لطريقة�ملثلى
تكون�لطريقة
ق�سري،بلبلتكون
ق�سري،
برنامج
تف�سيلبرنامج
�ملطلوبتف�سيل
�لقيادية� �،إمناإمنا�ملطلوب
�لتنمية�لقيادية،
أف�سليفيف�لتنمية
جتربة� �أف�سل
مثلى�أو�أوجتربة
طريقةمثلى
توجدطريقة
-14للتوجد
-14
�مل�ستهدفة.
و�ل�سريحة�مل�ستهدفة.
�ملنظمةو�ل�سريحة
�حتياجات�ملنظمة
يتنا�سبمعمع�حتياجات
�لقياديةمبامبايتنا�سب
�لتنمية�لقيادية
�لتنمية
�لقيادية،
للمو�هب�لقيادية،
جتميعللمو�هب
بركةجتميع
بيانات�أو�أوبركة
قاعدةبيانات
إيجادقاعدة
ي�ستح�سن� �إيجاد
�لقياديةي�ستح�سن
�لتنمية�لقيادية
م�سروع�لتنمية
-15يفيفم�سروع
-15
وحتقيق
�ملو�هبوحتقيق
هذه�ملو�هب
�ل�ستفادةمنمنهذه
ميكن�ل�ستفادة
بحيثميكن
كامنةبحيث
قياديةكامنة
وملكاتقيادية
قدر�توملكات
ميتلكونقدر�ت
ومنميتلكون
ومن
�ملنظمة.
أهد�ف�ملنظمة.
� �أهد�ف
�لوظيفي
�مل�سار�لوظيفي
تطوير�مل�سار
عمليةتطوير
جزء ً�منمنعملية
�ملنظماتجزء ً�
�لقيادييفيف�ملنظمات
�لتطوير�لقيادي
عملية�لتطوير
تكونعملية
يجب� �أنأنتكون
-16يجب
-16
إمد�دمنمن
وتوفري� �للإمد�د
مبكرةوتوفري
عمريةمبكرة
مر�حلعمرية
�ملوظفنييفيفمر�حل
تنمية�ملوظفني
للمنظمةتنمية
ي�سمنللمنظمة
للموظفمبامباي�سمن
للموظف
�ملنظمة.
م�ستويات�ملنظمة.
جلميعم�ستويات
�لقياد�تجلميع
�لقياد�ت
�لتدريب
وعمليات�لتدريب
�لب�سريةوعمليات
للمو�رد�لب�سرية
و�لتطويرللمو�رد
�لتخطيطو�لتطوير
عمليات�لتخطيط
�لتكاملبنيبنيعمليات
حتقيق�لتكامل
�ملهمحتقيق
-17منمن�ملهم
-17
و�ملنظمةمعمع
و�لوظيفةو�ملنظمة
�لفردو�لوظيفة
�حتياجات�لفرد
و�ملو�زنةبنيبني�حتياجات
و�لتنظيميو�ملو�زنة
�لوظيفيو�لتنظيمي
فجوة �للأد�ءأد�ء�لوظيفي
يفيف�سد�سدفجوة �
�لتدريبية
�لدور�ت�لتدريبية
كرثة�لدور�ت
م�ستوياتهممنمنكرثة
خمتلفم�ستوياتهم
علىخمتلف
�لقادةعلى
�لعديدمنمن�لقادة
ت�سبع�لعديد
على� �أنأنت�سبع
أكيدعلى
�لتا�لتاأكيد
و�لتدريب
�لتخطيطو�لتدريب
فجوةبنيبني�لتخطيط
لوجودفجوة
�سببهلوجود
يرجع�سببه
مهار�تهميرجع
لتنميةمهار�تهم
�ملا�سةلتنمية
�حلاجة�ملا�سة
وجود�حلاجة
معمعوجود
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فعالية
حتققفعالية
�لتيحتقق
�رى�لتي
بالوحد�ت� �لألأخ�خ��رى
�رتباطهبالوحد�ت
وعدم�رتباطه
ؤ�س�سةوعدم
لحتياجات�ملو�ملوؤ�س�سة
�لفعليلحتياجات
و�لو�قع�لفعلي
و�لو�قع
�لتدريب.
�لتدريب.
�لقيادي
إمد�د�لقيادي
خط� �للإمد�د
بناءخط
جناحبناء
ت�سمنجناح
�لتيت�سمن
�لفعالة�لتي
إجر�ء�ت�لفعالة
بالنظمو�و�للإجر�ء�ت
�ملنظمةبالنظم
بيئة�ملنظمة
تهيئةبيئة
-18تهيئة
-18
ؤ�س�سة.
د�خل�ملو�ملوؤ�س�سة.
�لقياد�تمنمند�خل
أهيل�لقياد�ت
لتالتاأهيل
قاعة
�لتدريبيفيفقاعة
على�لتدريب
�لقت�سارعلى
وعدم�لقت�سار
�لقياد�ت،وعدم
أهيل�لقياد�ت،
�ملتعددةيفيفتاتاأهيل
�لتدريب�ملتعددة
أدو�ت�لتدريب
تفعيل� �أدو�ت
-19تفعيل
-19
�ملتمكن
�لقائد�ملتمكن
أهيل�لقائد
�خلطابةلتالتاأهيل
أندية�خلطابة
�رى،كاكاأندية
أدو�ت�أ �أخ�خ��رى،
تفعيل� �أدو�ت
و�ملحا�سر�تبلبلتفعيل
�دور�تو�ملحا�سر�ت
�ل�ل��دور�ت
مو�جهة
أق�ساميفيفمو�جهة
�لتعاوينبنيبني� �للأق�سام
�لتعليم�لتعاوين
تفعيل�لتعليم
وكذلكتفعيل
أثري،وكذلك
على�لتا�لتاأثري،
�لقدرةعلى
وميتلك�لقدرة
خطابيً ،ا،وميتلك
خطابي ًا
�لقيادية.
�لتحديات�لقيادية.
�لتحديات
أ�س�س
جمموعةمنمن� �للأ�س�س
علىجمموعة
يقومعلى
فقط� �،إمناإمنايقوم
�ملهار�تفقط،
على�ملهار�ت
يقت�سرعلى
�لقياد�تلليقت�سر
إعد�د�لقياد�ت
أهيلو�و�إعد�د
-20تاتاأهيل
-20
�ل�سخ�سية،
�لقوة�ل�سخ�سية،
جو�نب�لقوة
وتعزيزجو�نب
�لقيادية،وتعزيز
�ملعرفة�لقيادية،
�ر�ء�ملعرفة
�لقياديو�إوث�إث��ر�ء
�لفكر�لقيادي
ببناء�لفكر
�ملتعلقةببناء
�ملتعلقة
هذه
جانبمنمنهذه
ولكلجانب
و�لعطاء،ولكل
و�لبذلو�لعطاء،
�لقياديةو�لبذل
�ملهار�ت�لقيادية
و�كت�ساب�ملهار�ت
�لقيادي،و�كت�ساب
�ل�سلوك�لقيادي،
وتنمية�ل�سلوك
وتنمية
إر�ساد،
�لتوجيهو�و�للإر�ساد،
�لتدريبية�،لتوجيه
�لدور�ت�لتدريبية،
�ملوجهة�،لدور�ت
�لقر�ء�ت�ملوجهة،
�ملتخ�س�سةمامابنيبني�لقر�ء�ت
أدو�ته�ملتخ�س�سة
�جلو�نب �أدو�ته
�جلو�نب �
�لذ�تي.
و�لتقييم�لذ�تي.
آخرينو�لتقييم
�خلرب�تل لالالآخرين
نقل�خلرب�ت
و�خلرب�ت،نقل
�لتجاربو�خلرب�ت،
�ل�ستفادةمنمن�لتجارب
�ل�ستفادة
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المالحق
.9المالحق
.9
الخاص
القطاعالخاص
منالقطاع
إضافيةمن
برامجإضافية
 9.1برامج
9.1
القيادية
«أسترازينيكا»القيادية
قدرات«أسترازينيكا»
 9.1.1قدرات
9.1.1

كافة
��ستخد�مهايفيفكافة
وجيزةومتومت��ستخد�مها
بفرت ٍةوجيزة
1999بفرت ٍة
عام1999
بعدعام
�لقيادية»بعد
أ�سرت�زينيكا�لقيادية»
�در�ت� �أ�سرت�زينيكا
ظهرت«ق«�ق��در�ت
ظهرت
تلك
وتعتربتلك
إد�ري.وتعترب
و�لتخطيط� �للإد�ري.
�لتنمويو�لتخطيط
�لتخطيط�لتنموي
إد�رة�لتخطيط
إد�رة� �للأد�ءأد�ءو�و�إد�رة
�لعامليةكاكاإد�رة
�ل�سركة�لعاملية
إد�ر�ت�ل�سركة
� �إد�ر�ت
درجة
360درجة
من360
مكونةمن
و�سع� �أد�ةأد�ةمكونة
�لقياديومتومتو�سع
�لتطوير�لقيادي
بر�مج�لتطوير
ورئي�سي ًامنمنبر�مج
هام ًاورئي�سي ًا
جزء ً�هام ًا
�لقدر�تجزء ً�
�لقدر�ت
أولويات
�لر�بطبنيبني� �أولويات
مبثابة�لر�بط
�لقياديةمبثابة
�ل�سلوكيات�لقيادية
تعترب�ل�سلوكيات
�لقدر�ت.تعترب
تلك�لقدر�ت.
حولتلك
و�لتعليقاتحول
تقي�س� �للآر�ءآر�ءو�لتعليقات
تقي�س
و�لثقة
و�ل�سر�حةو�لثقة
و�لنفتاحو�ل�سر�حة
و�لختالفو�لنفتاح
�لفردو�لختالف
�حرت�م�لفرد
تتمثليفيف�حرت�م
�لتيتتمثل
أ�سر�زينيكا»�لتي
وقيم«�«�أ�سر�زينيكا»
�لعملوقيم
�لعمل
م�ستوياتها.
بجميعم�ستوياتها.
و�لقيادةبجميع
�لعاليةو�لقيادة
أخالقية�لعالية
و�ملعايري� �للأخالقية
آخرينو�ملعايري
وت�سجيع� �للآخرين
وت�سجيع
ؤ�سر�ت ٍ
ب�سلوكيات�أو�أومومو ٍ
ب�سلوكيات ٍ
ٍ
قدر�ت ٍ
�سبع ٍ
كالتايل:
وهيكالتايل:
معينة،وهي
ؤ�سر�تمعينة،
منها
ترتبطك ٌكل ٌلمنها
رئي�سيةترتبط
قدر�ترئي�سية
هناك�سبع
هناك
إ�سرت�تيجي.
بالتوجه� �للإ�سرت�تيجي.
يتعلقبالتوجه
فيمايتعلق
�لو�سوحفيما
• • �لو�سوح
إلتز�م.
�سمان� �للإلتز�م.
• • �سمان
�خلدمة.
إي�سال�خلدمة.
على� �إي�سال
�لرتكيزعلى
• • �لرتكيز
�لعالقات.
بناء�لعالقات.
• • بناء
�لب�سر.
تنمية�لب�سر.
• • تنمية
�ل�سخ�سية.
�لقناعة�ل�سخ�سية.
إبد�ء�لقناعة
• • � �إبد�ء
�لذ�تي.
�لوعي�لذ�تي.
بناء�لوعي
• • بناء
BAE
لشركةBAE
المركزيةلشركة
األداءالمركزية
قيادةاألداء
 9.1.2قيادة
9.1.2

ت�ستخدممنمن� �أجلأجل
�ملرت�بطةت�ستخدم
�ل�سلوكية�ملرت�بطة
�ملظاهر�ل�سلوكية
جمموع ًةمنمن�ملظاهر
�ملركزيةجمموع ًة
قيادة� �للأد�ءأد�ء�ملركزية
كفاء�تقيادة
تقدمكفاء�ت
تقدم
�لقيا�س
قدمتها� �أد�ةأد�ة�لقيا�س
�لتيقدمتها
�ملعلومات�لتي
خالل�ملعلومات
�ملظاهرمنمنخالل
تلك�ملظاهر
�لتو�سل� �إىلإىلتلك
�لعملي،ومتومت�لتو�سل
تطوير� �للأد�ءأد�ء�لعملي،
تطوير
ذ�ت360
ذ�ت
دعت
وتغيريها� �إذ�إذ�مامادعت
�لعايل،وتغيريها
ذ�ت� �للأد�ءأد�ء�لعايل،
�ل�سركاتذ�ت
بكفاء�ت�ل�سركات
مقارن ًةبكفاء�ت
وقيا�سهامقارن ًة
درجة،وقيا�سها
360درجة،
إح�سائي ًامنمن
تقييمها� �إح�سائي ًا
و�لتيمتمتتقييمها
�لرئي�سية،و�لتي
�لقيادية�لرئي�سية،
�لرتكيز�لقيادية
جماعات�لرتكيز
مدخالتجماعات
تعك�سمدخالت
لكيتعك�س
�حلاجةلكي
�حلاجة
لندن.
جامعةلندن.
قبلجامعة
قبل

