مهارات القيادة
وصفات القائد
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بسم هللا الرمحن الرحيم
مهارات القيادة وصفات القائد
الفهرس:

املقدمة:

أوالً :ملاذا احلديث عن هذا املوضوع؟

اثنياً :تعريف القيادة والقائد.

اثلثاً :أمهية القيادة.

رابعاً :متطلبات القيادة وعناصرها.

خامساً :الفرق بني القيادة واإلدارة.
سادساً :نظرايت القيادة.

)1

النظرية الوظيفية.

)2

النظرية املوقفية.

)3

النظرية السماتيه /اخلصائية.

)4

النظرية التفاعلية /التكاملية.

)6

النظرية التبادلية.

)7

النظرية التحويلية.

)8

نظرية مركزية املبادئ.

)5

النظرية اإلهلامية.

سابعاً :أمناط القيادة:

)1

ابعتبار مصدرها.

)2

ابعتبار السلوك القيادي.

•

حسب نظرية االهتمام ابلعمل والعاملني 5" .أمناط".

•

حسب نظرية النظمي اإلدارية " 4أمناط".
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•

حسب نظرية الفاعلية والكفاءة 8" .أمناط".

•

حسب نظرية التوجيه والدعم 4" .أمناط" .القيادة املوقفية.

)3

ابعتبار أساليبها.

اثمناً :واجبات القيادة.

اتسعاً :اكتشاف العناصر القيادية.

عاشراً :منهجية إعداد وصناعة القادة.
حادي عشر :من فنون القيادة.

)1

فن إصدار األوامر.

)2

فن االتصال.

)3

فن التأنيب.

)5

فن املكافأة والتشجيع.

)6

فن املراقبة.

)7

فن املعاقبة.

)8

فن التعاون مع القادة اآلخرين.

)4

فن معاجلة التذمرات.

اثين عشر :صفات القائد ومهاراته.
اثلث عشر :واجبات القائد وحقوقه.
رابع عشر :مشكلة ضعف القيادة وحلها.
خامس عشر :مزالق القيادة!.
سادس عشر :القائد اجلديد!.
سابع عشر :هل أنت قائد؟

اثمن عشر :هل القيادة موروثة أم مكتسبة.
اتسع عشر :الفرق بني القائد يف اإلسالم والنظام الديكتاتورية.

عشرين :املراجع يف القيادة.

3

بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة:
ال تصلل التجمعلات البشلرية وال تنلتظم ملن ال قيلادة حكيملة تسلعب يف مصلاب اتبعيهلا جلبلاً
للخ واملكارم ودفعاً للشر والرذائل ،من ا استئثار أو ظلم أو إمهال.
وهذا حبث يف القيادة فيه القدمي واجلديد ،واملسهب واملقتضب ،وآمل أن يفيد قارئيه فيما يعود

عليهم بنفع دينهم ودايرهم ،ولن نعدم من انص وحمب تنبيهاً أو تصحيحاً.

أوالً :ملاذا احلديث عن هذا املوضوع؟

 )1البد للمجتمعات علب اختالفها من قيادة توجهها ،وتتوىل التنظيم والتنسيق بني مجيع فئات اجملتمع
ومناشللطه .وهللذا القيللادة تصللبع اجملتمللع بوجهتهللا وتضللفي عليلله ابعهللا املميللز ،إن خل اً فخل وإن شلراً
فشر.
 )2الزال اجملتمللع اإلسللالمي ًبللوالً علللب اخلل سللليم الفطللرة إىل حللد كبل  ،وأزمللة اجملتمعللات اإلسللالمية
ابلدرجة األوىل هي أزمة رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ،وموضوعنا هذا فيه حلث للهملم واسلتنها
للعزائم كي نكون القادة الفاعلني النافعني يف ًتمعاهتم الضيقة والواسعة.
 )3إاثرة الكللامن ويريللس السللاكن يف النفللوس السللتمرار اجلهللد والبللذل يف التللدريب والتعللليم والبحللث
واملمارسللة والتطبيللق حللا ققللق القائللد النللاج يف أنفسللنا أوالً ر فلليمن نتللوىل أمللرا مللن ولللد وصللاحب
ومرتب حا نتسنم ذروة القيادة يف كل مكان ميكن أن ختدم به الدعوة إىل هللا سبحانه.

