برنــــامج تطويــــر القــــادة
نشــــــــــــــــــــــــــــــــــرة البر نـــــــــــــــــــــــــــــــــــامج

التاءات الست

برنامج التاءات الست لتطوير القادة
نشرة البرنامج

مقدمة ولمحة عامة
تم وضع وتصميم برناجم التاءات الست لتطوير القادة خصيصا من قبل فريق من المعلمني والممارسني المحليني والمتعلمني باخلارج ،والذين

جيمعون ما بني المعرفة ألفضل وأحدث نظريات القيادة واإلدارة المتبعة يف الغرب مع القدرة عىل اختيار ما هو واقعي ،وعميل ،وما هو قابل
للتطبيق حسب االحتياجات اليت يتطلهبا الرشق.

حيتوي الربناجم عىل العديد من األنشطة التفاعلية والديناميكية اليت تشمل فرصة الماشركة يف برناجم "الظل الوظيفي المتبادل" 1والعمل إىل

جانب اخلرباء والمتمرسني يف هذا اجلانب؛ وإجراء مقابالت شخصية مع خمتلف القادة يف نفس القطاع؛ إضافة إىل زيارات ميدانية لرشكات

أخرى مماثلة يف طبيعة عملها يف القطاع ذاته ،األمر الذي سيضيف المزيد من اإلثراء إىل عملية التعلم.

يتبع الربناجم مهنجية اخلطوات الست للتعلم اجلماعي (التاءات الست) اليت تم تصميمها من قبل معهد التاءات لتطوير القادة لتناسب بيئة

القيادات المحلية يف المنطقة واحتياجاهتم ورغباهتم.

كبقية مهنجيات المعهد  ،تعمل مهنجية التاءات الست عىل تقديم تدريب عميل وفعال لتعلم أاسليب القيادة ،ومعاجلة أوجه القصور احلالية

اليت يواجهها المتدربون يف براجم أخرى متاحة يف السوق تعين بتطوير القادة .لمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع عىل فقرة "ما الذي ميزي براجم
معهد التاءات عن غريها؟"

تعريف بالتاءات

ً
هدف ما ،وذلك عن طريق حتديد اخلطوات الالزمة
جمددا كآلية لوضع مهنج ُيتَ َبع لتحقيق
كلمة التاءات هي مصطلح تم إبتكاره والتعارف عليه
ٍ
ُ
كل مهنا بفعل يبدأ حبرف التاء .وبالتايل يصبح لدينا مهنج مكون من عدة خطوات يف صيغة أفعال تبدأ حبرف التاء وياشر إلهيم
واإلاشرة إىل ٍ

مبجموعة التاءات.

مجال مهنج التاءات يكمن يف تبسيط مهمة حتقيق أي هدف بتوزيع المهمة عىل خطوات بسيطة يهسل تذكرها.

كل من األفعال التالية  :تقرأ،
عىل سيبل المثال هناك التاءات ال  ٦اليت تم وضعها لمهنجية الربناجم اجلماعي لتطوير القادة واليت تتلخص يف ٍ

تفكر ،جتتمع ،تناقش ،جترب ثم تقود.

ويلخص هذا التعريف المهنج الذي نتبعه يف إستاشراتنا ويف براجم التدريب اليت نصممها.

 1برناجم "الظل الوظيفي المتبادل" هو برناجم مينح الماشرك فرصة مرافقة أحد زمالئه الماشركني يف الربناجم يف موقع عمله لمدة يوم واحد بالتناوب ،ويتم
ً
جنبا إىل جنب ،باإلضافة إىل تقديم كل مهنما توصيات لآلخر بأشن ما ميكن حتسينه وتطويره
مناقشة ما تم تعلمه من كال الطرفني أثناء عملهما
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وصف البرنامج
ما هو الفريد الذي يميز هذا البرنامج؟