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد

136
136

للر�أيأيمتمت
��ستطالعللر�
أد�ءيفيف
تقييم� �للأد�ء
�ل�سلوكيةمنمن� �أجلأجلتقييم
و�ملظاهر�ل�سلوكية
�لكفاء�تو�ملظاهر
تلك�لكفاء�ت
ت�ستخدمتلك
ت�ستخدم
��ستطالع ٍ
ٍ
كجزء ٍ
وت�ستخدم ٍ
كجزءمنمن
درجةوت�ستخدم
360درجة
أد�ة�ل�ل360
خالل� �أد�ة
�لتنمويةمنمنخالل
�لفر�س�لتنموية
بدوره�لفر�س
ويحددبدوره
�ر�ؤهوؤهويحدد
�إ �إج�ج��ر�و
�لتعيني.
عملية�لتعيني.
عملية
كفاء�ت ٍ
خم�س ٍ
كالتايل:
وهيكالتايل:
مرت�بطةوهي
�سلوكيةمرت�بطة
مبظاهر�سلوكية
منهامبظاهر
ترتبطك ٌكل ٌلمنها
رئي�سيةترتبط
كفاء�ترئي�سية
هناكخم�س
هناك
م�ستوى� �أد�ءأد�ءعالٍعالٍ. .
حتقيقم�ستوى
• •حتقيق
�مل�ستهلك.
على�مل�ستهلك.
�لرتكيزعلى
• •�لرتكيز
�لب�سر.
تنمية�لب�سر.
• •تنمية
�مل�ستمر.
�لتطور�مل�ستمر.
• •�لتطور
�جلماعي.
�لعمل�جلماعي.
• •�لعمل
ب�سكلٍكاملٍ
يتحدب�سكلٍ
�ل�سرت�تيجية
�لعمليات�ل�سرت�تيجية
كاملٍمعمع�لعمليات
و�لذييتحد
،BAEو�لذي
�لقياديةيفيف،BAE
�لتنمية�لقيادية
أ�سا�س�لتنمية
إطار �أ�سا�س
ي�سكل �للإطار �
و وي�سكل �
�ملركزية».
قيادة� �للأد�ءأد�ء�ملركزية».
تطويرقيادة
إطارتطوير
خالل«�«�إطار
ؤ�س�سةمنمنخالل
أخرىيفيف�ملو�ملوؤ�س�سة
� �للأخرى

القيادية
أكسبريس»FedExالقيادية
«فيدرالأكسبريس»FedEx
مميزات«فيدرال
9.1.3مميزات
9.1.3

�سفات ٍ
لت�سع ٍ
وهي:
�سفاتوهي:
وفق ًالت�سع
�ملبدعوفق ًا
�لقيادي�ملبدع
لت�سنيف�لقيادي
نظام ًالت�سنيف
فيديك�سنظام ًا
�سركةفيديك�س
تتبنى�سركة
تتبنى
�جلاذبية.
• •�جلاذبية.
�لفرد.
�حرت�م�لفرد.
• •�حرت�م
�لفكري.
�لتحفيز�لفكري.
• •�لتحفيز
�ل�سجاعة.
• •�ل�سجاعة.
�جلد�رة.
• •�جلد�رة.
�ملرونة.
• •�ملرونة.
�ل�سالمة.
• •�ل�سالمة.
�حلكم.
• •�حلكم.
آخرين.
�حرت�م� �للآخرين.
• •�حرت�م
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«لوفتانزا»
شركة«لوفتانزا»
فيشركة
القيادةفي
مساحةالقيادة
9.1.4مساحة
9.1.4

لوفتانز�
«مدر�سةلوفتانز�
تطبقه«مدر�سة
�لفعالةتطبقه
للقيادة�لفعالة
إطار ً�للقيادة
ت�سع� �إطار ً�
«لوفتانز�»ت�سع
�سركة«لوفتانز�»
�لقياديةيفيف�سركة
�مل�ساحة�لقيادية
هذه�مل�ساحة
� �إنإنهذه
�لتنموية.
للقيادة�لتنموية.
تعليمهاللقيادة
أعمال»يفيفتعليمها
ل لالالأعمال»
أ�سناف ٍ
�ستة� � ٍ
كالروؤيةؤية
و�ل�سلوكياتكالرو
�ملهار�تو�ل�سلوكيات
�سل�سل ًةمنمن�ملهار�ت
ت�سمل�سل�سل ًة
رئي�سيةت�سمل
أ�سنافرئي�سية
على�ستة
�مل�ساحةعلى
تلك�مل�ساحة
حتتويتلك
حتتوي
كالتايل:
أ�سنافهيهيكالتايل:
وتلك� �للأ�سناف
�لفنية.وتلك
و�لدر�ية�لفنية.
�لذ�تيو�لدر�ية
و�لتاأملأمل�لذ�تي
آخرينو�لتا
و�لهتمامباباللآخرين
و�حل�سمو�لهتمام
و�حل�سم
�لريادية.
�لقيادة�لريادية.
• •�لقيادة
آخرين.
ك�سب� �للآخرين.
• •ك�سب
آخرين.
قيادة� �للآخرين.
• •قيادة
عاملية.
عمليةعاملية.
كفاء�تعملية
• •كفاء�ت
م�ساعدة
بهدفم�ساعدة
هذ�� �لإلإط�ط��ار�اربهدف
علىهذ�
�لقائمةعلى
و�لتطوير�لقائمة
�لتنميةو�لتطوير
مر�كز�لتنمية
�لغالب� �إىلإىلمر�كز
�للجوءيفيف�لغالب
يتميتم�للجوء
�لتالية
�خلطو�ت�لتالية
وحتديد�خلطو�ت
�حلالية،وحتديد
وظائفهم�حلالية،
علىوظائفهم
�لتعرفعلى
على�لتعرف
�لعاليةعلى
إمكانيات�لعالية
ذوي� �للإمكانيات
�ملوظفنيذوي
�ملوظفني
�لتطوير
مبركز�لتطوير
و�للتحاقمبركز
�لذ�تيو�للتحاق
�لتقييم�لذ�تي
على�لتقييم
�لتدربعلى
ذلك�لتدرب
ويعنيذلك
�ملحرتف.ويعني
�ملهني�ملحرتف.
لعملهم�ملهني
�ملو�ملوؤديةؤديةلعملهم
إ�سر�ف
حتت �إ�سر�ف
فرديةحتت �
تنموي ٍةفردية
خط ٍةتنموي ٍة
بو�سعخط ٍة
�ملتدرببو�سع
يقوم�ملتدرب
حيثيقوم
وفردية)حيث
جماعيةوفردية)
متارينجماعية
علىمتارين
(يحتويعلى
(يحتوي
�مل�سرف.
�مل�سرف.

BAE
لشركةBAE
المركزيةلشركة
األداءالمركزية
قيادةاألداء
9.1.5قيادة
9.1.5

�سركة
�لعمليفيف�سركة
�لنجاحيفيف�لعمل
لتحقيق�لنجاح
�ملطلوبلتحقيق
�ل�سلوكي�ملطلوب
�ملظهر�ل�سلوكي
بتحديد�ملظهر
�ل�ستبتحديد
�لقيادة�ل�ست
كفاء�ت�لقيادة
تقومكفاء�ت
تقوم
�ملتوقعة
�لنتائج�ملتوقعة
إدر�ك�لنتائج
�ملهنيةمعمع� �إدر�ك
�جلو�نب�ملهنية
أهمية�جلو�نب
يو�سح� �أهمية
متو�زنيو�سح
منهجمتو�زن
عبارةعنعنمنهج
وهوعبارة
«فيليب�س»،وهو
«فيليب�س»،
كالتايل:
�لكفاء�تهيهيكالتايل:
وتلك�لكفاء�ت
أ�سخا�س.وتلك
منمن� �للأ�سخا�س.
�لنتائج.
أف�سل�لنتائج.
حتقيق� �أف�سل
علىحتقيق
�لت�سميمعلى
إظهار�لت�سميم
• ••�•�إظهار
أ�سو�ق.
على� �للأ�سو�ق.
•�لرتكيزعلى
• ••�لرتكيز
�لطرق.
أف�سل�لطرق.
إيجاد� �أف�سل
• •�•�إيجاد
أمثل.
•توقع� �للأد�ءأد�ء� �للأمثل.
• ••توقع
�للتز�م.
على�للتز�م.
•�لت�سجيععلى
• ••�لت�سجيع
و�جلماعة.
�لفردو�جلماعة.
•تنمية�لفرد
• ••تنمية
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القيادي
«شيل»القيادي
إطار«شيل»
 9.1.6إطار
9.1.6

كالتايل:
�خت�سارهاكالتايل:
رئي�سيةمتمت�خت�سارها
عنا�سررئي�سية
ت�سعةعنا�سر
�لقياديت�سعة
�سيل»�لقيادي
إطار« «�سيل»
يت�سمن� �إطار
يت�سمن
م�سرتكة.
••••بناءرورؤيو ٍةؤي ٍةم�سرتكة.
••••بناء
�لبطل.
�لعميل�لبطل.
على�لعميل
••�لرتكيزعلى
• •••�لرتكيز
�لعمل.
فر�س�لعمل.
••تو�سيعفر�س
• •••تو�سيع
�ملهني.
�لتمكن�ملهني.
مدى�لتمكن
إظهارمدى
• •••�••�إظهار
�ل�سخ�سية.
�لكفاءة�ل�سخ�سية.
إظهار�لكفاءة
• •••�••�إظهار
�ل�سجاعة.
إبد�ء�ل�سجاعة.
• •••�••�إبد�ء
و�لتطوير.
و�لتدريبو�لتطوير.
••�لتحفيزو�لتدريب
• •••�لتحفيز
�لقيم.
••�لختالفيفيف�لقيم.
• •••�لختالف
�لنتائج.
••حتقيق�لنتائج.
• •••حتقيق

العالمية
القياديةالعالمية
فودافونالقيادية
كفاءاتفودافون
 9.1.7كفاءات
9.1.7

أق�سام:
خم�سة �أق�سام:
�لعاملي �إىلإىلخم�سة �
�لقيادة�لعاملي �
لربنامج�لقيادة
تخ�سعلربنامج
و�لتيتخ�سع
فود�فون،و�لتي
�سركةفود�فون،
�لقيادةيفيف�سركة
كفاء�ت�لقيادة
تنق�سمكفاء�ت
تنق�سم
�لتو��سل.
•�حرت�م�لتو��سل.
• ••�حرت�م
�لدويل.
�لفريق�لدويل.
•تطوير�لفريق
• ••تطوير
�ل�سرت�تيجية.
•�لروؤيةؤية�ل�سرت�تيجية.
• ••�لرو
ؤ�س�سية.
�لقدرة�ملو�ملوؤ�س�سية.
•بناء�لقدرة
• ••بناء
�لتجاري.
•�ملحرك�لتجاري.
• ••�ملحرك
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العام
القطاعالعام
منالقطاع
إضافيةمن
برامجإضافية
 9.2برامج
9.2
SCS
العلياSCS
المدنيةالعليا
الخدمةالمدنية
كفاءةالخدمة
إطاركفاءة
 9.2.1إطار
9.2.1

�سفات ٍ
جمموعة ٍ
�ست
وهناك�ست
�ملدنية،وهناك
�خلدمة�ملدنية،
�سركة�خلدمة
إد�رة�سركة
و�سعتها� �إد�رة
رئي�سي ٍةو�سعتها
�سفاترئي�سي ٍة
هذ�� �لإلإط�ط��ار�ارجمموعة
ي�سعهذ�
ي�سع
جمموعات ٍ
ٍ
�ملرت�بطة
�ل�سلوكية�ملرت�بطة
�ملظاهر�ل�سلوكية
ب�سل�سل ٍةمنمن�ملظاهر
جميعهاب�سل�سل ٍة
وترتبطجميعها
�لكفاء�توترتبط
بتلك�لكفاء�ت
تتعلقبتلك
رئي�سيةتتعلق
جمموعاترئي�سية
كالتايل:
وهيكالتايل:
وهي
و�لتوجيه.
�لهدفو�لتوجيه.
••و�سع�لهدف
••و�سع
�ل�سخ�سي.
••�سنع�لتا�لتاأثريأثري�ل�سخ�سي.
••�سنع
�ل�سرت�تيجي.
••�لتفكري�ل�سرت�تيجي.
••�لتفكري
و�لتطوير.
•••�لتعلمو�لتطوير.
•••�لتعلم
�خلدمة.
إي�سال�خلدمة.
على� �إي�سال
••�لرتكيزعلى
••�لرتكيز
DfES
مؤسسةDfES
فيمؤسسة
واإلدارةفي
القيادةواإلدارة
مواصفاتالقيادة
9.2.2مواصفات
9.2.2

أثناء
و�ملهار�تيفيف� �أثناء
�لتعليمو�ملهار�ت
ق�سم�لتعليم
و�لقادةيفيفق�سم
�ملدر�ءو�لقادة
�ملتوقعةمنمن�ملدر�ء
�جلو�نب�ملتوقعة
جميع�جلو�نب
إطارجميع
هذ�� �للإطار
ي�سعهذ�
ي�سع
�خلا�سبب
�لكفاءة�خلا�س
إطار�لكفاءة
على� �إطار
إطارعلى
هذ�� �للإطار
يقومهذ�
إ�سرت�تيجي.ويقوم
إطار� �للإ�سرت�تيجي.و
و�سع� �للإطار
علىو�سع
ؤ�س�سةعلى
عمل�ملو�ملوؤ�س�سة
عمل
�سركةDfES
�لد�خليةيفيف�سركة
�ل�ست�سار�ت�لد�خلية
جمموعةمنمن�ل�ست�سار�ت
وعلىجمموعة
،SCSوعلى
،SCS
�لتفريق
على�لتفريق
إطارعلى
هذ� �للإطار
ويعملهذ� �
. .DfESويعمل
جمموعات ٍ
ٍ
�ملتبادلة،
(�ل�سخ�سية�ملتبادلة،
�ل�سفات(�ل�سخ�سية
جمموعاتمنمن�ل�سفات
بثالث
�ملرتبةبثالث
�لفعالة�ملرتبة
وغري�لفعالة
�لفعالةوغري
�ل�سلوكيات�لفعالة
بنيبني�ل�سلوكيات
و�لتطوير)وك ٌ
و�ملعارف:
و�ملهار�تو�ملعارف:
�ل�سلوكياتو�ملهار�ت
جمموعةمنمن�ل�سلوكيات
علىجمموعة
يحتويعلى
منهايحتوي
وكل ٌلمنها
�خلدمة،و�لتطوير)
إي�سال�خلدمة،
� �إي�سال
و�لتوجه.
�لهدفو�لتوجه.
وو�سع�لهدف
�ل�سخ�سيوو�سع
�ملتبادلة�:سنع�لتا�لتاأثريأثري�ل�سخ�سي
�ل�سخ�سية�ملتبادلة�:سنع
••�ل�سفات�ل�سخ�سية
••�ل�سفات
�ل�سرت�تيجي.
و�لتفكري�ل�سرت�تيجي.
�خلدمةو�لتفكري
إي�سال�خلدمة
على� �إي�سال
�خلدمة�:لرتكيزعلى
إي�سال�خلدمة�:لرتكيز
••�سفات� �إي�سال
••�سفات
و�لتطوير.
و�لتعلمو�لتطوير.
أ�سخا�سو�لتعلم
أف�سلمنمن� �للأ�سخا�س
على� �للأف�سل
�لتطوير�:حل�سولعلى
••�سفات�لتطوير�:حل�سول
••�سفات
يلي:
علىمامايلي:
تن�سعلى
�لتيتن�س
�لظرفية�لتي
�لقيادية�لظرفية
�لروؤيةؤية�لقيادية
إطار�لرو
هذ�� �للإطار
يتخذهذ�
يتخذ
ظروف ٍ
�ل�سفاتيفيف ٍ
ظروف
تلك�ل�سفات
جميعتلك
إظهارجميع
�مل�ستويات� �إظهار
جميع�مل�ستويات
أكفاءيفيفجميع
� �DfESللأكفاء
وقادةDfES
مدر�ءوقادة
جميعمدر�ء
علىجميع
على
أوقات ٍ
و�و� ٍ
على
أمثل ًةعلى
�ل�سفات� �أمثل ًة
تلك�ل�سفات
�سف ٍةمنمنتلك
لكل�سف ٍة
�لفعالةلكل
و�ملهار�ت�لفعالة
�ل�سلوكيةو�ملهار�ت
�ملظاهر�ل�سلوكية
وتعد�ملظاهر
خمتلفة.وتعد
أوقاتخمتلفة.
أكفاء»
و�لقادة� �للأكفاء»
�ملدر�ءو�لقادة
يقومبهبه�ملدر�ء
مامايقوم
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إيرلندا
فيإيرلندا
العليافي
المدنيةالعليا
للخدمةالمدنية
الرئيسيللخدمة
المعيارالرئيسي
9.2.3المعيار
9.2.3
الشمالية
الشمالية