 )4زايدة املعرفة وربط العلوم السلوكية واإلدارية أبدلتها الشرعية لتكون العقول والقلوب أكثر ا مئناان
وقبوالً هلا.

اثنياً :تعريف القيادة والقائد:

" القود " يف اللغة نقيض " السوق " يقلال :يقلود الدابلة ملن أمامهلا ويسلوقها ملن خلفهلا وعليله فمكلان

القائد يف املقدمة كالدليل والقدوة واملرشد.
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القيللادة :هللي القللدرة علللب التللأث علللب اآلخ لرين وتوجيلله سلللوكهم لتحقيللق أهللداف مشللرتكة .فه لي إذن
مسؤولية جتاا اجملموعة املقودة للوصول إىل األهداف املرسومة.
تعريف آخر :هي عملية هتدف إىل التأث علب سلوك األفراد وتنسيق جهودهم لتحقيق أهداف معينة.
القائد :هو الشخص الذي يستخدم نفوذا وقوته ليؤثر عللب سللوك وتوجهلات األفلراد ملن حولله إل لاز
أهداف حمددة.

اثلثاً :أمهية القيادة:

البد للمجتمعات البشرية من قيادة تنظم شؤوهنا وتقيم العدل بينها حلا لقلد أملر النلى صللب هللا عليله

وسلم بتعيني القائد يف أقل التجمعات البشرية حني قال عليه الصالة والسالم (إذا خلر ثالثلة يف سلفر
فليأمروا أحدهم) ،رواا أبو داوود ،قال اخلطايب :إمنا أمر بذلس ليكون أمرهم مجيعاً وال يتفرق هبم الرأي
وال يقع بينهم االختالف .وقدمياً قال القائد الفرنسي انبليون (جلي

من جي

ملن األرانلب يقلودا أسلد ،أفضلل

من أسود يقودا أرنب) وعليه فأمهية القيادة تكمن يف-:

)1

أهنا حلقة الوصول بني العاملني وبني خطط املؤسسة وتصوراهتا املستقبلية.

)2

أهنا البوتقة اليت تنصهر داخلها كافة املفاهيم واالسرتاتيجيات والسياسات.

)3

تدعيم القوى االجيابية يف املؤسسة وتقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان.

)4

السيطرة علب مشكالت العمل وحلها ،وحسم اخلالفات والرتجي بني اآلراء.

)5

تنمية وتدريب ورعاية األفراد ابعتبارهم أهم مورد للمؤسسة ،كما أن األفراد يتخذون من القائلد

قدوة هلم.
)6

مواكبة املتغ ات احمليطة وتوظيفها خلدمة املؤسسة.

)7

أهنا اليت تسهل للمؤسسة يقيق األهداف املرسومة.

•

فائدة :يوجد يف االب كليلات اإلدارة ابجلامعلات الغربيلة أقسلام للقيلادة كملا يوجلد يف جامعلاهتم

مراكز متخصصة ألحباث القيادة.
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رابعاً :متطلبات القيادة وعناصرها:

•

متطلبات القيادة هي:

أ)

التأث  :القدرة علب إحداث تغي ما أو إجياد قناعة ما.

ب)

النفوذ :القدرة علب إحداث أمر أو متعه ،وهو مرتبط ابلقدرات الذاتية وليس ابملركز الوظيفي.

•

وعليه فعناصر القيادة هي:

)1

وجود ًموعة من األفراد.

)2

االتفاق علب أهداف للمجموعة تسعب للوصول إليها.

)3

وجود قائد من اجملموعة ذو أتث وفكر إداري وقرار صائب وقادر علب التأث اإلجيايب يف سلوك

جل) السلطة القانونية :وهي احلق املعطب للقائد يف أن يتصرف ويطاع.

اجملموعة.

