برنامج فن القيادة الساحرة
ور فعااة

ان للقيااة

يف ح ا

) The Art of Magical Leadership ( A.M.L

الك ا م ااش ال ااة

ال ا

والعة لني فيهة على خمتلف أ وارهم وال ق م القية
علمية خمططة  ،فتبوأ بإعوا القةئو ب اك
هذا الربنة ج ا ز على الاصة

الهةرا

الب

فال صلح التجمعة

للخم والكةرم و فعة لل
و البو للمجتمعة
فئة

بهذا الاوور الال الاا

ياو وفاح أحاور نت ااة

الاا ؤوس وبةلتااةل

فعيلاهة بصا ر

الاتعلم وبةلتاةل

لياتمكش القةئاو اش التعة ا

وأسااةليإ البواعيااة عاازه االىااة لااو
وحتقيح اهلوف العةم ال

ا ا مجي ا الؤسسااة

بأن اعهااة
فاإن

ا ال ؤوساني بطا
الس الساال و ال

ال لاا

اا

حتقيق
اة وال نتتم ش م قية
وال اائ

؛ ش م استئ ةر أو ظلم أو الهمة

على اختالفهاة اش قياة

اجملتم و نةشط  .وهذ القية

حكيماة ساعى يف صاةا ةبعيهاة لباة
.

ههاة ،و تا س التنتايم والتنسايح باني مجيا

صبغ اجملتم ب

هتهة و ضاف

عليا طابعهاة المياز  ،الن

خما فخم والن ش ا ف
أهمية البرنامج :
نت ا ا لل اا ر العل
الت ال

ة يااة و الع فيااة يف عص ا نة ا ااةل

فكةن البو للمجتمعة

الب

اة ش قياة

و طاا ر وسااةئ

قنيااة

انتم شاؤونهة و قايم العاو

اال صااة

و

بينهاة حيا

أن التط ر الستم للعلا م والعاةرف فقاو قاو قصا را يف او اف و فاةهيم ام لاحيحة لاو
م ش القية اني يف مجي اجملةال  ،وعوم اإلميةن بةلتط ا لو

اإلنسةن الذي ها أساةس

العمليااة التنم اااة فقااو نااتج عااش الااي عااوم حتقيااح اوهااواف ال

و

ا

 ،وقااو سا قااورا

اهإ واعو عنو ة ختض لبيئة ورابية قنن وفح فةهيم م علمية .فلذلي ةن لزا ة
علينة طا ا ال اهاإ الا

أباوعأ و أعطاأ نتاةئج ياو و ا ةبياة اش خاال

ورابية وروسة ووفح أسس و عةام

قى الس العةلية
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و لقو أ
الصال

المنة أ

النيب للى اهلل علي

وسلم بتعيني القةئاو يف أقا

الب ا اة حاني قاة

التجمعاة

والساالم (( الاا خ ج ثالثة يف سف فليأ وا أحوهم )) ؛ روا أب
بذلي ليك ن أ هم مجيعة وال اتفا

قة

القةئو الف نس

اق

أرنإ ))

اوو  ،قة

عليا

:

اخلطةب

بهام الا أي وال اقا بيانهم االخاتالف  .وقاومية

نةبلي ن (( يش ش اورانإ اقا

اش ايش اش أسا

أساو  ،أفضا

أهمية القيادة تكمن في -:
)1

أنهة حلقة ال ل

)2

أنهة الب قة ال

)3
)4
)5

وعيم الق
السيط

بني العة لني وبني خطط الؤسسة و ص را هة الستقبلية .
اخلهة ةفة الفةهيم واالسرتا يجية

نصه

.

والسيةسة

اال ةبية يف الؤسسة و قليص اجل انإ السلبية قور اإل كةن .
كال

على

العم

وحلهة  ،وحسم اخلالفة

نمية و وراإ ورعةاة اوف ا بةعتبةرهم أهم

والرت يح بني اآلراف .

