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 اهلدف من املقياس 

 

من خالل هذه احملاضرة يكتسب الطالب أهم املعلومات املتعلقة ابلقيادة املقاوالتية، هذه املعلومات 

تساعد الطالب على اختاذ القرارات الصائبة خالل تطويره لفكرة مشروع جديد )منتج، أو خدمة(. ويسمح  

 املفاهيم األساسية للقيادة املقاوالتية وخمتلف أمناط القادة. له ابلتعرف على 

حيث متثل القيادة املقاوالتية تطبيق مجيع الصفات القيادية للفرد، وكذلك مهارات التواصل مع أعضاء  

الفريق. فاملقاول القائد سيحقق جناحا إذا شجع أصحاب املصاحل ككل ووجههم حنو الوثوق به وابملنتج  

قدمة، ويعترب شخص مبدع، حيث يتمكن دائما من تقدمي اجلديد للعمالء احملتملني استجابة  أو اخلدمة امل

 حلاجاهتم وتطلعاهتم، وبذلك حتسني نوعية حياهتم. 

يف    اليت حتدث   وابلتايل على رائد األعمال )املقاول( أن يكون قادرا على االستجابة بسرعة للتغريات 

 ح املشروع )املرونة(. البيئات الداخلية واخلارجية لضمان جنا 
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   املقدمة
 

تعريف احلضارة على مدار  اإلنسان، فقد أصبحت عامال هاما يف  السلوك  أهم عناصر  القيادة واحدة من  تعد 

العصور. فمن أجل أن نفهم املاضي جيب أن ندرس القادة الذين شكلوا التاريخ، فعندما نستوعب احلاضر فإننا ننظر  

 . إىل القادة السابقني واحلاضرين الذين يؤثرون يف حياة املاليني

ونظرا ملا متثله القيادة من أمهية كبرية، فمن الضروري أن نفهم ما هي القيادة؟ وهل هناك اعتبارات ثقافية وبيئية جيب 

 أن تؤخذ يف االعتبار عند النظر إىل مفهوم وممارسة القيادة؟ وهل هناك اختالف حقيقي بني القيادة واإلدارة؟

شيوعا يف املؤسسات احلديثة، والتحدي الذي يواجه املؤسسات اإلدارية لقد أصبح مفهوم القيادة من أكثر املفاهيم  

يكمن يف ضرورة بروز أجيال جديدة من القادة الذين يتبنون املفاهيم اإلدارية احلديثة، وميتلكون الكفاءات  القيادية اليت 

ن يتبنون املفاهيم اإلدارية التقليدية واقتدار، بدال من أجيال اإلداريني التقليديني الذيتؤهلهم لقيادة مؤسساهتم بكفاية  

 القائمة على الضبط والسيطرة، وتتصف ممارساهتم ابلتصلب وسوء التصرف، ومقاومة التغيري والتجديد. 

والوظائف اليت يتوالها القادة يف املؤسسات احلديثة، أييت حرص هذه املؤسسات على اختيار ونظرا ألمهية األدوار  

 مهنية مقننة، فضال عن توفري الربامج التأهيلية والتدريبية هلؤالء القادة لتمكينهم من امتالك هؤالء القادة وفقا ملعايري 

املهارات القيادية اليت تؤهلهم لقيادة مؤسساهتم إىل مشارف اإلبداع واالبتكار والفاعلية واجلودة، وتشكيل هذه املؤسسات 

 وفقا لرؤى وأطر واسرتاتيجيات إدارية حديثة. 
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  الفصل األول:

 القيادة، أساليبها وأمناطها 
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 الفصل األول: القيادة، أساليبها، أمناطها 

 تعريف القيادة:  -1

العلماء لسنوات عديدة، وقد اجتهت معظم دراساهتم إىل دراسة القائد وخصائصه شغل مفهوم القيادة الكثري من  

 وسلوكه. 

(، يعتقدان أبن مصطلح القيادة فيه نوع من الغموض، ولكنهما Hoy & Miskel, 1978هوي وميسكل )

يتفقان على أنه موضوع مدهش للدراسة، وأن تعريفات القيادة كثرية بعدد األحباث اليت درستها، ولذلك فقد قدما 

 عدة مفاهيم للقيادة وهي: 

 اطاهتم. القيادة هي العملية اليت يقوم هبا شخص يعطي مهمة توجيه األفراد وتنسيق نش  - 1

 القيادة هي عملية ممارسة السلطة واختاذ القرارات.  - 2

 القيادة هي عملية التأثري على نشاطات جمموعة منظمة من األفراد لتحقيق بعض األهداف.   - 3

( فيعتقدان أبن القيادة هي عملية التأثري على   Altman & Hodgetts, 1979أما التمان وهودجتس )

 م حنو حتقيق بعض األهداف احملددة. وهلذا التأثري مصدران: اآلخرين من أجل توجيه جهوده

 قوة مكانة القائد اليت أتيت من السلطة الرمسية املمنوحة له. األول:  

 رغبة املرؤوسني ابلطاعة. الثاين:  

إىل  إن إتباع القائد طريقة معينة للقيادة يعتمد على الشخصية واخلربة واملعرفة اليت يتمتع هبا القائد، ابإلضافة

 خلفيته االجتماعية والتدريب الذي حصل عليه وتوقعات اإلتباع، مث خصائص املوقف. 
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فريى أن جوهر القيادة هو التأثري على أعمال اآلخرين، وأن امليزة األساسية للقائد  (،Nigro, 1984أما نيقرو )  

 القيام هبذا العمل.هي اقتناعه أبن عمال ما جيب أن يتم، وأن يقنع اآلخرين على مساعدته على  

(، أن القيادة هي عملية التأثري على اآلخرين، وأن القائد هو الشخص الذي يؤثر Smith, 1991ويرى مسيث )

على اآلخرين للقيام ابملهام عن طريق توجيه سلوكهم وتوضيح طريقهم والقيام بدور املتحدث ابسم اجلماعة أمام 

هتم داخل وخارج التنظيم، ويساعدهم على حتقيق أهدافها وتنظيم اجلماعات األخرى، ويعرب عن مشاعرهم وقرارا

 مواردها وقراراهتا.

( أن القيادة هي القدرة على التأثري يف اآلخرين لتحقيق أهداف معينة، والقيادة ليست ميزة 1993ويرى القريويت ) 

اجملموعة وظروف التنظيم، لذا شخصية يف شخص القائد، ولكنها دور يقوم به الفرد، وهو حمصلة عوامل تشمل الفرد و 

 فإن القائد الناجح هو الذي يستطيع كسب تعاون مجاعته وإقناعهم أبن حتقيق أهداف املنظمة هو حتقيق ألهدافهم.

القيادة أبهنا " السلوك الذي يؤثر يف سلوك األفراد   (Lovre & Wills, 1983)كما عرف "لوفر وويلز"  

 ،  Tannenbaum)   مشدت و    هداف املرغوب فيها". ويقدم اتننبوم وتصرفاهتم وشعورهم من أجل الوصول لأل

Schmidt ،1973)  ا أبهنا" أتثري يتم من خالل التفاعل الشخصي يف املوقف اهنتعريفا آخر للقيادة، حيث يعرف

، فقد عرف (Szilagyi, 1981)القيادي، يقوم القائد مبوجبه بتوجيه اجلماعة حنو هدف حمدد"، أما سزالجي  

أو أكثر حياول مبوجبها أحدمها التأثري يف سلوك اآلخرين من أجل بعض األهداف"،   القيادة أبهنا" عملية تشمل اثنني

أبن القيادة "عملية أتثري يف نشاطات اجملموعة من أجل وضع   (Stogdill ،1974) ، وذكر فيدلر تعريفا لستوجدل  

 (.  Fiedler, 1967, p.85)"األهداف وحتقيقها
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  الفرد حني يشرع يف توجيه أنشطة اجلماعة    "سلوكأبهنا    )Hemphill  ،1949)ومن أمثلة ذلك تعريف مهفيل

(Stogdill, 1974( وقد عرفها حممد منري مرسي )أبهنا السلوك الذي يقوم به الفرد حني يوجه نشاطا 1977 )

 مجاعيا حنو حتقيق هدف معني. 

حيث ،   (Ivancevich &al  1977,  (ويطرح ابحثون عديدون تصوراهتم حول مكوانت عملية التفاعل، ومنهم

 يشري إىل أن القيادة دالة للتفاعل بني كل من: 

متطلبات األداء كما يدركها –خصال شخصية األتباع   -توقعات األتباع ألداء القائد–خصال شخصية القائد  

 ل فيه كل من القادة واألتباع. املناخ التنظيمي الذي يتفاع  -األتباع

للقيادة، وقد اقرتح الباحثان تعريفا إجرائيا  ويرى أن هذا التصور أفاد يف تقدمي فهم أكثر عمقا ملفهوم القيادة، 

 تعريفا مفاده أهنا: 

اليت تعد حمصلة للتفاعل بني خصال شخصية القائد،   –"جمموعة السلوكيات اليت ميارسها القائد يف اجلماعة  

وتستهدف حث األفراد على حتقيق   - ؤوسني، وخصائص املهمة، والنسق التنظيمي، والسياق الثقايف احمليطواملر 

األهداف املنوطة ابجلماعة أبكرب قدر من الفاعلية اليت تتمثل يف كفاءة عالية يف أداء األفراد، مع توافر درجة كبرية من 

 . (41، ص1992)شوقي: الرضا وقدر عال من متاسك اجلماعة"  

 مفهوم القيادة:   -2

القيادة هي نشاط إجيايب يقوم به شخص بقرار رمسي تتوفر به مسات وخصائص قيادية يشرف على جمموعة من 

العاملني لتحقيق أهداف واضحة بوسيلة التأثري واالستحالة أو استخدام السلطة ابلقدر املناسب وعند الضرورة، 

التأثري على الرجال"، وميكن القول أبن القيادة الفعالة هي حمصلة التفاعل بني وميكن تعريف القيادة أيضا أبهنا "فن  

 .القائد ومرؤوسيه يف املواقف التنظيمية املختلفة، وتقوم القيادة على دفع وتشجيع األفراد حنو إجناز أهداف معينة
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خرين"، ويفرق وايت بني نوعني من ، تعين "التأثري على اآلخرين يف تنفيذ قرارات أشخاص آوالقيادة كما يعرفها وايت

 القيادة مها: 

القيادة القائمة على التخويف وهي تستمد قوهتا من شخصية القائد، وكذلك    القيادة اليت تعتمد على اإلقناع 

وتستمد قوهتا من السلطة املمنوحة للرئيس، ويعرف جليك القيادة أبهنا "جمموعة من السلوك والتنظيمات   والتهديد 

ن طرف الرئيس أو املدير يقصد هبا التأثري على األفراد من أجل تعاوهنم يف حتقيق األهداف املطلوبة"، والتصرفات م

كذلك ميكن تعريف القيادة أبهنا "قدرة الفرد يف التأثري على شخص أو جمموعة وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب 

اف املوضوعة"،وميكن القول أبن القيادة تعمل تعاوهنم وحفزهم على العمل أبعلى درجة كفاية يف سبيل حتقيق األهد 

يف جمال تنمية القدرة على تفهم مشاكل املرؤوسني وحفزهم على التعاون يف القيام ابملهام املوكلة إليهم وتوجيه طاقاهتم 

تل واستخدامها إىل أقصى درجة ممكنة من الكفاية اإلنتاجية، وتعود أمهية القيادة إىل العنصر البشري الذي أخذ حي

 املكانة األوىل بني خمتلف العناصر اإلنتاجية. 

 أمهية القيادة:   -3

تظهر أمهية القيادة من خالل استطاعتها على حتويل األهداف املطلوبة إىل نتائج، وأهنا توجه العناصر اإلنتاجية 

يق أهداف املنظمة، وبدون بفعالية حنو حتقيق األهداف، فبدون القيادة يفقد التخطيط والتنظيم والرقابة أتثريها يف حتق

القيادة يصعب على املنظمة التعامل مع متغريات البيئة اخلارجية واليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر يف حتقيق 

املنظمة ألهدافها املرسومة، كذلك، فإن تصرفات القائد وسلوكه هي اليت حتفز األفراد وتدفعهم إىل حتقيق أهداف 

عاكسني، فالقائد يؤثر على أتباعه ويتأثر هبم، ثري العامل القيادي يسري يف اجتاهني متاملشروع. وميكن القول أن أت

وذلك يؤدي إىل تعديل سلوك القائد واملرؤوسني وتصرفاهتم، ومن املعروف أن العمل القيادي إذا مت تكراره عدة مرات 

عمل ضمنا أو عالنية على تفسري اخلطط فإنه يرتك أثرا كبريا يف سلوك املرؤوسني وعاداهتم، حيث أن عمل القائد ي 

 والسياسات اليت تتبعها إدارة املؤسسة الرمسية، وبذلك يصبح مثاال يقتدي به املرؤوسني يف سلوكهم وتصرفاهتم. 
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ومما ال شك فيه أن القيادة ليست جمرد عالقة شخصية بني شخصني، وإمنا ميتد أتثريها إىل النظم االجتماعية 

املوجودة يف املؤسسة، ويتصف القائد الناجح أبنه يعمل جادا يف حتسني مقدرته على اإلملام والتبصري يف أحوال األفراد  

عتناق واإلدراك الذايت واملوضوعية، وسنتناول كل منها فيما الذين يعمل معهم، ويتطلب ذلك منه سلوكا معينا كاال

 يلي:

 االعتناق:  

يعرف على أنه مقدرة الشخص على تفحص األمور والنظر إليها من زاوية الشخص اآلخر، فحىت يتمكن القائد 

س ويشعر من توجيه مرؤوسيه على العمل وحتفيزهم البد أن يكون قادرا على وضع نفسه موضع ذلك املرؤوس، فيح

 بشعوره جتاه املؤسسة وأهدافها وجتاه زمالئه ورؤسائه جتاه القيم اليت تؤثر على إنتاجية املوظف وكفاءته. 

 اإلدراك الذايت: 

الكثري ممن حيملون عن  فهناك  تقييما صحيحا،  نفسه بني اآلخرين  تقييم  الشخص على  أهنا مقدرة  تعرف على 

اآلخرون، فقد يعتقد بعض الرؤساء أبهنم عادلون ورمحاء يف معامالهتم   أنفسهم فكرة ختتلف عن الفكرة اليت حيملها 

ملرؤوسيهم وموضوعني يف حتليلهم للمشاكل اليت تواجههم، إال أن مرؤوسيهم قد يروا أبن هؤالء الرؤساء متحيزون وال 

 يتميزوا ابلعدل أو الرمحة أو املوضوعية.

 املوضوعية:  

الوضع الراهن حتليال عقالنيا دون تدخل العاطفة، فالقائد الناجح هو   تعرف على أهنا مقدرة الشخص على حتليل 

الذي يستطيع حتديد القوى اليت دفعت مبرؤوسيه ألن يسلكوا سلوك معني، إن قدرته على جتميد العاطفة وحتليل األمور 

 مبوضوعية متكنه من تفهم أفضل لسلوك املرؤوسني وابلتايل توجيههم وإرشادهم. 

 ادة: عناصر القي  -4
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تنقسم العناصر اليت تؤثر على عملية القيادة إىل ثالثة عناصر هي القائد ومجاعة العمل واملوقف، وهذه العناصر 

 تتفاعل مع بعضها البعض ويؤثر كل منها يف اآلخر، وكما يوضح الشكل التايل: 

 

 العناصر املؤثرة يف عملية القيادة :1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103: د. علي عبد الوهاب، مقدمة يف اإلدارة ، ص املصدر

جيب على القائد الناجح أن يركز على التخطيط ابملشورة واملشاركة مع مرؤوسيه، وأن الزمن هو استثمار املستقبل، وأن 

وتكوين روح اجلماعة وبيئة العمل الصحية أهداف املؤسسة هي أهداف القائد اخلاصة، وأمهية تنمية وتطوير مرؤوسيه، 

وتكوين روح االلتزام الذايت يف العاملني، والرقابة الضرورية لتجنب الوقوع يف األخطار مستقبال، وعلى القائد الناجح 

أن يعاجل الصراعات التنظيمية ابملواجهة والفهم واإلدراك الرتشيدي، وكذلك معرفة سبب اخلطر لديه وأبنه انتج عن 

 فهم وليس سوء نية.   سوء

 الظروف االقتصادية

 التغيريات البيئة

 القيم واألعراف

 مجاعة العمل:

 العدد

 املؤهالت

 األهداف

 املوقف:

 األهداف

 السياسات

 القائد:

 الشخصية

 القيم

 اخلربات

 الطموح

 -األنشطة -اإلجراءات
 التكنولوجيا  -االتصاالت

 الرمسي التنظيم غري  -الدوافع

 املفاهيم النمط القيادي  التجارب -الشخصيات
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ومن صفات القائد الناجح أنه يتمتع مبستوى من الذكاء أعلى من مستوى أتباعه، وأنه يتمتع بسعة األفق وامتداد 

التفكري وسداد الرأي أكثر من أتباعه، وكذلك بطالقة اللسان وحسن التعبري، وقوة الشخصية والطموح لتسلم زمام 

  قيادة اآلخرين.

 أمناط القيادة:   -5

  :منط املدير الدكتاتوري 

تتلخص االفرتاضات األساسية هلذا النمط أبن العمل يف حد ذاته غري مرغوب ملعظم الناس، وأن معظم الناس غري 

 طموحني وال توجد رغبة لتحمل املسؤولية، وأن معظم الناس يتمتع بقدرة قليلة على االبتكار يف حل املشكالت

)مأكل، مشرب، مسكن(، وأنه البد من الرقابة املباشرة على   الفسيولوجية التنظيمية، وأن التحفيز فقط يتم يف األشياء  

 معظم الناس وجيب إجبارهم على حتقيق أهداف املنظمة. 

صاحب وطريقة اإلدارة لدى هذا النمط تتمثل يف املسؤولية الشخصية عن تنفيذ العمل من خالل اآلخرين، فهو  

السلطة وعلى اآلخرين الطاعة، وأنه يقوم بتخطيط العمل بشكل حمكم وكذلك األنظمة والقوانني واللوائح وذلك ألهنم 

كساىل )من وجهة نظره(، وأن تنظيم العمل بشكل حمكم وعلى أساس السلطة هي العمود الفقري والطاعة حتمية 

حمكم ويدفع الناس للعمل دفعا، وأنه يضر معايري رقابية يستخدم يف عملية التوجيه قانون الثواب والعقاب بشكل  

حمكمة لقياس األداء وتصحيح االحنرافات أوال أبول وعقاب املخطئ ليكون عربة ويعتمد على الزايرات املفاجئة 

 الكتشاف األخطاء. 

املنظمة وأهداف أما نظرة هذا النمط لألهداف فتتمثل يف اعتقاد املدير الدكتاتور أن هنالك تعارضا بني أهداف  

 األفراد ويف حال حتقيق أهداف األفراد فإن ذلك يكون على حساب أهداف املنظمة. 

وابلنسبة لنظرته للزمن فتتضمن أن األهداف ابلنسبة له حمدودة بزمن والزمن حمدد ابلساعة والدقيقة، وأن الربامج 

ة ألهنا حتدد ببداية وهناية لكل األعمال، كما أنه يعطي الزمنية حمددة حتديدا دقيقا، وأنه ينظر إىل الربامج الزمنية بقدسي
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تعليمات خمتصرة شفوية وال حيب احلديث الطويل ألنه يعتربه مضيعة للوقت، وأنه حيب التقارير املختصرة اليت توضح 

 املطلوب بسرعة. 

لآلخرين، وأهنا ويتلخص مفهوم السلطة لدى النمط الدكتاتوري من املديرين يف أن السلطة حق وله وليس حقا  

تفوض وقد فوضت له من أعلى، وأهنا حتكم تصرفات اآلخرين، كذلك فإن العالقات السليمة عند املدير الدكتاتور 

 هي عالقة شخص أيمر وشخص يطيع األوامر.

  :منط املدير اجملامل 

 حاجاهتم تتلخص االفرتاضات األساسية هلذا النمط يف أن احلاجات اإلنسانية متعددة وخيتلف األفراد يف

ودوافعهم، وأن الناس بطبيعتهم طيبون، ووظيفة املدير مساعدة مرؤوسيه يف حل مشاكلهم، وأنه يصور نفسه على أنه 

 األخ األكرب ووظيفته مساعدة اآلخرين.

أما طريقته يف اإلدارة فتتمثل يف اعتقاده أن كل شخص يكون مسؤوال عن تنفيذ العمل، حيث أن املدير اجملامل 

رؤوسني وال يدفعهم، وأن طريقته هي طريقة كماليات، وأنه خيطط العمل ولكن بدون إحكام حيث أن الناس يقود امل

طيبون، وأنه يتسامح مع مرؤوسيه واحملور التحفيزي الذي يعمل على أساسه هو حمور عاطفي اجتماعي، وأنه يعتمد 

دخل للتصحيح بسرعة أو بعنف لكي ال يسبب على التنظيم غري الرمسي ليعرف ما يدور يف التنظيم الرمسي وال يت

 مضايقات ألحد. 

أما نظرته لألهداف فتتمثل يف اعتقاده أنه ال ميكن حتقيق أهداف املنظمة إال إذا حققنا أهداف األفراد ومدراء 

همه هذا النمط يرددون دائما أن مصلحة العمل تتطلب االهتمام أوال مبصلحة األفراد، فيما تتلخص نظرته للزمن يف ف

 للسلطة على أهنا ذلك القبول من املرؤوسني املتعلق بتنفيذ عمل معني. 

واملدير اجملامل يهتم ابلعالقات غري املخططة أكثر من العالقات املخططة، وهو يشجع العالقات بني األفراد ومن 

 الطبيعي أن تظهر الشللية يف إدارته نتيجة تغذيتها ابألحاديث واالهتمام ابلناس. 



                                  مقاوالتية  -2ماسرت  –املقاوالتية  املهاراتحماضرات القيادة                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د.

14 
 

 دير البريوقراطي: منط امل 

تتمثل االفرتاضات األساسية هلذا النمط يف أن العمل شر أو ال فائدة فيه على أحسن تقدير، وأن معظم الناس 

أشرار والبعد عنهم غنيمة، وأنه ليس من مسؤوليته التحفيز، ومن يريد شيء يسعى إليه، كما أنه ليس من الضرورة 

 ذلك. الرقابة على الناس لعدم وجود فائدة من  

وتتلخص طريقته يف اإلدارة يف أنه ال يدير أشخاصا ولكنه مفقود بينهم، وأنه ال خيطط وال ينظم أو ال يوجد فتلك 

من وظائف الرئيس، كما أنه يؤمن برتك الناس على حاهلا، وهدف املدير البريوقراطي هو البقاء على قيد احلياة وهدف 

 معنيا به. املنظمة ال يهمه وال يشارك يف صياغته وليس

ومتثل نظرته للزمن يف أنه حيضر يف امليعاد إذا كان غيابه أو أتخريه سيكون ملحوظا، وينسحب من االجتماع دون 

أن يدري أحد خبروجه، وحيول الربيد الوارد إليه إىل املختص فورا أو إىل أعلى، ويبدو وكأنه مشغول وأن الوقت غري 

ى يف نفسه ساعي بريد وظيفته توصيل الرسائل ليس إال، ومن كايف حلل أي مشكلة، أما مفهوم السلطة لديه فإنه ير 

 حيث نوع العالقات فإنه يتجنب الظهور واالجتماعات والكالم. 

  :)منط املدير الزئبقي )امليكافيلي 

تتمثل االفرتاضات األساسية لدى هذا النمط يف أن العمل يف حد ذاته شيء مر، وأن الناس غري طموحني وأن 

 املستوى الفسيولوجي ومستوى األمان ملعظم الناس، وأن الرقابة نسبية وتوفر اجلو الودي.   التحفيز يتم على

أما طريقته يف اإلدارة فتتمثل يف إمكانية تنفيذ األعمال مبساعدة اآلخرين عن طريق إشراكهم يف القرارات، وأنه 

العمل مع االستعانة برأيهم ويؤمن   يقوم بتخطيط العمل مبشاركتهم عن طريق أخذ آرائهم بشكل عام، ويقوم بتنظيم

ابلتنظيم غري الرمسي وأمهيته، ويقوم بتحفيز اآلخرين ابستخدام الثواب والعقاب، ويقوم ابلرقابة على املرؤوسني وتوقيع 

 املعقول.   اجلزاء
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ن كذلك، فإنه جيد تعارضا بني أهداف املنظمة وأهداف الفرد من حيث نظرته لألهداف، فيما تتلخص نظرته للزم

يف أن األهداف حمددة بزمن معقول، وأنه ال ينظر إىل الربامج الزمنية وكأهنا جوهر العملية التخطيطية، وأن تعليماته 

ليست خمتصرة كالدكتاتور وليست طويلة كاجملامل فهي وسط، وهو ال حيب التقارير اليت تصمم بطريقة االستثناء، كما 

 أنه يعترب السلطة أبهنا سلطة اجملموعة. 

ينظر املدير امليكافيلي إىل نوعني من العالقات، مها العالقات الرمسية احملدودة واملعتمدة يف ضوء اهليكل التنظيمي و 

 والعالقات الشخصية.

  :منط املدير قائد الفريق 

تتمثل االفرتاضات األساسية لدى هذا النمط يف أن العمل طبيعي مثله مثل اللعب إذا كانت الظروف مالئمة، 

الرقابة الذاتية ال ميكن االستغناء عنها يف حتقيق أهداف املؤسسة، وأن الطاقة االبتكارية حلل املشكالت التنظيمية وأن  

واإلدارية، وأن التحفيز على املستوى االجتماعي ومستوى املكانة ومستوى حتقيق الذات ابإلضافة إىل املستوى 

قوموا بتوجيه أنفسهم ذاتيا ويكونوا مبتكرين إذا مت حتفيزهم الفسيولوجي ومستوى حتقيق األمان، والناس ميكن أن ي

 بشكل سليم.

وتتلخص طريقته يف اإلدارة يف أن مسؤولية التخطيط وحتقيق النتائج هي مسؤولية اجلميع، وأن التنظيم عبارة عن 

نظمة فليس نظام منسق إداراي فالكل مسؤول عن جناح املنظمة، وطاملا أن كل شخص شارك يف صياغة أهداف امل

هناك اختالف بني أهداف املنظمة واألهداف الشخصية، وابلتايل فإن التوجيه واملراقبة تنبع من ذات الفرد، وإن الفهم 

 املتبادل واإلحساس العايل مبسؤولية االلتزام جتعل الرقابة الذاتية ممكنة.