خامساً :الفرق بني القيادة واإلدارة:
•

احلديث عن القيادة قدمي قلدم التلاري  ،بينملا احللديث علن اإلدارة ب يبلدأ إال يف العقلود األخل ة

ومع ذلس فالقيادة فرع من علم اإلدارة.
•

تركز اإلدارة علب أربع عمليات رئيسية هي :التخطيط ،التنظيم ،التوجيه واإلشراف ،الرقابة.

•

تركز القيادة علب ثالث عمليات رئيسية هي:

أ)

يديد االجتاا والرؤية.

ب)

حشد القوى يت هذا الرؤية.

جل) التحفيز وشحذ اهلمم.
•

القيادة تركز علب العا فة بينما اإلدارة تركز علب املنطق.

•

هتللتم القيللادة ابلكليللات " اختيللار العمللل الصللحي " بينمللا هتللتم اإلدارة ابجلزئيللات والتفاصلليل "

•

يشللرتكان يف يديللد اهلللدف وخلللق اجلللو املناسللب لتحقيقلله ،ر التأكللد مللن إ للاز املطلللوب وفللق

اختيار الطريقة الصحيحة للعمل ".

معاي وأسس معينة.
6

سادساً :نظرايت القيادة:
)1

نظرية القيادة الوظيفية:

•

دراسة مهام ووظائف القيادة واملعاي املتصلة هبا.

•

هتتم بتوزيع املسؤوليات واملهام القيادية" .التوجيه ،اختاذ القرارات ،التخطيط ،التنسيق ".

•

تللربط السلللوك القيللادي ابملوقللف والظللروف احمليطللة فمللن يصللل للقيللادة يف مرحلللة قللد ال يكللون

 )2النظرية املوقفية:

مناسباً ملرحلة أخرى وظروف مغايرة .مثلل موقلف ملوت النلى صللب هللا عليله وسللم حيلث ب يكلن عملر
رضي هللا عنه الشخص املناسب لقيادة املسلمني هلول وقع الصدمة عليله وهلو القائلد العظليم رضلي هللا

عنه.
•

يكم هذا النظرية عناصر هي:

 )1مسات القائد

 )3مسات املوقف و بيعة احلالة.

 )2مسات األتباع.

 )3النظرية السماتيه  /اخلصائصية:
•

تركز علب شخصية القائد وخصائصه وختتلف املعاي يف يديد هذا اخلصائص من ًتمع آلخر.

•

هناك مخسة أنواع للسمات القيادية هي:

❖

السللمات اجلسللمية "كالصللحة والطللول والعللر " مثللل قصللة للالوت ،وهللي ليسللت مضللطردة

❖

السمات االجتماعية " فن التعامل ،كسب اآلخرين ،حسن االتصال ...اخل ".

❖

السمات االنفعالية " كالنضج االنفعايل ،وضبط النفس ...اخل ".

❖

السمات الشكلية " مجال املظهر ،الذوق العام...اخل " وهي مسات قد تتخلف كما يف شخصية

فاحلجا كان قص اً.
❖ السمات املعرفية " الذكاء ،الثقافة ،استشراف املستقبل ...اخل ".

األحنف بن قيس رمحه هللا.
)4

النظرية التفاعلية  /التكاملية:

•

تعد القيادة عملية تفاعل اجتماعي ترتكز علب األبعاد التالية:

السمات  +عناصر املوقف  +خصائص املنظمة املراد قيادهتا.
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•

تطرح معياراً أساسياً يتمحور حول قدرة القائد علب التفاعل ملع عناصلر املوقلف واملهلام احمللددة

)5

النظرية اإلهلامية :وتقوم علب فرضية القائد امللهم.

)6

النظرية التبادلية:

•

تقللوم علللب أسللاس عمليللة تبللادل بللني القائللد واألتبللاعق حيللث يوض ل هلللم القائللد املطلللوب مللنهم

وأعضاء املنظمة املقودة وقيادة اجلميع قو األهداف املنشودة بنجاح وفعالية.

ويتعا ف معهم ،ويتبع القائد أسلوب اإلدارة ابالستثناء أي التدخل عند الضرورة.
 )7النظرية التحويلية:
•

القائد التحويلي صاحب رؤية ورسالة واضحة.

