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 الحمد لله وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، أما بعد :

شاااااا   ألى محقمقه، وقد  إسااااااساااااما مساااااعى المكاما  المعا ااااا ة كاف   أيعد الذكاء هدفا  

التكاممي ن القمادة الذكم  مؤث  في المكاما  الذكم  من خالل التعلم أب ساااااااا  الكا ي االد  

الحاالي ه  محااولا  الختباا  عالقاا  اال مبااأ والتاأثم  بمن هاذه    ن البحا إوانطالقاا من للاف فا 

قاااد ة     االمتغم   ماااد   وفااااعلمتقاااا يكطل  من  المكاماااا   ممم   الحزم على  أ ااااااابى  لقاااد 

دا ة أدائقم بشااااازن ياااااامن فا قا في مك مذ العمال  إلكماء وال   داف  المكاما  على جذب ال 

ممجما  باالادقا  والت قما   امع فا  والمعل ماا  االسااااااات    جقا  وقاد مقاا على إنتاا  المطل با  من

  الصاائب  من جق  أخ  ، لذا اامخال الق ا      فيامتخذي الق    المطل بمن التي مشات   في دعم

ساامما  ومجديدها من خالل التعلم وال   أ غم التقدم التزك ل جي المكاما  على مط ي  ن سااقا

 .الحماة   المتسا ع  في كاف  مجاال ااستجاب  للتغمم  هن افي ال ق  ال  

ل الباد إمعاد القماادة من المحاددا  التي مساااااااقم في محادياد البمعا  الت ااعال  داخان المكاما ،  

د المكام  ومكسااااام  جق دها من  اف  أالقائد الذي يعمن على مكامم شاااااؤون    من وج د ال  د

 هداف. جن محقم  ال أ

لمكافساااا  الشااااديدة والتغمم    وأعمال  ي الذي م اجه مكاما  ال ل ج ازديا  التط   التزك  ومع

ف ض ضااا و ة أن ممتلف قمادة لكم ، ومبكي الكمل القمادي المكاسااا    البمئي السااا يع كن هذا

 .المكام  الذي يعد عامال مقما لكجاح

 .القمادة الذكم وفى هذا الب نامج نلقى الا ء على 

 الحقمب  لتز ن دلماًل م مدًا للمشا كمن  .أسأل هللا أن يبا   في هذه 

 

 

 

 

   ينإعداد المدرب

أ/ أحمد عبدهللا الزهراني -أ/محمد أحمد المسعود    

 

 المقدمة
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 :اسم البرنامج

   .القمادة الذكم 

 :الهدف العام

 القمادة الذكم .وم ويدهم بزن ما يحتاج ن مع فته عن مكمم  مقا ا  ومعا ف المشا كمن 

  األهداف التفصيلية

 ذن هللا أن:إ يتوقع من المشارك فى نهاية البرنامج التدريبى ب 

 .م اهمم أساسم  يتع ف على ✓

 .أهمم  القمادة يذك  ✓

 .أ كان وعكا   القمادةيبمن  ✓

 .متطلبا  القمادةي ضى  ✓

 .أنماأ القمادة الحديث بمن ي ✓

 .م ق م الذكاءيعي  ✓

 .القمادة الذكم يذك   ✓

 .خصائص القمادة الذكم يش ح  ✓

 .أبعاد القمادة الذكم يبمن  ✓

 .الذكاء الشع  يي س   ✓

 .الذكاء العقالنيي ضى  ✓

 .الذكاء ال وحييذك   ✓

 .ياع مقا ن  بمن القمادة التقلمدي  والقمادة الذكم  ✓

 

 

 

 

 

 

 أهداف البرنامج
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دلمن المد ب( جمًدا قبن أن مصااان إلى التد ي ، وعلمف   –دلمَلْي التد ي  )دلمن المتد ب  اق أ  ➢

ساااامكا ي  كامًلا للتد ي  باالسااااتعان  -في ضاااا ء الخط  ال مكم  لتك مذ الب نامج  –أن ماااااع  

 .بدلمن المد ب، فق  الدلمن المايست و في هذه الحقمب  التد يبم 

ا-ماذها  إلى التاد يا مع َّْف على الم شاااااااحمن قبان أن   ➢ وللاف من خالل    -إلا كاان للاف ممزكاً

  .مع ف  ش كامقم، ووظائ قم، ومؤهالمقم لتقمئ ن سف للت اعن معقم

ْم ن سف ➢   .ابدأ الب نامج بالت حم  بالمشا كمن، ثم قدِّ

ى بزساا  الحاج  الك سااي مع المشااا كمن، وبمن بعاااقم البعب، كأن مطل  من كن   ➢ ُيكصااَ

 مالء اآلخ ين، وللاف من خالل نباذة عن ن ساااااااه وشااااااا كتاه )أو  مكقم أن يقادم ن ساااااااه لل

المكاما  التي يكتمي إلمقاا( وأيام  معل ماا  أخ   ي   إضاااااااافتقاا، وللاف في عجاالا ، ثم ابادأ 

 بش اف  أهداف الب نامج، واالل  من الحاض ين إبداء م قعامقم من الب نامج.

ي يط ح نقا على الل ح   شااااااجع المشااااااا كمن على ال ح أفزا هم، وق م بتدوين الفزا  الت ➢

 ال  قم ، واالل  مكقم دائًما استخدام أمثل  من ال اقع العملي لفزا هم المط وح . 

ق م بتقسامم المشاا كمن إلى مجم عا  عمن على أسااب البمع  الشا كا  التي يكتم ن  ➢

إلمقا، أو حسااااا  ما م اه مكاساااااًبا لطبمع  الا وف والح ال، وشاااااجع الف اد على العمن  

مجم عاا  عكاد مكااقشااااااا  حااال  عملما   وااللا  مكقم اختماا  ممثان للمجم عا   داخان ال

 لع ض وجق  نا ه. 

ا للجدل، واح ْق على أن يز ن الكقات داخن إالا   ➢ شااااااجع الكقات المسااااااتم   وضااااااع حدل

 م ض عا  الب امج.

 استمع إلى اآل اء كلقا بك س االهتمام، ولزن في إالا  ال ق  المخصص لزن م ض ع.  ➢

ئل  واالساااات سااااا ا ، وال مكتقن من م ضاااا ع إلى نخ  إال بعد أن متأكد من  اساااامى بالساااا  ➢

 استمعاب المشا كمن جممعقم للم ض ع. 

 

 

 

 

 

إلا ما لك  بعب المشاااااااا كمن م قعا  أو احتماجا  أخ   ال يتااااااامكقا ابالا  العام للب نامج 

ي م، أم أنه يج  على المد ب مق ي  ما إلا كان هكا  وق  بد اجقا ضاااااامن الب نامج، وفي أي 

بال بل بمن م قعا   بالب نامج التد يبي، ثم مق م  بال د علمه في غم  أوقا  العمن  سااااااتق م 

 المشا كمن وأهداف ومحت يا  الب نامج التد يبي.

 ملحوظة

 طريقة استخدام الدليل
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 عزيزي المدرب:

كً  سااااامسااااااعد  على مع ف  نلم   اساااااتخدام الحقمب  التد يبم  إن ق اءة الحقمب  ق اءًة متمعِّ

بجممع أج ائقا وم ادها التد يبم ، كما سااُممسااِّ  لف دو ًة مد يبمً  ناجحً  ومتساالساالً  في قاع   

 التد ي  بإلن هللا.

 وحتى متحق  أهداف الب نامج نأمن مكف:

  دقمق     30االالالع على هذا الدلمن بأقسااامه ال بع ، وللف من خالل ق اءة ساا يع  لمدة

 مق يًبا.

  االالالع على الدوا  والتجقم ا  المقت ح ، حم  إن لزن مكقا أهممته واساااتخدامه أثكاء

 العملم  التد يبم .

 .  وضع السمكا ي  الخاق بف للتد ي  وللف حس  وجق  نا 

   الحاااااااا   قبان م عاد التاد يا  ب ت ة كاافما  للتاأكاد من م ف  جممع التجقم ا  وجااه يتقاا

 .للبدء السلمم بالتد ي 

  ا الم اعاة الدقمق  لل من أثكاء التك مذ، واساااااتثما  ال ق  وف  الخط  الم سااااا م  ح  اااااً

 على مغطم  جممع المحاو  وف  ما خطل له.