عن وضع األهداف للمنظمة، ولكن   وتتمثل نظرته لألهداف يف أن املدير قائد الفريق يعترب نفسه مسؤوال ليس 

ينظر إىل نفسه مسؤوال عن التأكد من أهداف سليمة للمنظمة منسقة مع أهداف سليمة للفرد، فاملدير الفعال يقوم 
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بوضع أهداف املنظمة مع مرؤوسيه ورؤسائه حبيث تكون هناك أهداف لكل منصب من املناصب اإلدارية متفقة مع 

 يا وأفقيا. املناصب اإلدارية األخرى رأس

وإن مفهوم املدير قائد الفريق للسلطة أبهنا املستمدة من الوقت واملوقف، فيما تعترب العالقات لدى قائد اجملموعة 

 عالقات عضوية، وميكن من خالل الشكل التايل توضيح نظرة متكاملة للقيادة. 

 الشكل 2: النظرة املتكاملة للقيادة 

 لقائد ا                 

 

 إدراك وفهم القائد            
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 : منوذج ميتشغان للقيادة الفعالة  - 6

كالقراءة أو الرايضيات أو أي جمال آخر يتمّثل مبهارات وسلوكّيات ميكن ألي فرد تعّلمها، وتطوير  القيادةإن 

على الشخصية القيادية هو رحلة منو تستمر مدى احلياة حبيث ميكنك إحراز التقدم من خالل التوّجه والرتكيز 

األهداف الواضحة والتجارب املقصودة وقبول االنتقادات والتعليقات السلبية واإلخفاقات، والتدريب على القيادة 

وتطويرها يكون أكثر فعالية عندما يعتمد على بياانت مستندة على التعلم التجرييب واملمارسة القائمة ابلثقة والعمل 

  .اصة واملميِّزة لكل فرداجلّدي ليتم دجمها مع رحلة تعلم القيادة اخل

اليت قادها عامل النفس “رينسيس   ميتشغانلذا ُأجريت الدراسات املتخصصة يف القيادة، وكان أبرزها دراسات  

  .بني العمال من خالل العالقة بني إنتاجية املوظف والسلوك اإلشرايف القيادي  الرضاليكارت” والذي قام بدراسة  

 للقيادة؟  ميتشغان ما هو منوذج  

للقيادة هو إطار عمل لتعريف القيادة حبيث يوّفر صيغة واضحة لفهم املهارات والسلوكيات   ميتشغانمنوذج 

القيادية اليت مّت صقلها ابلفعل من قبل املتعلمني وإظهار املهارات اليت حتتاج إىل تطوير وحتسني. مت إقرار منوذج 

لبحث التجرييب، حيث يعمل النموذج على تبسيط التعقيدات للقيادة بعد نصف قرن من املمارسة الواقعية وا  ميتشغان

 .الكبرية يف املفهوم من خالل استخدام إطار القيم التنافسية

وقد مت حتسني هذا املفهوم من قبل “روبرت كوين” و”كيم كامريون” وأعضاء آخرين يف هيئة التدريس من 

من قبل عدد كبري من القادة والشركات حول العامل،  ، وبعدها اعُتمِّد هذا النموذج على نطاق واسع ميتشغانجامعة 

أما اآلن فهو أساس دورات التعليم والتنمية واملمارسات االستشارية وغريها من برامج تطوير املهارات القيادية، كما مت 

https://sanger.umich.edu/our-model/
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 إطارًا إدارايً  40كواحد من بني أهم    2003عام  Financial Times االعرتاف به من قبل الصحيفة الربيطانية

 .يف التاريخ

 للقيادة   ميتشغانمنوذج  :3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر سكوت ديرو، جريتشن سربيتزر، براين فالنغان، بنيامني ألني، ترمجة: ايرا عمار ،  
https://atharah.com/developing-adaptive-leaders-for-turbulent-times-the-michigan-model-of-leadership/   

بوجود مفارقة رئيسية يف القيادة ترتبط بعاملني أساسيني موجودين يف   ميتشغانعرتف إطار العمل اخلاص بنموذج ي
  :مجيع الفرق واملنظمات واألفراد ويشكالن املادة األساسية للقيادة

، ابإلضافة (اإلجيابية )ابللون األصفر  احلاجة إىل تعزيز مفاهيم إنسانية مثل الوّد والتعاون والعالقات :العامل األول
 (.إىل احلاجات التنافسية من أجل توفري الوقت واجلهد وحتقيق النتائج واألهداف )ابللون األزرق

اإلصرار الذي جيب على القادة من خالله حتقيق السيطرة واالستقرار والتكامل )ابللون األمحر(  :العامل الثاين
 (.التغيري واالبتكار والتعلم )ابللون األخضرابإلضافة إىل تعزيز قوة  

بعًضا من أهم دراسات القيادة بكوهنا واحدة من أهم املراكز الرائدة لبحوث العلوم   ميتشغان لقد أنتجت جامعة  
  :االجتماعية، فبعض الدراسات اليت يعود اترخيها إىل مخسينات القرن املاضي حددت أسلوبني عريضني للقيادة ومها
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 .من خالل العالقة اإلنسانية معه واالهتمام حباجياته ورفاهيته وتطوره :وظفتوجيه امل •
كاإلشراف اجلاّد على املوظفني واالهتمام ابجلانب التقين للعمل ابإلضافة إىل املعايري الصارمة  :توجيه اإلنتاج •

 .واإلجراءات والقواعد اخلاصة ابلعمل

الفعالني: السلوك املركز على املهام، السلوك املوجه للعالقات، وحددت الدراسات أيًضا ثالث خصائص مهمة للقادة  
  .والقيادة التشاركية

جامعة والية أوهايو اليت أجريت يف أربعينات القرن املاضي من أكثر دراسات  دراساتو للقيادة    ميتشغان يعد منوذج  
  .القيادة السلوكية أمهية وشهرة، وال يزال يتم االستشهاد هبا حىت يومنا هذا

 : ميتشغانالنقاط الرئيسية للقيادة يف دراسات   
 

 

 

   :pleadershi-of-model-www.arageek.com/2021/09/16/michigan//https   ،119/09/202، مرمي مونس  :  املصدر

للموظفني   الرضا اخلاصة ابلقيادة األساليب القيادية اليت نتجت عنها أعلى مستوايت    ميتشغانحددت دراسات   •

املوظف والرتكيز املباشر عليه من   رضا ب القيادية بنوعني: إما  األسالي  ميتشغانوإنتاجيتهم، حيث صنف منوذج  

 .قبل اإلشراف العام، أو توّجه اإلنتاج الذي يرّكز على األنشطة لتنفيذ املهام املختلفة

حّدد البحث أن أسلوب “توجيه املوظف” أعطى نتائج أفضل وأكثر إجيابية مقارنة أبسلوب “توجيه اإلنتاج”،  •

 .املوظفني وابلتايل قّلة إنتاجيتهم  رضا ب توجيه اإلنتاج إىل عدم  أسلو   إتباعحيث أدى 

توجيه  • )أسلوب  املباشر  اإلشراف  وليس  العامني  املدراء  مع  املوظف  عالقة  تركيز  أن  إىل  الدراسات  نّوهت 

املوظف( أدى إىل نتائج أفضل، فاملوظفني لديهم احتياجات جيب على أرابب العمل معاجلتها والعناية هبا من 

ل حتسني اإلنتاجية، ويف املقابل يرّكز توجيه اإلنتاج على العناصر الفنية للتوظيف وأن املوظفون والعناصر أج

 .البشرية هم الوسيلة األساسية إلكمال اإلنتاج

ير بعدين للسلوك القيادي طو ت  

   اإلنتاج ه جتاا   ظفي و امل اه اجت 

 

https://sanger.umich.edu/our-model/
https://www.arageek.com/author/mariammwanes
https://www.arageek.com/2021/09/16/michigan-model-of-leadership
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 : للقيادة  ميتشغانانتقادات لنموذج  

يؤكِّد على أن ازدايد إنتاجية املوظفني واخنراطهم يف واجباهتم ومهامهم يكون يف ظروف أقل   ميتشغانجوهر منوذج  

من الضغط والتحكم املباشر، ومع ذلك ال ختلو هذه الدراسات من انتقادات وتساؤالت حول املنهجية والنتائج 

  .لظرفيةاخلاصة هبا، فأحد هذه االنتقادات هي عدم األخذ يف عني االعتبار املتغريات ا

مبعىن آخر: قد تتخذ القيادة أسلواًب فّعااًل يف موقف ما لكنه قد ال يصلح يف موقف آخر، فالظرف ومعطيات 

القيادة، ولذلك قد تعترب الدراسة مقيدة نوًعا ما ألهنا ال أتخذ يف   إلتباعاملوقف مها اللذان حيددان األسلوب الفّعال  

 ميتشغان ملوظفني والقادة، فقد يكون أسلوب القيادة الذي طرحه منوذج االعتبار مجيع ظروف وأنواع املنظمات وا

متطرف حيث أن استخدام نفس أسلوب القيادة يف شركتني خمتلفتني قد يؤدي إىل فشل واحدة وجناح األخرى 

ن حبسب معطيات الظرف، فاألفضل أن يكيِّف القادة سلوكياهتم وأساليبهم حبسب احلاجة والزمان واملكان بداًل م

  .الثبات وااللتزام بنمط واحد ال غريه

الدراسات يف حتديد ما إذا كان أسلوب القيادة هو نتيجة أو سبب، هل تركيز القيادة على املوظفني جتعل  فشلت

أو إنتاجية الفريق تدفع القائد للرتكيز على املوظف؟ قد يؤثر أداء املوظف على القائد، فإما أن الفريق أكثر إنتاًجا  

يكون أكثر تدريًبا له يف حال كانت املهمة معقدة وحباجة ملزيد من التوجيه، أو أن يثبت املوظف قدرته على التعامل 

 . لتايل منح املوظفني قدًرا أكرب من االستقالليةمع املهمة بسالسة من دون احلاجة إىل حتكم مباشر من القائد، واب

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/m/michigan-leadership-studies.asp
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  :ثاينالفصل ال

 القيادة نظرايت 
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 الفصل الثاين: نظرايت القيادة 
 

لقد شغلت ظاهرة القيادة اجلنس البشري منذ فرتة طويلة من الزمن، فالقيادة قد تنتقل من شخص إىل آخر أو قد 

 يقوم هبا ويتوالها أكثر من خص يف وقت واحد يف اجملتمع. تظل عند الشخص نفسه أو  

كما أن حتديد منط معني من السمات أمر صعب إن مل يكن متعذرا وذلك ألن العالقة بني السمة ودور القيادة 

لن تكتسب معناها إال إذا اعتربان تفاصيل طبيعة الدور فالشخص لن يصبح قائدا جملرد أنه ميثل منطا خاصا من مسات 

لشخصية، ولكن جيب أن يكون متصال ابحلقائق احلالية وبنشاط وأبهداف اجلماعة اليت هو قائد هلا، ومعىن ذلك أن ا

بعض الصفات اليت توصل البحث إليها ال ميكن أن تكتسب صفة العمومية، فمثل هذه الصفات الذاتية ال حتتفظ 

 بنفس درجة أولويتها وأمهيتها من وقت آلخر. 

ر يف كل القادة حد أدىن معني من القدرات إال أن هذه القدرات موزعة أيضا على مدى واسع إذن جيب أن يتوف

بني غري القادة، وفضال عن ذلك فإن مسات القائد قد تبدو أهنا ضرورية لقائد آخر يف موقف خمتلف، وهنا ظهرت 

يف مواقف معينة وليست نتيجة لصفات   نظرية املواقف اليت تقوم على أن القيادة هي نتيجة مباشرة للتفاعل بني األفراد

 معينة بطريقة معينة. 

 ومن هنا تبدو أهم النظرايت املفسرة للقيادة متمثلة يف: 

 نظرية السمات القيادية ونظرهتا للنمط القيادي الفعال:  ➢

 تفسري اعتقدت النظرايت املبكرة يف القيادة أن فعالية القيادة تنبع من خصائص القائد الشخصية. ومبعىن آخر مت 

القيادة وقدرة القائد من خالل بعض الصفات، فالقائد الفعال من وجهة نظر هذه النظرية هو القائد الذي يتسم 

( Longenecker & Pringle 1988بـ:"الذكاء والشجاعة وطول القامة والثقة ابلنفس والعديد من الصفات )

ض اخلصائص والسمات واملميزات اليت ال يتمتع هبا ويرى أصحاب هذه النظرية أن هللا قد منح قلة من األشخاص بع
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غريهم، وهذه السمات هي اليت تؤهلهم لقيادة اجملموعة والتأثري يف سلوك أفرادها. وميكن إمجال هذه السمات فيما 

 يلي:  

التكيف، الذكاء وسرعة البديهة، طالقة اللسان، الثقة ابلنفس، اإلميان ابلقيم، املهارة وحسن األداء، القدرة على  

احلزم، السرعة يف اختيار البدائل املناسبة، املقدرة على اإلقناع والتأثري، االستعداد الطبيعي لتحمل املسؤولية، املقدرة 

داخل التنظيم    على التنسيق وخلق الوحدة وحتقيق الرتابط داخل التنظيم، املهارة يف إقامة اتصاالت وعالقات جيدة

ور، القدرة على متييز اجلوانب اجملمعة وغري اجملمعة للمشكلة، األمانة واالستقامة، وخارجه، احلكم الصائب على األم

النضج العاطفي والعقلي، وجود الدافع الذايت للعمل واالجناز، حب العمل واإلملام جبوانبه ونشاطاته، القدرة على فهم  

نظيم والتقدير واختيار املرؤوسني وتدريبهم والفصل األمور، املهارة اإلدارية )القدرة على التصوير واملبادأة والتخطيط والت

 يف منازعاهتم(. 

ومما سبق فمن الصعب توافر كل هذه السمات بشكل متكامل يف شخص معني، وإن كان من احملتمل أن   - 1

 يتوافر بعضها يف شخص واحد.

ليت ترتبط وتؤثر على وإىل جانب هذه الصفات والسمات يفرتض إملام القادة بعدد من املهارات املكتسبة ا  - 2

 القائد وأدائه وهي: 

  :املهارة الفنية 

وتتطلب معرفة القائد املتخصصة يف فرع من فروع العلم والقدرة على األداء اجليد يف حدود التخصص، وابإلضافة 

إىل املعرفة املتخصصة وعلمه بطبيعة املنظمة، وأيضا قدرته على استخدام األدوات واألجهزة املتاحة يف هذا 

 التخصص. 

 :املهارة اإلنسانية 
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املقدرة يف التعامل وهذه املهارة تعين قدرة القائد على التعامل مع األفراد واجلماعات بعكس املهارة الفنية اليت تعين  

 مع األشياء. 

هلم إن إدراك القائد مليول واجتاهات مرؤوسيه وفهمه ملشاعرهم وثقته فيهم، وتقبله القرتاحاهتم وإفساح اجملال  

إلظهار روح االبتكار فيما يقومون به من أعمال، وخلق اإلحساس لديهم ابالطمئنان واالستقرار يف العمل، وتلبية 

طلباهتم وإشباع حاجاهتم، كل هذه األمور جيب أن تشكل جزءا من سلوكه اليومي من خالل تصرفاته وتعامله مع 

 مرؤوسيه.

  :وينبثق منها نوعان: املهارة الذهنية 

تتمثل يف قدرة القائد على فهم عمله، وقدرته على توزيع العمل داخل التنظيم توزيعا عادال،   املهارة اإلدارية:   - أ

ووضع معدالت ومقاييس لألداء، وحتقيق التنسيق بني النشاطات والوحدات املختلفة، وإعداد وتطوير الكفاءات 

 ابة للتحقق من إجناز األعمال على أفضل وجه. البشرية، وتبسيط األسباب واإلجراءات، والقيام بعملية الرق

تتمثل يف قدرة القائد على تبصر للصاحل العام واألهداف العامة للدولة، واالرتباط ابلنظام املهارة السياسية:    -ب

العام والربط بني أهداف املنظمة وسياساهتا، وبني أهداف وسياسات الدولة واجملتمع، والتوفيق بني االجتاهات 

 املختلفة املوجودة ابجملتمع وبني عمل املنظمة.   والضغوط

إن الدراسات األخرية حول نظرية السمات وأثر السمات الشخصية يف فعالية القيادة استخدمت إجراءات القياس 

 املختلفة بصورة أفضل مبا فيها اختبارات املشروعات، حيث تركز يف اختباراهتا على املديرين واإلداريني أكثر من األنواع

األخرى من القادة، وهكذا فإن دراسات السمات الشخصية للقادة تستمر ولكنها هتدف إىل اكتشاف العالقات بني 

 هذه السمات والفعالية القيادية لإلداريني. 

إال أن دراسات اجليل الثان أوضحت وجود عالقة بني السمات الشخصية والفعالية يف القيادة اإلدارية، وأن هلا 

ن هذه الدراسات مل تعتمد افرتاض نظرية السمات أبن القادة يولدون وال يصنعون، بل من خالل أثر كبري ولك
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توجهات أكثر اتزاان ومنطقية، وهي أن القيادة الفعالة والقائد الفعال نتيجة للسمات الشخصية وظروف املوقف، وهذا 

ها القادة، وخاصة يف املرحلة األخرية، ما تشري إليه دراسات ستوجدل والذي حلل العوامل واخلصائص اليت يتصف ي

 ويضعها يف أبعاد ثالثة كما يلي:

 * فنية

 * إنسانية 

 * وظيفية 

 وقد وجهت انتقادات إىل هذه النظرية من أبرزها: 

أهنا ال أتخذ ابحلسبان املواقف اليت جيد فيها القائد نفسه، كما أن السمات واخلصائص مل تكن ابلوفرة اليت   - أ

 ليها معلومات دقيقة.ميكن أن يبىن ع

 إمهاهلا لدور اإلتباع يف إجناح عملية القيادة، ومن املعروف أن دورهم كبري يف جناح أعمال القائد.  -ب

برهنت الدراسات النفسية أبنه ينذر التشابه بني مسات أي قائدين، لذلك كان واضحا أن هناك صعوابت   - ج

صة أن السمات ال تدل داللة حقيقية على أهنا السبب الرئيس أمام تعميم نتائج هذه النظرية بشكل علمي أثبت خا

للقيادة الفعالة، لذلك اجته البحث للرتكيز على ما يفعله القائد، ألن السلوك يتم تعمله واكتسابه، فربزت أحباث هتتم 

وهايو اليت ابملدخل السلوكي للقيادة الذي أيخذ ابالختبار السمات الشخصية للقائد، ومن أبرزها أحباث جامعة أ

 حددت بعدين للقيادة: 

أحدمها املبادأة يف العمل، والبعد اآلخر هو االعتبارية، ويشري إىل القدرة على توليد الثقة والود والتعاون بني القائد 

 والعاملني. 
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 النظرايت السلوكية:  ➢

الفعال عند (، أن هذه النظرايت ظهرت بسبب أن مؤشر النمط القيادي  Hanson,1979يرى هانسون )

 أصحاب نظرية السمات غري موجود. 

ويف حماولة لتحديد أمناط السلوك القيادي الفعال، ظهرت عدة دراسات تنتمي إىل املدرسة السلوكية، وتفرتض 

 هذه الدراسات أن القائد الفعال ميتلك منطا قياداي حمددا لقيادة اآلخرين. 

(، بسبب عجز نظرية السمات عن Longenecker 1988ولقد جاءت هذه الدراسات كما يقول لوجننكر )

التحديد الدقيق ملفهوم فعالية القائد. لذلك مت االجتاه إىل دراسة سلوك القائد أو النمط القيادي، ومبعىن آخر انتقل 

 االهتمام من الصفات اليت يتمتع هبا القائد إىل الطريقة اليت يتصرف فيها القائد. 

 ت حتديد أكثر األمناط القيادية فعالية إىل عدد من الدراسات:وميكن تقسيم الدراسات اليت حاول 

وتعترب هذه الدراسة بداية   :(1934Lewin & Lippitt & Whiteدراسة لوين وليبيت ووايت )  ❖

 . Iowa 1939االجتاه السلوكي يف جامعة أيوا  

 منط وهي: حيث أمكن تصنيف القادة إىل ثالثة أمناط، واكتشاف إنتاجية األتباع حتت أتثري كل  

  Authoritarianالنمط األوتوقراطي    - 1

  Democratic النمط الدميقراطي  - 2

 Laissez faireالنمط التسييب املتساهل   - 3

 ، أن هذه الدراسات تعد األوىل واألكثر أتثريا يف دراسة األمناط القيادية.1979ويرى هانسون  

سلوك اجلماعة ابختالف النمط القيادي؟ وقد توصلت وقد سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال التايل: هل يتأثر  

 الدراسة إىل النتائج التالية: 
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إن األفراد يف ظل القيادة الدميقراطية يتمتعون بدرجة عالية من املبادرة وحرية العمل وإنتاجية مرتفعة ودرجة   - 1

 عالية من اإلبداع واملشاركة يف اختاذ القرار. 

ك إنتاجية مرتفعة واعتمادية عالية على القائد، كما وجد أن درجة اإلبداع متدنية، يف القيادة األوتوقراطية هنا   - 2

 وهناك حالة من اإلحباط والعدائية بني اجلميع انهيك عن انعدام املشاركة يف القرار. 

ارات أما القيادة املتساهلة فكانت عملية اإلنتاج متدنية جدا ابإلضافة إىل حاجة األفراد إىل اإلرشاد. والقر   - 3

 تصنع بشكل غري خمطط. 

لقد كانت هلذه الدراسة أمهية قصوى كونه ألهنا الرائدة يف فحص األمناط القيادية الفعالة بشكل علمي. كما أن 

املفاهيم اليت خرجت هبا الدراسة مثل: القيادة الدميقراطية واألوتوقراطية والقيادة املتسيبة، أثرت الفكر اإلداري يف مجيع 

           وأصبحت كلمة دميقراطي تشري إىل اإلدارة اجليدة، وكلمة أوتوقراطي تشري إىل اإلدارة السيئة  أحناء العامل  

(Hanson, 1979, p.240.) 

 : Ohio state universityدراسات جامعة أوهايو   ❖

، أجريت سلسلة من الدراسات للكشف عن أكثر النشاطات أمهية يقوم هبا القائد الناجح 1945يف بداية عام  

تربوية، رجال أعمال. ومن أجل هذه الغاية مت تطوير مقياس بغض النظر عن نوعية اجملموعة اليت يقودها مجاعة دينية،  

 . Leader behavior description questionnaireأطلق عليه مقياس وصف السلوك  

 ومازال يستعمل حىت اآلن، وبناء عليه مت تصنيف القادة اعتمادا على بعدين: 

 Initiating structure* االهتمام ابلعمل  

   consideration* االهتمام ابلعالقات اإلنسانية  
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العاملني، أما البعد الثان فيشري ويشري البعد األول إىل النشاط الذي يقوم به القائد لتنظيم العمل وتوجيه األفراد  

إىل النشاط الذي يقوم به القائد يف االهتمام ابألفراد وحتقيق الرضا واحلاجات الفردية هلم. إن القائد الذي يركز على 

 ( Rue & Byars, 1986, p.381البعدين هو األكثر فعالية، وابلتايل هو القادر على حتقيق أهداف األفراد )

 :University of Michigan  شغان ميتدراسات جامعة  ❖

ولكن  1947استعملت هذه الدراسات نفس األبعاد اليت استخدمت يف دراسات جامعة أوهايو وكان ذلك عام 

 بتسميات خمتلفة: 

   production –centered leaders  * االهتمام ابإلنتاج 

    employee –centered leaders* االهتمام ابألفراد  

وكانت النتائج اليت توصلت إليها جامعة ميتشغان مشاهبة لتلك اليت توصلت إليها جامعة أوهايو، من حيث أن 

 ,Hodgetts & Altman, 1979)أكثر األمناط فعالية هي اليت جتمع بني االهتمام ابإلنتاج واالهتمام ابألفراد  

p.190 ) 
 النمط القيادي الفعال: و   Likertدراسات ليكرت   ❖

، وهو مدير معهد البحوث االجتماعية يف جامعة ميتشغان آنذاك بنشر نتائج 1961قام رنسيس ليكرت عام 

 دراسته يف كتابه املعروف أمناط جديدة يف اإلدارة. 

 ويرى ليكرت أن أمناط القيادة ميكن تصنيفها إىل أربعة أمناط وقد أطلق عليها كلمة أنظمة وهي:

الذي يستبد ابلسلطة، ويستغل   exploitive authoritativeالنمط األوتوقراطي املستغل    النمط األول: *  

 األفراد. 

، وهو املستبد يف اإلدارة، ولكنه عطوف benevolent authoritativeاألوتوقراطي العطوف    * النمط الثان:

 بطبيعته. 
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عون واالستشارة من األفراد ولكنه ينفرد ابختاذ ، وهو يطلب الconsultativeاالستشاري   * النمط الثالث: 

 القرار.

وهو يعطي بعض األوامر ويتشارك مع األفراد يف النقاش، ويتخذ القرار   participativeاملشارك    * النمط الرابع: 

 ابإلمجاع واألغلبية. 

كثر األمناط فعالية يف واستخدم ليكرت مقياسا خاصا لتحديد النمط القيادي الفعال إلدارة املنظمة، وأثبتت أن أ 

 (. Rue & Byars, 1980, p.349إدارة الشركة هو النمط الرابع ) 

 والنمط القيادي الفعال:  Halpinدراسة هالبي   ❖

بدراسة هدفت إىل حتديد أكثر األمناط القيادية فعالية معتمدين على املقياس الذي استعمل من قام هالبني ووينر  

 االعتماد بداية على أربعة أبعاد لتحليل السلوك القيادي، وهي: قبل جامعة أوهايو، وقد مت  

 Initiating Structureاالهتمام ابلعمل    - 1

  Consideration االهتمام ابملشاعر اإلنسانية  - 2

  Production Emphasisالتأكيد على اإلنتاج  - 3

   Sensitivityاحلساسية والوعي االجتماعي  - 4

 قاما إبسقاط البعدين الثالث والرابع، ومت االكتفاء ابألول والثان. وبعد تقييم النتائج  

 ونتج عن ذلك ظهور أربعة أمناط قيادية:

 * منط عال يف االهتمام ابلعمل واملشاعر اإلنسانية 

 * منط عال يف االهتمام ابلعمل، ومتدن يف االهتمام ابملشاعر اإلنسانية 

 اإلنسانية   * منط متدن يف االهتمام ابلعمل واملشاعر

 * منط متدن يف االهتمام ابلعمل وعال ابملشاعر اإلنسانية
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وتبني هلم أبن النمط األول الذي يتصف أبنه عال يف اهتمامه ابلعمل واملشاعر اإلنسانية هو األكثر فعالية. 