•

وظيفته نقل الناس من حوله نقلة حضارية ،ويدير أتباعه ابملعاين والقيم.

•

أهدافه عالية ومعاي ا مرتفعة.

•

يعمل لتحقيق الكفاءة والفاعلية بعدل ورفق.

•

يعمق اإلحساس ابملعاين واملقاصد السامية من وراء العمل.

•

جيمع بني يقيق أهداف املؤسسة وأهداف األفراد.

 )8نظرية القيادة مركزية املبادئ:

سابعاً :أمناط القيادة:

 -1ابعتبار مصدرها:
•

قيادة رمسية.

•

قيادة ا رمسية.

 -2ابعتبار السلوك القيادي:
 -1حسب نظرية االهتمام ابلعمل والعاملني 5 :أمناط.
 -2االهتمام ابلعاملني.

مرتكزات السلوك -1 :االهتمام ابلعمل.
ا _ القائد السلى (املنسحب):
•

ال يقوم مبهام القيادة ،ويعطي املرؤوسني حرية منفلتة يف العمل.

•

ضعيف االهتمام ابلعمل والعامني علب حد سواء.
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•

ال حيقق أي أهداف ،ويغيب الرضا الوظيفي عن العاملني معه.

•

تكثر الصراعات واخلالفات يف العمل.

ب ل القائد الرمسي (العلمي):
•

شديد االهتمام ابلعمل والنتائج.

•

ضعيف االهتمام ابملشاعر والعالقات مع العاملني ،ويستخدم معهم السلطة والرقابة.
ل القائد االجتماعي (املتعا ف):

•

اهتمام كب ابلعنصر اإلنساين من حيث الرعاية والتنمية.

•

يسعب حثيثاً للقضاء علب ظواهر اخلالف بني العاملني.

•

اهتمام ضعيف ابلعمل واإلنتا ويقيق األهداف.

د ل القائد املتأرج :

•
•

يتقلب يف األساليبق فأحياانً يهتم ابلناس والعالقات وأحياانً يهتم ابلعمل واإلنتا .

ميارس أسلوب منتصف الطريق.

•

يفشل هذا األسلوب يف يقيق التوازن ويف بلوغ األهداف.

هل ل القائد اجلماعي (املتكامل):
•

يهتم ابلبعدين اإلنساين والعملي ،فاهتمامه كب ابلناس والعالقات وكذلس ابلعمل واإلنتا .

•
•

روح الفريق ومناخ العمل اجلماعي يسودان اجملموعة ويشكالن حموراً مهماً يف ثقافتها.
حيرص علب إشباع احلاجات اإلنسانية.

•

حيقق املشاركة الفعالة للعاملني.

•

يستمد سلطته من األهداف واآلمال ،ويربط األفراد ابملنظمة ،ويهتم ابلتغي والتجديد.

 2ل حسب نظرية النظم اإلدارية 4 :أمناط:
مرتكزات السلوك -1 :الثقة ابلعاملني -2 .قدرة العاملني.

أ ل القيادة املستغلة (املتسلطة):
•

درجة الثقة يف املروؤسني منخفضة جداً.
الرتكيز علب أساليب الرتهيب والرتايب.

•

ضعف التداخل واالتصال بني الرؤوساء واملروؤسني.

•

استخدام األساليب الرقابية الصارمة.

•
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ويستخدم هذا النمط يف األزمات والقرارات احلساسة.
ب ل القيادة اجلماعية (املشاركة):
•

درجة عالية من الثقة ابملرؤوسني وقدراهتم.

•

استخدام نظام احلوافز املبين علب فعالية املشاركة.

•

درجة عالية من التداخل بني الرؤساء واألفراد وكذلس االتصال جبميع أنواعه.

•

مشاركة اجلميع يف يسني أساليب العمل وتقييم نتائجه.

ويستخدم هذا النمط مع أصحاب املهارات واخلربات ويف حاالت التدريب.
ل القيادة املتسلطة العادلة:
•

درجة الثقة يف املرؤوسني منخفضة.

•

تضللع اعتبللارات إنس للانية متعلقللة بتحقي للق العدالللة ب للني مجيللع األفل لراد مللع أولوي للة الصللاب الع للام

•

يشبه القائد األب الذي يؤمن ابستخدام سلطته األبوية.