 .م زيع المشا كمن إلى مجم عا  متساوي  عش ائًما؛ مما يسقم في زيادة الت اعن 

  الح ق على التكاوب بمن المجم عا  في ع ض إجابامقم لألنشط  التد يبم. 

     الح ق على التق يم التز يكي المساااااااتم  أثكاااء عملماا  التااد ياا ؛ ممااا يساااااااقم في بل

 الهداف وف  المخطل.

  الح ق على ال  اااااا ل في كن جلساااااا  مد يبم  إلى محديد خال اااااا  للتعلم المتحق ؛ مما

 يسقم في مأكمد التعلم.

 

 

 

 

 

 

 إرشادات للمدرب
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ومكقا:، التد يبم  باستخدام السالم  المتك ع  في مجال التد ي سمتم مقديم الب امج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وللف لل  ااااا ل إلى إممام عملم  نقن المعل ما  المطل ب  واالسااااات ادة الزب   من حاااااا    

 الب نامج التد يبي.

 الوسائل التدريبية: 

 مسخم  التقكما  الحديث  أثكاء الع ض.   (1

 والصحائف ال  قم . مجقم  القالم المل ن     (2

 الحاس  اآللي ومستل مامه.   (3

 . قادة المدا ب والمقتم نالفئة المستهدفة: 

 

 

 األساليب التدريبية
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 اليوم األول 

 الجلسة األولى 

  افتتاح الب نامج والتعا ف. 1

 نشاأ مد يبي. 2

 فمدي  مد يبي. 3

 م اهمم أساسم . 4

 مد يبي.نشاأ  5

 أ كان وعكا   القمادة. 6

 متطلبا  القمادة. 7

 الجلسة الثانية 

 فمدي  مد يبي. 1

 نشاأ مد يبي. 2

 أنماأ القمادة الحديث . 3

 م ق م الذكاء. 4

 نشاأ مد يبي. 5

 القمادة الذكم . 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتويات الحقيبة التدريبية
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 ثانياليوم ال

 ثالثة الجلسة ال

 فمدي  مد يبي. 1

 مد يبي.نشاأ  2

 الذكم . القمادة أهمم  3

 نشاأ مد يبي. 4

 الذكم . القمادة خصائص 5

 الذكم . القمادة أبعاد 6

 رابعة الجلسة ال 

 فمدي  مد يبي. 1

 نشاأ مد يبي. 2

 الشع  ي. الذكاء 3

 العقالني. الذكاء 4

 نشاأ مد يبي. 5

 ال وحي. الذكاء 6

 الذكم . والقمادة التقلمدي  القمادة بمن مقا ن  7
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 اليوم األول 

 الجلسة األولى
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 الزمن  موضوعات الجلسة  م

1 
 افتتاح الب نامج والتعا ف.

 د 20

2 
 نشاأ مد يبي.

 د 20

3 
 فمدي  مد يبي.

 د 10

4 
 م اهمم أساسم .

 د 20

5 
 مد يبي.نشاأ 

 د 20

6 
 أ كان وعكا   القمادة.

 د 15

7 
 متطلبا  القمادة.

 د 15

 د 120 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني للجلسة
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 إجراءات تطبيق النشاط:

 يق م المد ب بالت حم  بالمشا كمن. ✓

 كس  الجلمد والتعا ف.يش ح القدف من الكشاأ التد يبي وه   ✓

 يش ح المد ب للمشا كمن كم م  سم  التد ي . ✓

 مثال:، دقائ  لمق م كن مكقم بزتاب  بمانا  عن ن سه 5يمكى المشا كمن  ✓

 وهزذا، المؤهن، عدد سك ا  الخب ة فى العمن، اسم 

 سااااااالا  من قبان  دقاائ  لمع فا  المعل ماا  والتعاا ف الم  5يمكى الماد ب المشاااااااا كمن   ✓

 .أ دقائقم

 .أن يع ف ا أن سقم لبعب يطل  المد ب من المشا كمن ✓

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف  النوع  الزمن 

 كس  الجلمد والتعا ف بمن المشا كمن.  ف دي  د  20
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 (........، العلمىالمؤهن ، الق ايا ، الخب ا ، ع مف ن سف كما مح  أن مكقل  لكا )االسم ✓

 ماهى م قعامف من حا   الب نامج؟ ✓

 اإلجابة:
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 القيادة: ❖

-اآلخ ين وم جمه ساااال كقم لتحقم  أهدافت مشاااات ك . فقى  هي القد ة على التأثم  على   ➢

 مسؤولم  مجاه المجم ع  المقادة لل   ل إلى الهداف الم س م . -لنإ

لاتاحاقاما    ➢ جاقا دهام  وماكساااااااما   الفا اد  عالاى سااااااالا    الاتااااأثاما   إلاى  ماقاااادف  عامالاماااا    هاي 

 أهداف معمك .

مجم عا ت معمكا ،  هى عباا ة عن قماام الشاااااااخص بعملما  إقكااع لشاااااااخااق نخ ين في   ➢

ويلع  دو  القدوة، ويزمن دو ه وإقكاعه لألشاااخاق من خالل الساااعي وال  ااا ل إلى  

 محقم  أهدافت مكش دة.

 الهداف. بعب محقم  نح  الف اد لتح م  التأثم  الستخدام محاول  القمادة ➢

  العاااااااء اآلخ ين  على  مكام  أو  مجم ع   من  واحد  عاااااا   قبن  من  الك  ل  مما سااااا  ➢

 .أهدافقا محقم  على مكام  أو اع جم لمساعدة

التاااأثم  على مجم عااا  من ال  ➢ القاااد ة على  مجم عااا  من    د نح  محقم اف  القماااادة هي 

 و ال ؤي  الخا   بالمكام .أالهداف 

 .محاوال  التأثم  على االخ ين في محقم  االهداف التكاممم  ➢

 القائد:  ❖

وم جقا  الف اد من ح له  ه  الشاخص الذي يساتخدم ن  له وق مه لمؤث  على سال     ➢

 بنجاز أهدافت محددة.

ه  الشااااخص أو المجم ع  الذ  يسااااتطمع التأثم  أو ف ض  أي أو ق انمن معمك   على   ➢

محاقاما  مصااااااااااالى   للااااف  القاااادف من  ويزا ن  بااااابقكاااااع،  وإنمااااا  بااااالقا ة  لماس   اآلخ ين 

 مكش دة وإنجازها.

 

 

 

 

 

 مفاهيم أساسية
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 إجراءات تشغيل التدريب:

 يق م المد ب بت زيع التد ي  على المتد بمن. ✓

 يش ح المد ب القدف من التد ي  وكم م  حله. ✓

 دقائ  لحن التد ي . 10 يمكى المد ب المتد بمن ✓

 . اء لمكاقشتقااال يختا  بعب  ✓

 التد ي .القمام بالتعلم  على نتائج  ✓

يكصى المد ب أال يعل  معلمقا سلبما على إجابا  المتد بمن ويستخدم أسل ب    مالحاا : ✓

 التش ي  وإثا ة الكقات.

