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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ال�����ق�����ي�����ادي  ال�����ن�����م�����وذج  م����ق����ي����اس 

اكتب اسم الشخص الذي ستقيمه في املكان املخصص في أعلى الصفحة ، وضع . 1
إشارة حتدد عالقتك به .

ستجد ثالثني عبارة تصف سلوكيات قيادية مختلفة .. 2

اقرأ بدقة كل عبارة من تلك العبارات .. 3

ثم اسأل نفسك )مستخدما جدول التقييم الذي جتده في أعلى الصفحة(: ما مدى . 4
ممارسة هذا الشخص للسلوك املوصوف في تلك اجلملة ؟ 

كن واقعيا في حتديدك ملدى ممارسته لذلك السلوك .. 5

كن صادقا ودقيقا فاالختبار لفائدة هذا الشخص .. 6

أن . 7 تعتقد عليه  "كيف  أو   ، أن يتصرف؟"  "كيف حتب  السؤال من منطلق  ال جتب على 
يتصرف؟".

وإمنا أجب كيف يتصرف هو أو هي حقيقة في أرض الواقع في معظم األوقات، في معظم . 8
املشاريع، ومع معظم األفراد.

دقق في إجابتك وكن معقوال ، فليس من املعقول أن متنحه عشر نقاط في جميع اإلجابات، . 9
كما أنك لن تكون دقيقا أيضا إذا منحته عالمة واحدة أو خمس عالمات في كل سؤال فمن 

الطبيعي أن تختلف الدرجات من سؤال آلخر.

تعليمات ومالحظات هامة 

اكتب اسم الشخص الذي ستقيمه في املكان املخصص في أعلى الصفحة ، وضع . 1

إشارة حتدد عالقتك به .

ستجد ثالثني عبارة تصف سلوكيات قيادية مختلفة .. 2

اقرأ بدقة كل عبارة من تلك العبارات .. 3

ثم اسأل نفسك )مستخدما جدول التقييم الذي جتده في أعلى الصفحة(: ما مدى . 4

ممارسة هذا الشخص للسلوك املوصوف في تلك اجلملة ؟ 

كن واقعيا في حتديدك ملدى ممارسته لذلك السلوك .. 5

كن صادقا ودقيقا فاالختبار لفائدة هذا الشخص .. 6

ال جتب على السؤال من منطلق "كيف حتب أن يتصرف؟" ، أو "كيف تعتقد عليه أن . 7

يتصرف؟".

وإمنا أجب كيف يتصرف هو أو هي حقيقة في أرض الواقع في معظم األوقات، في . 8

معظم املشاريع، ومع معظم األفراد.

جميع . 9 في  نقاط  عشر  متنحه  أن  املعقول  من  فليس   ، معقوال  وكن  إجابتك  في  دقق 

اإلجابات، كما أنك لن تكون دقيقا أيضا إذا منحته عالمة واحدة أو خمس عالمات في 

كل سؤال فمن الطبيعي أن تختلف الدرجات من سؤال آلخر.

تعليمات ومالحظات هامة 
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

إذا شعرت أن إحدى العبارات ال تنطبق عليه ، فقد يكون ذلك بسبب كونه ال ميارس . 10

ذلك السلوك كثيرا ، في هذه احلالة امنحه ثالث درجات أو أقل.

جانب . 11 إلى  املوجود  املربع  في  تناسبه  التي  العالمة  ثم ضع  سؤال  كل  عن  إجابتك  قرر 

العبارة. 

على . 12 أجبت  أنك  من  تأكد   ، إجاباتك  راجع  الثالثني،  العبارات  على  جتيب  أن  بعد 

جميع األسئلة. يجب أن يكون أمام كل عبارة عالمة تقييم.

إذا كان ميارس هذا . 13 أعلى  ، وأعطه درجة  العمل أساسًا  بيئة  قيم هذا الشخص في 

السلوك في البيت واملجتمع كذلك.

والكلية، . 14 املدرسة،  الشركة، اجلمعية،  )الوزارة،  أي عمل جماعي  تعني  املنظمة  كلمة 

احلزب أو اجلماعة، املراكز واألعمال التطوعية واخليرية... وغيرها( ، وتنطبق على 

األسرة كذلك إذا كانت األسرة تعمل كفريق وليسوا أفرادا متفرقني.