للمؤسسة.

د ل القيادة االستشارية:
•

درجة مرتفعة من الثقة ابملرؤوسني.

•

درجة املشاركة من قبل املرؤوسني أقل نسبياً.
يسم لألفراد إببداء آرائهم يف بعض األمورق لكن القرار النهائي من اختصاص القائد.

•

 3ل حسب نظرية الفاعلية والكفاءة 8 :أمناط:
مرتكزات السلوك -1 :االهتمام ابلعمل -2 .االهتمام ابلعاملني -3 .درجة الفاعلية.
أ ل القائد االنسحايب:
•

ا مهتم ابلعمل والعالقات اإلنسانية.

•

ا فعال وأتث ا سلى علب روح املنظمة.

•

يعد من أكرب املعوقات دون تقدم العمل والعاملني.

ب ل القائد اجملامل:
•

يضع العالقات اإلنسانية فوق كل اعتبار.

•

تغيب عنه الفاعلية نتيجة لرابته يف كسب ود اآلخرين.
ل القائد اإلنتاجي (أوتوقرا ي):
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•

يضع اهتمامه ابلعمل فوق كل اعتبار.

•

ضعيف الفاعلية بسبب إمهاله الواض للعالقات اإلنسانية.

•

يعمل األفراد معه يت الضغط فقط.

د ل القائد الوسطي (املوفق):
•

يعرف مزااي االهتمام ابجلانبني لكنه ا قادر علب اختاذ قرار سليم.

•

احللول الوسط هي أسلوبه الدائم يف العملق فقد يطب زكاماً لكنه حيدث جذاماً!.
تركيزا موجه علب الضلغوط اآلنيلة الليت يواجههلا ،أي سياسلة إ فلاء احلريلق أو سليارة اإلسلعاف،

•

وال يضع أي اعتبار للمستقبل.
هل ل القائد الروتيين (الب وقرا ي):
•

ال يهتم ابلعمل وال ابلعالقات مع األفراد.

•

أتث ا حمدود جداً علب الروح املعنوية للعاملني.

•
•

يتبع حرفياً التعليمات والقواعد واللوائ .

يظهر درجة عالية من الفاعلية نتيجة اتباعه التعليمات.

و ل القائد التطويري (املنمي):
•

يثلق يف األفلراد ويعمللل عللب تنميلة مهللاراهتم ،ويهيلئ منللاخ العملل امللؤدي لتحقيللق أعللب درجللات

اإلشباع لدوافع العاملني.
•

فاعليته مرتفعة نتيجة لزايدة ارتباط األفراد به وابلعمل.

•

انج يف يقيق مستوى من اإلنتا لكن اهتمامه ابلعاملني يؤثر علب يقيق بعض األهداف.

ز ل القائد األوتوقرا ي العادل:
•

يعمل علب كسب اعة ووالء مرؤوسيه خبلق مناخ يساعد علب ذلس.

•

ترتكز فاعليته يف قدرته علب دفع العاملني ألداء ما يراب دون مقاومة.

•

يوجه مجيع الطاقات جتاا العمل املطلوب علب املدى القص والبعيد.

•

حيدد مستوايت موحة لألداء واإلنتا .

•

حيقق أهدافاً عالية.

ح ل القائد اإلداري (املتكامل):

•

يتفهم التنوع والتفاوت يف القدرات الفردية ويتعامل معها علب هذا األساس.
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•

تظهر فاعليته من خالل اهتمامه ابلعمل والعاملني.

 4ل حسب نظرية التوجيه والدعم  :DSDCمنوذ القيادة املوقفية 4 .أمناط.
مرتكزات السلوك  -1درجة التوجيه.

 -2درجة الدعم واملساندة.

أ ل القائد املوجه  :Dإخباري.
•
•

درجة التوجيه عالية جداً ،بينما درجة الدعم منخفضة.

يشرف علب التفاصيل الدقيقة وحيكم الرقابة والسيطرة.

•

ميارس هذا السلوك مع العاملني اجلدد وهم ذوي اخلربة املنخفضة وااللتزام املرتفع.