 

 

 

 

 

 

 

زمــــــــــــــــــــــــن 

 النشاط

نـــــــــــــــــــــــــوع 

 النشاط
 الهدف من النشاط 

 . أ كان وعكا   القمادة   ي ضى المشا كمن ف دي  د  20
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  ؟أ كان وعكا   القمادةوضى 

 

 اإلجابة:
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 :القيادة أركان

نماا يمزكاه  إو  ،فال يمزن لي إنساااااااان أن يز ن قاائادًا بم  ده  ،اجتمااعما القماادة عملما    ➢

ويجا  أن مت ف  القماادة لزان    ،في جمااعا  وفي حادود م قف معمن  مماا سااااااا  القماادة

د ال ي بل بمن اأ ااااااابحا  هاذه الجمااعا  مجم عا  من الف    ال إو ،جمااعا  من الجمااعاا 

 .)والتابعمن  ،والم قف  ،القائد)الم :  ال كان الت  ومعتمد عملم  القمادة على  ،بلادها   اأف  

ويجا  الت اف  بمن هاذه ال كاان  ،وهاذه ال كاان الثالثا  مشااااااازان بت ااعلقاا عملما  القماادة ➢

فالم قف ه  الذي يسااعد على مقمئ  ال   ا  للقمادة وياق     ،يتم الت اعن الثالث  حتى

لقااد ة على  ه اياا ولااد  ،ه  ف د من الجماااعاا  يشاااااااع  بشاااااااع  هااا  والقااائااد  ،االحتمااا  إلمقااا

د  ا   فوال   ،لمجابق ا الم قف الذي يت اعل ن فمه والتأكمد فمقم  ،دا  الف  ااساتغالل قد  

القماادة واالساااااااتعاداد والتعااون مع    باالتاالي يجا  أن يز ن لاديقم شاااااااع   باالحااجا  إلى

 .القائد في الم قف الذي يت اعل ن فمه

 :القيادة عناصر

 :مكاقشتقا فمما يلييتطل  ل ج د القمادة الكاجح  عددا من العكا   القام  التي يمزن 

 :الجماعة وجود (1

ال يمزن أن يتصااااااا   أحادناا أن يز ن هكاا  أي ن ع من أن اع القماادة في ظان غمااب الجمااعا   

االجتماعم  التي مشزن المباع أو ال عم ، حم  معتب  القمادة في حقمقتقا أحد المااه    التي

بكشاااأة المجتمعا ، فمتى ما وجد لديكا مجتمع ما، وان كان محدودًا، أ ااابى لديكا   نشاااأ 

ال ساااامل  المطل ب  للتكساااام  بمن أعااااااء الجماع ،    –في ال اقع    –التي هي    حاج  للقمادة

 .أهدافقا المشت ك  وم حمد جق دها لتحقم 

 :مشترك هدف وجود (2

مكجى في ظان معادد الهاداف ومباايكقاا، ولاذا فاإناه يل م ل ج د قماادة  إن القماادة ال يمزن أن  

يز ن   –في أغلا  الحماان  –محادياد هادف م حاد يساااااااعى الجممع لتحقمقاه، وحما  أناه   نااجحا 

الهداف المتبايك ، فإن دو  القائد ه  السااااعي لت حمد ملف الهداف والعمن    لديكا عدد من

قاا  واحاادة، لمخ   في الكقاااياا  بقاادف م حاد  بمكقااا و اااااااق هااا في ب م  على محقم  التقااا ب

 .يحق   غبا  وأهداف الجممع

 أركان وعناصر القيادة
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فمن الطبمعي أن يز ن لزن شااااخص أهدافه الخا اااا ، بابضاااااف  إلى أهداف ابدا ة، وقد  

هكا  شاااايء من التاااااا ب في بعب الحمان، وهكا يأمي دو  القائد كمقكدب لقذه    يز ن

الصااااامغ  التي محق  بقا وحدة القدف بالشااااازن  حم  يت ج  علمه البح  عن    ،االختالفا 

خاللاه الهاداف ال  عما  للم ؤوسااااااامن. ولتحقم  للاف يساااااااتل م الم  أن   الاذي متحق  من

التكاساا  واالنسااجام الذي يساااعد على محقم  د ج  عالم  من    يز ن هكا  د ج  عالم  من

 .معمن مقم  القائد في م حمد الجق د نح  هدف ابيمان بالقدف، وبالتالي مسقن

 :واالنسجام التناسب (3

مما ال شااااااف فمه أن وج د الجماع  شاااااا أ لكجاح القمادة في محقم  أهداف التكامم، لن 

العمن المشات   يتطل  مكاسا  وانساجام بمن أعاااء الجماع  حتى ي جق ن جممع    نجاح

محقم  القدف المشااااااات   بشااااااازن يسااااااااعد وال يعم  العملم  لامقا، وفي    جق دهم نح 

دها،  ابأن القائد لن يساتطمع م جمه المجم ع  والتأثم  على أف   الم  يمزن أن ند  حقمق   

 .ن كان في أدنى الحدودإواالنسجام ال علي، و ما لم ي جد لديقم ن ع من التكاس 

 :التأثير على القدرة (4

 إن القد ة على التأثم  من أهم عكا ااااا  القمادة، بن إنقا معتب  الخط ة التك مذي  التي متمثن

المما سااااا  ال علم  للقمادة، ويشااااام  العديد من الزتاب ومكقم من أن اع التأثم  التي  فمقا

 :وهي كما يلييعتمد علمقا القائد في التأثم  على الم ؤوسمن، 

 :القس ي  القد ة .أ

القاااائاااد على ابك   ماااأثم  مبكى على قاااد ة  وللاااف عكااادماااا يق م بتخ يف المبااااع   ،هاوه  

أو عكاادمااا ي قع علمقم بعب    ، اأو الح مااان من بعب الممم    ومقاادياادهم بااالعقاااب

وغم  للف من مصاااااااد     ،م  وابنذا امن ال    ءا  كال صاااااان والخصااااااماالعق با  والج  

 .التأثم  القس ي المستمد من السلط  ال ظم م 

 :التح م  قد ة .ب

د من خالل مااا يملزااه من قااد ة على  االقااائااد على التااأثم  على الف  ونعكي بااذلااف قااد ة  

  ،نام  اساااااتجاب  الم ؤوسااااامن لت جمقا  القائد وأمباعقم لتعلممامه   والتح م المزافأة  

أو    ،التاأثم  باالمزاافاأة الماديى والثكااء والت قما   ومن أمثلا   ،وقماامقم بماا يطلا  مكقم

 .سم امكى مزافأة مادي  أو إجازة د  
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 هي: القيادة متطلبات

 

 

 

 

 

 

 الف اد. من مجم ع  وج د ➢

 إلمقا. لل   ل مسعى للمجم ع  أهداف على االم اق ➢

  في  ابيجاابي  التاأثم  على وقااد   اااااااائا  وق ا   إدا    وفز   ماأثم  لو  المجم عا   من  قاائاد  وج د ➢

 المجم ع . سل  

 

 

 

 

 السلطة القانونية النفوذ التأثير

القد ة على إحداث مغمم  

 ما أو إيجاد قكاع ت ما.

القد ة على إحداث أم ت أو 

متع ت ما، وه  م مبل 

بالقد ا  الذامم  ولمس 

 بالم ك .

وهي الح  المعطى 

للقائد في أن يتص ف 

 ويطاع.

 متطلبات القيادة
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 :هي متوقعة، غير سمات أربع في أيضا  شتركوني  القادةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنهم يكشفون بعض نقاط 
ٍ
ضعفهم بعد اختبار

 لها.
ٍ
 دقيق

إنهم يعتمدون كثيًرا على بصيرتهم وإحساسهم 

 مناسب لخطواتهم 
ٍ

الداخلي للتوصل إلى توقيت

 التنفيذية وماهيتها.

إنهم يديرون العاملين معهم من خالل أسلوب 

 "الحب الحازم".

 إنهم يعتبرون اختالفهم تميزا وأصال من أصولهم
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 مبادئ القيادة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإليمان 

 .بالهدف
االنطالق 

 .إلى األمام

 

حب 

العمل مع 

 .اآلخرين

 
التقدير 

السليم 

 .للموقف

 
تحمل 

 المسئولية.

التصرف على 

المستوى 

 القيادي.

 حسن التصرف.

القيادة نحو 

 اإلصالح.
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 اليوم األول 

 الجلسة الثانية 
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 الزمن  موضوعات الجلسة  م

 د 10 فمدي  مد يبي. 1

 د 20 نشاأ مد يبي.  2

 د 20 أنماأ القمادة الحديث .  3

 د 20 م ق م الذكاء.  4

 د 20 نشاأ مد يبي.  5

 د 20 القمادة الذكم .  6

 د 120 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني للجلسة
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 إجراءات تشغيل التدريب:

 يق م المد ب بت زيع التد ي  على المتد بمن. ✓

 يش ح المد ب القدف من التد ي  وكم م  حله. ✓

أنماأ القمادة  عن    ما يع ف هيطل  المد ب من المشااااااا كمن الت زم  وإ سااااااال كال مكقم   ✓

 .الحديث 

 .جاب دقائ  لمؤدي المشا ك ن دو هم في استكتا  اب  10يعطي المد ب  ✓

 نتقاء من ابجاب .يكاقش بعب اآل اء مع المشا كمن بعد اال  ✓

 القمام بالتعلم  على نتائج التم ين. ✓

ا على إجابا  المتد بمن ويساتخدم أسال ب التشا ي   يكصاى المد ب   ✓ بألَّا يعل  معلمًقا سالبمل

 وإثا ة الكقات.