كلمة املستقبل أو الرؤية أو احللم تقاس على املدى البعيد )خمس سنوات على األقل(.. 15

يجب اإلجابة على جميع األسئلة من فضلك .. 16
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LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول التقييم

Almost Neverأبدًا

Rarelyنادًرا

Seldomقّلما

Once in a whileمرة كل فترة

Occasionallyفي املناسبات

Sometimesفي بعض األحيان

Fairly oftenباعتدال

Usuallyعادًة

Very frequentlyغالًبا

Almost alwaysدائًما

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

أح���رص أن أك���ون قدوة، وأطبق على نفس���ي ما أتوقعه من اآلخري���ن مهما كان األمر . 1
صغيرا.

أتكلم كثيرا عن توقعاتي للمستقبل، وكيف سيكون الواقع آنذاك .. 2

أبحث عن املشاريع والفرص الصعبة التي متثل حتديا لقدراتي ومهاراتي .. 3

أستطيع أن أجعل من حولي يشكلون فريقا منسجما ومتعاونا .. 4

أمدح الناس بوضوح وبعاطفة عندما يحققون إجنازا جيدا .. 5

أبذل جهدا ووقتا واضحا للتأكد من التزام من حولي باملبادئ والقواعد املتفق عليها .. 6

أرسم ملن حولي صورة ذهنية واضحة ومقنعة ملستقبل منظمتنا .. 7

أحفز من حولي لكي يجربوا طرقا جديدة وإبداعية، وال يجعلوا عملهم تقليديا.. 8

أستمع بتفاعل )مع لغة اجلسد( لوجهات النظر املختلفة مهما كانت غريبة .. 9

أحرص أن يعرف من حولي مدى ثقتي بهم وبقدراتهم، وأركز على إيجابياتهم أكثر من سلبياتهم .. 10

ألتزم بتحقيق الوعود التي أقطعها على نفسي، وأتابعها إلى أن يتم تنفيذها .. 11

ل���دي رؤية وحلم ملس���تقبل مثير وواض���ح تدفع من حولي للرغبة في أن يش���اركوني ويعملوا . 12
معي لتحقيقها.

أبحث خارج منظمتنا وبلدنا عن حلول أو طرق إبداعية لتطوير عملنا داخل منظمتنا.. 13

أعامل اآلخرين باحترام ومبا يحفظ كرامتهم، حتى عندما يتجاوزوا احلدود .. 14

ضع درجة في كل مربع حسب التعليمات السابقة وحسب جدول التقييم في الصفحة التالية : 

اسمك: .................................................................

أبدًا

نادًرا

قّلما

مرة كل فترة

في املناسبات

في بعض األحيان

باعتدال

عادًة

غالًبا

دائًما

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

جدول التقييم
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LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

أتأكد أن كل شخص قد متت مكافأته بعدالة حسب مساهمته في إجناح املشاريع.. 15

أسأل وأبحث عن مدى تأثير تصرفاتي على إجنازات من حولي .. 16

أبني ملن حولي كيف يوازنوا بني طموحاتهم املستقبلية والرؤية العامة للمنظمة.. 17

عندما نخطئ أو نفشل، أركز على )ماذا تعلمنا؟(، وهذا أهم عندي من لوم املتسبب .. 18

أعتب���ر أن دوري يتلخ���ص في دعم الق���رارات التي يتخذها من حولي )ضم���ن قيمنا ورؤيتنا . 19
ونظمنا(.

أمدح علًنا التزام أي فرد بالقيم وتقدميها على اإلجناز واألداء .. 20

أحرص على التأكد من أن جميع العاملني معنا يؤمنون حًقا بقيمنا .. 21

أقدم "الصورة الكبيرة واملستقبل" على اإلجنازات الفورية واملرحلية .. 22

أتأك���د م���ن أننا وضعنا أهداف���ا واقعية قابلة للتحقي���ق ، وخططا واضح���ة، وحددنا معايير . 23
واضحة لقياس أداء املشاريع والبرامج.

أعطي ملن حولي مساحة كبيرة من صالحيات اتخاذ القرار في كيفية أدائهم ألعمالهم.. 24

أحتفل بنجاحات وإجنازات من حولي بطرق متعددة .. 25

لدي فلسفة وسياسات واضحة لكيفية ممارستي للقيادة .. 26

أتكل���م بإمي���ان عمي���ق وعاطفة صادقة عن���د احلديث عن املعنى األس���مى والهدف احلقيقي . 27
لعملنا .

أجرب وأخاطر وال يقلقني احتمال الفشل .. 28

أتأكد أن كل من حولي يتقدم في عمله ويطور نفسه ومهاراته .. 29

أدعم وأشجع بوضوح اإلجنازات الفردية املؤدية للنجاحات اجلماعية .. 30

أبدًا

نادًرا

قّلما

مرة كل فترة

في املناسبات

في بعض األحيان

باعتدال

عادًة

غالًبا

دائًما
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LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول النتائج

ورقة اإلجابة الذاتية

التعليمات :
* حول عالماتك من البنود املوجودة في االستبيان إلى الفراغات املبينة أدناه. 