كفاء�ت ٍ
ويغطيٍ 88
كفاء�ت
 SCSويغطي
�خلا�سببSCS
�لكفاءة�خلا�س
إطار�لكفاءة
تتو�فقمعمع� �إطار
�لتيتتو�فق
�ل�سماليةهيهي�لتي
إيرلند��ل�سمالية
تعترب� �إيرلند�
تعترب
�لقيادة:
�سمنها�لقيادة:
رئي�سيةمنمن�سمنها
رئي�سية
و�ل�سالمة.
و�ملعايريو�ل�سالمة.
�لفريقو�ملعايري
وبناء�لفريق
�لت�سوروبناء
�لقيادة�:لت�سور
•• �لقيادة:
و�لتخطيط.
�ل�سرت�تيجيو�لتخطيط.
و�لتفكري�ل�سرت�تيجي
�ملفاهيميو�لتفكري
�لتفكري�ملفاهيمي
�ل�سرت�تيجي�:لتفكري
و�لتفكري�ل�سرت�تيجي:
�لتخطيطو�لتفكري
•• �لتخطيط
وتطويرها.
�لتطويروتطويرها.
معايري�لتطوير
وحتقيقمعايري
�لنتائجوحتقيق
على�لنتائج
و�لرتكيزعلى
�لعميلو�لرتكيز
توجيه�لعميل
�لنتائج:توجيه
على�لنتائج:
�لرتكيزعلى
•• �لرتكيز
�لتطوير.
وتعزيز�لتطوير.
فعالوتعزيز
ب�سكلفعال
فريق�لعمل
إد�رةفريق
�لعمل� �:إد�رة
فريق�لعمل:
وتطويرفريق
إد�رةوتطوير
•• � �إد�رة
ب�سكل ٍ
�لعمل ٍ
و�ل�سركاء.
�لعالقاتو�ل�سركاء.
إد�رة�لعالقات
•• � �إد�رة
و�لعر�س.
و�لتاأثريأثريو�لعر�س.
حتريريو�لتا
�سفهي� �أمأمحتريري
كان�سفهي
�سو� ًءكان
�لتو��سل�:سو� ًء
•• �لتو��سل:
�لتطوير.
وتوجيه�لتطوير.
�لتكاليفوتوجيه
إدر�ك�لتكاليف
�مل�سادر� �:إدر�ك
إد�رة�مل�سادر:
ح�سن� �إد�رة
•• ح�سن
وح�سن
و�للتز�موح�سن
و�ملرونةو�للتز�م
بالنف�سو�ملرونة
و�لثقةبالنف�س
و�لتطويرو�لثقة
�لتغيريو�لتطوير
توجيه�لتغيري
�ل�سخ�سية:توجيه
�لكفاءة�ل�سخ�سية:
•• �لكفاءة
�لت�سرف.
�لت�سرف.
التنفيذي
إسكتلنداالتنفيذي
إطارإسكتلندا
 9.2.4إطار
9.2.4

جمموعات ٍ
ٍ
على
يجبعلى
ت�سفمامايجب
�ملعايريت�سف
جمموعاتمنمن�ملعايري
�سبع
إ�سكتلندي�سبع
�لربملان� �للإ�سكتلندي
�ملقرتحمنمن�لربملان
إطار�ملقرتح
هذ�� �للإطار
ي�سعهذ�
ي�سع
فرد ٍ
كلكل ٍ
�ملحددة
�لقيادية�ملحددة
أبعاد�لقيادية
وتت�سمن �للأبعاد
�لقيامبه.به.وتت�سمن �
و�ملدر�ء�لقيام
�لقادةو�ملدر�ء
على�لقادة
أي�س ًاعلى
يجب �أي�س ًا
�لقيامبه،به،وماومايجب �
فرد�لقيام
يلي:
إطارمامايلي:
لهذ�� �للإطار
لهذ�
إجناز.
•• � �للإجناز.
�لذ�تية.
إد�رة�لذ�تية.
•• � �للإد�رة
و�لت�سخي�س.
�لتحليلو�لت�سخي�س.
•• �لتحليل
�خلارجي.
�لرتكيز�خلارجي.
•• �لرتكيز
�لتو��سل.
•• �لتو��سل.
آخرين.
إد�رة� �للآخرين.
•• � �إد�رة
�جلماعي.
�لعمل�جلماعي.
•• �لعمل
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الدفاع
وزارةالدفاع
9.2.5وزارة
9.2.5

عدد ٍ
على ٍ
ومن
�ل�سنوي،ومن
�لتقييم�ل�سنوي،
بالقيادةمنمن� �أجلأجل�لتقييم
�ملرتبطةبالقيادة
�لكفاءة�ملرتبطة
عددمنمن� �أطرأطر�لكفاءة
�لوز�رةعلى
هذه�لوز�رة
يتعتمدهذه
يتعتمد
.OJAR
�مل�سرتك.OJAR
�لتقييم�مل�سرتك
وتقرير�لتقييم
�ملنقحوتقرير
�SCSملنقح
�خلا�سببSCS
�لكفاءة�خلا�س
إطار�لكفاءة
�سمنها� �إطار
�سمنها
يلي:
كمايلي:
تعريفهكما
ويعيدتعريفه
SCSويعيد
�خلا�سببSCS
�لكفاءة�خلا�س
إطار�لكفاءة
على� �إطار
إطارعلى
هذ�� �للإطار
يقومهذ�
يقوم
طاقتهم.
أق�سىطاقتهم.
بذل� �أق�سى
علىبذل
آخرينعلى
وت�سجيع� �للآخرين
�ملبادرةوت�سجيع
وتقدمي�ملبادرة
�لعملمع ًامع ًاوتقدمي
�سويً :ا�:لعمل
و�لعمل�سوي ًا
�لقيادةو�لعمل
• • �لقيادة
�مل�ستمر
و�لتطوير�مل�ستمر
�لتغيريو�لتطوير
على�لتغيري
و�لت�سجيععلى
�لنتائجو�لت�سجيع
أف�سل�لنتائج
لتحقيق �أف�سل
�جلهدلتحقيق �
بذل�جلهد
ذ�تيً :ا:بذل
تكونفعافعاًل ًلذ�تي ًا
• • � �أنأنتكون
أو�سع.
وتبنيرورؤيو ٍةؤي ٍة� �أو�سع.
�لقر�ر�توتبني
و�تخاذ�لقر�ر�ت
�مل�سكالتو�تخاذ
وحل�مل�سكالت
و�لتاأثريأثريوحل
و�لتو��سلو�لتا
و�لتو��سل
إد�رة
�لفعالةو�و�إد�رة
و�ل�سيا�سات�لفعالة
و�لرب�مجو�ل�سيا�سات
�خلدمةو�لرب�مج
إي�سال�خلدمة
�لعمالءو�و�إي�سال
على�لعمالء
�لرتكيزعلى
�ملحققة�:لرتكيز
�لنتائج�ملحققة:
• • �لنتائج
و�ملعارف.
�ملعلوماتو�ملعارف.
و�ل�ستفادةمنمن�ملعلومات
�لنتائجو�ل�ستفادة
أف�سل�لنتائج
حتقيق� �أف�سل
و�مل�سادرمنمن� �أجلأجلحتقيق
�لعملو�مل�سادر
�لعمل
:OJAR
المشترك:OJAR
التقييمالمشترك
تقريرالتقييم
تقرير

أثناء
�كت�سافهايفيف� �أثناء
خا�سةب��اب��اللأد�ءأد�ءمتمت�كت�سافها
مميز�تخا�سة
ويغطي1010مميز�ت
2001ويغطي
عام2001
مار�سعام
�سهرمار�س
طرحهيفيف�سهر
متمتطرحه
كالتايل:
وهيكالتايل:
�لقطاعاتوهي
كافة�لقطاعات
للموظفنييفيفكافة
�ل�سنويللموظفني
�لتقييم�ل�سنوي
�لتقييم
�لقيادة.
•• �لقيادة.
�ملهنية.
�لكفاءة�ملهنية.
•• �لكفاءة
�لفعال.
�لذكاء�لفعال.
•• �لذكاء
�حلكم.
•• �حلكم.
إد�رة.
•• � �للإد�رة.
�ملبادرة.
•• �ملبادرة.
�لدقة.
•• �لدقة.
�لتو��سل.
قوى�لتو��سل.
•• قوى
�لثانوي.
�لتطوير�لثانوي.
•• �لتطوير
و�لقيم.
�ل�سجاعةو�لقيم.
•• �ل�سجاعة

الثالث
الثالث
القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
القيادات
إعداد
إعداد
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ملخص
المحلية––ملخص
للحكومةالمحلية
EOللحكومة
الموظفينEO
مؤسسةالموظفين
9.2.6مؤسسة
9.2.6
الكفاءات
الكفاءات