ّ
حمليا .ياسعد الربناجم
يف واقع األمر إن اجلانب األ كرث تفردا يف هذا الربناجم هو أنه غري مستورد من اخلارج! بل تم وضعه وتصميمه
الماشركني عىل التعامل مع التحديات والمسؤوليات والتوقعات الفعلية واحلقيقية اليت يواجهوهنا كقادة يف قطاعات أعمالهم

ضمن بيئهتم المحلية .وخيضع حمتوى الربناجم إىل المراجعة والتحسني المستمر ،باستخدام سيناريوهات من جتارب حملية واقعية
تم مجعها من خالل مناقاشت مجاعية مع قادة خمتلف القطاعات وذلك هبدف توجيه التعلم حنو االحتياجات الفعلية وتذليل

الصعاب احلالية والمستقبلية لهؤالء القادة .ويدعم ذلك جمموعة ممهنجة من أاسليب التعاليم الهامة اليت تزود القادة الماشركني
يف الربناجم بالمهارات األاسسية للقيادة الرضورية لتأهيلهم لالستجابة للظروف والتعامل مع المتغريات المستقبلية.

ما الذي سيتم تعلمه في البرنامج؟

ما هي القيادة؟ وكيف ختتلف عن اإلدارة؟ وهل حنن حباجة إىل المزيد من القادة أم المدراء؟
ما الذي يهسم يف صنع قائد جيد أو قائد سيئ؟
ً
ومستقبال؟
ما أنواع القادة الذين حتتاجهم منطقتنا اليوم
كيف جيب أن يفكر وأن يتعامل القادة يف بيئتنا المحلية؟
كيف جيب أن يترصف وأن يتفاعل القادة؟
األخطاء الاشئعة اليت يرتكهبا القادة يف منطقتنا وكيف ميكن جتنهبا؟

التحديات اليت يواجهها القادة اليوم ،واليت سيواجهوهنا يف المستقبل وكيف ميكن تفادهيا والتغلب علهيا؟
كيف ميكن للقائد أن يرتك بصمته وأن يرتك كذلك سمعة طيبة من بعده؟
دروس قيمة جيب عىل كل قائد أن يتعلم مهنا.

كم مدة البرنامج؟

جيمع الربناجم قادة من خمتلف المؤساست ضمن قطاع معني مرة واحدة يف األسبوع لمدة ثالث اسعات عىل مدى عرشة أاسبيع ،حيث
يتم ختصيص اسعتني للدورة التدريبية ،والاسعة األخرى ختصص إلجراء مقابلة مع الرئيس التنفيذي لرشكة خمتلفة يف كل أسبوع.

2

الكيفية التي يسير عليها البرنامج:

.1

ياسهم الماشركون يف قصة لقائد افرتايض يتعلمون منه دروس قيمة يف القيادة يتم بعد ذلك مناقشهتا وحتليلها يف

.2

سيكون لكل ماشرك فرصة لمحاولة تطبيق دروس القيادة اليت تلقاها خالل األسبوع يف موقع عمله ومن ثم ماشركة

اجللسة األسبوعية.

اآلخرين يف نتاجئ حماوالهتم يف اجللسة التالية.

عدد المشاركين:

سيتم تقسيم كل برناجم إىل جمموعتني ،تتكون كل جمموعة من عرشة ماشركني.

متى تعقد الجلسات؟

ستعقد اجللاست لكلتا المجموعتني خالل نفس اليوم من كل أسبوع ،وميكن للماشركني التسجيل يف الربناجم الصباحي أو

الماسيئ .وستجتمع المجموعتني معا خالل اجللسة التعريفية بالربناجم ،وأثناء المقابلة األسبوعية مع الرئيس التنفيذي إلحدى
الرشكات ،وأخريا خالل حفل العاشء الذي يقام لالحتفال بهناية الربناجم والذي يكون برعاية إحدى المؤساست.