نرجو أن تالحظ أن أرقام البنود موضوعة من اليمني إلى اليسار .
وتأكد أنك تنقل كل بند إلى الفراغ املناسب.

القدوةالرقم

1
6

11
16
21
26

الوجهةالرقم

2
7

12
17
22
27

التحديالرقم

3
8

13
18
23
28

التمكنيالرقم

4
9

14
19
24
29

التقديرالرقم

5
10
15
20
25
30

مجم��������������وعمجم��������������وعمجم��������������وعمجم��������������وعمجم��������������وع

التقييم املمارسة
الشخصي

متوسط تقييم تقييم اآلخرين
اآلخرين

التقييم 
العاملي

1234567

54القدوة

51الوجهة

46التحدي

47التمكني

45التقدير

فرغ األرقام النهائية لتقييم اآلخرين هنا، ثم خذ املتوسط )املجموع أفقيًا مقسوم على عدد األشخاص(
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LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول إرشادي

ممتازجي�دضعيف

29  -  647  -  3060  -  48
جدول 3 ص 12جدول 2 ص 11جدول 1 ص 10القدوة

جدول 6 ص 15جدول 5 ص 14جدول 4 ص 13الوجهة

جدول 9 ص 18جدول 8 ص 17جدول 7 ص 16التحدي

جدول 12 ص 21جدول 11 ص 20جدول 10 ص 19التمكني

جدول 15 ص 24جدول 14 ص 23جدول 13 ص 22التقدير

التقرير املرافق للمقياس يعتمد في توجهياته كاملة على منوذج إعداد القائد املطور . 1
في كتاب القيادو املتميزة .

واالدوات . 2 وامل���ه���ارات  امل��ع��ارف  جملة  تغطي  امل��ق��ي��اس  ف��ي  اخل��اص��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  جميع 
والسلوكيات والقيم اخلاصة بالنموذج .

 تعتمد األسئلة املوضوعة في املقياس على مقياس قائمة املمارسات القيادية واملعدل . 3
وفق منوذج إعداد القيادة واملتوافق مع جملة الكفاءات اخلاصة بنموذج إعداد القيادة.

التقسيم الثالثي في نسبة ضعيف – جيد – ممتاز ، تتبع لنسبة اإلجابات املوضوعة . 4
في القياس من 1-10 وهي تقيس فقط قرب أو بعد من قدم اإلختبار من املعدل العام 

للنموذج وليس مطلق الشخصية او السلوك .

خالصة تقرير املوجز اإلرشادي

إذهب للجدول املقابل لكل ممارسة حسب درجتك فيها:

املمارسات

متوسط تقييم 
اآلخرين
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LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )1(   القدوة

ضعيف )6 - 29(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• يغلب عليك عدم حتديد القيم الشخصية، ومعرفة قيم اآلخرين.	

• عدم اعتنائك بتأثيرك على اآلخرين.	

• وضوح الفجوة بني ما تقوله وما تفعله وما يطلبه منك اآلخرين.	

• ضعف متابعتك في إجناز الوعود، سواًء باملمارسات الفردية أو التوصيات اإلدارية.	

• تقوم بالعديد من املمارسات التي تعكس اضطرابا في التوجه القيادي.	

سوف 
يساعدك 

• حتديد القيم الشخصية.	

• قائد أو قدوة تعمل معه تتعلم منه ملدة طويلة لتتعايش مع األساليب القيادية.	

• البدء باملهام القليلة والتركيز عليها وإكمالها، ثم االنتقال إلى غيرها من املهام.	

• التعاون مع فريق عمل صغير احلجم داعم ومتنوع اخلبرات وميتلك طرق تقدمي النصح 	
واإلرشاد.

• جلسات تقييم من قبل اآلخرين ذات املدى القصير )فترات تقييم متقاربة لألداء(.	

حتتاج أن 
تتعلم

• مهارة القدرة على حتديد القيم الشخصية، وشرحها والتعريف بها.	

• مهارة التعبير والتواصل مع اآلخرين.	

• مهارات التعلم الذاتي، والعملي.	

• أساليب متنوعة تثري سلوكياتك القيادية.	
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LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )2(   القدوة

جيد )30 - 47(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تظهر االلتزام بالقيم الشخصية وتفهم لقيم اآلخرين.	