(Hanson P.188( ،)Hodgetts & Altma, 1979, P.243 .) 

النمط ألنه األكثر حتقيقا للرضا الوظيفي وزايدة اإلنتاجية. وقد أكد الكثري من الدراسات على فعالية هذا  

 (. 1994( )األشقر، 1985)الشلول،

 دراسة بليك وموتون والنمط القيادي الفعال:  ❖

( بتطوير ما عرف ابلشبكة اإلدارية، وتركزت على مخسة أمناط قيادية،  Blake & moutonقام بليك وموتون )

 السابقني ولكن بتسمية خمتلفة ومها: وذلك ابستخدام البعدين  

 Concern for productionاالهتمام ابلعمل    - 1

 Concern for peopleاالهتمام ابلعاملني  - 2

( 1وقد صور الباحثان هذين االهتمامني على شكل شبكة مكونة من تسع نقاط على كل حمور، ميثل الرقم )

( االهتمام العايل، وعليه فإن النمط القيادي يتحدد 9الرقم )( االهتمام املتوسط، و 5االهتمام املنخفض، والرقم )

( تقسيمات رئيسية، وعلى 9بدرجة االهتمام بكل من العمل والعاملني، ومت تقسيم كل بعد من أبعاد الشبكة إىل ) 

( منطا من أمناط السلوك القيادي، إال أن النظرية حتدثت عن 81الرغم من أن هذه التقسيمات تسمح بتحديد ) 

 سة أمناط قيادية رئيسية هي: مخ

  Improverished(: اهتمام قليل ابلناس والعمل، ويطلق عليه أحياان النمط املسلوب  1-1النمط )   - 1

 (: اهتمام عال ابلناس والعمل 9-9النمط )   - 2

 Middle of the road(: اهتمام متوسط ابلناس والعمل  5-5النمط )   - 3

 ابلعمل ومتدن ابلناس (: اهتمام عال  1-9النمط )   - 4

 (: اهتمام عال ابلناس ومتدن ابلعمل 9-1النمط )   - 5
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( أي ابن الفريق. Team-Builder( أفضل هذه األمناط وأكثرها فعالية، ويطلق عليه اسم )9-9ويعترب النمط )

(Proctor, 1982, p.175( ،)Hanson, 1979, p.268 ) 
 للنمط القيادي الفعال:  Reddinدراسة ريدن   ❖

 حدد ريدن أبعادا ثالثة للنمط القيادي هي: 

  relationship orientationالتوجه حنو العاملني   ✓

  task orientationالتوجه حنو العمل   ✓

 effectivenessالفعالية   ✓

النظام ال من ويعرف ريدن ابملدى الذي يستطيع فيه املدير حتقيق املتطلبات األساسية، وتعترب من خمرجات  

 مدخالته، كما أنه ميكن قياسها، وعندها نستطيع أن نقرر أبن النمط القيادي املستعمل فعال أو غري ذلك. 

وقد حتدث ريدن عن أربعة أمناط قيادية رئيسية، وهي نفسها اليت حتدثت عنها جامعة أوهايو واستعملها بليك 

 وموتون. 

 النظرايت التوافقية يف القيادة: ➢

 حول التوافقية يف القيادة:   Fiedlerمنوذج فيدلر    -أ

لقد أوجد فيدلر أول نظرية رئيسية، ليقرتح عالقات اتصال توافقية حمددة يف دراسته ملوضوع القيادة قائال: إن 

القائد وتفضيله أسلوب القيادة يقرره نظام دافعية يقرتحه القائد وأن فاعلية اجلماعة ترتبط أبداء أو عمل مييز أسلوب  

 املوقف، حيث أن أداء اجملموعة ذو متاس أو مالزمة حملفزات القائد للجماعة وسيطرته وأتثريه يف املوقف. 

تتميز هذه النظرية عن التفكري السابق أبهنا تصور موقف القيادة كميدان تنافسي أو صراع يسعى به القائد لتحقيق 

 واحد. حاجات شخصية وإجناز أهداف تنظيمية يف وقت  

وأسلوب القيادة  Leadership behaviorمييز فيدلر حبرص وعناية بني مصطلحي سلوك القيادة  

Leadership style ،ألن سلوك القيادة يشري إىل التصرفات احملددة للقائد يف توجيه أداء عمل اجملموعة وتصويبه ،
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ت النتساب الفرد أو انتمائه إىل اجملموعة، ويف على سبيل املثال يستطيع القائد تقدمي اقرتاحات بناءة ووضع اعتبارا

املقابل إذا أردان املقارنة جند أن أسلوب القيادة يرجع إىل تركيبة احلاجة اخلفية للقائد وإىل حتفزه إىل التصرف يف مواقف  

 شخصية خمتلفة. 

البناء ما بني أسلوب إن أسلوب القيادة مسة شخصية، ال تصف نوعا حمددا من سلوك القائد، ويبني فيدلر الفراق  

القيادة وسلوك القيادة، وملزيد من التوضيح يؤكد فيدلر أن سلوكيات القيادة لنفس الشخص القائد ختتلف من موقف 

 آلخر، بينما تركيبة احلاجة اليت حتفز هذه التصرفات رمبا تبدو واحدة. 

س العامل الشريك األقل تفضيال ولتحديد أساليب القيادة قام فيدلر بتطوير مقياس شخصية بسيط يسمى مقيا

بندا، واملستجيب للمقياس يطلب منه أن حيدد الشخص الذي ال يفضل العمل   16وقبوال، وأن املقياس يتكون من  

 معه. 

( قد فسر أداؤه وفائدته اليت تتغري عرب السنني يف البداية، فقد شوهد ببساطة كبرية كقياس Lpcإن مقياس فيدلر )

القائد من الصعب التعامل معهم وبعدها فسر املقياس كأداة متيز بني األفراد ذوي اجتاه وظيفي أو لرد فعل ألفراد جيد  

كمقياس للرتكيبة الذهنية املعقدة لألشخاص املطبق عليه املقياس، ويستخدم اليوم هذا املقياس كإشارة أو داللة حلوافز  

المة متدنية يف املقياس، وحتفزهم تلبية وظيفة حيث حيرزون عالقائد أن يفسر أسلوبني للقيادة، أحدمها القائد املتوجه لل 

النزوات املفضلة لديهم على االجناز الناجح يف العمل، واآلخر القائد املتوجه للعالقات حيث حيرزون عالمات أعلى 

 يف املقياس. وحيرزون إشباعا لألتباع من خالل عالقات شخصية انجحة. 

وافقية يف القيادة تتحدث عن أنواع خمتلفة من الواقع أو املواقف اليت تتطلب إن الفرضية املتضمنة يف منحى الت

نواعا وأمناطا خمتلفة من القيادة، لذلك فإن العنصر الثان من النظرية هو املوقع. وهنا يدور يف الذهن سؤال حول ما أ

 يستطيعه الظرف نفسه أن ميلي على القائد أن يكون مؤثرا يف العمل. 

 لر ثالثة عناصر رئيسية تقرر تفضيل املوقف اجلماعي وهي: ولقد حدد فيد 
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 Postion power of lenderقوة املوقع للقائد    -

  Task structureتركيبة بنية املهمة  -

   Sender- member relationsعالقة القائد ابألفراد  -

  :قوة موقع القائد 

املنظمات/املؤسسات سلطة رمسية للقائد، حيث أن قوة هي الدرجة اليت متكن القائد من توجيه أوامره وهي يف  

املوقع تقرر املدى الذي إليه يستطيع القائد أن يكرم أو يعاقب موظفيه، وبنفس الوقت فإهنا حتدد فيما إذا كانت 

فا عن اجلماعة قادرة على مواجهة القائد، وحتدد أيضا إن كان القائد يستمتع مبرتبة خاصة أو رمسية أو رتبة جتعله خمتل

أفراد اجملموعة، حيث أن قوة املوقع أيضا جتعل مهمة القائد أكثر سهولة رغم أنه ليس ابلضرورة أن تؤدي قوة املوقع 

 إىل أداء أفضل للمجموعة يف حتقيق العمل. 

  :تركيبة بنية املهمة 

خطوة أخرى، حيث جند يف هي احلد الذي يكون العمل حمددا بوضوح ومتنوعا ومربجما بطريقة اخلطوة اليت تليها 

األعمال ذات الرتكيبة العالية أن القائد ومجاعته يعرفون ما عليهم أن يفعلوه وكيف يفعلونه، ويف املقابل جند أن 

األعمال غري املنظمة وغري املركبة بتنظيم منسق وذات األهداف الغامضة جتعل من العمل شيئا صعبا لكل من القائد 

نقول أن العالقة طردية بني تركيبة العمل واألداء، حيث أنه كلما زاد الرتتيب والتنظيم يف   ومجاعته، وهبذا نستطيع أن 

 بناء املهام اخلاصة يف العمل كلما زاد حب القائد ملوقعه. 

 :عالقة القائد مع األفراد 

هي عالقة حتدد املدى أو احلد الذي إليه يكون القائد مقبوال وحمرتما من قبل أعضاء اجملموعة اليت يرأسها، كما 

أهنا تبحث عن نوعية العالقات الشخصية ما بني القائد ومجاعته ونوع السلطة غري الرمسية للقائد، حيث جند أن 

وتصرفه ومدى أتثريه يف أعضاء اجملموعة املرؤوسة من قبله، مث  العالقة بني القائد ومجاعته تقررها شخصية القائد نفسه



                                  مقاوالتية  -2ماسرت  –املقاوالتية  املهاراتحماضرات القيادة                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د.

34 
 

يتبع ذلك التأثري تركيبة العمل وموقع السلطة، لذلك نستطيع أن نقول أن للقائد سيطرة على املوقف وتصبح أكثر 

 أتثريا حينما: 

 * تكون اجملموعة متعاونة

 ل * يعرف القائد حتديدا ما سينجزه وكيف سينجز ما لديه من أعما

 * حينما تعطي املنظمة القائد وسائل متكنه من تكرمي أفراد جمموعته ومعاقبتهم 

من هنا وضع فيدلر ثالثة عناصر لتشكيل تسعة مواقف مرتبة حسب رواجها أو تفضيلها، وكل من هذه العناصر 

 قد صنف إىل : 

 * عالقة جيدة أو ضعيفة مع أفراد اجملموعة

 مرتبة   * سلسلة أعمال منظمة ومرتبة أو غري 

 * قوة املوقع عالية ومنخفضة 

 :Houseهلاوس    path- goal theoryنظرية ممر اهلدف    -ب

تعمل هذه النظرية على تكامل املفاهيم اليت مرت سابقا، وهي سلوك القائد وتفضيل املوقف مع تعريف فريد 

للفاعلية، وتسمى هذه النظرية ممر اهلدف ألهنا تقيس كيفية أتثري القيادة على إدراك أتباعهم ألهداف العمل 

ف، وهكذا فإن فعالية القادة تكون أكرب حينما واألهداف الشخصية واملمرات أو الطريق املؤدية إىل حتقيق األهدا

 يعززون مستوايت القبول والرضا والواقعية لدى أتباعهم. 

إن سلوك القائد يف هذه النظرية خيتلف عنه يف نظرية فيدلر، حيث أهنا تركز على سلوك القائد وليس على القاعدة 

 ن هذه النظرية أربعة أنواع رئيسية لسلوك القائد هي: التحفيزية للفعل، أو ما يقف وراء السلوك فيدفعه للفعل، تتضم

* القيادة التوجيهية: جمموعة السلوكيات اليت توضح التوقعات املطلوبة، وتعطي توجيها لألتباع إلتباع القواعد 

 واإلجراءات.
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بحث معهم * قيادة توجيه حتقيق اهلدف: جمموعة السلوكيات اليت تضع أهدافا تتحدى العاملني األتباع، ويتم ال

عن أفضل اإلجراءات لتحسني األداء والتشديد على التميز يف حتقيق هذه األهداف، ومبا يظهر الثقة العالية يف األتباع 

 ابعتبارهم سيحققون األهداف وفق معايري أداء عالية. 

 اء العمل. * القيادة الداعمة: جمموعة السلوكيات اليت تبني االهتمام ابألتباع وختلق أجواء ودية تسود أجو 

* القيادة التشاركية: جمموعة السلوكيات اليت تدعو إىل استشارة األتباع واستثمار أفكارهم يف عملية صنع القرار 

 قبل اختاذه. 

تنقسم العوامل املوقفية يف نظرية ممر اهلدف إىل نوعني أحدمها يدور حول اخلصائص الشخصية لألتباع وهم 

حلصول على الرضا واألخر املتطلبات والضغوط البيئية، كما يتم التعريف يكافحون إلجناز أهداف العمل هبدف ا

بفاعلية القائد يف هذه النظرية من خالل احلاالت النفسية لألتباع وليس من خالل إجنازهم للمهمة، وهذا يعين أن 

اع عالية على سلوك سلوك القائد وفاعليته تتوقف على حتسينه لرضا األتباع عن العمل، فكلما كانت درجة رضا األتب

القائد، فإهنا تعمل بدورها على تعزيز دافعية األتباع للعمل، عموما فإن القيادة التوجيهية مناسبة يف املواقف اليت من 

شأهنا العمل على تقليل غموض الدور، كما تزيد من حفز األتباع مبا تقدمه هلم من مكافآت وهذا يعزز دور العمل 

 لألتباع.  

 :Blanchard & Hersyرد وهريسي نظرية بالنك  -ج

( بناء على افرتاض Life cycle theory of leadershipوطور كل من بالنكرد وهريسي نظرية دورة احلياة )

مفاده أنه بزايدة درجة النضوج عند العاملني، أي القدرة على العمل وحتمل املسؤولية، كان السلوك القيادي املالئم 

متباينة من االهتمام ابلعمل والعالقات بني العاملني. وهذا يؤدي إىل عدم وجود منط قيادي فعال حيتاج إىل درجات  

 اثبت، حبيث أن لكل منط قيادي الظرف اخلاص به، حيث حتدد درجة نضوج األفراد النمط القيادي الفعال. 

 يف هذا اإلطار وضعت نظرية بالنكرد وهريسي االفرتاضات التالية:
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 مط القيادي املهتم ابلعمل األكثر فعالية يف جمموعة العمل غري الناضجة بدرجة كبرية أن يكون الن  - 1

 يكون النمط القيادي املهتم ابلعمل والعاملني األكثر فعالية يف جمموعة العمل غري الناضجة نسبيا  - 2

 يف جمموعة العمل الناضجة نسبيا  يكون النمط القيادي املهتم ابلعاملني األكثر فعالية   - 3

يكون النمط القيادي املهتم قليال ابلعمل والعاملني األكثر فعالية يف جمموعة العمل الناضجة بدرجة كبرية.   - 4

 (. 1992)العمري،  

 النظرية املوقفية:  ➢

( ابهلدف من النظرية، وأنه يتصل بضرورة مالحظة املرونة الشخصية Edgar scheinيعرف إيدجر سكني )

للقادة ومدى متكنهم من املهارات الضرورية لتنويع سلوكهم اخلاص املتصل حباجات العاملني األتباع ودوافعهم، إذا  

ان هامتان كانت حاجات العاملني ودوافعهم خمتلفة فإن التعامل معهم جيب أن يكون متنوعا وخمتلفا، هنالك صفت

للنظرية تستحقان املالحظة، األوىل: أهنا تنطبق على كل من األفراد واجملموعات، والثانية: ختاطب النظرية كال من 

العالقات اهلرمية والكلية، لذلك جيب أن يكون هلا تطبيق سواء أكان أحدمها حياول التأثري يف سلوك املرؤوس أو 

ظرية مع سلوك القائد وليس مع شخصيته، حيث يظهر مصطلح منط القيادة أو وتتعامل الناملسؤول األعلى أو الزميل،  

أسلوب القيادة خبالف تعريف فيدلر، فبالعودة إىل أحد النماذج األربعة التالية لسلوك القائد فإننا ال جند ما يشري إىل 

 االحتياجات التحضريية للفرد. 

( أسلوب عايل يف املهمة وعال يف 2ل يف العالقات، ) ( أسلوب عايل يف املهمة وقلي1يصنف سلوك القائد إىل )

( أسلوب قليل يف املهمة وقليل يف العالقات ومجيع 4( أسلوب عايل يف العالقات وحتليل يف املهمة، )3العالقات، )

 هذه األساليب تصبح فعالة ابالعتماد على ظروف املوقف. 
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 To analyze the nature ofيل طبيعة املوقف  وابلنسبة للموقف تستخدم النظرية متغريا واحدا فقط لتحل

the situation هو النضج ،Maturity   أن النضج أو االستحقاق ميثالن القدرة على وضع أهداف قابلة للتحقيق

 والرغبة والقابلية على حتمل املسؤولية، وخربة الفرد أو اجملموعة.

املتعلق ابملهمة ليس فقط لديهم القابلية واملعرفة واخلربة والتحفيز إن األفراد الذين لديهم مستوى عال من النضج  

للقيام ابلعمل فحسب، بل أيضا حيملون مشاعر الثقة ابلنفس واحرتام الذات، ومن جهة أخرى األفراد الذين لديهم 

داء الوظيفة مستوى منخفض من النضج املتعلق ابملهمة، فإن لديهم مستوى منخفض يف القدرة والدافع واملعرفة أل

 )العمل( كما يف النضج النفسي.

 وفيما يلي موجزا ألهم خصائص ومسات القيادة الفاعلة وأساليبها:

استنادا إىل فروقهم الفردية، ويستخدم آليات عمل الفريق وهو القائد القادر على التمييز بني العاملني  *منفذ:  

 إضافة إىل أنه حمفز جيد للعاملني معه. 

د القادر على تطوير االهتمام ابلعالقات الشخصية كمهارة أخرى لدى العاملني إىل احلد هو القائ  *مطور: 

 األقصى، كما هو القائد قادر على تقليل االهتمام ابإلنتاج لديهم، فضال عن هدفه يف تطوير العاملني. 

اء، وهو حمكوم هو الذي يعمل على تقليل اهتمام العاملني معه ابإلنتاج واألفراد على حد سو   *بريوقراطي:

 ابلقوانني والتشريعات فقط. 

 االجتاهات احلديثة يف القيادة:  ➢

تعددت املداخل والنظرايت ملوضوع القيادة واليت عرضت يف نظرية السمات ونظرايت السلوك والنظرايت املوقفية، 

ات وما رافق ذلك من أفكار لكن بيئة اآلمال املتغرية إضافة إىل تعقيد العمليات والرتاكيب التنظيمية اجلديدة للمنظم

واجتاهات فلسفية فرض نظرة متجددة للقيادة يف منظمات األعمال، فمنذ سبعينيات القرن املاضي وضع برينز أساسا 
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لنظرية القيادة التحويلية والقيادة التبادلية واليت احتلت حيزا كبريا من اهتمام الباحثني منذ ذلك احلني، وقام آخرون 

 س أساليب القيادة التحويلية والتبادلية مث استخدامها عامليا وعلى نطاق واسع.بتطوير أدوات لقيا

 القيادة اإلجرائية أو التبادلية:  .أ

ركزت النظرايت السابقة على القيادة اإلجرائية، وهي القيادة اليت توجه األفراد وحتفزهم لتحقيق أهداف املنظمة 

وأدوار األفراد، وكان تركيز النظرايت على مسات القائد واملرؤوسني والعوامل املكتوبة من خالل توضيح متطلبات العمل  

 املوقفية املؤثرة يف فعالية القائد. 

إن األصل يف النظرة إىل وظيفة القائد هو قيامه بتحفيز العاملني إلجناز ما هو مطلوب منهم من خالل توفري 

يت يبذلوهنا جتاه ذلك اإلجناز وحتقيق أهدافه، هذه املبادلة يف متطلبات ذلك اإلجناز وتوفري مقابل ملبادلة جهودهم ال 

العمل واجلهد من أجل املقابل احملدد هو ما تقوم عليه نظرة القيادة اإلجرائية أو التبادلية، وفيما عدا نظرية السمات 

ك من أيخذ فإن نظرايت السلوك واملوقف تقوم بشكل أو آبخر على أساس هذه املبادلة، فهناك من يعطي وهنا

 وحيصل على مقابل له. 

وتقوم القيادة اإلجرائية أو التبادلية على مفهوم بناء العالقة بني الرئيس واملرؤوسني على أساس الثواب واملكافأة 

مقابل العمل واإلنتاج والعقاب مقابل عدم العمل واخنفاض اإلنتاج، ويقوم هذا األسلوب أيضا على قيام القائد 

إصدار األوامر مع السماح هلم ابحلرية يف العمل أحياان إذا استمر أداؤهم له بشكل جيد ولفرتة بتوجيه العاملني و 

 مناسبة.

يكون هذا النمط القيادي واضحا يف الكثري من املنظمات اليت متتاز بيئة أعماهلا ابالستقرار أو االستقرار النسيب، 

لف كثريا عن يومها، وكل قائد فيها يسعى إىل أهداف فاملشاكل واملتطلبات واضحة وحمددة املعامل وغدها ال خيت

حمددة، ومما ال شك فيه هو قصور مثل هذا النمط عن مواكبة التطورات والتعقيدات املستمدة من بيئة األعمال ملعظم 

 منظمات األعمال إن مل يكن مجيعها.
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 القيادة التحويلية:  . ب

املستمرة، فإن مدخل القيادة اإلجرائية أو التبادلية مل يعد   إزاء حال منظمات األعمال احلديثة يف التحوالت البيئية

مالئما وأصبح األمر يتطلب منطا قياداي مواكبا لكل ذلك، فالقيادة التحويلية مبا تقوم عليه من فلسفة جديدة قياسا 

ويف العصر احلايل مبا سبق، تدفع العاملني إىل بذل أكثر مما هو متوقع لتحقيق أهداف متقدمة ومبستوايت أداء عالية،  

ومع تزايد الضغوط والتحدايت اليت تواجه املنظمات ظهرت احلاجة لقيادة من نوع جديد يقوم فيها القادة إبهلام 

املرؤوسني ليتساموا عن مصاحلهم الذاتية لصاحل املنظمة، فيحققون تغيريا جوهراي يف سلوك املرؤوسني الوظيفي، كذلك، 

هري والعميق على املرؤوسني، حيث يستطيعون تغيري إدراك املسؤولني للقضااي فإهنم قادرون على التأثري اجلو 

 واملشكالت من خالل النظر لألمور من زاوية أو نظرة جديدة.

كما يهتم القادة يف القيادة التحويلية ابلقضااي واألمور املتعلقة حباجات تطوير قدرات املرؤوسني، ويهتمون بكل ما 

هتمامهم شامال يراعي ظروف العاملني الشخصية، كذلك فإهنم يسهمون يف حتويل العاملني يؤثر ابملرؤوسني فيكون ا

 إىل منتجني متميزين ذو فعالية ابستثارهتم وحفزهم لبذل جهودا مضاعفة. 

تقوم نظرية القيادة التحويلية على أن القيادة الفعالة هي اليت توفر رؤاي لعمل املنظمة، وأتخذ بعني االعتبار رضا 

العاملني وحتفيزهم وزايدة أدائهم مبا يكفل تعاون اجلميع يف حتقيق هذه الرؤاي والوصول إىل األهداف، ويشري هذا 

ابلكاريزما( وقدرته على وضع رؤية ورسالة للمنظمة، وأن خيلق األسلوب إىل أمهية شخصية القائد )أو ما تعرف  

التناسق فيما بني أهداف املنظمة والعاملني فيها بشكل ميكنه من حتقيق أهداف اجلميع معا ويف وقت واحد، كما 

والتحليل يعمل القائد على إحداث التغيري وحفز إبداع العاملني ورغبتهم يف التعلم مع كونه ملهما هلم على التفكري  

 املنطقي يف حل املشاكل. 

أن توجد تلك البنية املناسبة للقيادة ويف ظل املنافسة اليوم والتفاعل البيئي البد للقيادة يف منظمات األعمال 

عمليات التغيري واالبتكار وتوظيف كل ما من شأنه االرتقاء مبستوايت األداء وأبساليب لقيادة مغايرة متاما للنهج 
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القيادة واألساليب البريوقراطية، كذلك فإن القائد يف القيادة التحويلية هو من ميلك الرؤية اإلسرتاتيجية التقليدي يف  

 ويوحد مواقف العاملني معه، وال يفكر يف نفسه قدر تفكريه هبم لريحبوا معا. 

القيادة اإلدارية التحويلية كثر مما ويرى الباحثون أن رضا العاملني وحتقيق أداء فعال يرتبط إىل حد كبري أبسلوب  

يرتبط ابلقيادة اإلجرائية )التبادلية(، ورغم أهنم يرون أن كل من األسلوبني يكون مكمال لآلخر، فإهنم يرون أن جناح 

املؤسسة أو املنظمة يف اقتصاد املعرفة ال ميكن حتقيقه إال من خالل تفاعل القيادة مع العاملني وحتفيز إبداعاهتم 

تني اإلجرائية ليستا متعارضتني، رهم عن طريق سيادة أساليب التغيري والتحويل املؤسسي، وعليه فإن القيادوأفكا

 فالقيادة التحويلية ترتبع على قمة القيادة اإلجرائية، فهي قيادة متفوقة قادهتا حيققون اجنازات فائقة. 