هل برامج التدريب مرتبطة بقطاع محدد؟

سيتم تنفيذ الرباجم حبسب القطاع وذلك للسماح بتبادل اخلربات والدروس ضمن نفس القطاع .وبعض القطاعات المشمولة
يف الرباجم هي قطاعات مثل القطاع احلكومي؛ قطاع النفط والغاز؛ قطاع التعليم؛ قطاع ماشريع رأس المال؛ وقطاع النقل

والمواصالت وقطاع الصحة و غريها .الرجاء مراجعة جدول الرباجم لمزيد من التفاصيل.

من الذين ينصح التحاقهم بالبرنامج؟

القادة الواعدون يف خمتلف القطاعات مبا يف ذلك القادة الصاعدين المؤمل تولهيم لمسؤوليات قيادية هامة حيث يتوقع مهنم

قيادة وإدارة األفراد ،وإدارة المزيانيات ،وإدارة مهام ومسؤوليات متعددة والتعامل مع األطراف المعنية الرئيسية بالعمل ،وحل
المشكالت ،ووضع االسرتاتيجيات واخلطط وحتقيق أهداف المؤسسة أو اإلدارة.

من يدير النقاش ويقدم البرنامج؟

ً
دوليا وميتلك اخلربة المحلية ولديه القدرة عىل التأثري ،كما ميتلك
ستتم إدارة مناقاشت الربناجم من قبل استاشري ومدرب مؤهل

المهارات واإلمكانيات الالزمة إلثراء المناقاشت من خالل الرجوع إىل جتارب وأمثلة حملية واقعية ،باإلضافة إىل االستفادة من
الدروس القيمة المستخلصة من التارخي الغين للعديد من الشخصيات القيادية الرائدة يف المنطقة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة السرية الذاتية للمحارض

3

فوائد البرنامج والنتائج المتوقعة
خوض رحلة ديناميكية يف القيادة من أشهنا أن حتقق تأثري حقيقي ونتاجئ فعلية
ً
عضوا يف فريق رابطة قادة وخرباء القطاع
فرصة ألن تكون
تبادل المعرفة واخلربات بني نظراء نفس القطاع
تطوير عالقات ومعارف مع القادة اآلخرين يف القطاع ،وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مبا يعود باخلري والفائدة عىل الدولة

بشكل عام ،وعىل القطاع الذي يعمل فيه الماشركون بشكل خاص

فرصة تطبيق واختبار ما تم تعلمه ،واحلصول عىل ردود األفعال حول هذا التطبيق ،وماشركة بقية المجموعة بالنتاجئ
التعلم من جناحات وإخفاقات اآلخرين ،وجتنب تكرار األخطاء ،وبناء الشعور بالثقة عند تطبيق األاسليب اليت سبق

جتربهتا واختبارها بنجاح

التعلم دون احلاجة إىل مغادرة مكان العمل
تشجيع التعلم الذايت من خالل االستمرار يف تطبيق اسرتاتيجيات التعلم والتفكري اليت تم اكتاسهبا خالل الرحلة التعليمية
مثل القراءة المستنرية ،والتفكري االسرتاتيجي ،والتحليل المنظم والنقاش اجلماعي

رحلة وجتربة تعليمية لقيادة مثالية

ما الذي سيحصل عليه المشاركون؟
.1

عرشة جلاست لتطوير المهارات القيادية مدة كل مهنا اسعتني موزعة عىل مدى عرشة أاسبيع – جلسة واحدة يف األسبوع

.2

تعقد اجللاست يف مواقع عمل المؤساست الماشركة ليتمكن الماشركون من االطالع عىل بيئات العمل المختلفة

.3
.4

.5
.6
.7

.8
.9

.10

مبا يف ذلك جلسة تعريفية لمدة اسعة واحدة عند بداية الربناجم

حضور مقابلة أسبوعية مدهتا اسعة واحدة مع أحد كبار القادة يف المؤساست الماشركة( ،الرئيس التنفيذي عىل سبيل

المثال) وذلك طوال فرتة الربناجم ،أي مبجموع عرشة مقابالت خمتلفة مع عرشة قادة حمليني يعملون يف نفس القطاع.