• تظهر االلتزام والقدوة في تطبيق ما تقوله.	

• تطابق بني أغلب ما تقوله وأغلب ما تفعله وأغلب ما يطلبه منك اآلخرين.	

• تقوم باملتابعة في إجناز الوعود، وخصوصا تلك التي تتعلق بك مباشرة.	

• تهتم مبدى تأثير سلوكياتك وقراراتك وأعمالك على اآلخرين.	

• تهتم غالبا بقيم اآلخرين والتأكد من أنهم يلتزمون عموما بقيم املؤسسة.	

• تلتزم بوضوح ببعض اخلصوصية بأدائك القيادي.	

• تستخدم أساليب  قيادية جماعية.	

سوف 
يساعدك 

• املراجعة املستمرة للقيم الشخصية.	

• االطالع على جتارب قيادية متنوعة.	

• نظام عمل يساعدك على حتويل سلوكياتك الفردية إلى عمل جماعي مشترك.	

• فريق عمل متوسط احلجم يتمتع مبهارات وخبرات متنوعة.	

• جلسات تقييم من قبل اآلخرين متوسطة املدة.	

قادر على

• حتديد القيم الشخصية لنفسك ولآلخرين.	

• حتديد معايير األداء بشكل عام، ولكنك تواجه بعض التحديات في بيانها وشرحها.	

• التعبير والتواصل حول قيمك وفلسفتك القيادية إجمااًل.	

• التعلم وبناء منوذج قيادي وطرق تعلم متنوعة.	
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LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )3(   القدوة

ممتاز )48 - 60(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تقوم بتوضيح القيم الشخصية بشكل كامل وتتفهم قيم اآلخرين.	

• تظهر االلتزام الكامل بفعل ما تقوله وما تطلبه من اآلخرين.	

• تلتزم  في إجناز الوعود التي تعد بها.	

• تهتم في مراعاة تأثير سلوكياتك وتصرفاتك على سلوك اآلخرين.	

• قيم 	 مع  توافقه  وم��دى  اآلخ��ري��ن،  قيم  على  تأكيدك  في  الواسعة  اخلبرة  عليك  يظهر 
املؤسسة.

• متتلك فلسفة وتوجه قيادي واحد يظهر عليك بأدائك القيادي املنسجم.	

سوف 
يساعدك 

• املراجعة املستمرة لتطبيق القيم في مجاالت حياتك املختلفة.	

• أصدقاء من القادة تتبادل معهم التجارب وتتأثر بتجاربهم.	

• نظام عمل وأدلة إيضاحية لكيفية تطبيق القيم مع الفريق.	

• فريق عمل كبير احلجم يتمتع مبهارات وخبرات عالية.	

• جلسات تقييم من قبل اآلخرين متوسطة وطويلة األمد لتقيم أدائك القيادي.	

قادر على

• حتديد القيم الشخصية وشرحها وإيضاحها وتوصيلها.	

• معرفة قيم اآلخرين وتوجيهها.	

• التأثير في اآلخرين بوسائل وطرق متنوعة وثرية.	

• ممارسة أرقى أنواع التعلم. 	

• وضع معايير األداء القيادي، والقدوة احلسنة، وبأدق معاييرها التفصيلية.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )4(   الوجهة

ضعيف )6 - 29(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• أنت ال تتحدث عن التوقعات املستقبلية لنفسك وملنظمتك.	

• يغلب عليك عدم وضوح الغاية في التوجه.	

• تنعدم أو تقل الدافعية الشخصية واجلماعية.	

• الفردي 	 األداء  في  املستقبلي  التوجه  على  اآلنية  الشخصية  الطموحات  عليك  يغلب 
واجلماعي.

• يغلب عليك االهتمام باألهداف الفورية والفردية.	

• يظهر عليك ضعف التحضيرات للنتائج املستقبلية الفردية واجلماعية.	

• تنشغل في املهام اليومية املباشرة والشخصية.	

سوف 
يساعدك 

• وضع الرسالة والرؤية الشخصية أواًل.	

• تعلم مهارات التواصل والبيان والتأثير.	

• التواصل مع الفريق بإنشاء أهداف جماعية مشتركة.	

• العمل مع آخرين ميلكون رؤية ورسالة في احلياة والعمل.	

حتتاج أن 
تتعلم

• مهارة وضع الرسالة والرؤية الشخصية واجلماعية.	

• الفردية 	 التوجهات  صياغة  في  والبيان  واخلطابية  الكالمية  واملهارات  التواصل،  مهارة 
واجلماعية.