 الذكاء العاطفي: . ج

بكثري من معدل الذكاء الشخصي وهو يشري لنجاح وسعادة   بعض اخلرباء يرون أن ذكاء اإلنسان العاطفي أهم 

اإلنسان وجودة العالقات بصفة عامة. ومن املثري لالهتمام مالحظة أن الذكاء العاطفي تطّور على مدار السنني، وقد 

وصل  ُعرف هذا التعبري يف الثالثينات ابلذكاء االجتماعي، مث ابلقوة العاطفية يف منتصف القرن العشرين، إىل أن 

 .للتعبري املتعارف عليه اليوم وهو الذكاء العاطفي

 :ما هو الذكاء العاطفي*  

 :هو مصطلح يقيس قدرتنا على القيام ابلتايل

 ( فهم وإدراك عواطفنا وردود أفعالنا. )الوعي الذايت -1

 (اإلدارة والتحكم والتأقلم مع عواطفنا ومزاجنا وردود أفعالنا. )اإلدارة الذاتية -2

 (االستفادة من عواطفنا حبيث حتفزان على اختاذ املوقف الصحيح وإمتام وحتقيق أهدافنا )الدافع  -3

 ( ك مشاعر الناس وفهم عواطفهم، واستخدام هذا الفهم للتواصل مع اآلخرين بشكل أكثر أتثريًا. )التعاطفار إد -4
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 .فة، والقيادة، والتفاوض يف النزاعاتبناء العالقات، والتواصل مع اآلخرين يف املواقف االجتماعية املختل  -5

 .يشكل الذكاء العاطفي أحد املتغريات األساسية واليت أخذت يف الربوز كأحد الصفات اجلوهرية للقائد اإلدار 

يعرف )كولدمن( الذكاء العاطفي أبنة القدرة على التعرف على شعوران الشخصي وشعور اآلخرين، وذلك لتحفيز 

 .عاطفتنا بشكـل سلـيم يف عالقتنا مع اآلخرينأنفسنا، وإلدارة  

% من أسباب األداء املرتفع لألفراد القياديني. وذكروا كذلك 85ووفقا لـ جاكسون ولشا ميثل الذكاء العاطفي  

ابستخدام الذكاء العاطفي ميكن مضاعفة إنتاجية املوظفني يف بعض   ه وأنأتثري الذكاء العاطفي على األداء املؤسسي،  

 . اليت يقومون هبا  األدوار

 : مكوانت الذكاء العاطفي*  

 ي:الوع  -1

وتتمثل يف القدرة على التعرف وتفهم الشعور الشخصي، ومعرفة األشياء اليت حتفزان، وأتثري  أ. الوعي ابلذات : 

 .ذلك على اآلخرين. وتشمل الصفات كذلك الثقة ابلنفس، واملوضوعية يف تقييم قدراتك

م  وتتمثل يف القدرة على التعرف كيف يشعر اآلخرين والتعامل معهم وفقا الستجابته  ب. الوعي االجتماعي:  

العاطفية. وتشمل الصفات كذلك التعامل حبساسية مع الثقافات والبيئات األخرى، والقدرة على تقدمي خدمة متميزة 

 . للزابئن، والكفاءة يف تطوير واالستفادة من العاملني

 : األفعال  -2

القدرة على التحكم وتشمل القدرة على إصدار احلكم، التفكري املتأن قبل القيام أبي تصرف،    أ. اإلدارة الذاتية:

يف السلوك الفردي. وتتضمن كذلك وجود احلافز الذايت لدى الفرد للوصول لألهداف اليت يسعى لتحقيقها بدال من 

الرتكيز على دوافع احلوافز املادية. ومن الصفات األساسية اليت ال بد أن يتصف هبا الفرد: أن يكون صادقاً، متفائل، 

 . لتغيري، القدرة على التعامل مع املواقف اليت تتسم ابلغموض، وحيفزه دافع اإلجنازملتزم، لدية القابلية لتقبل ا
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القدرة على بناء وإدارة العالقات االجتماعية بصورة فعالة. وتشمل على بعض الصفات   ب. املهارات االجتماعية:

تلك أهم مكوانت  .األساسية ومنها: القدرة على قيادة التغيري بفعالية، بناء وقيادة فريق العمل، والقدرة على اإلقناع

    Working with Imotional Intelligence  1998به:يف كتا Goleman الذكاء العاطفي كما يراها

اخنفاض الذكاء العاطفي جيلب لألفراد الشعور السليب كاخلوف، الغضب، والعدوانية. وهذا بدورة يؤدى إىل استهالك 

الروح املعنوية، الغياب عن العمل، الشعور ابلشفقة، ويؤدى إىل سد الطريق يف   اخنفاض قوة هائلة من طاقة األفراد،  

العاطفة السلبية توجد أو ختلق طاقة سلبية، والطاقة  .العاطفة تزودان بال شك ابلطاقةوجه العمل التعاون البناء. ف

  Emotional Intelligence 1996 Golemen,D .االجيابية ختلق قوة اجيابية

اإلدارية ويشكل الذكاء العاطفي أحد املتغريات األساسية واليت أخذت يف الربوز كأحد الصفات اجلوهرية للقيادة  

الفعالة. ويوصف الذكاء العاطفي أبنة جمموعة من القدرات واليت تتعلق بكيفية قدرة الفرد ابلتعامل ذاتياً مع مشاعره 

وىف موضوع القيادة، فالقدرة يف التعامل مع العواطف واملشاعر  .وعواطفه والقدرة كذلك التعامل مع مشاعر اآلخرين

احتياجات األفراد وكيفية حتفيزهم بفاعلية. فالقائد الذي يتمتع بذكاء عاطفي   ميكن أن تساهم يف كيفية التعامل مع

ا للمنظمة  والتزام  والء  أكثر  أبنه  عمليعتقد  يف  سعادة  وأكثر  هبا  يعمل  العمل  ه  ليت  يف  أفضل  أداء  وذو   ،

(Goleman,1998)ن مستوى اختاذ القرار، وقادر القدرة يف أستخدم الذكاء الذي يتمتع به لتحسني والرفع م  ه، لدي

 (. George, 2000).  على إدخال السعادة والبهجة والثقة والتعاون بني موظفيه من خالل عالقته الشخصية

 :أمهية الذكاء العاطفي*  

إذا كنت تظن أن الذكاء العاطفي مهم فحسب عند التعامل مع الناس، فعليك أن تعيد التفكري مرة أخرى. 

فالذكاء العاطفي هو بوابة ملوازنة احلياة، وهو مهم يف كل جمال من جماالت احلياة وللتعامل مع النفس قبل اآلخرين، 

 :ونلخص أبرزها يف التايل
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 :الصحة البدنية -1

كبري إن قدرتنا على االعتناء جبسدان وإدارة الضغط والذي له أثر كبري على صحتنا العامة، هو مرتبط بشكل        

بذكائنا العاطفي. فبإدراكنا حلالتنا العاطفية والتحكم يف ردود فعلنا جتاه الضغوط اليومية، ميكننا إدارهتا واحلفاظ على 

 .صحة جيدة

 :سالمتنا العقلية -2

ذكاؤان العاطفي يؤثر على سلوكنا ونظرتنا للحياة، كما يساعد على ختفيف القلق وجتنب االكتئاب والتقلبات       

 .اجية. فقد أثبتت األحباث أن الذكاء العاطفي مرتبط بشكل مباشر ابلسلوك اإلجيايب والنظرة اإلجيابية للحياةاملز 

 :العالقات -3

بقدرتنا على فهم وإدارة العواطف سنتمكن من التعبري عن عواطفنا بشكل بنَّاء وكذلك فهم عواطف اآلخرين.       

 .هبم يؤدي لتقوية وتوطيد العالقاتففهم احتياجات ومشاعر وردود فعل من هنتم  

 :حل النزاعات -4

حني نفهم مشاعر اآلخرين ونتعاطف مع وجهة نظرهم، يكون من األسهل حل الصراعات أو حىت جتنبها قبل       

أن تبدأ. كما سنمتلك قدرة أكرب على التفاوض نتيجة لذكائنا العاطفي على فهم احتياجات ورغبات اآلخرين. فمن 

 .إعطاء اآلخرين ما يريدون إذا عرفنا مرادهم بدقةالسهل  

 :النجاح -6

الذكاء العاطفي يعيننا على بناء الدوافع الداخلية، واليت تقلل من عملية التسويف، وتزيد من الثقة ابلنفس وقدرتنا       

املثابرة بنظرة أكثر يف الرتكيز على اهلدف. كما تُعيننا على بناء شبكات دعم، وختطي العقبات ومراحل اإلخفاق، و 
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مرونة. وقدرتنا على أتخري املتع واألمور املبهجة، والصرب على اخلطط ذات املدى الطويل واليت تؤثر على مدى 

 .جناحنا

الذكاء العاطفي يعيننا على بناء الدوافع الداخلية، واليت تقلل من عملية التسويف، وتزيد من الثقة ابلنفس وقدرتنا 

 ف يف الرتكيز على اهلد 

 :القيادة -6

 

                                                                                                               

القائد ميلك قدرة عالوة على أن هذا   .فالقائد اجليد يعرف كيف حيقق للناس مطالبهم حبيث يزيد أداؤهم ويتطور 

أفضل على بناء فرق قوية، وتوزيع الناس حبيث يؤدي تنوعهم وانسجامهم يف آن لإلبداع والتوافق بني أعضاء كل 

 .فريق

 لعاطفي؟كيف نطور قدرتنا على الذكاء ا*  

 

 :ا واكتساهبا، وإليكم ثالثة أمور أساسية تساعد على اكتساب هذه املهارةولكنه من األمور اليت ميكن تعلمه  

 :انتبه ملشاعرك -1

عادة ما نفقد التواصل مع مشاعران حني نقلق بشأن األعمال املستقبلية، وما ميكننا القيام به بشكل أفضل.       

ز اآلخرين يؤثر بشكل إجيايب على إقامة عالقات طيبة يف وسط العمل،  فهم ما حيفِّ
 وجيعل من أصحاب الذكاء العاطفي قادة أفضل

الذكاء العاطفي ليس من األمور الفطرية اليت ُيولد هبا اإلنسان، وإن كان البعض 
 ميلك موهبة يف بعض جوانبه

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fbsr.onl%2F%3Fp%3D51808&source=tweetbutton&text=%D9%81%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%81%D9%91%D9%90%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C%20%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%40BasaerOnline&url=http%3A%2F%2Fbsr.onl%2F%3Fp%3D51808
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fbsr.onl%2F%3Fp%3D51808&source=tweetbutton&text=%D9%81%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%81%D9%91%D9%90%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C%20%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%40BasaerOnline&url=http%3A%2F%2Fbsr.onl%2F%3Fp%3D51808
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fbsr.onl%2F%3Fp%3D51808&source=tweetbutton&text=%D9%81%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%81%D9%91%D9%90%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C%20%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%40BasaerOnline&url=http%3A%2F%2Fbsr.onl%2F%3Fp%3D51808
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fbsr.onl%2F%3Fp%3D51808&source=tweetbutton&text=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D9%8F%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83%20%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87%40BasaerOnline&url=http%3A%2F%2Fbsr.onl%2F%3Fp%3D51808


                                  مقاوالتية  -2ماسرت  –املقاوالتية  املهاراتحماضرات القيادة                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د.

45 
 

يدركه الكثريون أن هذا التجاهل يزيد الوضع سوًءا. وبداًل من االنتباه ملشاعران خنتار جتاهلها معظم الوقت، وما ال  

 .فكلما جتاهلنا مشاعران كلما فقدان السيطرة عليها وابلتايل على أنفسنا وردود أفعالنا

فحني منلك ردة فعل عاطفية )سلبية يف الغالب( جتاه موقف ما، فهذا معناه أنه رمبا تكون هناك مشاكل مل حنرص 

لقادمة وحني تشعر ببعض املشاعر السلبية، اهدأ وخذ نفًسا عميًقا، واسأل نفسك ملاذا على حلها. لذا ففي املرة ا

حتملة. فحني تكون األمور مكتوبة وحمددة أمامنا، فإنه 
ُ
تشعر هكذا؟ مث اكتب عواطفك اليت متر هبا واألسباب امل

 .يسهل وقتها معرفتها وتفقد أثرها ومعرفة كيفية التعامل معها

 :تجابة ال ردة الفعلتدرب على االس -2

فردة الفعل هي عملية ال شعورية نعرب أو نفرغ فيها عواطفنا. بينما االستجابة هي عملية شعورية وهي تشمل        

فحني تكون مدرًكا لعواطفك ستتمكن من التفكري مقدًما يف الطريقة  .االنتباه للمشاعر وللتصرف الذي ستقرر اختاذه

 .اليت ستتصرف هبا

ا كنت تعرف أنك تغضب بسهولة، وتبدأ ابالنفعال على أقرانك حني تكون مضغوطًا يف العمل، َدوِّن فمثاًل، إذ

هذا جانًبا وفكر يف أفضل طريقة للتعامل مع هذا األمر حبيث خترج بنتيجة خمتلفة. فيمكنك أن تقول لزمالئك أنك 

ى أخذ بضع داقائق اسرتاحة حىت تستجمع حتتاج لبعض اهلدوء ألنك تشعر ابلتوتر والضغط اآلن، أو رمبا حترص عل

 .قوتك وأفكارك وهدوءك

بينما االستجابة هي عملية شعورية وهي تشمل  .ردة الفعل هي عملية ال شعورية نعرب أو نفرغ فيها عواطفنا

 االنتباه للمشاعر وللتصرف الذي ستقرر اختاذه 
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 :كن متواضًعا طوال الوقت  -3

 

 

 

حاول النظر لألمر نفسه ولكن مبنظور خمتلف. وبداًل من احلكم على شيء أو شخص، ضع نفسك مكان ذلك 

 ترى شعرت أو فكرت كما الشخص وحاول أن تفكر وتشعر مثله، واسأل نفسك: لو أنك يف مكانه هل كنت اي

وهذا سيزيد من حس تعاطفك وفهمك لآلخرين، ورمبا تتعلم شيًئا جديًدا عن كيفية التعامل مع أمور جديدة   يفكر؟

 .  يف نفس املوقف

 

 

صحيح أنه مل يتم فهم الذكاء العاطفي بشكل اتم لآلن، ولكن األحباث أكدت أن العواطف تلعب قطًعا دورًا كبريًا 

جودة حياتنا املهنية والشخصية، وبصورة أكثر خطرًا مما يلعبه ذكاؤان العقلي. وبينما تساعدان التكنولوجيا يف مدى  

 .طفنا ومن حولنااعلى إدراك املعلومات. فال شيء ميكنه استبدال أمهية قدرتنا على فهم وإدارة عو 

ياة كلها، وميكن تعلمه يف أي عمر. واألمر وأخريًا، فإنه ميكن تعلم الذكاء العاطفي وهو عملية متتد على مدار احل

يتطلب مالحظة وتدريًبا مستمرين. لذا، فبغض النظر عن عمرك، فيمكنك التعلم والتحكم يف ذكائك العاطفي وأن 

 .جتعل حياتك أحسن وأسعد 

 

فحني تظن دوًما أنك أفضل من اآلخرين، فإنك لن ترى أخطاءك، ورمبا 
  أتيت بردات فعل غري عقالنية حني ال تسري األمور كما أردت

تكون متواضًعا كفاية حبيث تدرك أنك لست أفضل من أي إنسان، فاحرص أن 
 . وحكيًما كفاية لتدرك أبنك مميز عن البقية
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 نظرية القيادة يف اإلسالم:  ➢

ن صفات القائد املسلم، ومن خالل ميكن إيضاح نظرية القيادة يف اإلسالم من خالل الربط بني ما سبق عرضه م

احلديث نسبيا، ابعتبار   -وبني مفهوم النظم –نظرة اإلسالم لشروط ومتطلبات ومكوانت العملية القيادية من انحية  

أن النموذج اإلسالمي هو نظام مفتوح مرتبط ببقاء اإلنسان ويصلح للتطبيق يف كل زمان ومكان، إىل أن يرث هللا 

 عليها. األرض ومن  

ويتكون النظام من جمموعة من األجزاء األساسية اليت تكمل بعضها البعض، وتعمل يف إطار دقيق وتتكون من 

ثالثة أجزاء رئيسية هي املدخالت، واملخرجات، والعمليات التشغيلية، ويوضح الشكل التايل هذا التصور، والذي 

 ميكن إيضاحه على النحو التايل: 

 اهلدف األمسى:  ❖

س ألي عمل هو حتديد اهلدف، وهدف منظومة القيادة من وجهة نظر القائد املسلم هو ابتغاء مرضاة إن األسا

هللا، ونشر تعاليمه، وعبادة هللا يف أرضه، فقد قال تعاىل يف كتابه الكرمي:"َوَما َخَلْقُت اجلنَّ َواإلْنَس إالَّ ليَـْعُبُدون" 

 56-الذارايت

 املدخالت:  ❖

لرئيسية اليت حيتاج إليها القائد واجلماعة يف حتقيق األهداف، وميكن أن يدخل يف إطار متثل املدخالت األدوات ا

تلك املدخالت ما قد حيد من القدرة على احلركة ألسباب مادية ومعنوية، وإن املوارد قد تكون مادية أو بشرية، 

ئنة اليت ترضى بقضاء هللا وقدره، وكذلك وميكن اإلضافة عليها كل من املوارد الروحية، والعقيدة الثابتة، والنفس املطم

النفس اللوامة، اليت تلوم نفسها وتتمتع ابلنقد الذايت حىت وإن اجتهدت، ومن انحية أخرى، جند هناك جمموعة من 

احملددات اليت قد متثل قيودا جيب التعامل معها، ومنها احتمال عدم توفر بعض الطاقات املطلوبة، أو ظهور النفس 

 سوء عند أحد أعضاء اجلماعة. األمارة ابل
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 العملية التشغيلية:  ❖

تتوزع اجلهود اليت تبذل يف هذه املرحلة بني كل من القائد واجلماعة اليت يتوىل قيادهتا، فعلى القائد أن يضرب املثل 

 يبحث عن واألسوة احلسنة يف كل أعماله وأفعاله، وعليه أن يتشاور مع اجلماعة يف األمور اهلامة، كما جيب عليه أن  

عناصر القوة يف مجاعته ويدفعها حنو حتقيق األهداف من خالل احلشد املستمر وإذكاء روح الفريق واحلماسة بينهم،  

وعلى القائد أيضا أال ينفصل عن اجلماعة املسلمة اليت يتوىل قيادهتا، بل جيب أن يكون حريصا كل احلرص على 

 واملعنوية، ويعمل جاهدا يف سبيل حتقيقها. التعرف إىل احتياجاهتم املادية 

ومن انحية أخرى، فإن على اجلماعة أن تبذل أقصى طاقاهتا يف اجتاهني أساسيني، أوهلما إرضاء القائد وإتباع 

تعليماته وتوجيهاته، واثنيهما املشاركة الفعالة مع اجلميع يف سبيل حتقيق اهلدف األمسى، أال وهو ابتغاء مرضاة هللا عز 

، والشك أن هذا كله لن يتحقق إال من خالل العقيدة الثابتة اليت تلزم صاحبها بطاعة هللا ومراعاة حدوده يف وجل

 السر والعلن.

 املخرجات:  ❖

متثل املخرجات الناتج النهائي من وراء كل هذا العمل، وتتنوع هذه املخرجات بني كل من الفرد واجلماعة واجملتمع 

اهلدف قد حتقق إذا حتقق اإلشباع الروحي الكامل الذي يسمو ابلنفس البشرية،  ككل، فعلى مستوى الفرد يكون  

وااللتصاق ابهلدف األمسى، وثبات واإلشباع املادي للحاجات األساسية لإلنسان، وتعمق اإلحساس ابالنتماء  

كاتف بني اجملموعة العقيدة ووضوحها يف قلوب األفراد، أما على مستوى اجلماعة فاملخرجات تتمثل يف زايدة درجة الت

الواحدة، وتنامي روح الفريق، وانتشار روح التعاون على الرب والتقوى، وتعاظم درجة اإليثار بني اجملموعة الواحدة، أما 

على مستوى اجملتمع ككل فإن خمرجات القيادة اإلسالمية السمحة تتمثل يف الوصول إىل إعالء كلمة هللا، وحتقيق 

لعدل بني اجلميع، وتعاظم دور املودة والرمحة بني اجلميع، وزايدة األمن واألمان بني مستوى أفضل من الكفاية وا

 أعضاء اجملتمع. 
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 التغذية الراجعة:  ❖

اآلاثر املرتتبة على العمل، وردود فعله اليت تظهر من خالل عملية تقييم وتقومي مستمرين، تتمثل التغذية الراجعة يف  

صلى هللا عليه وسلم:"الدين نصيحة"، كما سيود مبدأ النقد الذايت ويتعاظم دور فيظهر التناصح بني الناس لقول النيب  

النفس اللوامة اليت تراجع اإلنسان من وقت آلخر ليقر أبخطائه إن وقع فيها، ويعمل جاهدا على حتقيق مستوى 

 كلمة الدين. أفضل لألداء من أجل رفعه راية هللا العلي القدير وإعالء  

 اخلارجية: البيئة   ❖

ويقصد هبا البيئة احمليطة، والظروف اخلاصة اليت يتعامل فيها القائد مع مجاعته، حيث جيب عليه أن أيخذ يف 

االعتبار كافة املتغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية، حبيث تكون قراراته وتوجيهاته للجماعة يف حدود 

أمر مبا يستطاع(، وال شك أن اإلطار املوضح يف هذا النموذج الوارد يف الشكل ما ميكن حتقيقه )إذا أردت أن تطاع، ف

املاضي إمنا يعد إطارا متكامال للنظرة اإلسالمية ملفهوم القيادة السليمة اليت ال تستهدف حتقيق مصلحة شخصية، 

 واملسلمني.   ولكن غايتها األوىل هي إعالء كلمة الدين من خالل العمل اجلاد املستمر لصاحل اإلسالم

بناء على ما سبق، ومن خالل النظرة السريعة ملا عرض من مدارس ونظرايت خمتلفة يف جمال القيادة بوجه عام، 

ويف جمال القيادة اإلدارية بوجه خاص، وكذلك من خالل ما ورد من فكر إسالمي يف هذا اجملال، ميكن الوصول إىل 

والنظرايت املستحدثة اليت وردت خالل القرنني األخريين، وأن هذا أن الفكر اإلسالمي قد سبق الكثري من املدارس  

 الفكر اإلسالمي قد متيز ابخلصائص األساسية التالية: 

ويقصد بذلك ما ورد يف القرآن الكرمي واألحاديث، وسرية الصحابة رضوان هللا عليهم حول أمناط   *أنه فكر رائد: 

كر سبق كل ما تاله، إذ ظهر قبل أكثر من أربعة عشر قران من الزمان، القيادة وأسلوب معاملة القائد جلماعته، فهو ف

 وصلح طوال هذه الفرتة للتطبيق يف مواقع خمتلفة من بلدان املسلمني ابلرغم من اختالف ظروفهم البيئية والثقافية. 
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ا شيئا إال وحتدث إن املتأمل يف الرتاث اإلسالمي جيده من الغزارة لدرجة مل يرتك فيه *أنه فكر متكامل وغزير:

عنه، فلم يرتك لنا القرآن الكرمي صغرية أو كبرية إال أحصاها، وما على القائد املسلم أو أعضاء مجاعته سوى أن يبحثوا  

 وينقبوا يف هذا الكنز الدائم.

ويقصد بذلك أنه يصلح لكل زمان ومكان، فحدود اإلسالم والتعاليم السماوية اليت وردت   *أنه فكر متجدد: 

 حكرا على جمتمع بعينه، ولكنها ممكنة التطبيق أينما حلت طاملا وقرت يف القلوب وصدقها العمل.   ليست

مبعىن أنه يدعو إىل التبصر وإعمال العقل، والعمل على التفكري والرتوي قبل اختاذ   *أنه فكر وقائي عقالين:

 القرار، فالوقاية خري من العالج.
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  وظائف القيادة يف الفكر اإلداري 



                                  مقاوالتية  -2ماسرت  –املقاوالتية  املهاراتحماضرات القيادة                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د.

52 
 

 الفصل الثالث: وظائف القيادة يف الفكر اإلداري

 وظيفة التخطيط:  

املنطقية األوىل لوظيفة التخطيط طيط ابقي الوظائف األخرى والشك أن اخلطوة  خمن املنطقي أن تسبق وظيفة الت

 املنظمة ويلي ذلك اخلطوات اخلاصة بضرورة حتديد السياسات وطرق العمل. تعىن بتعريف وحتديد أهداف  

ويشمل التخطيط حتديد األهداف واألغراض للمؤسسة موضحا األعمال واألنشطة الواجبة التنفيذ حىت ميكن حتقيق 

وات عملية تلك األغراض واألهداف ووصف الطرق اليت تستخدم يف أداء األعمال والتقومي ضرورة يف كل خطوة من خط

التخطيط وإجراء اختبارات على كفاءة اخلطة لتسمح إلعادة التوجيه قبل أن حتدد اخلطة والتقومي الذي جيري عند نقطة 

إسرتاتيجية يف عملية التخطيط، ميكن أن حيدد إذا كانت هناك حاجة لتحديد األهداف كما ميكن التقدم حنو األهداف 

حتديد املعايري وسوف يسمح بتقومي كل من هذه املعايري قبل املرحلة الثانية من بعيدة املدى وعند حتديد األهداف جيب  

 عمليات التقييد. 

 وظيفة التنظيم:  

يشري تعبري التنظيم إىل األسلوب أو العملية اليت يتم مبقتضاها ترابط جمموعة من الوظائف لتنسيق عالقاهتا يف العمل 

 وصوال إىل أهداف مشرتكة. 

الذي يعين يف حتليله   Organization structureويسعى التنظيم كعملية إدارية إىل حتديد قاطع للهيكل التنظيمي  

النهائي اإلطار العام الذي حيدد توزيع األدوار واملسؤوليات والسلطات بني أفراد التنظيم، ويوضح نسق العالقات الرأسية 

التنظيم عملية إدار  ية مهمة وتتجلى هذه األمهية يف مساعدة اإلدارة على حتقيق أهداف يف واألفقية بينهم، لذا فإن 

 مقدمتها: 

 * انتظام العمل وانسيابيته بسهولة ويسر، وبتحديد نشاطاته ومراحله والقائمني به ومواقعه.

 * االستغالل الكفء لإلمكاانت املتاحة واحلصول على أقصى طاقة إنتاجية منها. 
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 حتكاك وحتقيق مزيد من التعاون بني األفراد واجلماعات. * تقليل عناصر التنافر واال

 وظيفة التوجيه:  

تتضمن وظيفة التوجيه جهود املرؤوسني لتحقيق أهداف املنظمة واإلشراف عليها. ولقد أسهمت العلوم السلوكية 

رية يف زايدة قدراتنا من خالل البحوث اليت أجريت يف جماالت الدافعية والقيادة واالتصاالت وتنمية العاملني مسامهة كب

 على فهم وظيفة التوجيه بشكل أكثر عمقا وأكثر أصالة. 

على النقيض من االفرتاض الكالسيكي عن طبيعة البشر وهو افرتاض الرجل االقتصادي والذي يعين أن احلافز املادي 

أثبتت تنوع وتعدد الدوافع   وحده هو الذي يدفع العامل إىل العمل وإىل زايدة إنتاجيته، فإن نتائج الدراسات احلديثة

اليت حيرك السلوك اإلنسان. وكنتيجة لذلك فقد أدت هذه الدراسات إىل تعقد مفهوم الدافعية وكذلك مناذجها، يف 

 نفس الوقت الذي أصبحت فيه أكثر واقعية.

ضها البعض تعين إن احلقيقة القائلة أبن هناك العديد من الدوافع وأن هذه الدوافع ليست ابلضرورة متجانسة مع بع 

أنه جيب على املدير يف عالقته مبرؤوسيه أن يعمل يف معظم األحيان على اختيار الدافع أو الدوافع اليت يريد إشباعها 

 هلم.