نسخة من الكتاب الذي سيتم قراءته خالل الربناجم ،إضافة إىل مصباح للقراءة ،وقاموس إجنلزيي إلكرتوين

برناجم "الظل الوظيفي المتبادل"

2

احلصول عىل دروس القيادة الرئيسية المستخلصة من الربناجم واالستفادة مهنا كمرجع مستقبيل

قامئة بعناوين أهم المقاالت والكتب يف هذا المجال واليت ينصح بقرائهتا من أجل دعم جهود التطوير المستمر
إطار يتضمن  10صور للمجموعة مع مجيع قادة المؤساست الذين تم االلتقاء هبم خالل الربناجم
حفل عاشء يقام لالحتفال بهناية الربناجم حتت رعاية إحدى المؤساست
هشادة إهناء الربناجم

 2يرجى الرجوع للتفسري الوارد يف “مقدمة ولمحة عامة”
4

شروط وأحكام البرنامج
تقترص غالبية الرباجم عىل القادة والقادة الصاعدين من المواطنني اإلماراتيني ،إال أن هناك عدد من الرباجم المفتوحة
أمام غري اإلماراتيني .الرجاء اإلطالع عىل جدول الربناجم.

أمر رضوري ،فيما عدا الرباجم المقدمة باللغة العربية.
اإللمام التام باللغة اإلانكلزيية (كتابة وحمادثة) َ
تقوم المؤساست الماشركة بتوفري قاعة اجتماعات تكفي الستضافة  10ماشركني لمدة  4اسعات (جلاست

(ي َف َضل أن يكون الرئيس
صباحية وأخرى ماسئية) مرة واحدة عىل األقل خالل الربناجم ،عىل أن يتم تواجد أحد قادهتا ُ

التنفيذي) خالل ذلك اليوم إلجراء مقابلة معه من قبل الماشركني والتقاط صورة مجاعية معه.
يتوقع أن يتاح للماشركني الوقت الالزم حلضور الربناجم من قبل مؤساسهتم.

الماشركة أن تسمح للقائد الماشرك من قبلها أن يستقبل أحد الماشركني يف الربناجم من رشكة
عىل المؤساست ُ
أخرى للعمل جبانبه لمدة يوم واحد يف "برناجم الظل الوظيفي المتبادل".

ينصح أن يتم ترشيح القادة الماشركني من قبل رئيس المؤسسة.

5

ما الذي يميز برامج التاءات عن غيرها؟
براجمنا غري مستوردة ! نقوم بتصميم كامل براجمنا استنادا إىل االحتياجات الفعلية المحلية الملحة لتطوير القدرات القيادية ،سواء
من حيث المحتوى وكذلك من حيث أسلوب التقديم.

َ
حمليا عىل أاسس االحتياجات الفعلية للمتعلمني ،حيث أننا ندرك أن الكثري من
لقد تم تصميم براجم معهد التاءات لتطوير القادة

براجم التطوير المستوردة لم تكن فعالة مع اجلمهور المحيل سواء لمحتواها غري المرتبط بالواقع المحيل و/أو واسئل التقديم غري
المناسبة لبيئة العمل يف هذه المنطقة.

فمن حيث المحتوى ،عادة ما جند الكثري من هذه الرباجم تتحدث إىل مجهور خمتلف ،وتعالج ماشكل غري ذات صلة بواقعنا،

وتقدم حلول غري قابلة للتطبيق ،وال تأخذ يف االعتبار التحديات والظروف الرئيسية الموجودة يف البيئة المحلية ،كما أهنا ال تعكس
الدروس الغنية اليت ميكن استنباطها من تارخينا.