• تعلم مهارة التحفيز والتأثير اجلماعي.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )5(   الوجهة

جيد )30 - 47(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• أنت تتحدث عن التوقعات املستقبلة والشخصية واملؤسساتية.	

• متتلك وضوح في التوجه املستقبلي، وانطالق الدافعية الشخصية واجلماعية.	

• متيل لالهتمام بالتوجه املستقبلي لألفراد واملنظمة.	

• الفردية 	 املستقبلية  بالنتائج  االهتمام  مع  والفردية،  الفورية  واإلجن��ازات  املهام  تشجع 
واجلماعية.

• تهتم باألحاديث التي تركز على املعنى والهدف األسمى للعمل، مع بعض امليل لالهتمام 	
باإلجراءات اليومية والنتائج املباشرة.

سوف 
يساعدك 

• كتابة بيان الرؤية الشخصية واجلماعية بطريقة واضحة ومشوقة.	

• إثراء مهارات التواصل والبيان بأساليب متنوعة من أجل التأثير الفعال.	

• حتضير البيانات واخلطط ذات التوجه املستقبلي.	

• قضاء املزيد من الوقت مع الفريق من أجل إنشاء وتطوير رؤية مشتركة.	

• العمل مع فريق ميلك الطموح واحلماس.	

قادر على

• وضع الرؤية الشخصية واجلماعية.	

• القدرة على التواصل في توجيه النشاطات الفردية واجلماعية.	

• وإللهام والتأثير اجلزئي على الفريق.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )6(   الوجهة

ممتاز )48 - 60(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• يتضح التوجه املستقبلي الشخصي واجلماعي.	

• يرتفع لديك مستوى احلماس والدافعية الشخصية واجلماعية للتوجه املستقبلي.	

• تشارك الفريق في احلس بالتوجه املستقبلي.	

• الفردية 	 باإلجنازات  االهتمام  مع  واجلماعية،  املستقبلية  بالنتائج  االهتمام  في  ت��وازن 
واآلنية )بني التكتيك واإلستراتيجية(.

• تتحدث بإلهام عن التوجه األسمى والغاية العليا من العمل، والصورة العامة للمستقبل.	

سوف 
يساعدك 

• املراجعة واملتابعة املستمرة للرؤية املستقبلية.	

• االطالع املستمر على الرؤى والتطلعات املستقبلية للقادة األقران.	

• حتويل نتائج التأثير اجلماعي إلى إجراءات جماعية مؤسسية. 	

• إنشاء التوازن بني نتائج األداء الفردي اآلني والتطلعات والنتائج املستقبلية اجلماعية.	

• أنظمة تقييم )من قبل اآلخرين( لقياس األداء اآلني واملستقبلي )مقياس أداء حالي – 	
مقياس أداء مستقبلي(.

قادر على

• وضع الرؤية الشخصية واجلماعية.	

• التواصل والتأثير الشامل في صياغة التوجهات املستقبلية اجلماعية.	

• على التواصل والبيان الفعال.	

• اإللهام والتأثير وإثارة احلماس بالرؤية املستقبلية لألفراد واجلماعة.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )7(   التحدي

ضعيف )6 - 29(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تكتفي بتسيير املهام واإلجراءات واملشاريع القائمة دون أي جتديد.	

• تتخوف من أي جديد في تطوير أدائك أو الطرق أو الوسائل أو النتائج التي تعمل عليها.	

• تلتزم  باملوارد الرسمية والتقليدية في تقدمي احللول واالبتعاد عن التجارب اجلديدة.	

• ال تتحمل املسئولية الناجتة عن األعمال وحتمل األخطاء لآلخرين .	

• تتعامل بشكل فضفاض مع األهداف أو املعايير أو اإلجراءات.	

س������������������وف 
يساعدك 

• االطالع املكثف على التجارب اإلبداعية واالبتكارية.	

• تطبيق التجارب العملية اخلالقة وغير التقليدية في بيئة آمنة.	

• وضع األهداف وفق معايير محددة تعينك على قياس النتائج .	

• العمل مع فريق يحمل ثقافة التجدد واالبتكار.	

• جلسات تقييم من قبل اآلخرين قصيرة املدى لتقييم األداء التنفيذي الفردي واجلماعي.	

حتتاج أن 
تتعلم

• مهارات البحث اإلبداعي وبناء النماذج االبتكارية الفردية واجلماعية.	

• مهارات التواصل والبيان وتشجيع املبادرات االبتكارية.	

• وضع األهداف ومعايير األداء بشكل محدد.	

• خطوات األداء التنفيذي للمهام وقياس األداء الفردي واجلماعي.	