وللمدير يف هذا الصدد حرية االختيار بني استخدام احلوافز اإلجيابية أو احلوافز السلبية. إن زايدة دافعية اآلخرين 

طريق التهديد ينطوي على ممارسة ما يسمى ابحلوافز السلبية. ومن الناحية األخرى، فإن الوعد إبشباع على العمل عن  

 دوافع اآلخرين ينطوي على ممارسة ما يسمى ابحلوافز اإلجيابية.

وحيث إن مهارات االتصال من جانب الرئيس ترتبط بدرجة فاعليته يف توجيه سلوكيات مرؤوسيه، فإهنا ترتبط أيضا 

ورة مباشرة بفاعليته يف أداء وظيفة التوجيه، أن تبادل املعلومات وتفهمها بني شخص وآخر هبدف إحداث التغيري وبص

 السلوكي املطلوب هو تعريف لعملية االتصاالت. 

 وإذا تضمن املوقف فردين أو أكثر، فإن قنوات االتصاالت يف هذه احلالة تصبح بسيطة نسبيا.
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كن النظر إىل التنظيم الرمسي على أنه يتكون من عدد من مراكز اختاذ القرارات تتصل ومن الناحية األخرى، فإنه مي

 مجيعها ببعضها البعض من خالل قنوات اتصال متعددة. 

وابإلضافة إىل جماالت البحث اخلاصة ابلدافعية واالتصاالت، فإن الدراسة اليت أجريت يف جمال القيادة أدت إىل 

 تعميق فهمنا لوظيفة التوجيه.

ففي حني ركزت الدراسات الكالسيكية يف جمال القيادة الفعالة تركيزا شامال على دراسة خصائص احملرك األساسي 

احلديثة   الدراسات  فإننا جند أن  نفسه،  املدير  أو  القائد  القيادة ركزت على دراسة خصائص للموقف وهو  يف جمال 

لرئيس أو املدير، حماولة بذلك التوصل إىل النمط القيادي املرؤوسني وكذلك العوامل البيئية السائدة جبانب خصائص ا

 شملها دراسات القيادة. الفعال، وبذلك أدت إىل زايدة عدد املتغريات اليت جيب أن ت

وأخريا، فطاملا أنه من املرغوب فيه التوصل إىل األمناط السلوكية اإلجيابية لدى املرؤوسني وكذلك زايدة دوافعهم إىل 

م الصحيح ألمهية وضرورة تنمية العاملني أنفسهم يصبح أمرا مرتبطا أبداء املدير لوظيفة التوجيه بشكل العمل، فإن الفه

فعال. وابلرغم من أمهية وضرورة اإلملام ابملبادئ املختلفة املستخدمة يف تنمية العاملني حىت ميكن بلورة الربامج التدريبية 

ال تقع على عاتق مدير التدريب فقط، إذ أهنا مسؤولية مشرتكة بينه وبني املناسبة هلم، إال أن مسؤولية تنمية العاملني  

 ابقي املديرين يف املنظمة. 

 وظيفة الرقابة: 

تنطوي هذه الوظيفة على ضرورة تقييم األداء يف املنظمة، وكذلك على ضرورة اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، 

الرقابة على عدة خطوات هي،   اختاذ وتشتمل وظيفة  املعايري، مث  املتحققة هبذه  النتائج  مقارنة  الرقابة،  معايري  وضع 

 اإلجراءات التصحيحية الواجبة.



                                  مقاوالتية  -2ماسرت  –املقاوالتية  املهاراتحماضرات القيادة                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د.

55 
 

وينتج عن وضع املعايري يف شكل هنائي أن يتم اكتشاف أية احنرافات قد حتدث يف وقت متأخر بعد وقوعها. هلذا 

ابة نقط ارتكاز أساسية ميكن من خالهلا ممارسة العمل السبب فإنه جيب حتديد نقاط رقابة إسرتاتيجية، واليت تعترب مبث

 الرقايب.

ومن املعروف واملنطقي أيضا أنه البد من إجراء الفحص على كل وحدة يتم إنتاجها، فإنه من املتعارف عليه اختيار 

 نسبة من اإلنتاج لفحصها عند نقاط الرقابة اإلسرتاتيجية.

خدم ألغراض املقارنة. وعليه فإن الكمية، والتكلفة، والوقت املستخدم، وهناك أنواع متعددة من املعايري اليت تست

واجلودة، تعترب أربعة أنواع من معايري الرقابة. ومن الناحية األخرى، فإن املوازانت والتقارير اإلحصائية وحتليل نقاط التوازن 

 فعال. تعترب من أهم األدوات الرقابية اليت تستخدم يف أتدية وظيفة الرقابة بشكل  

وتعترب املوازانت من أهم األدوات الكالسيكية للرقابة وأكثرها انتشارا، وهي عادة ما تستخدم إلحكام الرقابة على 

( تستخدم إلحكام الرقابة PERTالتكاليف أساسا وليس على الوقت املستخدم. ومن الناحية األخرى، فإن أداة )برت  

 على الوقت املستخدم. 

يفرتض   ما  وبصورة وعادة  يقومون  سوف  مرؤوسيه  أن  الرمسية  الرقابة  أنظمة  استخدام  على  يعتمد  الذي  املدير 

أوتوماتيكية إبجراء التصحيح الواجب إذا ما مت إخطارهم بوجود أية احنرافات يف األداء الفعلي عن املعايري املوضوعة، 

 وبطبيعة احلال فإن هذا الفرض ال يعترب صحيحا كليا. 

غبة يف عدم رؤية األشياء واحلقائق غري السارة، وكذلك الفشل يف تقبل أهداف املنظمة، وكذلك إن امليل حنو الر 

االعرتاضات اليت عادة ما تثار يف أوجه اخلرباء االستشاريني تعترب من أهم العوامل اليت تثري معارضة املرؤوسني ألنظمة 

 الرقابة الرمسية. 

وقيمة ما يسمى ابلرقابة الذاتية واليت تعترب نقيضة الرقابة املفروضة من  وهناك اجتاه رقايب آخر جديد يركز على أمهية

 واقع األنظمة الرمسية للرقابة. ومما الشك فيه أن االجتاه الرقايب اجلديد قد ال يكون فعاال يف مجيع املواقف.
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 التنسيق:  

أهداف اإلدارة وليس أحد وظائفها. ينظر الكثري من الكتاب املعاصرين يف ميدان اإلدارة إىل التنسيق على أنه أحد 

والتنظيم،   التخطيط  الفعال جلميع وظائفها وهي:  األداء  هو حمصلة  املنظمة  أنشطة  بني  الفعال  التنسيق  فإن  وعليه، 

 التوجيه، والرقابة. 

وقد يرجع أحد األسباب اليت تؤدي إىل عدم وجود تنسيق كاف بني إدارتني من إدارات املنظمة إىل عدم االتساق 

يف األهداف والسياسات واإلجراءات وطرق العمل لكل منهما يف عالقتهما ببعضهما البعض، ويف هذه احلالة، فإن 

 عدم وجود التنسيق الكايف يرجع إىل الفشل يف أتدية وظيفة التخطيط.

هلا بواسطة إن الفشل يف التحديد الواضح لعالقات السلطة داخل املنظمة وما ينتج عن ذلك من عدم الفهم املتماثل  

اإلدارات املختلفة فيها والعاملني فيها وما يرتتب على ذلك كله من عدم وجود تنسيق كاف، إمنا يرجع إىل الفشل يف 

 أتدية وظيفة التنظيم.

كذلك فإن فشل أية إدارة من إدارات املنظمة أو أي موظف فيها يف تنفيذ املهام املوكولة هلم وفقا للجداول املوضوعة 

 تفق عليها يعكس وجود عدم تنسيق كاف نتيجة للفشل يف أتدية وظيفة التوجيه.مسبقا وامل

وأخريا، فإن قبول أية إدارة من إدارات املنظمة إلنتاج معني ابعتباره إنتاجا مقبوال يف حني رفض إدارة أخرى لنفس 

 كس الفشل يف أتدية وظيفة الرقابة. اإلنتاج، إمنا يعكس عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ابملعايري املوضوعة. وهذا بدوره يع

 وعليه، فإن التنسيق العام داخل أية منظمة إمنا ينتج عن األداء الفعال جلميع وظائف اإلدارة.

ويف حالة اكتشاف أي خلل يف التنسيق، فإن اإلجراء التصحيحي املبدئي يتطلب ضرورة حتديد الوظيفة اإلدارية اليت 

 اصيل اإلجراءات التصحيحية الباقية.تتطلب التعديل قبل الدخول يف تف 
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والتسلسل املنطقي هلا. وكما لقد تعمدان يف هذا الفصل ذكر وظائف اإلدارة برتتيب معني حىت نوضح االستطراد  

هو موضح يف الشكل اآليت فإن الوظيفة اليت تسرتعي انتباه اإلدارة أو ال هي وظيفة التخطيط، يف حني أن آخر الوظائف 

 جناح املنظمة أو فشلها يف حتقيق أهدافها هي وظيفة الرقابة. واليت تعرب عن  

وبطبيعة احلال، فإن املديرين على اختالف أنواعهم وختصصاهتم يقومون بتأدية كل وظائف اإلدارة وبصورة مستمرة، 

هو موضح   ولكن نظرا لوجود نوع من التداخل بني أنشطة املنظمة الواحدة، فإن الرتتيب املنطقي لوظائف اإلدارة كما

 يف الشكل مييل إىل عدم الوضوح يف احلياة العملية. 

 الرتتيب املنطقي لوظائف اإلدارة :4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 ص ، 2010،املسرية  ررية، دابشو التنمية ال  اإلداريةاهات احلديثة يف القيادة االجتي،  سنني العحممد احلحم أ. د. : املصدر  

 

 

 

 

 

 الرتتيب املنطقي لوظائف اإلدارة 

 التخطيط التنظيم  التوجيه الرقابة

متابعة تنفيذ آخر للتأكد 
من إمتامه وفقا ملا هو 

وكذلك اختاذ خمطط،  
 اإلجراءات التصحيحية 

تنفيذ األعمال بشكل حمدد 
من خالل التحفيز 

 واالتصاالت والقيادة 

حتديد األنشطة والعالقات 
الوظيفية والسلطات 

واالختصاصات داخل 
 هيكل املنظمة 

 ما الذي جيب عمله؟ 

 أين يتم عمله؟ 

 مىت يتم عمله؟ 

ف األهدا 
 ف
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  :رابعالفصل ال

  متطلبات القيادة وأسس إعداد القائد
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 الفصل الرابع: متطلبات القيادة وأسس إعداد القائد

 : مسات القيادة الفاعلة  -1

لقد وضح فيما تقدم أن القيادة الفاعلة تتميز ابلعديد من الصفات كما حددها علماء النفس واإلداريني 

 هذه الصفات: والدراسات اإلدارية احلديثة، ومن  

 الشعور أبمهية الرسالة واإلميان بقدرة الشخص على القيادة وحبه للعمل القيادي  ✓

 الشخصية القوية: القدرة على مواجهة احلقائق القاسية واحلاالت الكريهة بشجاعة وإقدام  ✓

 اإلخالص، يكون للرؤساء والزمالء واملرؤوسني واملنظمة  ✓

 ة وذوق، بصرية وحكمة والتمييز بني املهم وغري املهمالنصح واآلراء اجليدة، شعور مشرتك، براع ✓

 الطاقة والنشاط واحلماس والرغبة يف العمل واملبادرة  ✓

 احلزم، الثقة يف اختاذ القرارات املستعجلة واالستعداد للعمل هبا ✓

 التضحية، يضحي القائد برغباته واحتياجاته الشخصية لتحقيق الصاحل العام  ✓

 احة اللسان وقوة التعبري مهارات االتصال والتخاطب فص ✓

 القدرات اإلدارية، القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتشكيل فرق العمل وتقومي األداء...  ✓

 مهارات أساسية يف القيادة الفاعلة:   -2

 القيادية:   املهارة 

تعرف املهارات القيادية على أهنا قدرة القائد على إحداث املواءمة بني الفريق والبيئة اخلارجية والداخلية احمليطة هبذا 

فيه أن كل قائد جيب أن يتميز الفريق، حبيث جيعل من هذه البيئة قوة دافعة لتحقيق أهداف الفريق، ومما الشك  

ك اتبعيه وحتقيق أهداف اإلدارة اليت يعملون فيها، ولكي يستطيع بصفات أو مهارات تساعده على التأثري يف سلو 

القائد تفهم األطراف الثالثة لعملية القيادة وهي )القائد، التابعون، املوقف( فالبد أن حيوز أو يكتسب أربع مهارات 
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رجة رضاهم من أساسية، وذلك لكي يبلغ أهداف العمل ويرفع اإلنتاجية من انحية، وحيقق أهداف األفراد ويرفع د

 انحية أخرى، وهذه املهارات هي املهارة الفنية، واملهارة اإلنسانية، واملهارة التنظيمية، واملهارة الفكرية. 

 تتمثل املهارات القيادية ابآليت: 

 وهو مشاركة القائد العاملني يف أعمال التأثري والسيطرة، واختاذ القرارات املتعلقة بعمل اجلماعة.   * التمكي: 

وهي قدرة القائد على تشخيص املوقف وتوقع التغريات احملتملة واإلقدام على املخاطر وبناء   دس أو البديهة: * احل

 الثقة.

 وهو القدرة على معرفة مواطن القوة والضعف.  * فهم الذات: 

تقبل وهو القدرة التصويرية أو الفكر السليم جتاه شيء ما، أو هو الصورة الذهنية والفكرية عن مس  * الرؤاي: 

 املنظمة )املقدرة على تصور مستقبل املنظمة(. 

وهو املقدرة على فهم واستيعاب املبادئ اليت تسرتشد هبا املنظمة، وقيم العاملني والعمل على   * التوفيق بي القيم:

 إحداث التوافق واالنسجام بينهما. 

  :املهارة الفنية 

ملما أبعمال مرؤوسيه من انحية طبيعة األعمال اليت يؤدوهنا، عارفا وتعين أن يكون القائد جميدا لعمله متقنا إايه،  

ملراحلها وعالقاهتا ومتطلباهتا، وأن يكون إبمكانه استعمال املعلومات وحتليلها ومدركا وعارفا للطرق والوسائل املتاحة 

ا من املهارات األخرى، أي أنه والكفيلة إبجناز العمل، وأهم اخلصائص املميزة للمهارة الفنية تتمثل أبهنا أكثر حتديد 

ميكن التحقق من توافرها لدى القائد بسهولة ألهنا تبدو واضحة أثناء أدائه لعمله، كما أهنا تتميز ابملعرفة الفنية العالية 

واملقدرة على التحليل وعلى تبسيط اإلجراءات املتبعة يف استخدام األدوات والوسائل الفنية الالزمة إلجناز العمل. كما 

أهنا مألوفة أكثر من غريها لكوهنا أصبحت مألوفة يف اإلدارة احلديثة ويف عصر التخصص. كذلك فهي أسهل يف 
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اكتساهبا وتنميتها من املهارات األخرى، ومن أهم السمات املرتبطة هبا القدرة على حتمل املسؤولية، والفهم العميق 

 والشامل لألمور، واحلزم، واإلميان ابهلدف. 

 إلنسانية:املهارة ا 

تتعلق املهارات اإلنسانية ابلطريقة اليت يستطيع هبا رجل اإلدارة التعامل بنجاح مع اآلخرين وجيعلهم يتعاونون معه، 

وخيلصون يف العمل، ويزيد من قدرهتم على اإلنتاج والعطاء، وتتضمن املهارات اإلنسانية مدى كفاءة رجل اإلدارة يف 

 اس كأفراد وجمموعات. التعرف على متطلبات العمل مع الن

إن املهارات اإلنسانية اجليدة حترتم شخصية اآلخرين، وتدفعهم إىل العمل حبماس وقوة دون قهر أو إجبار، وهي 

اليت تستطيع أن تبين الروح املعنوية للمجموعة على أساس قوي، وحتقق هلم الرضا النفسي، وتولد بينهم الثقة واالحرتام 

 يعا يف أسرة متحابة متعاطفة. املتبادلة، وتوحد بينهم مج

 

  :املهارة التنظيمية 

وتعين أن ينظر القائد للمنظمة على أساس أهنا نظام متكامل، ويفهم أهدافها وأنظمتها وخططها، وجييد أعمال 

 السلطة والصالحيات، وكذا تنظيم العمل وتوزيع الواجبات وتنسيق اجلهود، ويدرك مجيع اللوائح واألنظمة.

رة القائد على رؤية التنظيم الذي يقوده، وفهمه للرتابط بني أجزائه ونشاطاته وأثر التغريات اليت قد وتعين كذلك قد 

حتدث يف أي جزء منه على بقية أجزائه وقدرته على تصور وفهم عالقات املوظف ابملؤسسة وعالقة املؤسسة ككل 

متثل جوهر العمل اإلداري، وهي خصائص   ابجملتمع الذي يعمل فيه، ومن الضرورة أن ميتلك املدير خصائص مهنية

 متيز املدير الذي يتخذ من مركزه الوظيفي مهنة يؤمن هبا، وينتمي إليها ويلتزم بقواعدها األخالقية.
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  :املهارة الفكرية 

واالستعداد الذهين وتعين أن يتمتع القائد ابلقدرة على الدراسة والتحليل واالستنتاج ابملقارنة، وكذلك تعين املرونة  

 لتقبل أفكار اآلخرين، وكذا أفكار تغري املنظمة وتطويرها حسب متطلبات العصر والظروف.

 مهارات القيادة الفعالة   :5الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48ية، ص ة التنميجاسرتاتياحلديثة يف  اإلدارية يادة عطا محادي, القي عد  : املصدر

 : السبعة للقيادة املميزةالنماذج    - 3

ذا كنت قائداً يف فريق يضم جمموعة من القادة عليك أن تفهم ذاتك أوالً حىت تتمكن من فهم اآلخرين وكيفية إ

 . التأثري عليهم، فالفريق القوي يتكون من جمموعة متنوعة من أساليب القيادة

” وخبرية التنمية البشرية يف كتاهبا الذي صدر Lead From Withinرئيسة شركة “  ل داس كالقد كشفت لوىل  

حديثاً “فجوة القيادة: ما يقف بينك وبني اإلبداع” منطاً مذهاًل ميكن أن يساعد القادة على حتسني أداءهم بشكل 

كبري من خالل اكتشاف أسلوب القيادة اخلاصة هبم وكيفية االستفادة من نقاط قوهتم، حيث أوضحت أن كل قائد 

 مهارة فنية 

 مهارة إنسانية 

 مهارة تنظيمية 

 مهارة فكرية 

 فريق عمل فعال  القائد
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ات عظيمة متيزه لكن يف الوقت ذاته قد تكون لديه عوائق خفية تقف حائالً يف طريق اإلبداع، وتقول أن يتمتع بقدر 

داخلنا جانبان متنافسان إحدامها فقط يؤدي إىل اإلبداع، فإذا أردان التميز، جيب أن نالحظ ابستمرار مىت تظهر نقاط 

مناذج للقيادة املميزة وأوضحت   7  لداس كالنمط فقد صممت  قوتنا، ومىت تتسلل نقاط الضعف إىل سلوكنا، وتبعاً هلذا ا

 الوجه اآلخر يف كل منهم.

هو الذي يرى خلالً يف العامل من حوله، مث يفعل ما يف وسعه لتصحيحه، مفتاح جناحه ثقته بنفسه،   الثائر: .1

وم  قدراته وكفاءته،  إدراك  والعمل على تصحيحها، من خالل  العقبات  على  للتغلب  دوماً  مييزه، يسعى  ما  عرفة 

واملهارات اليت يتقنها، فالثقة ببساطة هي معرفة ما ميكنك القيام به، ومع ذلك فإن هذا الثائر ميكن أن يشعر أبنه 

أصبح كاحملتال، إذا تسلل الشك إىل نفسه، هذه الفجوة غالباً ما أتخذ شكل الرسائل الداخلية السلبية: أنت لست 

 مبا فيه الكفاية.  ذكياً مبا فيه الكفاية، أو جيداً 

الذي يقود من خالل احلدس، إنه يرغب دائماً يف جتربة شيء جديد، فهو يستمتع ابالبتكار   املُستكشف:  .2

واإلبداع، ويرفض الوضع الراهن أو فعل األمور ابلطريقة املعتادة، يعرف مىت يعتمد على عقله التحليلي ومىت يعتمد 

أن يوازن بني تفكريه وحدسه، ولكن يف كثري من األحيان يلجأ هذا   على بديهته يف اختاذ القرار، فهو قادر على

ُمستغالً  منه  جتعل  اليت  الفجوة  إهنا  طريقه،  إلجياد  منه  حماولة  يف  اآلخرين  واستغالل  التالعب  إىل  املستكشف 

 فاالستكشاف يعين التخلي عن السيطرة. 

وله يف أن يكون ُمنفتحاً ونزيهاً، ومع هو من يقود من خالل الصراحة حيث يعتقد أنه يدين ملن ح  الصادق: .3

ذلك، فإن صدقه ليس قاسياً بل أييت من الرغبة الصادقة يف املساعدة ومواقفه اجلريئة يف خدمة اآلخرين، إنه يؤمن 

أن الصراحة هي واجبه، لكن هذا الصادق لديه فجوة يف أن يصبح خمادعاً، إذا سيطر عليه الشك وعدم الثقة، 

حيجب املعلومات ويقول نصف احلقائق، واملدير الذي ال يعاجل املخاوف، وهو ابلتايل من خيلق   فيصبح القائد الذي

 ثقافة الشك يف حميطة. 
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الذي يقود بشجاعة، ال يعرف اخلوف، وال يرتدد يف التصرف بينما يقف اآلخرون على اهلامش ملعرفة   البطل: .4

ف واملعارضة الساحقة، ومع ذلك فإن هذا البطل الشجاع ما جيري، فقد خياطر برؤيته ورسالته أبكملها ليتحدى اخلو 

لديه فجوة يف أن يصبح القائد السليب، شخص ال يفعل أو يقول شيئا بغض النظر عما يراه أو يسمعه، مدفوعاً 

 ابخلوف، فيبقى عالقاً يف مكانه متفّرجاً جباانً بشكٍل اتم. 

هة أفكاره ويبحث عن اجلودة، فال يقبل أبقل من التميز، هو من ميتلك البصرية واالبتكار، يتميز بنزا  املُخرتع:  .5

يعمل ابستمرار على التحسني ويرتكز دائماً على النزاهة، إنه ال يساوم على ما يريد حتقيقه، ويعطي أفضل ما لديه، 

فسداً ال يرضى أبداً عن الوضع الراهن ويطمح دائماً إىل مستوى أعلى من التميز، هذا املخرتع لديه فجوة ليكون م 

ومدمراً يف حال تسلل الفساد إىل سلوكه وأصبح تركيزه على فعل األشياء األرخص واألسرع، ففي غياب النزاهة عن 

 سلوكه سيكون أتثريه سلبياً ابلتأكيد على اجلودة واملعايري. 

هو الشخص املوثوق به الذي يدرك متاماً كيف يوجه الناس حنو نتائج عملية واقعية، حلول غري معقدة،   املُوّجه: .6

ونتائج قوية، املفتاح لنجاحه هو الثقة، فهو يلهم اآلخرين ومينح الثقة فيحصل عليها ابملقابل، لكن هذا املوّجه، 

ت عليه الغطرسة، فيلجأ إىل إصدار التعليمات الذي يركز على منح وكسب الثقة، لديه هو اآلخر فجوة إذا سيطر 

بدل أن يكون موجهاً، وينتقل من الرغبة يف املساعدة إىل  إىل من حوله بدالً من توجيههم وبذلك يصبح ملقناً 

 احلاجة إىل املساعدة، فرغبته األساسية تصبح أن يكون حميطه حباجة له يف املقام األول. 

هو امللتزم ابلوالء واملدافع الذي ال تتزعزع معتقداته، فهو يرتبط أوالً مببدأ الفروسية واحلماية، ويؤمن   الفارس: .7

أن القيادة تقوم على خدمة اآلخرين ودعمهم قبل أي شيء، ومع كل ذلك، فإن الفارس أيضاً لديه فجوة أن يصبح 

قوم على خدمة اآلخرين، فالقيادة القائمة على خدمة جشعاً إذا أصبح هدفه خدمة الذات، وإذا تناسى أبن القيادة ت

 .املصاحل الشخصية ال ميكن أن تنجح أبدا
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  :امسالفصل اخل

 القيادة اإلدارية الناجحة 
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 الفصل اخلامس: القيادة اإلدارية الناجحة 

 من هو القائد الناجح:   -1

القدوة ملرؤوسيه، حيث ينسق أعماهلم وحيل مشاكلهم ويشجع منوهم وتطورهم، يلعب القائد الناجح أدوارا عديدة فهو  

 وميثلهم لدى اإلدارة العليا وحيفزهم لتحقيق أداء عال. 

 ولكي تكون قائدا انجحا جيب مراعاة ما يلي: 

 فكر يف الفرد  أوال:

ل معها، حبيث تطبق منط القيادة كي تقود فريق العمل بفاعلية من الضروري معرفة كل فرد من أفراد اجلماعة اليت تعم

الذي حيقق أفضل أداء من كل شخص منهم مع مراعاة الفروق الفردية، وملعرفة كل فرد من مرؤوسيك البد أن تعرف 

 خربته السابقة، مؤهالته، تدريبه، طموحه، أهدافه. 

 فكر يف املوقف   اثنيا:

شخاص جيب قيادهتا بطرق خمتلفة، على سبيل أهم عنصر جيب أن يفكر فيه القادة هو أن بعض املواقف مثل األ

 املثال:

 * املواقف اليت متثل أزمات ترتبط مبواعيد هنائية ال تقبل التفاوض قد تتطلب طريقة دكتاتورية.

أما األعمال غري احلساسة أو املهام الروتينية اليت هلا إجراءات حمددة، فيمكن استخدام الطريقة الدميقراطية أو *  

 اإلرشادية. 

 الرتكيز على النتائج أكثر من الوسائل   اثلثا:
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يهتم بعض املديرين ابألوامر بشكل مبالغ فيه، حبيث ينشغلون ابألساليب والطرق اليت استخدمها املوظفون لتنفيذ 

 العمل بدال من الرتكيز على النتائج املفرتض حتقيقها. 

الوسائل   أكثر من  النتائج  يركزون على  الذين  املشرفني  يفكرون ألنفسهم إن  الذين  ومهارة مرؤوسيهم  ثقة  ينمون 

ويعاجلون املشكالت بطرق مبتكرة، فهم يفوضون ملوظفيهم سلطة التفكري يف أفضل إمكانياهتم واستخدام مواردهم طوال 

 اليوم وكل يوم من أجل فائدة اجلميع. 