 

 

 

 

 

 

زمــــــــــــــــــــــــن 

 النشاط

نـــــــــــــــــــــــــوع 

 النشاط
 الهدف من النشاط 

 .أنماأ القمادة الحديث    المشا كمن يذك  ف دي د 20
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 ؟أنماأ القمادة الحديث عن الك  ما مع فه  ✓

 

  اإلجابة:
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هممتقاا في  ن اعقاا وللاف ل أنمااأ القمااديا  واهتم العادياد من الزتااب البااحثمن بم ضااااااا ع ال 

نماااأ الحااديثاا  وهي: القمااادة  خم ة العااديااد من ال وناا  ال وقااد ظق   في اآل   دا ياا العملماا  اب 

ممجما ، القماادة  االقماادة التباادلما ، القماادة ال قمما ، القماادة االسااااااات    الزاا زمما ، القماادة التح يلما ،

القماادة ال وحما ، القماادة الاذكما ، وفمماا ياأمي يج ي   القماادة الخاادما ،خالقما ،  ال ؤي يا ، القماادة ال 

 :نماط باختصارهذه األمكاول 

  :القيادة التحويلية .1

والادافعما    بطا  التي يمتلزقاا القاائاد مثان التاأثم  المثاالي،امجم عا  من السااااااال كماا  المت  

 خطااءال اقع الاذي ي خ  باال لقاامما  والتح م  ال ز ي للتاأثم  في سااااااال   ماابعماه لتجااوز  اب 

 .حسن من خالل التابعمنمحاوال مغمم ه نح  ال 

 القيادة الكارزمية:  .2

ويتمتع ن بشاعبم  عالم . بحزم   ن القادة يتمم ون بصا ا  اساتثكائم أيصاف هذا الكمل ب

 .التكاممم  والجماعم  م ف  الثق  واال مماح من قبن الم ؤسمن للقائد والشع   بالق ي 

 تيجة: االقيادة االستر  .3

للقائد   ممج ، حم  إن أهم دو اممجم  انبث  من ابدا ة االسااات  اإن مصاااطلى القمادة االسااات  

مد داء ال ين ال لتحسامن ال     الم مم اوأمخال الق ا    ممج اممجي ه   اماغ  االسات  ااالسات  

 .مدداء المالي قصم  ال للمكام ، والمحافا  في ال ق  لامه على ال 

 خالقية: األ القيادة .4

 .خ ينم  اآل اسل ب يحت م حق ق وك  أخالقم  القمادة بوع ف  بأنقا القمادة اب 

 القيادة الريادية:  .5

مجاه محقم  مساااات يا  عالم   االتابعمن ب  بأنقا القمادة التي معمن على جمع جق د  يع فقا

ال  ق التي اساااااتغالل   من الداء، ومشااااازلم  مبتز ة من الم ا د المتاح  واساااااتباقم  في

 .المستم  مساعدها على التزمف في البمئا  لا  القد ة التكافسم  العالم  والتغم 

  :القيادة الخادمة .6

 ما  ال  د العاامان ويعلي من شاااااااأناهاباأنقاا للاف الكمل من القماادة الاذي يحت م ك  مع ف  

المكام   ول وشؤون  بداعم  فمز ن فمقا ال  د القم ال مزن من ن عته اب أوي مب فمه ما  

 .القم الثاني وقااياها

 القيادة الرؤيوية:  .7

م ن، بن إنقم ي حدون  ؤي  العمال ولديقمان أفاان المد  إ    ا مقا    ء لمسا ا فقل ُمكام

 .، مع القد ة على التخطمل والتكسم  والتك مذا  إدا ة هادئ  وفطك  مقكماومقا    االمصال

 أنماط القيادة الحديثة
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  :القيادة الروحية .8

حاداث التغمم  التكاممي ومط ي  المكاماا   إالقاد ة على م جماه و  هي القماادة التي ممتلاف

هتمااام بقااا، وجعاان  يجااابماا  واال إالعاااملمن في حااالاا     العماان على إبقاااء  فاااهماا   خاللمن  

 .المست يا  الممزك  الصح  الك سم  والداء التكاممي في أقصى

  :القيادة الذكية .9

 .القمادة الذكم  إحد  النماأ القمادي  الحديث  معد
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د في مقاادا  الااذكاااء الااذي ي لاادون بااه، كااذلااف يختل  ن في البمعتاا  الااذكاااء الااذي اف  يختلف ال 

د يساالز ن وف   اف  ن معام ال أل  إفي الزم م  التي يط  ن بقا لكاءهم    يمتلز نه، ويختل  ن

ويمتاز الشاخص    المشازال  التي معت ضاقم في الحماة   اكاف الذكاء لحن مختلفأالم   بمن  

 : نهأ ب الذكي 

 .س ع في ال قم من غم هشد يقا ، واال ال  ✓

 .معلمه لحن المشزال  قد  على مطبم  ماأس ع فمه وأقد  على التعلم، وأ ✓

 .عداد من عالقا ل اظ وال شماء وال بمن ال    مااد  إقد  على أ ✓

 . هدافهأقد  على االبتزا ، وحسن التص ف، وا طكاع البدائن لبل   أ ✓

 .عمالهأقد  على التبص  في نتائج أ ✓
 

 :بأنهالذكاء يمكن تعريف 

 .التعامن مع الحاال  الجديدة القد ة على التعلم أو ال قم أو ✓

 واالستكتا  والت زم . ، الت سم  الخب ة، من واالست ادة ابد ا ، على القد ة ✓

  مجعان  التي  من المقاا ا  مجم عا  خالل  من. خادما   مقاديم  أو فااعان  مكتج  خل   على  القاد ة ✓

  على  مكط ي  التي للمشااااااااكان، خل  حل ل أو  إيجااد  إمزاانما  أو. للمشااااااااكان  حان الممزن من

 الجديدة. المعا ف جمع

  لم اجقاا  المشااااااااااكاان  االساااااااااالماا   مع  لااه  المت ف ة  البمئاا   على  ال  د  مزمف  على  القااد ة ✓

 والصع با .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الذكاء
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زمن 

 النشاط

نوع 

 النشاط
 الهدف من النشاط 

 . القمادة الذكم  ي ضى المشا كمن   ف دي  د  20

 

  اجراءات النشاط:

 .يق م المد ب بت زيع التد ي  على المتد بمن ✓

 الذهكي المتبع  فمه.ش ح المد ب القدف من التم ين وكم م  حله وال يق  العصف ي ✓

 ياع المد ب سؤاال للمتد بمن. ✓

 ي ز  كن متد ب في ابجاب  على السؤال. ✓

 ي سن كن متد ب ابجاب  ويق م بع ضقا على المد ب. ✓

 نتائج التم ين.على  عل  المد بي ✓

سااااتخدم أساااال ب  يوأن    منكصااااى المد ب بأال معل  معلمًقا ساااالبًما على إجابا  المشااااا كي ✓

 ابثا ة والتش ي .
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 ؟القمادة الذكم وضى ما هي  ✓

 اإلجابة:
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ي جع التط   الدائم لعملم  القمادة إلى الساااااعي الدؤوب لمكاما  العمال لمجابق  الالمأكد  

لكمااء وعلى مسااااااات   عاالت من  أوهاذا ماا يتطلا  أيااااااااا وج د قاادة ، مت قعا الغم    والحاداث

مساااااااتقبن مكامامقم ويحددوا بدق  د ج  امجاه العمال   وا  لمتصااااااا   اببداع والت زم  الخالق

فقي  ،  م ف  القماادا  الاذكما  في المكاماا  عم ماا  ويعتماد نجااح المكاماا  على ماد ،  فمقاا

عمن واضااح  وهادف  مما يجعلقا   ممجم  االمح   الساااسااي للمكام  لتعمن ضاامن اساات

على الكجاااح    قاااد ة على محقم  الكجاااح والح اااظ على المم ة التكااافساااااااماا  التي مساااااااااعاادهااا

  يتز ن من ال اااااااااء هنا   القماادة ل  االمساااااااتم .والاذكااء مقم جادا في مماا سااااااا  القاائاد لمقاا

 الخا جي وفقم داخلي للعاملمن.