• طرق التعامل مع املخاطر والتجارب اجلديدة.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )8(   التحدي

جيد )30 - 47(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تقوم باملهام واإلجراءات واملشاريع القائمة بحثًا عن األداء األفضل.	

• تقوم ببعض محاوالت تطوير األداء أو الطرق أو الوسائل أو معايير النتائج.	

• تقوم ببعض التجارب اجلديدة، وتوسيع االستفادة من املوارد غير التقليدية.	

• تتحمل املسئولية عن نتائج األعمال عمومًا، مع التقليل من إلقاء اللوم على اآلخرين.	

• تلتزم  بقدر من املعايير احملددة في التعامل مع األهداف أو اإلجراءات.	

س������������������وف 
يساعدك 

• االطالع ومعاينة التجارب اإلبداعية واالبتكارية املتقدمة.	

• الزيادة واإلكثار من التجارب العملية اخلالقة وغير التقليدية الفردية منها واجلماعية.	

• العمل مع فريق ذي كفاءة عالية بالتنفيذ املبتكر واملتجدد.	

• جلسات التقييم )من قبل اآلخرين( املتوسطة املدى لتقييم  أداء اإلجراءات الفردية أو 	
اجلماعية.

قادر على

• اختيار أدوات وطرق إبداعية، وبعض النماذج االبتكارية ذات اخلطورة املتوسطة.	

• التواصل وحث اآلخرين على جتريب األفكار االبتكارية.	

• حتديد األهداف ومعايير األداء بشكلها العام .	

• إجراء قياسات لألداء الفردي واجلماعي.	

• وضع معالم عامة حلدود املخاطر وجتنب عواقبها.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )9(   التحدي

ممتاز )48 - 60(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• أنت تقوم بالبحث املتجدد الختبار وتطوير املهام واملشاريع واإلجراءات.	

• تطبق األداء املبتكر واألكثر جتددًا.	

• تطبق وتشجع الطرق األكثر إبداعية الفردية واجلماعية.	

• تستفيد من املوارد بطرق مبتكرة إبداعية متجددة.	

• تتحمل املسئولية عن نتائج األعمال.	

• تستفيد  من اخلبرات لتعليم اآلخرين	

•  تتجنب لوم اآلخرين عندما يقوموا مببادرات ابتكارية.	

• وضوح األهداف واملعايير واملقاييس في أداءك التنفيذي.	

سوف 
يساعدك 

• استعمالك للنماذج االبتكارية واإلبداعية .	

• االطالع على جتارب القادة املبدعني باستمرار.	

• فريق متابعة ل�: األهداف، واملهام، والنتائج.	

• جلسات التقييم )من قبل اآلخرين( متوسطة املدى لتقييم اإلجراءات الفردية واجلماعية.	

قادر على

• استخدام وبناء مناذج إبداعية فردية وجماعية.	

• التواصل الفعال وحث اآلخرين على التجربة واإلبداع واالبتكار في مستويات املهام املختلفة.	

• وضع األهداف ومعايير أدائها بطرق ابتكارية.	

• تصميم طرق ابتكارية لتنفيذ  املهام الفردية واجلماعية.	

• استخدام أفضل األدوات للتعامل مع املخاطر.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )10(   التمكني

ضعيف )6 - 29(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• أنت متيل للعمل واألداء الفردي.	

• ال تتقبل آراء اآلخرين وخصوصًا الذين يعملون حتت إشرافك.	

• متارس السلوكيات التي قد يفهم منها عدم تقدير اآلخرين.	

• تتردد في أخذ القرارات اجلماعية أو التي تأتي من أحد أفراد الفريق.	

• ال متيل إلى تفويض أو متكني اآلخرين.	

• ال تهتم بتطوير اآلخرين على املستوى الفردي واجلماعي.	

سوف 
يساعدك 

• االلتحاق مبشاريع أو مبادرات جماعية.	

• العمل في بيئات جماعية متنوعة	

• القيام بأعمال تعاونية تشارك أداء املهام فيها مع الفريق لتقوية التفويض والتمكني.	

• تقييمك من قبل اآلخرين على فترات قصيرة املدى لتقييم أدائك في العمل اجلماعي.	

حتتاج أن 
تتعلم

• مهارات بناء الفريق والتواصل اجلماعي.	

• أساليب اإلنصات اإليجابي وفهم سلوكيات األفراد.	

• مبادئ وطرق التفويض والتمكني.	

• أساليب تقييم أداء ومهارات اآلخرين وطرق تطويرهم.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )11(   التمكني

جيد )30 - 47(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تعمل بروح الفريق وتشكل املشاريع ذات املهام اجلماعية.	