 ابق على اتصال مستمر ابملوظفني   رابعا:

كنك الشعور إبيقاع العمل وسريه يف موقع العمل وميكنك معرفة ما حيدث، عندما تبقى على اتصال مبرؤوسيك مي

 هذه املمارسة تكون أكثر أمهية من االعتماد على التقارير املكتوبة.

 تطوير دورك كمدرب ومستشار   خامسا: 

 القادة الناجحون هم ابلتبعية مدربون فعالون، وهناك عدة صفات أساسية جعلتهم كذلك، فهم: 

 على تركيز طاقة وجهود موظفيهم على أهداف واضحة يفهمها اجلميع ويدعموهنا.حيافظون    - 1

 يولدون ويكافئون ابحلماس والثقة ابلنفس والفخر.   - 2

يعلمون موظفيهم أن الفشل واإلحباط ميكن أن يشكال دافعا كامال لألداء املتفوق والنجاح عندما أتيت فرص   - 3

 جديدة. 

واالقتناع ابلفوائد اليت تعود من ضبط األداء الذايت والعمل اجلاد واإلخالص يقودون األشخاص حنو اإلميان    - 4

 للهدف والشعور املوحد ابهلدف.
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يدفعون موظفيهم للتحدي ويساعدوهنم على تنمية مهاراهتم إىل أقصى مدى، مع توجيه تلك املهارات حنو   - 5

 األهداف اليت حتقق النجاح والشهرة للمجموعة إىل جانب أعضائها. 

 أما مهارات القيادة الفعالة: 

 * الرؤية.

 * مهارات التأثري. 

 * مهارات بناء الفريق ومتكني املوظفني. 

 * مهارات التفكري النظامي. 

 * مهارات إبداعية.

 * مهارات إدارية. 

 الفرق ما بي القائد واملدير:  -2
 املدير القائد

ويعززها قائد ابلفطرة؛ يولد حامالً جينات القيادة، ينميها  
ابلعلم واملعرفة والتجارب واملمارسة والتدريب واخلربات، 

 .وقد ال حيمل أي مؤهل علمي عايل

مدير ابلسّلم الوظيفي، أو ضربة حظ، وقد يكون حامالً 
ملؤهل علمي ولدرجة علمية عالية، لكنه ال يفقه من 

اإلدارة إال اجللوس على الكرسي والتشبث به، واملواقف 
 تكشفه

العاملني معه، ويربز أعماهلم ويدعمهم   يشحذ مهم 
 للنجاح، ويصنع منهم قيادات انجحة 

حيبط العاملني معه ابلروتني وتعقيد اإلجراءات، ويسلبهم 
 جناحاهتم، ويصنع منهم فريق حمبط

مبدع ومبتكر، يبحث عن التطوير، ويكسر قواعد 
 البريوقراطية

عزز حريف، منفذ للتعليمات واألوامر، ومتشبث بكل أمر ي
 البريوقراطية

 يعمل بروح املركزية، والرئيس واملرؤسني  يعمل بروح الفريق الواحد، وهو أحد أعضاء الفريق
حيدد وجهته، وخيرب فريقه ابالجتاه الذي يريد الوصول 

 إليه، ليساعدوه يف القيادة حىت حتقيق اهلدف 
 ال يعرف يف أي اجتاه يسري، وخيفي عن فريقه كل شيء 

لعمل معه املصلحة العائدة على كل واحد يبني لفريق ا
 منهم من وراء العمل املطلوب إجنازه 

يصدر أوامره ويطلب من اجلميع التنفيذ لتحقيق مصلحته 
 أوالً، دون مراعاة ملصاحل من حتت إدارته
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يتنصل من املسؤولية، وحيملها من حتت إدارته؛ لو تطلب  يتحمل املسؤولية عن فريق العمل معه 
 هم مجيًعا كبش فداء ألخطائه، يف سبيل جناته األمر تقدمي

يعمل على إزالة أي عوائق وعقبات وعوالق قد تعيق 
 عمل الفريق 

ال يهتم ابلعوائق والعقبات، وقد يساهم يف زراعتها مىت 
 كانت حتقق مصلحته الشخصية

كرمي بعطائه وتعامله وأخالقه ومشاعره وبكل أمر إجيايب، 
 الفريق العامل معه يساهم يف عطاء  

عنده بثمن، وسليب يف   االبتسامةخبيل بكل شيء، حىت  
 أي أمر يستوجب العطاء

حيتفل أبي إجناز وإن كان صغريًا، حىت جتتمع اإلجنازات 
 .الصغرية لتكون إجنازًا كبريًا

يرى أي إجناز "وإن كان كبريًا" أمرًا عاداًي؛ بل يرى أنه 
 حق عليها الشكر هو من واجبات املوظف اليت ال يست

يستمتع بعمله، ويؤثر إجيااًب يف فريق العمل معه ليستمتعوا 
 بعملهم

، حىت يشعروا مرؤوسيهيتذمر من العمل، ويؤثر سلًبا يف 
ابمللل، ويتسربوا من إدارته حبثًا عن أنفسهم ليحققوا 

 .جناحاهتم بعيًدا عنه
 

 

 وبتعبري آخر الفرق هو: 

 املدير القائد
 يدير يبدع 

 النسخة األصل
 تركيز على األنظمة  تركيز على الناس 
 االعتماد على السلطة  يعتمد على الثقة 
 نظرة قصرية األجل  نظرة طويلة األجل 
 يسأل كيف ومىت  يسأل ملاذا وماذا 

 ينظر إىل الداخل  ينظر إىل األفق )اخلارج( 
 يفعل األشياء بطريقة صحيحة  يفعل األشياء الصحيحة 
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 أدوار املدير:  -3

 تتمثل يف عشرة أدوار موزعة على ثالثة جمموعات وفقا لطبيعة كل منها، وهي كالتايل: 

  :األدوار التفاعلية 

 هي ثالثة وتقوم على أساس السلطة الرمسية للمدير يف إدارة منظمته.

 الرأس: ✓

املهام ذات الطابع املراسيمي، فهو من يستقبل هو الدور األول من األدوار التفاعلية، يرتبط هبذا الدور أداء لبعض  

وحيتفي ابلزائرين، هذا الدور يعرب عن الرمز للمنظمة بشخص املدير، وقد تتضمن املهام اليت تدخل ضمن هذا الدور 

القرار بصددها، كما هو احلال مع  أو اختاذ  تنفيذها  الروتينية واليت ال تستلزم أي جهود مهمة يف  النشاطات  بعض 

ل الزائرين وتوقيع اخلطاابت، وابملقابل فتلك املهام ال ميكن للمدير أن يهملها فهي مهمة يف التعبري عن املنظمة استقبا

 ومتثيلها ابلصورة املطلوبة. 

ابملائة من وقت املدير يف جوانب املراسم، غذاء مع وفد يزور الشركة، أو تلبية لدعوة من أحد   12عادة ما ينصرف  

ابملائة من املخاطبات اليت تصل املنظمة على العموم تكون إما أن تشكر   17يسه... اخل. حىت أن  املصارف مبناسبة أتس

 لتلبية دعوة أو تدعوه بصفته الرأس املمثل للمنظمة ككل حلضور لقاء أو دعوة شرف..اخل.

 القائد:  ✓

ض به من أعباء ومهام هو يربز هذا الدور من كون املدير مسؤوال عن أعمال أفراد املنظمة، ومن هنا يصبح ما ينه

تعبري عن دوره كقائد ألولئك األفراد مجيعا، فهو الذي يعمل على حتفيز املرؤوسني وتوجيههم ابجتاه إجنازهم للمهام 

 املطلوبة وإجياد حالة من االتفاق والرتابط بني حاجاهتم وأهداف املنظمة. 

ه أبوضح األشكال، إذ ميكن لنا تتبع أتثري أي مدير من احلقيقة أن دور املدير كقائد للعاملني واملرؤوسني جيسد أتثري 

خالل دراسة دوره كقائد يف املنظمة، وهذا ما يفرض عليه أمناطا سلوكية معينة تعرب عن نظرته للمرؤوسني والطريقة اليت 
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موقعه من يتعامل وفقها معهم، من جانب آخر حنن ندرك أبن السلطة الرمسية للمدير تعد مصدرا مهما ملا يتمتع به  

 قوة، فهل يرتكز عليها كثريا أم أن أتثريه يقوم على أسس أخرى؟ إذ لكل حال أشكال خمتلفة يف التأثري والنتائج. 

 حلقة الوصل:  ✓

إذا كان دور القائد يستحق االهتمام الكبري خصوصا يف جماالت حتفيز املرؤوسني، فقد اتضح مؤخرا دور مهم للمدير 

سلة األمراء العمودية اليت يكون هو طرفها األول. فيتضح دوره هنا يف عالقاته األفقية يف تفاعله مع أطراف خارج سل

 مع نظرائه املديرين خارج وحدته، تفاعله هذا مهم، غالبا ما يزيد من تفاعله مع مرؤوسيه أو حىت مع رؤسائه. 

املعلومات، ويكون للمدير   يوفر فرصة مهمة للمدير يف حصوله على لعلنا جند أن مثل ذلك التفاعل مع اآلخرين،  

نظام معلومايت خاص به، تكمن خصائص هذا النظام يف كونه غري رمسي وخاص ابملدير ذاته، مباشر ومن دون أي 

 رموز، وعادة ما يكون ذلك النظام فعاال وواضحا. 

  :األدوار املعلوماتية 

األدوار التفاعلية الثالثة، الرأس، القائد، وحلقة الوصل، توفر كما قلنا للمدير نظاما معلوماتيا مصادره من داخل 

املؤسسة ومن خارجها ليصبح معه ممثال للجهاز العصيب ملنظمة األعمال. فاملدير قد ال يعرف كل شيء عن املنظمة وما 

يه أو العاملني معه عن منظمته. فمع دور القائد جند املدير قادرا على يرتبط هبا، إال أنه يعرف أكثر من أي من مرؤوس

بلوغ أي من مرؤوسيه والعاملني معه، وحتصل املعلومات منه مباشرة، أما مع دور حلقة الوصل فنراه حيصل على املعلومات 

ئه من منظمات أخرى، من تفاعله مع خارج املنظمة واليت يصعب على أي من مرؤوسيه بلوغها، ومع تفاعله مع نظرا

أولئك الذين يشكل كل منهم اجلهاز العصيب ملنظمته، يطور املدير ذلك النظام املعلومايت الكبري واخلاص به، ومن هذا 

 كله تتبلور ثالثة أدوار معلوماتية للمدير، هي كالتايل: 

 املراقب:   ✓
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اخلارجية، ويواكب التطورات اجلارية يف   حيصل املدير على املعلومات والتحليالت ذات الصلة ابلعمليات واألحداث 

بيئة املنظمة ويتعلم األفكار واالجتاهات اجلديدة من خالل أدواره التفاعلية املذكورة أعاله ونتيجة هلا، هذا الدور املهم 

للمدير يف حصوله على تلك املعلومات يوفر له فرصة مهمة يف خدمة منظمته واليت ال ميكن هلا أن تعيش دون معرفة 

ما جيري يف حميطها وال ميكن ألحد أن ينهض بذلك الدور وبنفس الكفاءة غري املدير املتمرس والذي يسخر كل نتائج 

 أدواره التفاعلية يف صاحل منظمته.

 املرسال: ✓

وفقا هلذا الدور يشارك املدير العاملني معه معلوماته اليت حصل عليها من خارج املنظمة وداخلها، تلك املعلومات 

مل يكن ألي من مرؤوسيه والعاملني من بلوغها إن مل يقدمها ويوصلها مديره إليه، وحىت مع املرؤوسني والعاملني ممن اليت  

 ال تتوفر هلم فرصة لقاء اآلخرين، فإن املدير هو الذي ينقل هلم مثل تلك املعلومات بشكل أو آبخر. 

 الناطق:  ✓

طراف اخلارجية، فهو يرسل ويوصل بعضا من املعلومات اليت يؤدي املدير دور الناطق عندما ميثل املنظمة أمام األ

يضمنها نظامه املعلومايت املشار إليه أعاله، فعندما يقرتح شيئا ما ألحد اجملهزين مثال بتعديل ما يف تلك املوارد اليت 

محاية املستهلك   جييزها، أو عند مناقشته شؤون منظمته مع األطراف اخلارجية اليت ترتبط أبعمال املنظمة، كجمعيات 

 مثال، ودوائر الرقابة اخلارجية وغريها، فإنه انطق ابسم املنظمة وينقل املعلومات إىل خارج املنظمة أو خارج وحدته فيها.

 :األدوار القرارية 

 رب العمل:  ✓

الذي يتطلع فيه إىل أفكار ملشروعات املنظم، اجملازف، رب العمل، وغريها من معان حتاول التعبري عن دور املدير  

جديدة ألجل تطوير وحتسني أداء وحدته أو املنظمة ككل. فمن دور املراقب أو مركز الرصد ترتشح العديد من األفكار 

ىل تطويرها والتعبري عنها مبشروع جديد يطور من خالله األداء الكلي أمامه، فما أن يقتنع بواحدة منها حىت تراه يسعى إ 
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لوحدته أو ملنظمته، إما بنفسه أو بشكل مباشر أو خيول ذلك إىل من يعتقده مناسبا من بعد أن حيد له مالمح وأبعاد 

 ذلك املشروع. 

نتيجة جملموعة كبرية من القرارات اليت يف احلقيقة إن مثل تلك املشروعات مل تكن لتبدأ بقرار واحد إمنا تربز عادة ك

تراكمت عرب فرتات زمنية طويلة نسبيا، إذ يبدأ املشروع بفكرة بسيطة يضعها اجملري، يف هذا الدور يركز من تفكريه ليزيد 

عليها شيئا فشيئا يف خضم أجندته املزدمحة حىت يبلغ ذلك املشروع منتهاه، وكما يراه هو أبن املشروع قد نضج وأصبح 

 متكامال. 

 معاجل االضطراابت:  ✓

إذا ما كان دور املنظم أو اجملازف الرأمسايل أو رب العمل قد أوضح اجلانب الطوعي للمدير يف سعيه إىل إحداث 

التغيري عرب تنشيطه ألفكار جديدة ملشروعات مستحدثة من شأهنا أن تطور عمليات منظمة األعمال، فإن هذا الدور 

به املدير على مواجهة الضغوط اليت تنشأ نتيجة لظرف أو ظروف خارج املنظمة وليس له يعرب عن التوجه الذي جييز  

وال ميكن جتاهلها، فعلى املدير هنا يقع دور هام يف االستجابة لكل املستحداثت اليت تؤثر يف أداء أي سيطرة عليها،  

 تنفيذ مفردات عقده، عجز أحد جزء من املنظمة، وعليه يقع عبئ ترتيب تلك االستجابة، ختلف أحد اجملهزين يف 

املدينني عن الدفع، وغري ذلك من األمور اليت هتم املنظمة وال ميكنه جتاهلها، إذ يقع عليه لعب دور يتوجه فيه إل معاجلة 

 ذلك احلال املضطرب والعمل لكل ما من شأنه أن جيعل املنظمة تستجيب له بشكل كفؤ. 

 موزع املوارد:  ✓

مهما آخرا يرتبط مبسؤوليته عن توزيع املوارد املتاحة للمنظمة، أو للوحدة اليت يرأسها، مثل للمدير يف املنظمة دورا  

املوارد البشرية واملادية واملالية، ولعل هناك من ينظر إىل وقت املدير ذاته موردا مهما للمنظمة وعليه تقع مسؤولية توزيعه 

 أيضا أبفضل صورة. 
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دام للموارد وتوزيعها على مواقع احلاجة له مبا يضمن مستوايت الكفاءة إن دور املدير هنا هو ضمان أفضل استخ

العالية، ولعل السبيل لذلك هو انتقاء العاملني الذين يشعر بثقة عالية يف إجنازاهتم ليخول هلم صالحيات األداء لتلك 

 املشروعات املقبولة منه وليس جملرد انتقاء تلك املشروعات لذاهتا وبصورة جمردة. 

 اوض: املف ✓

حتمل املدير أداء دور املفاوض مع اجلهات مجيعا داخلية كانت أو خارجية، فنرى املدير التنفيذي يعطي وقتا مهما 

يف التفاوض مع أطراف عديدة سعيا منه لضمان حتقيق أهداف منظمته، وال ميكن إغفال مثل تلك املهام اليت يفرضها 

هو من له سلطات متثل املنظمة وهتيئه كل ما من شأنه أن يفيدها   الدور فهي جزء أساسي ومكمل ألدائه ككل، إذ أنه

 ملا لديه من معلومات قد ال تتوفر لسواه.

 لكي تكون مديرا انجحا:  -4

سؤال يطرح نفسه على كل من يستعد ليكون مديراً جملموعة من املوظفني، فمما ال   ، ؟كيف تكون مدير انجح  

وحبهم يف املدير ومنظومته،  إتباعكشك فيه أن أهم شروط جناح املدير أو أي إدارة مهما كانت هي رغبة اآلخرين يف 

 . واملدير الناجح هو أهم حماور جناح أي مشروع انجح 

املختلفة اليت من املهم أن يتسم هبا املدير ليكون انجحاً، فما هي تلك الصفات من املؤكد أن هناك بعض الصفات  

اليت على املدير الناجح أن يتسم هبا، هذا ما نلقي الضوء عليه، حيث أن املدير الناجح من املهم أن يكون ذو شخصية 

 .عدة املرءوسنيقوية، وأن تكون شخصيته مبتكرة دائماً، حيث يستطيع دائماً االرتقاء ابلعمل مبسا 
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 : التحلي ابلصرب ❖

يعترب الصرب هو أهم مسات املدير الناجح، حيث أنه من املهم أن يتحلى املدير ابلصرب يف املواقف املختلفة اليت ميكن 

أن يواجهها خالل فرتة العمل، وهذا يساعده على اختاذ القرار السليم من جهة، واجناز العمل بدون تعطيله من جهة 

 . أخرى

 : التواجد الدائم يف العمل ❖

يف قلب احلدث طوال   متواجدمن املهم أن يكون املدير منتظماً دائماً يف التواجد يف العمل، وأن يكون        

على التقارير أو آراء اآلخرين، وهذا يساعده على   االعتمادبنظرة واقعية بدون    األمورالوقت، حيث النظر إىل كافة  

 اختاذ القرار السليم دائماً.

 :أن يكون املدير حكيما   ❖

مما ال شك فيم أن اإلدارة الناجحة دائماً تستند إىل احلكمة واختاذ القرارات السليمة احلكيمة يف الكثري من املواقف 

املختلفة ومع املرءوسني،   املواقفوطريقة التعامل احلكيمة مع كافة    املختلفة، حيث على املدير أن خيتار األسلوب املميز

وعلى املدير الناجح أن يبتعد متاماً عن الغضب طوال الوقت، فإن كل من الغضب أو احلزم والشدة فكلها هلا مواقيتها  

 ا. التسامح واللني مع املرءوسني هلا أيًضا أوقاهت  أن تكون مناسبة هلا، كما    أناليت من املهم 

 :اآلخرينالعالقات الطيبة مع   ❖

على املدير الناجح أن حيرص دائماً على أن حيظى ابلعالقات اجليدة والطيبة مع كل من حوله، وأن يكون حمبوابً من 

اجلميع، وأن يكون اجتماعياً وغري متعجرف مع اجلميع وحىت أقل العمال يف درجة العمل، فإن العالقات اجليدة ابلنسبة 

 تضفي على جو العمل املزيد من البهجة وابلتايل دفعة للعمل اجليد، وإهناء العمل على أكمل وجه. للمدير  
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 فخلق مشاعر من الود واإلنسانية بني املدير واملوظفني جتعل منك مدير انجح وحمبوب. 

 : االهتمام ابلرأي اآلخر ❖

شخصاً دون اآلخر، فال جيب أن يرفض من املهم أن حيرص املدير الناجح على األخذ آبراء اآلخرين وال يتحيز ل

املدير رأايً صواابً مبجرد أنه على خالف مع صاحب الرأي، فمن املهم أن يضع يف االعتبار مصلحة العمل فوق كل 

 اعتبار.

كما جيب عدم فرض الضغوط والسيطرة وإلغاء آراء ابقي فريق العمل؛ لذلك جيب على املدير الناجح االستماع إىل 

 املقرتحات حلل املشكالت من وجهة نظر املوظفني.   وأيضاومناقشتها وتقدمي وتنفيذ احللول  مجيع اآلراء 

جيب على املدير الناجح عمل اجتماعات من وقت إىل آخر ملعرفة املشاكل اليت تواجه املوظفني يف العمل وكيفية 

 حلها داخل العمل مع مناقشة جتنب هذه املشاكل مره اثنية.

 : االجيابياتالبحث عن   ❖

جيب على املدير عدم البحث طوال الوقت عن األخطاء أو سلبيات املوظفني أو حىت العمال، ولكن جيب عليه 

 .وتقدمي مجيع ما لديهم للتطوير من العمل  األحسنالبحث عن اإلجيابيات وتشجيع املوظفني على تقدمي  

 : األهداف الواقعية ❖

 .واقعية ابلتايل يصبح حتقيقها سهل وبسيط  على املدير أن جيعل مجيع طموحاته وأهدافه

 :االهتمام ابلعاملي وعدم التحيز ❖
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حسن االستماع ملشاكل العمال واملوظفني جيعل من املدير شخصاً حمبوابً ومقرابً هلم وكذلك عدم التحيز لشخص 

تشجيع ابقي املوظفني على حساب شخص آخر يف العمل مهما كانت قدرته وذكائه يف ختصصه، بل جيب على املدير  

 .وخلق الثقة بداخل كٍل منهم جيعلهم يقدمون األفضل دائماً يف العمل

 .كما جيب على املدير الناجح احرتام مبادئ كل موظف داخل منظومة العمل

 : استيعاب املوظفي ❖

لذلك جيب على مجيع املوظفني أو العمال لديهم مشاكل شخصية وهذه املشاكل تؤثر بشكل سليب على العمل؛  

املدير الذكي والناجح استيعاب مشاكل العمال وتقدير مجيع اخلالفات االجتماعية اليت تؤثر على نفسية وشخصية 

 .املوظفني

فعلى املدير الناجح استخدام الطريقة الصحيحة واألسلوب الذكي يف التعامل مع املوظفني حىت يتمكن من جذب 

 .وحب املوظفني

 .اجح واحملبوب يف العمل أن حيسن ذكائه ومهارته يف معرفة طرق التواصل مع املوظفنيوالبد على املدير الن

واملشاركة للموظفني وكذلك عدم  التفاؤلعلى املدير الناجح االبتسامة دخول العمل بصفة مستمرة حىت يبث روح 

 .التكرب على املوظفني فهذه من صفات املدير الناجح واحملبوب

االلتزام جبميع الوعود اليت قاهلا للموظفني مثل الزايدات السنوية يف املرتبات أو اإلجازات يف   وجيب أيًضا على املدير

 .العطالت وغري ذلك

 .وأيًضا تقدمي كل جديد للموظفني يف العمل بنفسه حىت يتعلموا منه ويثقون به بصورة أكرب
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 : تسليط الضوء على اجنازات العمال ❖

ء على مجيع إجنازات العمال ابلتايل وتوصيل شعوره هلم ابلفخر واالعتزاز، كما جيب على املدير الناجح تسليط الضو 

 .البد أن يقوم بتشجعهم على التقدم والتطور يف العمل

 .وكذلك جيب على املدير أن يشارك ابقي املوظفني يف العمل بنفسه وال يكتفي ابإلدارة فقط

 : عدم التكليف أبكثر من مهمة ❖

لتنفيذها يصبح متشتتاً لذلك جيب على املدير الناجح حتديد   مهمة تعطي شخص أكثر من    البد من العلم انه عندما 

 .مهمة واحدة للموظف حىت يتم إجنازها ابلشكل الصحيح

 : حقوق العاملي  إعطاء ❖

 .يف وقتها الصحيح  اإلعمالاحلوافز اخلاصة لتشجيعهم تقديراً هلم على اجناز    وأيضاإعطاء املوظفني مجيع حقوقهم 

 : وتقليل اجلزاءات  األخطاءتسليط الضوء على  عدم   ❖

جيب عدم تسليط الضوء على املوظف الذي يرتكب األخطاء أمام ابقي زمالئه حيث ميكن للمدير الذكي الناجح 

يف العمل االجتماع هبذا الشخص فقط وحتفيزه على تقدمي األفضل يف العمل حىت يصبح شخص متميز وسط زمالئه 

 .داخل املنظومة

إع أو جتنب  املدرسة  إىل  األوالد  توصيل  مثل  اخلاصة  لكل موظف مسؤوليته  الوقت، حيث  طوال  اجلزاءات  طاء 

استخدام املوصالت العامة والتأخر بسبب ازدحام الطريق وغريها فعلى املدير الناجح التعامل مع العمال بنفس الطريقة 

 .واألسلوب اليت يتعامل هبا مع ذاته
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 : التدرج مع املوظفي اجلدد ❖

املوظفني الذين مت تعينهم داخل العمل  إعطاء ذا كنت تقوم بتعني موظفني جدد داخل منظومة العمل جيب عليك  إ

مهام صغرية يف البداية، ابلتايل يتم جتنب الوقوع يف األخطاء وبعد مرور الوقت وتعلم املوظفني كيفية العمل وتوافر اخلربة  

 .يف العمل  الكافية لديهم ميكن إعطاء املوظفني مهام أكرب 

وجيب على املدير الناجح البحث عن كل جديد بداخل املوظفني لتنميه مهاراهتم وإخراج أفضل ما بداخلهم خلدمة 

 .املنظومة

 : تقدير العاملي ❖

ال جيب أن يعامل املدير العمال   وأيضا املدير الناجح يبحث دائماً عن كيفية التطور داخل العمل أو اإلدارة اخلاصة،  

أو املوظفني مثل اآلالت اليت تعمل ابلكهرابء ابلتايل ميكن التطور يف اإلدارة عن طريق تقدمي دورات عملية وفنية وهذه 

الدورة تسمى ابملدرسة الكالسيكية اليت ابتكرها املفكر األملان ماكس ويرب وهي تقوم بتقدمي دورات للموظفني بطريقة 

 .وسهله ميكن تنفيذها داخل منظومة العمل  مبسطة

 :عدم اهلروب من املشاكل ومواجهتها ❖

من صفات املدير الناجح وعدم التخلي عن املوظفني واهلروب من املشكالت واملواقف  حداثاألالتواجد يف مكان  

 . الصعبة وكذلك مواجهة مجيع املشاكل بصدر رحب وعدم استخدام التهديد يف العمل
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 :صفات القائد    -5

 قيادة الذات قبل قيادة اآلخرين: ✓
 مستقبلة وجناحه أو فشله:° اإلنسان هو املهندس األول لبنيان حياته وخطة 

 تعلم كيف تتعامل مع قدراتك وتكتشفه ،    تعلم كيف خترج طاقاتك ومواهبك

 ° اعرفوا أنفسكم الن الذين يعرفون نفوسهن يعرفون زماهنم: 

 سأل سقراط والده النحات البارع كيف يصنع التماثيل هذه ؟   -

  امنا يف الصخر وأحس به هناك حتت السطح ينتظرفأجابه: "عندما أن احنت من الصخر أسداً  فان أبصر األسد ك 

 أن أطلق سراحه". 