  المشااااااات كا  ال ؤيا   محقم  جانأ من وامبااعاه  القاائاد  بمن  المشااااااات   الح ا  هي  اـلذكـية  القـيادة

  واحد  ف ي  ضااااامن متم العملم   هذه،  لافع  نح   على،  الهداف  ووضاااااع  المكام   لمساااااتقبن

  العااما   باالبمئا  العملما   هاذه ومتاأث   كماا، ن ساااااااقاا  التكاممما  والثقاافا  القمم  يتقااسااااااام  مكام

 .والمجتمع الصكاع  ضمكقا ومن، بالمكام  المحمط 

  المكاماا   وم جمااه  لاال عاا   التكاممي  القمزاان  مصاااااااممم  على  يق م  الااذي  القمااادي  الكمل  هي

 خاذال   مع  االجتمااعي  والاذكااء  باالمشااااااااا كا   القماادة  خالل  من  هادافقااأ  لتحقم   ممجماا ااسااااااات

 .ال  دي    اوالقد المكام  ثقاف   باالعتبا 

  هذه  وأولى الذكم   المكاما  في  القادة  يتبعقا  التي السااااااسااااام     االمقا  من  مجم ع هي  

،  للمكام    المصااالح   أ اااحاب متطلبا   محقم   جنل  واالساااتباقم   المخاال  مجك     االمقا

 .ومصحمحقا بالخطاء ف اواالعت الشخصم  والمسؤولم  ال قائي والت زم 

  ن ساه بالقائد  خا ا     امقا كان   سا اء  والز اءا   المقا ا  ومع ي   مط ي   على القد ةهي  

 .العاملمن د ابالف خا   أو

  لم اجقا   الم ا د  ومحادودة  متغم ة  بمئا   في  جاديادة  ممجاا  ااسااااااات  عن  الزشاااااااف  على  القاد ة

 المتمم ة. الكتائج محق  التي بالص  ة العمن س ق في المقام نجازإو التحديا 
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 بمئا  في  والم ق ما   والتح لما   ب ااعلما   المتزم ا   دا ةاب   ممم   في القاد ة  لاديقاا التي  القماادة ملاف

  في المكاما  هادافأ محقم  في  الكااجحا  دا ةاب   ممم   التي  الم نا  القاد ة وهي، التغم  سااااااا يعا 

كقا،  التحدي  ظ ف  وأ  القادئ   الا وف   مكافسامقا  انشاغال  ظن  في يا االم  حصاد  من التي ُممزم

 .التحديا  بتلف

 والاذكااء  الحزما  لكااء (ال بعا   الاذكااءا   من م يجاا مساااااااتخادم التي  القماادة  هي الاذكما   القماادة

  العقلما     االقاد مع  من اباالت أي وقا   في ال وحي(  والاذكااء  االجتمااعي  والاذكااء  الشاااااااخصاااااااي

 .الفان البدين واختما  ممجم  ايا االست االم على للحص ل بالقائد الخا  
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 الزمن  موضوعات الجلسة  م

 د  10 فمدي  مد يبي. 1

 د  20 نشاأ مد يبي.  2

 د  25 الذكم .  القمادة أهمم  3

 د  20 نشاأ مد يبي.  4

 د  20 الذكم .   القمادة  خصائص 5

 د  25 الذكم .  القمادة أبعاد 6

 د  120 المجموع 
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زمن 

 النشاط

نوع 

 النشاط
 الهدف من النشاط 

 . الذكم   القمادة أهمم المشا كمن  يبمن ف دي  د  20

 

 إجراءات تشغيل النشاط:

 يش ح المد ب القدف من التد ي  وكم م  حل . ✓

 يش ح المد ب است اممجم  العصف الذهكي المتبع  في الكشاأ. ✓

 دقائ  لحن التم ين. 10يمكى المد ب المشا كمن  ✓

 نتائج التم ين.يعل  المد ب  ✓

 ي سن لزن متد ب سؤال خاق به. ✓

 تطلع كن متد ب لإلجاب  على السؤال.ي ✓

 لقذه ابجابا . لبعد إ سال ابجابا  من المتد بمن يتم عمن مكاقش  لتكاو ✓

يكصاااااى المد ب أال يعل  معلمقا سااااالبما على إجابا  المشاااااا كمن وأن يساااااتخدم أسااااال ب   ✓

 التش ي  وإثا ة الكقات.
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 ؟الذكم  القمادة أهمم  ما هي ✓

 اإلجابة.
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وهاذا  ،  ا وي اجاه محادياا  غم  مساااااااب قا ما ن القاائاد يمتلاف لكااء ديكااممزأن القماادة الاذكما  معكي  إ

خ   من الاذكااء أن اع  ألى  إ  الاذكااء. لقاذا محتاا  القماادة الاذكما    اي اختباا  من اختبااأماايتجااوز  

لى الذكاء الزلي الذي يغطي ج ان  المكام   إ  الذكاء القماسام  لتصان   ااختبا  بما يتجاوز كن

والتحادياا  غم  الماأل فا  والمكاافسااااااا  التي ،  الحمااة الم عما  باالحم يا  يااااااااا لكااءأوه   ، كلقاا

 .ل ف  واالبتزا ي أءامقا الذكم  وغم  الم اجإ مستقدف المكاما  عم ما في كن

ن القاائاد ال ااعان الاذي يتمزن من الكجااح في بمئا  أل  إ، ويب ز الم م ب ضااااااا ح غمااب القاائاد المؤث 

ومغم   كذلف ظ وف وم اقف مختل    ،  عمال الحالم الماضم  قد اليكجى في بمئ  ال   عمالال 

ولاذلاف هكاا  حااجا  ملحا   ،    االتزمف مع هاذه التغمولم يكجى القاادة في  ، خم ةفي العق د ال 

 .يمزن مما س  العمن حس  الق اعد القديم  ال  لكماء ومبدعمن لنهأل ج د قادة 

ن القمادة  أل  إ،  ن القادة اليمزكقم مما ساااا  القمادة ل حدهمأهمم  القمادة الذكم  في  أومزمن  

 :مهمة وهي كان أالقمادة الذكم  لديقا عش ة  نأل إمتطل  المشا ك  

 .مدخن بسمل وشامن لعملم  القمادة (1

2) .postindustrial مستكد إلى الكم ل  مابعد الصكاع. 

مساااااااتكاد إلى م ق م شااااااااامان لل  د بماا في للاف الحاالا  المقكما  والمااديا  والعقلما    (3

 .واالجتماعم  وال وحم 

 .ماع الف اد في قل  المكام  ( 4

 .الكم ل  من القمادة خصمصا للمكاما  الذكم مم مط ي  هذا  ( 5

 .مق م على نا ي  الكاام (6

 .القمادة الذكم  كعملم  مشت ك  ومعاونم  (7

 .لى التد ي  على القمادة ويشمن كال من القادة والمباعإويكبغي إيالء اهتمام  (8

 .ق يالقمادة لا  بعد أخالقي  (9

ال ق  الحاضااااا  على المسااااات    مسااااااعد على حن المشااااااكن الزبم ة التي ن اجققا في  (10

 .والمجتمع ال  دي والتكاممي
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لقااام ال ؤيا  ومطبم  هاذه ال ؤيا  باالمشااااااااا كا  مع  إهمماا  القمااادة الاذكماا  في خل  وأومزمن  

وهاذا الك ع من القمااادة يساااااااقم في حان الزثم  من المشاااااااااكان التي خل تقااا الحقبا   ،  ال  ي 

ويسااااعد هذا الكم ل  الجديد من القمادة على حن المشااااكن الااااخم   ،  الصاااكاعم  في العالم

 .وغم ها مما ن اجقه الم م، مزك ل جم  وأو سماسم  أس اء كان اقتصادي  

همماا  القمااادة الااذكماا  باااهتمااامقااا بمساااااااتقباان المجتمع البشااااااا ي في  أكمااا يمزن م ضاااااااى  

جن  سام المساتقبن من خالل  أسااسام  للتغمم  المكشا د من  ال   دام  العملما إالمكاما  و

    ا جااان مط ي  ومحسااااااامن القااادأالمع فااا  من    القماااادة المشااااااات كااا  مع العااااملمن ومط ي 

  الااااااا و ي    االتغم  الساااااااساااااام  للعاملمن بإدخال التحساااااامكا  في ثقاف  المكام  لتك مذ