مقارنة المحتوى والمنهج
الرباجم المستوردة لتطوير القادة

براجم معهد التاءات لتطوير القادة
معدة للجمهور المحيل – قادة عاملني لدى مؤساست

معدة جلمهور خمتلف – أمريكيني وبريطانيني وأسرتاليني

تعالج ماشكل حملية ملحة متعلقة بالقيادة تواجهها

تعالج ماشكل غري متصلة بواقعنا غالبا ما يواجهها

َ
استنادا إىل مراجعة أفضل المماراست الدولية،
صممت

توفر حلول وأمور غري قابلة للتطبيق ،تنطبق وتصلح يف

مبنطقة اخلليج

المنطقة أو الدولة

وتقييم األفضل مهنا القابل للتطبيق يف بيئتنا المحلية ،ثم
اخلروج حبلول ميكن تطبيقها بشكل واقعي حمليا

وكنديني وغريهم.
الغرب

الدول المتقدمة

تم تطويرها من خالل الفهم العميق للتحديات والظروف

تأخذ يف االعتبار التحديات والظروف اليت يواجهها

تعكس يف دروهسا التارخي الغين لمنطقتنا والذي يعكس

هي يف الغالب من دروس مستوحاة من الغرب أو عرب

المحلية يف المنطقة وهي ختتلف عن تلك يف الغرب
أفضل ما هشدته اإلناسنية

تستند إىل القواعد األخالقية القوية لتعاليم ديننا احلنيف

الغرب

بعض درااست حلاالت مناطقية/حملية واليت تكون غري

قوية واشملة مبا فيه الكفاية

تستند إىل الفهم الغريب لألخالقيات والذي هشدنا مؤخرا
الكثري من حاالت فشله ،إنرون ،أرثر أندرسون وغريها
العديد

6

أما من حيث أسلوب التقديم ،فإن معظم الرباجم المستوردة والمدربني اخلارجيني يتبعون أسلوب نظري للغاية ،وهو أسلوب ال

يسهتوي اجلمهور المحيل لالستماع إليه مستخدمني مصطلحات وكلمات إما معقدة أو غري واضحة ، ،باإلضافة إىل أن األسلوب
المتبع من قبلهم ال يتبىن واسئل تعليم فعالة بإمكاهنا ترك التأثري المطلوب عند المتدربني.
الرجاء اإلطالع عىل جدول المقارنة أدناه لمزيد من التفاصيل.

مقارنة أساليب التقديم
براجم معهد التاءات لتطوير القادة
تقدم من قبل مدربني ومعلمني حمليني تلقوا تعليمهم

يف أفضل اجلامعات العالمية وميتلكون خربة استاشرية

الرباجم المستوردة لتطوير القادة
تقدم من قبل مدربني أجانب

عملية مع مؤساست حملية رائدة

يتم تقديم الرباجم من قبل استاشريني ومدربني حمليني
ميتلكون خربة طويلة وقدعملوا مع كربيات الرشكات

والمؤساست والقادة يف المنطقة

المدربون غري خرباء بالسوق المحيل وبيئة العمل المحلية
وأسلوب العمل فهيا

المدربون يتحدثون اللغتني العربية واالجنلزيية باإلضافة

المدربون يتحدثون اللغة االجنلزيية فقط

تستند إىل خربة وجتارب وأمثلة عملية

أسلوب نظري للغاية

يتم تقديم الرباجم من قبل مدربني يتمتعون

األسلوب المقدم ال جيتذب اجلمهور لالستماع إليه

إىل إتقاهنم للهجة المحلية

بشخصيات جذابة ومثرية لالهتمام وهم قادة يف

جمال عملهم ،ويضفي االستماع إلهيم متعة للجمهور
يتم استخدام أسلوب حميل مبسط

تستخدم كلمات ومصطلحات معقدة

ندرك ما الذي جيتذب اجلمهور المحيل وحيفزه وجيعله

ال تتبىن أاسليب تعليم فعالة قادرة عىل ترك أثر عىل

يتطلع للعودة إىل اجللسة المقبلة

اجلمهور المحيل
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