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 ٌعبأ إلكترونٌا   -بعد االنتهاء من البرنامج التدرٌبً -للمتدربٌن–نموذج تسلٌم األنشطة 

 القٌادة اإلدارٌة الفعّالةمسمى البرنامج التدرٌبً:

 األربعاء الٌوم:           هـ 7110/    5/    71تارٌخ البرنامج التدرٌبً:     

 اسم المتدرب:

 العمل الذي أقوم به حالٌا :

 من البرنامج التدرٌبًفقط خالل أسبوع            sdc@ju.edu.sa   على البرٌد اإللكترونً للمركز -لهبعد إكما -ٌتم إرسال هذا النموذج

 )...(نشاط دورة   -** ٌكون عنوان الرسالة المرسلة بالبرٌد اإللكترونً

 بٌرنز –القٌادة اإلجرائٌة والقٌادة التحوٌلٌة استقصاء 

  انقٛادج اإلجسائٛح

 ححفُز اْفزاد ئنً انًسخىي انًخىقغ نٓداء  

  انقٛادج انرحٕٚهٛح

 ححفُز اْفزاد ئنً أبؼذ يٍ انًسخىي انًخىقغ نٓداء  

 ئنهاو اْفزاد انخفىق فٍ اْداء وانًبادرة، وأبخكار  

 انقُادة أجزائُت حأحٍ بؼذ يزحهت  

 َزي انبؼض أَها ححخاج ئنً انشخصُت اِسزة 

ػهً  (1978 حذور َظزَت انقُادة انخحىَهُت )بُزَز Transformational leadership انرحٕٚهٛح انقٛادج

انقائذ واْفزاد فٍ رفغ يؼُىَاث  فكزة أٌ انقُادة نُسج يجًىػت يحذدة يٍ انسهىك، ونكُها ػًهُت َشارك فُها

بانًثم انؼهُا، وقُى انؼذل وانًساواة. وبهذا انًفهىو  ى انبؼض. وانقائذ، فٍ َظز بُزَز، هى يٍ َإيٍبؼضه

  .يسخىي يٍ يسخىَاث انًإسست ًَكٍ أٌ َىجذ انقائذ فٍ أٌ

 

فخزكز ػهً انؼًم، وحؼًم ػهً ححفُز اْفزاد ئنً  Transactional leadership أيا انقٛادج اإلجسائٛح

  .انًطهىب، وقذ حإدٌ انقُادة أجزائُت ئنً سهىك بُزوقزاطٍ يسخىي أداء انؼًم
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  نهقٛادج انرحٕٚهٛح انٕصاٚا انؼشس

  ئَجاد رؤَت يسخقبهُت يشىقت، وئَصانها ئنً اْفزاد .1
  انحًاس وأثارة وانخفاؤل نهذِ انزؤَت .2
  حشجُغ أبذاع فٍ حم انًشكالث .3
  حشجُغ ئػادة انُظز فٍ اْفكار وانحهىل .4
  نثقت فٍ قذرة اْفزاد ػهً اْداء انؼانٍئبذاء ا .5
  انخشجُغ وانذػى انًسخًزٍَ .6
  االسخًاع انجُذ نّخزٍَ .7
  بث روح انخحذٌ فٍ َفىس اْفزاد .8
  ئشزاك اْفزاد فٍ انًؼهىياث وانًىارد اْخزي .9
  حزوَذ اْفزاد بانًالحظاث وانُقذ انبُاء .11

 

 5انُقاط دائًا تحٛس ٚكٌٕ يجًٕع  أ ٔ ب ػهٗ انفقسذٍٛ َقاط 5ٔشع 

 انؼثازاخ انفقسج و
 انُقاط

1- 5 
 انًجًٕع

1 

  انًحافظح ػهٗ االسرقساز إٌ يُٓرٙ األساسٛح كقائد ْٙ أ

5 

  إٌ يُٓرٙ األساسٛح كقائد ْٙ انرغٛٛس ب

2 

  أكٌٕ سثثا نألحداز إٌ يُٓرٙ األساسٛح كقائد ْٙ أٌ أ

5 

  األحدازيُٓرٙ األساسٛح كقائد ْٙ أٌ أسٓم حدٔز  إٌ ب

3 

  يكافآذٓى تانرسأ٘ إَُٙ قهق ألٌ جُٕد٘ َانٕا أ

5 

  إَُٙ قهق حٕل يا ٚسٚدِ جُٕد٘ فٙ ْرِ انحٛاج ب

4 

  ياذا ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ :أفضم أٌ أفكس ذفكٛسا تؼٛد انًدٖ أ

5 

  أفضم أٌ أفكس ذفكٛسا قصٛس انًدٖ: يا ْٕ ٔاقؼٙ ب
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5 

  أيٕز يرفسقح ٔنكُٓا ذاخ أْداف يرساتطح كقائد أترل طاقح كثٛسج فٙ إدازج أ

5 

  ٔانطًٕح تٍٛ أفساد انفسٚق كقائد، أترل طاقح كثٛسج فٙ ذؼًٛق يؼاَٙ األيم ٔانرطهؼاخ ب

6 

  ٔنكُٙ أػرقد أٌ جصءا كثٛسا يٍ قٛادذٙ ْٙ أٌ أػهى يغ أَّ نٛسد ُْاك فصٕل دزاسٛح، أ

5 

  ػًهٛح انرؼهىأػرقد أٌ جصءا كثٛسا يٍ قٛادذٙ ْٙ ذسٓٛم  ب

7 

، كقائد، أٌ أكٌٕ فٙ انًسرٕٖ أ ّٙ   َفسّ نًؼُٕٚاخ أفساد انفسٚق ػه

5 

، كقائد، أٌ أكٌٕ فٙ يسرٕٖ أػهٗ يٍ انًؼُٕٚاخ ب ّٙ   تانُسثح ألفساد انفسٚق ػه

8 

  أٌ ٚفؼهٕا أكصس ٔأكصس أسرًرغ ترحسٚض أفساد انفسٚق ػهٗ أ

5 

  ٚفؼهٌٕ أكصساسرًرغ تًكافؤج أفساد انفسٚق ػُديا  ب

9 

  انقٛادج ٚجة أٌ ذكٌٕ ػًهٛح أ

5 

  إنٓاو انقٛادج ٚجة أٌ ذكٌٕ ػًهٛح ب

10 

 أ
ذؤذٙ يٍ قدزذٙ ػهٗ جؼم أفساد انفسٚق ٚشؼسٌٔ  قدزذٙ ػهٗ ذؤشٛس٘ فٙ اٜخسٍٚ

 تاالَرًاء نٙ ٔألفكاز٘
 

5 

  اٜخسٍٚ ذؤذٙ يٍ يٕقؼٙ ٔيكاَرٙ قدزذٙ ػهٗ ذؤشٛس٘ فٙ ب

 
 55      انًجًٕع

 

 ذسجٛم انًجًٕع:

 50يٍ أصم  .....................   َقاط انقٛادجاإلجسائٛح 

 50 يٍ أصم .....................   َقاط انقٛادج انرحٕٚهٛح 
 