نثاا    المكاما  التي يكتج عكقاا  كماا معاد القماادة الاذكما  عملما  حم يا  بدا ة،  لتحقم  أهادافقاا

بالشزن الذي يحق   ،  كبم ة في سل   ال  د ومساعدمه على الت زم  السلمم المكام والمبدع

مكاافساااااااما  للمكاما  لاذلاف من الاااااااا و ي للمكاماا  االهتماام بادو  القماادة الاذكما  في   مم ة

    ا والمح     والقااد ة افااالقمااادة م مبطاا  بااالعملمااا  الااداخلماا  لإلد،    اعملماا   اااااااكع الق

الع امان الخاا جما  لا  العالقا  باالبمئا  والعالقاا     وهي م مبطا  أياااااااااا ببعب،  والم اقف

 .والمزافآ  والعقاب
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زمن 

 النشاط

نوع 

 النشاط
 الهدف من النشاط 

 . الذكم  القمادة خصائصيش ح المشا كمن  ف دي  د  20

 

 إجراءات تشغيل النشاط:

 التد ي  على المتد بمن.يق م المد ب بت زيع  ✓

 يش ح المد ب القدف من التد ي  وكم م  حله. ✓

 يش ح المد ب القدف من التد ي  وكم م  العصف الذهكي الستكتا  الكتائج. ✓

 يط ح المد ب سؤاال على المتد بمن. ✓

 ؟الذكم  القمادة أهم خصائصالك  

 دقائ  للت زم  والعصف الذهكي. 10يمكى المد ب المتد بمن  ✓

 القمام بالتعلم  على نتائج التم ين. ✓

ا على إجابا  المتد بمن ويساتخدم أسال ب التشا ي    ✓ يكصاى المد ب بألَّا يعل  معلمًقا سالبمل

 وإثا ة الكقات.
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   ؟الذكم  القمادة خصائصأهم الك   

 اإلجابة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

.......................... ........................... .......

............... .  



 

 دليل المدرب 
41 

 القيادة الذكية 

 

 

وال يقا  عملقاا ولمس    خالل ال يقا  م زم هااخصاااااااائص القماادة الاذكما  مادل على لكاائقاا من  

  فقل من خالل الساااااااق لا  في التكبؤ باالمساااااااتقبان ولزن في عملما  االختباا  الاذهكي فممزن

 :الذكية كاألتيمحديد بعب خصائص القمادة 

  :ومركب متعدد ذكاء  نها أ .1

ال ل  ال ن  كاااان  مان  ما ياج  هاي  وال  افا عامااااال  والابامائااااا د  ما ياج افا وال ،  ما ال  قااااد  د      ا مان 

ن القماادة  إجان للاف كلاه فا أمن    .. الخ.لى جاانا  البمئاا  والم ا د والمكاافسااااااامنإ،  وع االف

  –نسااااني  إولكاء  ،  حساااابي  –بالتعدد والتك ع في لكائقا القمادي الذي ه  لكاء مادي  متسااام

 .. الخ.اجتماعي _ جماعي ولكاء، عاال ي

  :متجاوز ذكاء  نها أ .2

  نه في كنأفزكن مشااازل   نه يتخطى بتجلمامه وحاالمه الساااابق   إن الذكاء قد ة متمم ة فل 

  وأ خ ة بااالجااديااد من الا وف   اعمااال الو محااديااا في بمئاا  ال أ  م ة ي اجااه فمقااا مشااااااازلاا 

 . ف ي بمئا   ان يقادم الحل ل المالئما  الجاديادة بااساااااااتمأعلماه  ، لمكاافسااااااامن ومحادياامقما

لى السااااا ق التكافساااااي  إن القادة اليك ل ن  إف،  االعمال الم م حم  المؤكد ال حمد ه  التغم 

 .و محد جديدأو ال يق  أنما في كن م ة بم ق م إو، م ممن

  :تنافسي ذكاء  نها أ .3

المشااااااازال     ن القمادة الذكم  هي الذكاء التكافساااااااي وال يقف عكد االساااااااتجاب  ومعالج إ

يجاد التحديا  للمكافساااامن  إلذا هي لكاء يباد  في   .والتحديا  التي ي  ضااااقا المكافساااا ن

 .غم  مأل ف  بم اهمم

  :للمنظمة القيمة  نشاءإ ذكاء .4

ملم سا من الم ا د   بما يجعن القمادة م  دا ال   ب المال القماديأ    بما يحق  لقا م ق م

كب   اابح  مساااهم بالقساام ال أو  هممتقا في اقتصاااد المع ف أالالملم ساا  التي ازداد   

 .قمم  الش ك  في الس قمن 

مقا من ق ة الشااااا ك   زانجاإن القمادة الذكم  وال اعل  ال محصااااان على  إمقدم ف لى ماإادا كاسااااات

نما هي وقبن كن شااااي م لدة  إو،  خطاء مكافساااامقاأساااامعتقا السااااابق  وال من    المالم  ومن

لف من  اللعب  الجديدة ومكشااائ  المم ة التكافسااام  بما ممت  لل  ق الجديدة و اااانع  لق اعد

م جد للمكافسامن من محديا  ممزكقا من   قد ة لكائم  على م اجق  محديا  المكافسامن وبما

 .يا في ظن انشغال مكسافمقا بتلف التحديا  اكس  الم
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 :نمط القيادة الذكية يتكون من االبعاد االساسية التالية

 هداف المشتركة: تقاسم الرؤية واأل .1

 .وهدف لو معكى للعمن ن يعطي  ؤي أهي نقط  االنطالق لعملم  القمادة فالقائد يج  

 القيادة التشاركية:  .2

فمقا   ن يز نأالقادة بالتأكمد هم من العااااء الساااسااممن في عملم  القمادة، التي يمزن  

نشااااااااء العملما  بشااااااازان جماد، وهكاا  حااال  إدا ي   إكث  من قاائاد والاذي مقع على عاامققم أ

ف د عاادة أدوا  بحماا  يز ن قااائاادا في م اقف معمكاا ، ويز ن مااابعااا في   يز ن فمقااا لزاان

 .م اقف ُأخ  

 التابعين: .3

ثاا ة إفقاذه المشاااااااا كا  معمان على  ،  عكادماا ممكى القاادة مجااال للمشاااااااا كا  في بمئا  العمان

 .والح كم  لل  د والتي مؤث  في سل كه ومص فامه الذهكم  الق  

  (:الحوار) التفاعل .4

وضاااااامن  ،  اآلخ ين حدد مجم ع  من الباحثمن عملم  القمادة باعتبا ها القد ة في التأثم  في

ايجاابي فااعان داخان المكاما     ومن اجان الحصااااااا ل على م ااعانالبااحثمن  هاذا التصااااااا   يبمن

المكام  نتمج    د افأيز ن من خالل العالقا  اجتماعم  التي هي الساااااال   المتبادل بمن 

هذه    ءاالتي مز ن هكا  دوافع و  ،  الا  البمئ  المحمط إم اعلقم مع بعاااقم البعب في 

 .خالقم و حتى ال أقان نم  الو أو السماسم  أال وابل االجتماعم  واالقتصادي  

 فرق العمل:  .5

العادياد من   ومتبكى، نتاا حاداث التغمم  في اب إف ق العمان جمااعاا  لقاا الح يا  على العمان و

  مامي على ساابمن المثال مخصاامصالمقما  التي مك ذ مقلمديا من قبن مشاا في الخل ال 

 .ومكسم  العمن بمن عاملمن مختل من

 الموقف:  .6

من    وهاذه الع امان هي، ملما  الت ااعانالتي مؤث  في ع،  هكاا  العادياد من الع امان الا فما 

ساااااااتعاداد التاابعمن والقاادة لقاذه الا وف يعكي او المقما  وال قا  فا أمطاالا  العمان  

سااااااااالمماا  القمااادياا   غبمن ولوي م وناا  في اساااااااتخاادام ال  ا  يز ن ا  نأاساااااااتعااداد القااادة  

اساااااااتاعاااادادأو،  الاماخاتالا اااا  عالاى  الاتاااااباعا ن  يازا ن  الامساااااااؤلامااااا     ن  ماقاااااسااااااام  فاي   و غاباااا  