ب ل القائد املساند  :Sمشارك.
•

ميتدح ويشجع العاملني ويصغي بشكل جيد هلم.

•

يقوم بدور امليسر واملساعد لتنفيذ األعمال.

•

ميارس هذا السلوك مع العاملني ذوي الكفاءة العالية ومع متوسطي االلتزام.

ل القائد املفو

 :Dمفو .

•

مين احلرية للعاملني لتحمل املسؤوليات.

•

حييل إليهم املشكالت الختاذ القرارات املناسبة.

•

ميارس هذا السلوك مع العاملني ذوي الكفاءة العالية وااللتزام املرتفع.

د ل القائد الرئيس  :Cاستشاري.
•

يوجه ويساعد يف الوقت نفسه.

•

يزود املرؤوسني ابلتعليمات ويوضحها هلم ويساعدهم علب تنفيذها.

•

ميارس هنا األسلوب مع ذوي الكفاءة املتوسطة وااللتزام املنخفض.

•

ملحوظة :للمزيد حول هذا النظرية ينظر كتاب :القيادة ومدير الدقيقة الواحدة.
ل ابعتبار أساليبها:

 1ل تسلطية استبدادية 2 .ل شورية 3 .ل حرة فوضوية.

اثمناً :واجبات القيادة:

)1

يويل أهداف اجملموعة إىل نتائج وإ ازات.
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)2

حفز األفراد ودفعهم لتحقيق أهداف املؤسسة وأهدافهم الشخصية.

)3

قابلية التعامل مع املتغ ات واملؤثرات ذات املساس املباشر وا املباشر ابملؤسسة واألفراد.

)4

استشراف املستقبل والتخطيط له فيما يتعلق ابملؤسسة وأهدافها وخططها وأفرادها.

)5

دعم عناصر وظائف اإلدارة األربعة.

)6

إعداد جيل جديد من قادة املستقبل.

)7

اجلرأة والتحدي لتبين األفكار واألساليب والتغي ات اليت تصب يف صاب املؤسسة.

اتسعاً :اكتشاف العناصر القيادية:

متر هذا العملية بست مراحل أساسية هي:
مرحلة التنقيب :يديد ًموعة من األشخاص ودراسة واقعهم من كافة النواحي.

مرحلة التجريب :وهي اختبار ومتحيص اجملموعة املختارة يف املرحلة السابقةق حبيث تكلون يلت املراقبلة
واملالحظللة مللن خللالل املمارسللات اليوميللة واملواقللف املختلفللة ومللن خللالل اختبللار القللدرات اإلنسللانية
والذهنية والفنية لديهم.
مرحلة التقييم :تقيم فيها اجملموعة بناء علب معاي حملددة سلابقاً ،حيلث يكتشلف فيهلا جوانلب القصلور

والتميز والتفاوت يف القدرات.
مرحلل للة التأهيل للل :يتض ل ل

ل للا سل للبق جوانل للب القصل للور والضل للعف يف الشخصل لليات ،وبنل للاء عليل لله يل للدد

االحتياجات التدريبية حسبما تقتضيه احلاجة العملية وخيتار هلذا الربامج املدربون ذوي اخللربة والتجربلة
واإلبداع..
مرحلة الت كليف :بعد التدريب والتأهيل خيتار ًموعلة ملنهم يف مواقلع قياديلة متفاوتلة املسلتوى واألمهيلة
لفرتات معينة لنضع اجلميع علب حمس التجربة.
مرحلة التمكني :بعد أن أتخذ هذا العناصر فرصتها من حيث املمارسة والتجربة تتض املعاب األساسية

للشخصية القيادية لكل واحد منهم ر تفو

هلم املهام حسب قابليتهم هلا ومناسبتها هلم.

عاشراً :منهجية إعداد وصناعة القادة.

)1

أن يكون هذا األمر من اسرتاتيجية املنظمة وأهدافها الرئيسية.

)2

اعتماد برامج ومناسبات خاصة لتدريب القادة وتعليم القيادة.
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)3

توف املناهج القيادية الالزمة.