ر للمؤسسة  ،مة أن اوف ا

اتخذون ش القةئو قوو هلم .
)6

ا بة التغما
سه

احمليطة و ظيفهة خلو ة الؤسسة .
للمؤسسة حتقيح اوهواف ال س

أنهة ال
)7
ماهي القيادة ؟
ه القور على التأثم علاى اآلخا اش و
لل ل

الان سؤولية ىة اجملم عة الق

ة.

يا سال

هم لتحقياح أهاواف

الس اوهواف ال س

ارت ة  .فهاى

ة  ،بةقصى جمه

ا هم.

من هو القائد ؟
ه ال خص الذي استخوم نف ا وق ا لياؤث علاى سال و و
إلقةه أهواف حمو

هاة

اوفا ا

اش ح لا

.

الفرق بين القيادة واإلدارة :
•

ا وا عش القية

اوخم و
•

الي فةلقية

قوام قوم التةراخ  ،بينمة ا وا عش اإل ار مل ابوأ الال يف العقا
ف ع ش علم اإل ار .

اااز اإل ار علاااى أربااا عملياااة

رئيساااية هااا

 :التخطااايط  ،التنتااايم  ،الت

يااا

واإلش اف  ،ال قةبة .
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•

ز القية

أ)

على ثالر عملية

:

رئيسية ه

حتواو االىة وال ؤاة .
)

حتأ هذ ال ؤاة .

ح و الق

ا) التحفيز وشحذ اهلمم .
•

القية

•

ز على العةطفة بينمة اإل ار

هاااتم القياااة

والتفةلي
•

بةلكلياااة

ز على النطح .

" اختياااةر العما ا

" اختيةر الط اقة الصحيحة للعم

الصاااحيح " بينماااة هاااتم اإل ار بةجلزئياااة

".

ا رت ةن يف حتواو اهلوف وخلاح اجلا النةساإ لتحقيقا  ،ثام التأ او اش القاةه الطلا

وفح عةام وأسس عينة.
الشرائح المستهدفة :
ا ةرو يف هذا الربنة ج اوف ا او العالقة مبجةال
 .1القو

ن على العم

يف جمةال

القية

يف شتى ختصصة هة:

هلة عالقة بةلقية .

 .2الوراف والعة ل ن يف القطةعني العةم و اخلةص.
 .3رؤسةف اإل ارا

واوقسةم يف او هز العة ة واخلةلة .

 .4ال شح ن ل غ

هذ ال ظةئف وال ا بني يف ط ا

 .5الورب ن وال
بة ك

ة

ف ن و العلم ن العة ل ن يف جمة
بةلكلية

و اجلة عة .

 .7لك ال ا بني يف ط ا أنفسهم يف جمة
الهدف من البرنامج :
ورا بما يف

ةلبة بتأسيس العم
العم

التعليم والتوراإ العةم واخلةص

أو ال ا ز اخلةلة يف خمتلف اجملةال

 .6احملةض ون و الطال

لعإ القية

هةرا هم يف هذااجملة .

ي الؤسسة

على فةهيم

او اف العمل

أو التحصي

واوف ا حن التميز واإلبواع ،واتحقح هلة الي

ه اة أهمهة ال ؤاة ال رت ة والقيم العلنة وروح

اجلمةع  .ستسةهم هذ الوور يف اعوا ولنةعة قةئواش حمرتفني  ،ؤهلني ،و

تميزاش  ،والعوا هم نت اة وعملية و زواوهم بةلعةرف والهةرا
ال
الست

واخلربا

والسل ية

سةعوهم يف طبيح ور القةئو وفح نتم حوا ة و على أسس علمية ومبهةرا
ممة اسةهم يف اث اف بيئة العم

اوف ا واجملتم والؤسسة
لو

العلم .