 .القمادي  والمقام

 لنتائج: ا .7

 .   القادة والتابعمن في محقم  الكتائج الحقمقم  ا إقد ة و

 أبعاد القيادة الذكية
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 الثقافة التنظيمية:  .8

 همماا  في القمااادة الااذكماا  فااالقمااادة لقااا بعاادالقمم والثقااافاا  التكاممماا  لقااا دو  بااال  ال 

م والخادما  والعادالا  والادقا    اسااااااااساااااااما  مثان االحتأن مق م على مبااد   أخالقي ويكبغي  أ

 .والمشا ك 

 المنظمة:  .9

ضام   ااالفت  يكبغي اختما  مكام  لا  م  ا ا  مالئم  للقمادة الذكم  مساتقبن الشابزا 

 .والتكز ل جم  واالق ب هي المكاما  الذكم 

 الصناعة والمجتمع والعالم:  .10

هي ج ء من المجتمعا     المكام  هي ج ء من الصكاع  التيعملم  القمادة التي محدث في  

البمئاا  التي   كب  ضااااااامنأ  التي هي ج ء من الق ياا  العااالمماا  وهي ناااام   اوالبلاادان والقااا

 . نعمن بقا
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 اليوم الثاني 

 الرابعة الجلسة  
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 الزمن  الجلسة موضوعات   م

 د  10 فمدي  مد يبي. 1

 د  20 نشاأ مد يبي.  2

 د  20 الشع  ي.  الذكاء 3

 د  15 العقالني.  الذكاء 4

 د  20 نشاأ مد يبي.  5

 د  15 ال وحي.  الذكاء 6

 د  20 الذكم .  والقمادة التقلمدي  القمادة بمن مقا ن  7

 د  120 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني للجلسة
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زمــــــــــــــــــــــــن 

 النشاط

نـــــــــــــــــــــــــوع 

 النشاط
 الهدف من النشاط 

 . الشع  ي الذكاءي ضى المشا كمن   ف دي  د  20

  اجراءات النشاط:

 يق م المد ب بت زيع التد ي  على المتد بمن. ✓

 يش ح المد ب القدف من التد ي  وكم م  حله. ✓

 يخت  المد ب أحد المتد بمن عش ائما. ✓

 ي جه إلمه سؤاال يستخدم فمه المتد ب العصف الذهكي. ✓

 ؟الشع  ي المقص د بالذكاءضى و ✓

 دقائ  لم ز  في ابجاب . 10يعطي المد ب  ✓

 يق م المتد ب بعد الت زم  والعصف الذهكي بابجاب  على السؤال. ✓

 يتاقش المد ب ابجاب  مع المتد بمن جممعا. ✓

ا على إجابا  المتد بمن ويساتخدم أسال ب   ✓ التشا ي   يكصاى المد ب بألَّا يعل  معلمًقا سالبمل

 وإثا ة الكقات.
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 ؟الشع  ي المقص د بالذكاءوضى  ✓

 اإلجابة: 
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ال إ،  ك ااءة المكاماا  وفااعلمتقااعلى ال غم مماا ممتلزاه التقاانا  والتزك ل جماا من دو  مقم في 

وهذا الت جه  ،    ابنسااانم  مبقى  كم ة أساااساام  للمكاما  بامجاه الكجاح والت  ق ااالعتبا أن

ساااااااا  والبح ث التي  اابنسااااااااني والتقلمان من ممجماد اآللا  قااد إلى عادد من الاد نح  المجاال

من بمن هااذه الحقااائ   حماا  كااان  ،  الكتااائج والحقااائ  التي كاااناا  غااائباا  أثم   عن عااددا من

 .الذكاء الشع  ي ابنسانم  ه  ظق   م ق م

فاااان ما أيجابم  لد  الم ؤسااامن، من خالل مح ي  عكدما يخل  القائد ن عا من المسااااهم  اب 

و شااااااع  ي ،  أمن الاقا ، لذلف ُمعد القمادة في الساااااااب وظم   عاال م ، ان عالم    يمتلف

ماان، والااذكاااء  ألى وق اا  ماا إدا يمن  دا ة ماادع ا اب لى نمااال  جاادياادة في اب إ  م  الااذي يق دال وه   

الاذي حاي بااهتماام العادياد من الكااب في مختلف ج انا     حاد هاذه الكماال أالشاااااااع  ي ه   

كب  من هذا االهتمام وعلى وجه الخصا ق مما ال   عمال الجان ال  الحماة، وقد كان لمكاما 

 .دا ي يتعل  بج ان  القمادة اب 

ابحباأ وال شاااان   ن الذين يتمتع ن بالذكاء الشااااع  ي يمتلز ن القد ة على م اجق  حاال إ

 بع يما  عاالما  والسااااااامط ة على االنادفااعاا  ومكامم الم جا  بماا يساااااااقم في مجكا  الساااااااى

 ال يؤث  في عملم  الت زم .والقل  كي 

مشااااااااع ه وم جقااماه مماا   دا  إن مع يف الاذكااء الشاااااااع  ي يتمثان بقاد ة الشاااااااخص على  إ

و القد ة على التصاااا    أ،    مشاااااع  وم جقا  اآلخ ين وقمادمقم ومح م هم ادإيساااااعده على  

مز ن  ال  ااا ل إلى م لد المشااااع  عكدما ى  بدق ، والتقممم، والتعبم  عن المشااااع ، والقد ة عل

العاااال ماا ، والقااد ة على مكامم   والقااد ة على فقم االن عااال والمع فاا ،  الفزااا  ساااااااقلاا 

 .الع االف ومع ي  الكم  العاال ي وال ز ي

ساااا  المتعلق  بالذكاء الشاااع  ي إلى أنه يسااااعد القائد على   اوي جع االنتشاااا  ال اساااع للد

م ؤوساامن بما يمزكه من  مصاااد  متعددة الق ة والتأثم  في ساال كما  ومخ جا  ال  اكتساااب

 .ب اعلم  أداء أدوا ه القمادي 

 الذكاء الشعوري
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القمادة الذكم  مع الذكاء    ولتحقم  قمم  الكجاح التكاممي والشاااخصاااي. يج  مزامن م اهمم

المكام  بامباع   الشااع  ي مع الت كم  ب جه خاق على العاملمن بالشاازن الذي يساامى لقادة

 .لللتابعمن  القمادي   امكقج أكث  شم لم  ل قم مكمم  المقا

بقاا   ماا للمكاما  التي يعمان اوالقاائاد الاذي يتمتع باذكااء شاااااااع  ي يعتقاد باأناه أكث  والء والت

وأكث  سااااعادة في عمله، ولو أداء أفااااان في العمن، ولدي  القد ة في أسااااتخدم الذكاء الذي 

والثق ،   ، وقاد  على إدخال السااااعادة، والبقج    ابه لتحساااامن و فع مساااات   امخال الق يتمتع

 . م ظ مه من خالل عالقته الشخصم  بقم والتعاون بمن

 :فتتمثل بالتاليأما أهمم  الذكاء الشع  ي 

 عااء ال  دي د ا  ومكامم مشاع  ال إ . 

 كث  ج دةأيجعن عملم  امخال الق ا   مق ي  العالقا  بمن العاملمن مما . 

 بالشزن الذي يت اف  مع ثقاف  المكام هداف نجاز ال إجن أثم  في قابلم  ال  ي  من أالت. 
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أهداف الم ء   إن العقالنم  معكي محديد أهداف مكاسااااب ، وامخال التح   المكاساااا  في ضاااا ء

 ومعتقدامه، ومبكي المعتقدا  التي متكاس  مع الدل  المت ف ة. 

 لهدافه في الحماة باالستعان  بأفان السبن الممزك .  هذا يعكي محقم  الم ءإن 

هاداف من خالل قاد ماه على خل   دا ة باال اب  والاذكااء العقالني باالكسااااااابا  للقاائاد يشاااااااباه مادخان

 . ؤي  بمعم  ال  ي لقام ال ؤي  ومطبم  هذه ال  إو

متصااااف المكاما  التي ممتلف قائدا لا لكاء عقالني بخصااااائص مختل   عن المكاما  لا   

 .هدافقا ه  انعزاب لألداء ال  ديأالتقلمدي، إن ممم  المكام  في  الداء

  ثي ويمزن أن يتحسااااااان ويتط   وفقااان يز ن مزتساااااااباا وغم  و  أن الاذكااء العقالني يمزن  إ

 للا وف الخا   والبمئم . 