 ° ال يقلد اآلخرين:

 كن نفسك فأنت منوذج فريد وهللا يريدك هكذا

 : جهد   قصارى يبذل  °  

 . ال يوجد جناح بال مثن  ألنهجمهود  أقصى تبذل    أن هتدم عليك    تصنع نفسك صناعة جيدة وبناية ال  أن   أردت   إذا

 حمدد اهلدف واألهداف:  ✓

اليت بال   ن اهلدف جيمع شتات الشخصية مهما كانت مبعثرة ألن اهلدف يقوي اإلرادة والعزمية ألن الشخصيةأل   

 . هدف شخصية متحللة

 : ماهر يف إدارة الوقت  ✓

يدير وقته ويستغله والفريق بني اإلنسان الناجح واألخري هو أن األول استطاع أن    .ن إدارة الوقت هي إدارة الذاتأل

 .لعمل يساعد دائما يف بنائه وتكوينه أما اآلخر فلم يستطع ذلك
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 ماهر يف تطوير شخصيته :  ✓

املضاف  إذا أردت أن تتطور فاحرص علي النمو الفكري ابستمرار ألن الفرق بني اإلنسان العظيم واألخري هو الكم

 معرفة كيفية ترتيب واسرتجاع هذه املعلومات وهذه املعرفة  ً وأيضا       . إيل عقله آو هو املساحة املعرفية بني كل منهما

 ) قراءة / خربات آخرين / نصائح املخلصني / نقد بناء(  تتكون من : 

 تعلم من أخطائك وأخطاء اآلخرين: ✓

 ال تيأس وال حتبط بعد الفشل.       حاسب نفسك علي أخطاءك.   االعرتاف ابخلطأ.

 أن جيعل من حياته رسالة:  ✓

 . جتدد أو تبدد     .قيمتك احلقيقة هي فيما حتمله من رسائلإن  

 تنمية القدرات التميزية والرايدية للمدراء:  -6

تتلخص عملية تنمية القدرات التميزية والرايدية والفردية إبتباع املنهج العلمي يف تشخيص معوقات التميز والرايدة 

 ومعرفة أسباهبا ومعاجلتها. 

من خالهلا تنمية القدرات التميزية والرايدية لدى املوظفني املتواجدين يف دائرة من الدوائر   وهناك جمموعة طرائق تتم

 أو مؤسسة من املؤسسات وهي:

 هل تفشل املناقشات اليت تشجع اآلخرين على طرح األفكار؟ .أ

 هل لديك اهتمام مبعرفة آراء وخربات اآلخرين؟  .ب

 هل تشجع اآلخرين على طرح آرائهم؟ . ج

 تساؤالت أكثر من أن تعطي إجاابت؟ هل تطرح   .د

 هل تتصور حلول لكل مشكلة؟ .ه
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فإذا كان هناك إجاابت سلبية كثرية على األسئلة السابقة تكون هناك حاجة إلزالة املعيقات املؤثرة على عملية التميز 

 والرايدة واإلبداع الفردي. 

 زايدة االهتمام ابآلخرين وحاجاهتم:   -1

 توقعات اآلخرين بدون املناقشة معهم؟هل تفرتض التوصل إىل   .أ

 هل تعامل اجلميع بنفس الطريقة بغض النظر عن الفروق املختلفة بينهم؟ .ب

 هل تنظر للموظفني والعاملني على أهنم أدوات أو معدات إنتاج؟  . ج

 هل ننظر للموظفني نظرة اثبتة رغم مرور الوقت وتغري الظروف وهل ترى ضرورة للتغيري أو التطوير؟ .د

 ن استجابة املوظفني لقرار ما جيب أن تكون بنفس الطريقة اليت تستجيب هبا أنت؟هل ترى أ  .ه

إذا متت اإلجابة عن هذه األسئلة السابقة بنعم فإن املدير يكون لديه حساسية واهتمام كايف ابملوظفني يف الشركة 

 أو الدائرة وجيب تطوير هذا االهتمام والعناية بشكل دائم وابالجتاه الصحيح. 

 رتكيز على التخطيط اإلسرتاتيجي: ال  -2

 ميكن التعرف على هذه املهارات من خالل األسئلة التالية: 

 هل تصرف أغلب وقتك يف معاجلة املشكالت اليومية واختاذ القرارات بشأهنا؟  .أ

 هل تقتصر اتصاالتك على املوظفني املرتبطني بك بشكل مباشر؟ .ب

 هل تعامل املوظفني بطريقة عادلة وسليمة؟  . ج

 تتحدث عن األمور السابقة فقط؟ هل   .د

 هل تركز على نقاط الضعف يف أداء املوظفني؟  .ه

إذا كانت اإلجابة على هذه األسئلة بنعم فهذا يشري إىل فقدان الرؤية اإلسرتاتيجية والقدرة على التفكري والتخطيط 

دور الدائرة أو املؤسسة ويركز على اإلسرتاتيجي وابلتايل فإن اإلداري املتميز هو الذي يهتم إبجياد تصور مستقبلي يعزز  
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املسائل اهلامة ويتعامل مع خمتلف املستوايت ويعمل على حتفيز املوظفني من خالل الرتكيز على نقاط القوة يف آرائهم  

 وختصيص قسم من الوقت للحديث عن األهداف املستقبلية.

 زايدة القدرة على الرتكيز وتوفري الوقت:   -3

 وبدون تشتت؟هل تعاجل األمور برتكيز  .أ

هل يقتصر تركيزك على األمور اهلامة وهل ميكنك يف احلاالت الضرورية االنتقال من موضوع إىل اآلخر  .ب

 بدون تشتت؟ 

 هل ميكنك ترتيب املوضوعات حسب اهتمامك واهتمام املوظفني معك هبا؟  . ج

 هل تثري اهتمام املوظفني مبوضوع ما وحتافظ على استمرار هذا االهتمام؟  .د

 فاصيل وما تنوى تغيريه واآلاثر املرتتبة عليه؟ هل حتدد الت .ه

 هل هتتم ابلفرد أو املوظفني الذين ميكنهم املساعدة يف التغيري؟ .و

من األسئلة السابقة يتضح لنا أنه جيب مضاعفة القدرة على الرتكيز وتوفري الوقت يف بعض األمور اليت ميكن القيام 

 أبشياء مميزة منها.

األمور البسيطة اليت ال تتغري نتائجها بسرعة ولكن بقياس مؤشر التميز والرايدة واالبتكار واإلبداع بينما يتم تفويض  

 يف هذه احلالة جند أساس درجة االهتمام اليت حيظى هبا موضوع ما. 

األدوار فكلما كانت هذه الدرجة عالية كانت إمكانيات التميز والرايدة واالبتكار واإلبداع أكرب. ومن هنا جيب توزيع  

 يف العمل على أساس درجة االهتمام لدى املديرين واملوظفني. 

 زايدة القدرة على التأقلم مع التغيري:   -4

 ميكن تنمية وزايدة القدرة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:

 هل تتوقع التغيري أو تتفاجئ به من خالل اهتمامك ابلبيئة احمليطة؟ .أ
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 تغيري أم أنك تتفاجأ به؟ هل تتخذ قرارك أبحداث   .ب

 هل األخطاء اليت تصادفها يف التغيري أخطاء بسيطة أم أخطاء كبرية؟ . ج

 هل لديك القدرة على التحمل والتجريب يف جماالت ال يريدها اآلخرين؟ .د

التغيري  إن األسئلة السابقة حتدد درجة القدرة على التأقلم مع التغيري وابلتايل حتديد احلاجة لزايدة اجلهود للتأقلم مع 

 بشكل أفضل. 

 مهارة الصرب:   -5

 ميكن تنمية هذه املهارة من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 هل تتمتع ابلصرب على ما يستلزم إحداث التغيري وهل تستطيع تقييم ذاتك وتصوراتك أثناء ذلك؟  .أ

 هل لديك ثقة يف رؤيتك للمستقبل؟ .ب

 ارات اليت تنفذها؟ هل تتجنب اختاذ القرارات بسرعة وتركز على القر  . ج

من خالل هذه األسئلة ميكن معرفة فيما إذا كان املتميز صبورا أو ال، أي أن املهارة تتمثل ابلقدرة على إعادة تقييم 

 الذات.
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 املهارات القيادية : 5الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 239ص، القيادة االدارية الفعالة ،  بالل خلف السكارنة : املصدر

 
 

 

 املهارات القيادية 

 مهارات شخصية  مهارات معرفية  مهارات عملية 

 اإلدارة

 األساليب 

 الطرق 

 الفنيات 

 عالقات شخصية 

 إدارة صراع

 التفاوض 

 بناء اجلماعة 

 حل املشكالت 

 التفكري املنطقي 

 القدرات اإلبداعية 

 بناء اجلماعة 

 التفكري االستداليل 

 املهارات القيادية : 5الشكل 
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 السمات الشخصية للقائد : 6الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 240ص، القيادة االدارية الفعالة ،  بالل خلف السكارنة : املصدر

 
 

 
 
 

 مسات شخصية  

اتساع   ميسر 
 األفق

االتزان  
 االنفعايل 

املهارات  
 الشخصية 

 الوعي 

 االستقاللية 

 التخطيط 

 التنظيم 

 املسؤولية 

البحث عن   مرن 
 جديد

 طموح  الشعور ابألمان 

حب  هادئ الطبع 
 االستطالع 

 واثق من نفسه  صبور 

العقل رجاحة  حمبوب   متكلم  متفائل  

 جمامل  اجتماعي هادئ  اخليال 

 السمات الشخصية للقائد : 6الشكل 
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  :سادسالفصل ال

 القيادة اإلدارية والوظائف 



                                  مقاوالتية  -2ماسرت  –املقاوالتية  املهاراتحماضرات القيادة                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د.

88 
 

 الفصل السادس: القيادة اإلدارية 

  :الفرق بي القيادة واإلدارة  - 1

والقيادة وقد يظن البعض أن كل منهم له نفس املعىن ولكن بشكل  اإلدارةقد خيلط الكثري من الناس بني مفهومي  

االختالف الواضح بني كل   أنخمتلف، ولكن يف الواقع يوجد فرق كبري بني كل منهم من أكثر من زاوية خمتلفة وقد جند  

ملكوانت املادية من اإلدارة والقيادة يف األشياء اليت يقوم هبا كل منهم، حيث تقوم اإلدارة بوضع املخرجات ومجيع ا

 .ولكن يف ظل إمهال العنصر البشري داخل تلك املنشآت املنظماتداخل  

يف القيادة فهي تقوم ابلرتكيز على العنصر البشري بشكل كبري كما هتتم كثريا بتنمية املهارات    عكسهوهذا ما حيدث  

قدر العنصر البشري على القيام جبميع املهام اخلاصة هبم يف العمل، وقد جند أن القائد يهتم بتأثري اخلاصة هبم، وزايدة  

الذي حييط هبم من خالل االعتماد على   اجملتمع  التعامل  الشخصية  القدراتاألفراد على  يتم  أنه  اخلاصة هبم، كما 

العالقة بني وبني  يتم حتديد  اليت وكلت له حىت ال  السلطات  يبعد عن استخدام  قبله،كما أنه  بعقالنية شديدة من 

 .املرؤوسني

وجند أن املدير على عكس القائد يف الكثري من األشياء وهنا يقوم املدير إبجبار املرؤوسني على أداء الوظائف اخلاصة 

 ختص املنظمة من خالل االعتماد على كافة القوانني واإلجراءات اليت حتكمها هبم حىت يتمكن من حتقيق األهداف اليت

 . كما أن العالقة بني املدير واملرؤوسني من العالقات الرمسية

 * فرق آخر: 

بني  اختالف كبري  هناك  الواقع  أنه يف  إال  املعىن،  نفس  أهنما  ويعترب  والقيادة،  اإلدارة  مفهومي  بني  الكثري  خيلط 

من أكثر من انحية، ونقطة االختالف األهم بني اإلدارة والقيادة هي ما تركز عليه كل منهما، إذ تضع اإلدارة املفهومني  

https://www.almrsal.com/post/420394
https://www.almrsal.com/post/272181
https://www.almrsal.com/post/531335
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كل تركيزها على املخرجات أي نتائج األداء واملكوانت املادية يف املنظمة مع إمهال العنصر البشري، وعكس ذلك متاماً 

وهتتم به وبتنمية مهاراته وقدراته وتدريبه؛ لتحفيزه على أداء العمل   يف القيادة إذ تركز بشكل كبري على العنصر البشري 

كما أن هناك فروقاً واضحة بني الطرفني، إذ يهتم القائد ابلتأثري ابألفراد ابالعتماد على قدراته ومهاراته  .وإجناز األهداف

شراك العاملني يف العملية اإلدارية، الشخصية، ويشعر األيدي العاملة أبهنم حمط اهتمام، ويتعامل حبكمة وعقالنية إل

 .ويبتعد كل البعد عن استخدام السلطة املوكلة له والصالحيات الرمسية حىت ال حتدد شكل العالقة بينه وبني مرؤوسيه

كما يواكب القائد التغريات اليت تطرأ يف أي وضع راهن، ويسعى دائماً للتغيري املستمر، واألخذ بيد مرؤوسيه لتقدم 

وازدهارها، ويشجع اآلخرين على التغيري وحيفزهم أبسلوبه اخلاص، وال يشعرهم أبن هناك فرقاً يف املسمى الوظيفي   املنظمة

أما املدير فيكون على عكس القائد جبميع ما ذكر، إذ يلجأ املدير إىل إجبار املرؤوسني على أداء الوظائف  .يف العمل

ن اإلجراءات والقوانني اليت رمستها اإلدارة العليا يف املنظمة، وتتصف وحتقيق أهداف املنظمة ابالعتماد على جمموعة م

 .العالقة بينه وبني مرؤوسيه أبهنا رمسية جداً، حيث ختلو من العاطفة واملشاعر نظراً إلمهال العنصر البشري يف املنظمة

تقدم أو منو ملحوظ يف أداء كما أن املدير ال يهتم إلحداث تغيريات بل إنه يسعى لتحقيق ما رمسته املنظمة دون  

املنظمة وابلتايل تبقى على شكلها االعتيادي، وابإلضافة إىل ذلك فإن املدير يتصف أبنه ذو ختطيط قصري األجل، 

الوضع املستقبلي هلا، ويشار إىل أن املدير   ملويهلذلك ال يهتم للتغيري بل يركز كل تفكريه يف الوقت الراهن للمنظمة  

 .فجوة واسعة بسبب االهتمام ابملسميات الوظيفية  بينه وبني مرؤوسيه
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 القيادة اإلدارية وحل املشكالت واختاذ القرارات:   -2

إن عملية حل املشكالت واختاذ القرارات، عملية أساسية يف حياة أي تنظيم، فهي شغل املدير الشاغل، وحمور 

للتنظيم،  أساسي من حماور نشاطاته، وهي كعملية االتصاالت،   الداخلية  تتغلغل يف كل مظهر من مظاهر األعمال 

 فاملدير يتخذ قرارات كبرية أو صغرية تتعلق بوظائف التخطيط والتنظيم والتوظيف..اخل

بعبارة أخرى فإن هذه العملية عملية أساسية مستمرة من وظائف املدير وضرورية لنجاحه، ومعلم رئيسي يفرق بني 

 لناجح ومعيار مييزه كمدير فعال عن مدير غري فعال. املدير الفاشل واملدير ا

القرارات ترتبط دائما حبل املشكالت اإلدارية، لذلك فإن جناح املدير يعتمد على قدرته يف حتديد  وعملية اختاذ 

 أسباب املشكلة، وتطوير بدائل عملية حلل هذه املشكلة، بغية التخلص من أسباهبا. 

املشكالت وعملية اختاذ القرارات هي عملية ربط منطقي، ألن حل املشكالت من حيث إن الربط احملكم بني حل  

املفهوم هو أمشل وأوسع من مفهوم اختاذ القرارات، إذ أن عملية اختاذ القرارات تعترب خطوة واحدة من خطوات حل 

رارات، بل على سلسلة من املشكالت اإلدارية، كما أن حل املشكالت اإلدارية ال ينطوي فقط على عملية اختاذ الق 

وابلتايل فإن عملية اختاذ القرارات ما هي إال مرحلة من مراحل حل املشكلة   االختيارات تنتهي ابنتهاء حل املشكلة. 

 اإلدارية.
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   عملية حتليل وحل املشكالت: 7الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 إدراك املشكلة  

 تعريف املشكلة 

 مجع املعلومات 

 املعلومات حتليل 

 وضع البدائل املمكنة 

 اختيار البديل األمثل 

 تطبيق البديل األمثل 

 تقييم البديل 

 هل مت حتقيق النتائج املرجوة 

 

 االستقرار يف التنفيذ مع املراجعة املنتظمة 
 ال 

 نعم 

 283، صبالل خلف السكارنة، القيادة اإلدارية الفعالة: املصدر
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 القيادة اإلدارية والتمكي:  -3

الفعال للتمكني ثقافة تنظيمية جديدة، حيث يتطلب تطبيق التمكني تغيري ثقافة التنظيم القدمية وتبين يتطلب التنفيذ  

الفرد، سلوكياته، واملمارسات  اجتاهات  االعتبار  املنظمة بعني  ثقافة  للتمكني. وأتخذ  تنظيمية جديدة مساندة  ثقافة 

مة "أمناط من االفرتاضات األساسية الذي ابتدعته أو اكتشفته التنظيمية كعناصر ترتبط حبياة املنظمة. ويقصد بثقافة املنظ

أو طورته جمموعة معينة خالل مراحل تعلمها كيفية التصدي للمشاكل الناشئة يف بيئتها اليت أثبتت جناحها، اعتربهتا 

كأسلوب ومنهج صحيحة وفعالة يف مجيع األحوال وتصلح ألن تنتقل بطريقة التعلم إىل األعضاء اجلدد يف هذه اجلماعة  

 صحيح للتفكري واإلحساس واإلدراك يف كل ما له عالقة هبذه املشاكل". 

يتم حتديد جانب القيم من الثقافة التنظيمية ابلثقافة الوطنية، أما جانب املمارسات فيتم حتديدها من قبل املنظمة 

املشرتكة للمجتمع أتثر على ثقافة املنظمة، كوسيلة للتكيف مع املتطلبات البيئية للتغيري، فالثقافة الوطنية أو الثقافة  

 وابلتايل أتثر على عملية التمكني. 

 املعان اإلدارية للتمكني واملبادرات املستخدمة : 1اجلدول 

 املبادرات املستخدمة  املعاين اإلدارية
التدريب املستمر/ فرق العمل املستقلة/ إثراء الوظيفة/ جمالس العاملني/   التمكن من خالل املشاركة 

 مدراء املوظفني 
 دوائر اجلودة/ برانمج االقرتاحات/ موجز الفريق التمكني من خالل االندماج 
مشاركة العاملني يف امللكية/ مشاركة العاملني يف األرابح/ برانمج عالوة  التمكني من خالل االلتزام 

 املوظفني/ برانمج جودة احلياة يف العمل 
يل املستوايت التمكني من خالل تقل
 اإلدارية

تصميم العمل/ إعادة التدريب/ فرق العمل املستقلة/ إثراء الوظيفة/ 
 املشاركة يف األرابح/ برانمج عالوة املوظفني 
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 القيادة اإلدارية وإدارة التغيري:   -4

 التغيري هو حترك ديناميكي يفرتض أنه يستخدم أساليب جديدة ومبتكرة لتحقيق أهداف معينة

التقليدية فهي ترتبط بتقدمي  النتيجتني،أما التفكري واحللول غري  والتغيري قد يكون سالباً  أو موجباً  أو أنه حيمل كل من

 .حلول يف مواقف معينة

الذي يرتتب على   ويوجد أتثري متبادل بني املتغريات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والتحول االجتماعي

 تمع الصناعي إىل جمتمع املعلومات اجمل  قد تطور خالل حقبة زمنية ال تتجاوز ربع قرن من   إذ أن اجملتمع  ذلك،

املعلومات واالتصاالت، ومن العمل اليدوي إىل النشاط املعريف،   والصناعات احلديثة، ومن تقنية الصناعة إىل تقنية

 ، وهو ما يستلزم قطعاً  االجتاه والتحول األسواق احمللية إىل العمل من خالل األسواق العاملية  ومن العمل من خالل 

عاتقه على إدارة التغيري   واالستفادة من التغيري القتناص الفرص اجلديدة. ونعتقد أن جزء هاماً  من جناح التغيري يقع 

 وهي اليت تتحمل عبئه وعليها أن تقوم مبا يلي: 

 حسن استخدام الوسائل التقنية املتاحة.   - 1

 ائل التقنية جبلب واستخدام املالئم منها من حيث التكلفة واإلمكاانت. العمل على تطوير الوس  - 2

 وإمكاانهتا.   حسن استخدام اإلمكانيات البشرية املتاحة مبا يعين إاتحة الفرصة هلا إلظهار أعلى قدراهتا  - 3

 املشروع.   العمل على تطوير املهارات البشرية املتاحة وجلب األفضل منها بقدر ما تتحمله ميزانية  - 4

تساعد يف حتقيق أفضل   استخدام الوسائل التقنية الفكرية مثل براءات االخرتاع وشراء حقوق امللكية الفكرية اليت  - 5

 ألهداف املشروع. 

 البحث العلمي املستمر للتطوير وتقدمي منتج أفضل ميكنه اخرتاق السوق العاملي.   - 6

  تواجه التغيري مبا يلي: أنه ميكن حل املشكالت اليت جمموعة من اخلرباءويرى 

 استخدام الوسائل التقنية.   - 1
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 تطوير املهارات السلوكية.  - 2

 ديناميكية األهداف واألساليب الفنية.  - 3

ونوع حيدث التغيري ويسهم  سلبا  ابلتغيري ويستجيب له إجياابً  أو العناصر البشرية اليت تنقسم إىل نوعني: نوع يتأثر    - 4

 ة منه.يف حتقيق أقصى فائدة ممكن

 لكي يكون التغيري حقيقياً  وفعاالً  ال بد من وجود سبعة حماور هي:   - 5

 * رؤية مستقبلية ورسالة مشرتكة بني اجلميع لربط توجهات الناس ببعضها. 

 قوية.  * قيم وقناعات إجناز مشرتكة تساند التوجه اجلماعي من خالل منظومة أخالقية ومهنية

 والتهديدات ونقاط الضعف والقوة.   ييز ورضا العمالء التام من خالل حتليل الفرص * إسرتاتيجية هجومية أساسها التم

 * هيكل تنظيمي مدمج ومرن مبستوايت إدارية قليلة وصالحيات قرب التنفيذ. 

 * قوى بشرية ماهرة وحمفزة جيداً.

 * نظم تشغيل سريعة ومنضبطة.

 القادة التحويليني.   استخدام حماور التغيري وهمقادة حتويليني حيبون التغيري)ليسوا مديرين( قادرون على  *  

 * أمهية دور القيادة يف جناح التغيري: 

ال حيدث التغيري تلقائيا أو أوتوماتيكيا، وإمنا حيدث إذا اقتنعت اإلدارة بضرورته، وللقيادة دور عظيم يف جناح 

املطلوب يف جمتمعنا املعاصر اختبارا أو ترمومرت القيادة التغيري كما أن هلا دور فعال يف فشله، لذلك يعترب التغيري  

الرشيدة، حيث يتضح منها مدى استيعاهبا ومدى استجابتها ملتطلبات التغيري اليت حتتاجها املؤسسة، وكيفية االستفادة 

 من الطاقات املادية والتقنية والفكرية املتاحة. 
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التمويل والتسويق واجلوانب املالية واحملاسبية وكافة جوانب وعلى الرغم استخدام احلاسبات يف اإلنتاج ووضع خطط  

التنظيم، حيث يتم توظيف أساليب الذكاء االصطناعي حلل املشكالت املرتبطة بتلك اجلوانب، إال أن العقل البشري 

 يظل هو احلاكم األول لكل هذه األدوات.

تينية معروفة مثل: التخطيط، التنظيم، الرقابة،  ويرى البعض اختالف القيادة عن اإلدارة، فاإلدارة هلا وظائف رو 

وحل املشكالت، أما القيادة فهي حتدث تغيريات جوهرية يف املنظمة وتساعدها على املالئمة مع متطلبات البيئة  

 هي: حتديد االجتاه، تعبئة أعضاء املنظمة، حتفيز وتشجيع الناس لتحقيق الرؤية وبصرف النظر عن املعيقات.   ووظائفها 

ولذلك تكون وظيفة القائد التحويلي هي تغيري األوضاع احلالية من خالل إقناع الناس ابحلاجة للتغيري من خالل 

صياغة رؤية مستقبلية عن عامل أفضل، ولذا فالبد له من اختيار منوذج التغيري ومساراته، ويضع إسرتاتيجية تنافسية  

 رتة انتقالية. متكاملة األبعاد واملتطلبات وهو ما قد حيتاج إىل ف

 القيادة اإلدارية واالتصال:  -5

 االتصال هو عملية نقل هادفة للمعلومات، من شخص إىل آخر بغرض إجياد نوع من التفاهم املتبادل بينهما. 

أما ابلنسبة لعالقته مع القيادة، فإن االتصال الناجح يتحقق بوجود قائد منصت وفعال يف منظمته، كلما كان 

موجود بنسبة كبرية، كلما كانت فعالية االتصال كبرية، وكلما كانت سريورة العمل واملعلومات أكرب، وابلتايل التفاهم  

 تعود على املنظمة وأهدافها ابإلجياب. 