• تتقبل مجمل آراء اآلخرين.	

• تنشر ثقافة التعامل الراقي بني األفراد عمومًا، مع عدم امليل إلى التعامل الرسمي.	

• تعتمد بعض القرارات اجلماعية، وتقبل مبادرات  أفراد الفريق.	

• متيل لتفويض اآلخرين في بعض مهام، وتستعمل التمكني بشكل متحفظ.	

• تهتم بتطوير أداء األفراد في بعض اجلوانب الشخصية أو اجلماعية.	

س������������������وف 
يساعدك 

• االستفادة من املبادرات التي تعتمد العمل التشاركي.	

• اإلكثار من االستماع آلراء اآلخرين.	

• التوقيت 	 التمكني في  أو  بالتفويض  القيام  الذين يعملون معك من أجل  األف��راد  تفهم 
املناسب.

• تقدمي التقييم )من قبل اآلخرين( لفترات متوسطة املدى لتقييم أدائك في العمل اجلماعي.	

قادر على

• بناء عالقات تعاونية وجماعية.	

• اإلنصات وفهم سلوكيات اآلخرين وتقديرها.	

• أن تفوض اآلخرين.	

• تقييم أداء الفرق مبجمل أعمالها.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي

جدول )12(   التمكني

ممتاز )48 - 60(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تعمل بروح الفريق وتنشر االنسجام الكامل بني أفراد الفريق.	

• تتقبل آراء اآلخرين و مبادراتهم.	

•  تقوم بتقدمي االحترام املتبادل على جميع مستويات التعامل.	

• تأخذ بالقرارات اجلماعية وتشجعها.	

• حتفز اآلخرين على تقدمي مبادراتهم ودعمها.	

• استخدام التفويض في املواقف املناسبة.	

• استخدام التمكني في املواقف ولألشخاص املناسبني.	

• تهتم بتطوير األداء على املستوى الشخصي وعلى مستوى أفراد الفريق.	

سوف 
يساعدك 

• التنوع وإثراء وسائل بناء العمل اجلماعي وطرق االنسجام مع مراعاة األداء الفردي.	

• فريق عمل متنوع ومتكاتف وذو خبرة.	

• اللقاء الدوري مع األفراد الذين تقوم بتفويضهم أو متكينهم.	

• تقدمي التقييم من قبل اآلخرين لفترات متوسطة وقصيرة املدى لتقييم أدائك في العمل اجلماعي.	

قادر علي

• بناء فريق العمل املنسجم وبآليات متنوعة.	

• اإلنصات اإليجابي وفهم سلوكيات اآلخرين وتقبل اآلراء.	

• التفويض من حيث اختيار املهام واألفراد.	

• التمكني من حيث اختيار املوقف املناسب واملوارد املناسبة و األشخاص املناسبني.	

• تقييم أداء الفريق، ورصد تقدمهم ومنوهم بوسائل وطرق متعددة.	
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LMT تمرين : مقياس النموذج القيادي

جدول )13(   التقدير

ضعيف )6 - 29(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تفتقر للثناء على األفراد والفرق عند حتقيق اإلجنازات.	

• يغلب عليك  التركيز على السلبيات والتشكك املستمر في كفاءة وسلوكيات اآلخرين.	

• ضعف استخدامك ألنظمة املكافآت الفردية واجلماعية.	

• قلة استخدامك لطرق ووسائل االحتفاالت التي تشجع وتدعم الفريق.	

• في 	 تساهم  التي  ل��إجن��ازات  والتشجيع  والتحفيز  التقييم  ملقاييس  استخدامك  ع��دم 
النجاح اجلماعي.

سوف 
يساعدك 

• التأكد من الصفات الشخصية ملن تعمل معهم.	

• بناء نظام معايير لإجناز واألداء اخلاص باألشخاص والفرق.	

• االلتزام بنظام مكافآت يدعم األداء الفردي املتميز واجلماعي.	

• العمل مع أشخاص يتمتعون مبهارات اجتماعية وإيجابية عالية.	

• جلسات التقييم )من قبل اآلخرين( قصيرة املدى حول معايير املكافآت واألداء والتواصل 	
الفردي واجلماعي.

حتتاج أن 
تتعلم

• املهارات اللغوية في التواصل، واإلفصاح والبيان والتأثير والتشجيع.	

•  أساليب بناء الثقة بني األفراد.	

• طرق إدارة االحتفاالت الفردية واجلماعية.	