�ملعايرييفيف
أعلى�ملعايري
حتقيق� �أعلى
علىحتقيق
و�ملجال�سعلى
�للجانو�ملجال�س
م�ساعدة�للجان
EOهوهوم�ساعدة
�ملوظفنيEO
ؤ�س�سة�ملوظفني
�ملحليملوملوؤ�س�سة
�لدور�ملحلي
� �إنإن�لدور
�ملوقع
�خلدمات.ويفويف�ملوقع
�لتح�سنيفيف�خلدمات.
��ستمر�رية�لتح�سن
�سمان��ستمر�رية
�لكبرييفيف�سمان
�لدور�لكبري
لهم�لدور
�لذينلهم
أ�سخا�س�لذين
إد�رة� �للأ�سخا�س
� �إد�رة
و�ف ٍ
ملخ�س ٍ
�ملحليةيفيف
�ل�سلطات�ملحلية
و�سعتها�ل�سلطات
�لتيو�سعتها
�لقيادية�لتي
للكفاء�ت�لقيادية
و�فللكفاء�ت
�خلا�سبهابهاهناك
إلكرتوين�خلا�س
� �للإلكرتوين
ملخ�سٌ
هناك ٌ
أدناه:
مو�سح ٌح� �أدناه:
خمتلف ًاكما
ق�سم ًاخمتلف ًا
�سمن2020ق�سم ًا
ت�سنيفها�سمن
�ملتحدةومتومتت�سنيفها
�ململكة�ملتحدة
�ململكة
كماهوهومو�س ٌ
�ل�سرت�تيجي.
�لتفكري�ل�سرت�تيجي.
�لتغيري�/لتفكري
إد�رة�لتغيري/
�لتغيريو�و�إد�رة
وقيادة�لتغيري
�لتحدياتوقيادة
�لتغيري�:لتحديات
•• �لتغيري:
و�لتنظيم.
�ل�ستماعو�لتنظيم.
بالعميل�،ل�ستماع
�لعنايةبالعميل،
�لتو��سل�،لعناية
�لتو��سل�:لتو��سل،
•• �لتو��سل:
وتقييم
حت�سنيوتقييم
تعليمية،حت�سني
ؤ�س�سةتعليمية،
و�سعموموؤ�س�سة
�ل�سركة،و�سع
تركيز�ل�سركة،
�جلماعية،تركيز
�مل�سئولية�جلماعية،
�ل�سركة�:مل�سئولية
تركيز�ل�سركة:
•• تركيز
ؤ�س�سية.
�لفعالية�ملو�ملوؤ�س�سية.
ؤ�س�سي�،لفعالية
�لوعي�ملو�ملوؤ�س�سي،
ؤ�س�سي�،لوعي
� �للأد�ءأد�ء�ملو�ملوؤ�س�سي،
حتديد
�لعميل،حتديد
على�لعميل،
�ملركزةعلى
�خلدمة�ملركزة
إي�سال�خلدمة
�لعميل� ،إي�سال
خدمة�لعميل� ،
بجودةخدمة
�للتز�مبجودة
�لعميل�:للتز�م
تركيز�لعميل:
•• تركيز
�خلدمة.
وتركيز�خلدمة.
�لعميلوتركيز
�لعميل
و�حلكم.
�مل�سكالتو�حلكم.
وحل�مل�سكالت
حتديدوحل
�لقر�ر،حتديد
�سنع�لقر�ر،
�مل�سكالت�،سنع
وحل�مل�سكالت،
�لتحليلوحل
�لقر�ر�:لتحليل
�سنع�لقر�ر:
•• �سنع
�مل�ساو�ة،
إد�رة�مل�ساو�ة،
�مل�ساو�ة� ،إد�رة
حتقيق�مل�ساو�ة� ،
�لقيادةيفيفحتقيق
إظهار�لقيادة
مت�ساوية� ،إظهار
فر�سمت�ساوية� ،
حتقيقفر�س
و�لتنوع:حتقيق
�مل�ساو�ةو�لتنوع:
•• �مل�ساو�ة
�لتنوع.
و�حرت�م�لتنوع.
و�حرت�م
حتقيق
إد�رةمنمن� �أجلأجلحتقيق
�لنتائج� �،للإد�رة
على�لنتائج،
�لرتكيزعلى
�ملركز�،لرتكيز
إجناز�ملركز،
�لنتائج� �:للإجناز
على�لنتائج:
�لرتكيزعلى
•• �لرتكيز
�لنتائج.
�لنتائج.
إقناع.
�مل�سرتك� �،للإقناع.
�لعمل�مل�سرتك،
�ملتبادلة�،لعمل
�لذ�تية�ملتبادلة،
�ملهار�ت�لذ�تية
أثري�،ملهار�ت
ب�سر�مة�،لتا�لتاأثري،
�لت�سرفب�سر�مة،
أثري�:لت�سرف
•• �لتا�لتاأثري:
تقدمي
حيادية،تقدمي
معلوماتحيادية،
علىمعلومات
�حل�سولعلى
�ملعلومات�،حل�سول
و��ستخد�م�ملعلومات،
جمعو��ستخد�م
�ملعلومات:جمع
إد�رة�ملعلومات:
•• � �إد�رة
�ملعلومات.
�لبحثعنعن�ملعلومات.
و�ملعلومات�،لبحث
�لتو��سلو�ملعلومات،
إد�رة�لتو��سل
و��سحةو�و�إد�رة
معلوماتو��سحة
معلومات
و�لنز�هة.
أخالقيو�لنز�هة.
�لت�سرف� �للأخالقي
�لنز�هة�:لت�سرف
•• �لنز�هة:
متكني
آخرين،متكني
فهم� �للآخرين،
آخرين،فهم
وتطوير� �للآخرين،
أد�ء،وتطوير
أ�سخا�سو�و�للأد�ء،
تقييم� �للأ�سخا�س
أ�سخا�س:تقييم
قيادة� �للأ�سخا�س:
•• قيادة
�لتدريب،
�لعمل�،لتدريب،
ولفريق�لعمل،
�لذ�تيولفريق
�لتطوير�لذ�تي
�لنظام�،لتطوير
إد�رة�،لنظام،
أ�سخا�س� �،للإد�رة،
إد�رة� �للأ�سخا�س،
�لقيادة� �،إد�رة
�لقيادة،
أ�سخا�س.
�حرت�م� �للأ�سخا�س.
�حرت�م
�لعمل
أثري�،لعمل
�ملوحد�،لتا�لتاأثري،
�لعمل�ملوحد،
قيادة�لعمل
آخرين،قيادة
�لتعاونمعمع� �للآخرين،
�ملجتمع�،لتعاون
قيادة�ملجتمع،
�ل�سر�كات:قيادة
•• �ل�سر�كات:
�مل�سرتك.
�مل�سرتك.
تخطيط
�لذ�تية،تخطيط
إد�رة�لذ�تية،
�لذ�تي� ،للإد�رة
�لتحفيز�،لتا�لتاأثريأثري�لذ�تي� ،
�لذ�ت�،لتحفيز،
إد�رة�لذ�ت،
إ�سر�ر� ،إد�رة
�لذ�تية� :للإ�سر�ر� ،
إد�رة�لذ�تية� :
•• � �للإد�رة
أولويات.
�لوقتو�و�للأولويات.
إد�رة�لوقت
و�ملعايري� �،إد�رة
أهد�فو�ملعايري،
و�سع� �للأهد�ف
�لعمل،و�سع
وجدولة�لعمل،
وجدولة
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د�خل
بكفاءةد�خل
�لعملبكفاءة
ؤ�س�سي�،لعمل
و�ملوؤ�س�سي،
�ل�سيا�سيو�ملو
�لوعي�ل�سيا�سي
�لدميوقر�طي�،لوعي
�لدعم�لدميوقر�طي،
�ل�سيا�سي�:لدعم
�لوعي�ل�سيا�سي:
•• �لوعي
�ل�سيا�سية.
�لبيئة�ل�سيا�سية.
�لبيئة
ؤ�س�سات.
و�ملوؤ�س�سات.
�مل�ساريع،و�ملو
إد�رة�مل�ساريع،
و�مل�ساريع� �:إد�رة
�لعملياتو�مل�ساريع:
إد�رة�لعمليات
•• � �إد�رة
�مل�سادر.
إد�رة�مل�سادر.
كيفية� �إد�رة
�مل�سادر:كيفية
إد�رة�مل�سادر:
•• � �إد�رة
�ل�سالمة.
•• �ل�سالمة.
بتح�سن
�لتحدي
قيادة�لتحدي
�لتميز،قيادة
�خلدمة�،لتميز،
إي�سال�خلدمة،
�مل�ستمرللإي�سال
�لتح�سني�مل�ستمر
�خلدمة�:لتح�سني
حت�سني�خلدمة:
•• حت�سني
بتح�سن ٍ
ٍ
�لعميل
حتديد�لعميل
إد�رتها،حتديد
�خلدماتو�و�إد�رتها،
تن�سيق�خلدمات
�لتنفيذيو�و�للأد�ءأد�ء، ،تن�سيق
�لربنامج�لتنفيذي
إد�رة�لربنامج
م�ستمر� �،إد�رة
م�ستمر،
�خلدمة.
وتركيز�خلدمة.
وتركيز
�لتغيري،
إد�رة �لتغيري،
�ل�سرت�تيجيات� � ،إد�رة
و�سع �ل�سرت�تيجيات،
�ل�سرت�تيجية ،و�سع
أفعال �ل�سرت�تيجية،
�ل�سرت�تيجي� � :للأفعال
�لرتكيز �ل�سرت�تيجي:
•• �لرتكيز
�لروؤية.ؤية.
�ل�سرت�تيجي�،لرو
�ل�سلوك�ل�سرت�تيجي،
�ل�سرت�تيجي�،ل�سلوك
�لتفكري�ل�سرت�تيجي،
�لتفكري
متطورة.
فرقمتطورة.
�لعمليفيففرق
�لفريق�،لعمل
بناء�لفريق،
�لفريق:بناء
بناء�لفريق:
•• بناء
NHS
فيNHS
القيادةفي
صفاتالقيادة
إطارصفات
9.2.7إطار
9.2.7

رئي�سية
�سف ٍةرئي�سية
يحدد�1515سف ٍة
NHSيحدد
�لقيادةيفيفNHS
مركز�لقيادة
و�سعهمركز
�لذيو�سعه
�NHSلذي
�لقيادةيفيفNHS
�سفات�لقيادة
إطار�سفات
� �إنإن� �إطار
جمموعات ٍ
ٍ
وهي:
و��سعةوهي:
جمموعاتو��سعة
ثالث
�جتماعية)منمنبنيبنيثالث
عقلية�،جتماعية)
(�سخ�سية،عقلية،
(�سخ�سية،
نحو
�لتوجه نحو
�لذ�تية�،لتوجه
إد�رة�لذ�تية،
�لذ�تي� �،للإد�رة
�لوعي�لذ�تي،
بالنف�س�،لوعي
إميانبالنف�س،
�ل�سخ�سية� �:للإميان
�ل�سفات�ل�سخ�سية:
•• �ل�سفات
�ل�سخ�سية.
�ل�سالمة�ل�سخ�سية.
�لتطوير�،ل�سالمة
�لتطوير،
�لتوجه
�ل�سيا�سي�،لتوجه
�لذكاء�ل�سيا�سي،
�لو��سع�،لذكاء
�لتنبوؤ�لو��سع،
�لفكرية�،لتنبوؤ
�ملرونة�لفكرية،
�مل�ستقبل�،ملرونة
مالم�سة�مل�ستقبل،
�لتوجه:مالم�سة
و�سع�لتوجه:
•• و�سع
�لنتائج.
حتقيق�لنتائج.
نحوحتقيق
نحو
آخرين�،لتا�لتاأثريأثري
متكني� �للآخرين،
�ملحا�سبة،متكني
أ�سخا�س�،ملحا�سبة،
خالل� �للأ�سخا�س،
�لتغيريمنمنخالل
قيادة�لتغيري
�خلدمة:قيادة
إي�سال�خلدمة:
•• � �إي�سال
�لتعاوين.
�لعمل�لتعاوين.
و�ل�سرت�تيجي�،لعمل
�لفعالو�ل�سرت�تيجي،
�لفعال
�لظروف
إ�سارة� �إىلإىل�لظروف
وحماول ٌةل لالالإ�سارة
�لقيادةوحماول ٌة
طبيعة�لقيادة
علىطبيعة
تركيزعلى
هناكتركيز
DfESهناك
منوذجDfES
�حلاليفيفمنوذج
كماهوهو�حلال
كما
�ملختلفة.
�لقيادية�ملختلفة.
بال�سمات�لقيادية
�ملحيطةبال�سمات
�ملحيطة
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Hay
HayMcBer
نموذجMcBer
المدرسية-نموذج
للقيادةالمدرسية-
الوطنيةللقيادة
الكليةالوطنية
9.2.8الكلية
9.2.8

للبحث
Hayللبحث
HayMcBer
1999ممMcBer
بتفوي�س1999
عام بتفوي�س
NCSLعام
�ملدر�سيةNCSL
للقيادة�ملدر�سية
�لوطنيةللقيادة
�لكلية�لوطنية
قامت�لكلية
قامت
أ�سا�س
�سكل� �أ�سا�س
و�لذي�سكل
�ملدر�سية،و�لذي
�لقيادة�ملدر�سية،
منوذج�لقيادة
تطورمنوذج
�لبحث� �إىلإىلتطور
هذ��لبحث
وقادهذ�
�ملدر�سية،وقاد
�لقيادة�ملدر�سية،
يفيف�لقيادة
للقيادة
�لتطويريللقيادة
إطار�لتطويري
باجتاه� �للإطار
�لنهجباجتاه
هذ��لنهج
تبتعدعنعنهذ�
NCSLتبتعد
�ليوم� �أنأنNCSL
ويبدو�ليوم
�لالحقة.ويبدو
�ملناق�سات�لالحقة.
�ملناق�سات
�ملوحدة.
�ملوحدة.
وهي:
Hayوهي:
HayMcBer
منوذجMcBer
ع�سرةيفيفمنوذج
�ل�سبعع�سرة
�ملدر�سية�ل�سبع
�لقيادة�ملدر�سية
�سفات�لقيادة
فيمايلييلي�سفات
فيما
�لتحليلي.
�لتفكري�لتحليلي.
•• �لتفكري
و�لدعم.
�لتحديو�لدعم.
•• �لتحدي
�لثقة.
•• �لثقة.
إمكانيات.
تطوير� �للإمكانيات.
•• تطوير
�لتطوير.
نحو�لتطوير.
�لتوجهنحو
•• �لتوجه
أ�سخا�س.
حما�سبة� �للأ�سخا�س.
•• حما�سبة
أثري.
•• �لتا�لتاأثري.
�ملعلومات.
نحو�ملعلومات.
�ل�سعينحو
•• �ل�سعي
�ملبادرة.
•• �ملبادرة.
�ل�سالمة.
•• �ل�سالمة.
�ل�سخ�سي.
�لقتناع�ل�سخ�سي.
•• �لقتناع
آخرين.
�حرت�م� �للآخرين.
•• �حرت�م
�ل�سرت�تيجي.
�لتفكري�ل�سرت�تيجي.
•• �لتفكري
�جلماعي.
�لعمل�جلماعي.
•• �لعمل
�لتحويلية.
�لقيادة�لتحويلية.
•• �لقيادة
�ملحيطة.
�لبيئة�ملحيطة.
فهم�لبيئة
•• فهم
آخرين.
فهم� �للآخرين.
•• فهم
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SES
الكبيرةSES
التنفيذيةالكبيرة
الخدمةالتنفيذية
9.2.9الخدمة
9.2.9

كفاء ًة
ويحدد2626كفاء ًة
أمريكا،ويحدد
SESيفيف� �أمريكا،
�لكبريةSES
�لتنفيذية�لكبرية
للخدمة�لتنفيذية
�لقياديةللخدمة
�لكفاء�ت�لقيادية
إطار�لكفاء�ت
هذ�� �للإطار
ي�سعهذ�
ي�سع
أق�سام:
خم�سة� �أق�سام:
علىخم�سة
موزع ًةعلى
موزع ًة
و�لتفكري
�خلدمة،و�لتفكري
ودعم�خلدمة،
و�ملرونة،ودعم
إبد�ع،و�ملرونة،
و�لبتكار،و�و�للإبد�ع،
�مل�ستمر،و�لبتكار،
�لتعلم�مل�ستمر،
القائد�:لتعلم
التغيريالقائد:
• • التغيري
و�لروؤية.ؤية.
إ�سرت�تيجي،و�لرو
� �للإ�سرت�تيجي،
�لفريق.
وبناء�لفريق.
و�ل�سفافية،وبناء
و�ل�سر�حة،و�ل�سفافية،
�لتنوع،و�ل�سر�حة،
و��ستغالل�لتنوع،
�لنز�عو��ستغالل
إد�رة�لنز�ع
القادة� �:إد�رة
أ�شخا�سالقادة:
• • ا االالأ�شخا�س
و�مل�سد�قية
�مل�سكالت،و�مل�سد�قية
وحل�مل�سكالت،
أعمال،وحل
وريادة �للأعمال،
�لعمالء،وريادة �
وخدمة�لعمالء،
�ملحا�سبة،وخدمة
�ملحققة�:ملحا�سبة،
�لنتائج�ملحققة:
•• �لنتائج
�لفنية.
�لفنية.
�لتقنية.
إد�رة�لتقنية.
�لب�سرية،و�و�للإد�رة
�ملو�رد�لب�سرية،
إد�رة�ملو�رد
�ملالية،و�و�إد�رة
إد�رة�ملالية،
العملي� :للإد�رة
الذكاءالعملي� :
• • الذكاء
�ل�سفهي،
و�لتو��سل�ل�سفهي،
�ملتبادلة،و�لتو��سل
و�ملهار�ت�ملتبادلة،
و�لتفاو�س،و�ملهار�ت
والتحالفات�:لتا�لتاأثريأثريو�لتفاو�س،
التوا�شلوالتحالفات:
بناءالتوا�شل
• • بناء
�ملكتوب.
و�لتو��سل�ملكتوب.
�ل�سيا�سي،و�لتو��سل
و�لذكاء�ل�سيا�سي،
و�ل�سر�كة،و�لذكاء
و�ل�سر�كة،
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العامة
اإلضافيةالعامة
البرامجاإلضافية
 9.3البرامج
9.3
القيادية
والقدراتالقيادية
لإلدارةوالقدرات
CEMLلإلدارة
إطارCEML
9.3.1إطار
9.3.1