)4

تشجيع النقاش واحلوار من خالل مؤمترات قيادية تعقد خصيصاً هلذا األمر.

)5

إاتحة الفرصة للمشاركة يف املواقع القيادية ويمل املسؤولية والشعور هبا عملياً.
تطعيم القيادة ابلعناصر الواعدة اجلديرة.

)7

الصرب علب القائد اليافع فلنن املعلاانة اليوميلة ونظريلة اللرتاكم كفيلتلان إبكملال الصلناعة ويسلني

)6

الصيااة.
)8

إلزام مجيع املستوايت القيادية بتحديد البديل املؤهل.

حادي عشر :من فنون القيادة.
)1

فن إصدار األوامر:

•

الغايللة مللن األمللر سياسللة الرجللال واالسللتفادة مللن قللدراهتم ،وليسللت الغايللة منلله استعراضللية أو

•

هل األمر ضروري؟ وهل متلس حق إصدارا "صالحيات" هلؤالء األشخاص "إشراف".

تعسفية.
•

عل الني الشللخص املسللؤول بعللد إصللدار األمللر مباشللرة ،وح ل ادد الوقللت املتللاح ،وحللدد املسللاعدين

•

ليكن أمرك واضحاً ،كامالً ،موجزاً ،دقيقاً ،وكن واثقاً من نفسس عند إصدارا.

واملوارد.
)2

فن االتصال:

قن أحو ما نكون إىل دورة موسعة عن فن االتصال قبل الشروع يف احلديث عن القيادة.
•

من أهم مهارات االتصال :اإلنصلات حيلث يعلد اإلصلغاء للملوظفني وإعالمهلم مبلا يلدور أفضلل

الطرق إلاالق فجوة االلتزام وجلعلهم يشعرون ابالنتماء.
•

تضللمنت إحللدى الدراسللات احلديثللة قواعللد لالتصللال النللاج أدرجتهللا يللت الكلمللة اإل ليزيللة

( )Human Touchأي اللمسة اإلنسانية علب النحو التايل:

..H: Hear Him

)1

استمع إليه.

)2

احرتم شعورا.

)3

حرك رابته.

M: Motivate his desire

)4

قدر ًهودا.

A: Appreciate his efforts

U: Understand his feeling

14

)5

مدا ابألخبار.

N: News Him

)6

دربه.

T: Train Him

)7

أرشدا.

.O: Open his eyes

)8

تفهم تفردا.

.U: Understand his uniqueness

 )9اتصل به.

.C: Contact Him

 )10أكرمه.

.H: Honour Him

 )3فن التأنيب:
• أعط املالحظة الضرورية دون أتخ  ،ولتكن بنغمة هادئة ورزينة.
• أنب ولكن بعد يري احلقيقة كاملة مبالبستها ،وجتنب إاثرة اجلروح السابقة.
• التأنيب الذي ال يتناسب مع اخلطأ يعطي نتيجة عكسية.

• اسأل املخطئ :ما الواجب عليه فعله لتجنب هذا اخلطأ مستقبالً؟ وتوصل معه حللول عمليةً .
 )4فن معاجلة التذمرات:

• جتنب األوضاع اليت ختلق املشكالت.
• اسللتقبل الشللاكي ابلرتحللاب واسللتمع إليلله وال تللرفض الشللكوى مباش لرة ،ر اسللتمع إىل وجهللة النظللر
األخرى.
• إذا قررت فعل شيء فأفعله ،وإال وض للشاكي أسباب حفظ شكواا.
 )5فن املكافأة والتشجيع:
• اثن علب األعمال الناجحة ،واعرتف إب ازات األفراد ،وشجع معاونيس دوماً.
• عاملهم كخرباء فيما يتقنونه ،وتقبل أفكارهم التجديدية.
• ال بد من تو يد "ثقافة اإلشادة" داخل مؤسستس.
• كلف املتميزين أبعمال أهم ومسؤوليات أعلب.

• تللذكر أنلله كللم مللن عبقللرايت رائعللة يطمللت ألهنللا ب جتللد يف اللحظللة املالئمللة رئيس لاً صللاحلاً يثللين بعللدل
ويشجع بتعقل ويهتم بطريقة تذكي انر احلماسة.