ال ميكن أن نقول عن مسؤول املنظمة أبنه قائد طاملا ال ميلك مهارات اتصال فعالة، تسمح له ابلتواصل مع عماله 

لسلة وسهلة. وأيضا ال يقتصر االتصال عليه هو فقط، بل يشمل حىت العمال داخل املنظمة وبني وعمالئه بطريقة س

املصاحل، لذلك من واجب املسؤول األول أن يقوم بتوظيف عمال ذوو كفاءة عالية وهلم القدرة على االتصال بسهولة 

 وسالسة.
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 عملية االتصال البسيطة : 8الشكل 

 

 

 

 

  https://sway.com/s/zeDVv4TlqMDR4Lj2/embed، يف 221، ص1994 ، مهارات االتصال ،نمل و االخرو سا :صدرامل

 عمليات االتصال عند ديفز : 9الشكل 

 

 

 

 1994https://sway.com/s/zeDVv4TlqMDR4Lj2/embed ،  مهارات االتصال :صدرامل

يتضح من اجلدول السابق ارتباط كافة األهداف اليت تسعى عملية االتصال لتحقيقها مبهام وأدوار، وبذلك تتضح عملية 
 ابلنسبة له. االتصال  

 طرق االتصال : 3اجلدول 

 االتصال الكتايب  االتصال اللفظي  االتصال البدن 
 * يوضح ردود الفعل العكسية 

* مؤثر يف الروح املعنوية 
للموظفني، حيث أن األفعال 

تتحدث بصوت أعلى من 
 الكلمات 

* له أثره البالغ لدى املوظفني 
 ذوي الكفاءات والثقافة العالية

 مثل: 
 اإلمياءات   -

 * يقوى روح التعاون والصداقة
* يزيل التوتر والضغوط نتيجة 

 إخراج ما يف الصدور 
* يشجع على تبادل األسئلة 
ولذلك فهو فعال يف تقريب 

 املفاهيم
* يسرع عملية تبادل األفكار 

راء فهو يوفر الوقت واملعلومات واآل
 واجلهد 

* يسهل الرجوع إليه لتحديد 
 املسؤوليات 

* يوثق املعلومات لالستفادة منها يف 
 املستقبل

* يضمن نقل بعض املعلومات 
 العاملنيواألجوبة لعدد كبري من  

 مثل:
 التقارير، املذكرات  -
 املنشورات، الشكاوى   -

 املستقبل                                 الوسيلة                              الرسالة                               املرسل

 أبي وسيلة؟                      أبي وسيلة         يقول ماذا؟                             من؟         

 التغذية العكسية 

تكوين الفكرة 
 لدى املرسل 

حتويل الفكرة إىل 
 رموز 

نقل الفكرة 
خالل قناة 

 االتصال 

التفسري )تفسري  تسلم الرسالة
 الرموز( 

 التصرف

 

https://sway.com/s/zeDVv4TlqMDR4Lj2/embed
https://sway.com/s/zeDVv4TlqMDR4Lj2/embed
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 حركات الوجه  -
 السكوت، الغضب، واالنفعال  -
 السالم ابليد  -
 االبتسامة   -

 مثل: املقابالت الشخصية 
 املكاملات اهلاتفية   -
 اللجان واالجتماعات واملؤمترات  -
 احملاضرات   -

 اللوحات البيانية  -
 وسائل اإليضاح البصرية -
 جريدة العمال واجلرائد احلائطية   -

 القيادة اإلدارية وإدارة الوقت:   -6

تنسق وأن تراقب.   األوامر وأنيعرف هنري فايول اإلدارة أبن تتنبأ وأن ختطط وأن تنظم وأن تراقب وأن تصدر        

خالل تنظيم جهود مجاعية   املوارد املتاحة من   ومهما تعددت التعريفات فإن اإلدارة بصورة عامة هي عملية استغالل

يف كفاية وفاعلية، وهنا جيد الوقت مكانه يف هذه العملية، فالعملية  مشرتكة بقصد حتقيق األهداف ضمن وقت حمدد

 مورد ال يتجدد وال خيتزن وال يستأجر وال ميكن االستغناء عنه، وما يضيع منه ال ميكن أن   فالوقت حمكومة ابلوقت،  

 يستثمر أو يسهم يف حتقيق أهداف املنظمة. 

من استغالله   ويعترب الوقت مورداً  من املوارد املتاحة اليت جيب استغالهلا بكفاية، فقد أصبح بُعداً  مهماً  والبد      

الوقت أحد املعايري الرئيسية اليت   طيط لالستفادة منه بشكل فعال يف املستقبل. ولقد أصبحت إدارةحاضراً  والتخ

 استغالله سيؤثر سلباً  على املنظمة.   تؤخذ يف االعتبار يف حتديد جناح اإلداري وفاعليته ألن سوء

االستغالل األمثل له،   يز ينصب على حتقيقوإذا اتفقنا على اعتبار عنصر الوقت حمدوداً  ومثيناً  واندراً  فإن الرتك     

واملعدات   معه. بل يشمل وقت األجهزة  واملفهوم اإلداري إلدارة الوقت ال يقتصر فقط على وقت املدير والعاملني

 املفاهيم األساسية للمدير يف املنظمات احلديثة.  واألبنية، لذلك إن إدارة الوقت ال بد أن تصبح إحدى

 الوقت؟  ارةماذا نعين إبد*        

التوازن يف حياته ما   هي الطرق والوسائل اليت تعني املرء على االستفادة القصوى من وقته يف حتقيق أهدافه وخلق       

 بني الواجبات والرغبات واألهداف.

ة بني السمة املشرتك  واالستفادة من الوقت هي اليت حتدد الفارق ما بني الناجحني والفاشلني يف هذه احلياة، إذ أن     
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حتقيقها والواجبات الالزمة عليهم جتاه عدة   كل الناجحني هو قدرهتم على موازنة ما بني األهداف اليت يرغبون يف 

، وهذه اإلدارة للذات حتتاج قبل كل شيء إىل أهداف ورسالة لذاهتم  عالقات، وهذه املوازنة أتيت من خالل إدارهتم

الوقت أو إدارة الذات بدون أهداف يضعها املرء حلياته، ألن حياته ستسري حاجة إىل تنظيم   تسري على هداها، إذ ال

ذلك اإلجناز   كل االجتاهات مما جيعل من حياة اإلنسان حياة مشتتة ال حتقق شيء وإن حققت شيء فسيكون   يف

 ضعيفاً  وذلك نتيجة عدم الرتكيز على أهداف معينة.

 دارة الوقت ابلنسبة لإلداريي وهي: لتحقيق فاعلية إ  هناك ثالثة حقائق أساسية     

التعامل بني القائد   وتتحكم فيه عوامل كثرية أمهها حجم املنظمة وطبيعة عملها وأسلوب استخدام الوقت:  - 1

 اإلداري واملرؤوسني. 

أخرى تتحكم يف الوقت مثل   ومهما متت حماولة تنظيم الوقت فإن هناك عوامل  وقت العمل حمدد بساعات معينة:  - 2

 .واملرؤوسني والزمالء  الرؤساء

يسجل وقته وحيلل توزيعه   يقتضي أن أيخذ معظم وقته، لذلك جيب أن  وإدارته:  فاعلية اإلداري يف استثمار وقته  - 3

 . ملعرفة أي األعمال تستحق االهتمام يف أولوايته

 : الذات  إدارة الوقت هي إدارة*  

ألنه ال ميكن   األكرب من الفهم اخلاطئ عنها من املفاهيم األخرى، ذلكقد يكون لفكرة إدارة الوقت النصيب        

 للوقت أن يدار على األقل، ابلطريقة اليت يتم هبا إدارة املوارد واملصادر األخرى. 

العضوي، الكيان  ابإلدارة احلكيمة خلمسة أنواع من املصادر:رأس املال، الكيان   إن دنيا األعمال إمنا تعىن       

وتناوهلا يف اجتاهات متعددة، فباإلمكان   ، املعلومات، والوقت، وميكن التعامل مع األربعة مصادر األوىلاإلنسان

حجم قوة العمل لديك أو العمل على إنقاصها، كما ميكنك   التحكم يف إدارة املوارد البشرية، ذلك أنه ميكنك زايدة

من أعداد ختصصات أخرى. وميكنك أن تسحب ختصصات معينة والتقليل    تغيري مكوانهتا، بزايدة عدد أصحاب
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 معينة لإلنتاج ووضعهم ضمن مهام أخرى، كما تستطيع إدارة رأس املال، ذلك أنه ميكنك   العاملني من خطوط

استخدامات إنتاجية  زايدته أو توفر فيه أو أن تنفقه، أو أن حتافظ على قيمته، وبوسعك أن تستثمره أو أن تضعه يف

 أسعار منتجاتك.   ض أسهم الشركة أو احلصول على قرض أو زايدةجديدة أو أن تبيع بع

لكن  –نعم–الكثري منه أما الوقت، ذلك املورد اخلفي غري املرئي فأمره فريد، ذلك ألنه ال هنائي وغري حمدود، هناك 

 أو ذلك أنه ليس ابإلمكان اإلسراع ابلساعة، منه،  وبصرف النظر عما تقوم به، لن تستطيع احلصول على املزيد

 . إبطاؤها

إنفاقه فور وصوله وتلقيه، كما ينبغي إنفاقه مبعدل اثبت على الدوام وهو  إن الوقت هو املورد الوحيد الذي يتعني   

 وستون دقيقة لكل ساعة.  ستون اثنية لكل دقيقة

هو إدارة  نستطيعه  ال نستطيع أن ندير الوقت، إن ما  لذا، فإن القول إبدارة الوقت يعد تسمية مضللة، ألننا      

التحكم يف كم الوقت الذي  أنفسنا فحسب ابلنسبة للوقت أو يف مواجهته، وهذا هو كل ما هناك، إننا ال نستطيع 

إضاعتنا للوقت، فإنه يكون بذلك قد أفلت منا  لدينا، إمنا نستطيع فقط التحكم يف كيفية استخدامنا له وحنن مبجرد

 و تعويضه. ومضى عنا، وهو ماال ميكن استعادته أ

 : إلدارة الفعالة للوقت* ا

 يلي:  يلخص بعض الدارسني خصائص أكثر اإلداريني فعالية مبا

 القدرة على التنفيذ الفوري.  - 1

 القدرة على التفويض.   - 2

 الرغبة بدعم وتشجيع واالهتمام ابملرؤوسني.   - 3

 أخرى.  واالنتقال إىل أعمالالوقت يف القيام مبهام مستحيلة، واالعرتاف ابهلزمية    رفض تضيع   - 4

 القدرة على توقع مكانته ابملستقبل.  - 5
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 لديه اإلحساس ابلوقت والتوقيت والشعور ابحلقيقة.   - 6

 القدرة على حتديد مواعيد إهناء معقولة لكل نشاط.   - 7

 وفيما يلي بعض املقرتحات إلدارة الوقت الفعال:  -

 خصص فرتات طويلة متواصلة للمهام الرئيسية.   - 1

 حتكم ابملعرتضات خالل الفرتات احلرجة بعدم قبول زائر أو اتصال هاتفي.   - 2

 خصص وقت للتخطيط اإلبداعي والتحضري.   - 3

 امجع األعمال املتشاهبة لتوفر لك االبتداء والتوقف عن العمل مراراً.  - 4

  أبقل وقت. الكثري  نشاطك حىت تنجز منه  ضع األعمال األقل أمهية يف الوقت الذي تكون فيه يف ذروة  - 5

 حدد األولوايت حسب أمهيتها وأولوايهتا.   - 6

حتفظها وتلك اليت ميكن رميها  نظم أوراقك، األوراق اليت تتطلب البت السريع واليت تقرؤها ومتررها إىل اآلخرين أو  - 7

 والتخلص منها. 

 جتنب التأجيل والتسويف واملماطلة.   - 8

 مالئم.   انتبه مىت تضيع وقتك وقم بعمل   - 9

 سجل أفكارك دائماً  وال تثق يف ذاكرتك.   - 10

 ركز على عمل واحد يف زمن معني.   - 11

 اجعل املخاطبات قصرية وموجزة.   - 12

 ال تضع أوراقاً  على مكتبك واجعله دائماً  مرتباً.   - 13

 إذا كان معك زميل يف املكتب ال حتادثه ابستمرار واجعل احملادثة يف أوقات متقطعة.   - 14
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 لتقدم ابلعمل.مراقبة مدى ا  - 15

 . استخدم احلاسوب وبراجمه املتعددة يف شأن إدارة الوقت  - 16

 : خطوات تنظيم الوقت*  

الوقت املهم   هذه اخلطوات إبمكانك أن تغريها أو ال تطبقها بتااتً، ألن لكل شخص طريقته الفذة يف تنظيم        

 ألي طريقة لتنظيم الوقت.   اخلطوات هي الصورة العامة أن يتبع األسس العامة لتنظيم الوقت. لكن تبقى هذه  

 فكر يف أهدافك، وانظر يف رسالتك يف هذه احلياة.   - 1

وقد تكون موظف أو   انظر إىل أدوارك يف هذه احلياة فأنت قد تكون أب أو أم، وقد تكون أخ، وقد تكون ابن،  - 2

األسرة حباجة إىل أن جتلس معهم جلسات عائلية، ف  إىل جمموعة من األعمال جتاهه،  عامل أو مدير، فكل دور حباجة

 حباجة إىل تقدم وختطيط واختاذ قرارات وعمل منتج منك.  وإذا كنت مديراً  ملؤسسة، فاملؤسسة

ال متارسها  حدد أهدافاً  لكل دور، وليس من امللزم أن تضع لكل دور هدفاً  معيناً، فبعض األدوار قد   - 3

 ازة. ملدة،كدور املدير إذا كنت يف إج

نظم، وهنا التنظيم هو أن تضع جدوالً  أسبوعياً  وتضع األهداف الضرورية أوالً  فيه،كأهداف تطوير النفس من   - 4

رحلة أو اجللوس يف جلسة عائلية للنقاش والتحدث، أو   خالل دورات أو القراءة، وأهداف عائلية، كاخلروج يف 

 لعالقاتك مع األصدقاء.   للتسويق مثالً، أو أهدافا ً  أهداف العمل كأعمال خطط 

فقد جتد فرص مل ختطر   نفذ، وهنا حاول أن تلتزم مبا وضعت من أهداف يف أسبوعك، وكن مرانً  أثناء التنفيذ،   - 5

ينفذ بشكل كامل. يف هناية األسبوع قيم نفسك،   ببالك أثناء التخطيط، فاستغله أو ال ختشى من أن جدولك مل

 وانظر إىل جوانب التقصري فتداركها. 

الوقت املهم أن   وهذه اخلطوات إبمكانك أن تغريها أو ال تطبقها بتااتً، ألن لكل شخص طريقته الفذة يف تنظيم     

 ألي طريقة لتنظيم الوقت. يتبع األسس العامة لتنظيم الوقت. لكن تبقى هذه اخلطوات هي الصورة العامة 
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بدون أن تفقد   واجهة الطوارئ والتعامل معهايتيح لك م  مالحظة: التنظيم األسبوعي أفضل من اليومي ألنه *  

 الوقت لتنفيذ ألهدافك وأعمالك.
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  :سابعالفصل ال

  املهارات املقاوالتية 
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 املقاوالتية   ملهارات: اسابعالفصل ال

 : املقاوالتية  ملهارات تعريف ا  -1

الشطرية" بني القادة ومديري العمليات، وتشمل مهامهم الرئيسية  إن املقاولون يشكلون الغراء أو "املرىب يف  

اجتذاب مهارات وموارد جديدة لدعم العالقات القائمة على الثقة بني املؤسسات، والسعي إىل حتقيق حتسني مستمر 

كار اجلديدة يف األداء الالزم لتعزيز روح الغاايت والتطلعات املشرتكة، وخلق الفرص والسعي إىل حتقيقها وفقا لألف

 . للقادة

املهارة على أهنا " املعرفة اليت تتضح من خلل العمل"، فهي القدرة على (  Wickham, 2006.p.100عرف )  

يعمل على واقع   وإمنابطريقة معينة، فاملقاول هو من لديه فكرة عمل جيدة وميكن له حتويل هذه الفكرة إىل    األداء

حيدد الفرصة فحسب، فهمها أيضا بشكل جد عميق، أال  ملموس، ولكي يكون انجحا جيب على صاحب املشروع  

ق والتعرف على املنتجات أو اخلدمات وهلذا جيب على املقاولني أن يكونوا قادرين على اكتشاف الفجوة يف السو 

 ,Wickham) هذه الفجوة، ومنه معرفة املميزات اليت لديهم وملاذا يعملون على جذب العميل    ستمأل اجلديدة اليت  

2006.) 

 : أنواع املهارات املقاوالتية   -2

جيب على املقاول أيضا معرفة كيفية إبالغ العميل عن عرضه اجلديد وكيفية تقدميه له، كل هذا يتطلب معرفة 

دقيقة لقطاع معني من الصناعة، فتحويل فكرة إىل واقع يدعو إىل نوعني من املهارات، األوىل هي مهارات اإلدارة 

الية الالزمة إلدارة املشروع، والثانية هي مهارات إدارة األفراد من العامة، فهذه املهارات مطلوبة لتنظيم املوارد املادية وامل

 (. Wickham, 2006) أجل احلصول على الدعم الالزم من اآلخرين لكي ينجح املشروع  

 ( املهارات العامة لإلدارة املقاوالتية يف: Wickham, 2006)وخلص  
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األعمال ككل، لفهم عملية تناسبها مع السوق، وكيف ميكن وهي القدرة على النظر يف  مهارات إسرتاتيجية:   ✓

 تنظيمها لتقدم قيمة إضافية للعميل بطريقة أفضل من املنافسني.

هي القدرة على التنبؤ مبا ميكن أن يقدمه املستقبل، وكيف سيكون أتثريه على األعمال وما  مهارات التخطيط: ✓

 جيب القيام به للتحضري له اآلن. 

القدرة على رؤية عروض الشركات املاضية ومميزاهتا، فهي تكسب حاملها القدرة على معرفة   مهارات التسويق: ✓

 ما الذي جيذب العميل هلم، لكي يتم تلبية احتياجاهتم.

هي القدرة على إدارة األموال، وعلى اكتساب القدرة لتتبع النفقات والتدفقات النقدية، وأيضا   املهارات املالية: ✓

 الستثمارات من حيث إمكاانته وخماطره. القدرة على تقييم ا

هي القدرة على تنظيم املشاريع، حتديد األهداف، وضع اجلداول الزمنية، والتأكد من   مهارات إدارة املشاريع: ✓

 أن املوارد الالزمة متوفرة يف املكان املناسب ويف الوقت املناسب. 

، والقدرة على إعطاء األولوية للوظائف هي القدرة على استغالل الوقت بشكل مثمر  مهارات إدارة الوقت:  ✓

 اهلامة وإجناز األمور حسب الربانمج. 

مما سبق إن املشاريع حتتاج إىل دعم أشخاص من خارج املنظمة مثل العمالء واملوردين واملستثمرين، ولكي يكون 

شخاص اآلخرين، صاحب املشروع فعاال، جيب أن يربهن على جمموعة واسعة من املهارات يف طريقة تعامله مع األ

 (:Wickham, 2006)وميكن ذكر بعض مهارات إدارة األفراد  

هي القدرة على إهلام الناس للعمل بطريقة حمددة واالطالع ابملهام الالزمة لنجاح املشروع، إن مهارات القيادة:   ✓

 األهداف اليت مت حتديدها. القيادة هي أكثر من جمرد توجيه الناس بل هي أيضا دعمهم ومساعدهتم على حتقيق  
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هي القدرة على إاثرة الناس ومحلهم على إعطاء االلتزام الكامل ابملهام املقدمة هلم، والقدرة   مهارات التحفيز:  ✓

على حتفيز تتطلب فهم ما يدفع األفراد وما الذي يتوقعونه من وظائفهم، وال ينبغي أن ننسى أنه ابلنسبة للمقاول 

 هلا نفس أمهية القدرة على حتفيز اآلخرين.فالقدرة على حتفيز ذاته  

هي القدرة على ختصيص املهام ملختلف األفراد، فالتفويض الفعال يتطلب أكثر من إعطاء   مهارات التفويض: ✓

التعليمات، فهو يتطلب فهما كامال للمهارات اليت ميتلكها األفراد، وكيفية استخدامها، وكيف ميكن تطويرها 

 لتلبية االحتياجات املستقبلية. 

تابيا وشفواي للتعبري عن األفكار وإبالغ اآلخرين، فهي القدرة على استخدام اللغة ك  مهارات االتصال:  ✓

 فالتواصل اجليد هو أكثر من جمرد مترير للمعلومات، فهو يتعلق ابستخدام اللغة للتأثري على عمل األفراد.

إن كون صاحب املشروع مفاوضا جيدا يتمحور حول القدرة على حتديد السيناريوهات  مهارات التفاوض: ✓

 ية التواصل معهم، أكثر من كونه قادرا على املساومة بشدة. املرحبة للجانبني وكيف

إن مجيع هذه املهارات املختلفة مرتابطة، فالقيادة اجليدة تتطلب القدرة على التحفيز، ويتطلب التفويض الفعال 

قيادة فهي القدرة على التواصل، أما املهارات الالزمة للتعامل مع األفراد جيب تعلمها فهي ليست فطرية، وابلنسبة لل

مهارة مكتسبة بقدر ما هي القدرة على التخطيط الفعال، القدرة على التحفيز والتفاوض ميكن تعلمها بنفس طريقة 

 تعلم تقنيات إدارة املشاريع. 

جيب على املقاولني مراجعة قدراهتم ابستمرار يف هذه اجملاالت، واالعرتاف بنقاط القوة وأوجه القصور، والتخطيط 

 (. Wickham, 2006) ر هذه املهارات  لكيفية تطوي

( لتعطي ملخصا كامال حول أنواع املهارات اليت تطرقت إليها الدراسات Cooney, 2012ولقد أتت دراسة )

( املهارات إىل ثالثة جمموعات وهي: Cooney, 2012( قسم )5السابقة ومساه بـ"طقم املهارات"، ففي الشكل )

 التقنية، واملهارات اإلدارية . مهارات مقاوالتية، املهارات  
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 طقم املهارات  :10الشكل 

 
 ( Cooney, 2012)   املصدر:

 وميكن تلخيص كل هذه األنواع من املهارات وتقسمها إىل ثالثة فئات كما هو موضح يف اجلدول التايل: 

 

 

 

 

 

 

طقم املهارات 

:مهارات تقنية
عمليات حمددة لصناعة * 

جمال االتصاالت
التصميم* 

البحث والتطوير* 
املراقبة البيئية *

:املهارات املقاوالتية
االنظباط الداخلي * 

القدرة على اختاذ املخاطر* 
اإلبتكار* 
تغيري التوجه* 

اإلصرار * 

:مهارات اإلدارة
التخطيط* 
اختاذ القرار* 

حتفيز* 
التسويق* 
املالية * 
البيع * 
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 أنواع املهارات املقاوالتية  :4اجلدول 

 

 مهارات شخصية  مهارات تسيريية املهارات التقنية

 * القدرة على االتصال 

 * مراقبة البيئة  

 * العمل ضمن فريق 

 العالقات والشبكات *بناء  

 * مهارات التدريب 

 * وضع األهداف 

 * القدرة على التسيري وتنظيم العمل 

 * صنع القرار 

 * التسويق

 * املالية 

 * احملاسبة 

 * الرقابة 

 * التفاوض 

 * االلتزام 

 * املخاطرة 

 * اإلبداع 

 * املثابرة 

 * القيادة 

 * الثقة ابلنفس والتفاؤل 

 

وجهني  بن فرحات صورية، دور املهارات املقاوالتية يف تفعيل التوجه املقاواليت لدى الشباب: دراسة ميدانية على عينة من حاملي املشاريع املت املصدر:
  9، ص2015، مذكرة ماسرت أكادميي، ختصص تسيري مؤسسات صغرية ومتوسطة، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، ANSEJإىل 
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 اخلامتة 
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 اخلامتة:
القيادة هي التأثري يف اآلخرين من أجل توجيههم ألداء ما هو مطلوب منهم بكفاءة كبرية، وينبغي على القائد أن 

اجملموعة تسيري  على  قادرا  جتعله  اليت  اخلصائص  من  وغريها  واإلقناع  االتصال  على  والقدرة  الشخصية  بقوة   .يتمتع 

األسلوب الدميقراطي القائم على   إىلتتعدد األساليب القيادية من األسلوب االستبدادي القائم على االنفراد ابلرأي  

املشاركة اجلماعية، وأسلوب القيادة غري املوجهة الذي يكون ما بني األسلوبني السابقني. وهناك عدة عوامل تؤثر يف 

آخر من النظرايت القائمة فقط على السمات   إىلدة تطورت من مفهوم  نظرايت القيا  .نوع األسلوب القيادي املستعمل

اليت يتمتع هبا القائد واليت ترى أن القائد يولد وحيمل صفات وراثية، ومث أتت نظرايت أخرى ترى أن القائد سيعتمد 

ي تفاعل ثالث عناصر على سلوكيني اثنني قائمني على العمل أو على العمال. أما النظرية املوقفية فرتى أن القيادة ه

  .هي خصائص القائد وما ينتظره املرؤوسون واملوقف

تعترب القيادة اإلدارية ظاهرة إنسانية ال ميكن للحياة البشرية أن تنتظم بدوهنا ، والقيادة يف أي مجاعة أو منظمة هي 

ال ميكن قيام دولة ابعتبارها مبثابة الرأس و القلب من جسم اإلنسان ، فال ميكن تصور جيش منظم دون قيادة عسكرية و 

منظمة كربى بدون قيادة سواء كانت فردية أو مجاعية ، واألمر نفسه ينطبق على ابقي املؤسسات واملنظمات يف اجملتمع 

، و نظرا ألمهية القيادة يف حياة املؤسسات واجملتمعات ، فقد مت إخضاعها للدراسة والتحليل العلمي من قبل الباحثني 

لتخصصات العلمية نظرا ألهنا ظاهرة معقدة تتدخل فيها عدة عوامل فعلماء النفس يدرسون القيادة من ، يف خمتلف ا

حيث أتثري السلوك القيادي للقائد على نفسيات وسلوكيات األتباع والعكس أي أتثري اجلماعة على نفسية وسلوك 

 .القائد 

ليتوصلوا إىل أهم املميزات اليت يتميز هبا واملهارات اليت جيب أن حيوزها، اهتم الكتاب ابملدير الفعال وأجروا دراستهم  

فهو ذلك الرجل الذي ميارس وظائف اإلدارة، ويتفهم األهداف الكلية للمنظمة، وأهداف إدارته وارتباطها أبهداف 

 بني هذه األهداف مجيعا. اإلدارات واألقسام األخرى، وأهداف العاملني معه إىل جانب أهدافه هو، واألثري املتبادل  
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