�ملعلومات
م�سادر�ملعلومات
��ستخدمفيهفيهم�سادر
�لبحث��ستخدم
مو�سعمنمن�لبحث
و�لقيادةاباإجر�ء
إد�رةو�لقيادة ب
يف �للإد�رة
�لتميزيف �
جمل�س�لتميز
قامجمل�س
قام
مو�سع ٍ
ق�سم ٍ
ق�سم ٍ
إجر�ء ٍ
Perren
Perrenand
إد�رة((and
�لقيادةو�و�للإد�رة
أ�سا�سيةيفيف�لقيادة
�ل�سفات� �للأ�سا�سية
جمموعة�ل�سفات
حتديدجمموعة
بهدفحتديد
و�لثانويةبهدف
أوليةو�لثانوية
� �للأولية
(مت
مميزة(مت
إد�ريةمميزة
قياديةو�و�إد�رية
�سفةقيادية
�لتو�سل� �إليهإليه�8383سفة
�لذيمتمت�لتو�سل
إطار�لذي
وحدد� �للإطار
.).)Burgoyneوحدد
Burgoyne-2001
-2001
وثالث
خا�سة،وثالث
جمموعاتخا�سة،
ت�سنيفها� �إىلإىل88جمموعات
�سفة))متمتت�سنيفها
�1013سفة
على1013
حتتويعلى
أوليةحتتوي
قائمة� �أولية
تلخي�سهامنمنقائمة
تلخي�سها
كالتايل:
وهيكالتايل:
عامةوهي
جمموعاتعامة
جمموعات
إ�سرت�تيجية.
بطريقة� �إ�سرت�تيجية.
�لتفكريبطريقة
التفكري�:لتفكري
قدراتالتفكري:
• • قدرات
و�لثقافة،
�لتوجهو�لثقافة،
وقيادة�لتوجه
أ�سخا�س،وقيادة
وقيادة� �للأ�سخا�س،
إد�رةوقيادة
�لذ�ت،و�و�إد�رة
إد�رة�لذ�ت،
أ�شخا�س� �:إد�رة
قدراتا االالأ�شخا�س:
• • قدرات
�لعالقات.
وقيادة�لعالقات.
وقيادة
و�جلودة.
أن�سطة،و�جلودة.
و�مل�سادر،و�و�للأن�سطة،
�ملعلومات،و�مل�سادر،
إد�رة�ملعلومات،
املهام� �:إد�رة
قدراتاملهام:
• • قدرات

METO
شركةMETO
فيشركة
اإلدارةفي
معاييراإلدارة
9.3.2معايير
9.3.2

وفيمايلييلي
.METOوفيما
إد�ري.METO
و�لتعليم �للإد�ري
�لتدريبو�لتعليم �
ؤ�س�سة�لتدريب
و�سعتهاموموؤ�س�سة
�لتيو�سعتها
�ل�سابقة�لتي
إد�رية�ل�سابقة
�ملعايري �للإد�رية
وهي�ملعايري �
وهي
وهي:
�ل�سبعةوهي:
أ�سا�سية�ل�سبعة
أدو�ر� �للأ�سا�سية
� �للأدو�ر
أن�سطة.
إد�رة� �للأن�سطة.
•• � �إد�رة
�مل�سادر.
إد�رة�مل�سادر.
•• � �إد�رة
أ�سخا�س.
إد�رة� �للأ�سخا�س.
•• � �إد�رة
�ملعلومات
إد�رة�ملعلومات
•• � �إد�رة
�لطاقة
إد�رة�لطاقة
•• � �إد�رة
�جلودة
إد�رة�جلودة
•• � �إد�رة
�مل�ساريع
إد�رة�مل�ساريع
•• � �إد�رة
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واإلدارة
البشريةواإلدارة
القيادةالبشرية
نموذجالقيادة
فينموذج
المستثمرينفي
نموذجالمستثمرين
9.3.3نموذج
9.3.3

إد�رة»
«�لقيادةو�و�للإد�رة»
ببعد«�لقيادة
تتعلقببعد
�لتيتتعلق
و�لقيادة�لتي
إد�رةو�لقيادة
�در�ت� �للإد�رة
لتقييمق�ق��در�ت
�لنموذج�إ �إط�ط��ار ً��ار ً�لتقييم
هذ��لنموذج
ي�سعهذ�
ي�سع
ؤ�سر�ت ٍ
علىمومو ٍ
هي:
�ملبادئهي:
وتلك�ملبادئ
م�سرتكةوتلك
ؤ�سر�تم�سرتكة
منهاعلى
يحتويك ٌكل ٌلمنها
رئي�سيةيحتوي
مبادئرئي�سية
أربعةمبادئ
وهناك� �أربعة
�جلديدة.وهناك
�جلديدة.
�للتز�م.
•• �للتز�م.
�لتخطيط.
•• �لتخطيط.
�لتنفيذ.
•• �لتنفيذ.
�لتقييم.
•• �لتقييم.

األوروبية
المؤسسةاألوروبية
جائزةالمؤسسة
فيجائزة
العمليفي
التميزالعملي
نموذجالتميز
9.3.4نموذج
9.3.4
EFQM
اإلدارةEFQM
لجودةاإلدارة
لجودة

�سمنها
(من�سمنها
أعمال(من
عامل� �للأعمال
جودةيفيفعامل
كجائزةجودة
�لعاملكجائزة
م�ستوى�لعامل
علىم�ستوى
معروفةعلى
�جلائزةمعروفة
هذه�جلائزة
يتعتربهذه
يتعترب
�لقيادة):
�لقيادة):
�لتميز.
قياديةيفيف�لتميز.
مناذجقيادية
وهممناذج
و�ملبادئوهم
و�لروؤية،ؤية،و�ملبادئ
�لر�سالة،و�لرو
ي�سعون�لر�سالة،
A1ي�سعون
قادةA1
•• قادة
حت�سينه.
و��ستمر�ريةحت�سينه.
وتنفيذهو��ستمر�رية
وتطويرهوتنفيذه
�ل�سركةوتطويره
إد�رة�ل�سركة
نظام� �إد�رة
ي�سرتكونيفيفنظام
قادةB1B1ي�سرتكون
•• قادة
�ملجتمع.
و�لوكالءيفيف�ملجتمع.
و�ملمثلنيو�لوكالء
و�ل�سركاءو�ملمثلني
�لعمالءو�ل�سركاء
يختلطونمعمع�لعمالء
C1يختلطون
قادةC1
•• قادة
�ل�سركة.
من�سوبي�ل�سركة.
جلميعمن�سوبي
و�ل�ستيعابجلميع
و�لدعمو�ل�ستيعاب
بالتحفيزو�لدعم
يقومونبالتحفيز
D1يقومون
قادةD1
•• قادة
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المعتمدة
اإلدارةالمعتمدة
مهاراتاإلدارة
المعتمد-مهارات
اإلدارةالمعتمد-
معهداإلدارة
9.3.5معهد
9.3.5

أثريهم
ومدىتاتاأثريهم
وتطورهمومدى
تعليمهموتطورهم
م�ستوىتعليمهم
إظهارم�ستوى
بحاج ٍة� �إىلإىل� �إظهار
�ملعتمدبحاج ٍة
�ملدير�ملعتمد
ملن�سب�ملدير
�ملر�سحنيملن�سب
� �إنإن�ملر�سحني
�لتالية:
�ل�ستة�لتالية:
�ملجالت�ل�ستة
�ثننيمنمن�ملجالت
�لعمليفيف�ثنني
مكان�لعمل
يفيفمكان
أ�سخا�س.
قيادة� �للأ�سخا�س.
•• قيادة
�لعميل.
�حتياجات�لعميل.
تلبية�حتياجات
•• تلبية
�لتغيري.
إد�رة�لتغيري.
•• � �إد�رة
�ملعلومات.
إد�رة�ملعلومات.
•• � �إد�رة
و�مل�سادر.
أن�سطةو�مل�سادر.
إد�رة� �للأن�سطة
•• � �إد�رة
�لذ�ت.
إد�رة�لذ�ت.
•• � �إد�رة
�لتايل:
�ملوقع�لتايل:
زيارة�ملوقع
يرجىزيارة
�ملعلوماتيرجى
للمزيدمنمن�ملعلومات
للمزيد
http://goo.gl/Gfvnoz
http://goo.gl/Gfvnoz

IMF
فيIMF
اإلداريةفي
الكفاءاتاإلدارية
9.3.6الكفاءات
9.3.6

�لدويلمنمن
�لنقد�لدويل
�سندوق�لنقد
أ�س�سه�سندوق
�لفعالةهيهيماما� �أ�س�سه
إد�رية�لفعالة
�ملمار�سات� �للإد�رية
تعزيز�ملمار�سات
أوىليفيفتعزيز
�خلطوة� �للأوىل
� �إنإن�خلطوة
�سل�سل ٍة
على�سل�سل ٍة
حتتويعلى
�لتيحتتوي
إد�رية�لتي
بالكفاء�ت �للإد�رية
�ملغطاةبالكفاء�ت �
�لفعالة�ملغطاة
إد�رية�لفعالة
�ل�سلوكيات �للإد�رية
جمموعةمنمن�ل�سلوكيات �
خاللجمموعة
خالل
ممار�سات ٍ
ٍ
�لكفاء�ت
وتلك�لكفاء�ت
فعالة.وتلك
إد�ري ٍةفعالة.
ممار�سات� �إد�ري ٍة
تقود� �إىلإىل
�لتيتقود
و�ل�سلوكيات�لتي
و�ملهار�تو�ل�سلوكيات
�لنقديةو�ملهار�ت
�ملعارف�لنقدية
منمن�ملعارف
�لفعال
م�ستوى �للأد�ءأد�ء�لفعال
�سرحم�ستوى �
إ�سر�فية،ومتومت�سرح
أعمالك �للإ�سر�فية،
إجناز �أعمالك �
��ستخد�مهاللإجناز �
كمدير��ستخد�مها
ميكنك �أنتأنتكمدير
إد�ريةميكنك �
� �للإد�رية
�ل�سلوكية.
�ملظاهر�ل�سلوكية.
�سل�سل ٍةمنمن�ملظاهر
خالل�سل�سل ٍة
كفاء ٍةمنمنخالل
لكلكفاء ٍة
لكل
وتق�سيمها�سمن
�ملختلفةوتق�سيمها
إد�رية�ملختلفة
�لكفاء�ت� �للإد�رية
تلك�لكفاء�ت
و�سعتلك
وفيمايلييليمتمتو�سع
وفيما
وهي:
�ساملةوهي:
أق�سام�ساملة
أق�سام ٍ
�سمنٍ � �66
�ل�سرت�تيجية.
�لروؤيةؤية�ل�سرت�تيجية.
�لتحليلية�،لرو
�ملهار�ت�لتحليلية،
�لفكرية�:ملهار�ت
�لقيادة�لفكرية:
عامل�لقيادة
•• عامل
�لتكيف.
أهد�ف�،لتكيف.
حتقيق� �للأهد�ف،
نحوحتقيق
�لتوجهنحو
و�لتنظيم�،لتوجه
�لتخطيطو�لتنظيم،
�لعمل�:لتخطيط
إد�رة�لعمل:
عامل� �إد�رة
•• عامل
�لتو��سل
مهار�ت�لتو��سل
�ملفتوح،مهار�ت
�لتو��سل�ملفتوح،
فر�س�لتو��سل
وخلقفر�س
�ل�سفهي،وخلق
�لعر�س�ل�سفهي،
مهار�ت�لعر�س
�لتو��سل:مهار�ت
عامل�لتو��سل:
•• عامل
�لكتابية.
�لكتابية.
�لعمالء.
�لبلد�ن�،لعمالء.
عالقات�لبلد�ن،
أثري،عالقات
�ملفاو�ساتو�لو��تلا�تاأثري،
�لعالقات�،ملفاو�سات
بناء�لعالقات،
�لذ�تي:بناء
�لتبادل�لذ�تي:
عامل�لتبادل
•• عامل
وتطوير
تقييموتطوير
�جلماعي،تقييم
�لعمل�جلماعي،
تعزيز�لعمل
�لتفوي�س،تعزيز
أد�ء�،لتفوي�س،
حتفيز� �للأد�ء،
أ�سخا�س:حتفيز
إد�رة� �للأ�سخا�س:
عامل� �إد�رة
•• عامل
�لعمل.
فريق�لعمل.
فريق
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عدد ٍ
خالل ٍ
وهي:
�لطرقوهي:
عددمنمن�لطرق
إد�ريةمنمنخالل
�لكفاء�ت� �للإد�رية
تلك�لكفاء�ت
ت�ستخدمتلك
و وت�ستخدم
�ملدر�ء
ت�ساعد�ملدر�ء
وميكن� �أنأنت�ساعد
إد�ري،وميكن
م�ستوى� �للأد�ءأد�ء� �للإد�ري،
توقعاتم�ستوى
لتح�سنيتوقعات
�لبد�يةلتح�سني
نقطة�لبد�ية
تعدهيهينقطة
•• تعد
فاعلني.
ليكونو�فاعلني.
�ملطلوبةليكونو�
�ملهار�ت�ملطلوبة
تو�سيح�ملهار�ت
علىتو�سيح
�لكبارعلى
�لكبار
إد�ري.
�لتطوير� �للإد�ري.
مركز�لتطوير
�ملحتملنييفيفمركز
�ملدر�ء�ملحتملني
تقييم�ملدر�ء
أ�سا�ستقييم
�لكفاء�تهيهي� �أ�سا�س
تعترب�لكفاء�ت
•• تعترب
و�لتطوير.
�لتدريبو�لتطوير.
جو�نب�لتدريب
حتديدجو�نب
أ�سا�س ًايفيفحتديد
�لكفاء�ت� �أ�سا�س ًا
تعترب�لكفاء�ت
•• تعترب
أق�سام.
د�خل� �للأق�سام.
�ملدر�ءد�خل
لتقييم�ملدر�ء
معروف ًالتقييم
أ�سا�س ًامعروف ًا
�لكفاء�ت� �أ�سا�س ًا
ت�سكل�لكفاء�ت
•• ت�سكل
�لدولية:
ؤ�س�سات�لدولية:
«�لقيادةيفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
تقرير«�لقيادة
قر�ءةتقرير
يرجىقر�ءة
�ملعلوماتيرجى
للمزيدمنمن�ملعلومات
للمزيد
�لتايل:
�ملوقع�لتايل:
�لعاملية»يفيف�ملوقع
�لقيادة�لعاملية»
كفاء�ت�لقيادة
كفاء�ت
http://goo.gl/DjN0m0
http://goo.gl/DjN0m0