والت ال

ال ؤوسني اخلهة و االر قةف مبست

واو ة بأ ملهة و ذلي ن

ال ةر ني ،وستتةح الف لة فيهة لع ض ىةر

هذ ال قةفة و عميم أسس بنةئهة

نة حة وحةال
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الؤسسة

ة

وال

الع بية ،أو ش واق ال

العوا و صميم الوورا

ة

او نبية والعةلية .لنةعة وربني

و قوام الربا ج التورابية

محاور البرنامج
أوال :العملية القيادية ودورة حياة القائد
 ع اف القية
 ه

وأن اعهة و أهميتهة .

انأ قةئو؟

 القية

فط اة ام كتسبة؟(ثالثة اراف)

 النت اة

القية اة .

 او وار القية اة .
 الق اعو ال مةنية العة ة للقية .
 التغما

و نمية هةرا

العةل

الوا القةئو .

التص ف لو

 أر ةن القةئو النة ح.
 الف

بني الوا والقةئو

 ان اع القة
 اسةليإ القية

ش حي ال خصية
مبختلف ان اعهة

 ان اع ال ؤوسني اوي ال خصية

الصعبة و يفية التعة

عهم

 ةراخ القية
 فةهيم إ أن ع ف ( القةئو – ال ؤوس – الوا – خمطط القية
وسب

–احتية ة

القةئو

عم – ..اخل )

 الق اعو السبعة للقية

ا وا ة

ثانيا :التفكير والتخطيط االستراتيجي
 عةام قةح النتمة

العةل

.

 ؤش ا

النجةح والف

 النت اة

اجلواو للفعةلية العةلية يف الن آ

 الطار ة ينزي سبةع

للمنتمة
اوبعة .

 التخطيط االسرتا يج  :فه

 ،وف ائو  ،والع ا
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 التخطيط االسرتا يج  :حتواو ةاا ن او؟خط ا

التخطيط االسرتا يج

.

 حتواو رؤاة ورسةلة الؤسسة
. اوهواف االسرتا يجية
ثالثا  :منهجية إعداد وصناعة القادة.
)1

أن اك ن هذا او

)2

اعتمة ب ا ج و نةسبة

)3

ش اسرتا يجية النتمة وأهوافهة ال ئيسية.
و عليم القية .

خةلة لتوراإ القة

فم النةهج القية اة الاله ة.
ال ةحة الف لة للم ةر ة يف ال اق القية اة وحتم

)4

بةلعنةل ال اعو اجلوا

)5

طعيم القية

)6

الصاارب علااى القةئااو اليااةف فااإن العةنااة الي

السؤولية وال ع ر بهة عملية.

.
يااة ونت اااة الرتا اام فيلتااةن بإ مااة

الصنةعة وحتسني الصية ة .
اللزام مجي الست اة

)7

القية اة بتحواو البوا

الؤه .

رابعا :التدريب بالمبادئ والقيم ( أهم صفات القائد)
هنةو سبعة أن اع للسمة القية اة ه :
أوال :الصفة
السمة

ال خصية :

اجلسمية " ةلصحة والط

ثةنية:السمة

والع ض "

الع فية
اف الستقب

" الذ ةف  ،ال قةفة  ،است

 ...اخل " .

ثةل ة :السمة

اال تمةعية

" فش التعة

 ،سإ اآلخ اش  ،حسش اال صة

رابعة :السمة

االنفعةلية

" ةلنضج االنفعةل
خة سة :السمة
" مجة

 ،وظبط النفس  ...اخل ".

ال كلية

الته  ،الذو

سة سة :الصفة

 ...اخل " .

العةم ...اخل " وه

مسة

قو تخلف

ال ظيفية

واطلعي على أس ار اال زان التكة

و التحكم التةم فى بيئة العم  .وا زان الطةقة
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فى هذا اجلزف ش الربنة ج ستتع ف على أس ار القية
كت ف أسل بي القية

وأسةليبهة  ،و يف ستخو هة ،و يف

و ط ر و نميت  .وستتع ف ذلي على فن ن ا زان الطةقة فى
ا ش ال احة النفسية واهلووف واالنسجةم التكة

بيئة العم  ،ممة ا ي

 ،والتحكم التةم،

و ش شأن الي أن اسهم السهة ة فةعال فى القةح عملية القية .
سةبعة  :الصفة

الهنية

بعو بنةف ال خصيةالقية اة ش الواخ  ،انتق
عةمل القية

الض وراة التى ؤهل لوخ

القةئو اس ا تسة
ب قة وق

الع فة الاله ة والهةرا

.