في م اقف الحماة عم ما؛   يتحساان ويتط   ويكاااج الذكاء العقالني من خالل عملما  التعلم

 .فاال عن ما يمزن اكتسابه بم يد من التعلم الذامي والكاامي

ويمزن أن يتحساان ويتط   بحساا  الا وف الخا اا  والبمئم . ويتحساان ويتط   ويكاااج من  

ي كن م قف من م اقف الحماة عم ما؛ فاااااال عن ما يمزن اكتسااااابه  خالل عملما  التعلم ف

 . بم يد من التعلم الذامي والكاامي

   :يقيس معدل الذكاء العقلي القدرات التالية

 المعالج  البص ي  والمزانم .  ✓

 القد ة على مع ف  العالم.  ✓

 المكط  الم ن.  ✓

 الذاك ة العامل  والذاك ة قصم ة المد .  ✓

 المكط  الزمي.  ✓

 

 

 

 

 

 

 الذكاء العقالني
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 الهدف من النشاط  نوع النشاط  زمن النشاط

 . ال وحي  الذكاءالمشا كمن   ي ضى ف دي  د  20

 إجراءات تشغيل النشاط:

 يق م المد ب بت زيع التد ي  على المشا كمن. ✓

 يش ح المد ب القدف من التد ي  وكم م  حله.  ✓

 دقائ  لحن التد ي .  10يمكى المد ب المشا كمن  ✓

 كاقشقا أمام الجممع. ميختا  المد ب بعب اآل اء ل ✓

 القمام بالتعلم  على نتائج التم ين.  ✓

 للمتد بمن  ياع المد ب سؤاال  ✓

 ال وحي؟  الذكاءما ه   ✓

 يق م كن متد ب بابجاب  عن هذا السؤال.  ✓

 إجابامقم عن السؤال. يتكاقش المد ب مع جممع المتد بمن ح ل  ✓

يكصى المد ب أال يعل  معلمقا سلبما على إجابا  المتد بمن ويستخدم أسل ب التش ي   ✓

 وإثا ة الكقات. 
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 ؟ ال وحي ما ه  الذكاء ✓

  اإلجابة:
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بماهمتقا ولقد حاول الزثم  من علماء    هللا سابحانه ومعالى ك نه م  د  اسا  أال وح هي سا  من  

لهاان، كاذلاف حااول الزثم  من البااحثمن مع فا  محت    لى ال إجاابا  مق ب ال وح  إعطااء  إ  ما ال 

كادوا باأنقاا وضااااااا و يا و أو ومقما  جاداو فمن أهاداف  أساااااااما  وامن خالل المكااهج الاد   ال وحاانما 

ومحسااااااامن حاالا  ال  د، ومط ي   محقم  الحزما ، لمصااااااابى ال  د أكث  حباا،  الحمااة التي ماااااااامكا 

 .فلس   مغ   الحماة

  لىإنقا مؤدي  أمن عكا ااااااا  الذكاء لنه يت قع    اأن ال وحانم  باعتبا ها عكصااااااا  أو اااااااى الباحثمن  
د في حن المشاااااكن  ا  التي ممزن االف  امحساااامن الداء والتزمف مع الم ج دا ، وم ف  القد  

 .الهداف ومحقم 

القد ة على فقم العالم والذا ، ومدع م  ببمئ  الط  ل  لتزساااابه  نه  أويع ف الذكاء ال وحي ب

 وحانم  ممزكه من الدخ ل في حاال  من السام  مسااعده على الت كم  والسامط ة على     اقد  

العقلما  والجسااااااامما  بماا يحق  لاه إمزاانما  م جماه عالقااماه االجتمااعما  وم اجقا     العملماا 

نه القد ة السااسام  التي مشازن وم جه  أو أ  ه،والعاال م  وم يد من حدسا   الصادما  الك سام 

 .   الخ  اجممع القد  

للمساااااااائن المتمثل  بالكا ة    نه القد ة على ال قم العمم أخ  للذكاء ال وحي  نوهكا  مع يف 

 .الثاقب  لمست يا  متعددة من ال عي

 ال وحي ي تى القل  ويكم  العقن ويلقم ال وح وي بل الك س البش ي  بال ض.  فالذكاء

  وابمزاانماا  التي ممزن ال  د من حان  اال وحي بااعتباا ه مجم عا  من القاد    وقاد ع ف الاذكااء

 .الهداف في الحماة الم مم  المشاكن ومحقم 

ح اب بماا في للاف  اساااااااتخادام نقج متعادد ال  يااااااااا باأناه القاد ة علىأوع ف الاذكااء ال وحي  

الداخلم  من أجن حن المشااااااكن لا     الحدب والتأمن، والتصااااا   لل  ااااا ل إلى مع ف  الم ء

 .الطابع العالمي

 

 

 الذكاء الروحي



 

 دليل المدرب 
54 

 القيادة الذكية 

د ويثق ا  اف  بحم  يكصااع ال   ثم ه من خاللهأفاضا  من الخال  على المخل ق لتطل  عكان مه  إ

غم ه لتطل  العبق ي     نه نعم  مصاام  ال  د دونإويتعاون ا مع هذا المخل ق، وبقذا الشااي ف

والتاثم  علمقم،   داف  لديه والتقذي ، هذه الصااااا ا  التي ممزن ال  د المكعم علمه من جذب ال 

 .حد ضد أ ن يقفألا كان ال ب معف لن يستطمع إنه ويحتا  القائد ن ح  من هذه الكعم، ل 
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ي أكث  من  أعمال الم م  همم  استثانم  في عالم ال أحاي م ق م القمادة الذكم  ب  س عان ما

ال ئمس  ماى،  السب   يع د    ي ولعن  للف  التغم  إفي  عن  الى  فاال  المتسا ع ،  البمئم     

 . عمال ن سقاجان  مكاما  ال  يد مناالتعقمد المت  

 : والقيادة الذكيةالفروقات بين القيادة التقليدية 

 التقليدية:  القيادة

 فقل.  ال باح زيادة على معمن . 1

 ال ئمسي.  المز ن هي المادي   الم ا د .2

 الداخلم .  بالبمئ  االهتمام .3

 المد.  قصم  نا مقا .4

 ابنتا .  على الت كم  .5

 التكاممي. في القمزن الم ك ي  ال سمم   السلط   على االعتماد .6

 كأل .  ال  د معامن .7

 ال وممك .  العمال  على الت كم  .8

 فقل.  العلما ابدا ة لد  الق ا  امخال عملم  . 9

 البمئم .  للتغمم ا  االستجاب  بطئ . 10

 العاملمن.  على  السمط ة .11

 

 

 

 

 

 

 

 الذكيةمقارنة بين القيادة التقليدية والقيادة 
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 القيادة الذكية: 

 المكام .  إلى الس قم  القمم  زيادة على معمن .1

 ال ئمسي.  المز ن هي والخب ا  المع فم   الم ا د .2

 معا.   الخا جم  الداخلم  بالبمئ  االهتمام .3

 المد.  بعمدة نا مقا .4

 العاملمن.  مقا ا  ومد ي  مط ي  على الت كم  .5

 التكاممي. في القمزن والالم ك ي   سمم  الغم   السلط   على االعتماد .6

 وحي. و  وشع  ي اجتماعي بذكاء ال  د معامن .7

 العمال.  في التكاممي التغم   على الت كم  .8

 المست يا .  جممع في الق ا  امخال في  المشا ك  .9

 البمئ . االستجاب  للتغمم ا  وس ع  واالبتزا   الخل  في با ع ن .10

 العاملمن.  ممزمن .11
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سااااااجى ج اد حساااااامن الز عاوي، مأثم  القمادة الذكم  في المكاما  الذكم  من خالل مع ي   .1

مزتملا  الكشااااااا ، وزا ة التعلمم العاالي، جاامعا   التعلم التكاممي،  ساااااااالا  مااجساااااااتم  غم   

 القادسم .

همااام  زق عبااد الز يم، واقع المقااا ا  القمااادياا  لااد  خ يجي ب امج القمااادة وابدا ة في  .2

 م.2017مؤسسا  التعلمم العالي وسبن مط ي ها،  سال  ماجستم  غم  مزتمل  الكش ، 
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