والقيادية
اإلداريةوالقيادية
للكفاءةاإلدارية
العامللكفاءة
«»Hamlinالعام
نموذج«»Hamlin
9.3.7نموذج
9.3.7

�لقطاع
بريطانيةيفيف�لقطاع
�سركاتبريطانية
إد�رةيفيف� �أربعأربع�سركات
�لقيادةو�و�للإد�رة
ل�سلوكيات�لقيادة
حتليلل�سلوكيات
علىحتليل
�لنموذجعلى
هذ��لنموذج
يقومهذ�
يقوم
و�لقيادة:
إد�رةو�لقيادة:
و�ل�سلبيةل لالالإد�رة
إيجابيةو�ل�سلبية
ؤ�سر�ت� �للإيجابية
�لتفريقبنيبني�ملو�ملوؤ�سر�ت
على�لتفريق
ويعملعلى
�لعام،ويعمل
�لعام،
اإليجابية:
المؤشراتاإليجابية:
»»المؤشرات

�مل�سبق.
و�لتخطيط�مل�سبق.
�لفعال،و�لتخطيط
�لتنظيم�لفعال،
•• �لتنظيم
�ل�ستباقية.
�لفريق�ل�ستباقية.
قيادة�لفريق
و�مل�ساندة،قيادة
�مل�سرتكة،و�مل�ساندة،
�لقيادة�مل�سرتكة،
•• �لقيادة
و�لتفوي�س.
�لتمكنيو�لتفوي�س.
•• �لتمكني
�لعمل.
فريق�لعمل.
ومتطلباتفريق
باهتماماتومتطلبات
�لعنايةباهتمامات
آخرين�،لعناية
�لكبريباباللآخرين،
�لهتمام�لكبري
•• �لهتمام
�ل�سامل.
�لقر�ر�ل�سامل.
�سنع�لقر�ر
إد�رة�،سنع
و�ل�سخ�سييفيف� �للإد�رة،
�ملنفتحو�ل�سخ�سي
�ملنهج�ملنفتح
•• �ملنهج
آخرين.
إبالغ� �للآخرين.
و�لتو��سل� �،إبالغ
�ل�ست�سار�تو�لتو��سل،
جمال�ل�ست�سار�ت
تو�سيعجمال
•• تو�سيع
السلبية:
المؤشراتالسلبية:
»»المؤشرات

غري
�ل�ستبد�ديةغري
�لطريقة�ل�ستبد�دية
�لعتبار�،لطريقة
بعني�لعتبار،
وو�سعهبعني
�لعمل،وو�سعه
بفريق�لعمل،
�لهتمامبفريق
�حلاجة� �إىلإىل�لهتمام
•• �حلاجة
إد�رة.
�ملجديةيفيف� �للإد�رة.
�ملجدية
و�لتخويف.
�حلرمان،و�لتخويف.
و�سلوك�حلرمان،
�لتقوي�س،و�سلوك
للذ�ت�،لتقوي�س،
�خلادمةللذ�ت،
إد�رة�خلادمة
�لهتمام،و�و�للإد�رة
عدم�لهتمام،
•• عدم
و�لجتناب.
�لتجاهل،و�لجتناب.
�ل�سعيفة�،لتجاهل،
م�ستويات� �للأد�ءأد�ء�ل�سعيفة،
حتملم�ستويات
•• حتمل
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و�مل�سئوليات.
أدو�رو�مل�سئوليات.
�لتخليعنعن� �للأدو�ر
•• �لتخلي
�ل�سلبي.
�ملنهج�ل�سلبي.
و�لتغيري�،ملنهج
�جلديدةو�لتغيري،
أفكار�جلديدة
مقاومة� �للأفكار
•• مقاومة
منوذج
�لقيادةمنمن� �أجلأجلطرح
Zengerيفيف�لقيادة
ZengerMiller
MillerGrass
Grass-Roots
بنموذج-Roots
�لنتائجبنموذج
مقارنة�لنتائج
متتمقارنة
متت
منوذج ٍ
طرح ٍ
Hamlin، 2002
�جلامعات((، 2002
قيادييفيف�جلامعات
إد�ري ٍ،
.).)Hamlin
قيادي ٍ
إد�ريٍ ،
�� ٍ
�لتايل:
�لر�بط�لتايل:
خالل�لر�بط
�لعملمنمنخالل
ورقة�لعمل
حتميلورقة
ميكنحتميل
ميكن
http://goo.gl/Ow2YhJ
http://goo.gl/Ow2YhJ

القيادة
فيالقيادة
»»Zengerفي
ZengerMiller
نموذج««Miller
9.3.8نموذج
9.3.8

بحث ٍ
على ٍ
وكندية.
أمريكيةوكندية.
�سركة� �أمريكية
�450سركة
من450
حدث ًامن
1871حدث ًا
فيه1871
جمعفيه
جتريبيجمع
بحثجتريبي
بنا ًءعلى
�لنموذجبنا ًء
هذ��لنموذج
و�سعهذ�
و�سع
ل�سرت�تيجياتCLIMB
أ�سليل�سرت�تيجيات
ميلر»� �للأ�سلي
«زنغرميلر»
منوذج«زنغر
وفيمايلييليمنوذج
وفيما
: :CLIMB
�ملطلوب
�ل�سكل�ملطلوب
نحو�ل�سكل
بتغيريهانحو
�ملديربتغيريها
يقوم�ملدير
معينةيقوم
و�سعروروؤيةؤيةمعينة
و�قعي:مبعنىو�سع
م�ستقبلو�قعي:مبعنى
�سنعم�ستقبل
•• �سنع
لتحقيقها.
لتحقيقها.
�لعمالء.
ملتطلبات�لعمالء.
�ل�سركة�:ل�ستجابةملتطلبات
يقود�ل�سركة�:ل�ستجابة
�لعميليقود
ترك�لعميل
•• ترك
�ملتاحة،
�ملعلومات�ملتاحة،
وم�ساركة�ملعلومات
و�جلماعية،وم�ساركة
�لفرديةو�جلماعية،
�جلهود�لفردية
أفكار:دعم�جلهود
جميع� �للأفكار:دعم
م�ساركةجميع
•• م�ساركة
�مل�سد�قية.
وبناء�مل�سد�قية.
أفقي،وبناء
ب�سكل� �أفقي،
إد�رة�لعمل
�مل�سكالت،و�و�إد�رة
حلل�مل�سكالت،
�لقر�ر�تحلل
و�تخاذ�لقر�ر�ت
و�تخاذ
ب�سكل ٍ
�لعمل ٍ
إد�رة
�لفنية،و�و�إد�رة
�ملهار�ت�لفنية،
وعر�س�ملهار�ت
جمالتها،وعر�س
بكافةجمالتها،
�لعملياتبكافة
إد�رة�لعمليات
أفقي� �:إد�رة
ب�سكل� �أفقي:
إد�رة�لعمل
•• � �إد�رة
ب�سكل ٍ
�لعمل ٍ
و�مل�سادر.
و�لوقتو�مل�سادر.
�مل�ساريعو�لوقت
�مل�ساريع
م�سئوًل ًلعنعن
تكونم�سئو
�ملهنة،و�و�أنأنتكون
ملتطلبات�ملهنة،
وفق ًاملتطلبات
�ملبادر�توفق ًا
�ل�سخ�سية:تبني�ملبادر�ت
�مل�سد�قية�ل�سخ�سية:تبني
بناء�مل�سد�قية
•• بناء
إبر�ز
جمموعتك،و�و�إبر�ز
وم�ساعرجمموعتك،
مب�ساعركوم�ساعر
و�لتحكممب�ساعرك
جمموعتك،و�لتحكم
أعمالجمموعتك،
�ل�سخ�سيةو�و�أعمال
أفعالك�ل�سخ�سية
� �أفعالك
م�سد�قية.
ذ�تم�سد�قية.
عرو�سذ�ت
وجتهيزعرو�س
�ل�سفقة،وجتهيز
إبد�ء�ل�سفقة،
�لعمل،و�و�إبد�ء
أخالقيات�لعمل،
� �أخالقيات
ورقةHamlin
توجديفيفورقة
�لتفا�سيلتوجد
�ملزيدمنمن�لتفا�سيل
هناك�ملزيد
هناك
�لتايل:
�لر�بط�لتايل:
حتميلهامنمن�لر�بط
وميكنحتميلها
Hamlinوميكن
http://goo.gl/X8Dzsw
http://goo.gl/X8Dzsw
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القيادي
التطويرالقيادي
مبادراتالتطوير
منمبادرات
مختاراتمن
 9.4مختارات
9.4
للتطوير
كقاعد ٍةللتطوير
�لغالبكقاعد ٍة
ت�ستخدميفيف�لغالب
�ل�سابقت�ستخدم
�لق�سم�ل�سابق
�سرحهايفيف�لق�سم
�لتيمتمت�سرحها
�لكفاءة�لتي
مناذج� �أطرأطر�لكفاءة
� �إنإنمناذج
�جلزء
هذ��جلزء
�لدر��سةيفيفهذ�
هذه�لدر��سة
وتقدمهذه
و�لتقييم.وتقدم
وملر�جعة� �للأد�ءأد�ءو�لتقييم.
ؤ�س�ساتوملر�جعة
د�خل�ملو�ملوؤ�س�سات
إد�ريد�خل
�لقياديو�و�للإد�ري
�لقيادي
تقدمي
نريدتقدمي
ذلكنريد
ومعذلك
�ملتاحةومع
إد�رة�ملتاحة
�لقيادةو�و�للإد�رة
تطوير�لقيادة
ومبادر�تتطوير
�مل�ساركةومبادر�ت
للرب�مج�مل�ساركة
مف�سلةللرب�مج
مر�جعةمف�سلة
مر�جعة
عدد ٍ
ٍ
�لقادة.
ومو�قف�لقادة.
ومهار�تومو�قف
�سلوكياتومهار�ت
تطوير�سلوكيات
نحوتطوير
�سعيهانحو
ممتعةيفيف�سعيها
نرى� �أنهاأنهاممتعة
�لتينرى
�لطرق�لتي
عددمنمن�لطرق
التنفيذية
NHSالتنفيذية
برامجNHS
9.4.1برامج
9.4.1

وت�سمل
بها،وت�سمل
�خلا�سبها،
�لقيادة�خلا�س
مركز�لقيادة
تقاميفيفمركز
�لتيتقام
�لرب�مج�لتي
كبريةمنمن�لرب�مج
جمموعةكبرية
NHSجمموعة
�سمنNHS
يقعيقع�سمن
إطار
على� �إطار
�لقائمةعلى
�ملبادر�ت�لقائمة
جمموع ًةمنمن�ملبادر�ت
أي�س ًاجمموع ًة
ذلك� �أي�س ًا
ي�سملذلك
�لتنفيذيني.ي�سمل
باملدر�ء�لتنفيذيني.
خا�سةباملدر�ء
بر�جم ًاخا�سة
بر�جم ًا
�لقياديةيفيفNHS
�ل�سفات�لقيادية
�ل�سفات
كالتايل:
وهيكالتايل:
NHSوهي
والدولية:
المحليةوالدولية:
التعليميةالمحلية
الخبراتالتعليمية
»»الخبرات

لنك�سرت)
جامعةلنك�سرت)
إد�رةيفيفجامعة
(كلية� �للإد�رة
�لتطويرية(كلية
أعمال�لتطويرية
•• � �للأعمال
مان�س�سرت).
(جامعةمان�س�سرت).
�لتحويلي(جامعة
�لتفكري�لتحويلي
•• �لتفكري
�مللك).
(�سندوق�مللك).
كند�(�سندوق
در��سية� �إىلإىلكند�
رحلةدر��سية
•• رحلة
برمنغهام).
(جامعةبرمنغهام).
�لثنائية(جامعة
�لقيادة�لثنائية
بر�مج�لقيادة
•• بر�مج
Nelsonand
andPedler
�لعملي((Pedler
�لتعليم�لعملي
جمموعة�لتعليم
•• جمموعة
))Nelson
الوحدات:
برامجالوحدات:
»»برامج

لنك�سرت).
جامعةلنك�سرت).
إد�رةيفيفجامعة
وكلية� �للإد�رة
�مللكوكلية
(�سندوق�مللك
�لتنفيذيني(�سندوق
�ملدر�ء�لتنفيذيني
تطوير�ملدر�ء
برنامجتطوير
•• برنامج
مان�س�سرت).
(جامعةمان�س�سرت).
�لنتائج(جامعة
حتقيق�لنتائج
نحوحتقيق
�لتوجهنحو
•• �لتوجه
بر�مج
نحوبر�مج
و�لتحولنحو
�لدر��سية،و�لتحول
و�لرحالت�لدر��سية،
�ملتاحة،و�لرحالت
�لتعليم�ملتاحة،
فر�س�لتعليم
هناهوهوفر�س
�لنتباههنا
ي�ستدعي�لنتباه
� �إنإنماماي�ستدعي
و�سع
�مل�ساهمةيفيفو�سع
ومنثمثم�مل�ساهمة
�ملف�سل،ومن
�لتعليمي�ملف�سل،
نظامهم�لتعليمي
�ختيارنظامهم
حرية�ختيار
للم�ساركنيحرية
يكونللم�ساركني
حيثيكون
�لوحد�تحيث
�لوحد�ت
�لقيادي.
إطار�لقيادي.
�سفات� �للإطار
�سفات
ملزيد ٍ
ٍ
�لتايل:
�ملوقع�لتايل:
زيارة�ملوقع
يرجىزيارة
�ملعلوماتيرجى
ملزيدمنمن�ملعلومات
http://www.nhs-leaders.org
http://www.nhs-leaders.org
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القيادي
التطويرالقيادي
فيالتطوير
NCSLفي
إطارNCSL
9.4.2إطار
9.4.2

