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من اعمال التطوير    ا عام  18عاما من البحث العلمي وحوالي    23يعتمد هذا النموذج عىل أكثر من  

ي المنظمة  و   ويوفر   ،  بالتعاون مع المؤسسات  
ي تغيثر الثقافة السائدة ف 

  بناء أدوات تساعد ف 

اتيجية  لتنمية القيادة.  ي قوات الدفاع الفنلندية، اسثر
وهو مستمد من  نظم التدريب المتبعة ف 

حيث تم تصميمة  من خالل دمج أهداف التعلم العميق مع اهداف نظرية القيادة  التحويلية، 

مون ويرك ز النموذج عىل تدريب الناس عىل أن يصبحوا قادة ذوي توجهات ذاتية  ويثقون ويحثر

ولديهم مهارات تواصل جيدة  وقادرون عىل تقييم عملهم ومهاراتهم القيادية بشكل     ممرؤوسيه

ي برامج  القيادة  واالختبارات  
نقدي ويعملون كقدوة لمرؤوسيهم. وبعد اظهار نتائج إيجابية ف 

ي الميدان
ي  ف  نامج تدريتر ي قوات الدفاع تم تطوير النموذج الستخدامه كثر

ي  تم إجرؤها ف 
ية التر

المدنية ، والهدف من هذا النموذج هو توفثر عملية تدريب ديناميكية  المنظمات  ي 
القيادة ف 

ي  إعميقة تستمر بعد انتهاء عملية التدريب الرسمية، وي  هدف هذا النموذج  
ل وضع القضايا التر

أثناء التدريب موضع التنفيذ من خالل تغيثر الممارسات القديمة واستبدالها تمت مناق  شتها 

 . ي العمل عىل المستويير  الشخصي والتنظيمي
   بممارسات جديدة ف 

النموذج    يسمح وفرق  هذا  المبيعات     للمديرين   مجال  ي 
ف  والعاملير   اء   والخثر العمل  

نامج يمكن المشاركير      والمسؤولير   ي عملهم.  هذا الثر
عن خدمة العمالء ان يكونوا اكثر نجاحا  ف 

ي تحقيق انجاز من خالل  
كثر  عىل  نماذج وأدوات  لتغيثر ثقافتهم. ويساعد ف 

والمنظمة من الثر
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Appreciation    التقدير. هذه العنارص األربعة تعثر أحجار زاوية وركائز أساسية تسم قواعد

 الطائرة. 

 ، كن متحمسا إللهام اآلخرين بأهداف واضحة  Enthusiasmاألول: خلق الحماس 

، مناقشة مفتوحة تتسم بالعدالة والمساوة والصدق لتكون قدوة    Trustالثانية : بناء الثقة  

 ألخرين. 

التعلم   ي المالحظات  ىهي طريقة تعلم ، ابحث عن    Learningالثالثة: تمكير  
،  إعطاء وتلقر

 وجهات نظر جديدة ومختلفة  وتعلم من األخطاء. 

التقدير   االنسان  Appreciationالرابعة: عرض  بعير   ،  االستماع  والتوجه نحو  الفرد  واخذ 

 االعتبار. 

للتدريب  يقيم إل ثالثة مستويات.  المستوى األول مستوى التطوير     Deep Leadنموذج  

ي التدريب بتقييم نقاط قوته ونقاط ضعفه  وكيف تطورت أثناء  
،  ويقوم المشارك ف  الشخصي

ي مجموعات التعلم  حيث ي
كون الهدف  التدريب.   ، المستوى التالي   يتم وضع األشخاص ف 

دعم   التطوير الفردي،  المستوى األخثر  هو مجتمع العمل وفيه يقدمون مالحظات عن اهم  

ي الحصول  األ 
ي تستخدم ف 

شخاص  الذين يمكنهم دعم تطورهم  وتحدياتهم.      وتسم األداة التر

   DLQ (Deep Leadership Questionnaire)عىل المالحظات باستبيان القيادة العميقة    

ال  30ضمن  وتت أسئلة مفتوحة  تمكن  التقييم  سؤال  وثالثة  الشخص    منمسؤول عن  تقييم 

ومن التقييم    الذي يتم تقييمه بحرية. ويتم تجميع اإلجابات من الرؤساء والزمالء والمرؤوسير  

ي  وتلعب
ي تقييم فعالية التعليم والتدريب  الذاتر

 . هذه البيانات دورا مهما ف 

ن نصائح للتدريب بالمصاحبة  6 ي  نتائج تعمل عىل تحسي 
ن
 المنظمة:  األداء ف

مة بالكامل  بأهداف التدريب .  منتأكد ال .1  ان اإلدارة العليا  ملثر 

ات واضحة  للتدريب  والنتائج المتحققة.  .2  االتفاق عىل اهداف  ومؤشر
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ام    .3 ح أهداف ومبادئ  التدريب لكل األفراد،  وهذا يحقق االلثر  دعم التغيثر من خالل شر

ي التدريب. 
 ويمنح المدرب الفرصة  للمشاركة بفعالية ف 

االحتياجات   .4 عىل  التدريب  جلسات  خطط  وبناء  البداية  وتحديد  الواقعي   التحليل 

 الواقعية. 

ام بتنفيذ أهداف التدريب عىل   .5 ي للتغيثر وتحديد وقت البداية وااللثر 
تقييم الجدول الزمت 

 المدى الطويل . 

تقييم   .6 يمكنه  المدرب  أن  من  وتأكد  تكلفة   وليس  مفيد  استثمار  هو  الفعال  التدريب 

 النتائج  المحققة  بثقة. 

  