LMT ت���اب���ع/ م��ق��ي��اس ال��ن��م��وذج ال��ق��ي��ادي
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جيد )30 - 47(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تقوم ببعض ممارسات الثناء واملدح ألداء األفراد والفرق عند حتقيق اإلجنازات.	

• تهتم في كفاءة وسلوكيات اآلخرين، مع قيامك  ببعض ممارسات النقد السلبي.	

• تلتزم ببناء  أنظمة املكافآت الفردية واجلماعية.	

• توجد بعض طرق ووسائل االحتفاالت والتشجيع بشكل غير منتظم.	

• حتتكم إلى مقاييس التقييم والتحفيز والتشجيع لإجنازات الفردية واجلماعية.	

سوف 
يساعدك 

• إثراء ممارسات الثناء واملدح ومراعاة اختالف تأثر األفراد في ذلك.	

• تطوير معايير اإلجناز واألداء الشخصي واجلماعي.	

• تطوير نظام املكافآت التي تغطي هذه املعايير سواًء على املستوى الفردي أو اجلماعي.	

• واملكافآت، 	 التشجيع،  طرق  حول  امل��دى  متوسطة  اآلخرين(  قبل  )من  التقييم  جلسات 
والتواصل اجلماعي.

قادر على

• التواصل اللغوي والبيان الفعال واملؤثر.	

• تقدير اآلخرين من حيث متيزهم بالكفاءة أو الصفات الشخصية.	

• وضع معايير املكافآت واالحتفاالت الفردية واجلماعية.	

جدول )14(   التقدير
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جدول )15(   ن�ّم تشجيع القلب

ممتاز )48 - 60(

الصفات 
السلوكية 

احلالية

• تقوم مبمارسات الثناء واملدح الصادق ألداء األفراد والفرق عند حتقيق اإلجنازات.	

• تقوم بالسلوكيات التي تقوم على الثقة في اآلخرين، وفي كفاءاتهم وسلوكياتهم.	

• تتجنب اللوم والنقد املباشر والغير بناء.	

• توفر أنظمة املكافآت التي تراعي الفروق الفردية واجلماعية.	

• تنوع تثري طرق ووسائل االحتفاالت والتشجيع وتكرارها بشكل منتظم.	

س������������������وف 
يساعدك 

• التنوع واالبتكار املتجدد ألساليب الثناء واملدح املرتكزة على الفروق الفردية واجلماعية.	

• تطوير معايير اإلجناز واألداء الشخصي واجلماعي ملراعاة املواقف املختلفة.	

• واملكافآت، 	 التشجيع،  ط��رق  ح��ول  امل��دى  طويلة  اآلخ��ري��ن(  قبل  )م��ن  التقييم  جلسات 
والتواصل اجلماعي.

قادر على

• التواصل اللغوي واإلفصاح والبيان املؤثر والفعال.	

• التأثير الواسع والتشجيع الفردي واجلماعي.	

• بناء عالقات مرتكزة على الثقة.	

• بناء أنظمة مكافآت وتقدير	

• إقامة العديد من املبادرات واالحتفاالت الفردية واجلماعية.	

جدول )15(   التقدير

ممتاز )48 - 60(

ال���ص���ف���ات 
السلوكية 

احلالية

• تقوم مبمارسات الثناء واملدح الصادق ألداء األفراد والفرق عند حتقيق اإلجنازات.	

• تقوم بالسلوكيات التي تقوم على الثقة في اآلخرين، وفي كفاءاتهم وسلوكياتهم.	

• تتجنب اللوم والنقد املباشر والغير بناء.	

• توفر أنظمة املكافآت التي تراعي الفروق الفردية واجلماعية.	

• تنوع تثري طرق ووسائل االحتفاالت والتشجيع وتكرارها بشكل منتظم.	

س������������������وف 
يساعدك 

• التنوع واالبتكار املتجدد ألساليب الثناء واملدح املرتكزة على الفروق الفردية واجلماعية.	

• تطوير معايير اإلجناز واألداء الشخصي واجلماعي ملراعاة املواقف املختلفة.	

• واملكافآت، 	 التشجيع،  ط��رق  ح��ول  امل��دى  طويلة  اآلخ��ري��ن(  قبل  )م��ن  التقييم  جلسات 
والتواصل اجلماعي.

قادر على

• التواصل اللغوي واإلفصاح والبيان املؤثر والفعال.	

• التأثير الواسع والتشجيع الفردي واجلماعي.	

• بناء عالقات مرتكزة على الثقة.	

• بناء أنظمة مكافآت وتقدير	

• إقامة العديد من املبادرات واالحتفاالت الفردية واجلماعية.	