�ملوزعة،
�لقيادة�ملوزعة،
أهمية�لقيادة
�لتوعيةباباأهمية
�لر�ئدةيفيف�لتوعية
ؤ�س�سات�لر�ئدة
�ملدر�سية� �أحدأحد�ملو�ملوؤ�س�سات
للقيادة�ملدر�سية
�لوطنيةللقيادة
�لكلية�لوطنية
تعد�لكلية
تعد
Hay
منوذجHay
�لكفاءةيفيفمنوذج
على�لكفاءة
�لقائمةعلى
�لطريقة�لقائمة
ملحوظ ًامنمن�لطريقة
�نتقاًل ًلملحوظ ًا
�رية�نتقا
�ل�سنو�ت� �لألأخ�خ��رية
و�سهدت�ل�سنو�ت
و�سهدت
�لقيادي.
�لتطوير�لقيادي.
إطار�لتطوير
و�سع� �إطار
� �McBerإىلإىلو�سع
McBer
مقرتحات ٍ
ٍ
كالتايل:
وهيكالتايل:
�ملدر�سيةوهي
�لقيادة�ملدر�سية
حول�لقيادة
مقرتحاتحول
10
� �»Thinkإىلإىل10
»ThinkTank
تقرير« «Tank
نتائجتقرير
قادتنتائج
قادت
قيم.
و�سام ًال ًالوذ�وذ�قيم.
•• كنكنمتامتاأني ًاأني ًاو�سام
للدر��سة.
ومميز ً�للدر��سة.
�سام ًال ًالومميز ً�
حمتوى�سام
تبنيحمتوى
•• تبني
للتعلم.
�لعمليةللتعلم.
�لنظرة�لعملية
تعزيز�لنظرة
•• تعزيز
تعليمي.
تركيزتعليمي.
تركيز ٍ
•• كنكنذ�ذ� ٍ
�ملدر�سة.
جمتمع�ملدر�سة.
علىجمتمع
أعمالعلى
�ملهامو�و�للأعمال
توزيع�ملهام
•• توزيع
تعليميً .ا.
جمتمع ًاتعليمي ًا
�ملدر�سةجمتمع ًا
جعل�ملدر�سة
خاللجعل
إمكانياتمنمنخالل
�لقدر�تو�و�للإمكانيات
بناء�لقدر�ت
•• بناء
��سرت�تيجية.
بطرق��سرت�تيجية.
نحو�مل�ستقبل
�لتوجهنحو
•• �لتوجه
بطرق ٍ
�مل�ستقبل ٍ
إبد�عية.
�لتجريبيةو�و�للإبد�عية.
�لطرق�لتجريبية
خالل�لطرق
�لتطورمنمنخالل
•• �لتطور
للتنفيذ.
�ملطلوبةللتنفيذ.
�ل�ساملة�ملطلوبة
و�مل�ساندة�ل�ساملة
�لدعمو�مل�ساندة
تلقي�لدعم
•• تلقي
�لتعلم.
نحو�لتعلم.
�لقيادينحو
�خلطاب�لقيادي
بدوره�خلطاب
يقودبدوره
�لذييقود
�لوطنية�لذي
�لكلية�لوطنية
قبل�لكلية
�لدعممنمنقبل
تلقي�لدعم
•• تلقي
�ملقرتحاتب�سكلٍ
مر�حل
خم�سمر�حل
تهدف �إىلإىلخم�س
�لتيتهدف �
�لرب�مج�لتي
�سل�سل ٍةمنمن�لرب�مج
خالل�سل�سل ٍة
عمليمنمنخالل
ب�سكلٍعملي
تلك�ملقرتحات
تطبيقتلك
متمتتطبيق
وهي:
�ملدر�سيوهي:
�لقائد�ملدر�سي
مهنة�لقائد
خمتلفةيفيفمهنة
خمتلفة
لديه
يكونلديه
وقديكون
إد�رة،وقد
�لقيادةو�و�للإد�رة،
م�سئولية�لقيادة
باتخاذم�سئولية
�ملعلمباتخاذ
يبد�أ�ملعلم
عندمايبد�أ
النا�شئة:عندما
القيادةالنا�شئة:
• • القيادة
ً
ً
للمدر�سة.
مدير�للمدر�سة.
لي�سبحمدير�
تطلعلي�سبح
تطلع
�سعي
�لقيادةمنمنغري
بتجربة�لقيادة
مرو�بتجربة
�لذينمرو�
و�مل�ساعدين�لذين
ؤ�ساءو�مل�ساعدين
�لروؤ�ساء
تتكونمنمن�لرو
املقررة:تتكون
القيادةاملقررة:
• • القيادة
�سعي ٍ
غري ٍ
لها.
مق�سودلها.
مق�سود ٍ
ٍ
�ملدر�سة.
رفيعيفيف�ملدر�سة.
و�ل�سعي� �إىلإىلتقلد
�ملعلمو�ل�سعي
��ستعد�د�ملعلم
مبعنى��ستعد�د
الرئا�شة:مبعنى
الدخوليفيفالرئا�شة:
• • الدخول
من�سب ٍ
تقلد ٍ
رفيع ٍ
من�سب ٍ
نحو
و�ل�سعينحو
أدور�هم،و�ل�سعي
�ملدر�سةمنمن� �أدور�هم،
قادة�ملدر�سة
فيهاقادة
يتمكنفيها
�لتييتمكن
�ملرحلة�لتي
املتقدمة�:ملرحلة
القيادةاملتقدمة:
• • القيادة
إمكاناتهم.
خرب�تهمو�و�إمكاناتهم.
وتطويرخرب�تهم
خرب�تهموتطوير
نطاقخرب�تهم
تو�سيعنطاق
تو�سيع
�سيءماما
ل�ستعادة�سيء
مهيئ ًال�ستعادة
�خلربةمهيئ ًا
وذو�خلربة
�ملتمكنوذو
�لقائد�ملتمكن
يكون�لقائد
عندمايكون
اال�شت�شارية:عندما
القيادةاال�شت�شارية:
• • القيادة
و�ملر�قبة.
للتدريبو�ملر�قبة.
�خل�سوعللتدريب
خالل�خل�سوع
�ملهنةمنمنخالل
� �إىلإىل�ملهنة
ملزيد ٍ
ٍ
�لتايل:
�ملوقع�لتايل:
زيارة�ملوقع
يرجىزيارة
�ملعلوماتيرجى
ملزيدمنمن�ملعلومات
http://goo.gl/vDXcyT
http://goo.gl/vDXcyT
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ACEVO
القيادةACEVO
رحلةالقيادة
9.4.3رحلة
9.4.3

�لتطوعية
ؤ�س�سات�لتطوعية
�لتنفيذينييفيف�ملو�ملوؤ�س�سات
ؤ�ساء�لتنفيذيني
�لروؤ�ساء
ر�بطة�لرو
أع�ساءر�بطة
حالي ًاللأع�ساء
�ملقدمةحالي ًا
�لقيادة»�ملقدمة
«رحلة�لقيادة»
� �إنإن«رحلة
جمموعة
ت�ساركجمموعة
حيثت�سارك
�لقياديةحيث
�لقدر�ت�لقيادية
و�كت�ساف�لقدر�ت
لتطويرو�كت�ساف
جماعيةلتطوير
تعلمجماعية
تعتمدعملية
ACEVOتعتمد
ACEVO
تعلم ٍ
عملية ٍ
�س�سات ٍ
ذلكمنمنموؤموؤ ٍ
تعليمي ٍة
جترب ٍةتعليمي ٍة
خمتلفةيفيفجترب ٍة
تطوعي ٍةخمتلفة
�س�ساتتطوعي ٍة
يقاربذلك
تنفيذي�أو�أومامايقارب
رئي�ستنفيذي
مكونةمنمن1212رئي�س
مكونة
�لوحد�ت
�سل�سل ٍةمنمن�لوحد�ت
ويتكونمنمن�سل�سل ٍة
»Telosويتكون
وهي« «»Telos
��ست�ساريةوهي
�سركة��ست�سارية
�لربنامج�سركة
هذ��لربنامج
يديرهذ�
و�حد.يدير
عامو�حد.
ملدة
عام ٍ
ملدة ٍ
وحتديات ٍ
ٍ
وجماعية.
فردي ٍةوجماعية.
وحتدياتفردي ٍة
عملية،
تعليميةعملية،
مبجموعاتتعليمية
وترتبطمبجموعات
�ليومني،وترتبط
ذ�ت�ليومني،
�لد�خليةذ�ت
�لد�خلية
�لعامة)
أفكار�لعامة)
�لوحد�تو�و�للأفكار
تو�ريخ�لوحد�ت
�ملثالتو�ريخ
�سبيل�ملثال
(على�سبيل
مقدم ًا(على
أ�سا�سيمقدم ًا
�لهيكل� �للأ�سا�سي
تو�سيح�لهيكل
حنيمتمتتو�سيح
يفيفحني
يكونب�سكلٍ
وبذلك
�مل�ستقبلية،وبذلك
أن�سطة�مل�ستقبلية،
�ملو��سيعو�و�للأن�سطة
على�ملو��سيع
يو�فقعلى
�لفريقيو�فق
جعل�لفريق
علىجعل
أكربعلى
ب�سكلٍ� �أكرب
�لرتكيزيكون
فافاإنإن�لرتكيز
وهو
�لربنامج،وهو
هذ��لربنامج،
م�ستقبلييفيفهذ�
رئي�سيم�ستقبلي
عن�سررئي�سي
هناكعن�سر
فيه.هناك
�لبدءفيه.
مبجرد�لبدء
�لربنامجمبجرد
تطوير�لربنامج
يتميتمتطوير
حتد ٍ
وهو ٍ
ؤ�س�ساتهم
د�خلموموؤ�س�ساتهم
إجنازهد�خل
يقومونباباإجنازه
للم�ساركنييقومون
عمليللم�ساركني
تطويريعملي
حتدتطويري
�ملختلف»وهو
�لتحدي�ملختلف»
«�سنع�لتحدي
«�سنع
ب�سكل ٍ
يعتمد ٍ
كبري
ب�سكلكبري
جتريبيً ،ا،يعتمد
برناجم ًاجتريبي ًا
�لربنامجبرناجم ًا
هذ��لربنامج
يعتربهذ�
وبذلكيعترب
�لفريق.وبذلك
أع�ساء�لفريق.
وم�ساركتهمعمع� �أع�ساء
وم�ساركته
و�لتطوير.
و�لدعمو�لتطوير.
�ملجموعةو�لدعم
د�خل�ملجموعة
�لتفاعلد�خل
على�لتفاعل
على
Lad2Lead
Lad2Lead9.4.4
9.4.4

و�لنعكا�س
�لقياديو�لنعكا�س
�لتبادل�لقيادي
عملية�لتبادل
يطبقعملية
لنك�سرتيطبق
جامعةلنك�سرت
قبلجامعة
�ملد�رمنمنقبل
�Lead2Leadملد�ر
برنامجLead2Lead
� �إنإنبرنامج
وتو�فقبنيبني
�سقلوتو�فق
عملية�سقل
عبارةعنعنعملية
�لربنامجعبارة
وهذ��لربنامج
�لقيادي.وهذ�
�لوعي�لقيادي.
حت�سني�لوعي
علىحت�سني
�مل�ساعدةعلى
بهدف�مل�ساعدة
بهدف
بينهم
�لتو�فقبينهم
إيجاد�لتو�فق
وبعد �إيجاد
خمتلفة،وبعد �
ودولخمتلفة،
وقطاعاتودول
�سركاتوقطاعات
يكونونمنمن�سركات
غالب ًامامايكونون
و�لذينغالب ًا
�مل�ساركني،و�لذين
�مل�ساركني،
للتدريببطرقٍ
ومن
ملدة� 3� 3أيامأيامومن
بينهمملدة
فيمابينهم
�لعملفيما
أدو�ر�لعمل
تبادلللأدو�ر
ذلكتبادل
ويعقبذلك
رقابية،ويعقب
بطرقٍرقابية،
إخ�ساعهمللتدريب
يتم �إخ�ساعهم
يتم �
�ملعلومات.
ل�ستخال�س�ملعلومات.
مب�سطةل�ستخال�س
جل�سةمب�سطة
ثمثمجل�سة
يكونمنمن
�ملمكن أ� أ�لليكون
كانمنمن�ملمكن
كبري،كان
وعيكبري،
ينتجعنها
ب)قدقدينتج
�ملر� َقب)
(�مل� َر ِق� ِقبب أ�و أ�و�ملر� َق
�ملر�قبة(�مل َر
عملية�ملر�قبة
إ� إ�ننعملية
وعي ٌ
عنها ٌ
�سخ�سية
وق�س�س ًاوروور ًَوؤى ًَؤى�سخ�سية
مبا�سر ًةوق�س�س ًا
خرب ًةمبا�سر ًة
�لعمليةخرب ًة
هذه�لعملية
تقدمهذه
�لر�سمية.تقدم
�لتدريبية�لر�سمية.
�لرب�مج�لتدريبية
أكرث�لرب�مج
خالل �أكرث
خالل �
للتفكري
م�ساحةللتفكري
�لقائدم�ساحة
�لنعكا�س�لقائد
عنا�سر�لنعكا�س
تعطيعنا�سر
ذلكتعطي
إ�ساف ًة� �إىلإىلذلك
للقيادة،و�و�إ�ساف ًة
بالن�سبةللقيادة،
للغايةبالن�سبة
مهمةللغاية
مهمة
�لقيادة.
وممار�سة�لقيادة.
وممار�سة
ملزيد ٍ
ٍ
�لتايل:
�ملوقع�لتايل:
زيارة�ملوقع
يرجىزيارة
�ملعلوماتيرجى
ملزيدمنمن�ملعلومات
http://www.lead2lead.net
http://www.lead2lead.net