ففى هذا اجلزف ش الربنة ج ستتع ف على:
 القية

وف ائو .

 أس ار القةئو النة ح.
 أحور النمةاج العةلية فى القية .
 القيم العلية التى بنى و صق
 الف

بني القةئو الق

 فن ن اال صة

القةئو التميز روحةنية وشخصية و هنية.

والقةئو الضعيف.
بني القةئو وال ؤوس.

الفعة

 التف اض الفعة .
 اوخطةف ال ا إ فة اهة عنو ممةرسة العم
 اوسبة


الس ف

التى ؤ

قةئو.

ال خصية القية اة.

ي اوسئلة واإل ةبة عليهة.

 العيةر.
خامسا :فنون القيادة.
 فش اللوار اووا
 فش استقطة


يف حيص

اال بةع
القةئو عل

السطلة

 فش اال صة


فش التأنيإ والعقة

 فش عةجلة التذ ا
 فش الكةفأ والت جي
 فش التف اض
 فش ال اقبة
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 فش التعةون
 اس ار ق

القة

اآلخ اش

القة

 فش التعة

ال ؤسني

 فن ن وراإ ال ؤسني
 فش التحفيذ
هة االه ة
 فش
سادسا :صفات القائد ومهاراته :

•

واخلصةئص للقةئو ش أهمهة:

الصفة

 خصةئص اا ية "فط اة"

 لفة

القة

 العة ا



هةرا

النسةنية "ا تمةعية"



هةرا

فنية "ختصصية"

اللتز ني بةلبة ئ
اإل اراني

السب للقة

سابعا :بناء فرق العمل الناجحة :
• اسس بنةف ف اح العم
• ف ائو العم
• الف
•
•

النة ح

اجلمةع

بني العم

والعم

اجلمةع

الف

ي (مميزا

وعي

)

يف ختتةر اعضةف الف اح
يف حت

• مسة

ال كال
ف اح العم

الف اح

اخ

النة ح

• متةراش لتنمية ال قة والتحفيز لوي ال ؤسني
• ان اع ال خصية
•

يف نم

اخ

ف

العم

والتعة

شخص

ار بةط االعضةف بةلف اح او الؤسسة

• فن ن التف اض
ثامنا :واجبات القائد وحقوقه.
تاسعا :مشكلة ضعف القيادة وحلها.
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عاشرا :مزالق القيادة.

•

االستبوا .

•

التف اط.

•

الكرب والعجإ ورفض النقو.

•

ية

اهلوف عش الذهش وبع

•

خمةلفة الفع

•

االستئ ةر ب

•

للق

اوول اة .

.

ف ون اوف ا .

عيني نةئإ ضعيف.

•

ضيةع عةمل القوو

•

الت قف عش نمية ال اهإ وىواو العةرف ال خصية حبجة عل ال بة .

•

اإلقليمية.

•

االنسية

الوائم

ش شخصيت القةئو.

ر بة

اوف ا واالنقية هلم.

التم على ال ئيس .
•
الثاني عشر :الفرق بين القيادة في اإلسالم والنظم الديكتاتورية.
ميثاق التدريب
يف نهةاة الربنة ج التورايب سي ق الور

اخل اج على ي ة

الهنة الذي مب

ب

ةه قةئو

عتمو.
شهادة التخرج وإنهاء البرنامج :
ستمنح شهة ا

للم ةر ني عتمو

 .1ابين نفسي أ ة مي

ش اجلهة

التةلية:

للتوراإ واالست ةرا

Shine International Academy. .2

وهللا ولي التوفيق ،،،،،،
رئيس جملس اإلدارة
م  /أمحـــد مجــــعة
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