الثالث
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القطاع
القطاع
فيفي
الشابة
الشابة
القيادات
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IMPM
اإلدارةIMPM
ممارسةاإلدارة
فيممارسة
العالميةفي
الماجستيرالعالمية
درجةالماجستير
9.4.5درجة
9.4.5

«للجيل
�ملاج�ستري«للجيل
برنامج�ملاج�ستري
ليكونبرنامج
إد�رةليكون
ممار�سة� �للإد�رة
�لعامليةيفيفممار�سة
�ملاج�ستري�لعاملية
درجة�ملاج�ستري
برنامجدرجة
ت�سميمبرنامج
متمتت�سميم
علمية
درجةعلمية
عبارةعنعندرجة
أي�س ًاعبارة
وهو� �أي�س ًا
إد�ري،وهو
و�لتعليم� �للإد�ري،
إد�ريو�لتعليم
�لتطوير� �للإد�ري
يجمعبنيبني�لتطوير
و�لذييجمع
�لقادم»و�لذي
�لقادم»
تركزب�سكلٍ
ت�سيف
ولذلكت�سيف
و�سركاتهم.ولذلك
وظائفهمو�سركاتهم.
عملهميفيفوظائفهم
جمالتعملهم
�ملدر�ءيفيفجمالت
تطوير�ملدر�ء
علىتطوير
كبريعلى
ب�سكلٍكبري
تركز
�سهادةIMPM
�سهادة
تطبيقهاب�سكلٍ
أكرب
ب�سكلٍ� �أكرب
ويتمتطبيقها
إد�ريويتم
�لتطوير� �للإد�ري
�لتقليديةيفيف�لتطوير
�لرب�مج�لتقليدية
أعمقمنمن�لرب�مج
بعد ً� �أعمق
IMPMبعد ً�
عام
مار�سمنمنعام
�سهرمار�س
�لربنامجيفيف�سهر
ذلك�لربنامج
أ�سي�سذلك
أخرى.متمتتاتاأ�سي�س
�لتقليدية� �للأخرى.
�لعلمية�لتقليدية
�ل�سهاد�ت�لعلمية
بر�مج�ل�سهاد�ت
منمنبر�مج
1996
�لربنامج �إىلإىل
وي�سعى�لربنامج �
�لدولية.وي�سعى
أعمال�لدولية.
�سحافة �للأعمال
وكذلك�سحافة �
و�ل�سركات،وكذلك
�لطلبةو�ل�سركات،
طالببهبه�لطلبة
بعد �أنأنطالب
1996ممبعد �
ؤ�س�سيوماوما
و�ل�سلوك�ملو�ملوؤ�س�سي
و�ملالو�ل�سلوك
كالت�سويقو�ملال
إد�ريكالت�سويق
�لتعليم� �للإد�ري
�ملنت�سرةيفيف�لتعليم
�لوظيفية»�ملنت�سرة
«�لعزلة�لوظيفية»
قالب«�لعزلة
ك�سرقالب
ك�سر
مدينة
�فتتاحهيفيفمدينة
إد�رية،ومتومت�فتتاحه
«�لعقليات»� �للإد�رية،
حول«�لعقليات»
ليدورحول
�لربنامجليدور
و�سع�لربنامج
ذلكمتمتو�سع
ذلك.وبدوبدًل ًلمنمنذلك
� �إىلإىلذلك.
إد�رةب�سكلٍ
ومن
�خل�سو�س،ومن
وجه�خل�سو�س،
علىوجه
«�لعاك�سة»على
�لعقلية«�لعاك�سة»
عام،ويفويف�لعقلية
ب�سكلٍعام،
خمت�سب��اب��اللإد�رة
وهوخمت�س
«لنك�سرت»وهو
«لنك�سرت»
ثمثم�نتقل
تبعتها
«�لتحليلية».تبعتها
و�لعقليات«�لتحليلية».
�ل�سركاتو�لعقليات
إد�رة�ل�سركات
�لرتكيز� �إىلإىل� �إد�رة
حتول�لرتكيز
حيثحتول
»McGillحيث
�نتقل� �إىلإىل« «»McGill
�لعالقات
إد�رة�لعالقات
حتول� �للأمرأمر� �إىلإىل� �إد�رة
�ليابانحتول
«�لدنيوية».ويفويف�ليابان
و�لعقلية«�لدنيوية».
�ملحتوىو�لعقلية
إد�رة�ملحتوى
»Bangaloreباباإد�رة
« «»Bangalore
«�لتعاونية»،و�و�أخري ً�
و�لعقليات«�لتعاونية»،
و�لعقليات
«�لعملية».
و�لعقليات«�لعملية».
�لتغيريو�لعقليات
إد�رة�لتغيري
»INSEADيفيف� �إد�رة
أخري ً�يفيف« «»INSEAD
بتقدميتفا�سيلٍ
�لعقليات:
تلك�لعقليات:
حولكلكلمنمنتلك
أكرثحول
تفا�سيلٍ� �أكرث
Goslingبتقدمي
Gosling2003
Mintzbergو و2003
منMintzberg
قامك ٌكل ٌلمن
قام
�ملعنى،
و�سنع�ملعنى،
عك�سو�سنع
علىعك�س
�لقدرةعلى
تطوير�لقدرة
مبعنىتطوير
�لذ�ت»مبعنى
إد�رة�لذ�ت»
ت�سري� �إىلإىل«�«�إد�رة
«�لعاك�سة»ت�سري
�لعقلية«�لعاك�سة»
•• �لعقلية
�لعاطفي.
�لذكاء�لعاطفي.
وهينو ٌعنو ٌعمنمن�لذكاء
وهي
�لبيانات
حتليل�لبيانات
علىحتليل
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تطوير�لقدرة
مبعنىتطوير
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«�لتحليلية»ت�سري
�لعقلية«�لتحليلية»
•• �لعقلية
أ�سكالها.
بجميع� �أ�سكالها.
بجميع
�لثقافية
و�لختالف�لثقافية
�لت�سابهو�لختالف
أوجه�لت�سابه
تقدير� �أوجه
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«�لدنيوية»ت�سري
�لعقلية«�لدنيوية»
•• �لعقلية
لذلك.
وفق ًالذلك.
و�لتعاملوفق ًا
و�ملحلية،و�لتعامل
و�ملحلية،
و�لعملمعمع
و�ل�سبكات،و�لعمل
�لعالقاتو�ل�سبكات،
أ�سي�س�لعالقات
مبعنىتاتاأ�سي�س
�لعالقات»مبعنى
إد�رة�لعالقات»
ت�سري �إىلإىل«�«�إد�رة
«�لتعاونية»ت�سري �
�لعقلية«�لتعاونية»
•• �لعقلية
أ�سخا�س»).
ولي�س«�«�للأ�سخا�س»).
«�لعالقات»ولي�س
إد�رة«�لعالقات»
آخرين(�(�إد�رة
� �للآخرين
مبعنى
«�لتحرك»)مبعنى
و�ل�ستمر�رية»�أو�أو«�لتحرك»)
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إد�رة�حلركة»
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�لعقلية«�لعملية»
•• �لعقلية
�ل�ستمر�رية.
فقد�ل�ستمر�رية.
دونفقد
�لتغريدون
إد�رة�لتغري
� �إد�رة
طريق ًة
ليقدمطريق ًة
بينهاليقدم
يدمجبينها
�لعقليات،و�و�أنأنيدمج
تلك�لعقليات،
جميعتلك
�لناجحمنمنجميع
�لقائد�لناجح
�ملدير�أو�أو�لقائد
يتمكن�ملدير
ينبغي� �أنأنيتمكن
ينبغي
�ملهار�ت.
على�ملهار�ت.
�لقائمةعلى
�لتقليدية�لقائمة
�ل�سلوكية�لتقليدية
�لرب�مج�ل�سلوكية
إد�ريبدبدًل ًلمنمن�لرب�مج
�لتطوير� �للإد�ري
عاك�سةيفيف�لتطوير
عقليةعاك�سة
عقلية
ملزيد ٍ
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�لتايل:
�ملوقع�لتايل:
زيارة�ملوقع
يرجىزيارة
�ملعلوماتيرجى
ملزيدمنمن�ملعلومات
http://www.impm.org
http://www.impm.org

155
155
القيادة
لعبةالقيادة
9.4.6لعبة
9.4.6

تو�سيع
ت�سميمهمنمن� �أجلأجلتو�سيع
و�ملتو�سطنيمتمتت�سميمه
�لكبارو�ملتو�سطني
للمدر�ء�لكبار
خم�س�س ًاللمدر�ء
تعليمي ًاخم�س�س ًا
حدث ًاتعليمي ًا
�لقيادةحدث ًا
لعبة�لقيادة
تعدلعبة
تعد
تعليمي ًا
جماًل ًلتعليمي ًا
يحدثجما
يومنييحدث
برنامجذيذييومني
عبارةعنعنبرنامج
وهيعبارة
جتريبيةوهي
تقنياتجتريبية
تقنيات ٍ
خالل ٍ
�لتعلممنمنخالل
جمال�لتعلم
جمال
�لتايل:
مثل�لتايل:
أمو ٍرمثل
للك�سفعنعن� �أمو ٍر
موموؤقت ًاؤقت ًاللك�سف
�سديدة.
ظروف�سديدة.
حتتظروف
�لقر�رحتت
و�تخاذ�لقر�ر
••�لقيادةو�تخاذ
••�لقيادة
ذ�تيً.اً.
�ملد�رةذ�تيا
و�لفرق�ملد�رة
�لفرت��سية،و�لفرق
و�لفرق�لفرت��سية،
�لهرمي،و�لفرق
�لت�سل�سل�لهرمي،
�سمن�لت�سل�سل
�ملوجودون�سمن
••�لقادة�ملوجودون
••�لقادة
خمتلفة.
قياديةخمتلفة.
طرقٍ قيادية
بو��سطةطرقٍ
�لفريقبو��سطة
••كفاءة�لفريق
••كفاءة
�لعمل.
حدود�لعمل.
�سمنحدود
�لفريقمع ًامع ًا�سمن
عمل�لفريق
••كيفيةعمل
••كيفية
ؤ�س�سة.
وديناميكية�ملو�ملوؤ�س�سة.
�ل�سرت�تيجيةوديناميكية
�لروؤيةؤية�ل�سرت�تيجية
�لعامة�:لرو
�ل�سورة�لعامة:
••فهم�ل�سورة
••فهم
حتت
تكونحتت
�لفريقتكون
أع�ساء�لفريق
�للقاء�تبنيبني� �أع�ساء
جمموع ٍةمنمن�للقاء�ت
علىجمموع ٍة
�لقيادةعلى
لعبة�لقيادة
تقوملعبة
أول:تقوم
اليوما االالأول:
اليوم
�حلاجة
عند�حلاجة
و�لتعليقعند
�لفرديو�لتعليق
�لتحليل�لفردي
بدورهم�لتحليل
يقدمونبدورهم
م�ست�سارينيقدمون
خرب�ءم�ست�سارين
إ�سر�فخرب�ء
� �إ�سر�ف
ذلك.
� �إىلإىلذلك.
معاجلة
بهدفمعاجلة
وذلكبهدف
أول،وذلك
�ليوم� �للأول،
تعلمهيفيف�ليوم
مامتتعلمه
و�ختبارمامت
�لتنفيذو�ختبار
عملية�لتنفيذ
تبد�أعملية
الثاين:تبد�أ
اليومالثاين:
اليوم
�لقيادة.
لعبة�لقيادة.
نتيجةلعبة
ظهرتنتيجة
�لتيظهرت
ؤ�س�سية�لتي
و�ملوؤ�س�سية
�لذ�تيةو�ملو
�ل�سعوبات�لذ�تية
�ل�سعوبات
تافي�ستوك
عيادةتافي�ستوك
جزءمنمنعيادة
�ل�ست�سارية»((جزء
تافي�ستوك�ل�ست�سارية»
«خدمةتافي�ستوك
بالتعاونمعمع«خدمة
�لربنامجبالتعاون
�ر�ء�لربنامج
يتميتم�إ �إج�ج��ر�ء
�لتيبد�بد�أهاأها
إن�سانية»�لتي
«�لعالقات� �للإن�سانية»
ملدر�سة«�لعالقات
�حلاليةملدر�سة
�ملظاهر�حلالية
مظهر�منمن�ملظاهر
وميثلمظهر�
دولي ًا))وميثل
�ملعروفةدولي ًا
�ملعروفة
هذه
تعملهذه
�ملا�سي.تعمل
�لقرن�ملا�سي.
خم�سينات�لقرن
�لوظيفيخم�سينات
�لتدريب�لوظيفي
خمترب�ت�لتدريب
خاللخمترب�ت
وطبقهامنمنخالل
«كورتليفني»وطبقها
«كورتليفني»
و�لعطاء).
�ل�سلطة(�(�للأخذأخذو�لعطاء).
تفاهممعمع�ل�سلطة
لنقطةتفاهم
و�لتو�سللنقطة
�لعاطفيو�لتو�سل
�لذكاء�لعاطفي
ت�سجيع�لذكاء
علىت�سجيع
�لطريقةعلى
�لطريقة
خالل
للقيادةمنمنخالل
�لعاطفيةللقيادة
�جلو�نب�لعاطفية
لكت�ساف�جلو�نب
ومنوذج ًالكت�ساف
�لقياديةومنوذج ًا
للنظريات�لقيادية
أي�س ًابديبدي ًال ًالللنظريات
وتقدم� �أي�س ًا
وتقدم
أن�سطة.
� �للأن�سطة.
ملزيد ٍ
ٍ
�لتايل:
�ملوقع�لتايل:
زيارة�ملوقع
يرجىزيارة
�ملعلوماتيرجى
ملزيدمنمن�ملعلومات
http://www.theleadershipgame.com
http://www.theleadershipgame.com
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درو�سم�ستفادة
درو�س
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�لربحية
غري�لربحية
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�ملنظمات
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غري�لربحية
غري
2011
2011 مقال
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�ملوجودة مقال
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