 )6فن املراقبة:
•

إن األمر شيء واحد ،ولكن التنفيذ كل شيء ،وال تظهر صفات القائد ومقدرته إال عنلد مراقبلة

التنفيذ.
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•

علب القائد أن يعرتف ابألعمال احلسنة ،وعليه أن ال يرتدد يف توجيه االنتباا قو األخطاء.

•

إن االحتكاك مع احلقيقة بكل حماسنها ومساويها يعطي القائد فكلرة صلحيحة أفضلل ملن مئلات

التقارير.
)7

فن املعاقبة:

•

لتكن العقوبة متناسبة مع الذنب واملذنب واألحوال احمليطة.

•

ال جتمع املعاقبني يف عمل واحد ،فاالجتماع يولد القوة ،وقوة الشر هدامة.

•

ال تعاقب الرئيس أمام مرؤوسيه حا ال ينهار مبدأ السلطة وتتحطم سلسلة القيادة.

•

ال تناق

•

من العقوبة تغي نوع العمل ،اللوم ،ترك استثارة املعاقب ..اخل.

)8

فن التعاون مع القادة اآلخرين:

•

مشااباً أمام اآلخرين.

تللذكر أن اايللة العمللل ليسللت خلدمللة أشللخاص أو أا لرا

اتفهللة وإمنللا خلدمللة مثللل عليللا يتقاسللم

اجلميع متاعب يقيقها.
•

ال بد من وجود رابة كب ة يف التفاهم املشرتك.

•
•

ليكن نقدك لغ ك من القادة لبقاً يف لفظه بناء يف اايته.

ال يكن مهس مراقبة أخطاء اآلخرين فسوف يضيع عملس.

•

ال ت للرتك ً للاالً لتف للاقم س للوء التف للاهم عل للب دق للائق يسل ل ة م للا دام للت الفك للرة العام للة مش للرتكة.

اثين عشر :صفات القائد ومهاراته:
•

الصفات واخلصائص للقائد من أمهها:

)1

خصائص ذاتية "فطرية" :كالتفك والتخطيط واإلبداع والقدرة علب التصور.

)2

مهارات إنسانية "اجتماعية" :كالعالقات واالتصال والتحفيز.

•

صفات القادرة امللتزمني ابملبادئ :كما يراها ستيفن كويف يف كتابه القيادة علب ضوء املبادئ.

)3

مهارات فنية "ختصصية" :كحل املشكالت واختاذ القرارات.

❖ أهنم يتعلمون ابستمرار :القراءة ،التدريب ،الدورات ،االستماع.
❖ أهنللم يسللارعون إىل تقللدمي اخلللدمات :ينظللرون إىل احليللاة كرسللالة ومهمللة ال كمهنللة ،إهنللم يشللعرون
ابحلمل الثقيل وابملسؤولية.
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❖ أهنم يشعون اقة إجيابية :فالقائد مبتهج دمث سعيد نشيط مشرق الوجه ابسم الثغر للق احمليلا
تقاسيم وجهه هادئة ال يعرف العبوس والتقطيب إال يف موضعهما ،متفائل إجيايب .ومتثلل لاقتهم
شحنة للضعيف ونزعاً لسلبية القوي.

❖ أهنم يثقون ابآلخرين :ال يبالع القائد يف رد الفعل جتاا التصرفات السلبية أو الضلعف اإلنسلاين،
ويعلمللون أن هن للاك فرقل لاً كبل ل اً ب للني اإلمك للاانت والسلللوك ،فل للدى الن للاس إمك للاانت ال ل مرئي للة
للتصحي واختاذ املسار السليم.
❖ أهنم يعيشون حياة متوازنة :فهلم نشليطون اجتماعيلاً ،ومتميلزون ثقافيلاً ،ويتمتعلون بصلحة نفسلية
وجسدية يبة ،ويشعرون بقيمة أنفسهم وال يقعون أسلارى لأللقلاب واملمتلكلات ،وهلم أبعلد ملا

يكونللون عللن املبالغللة وعللن تقسلليم األشللياء إىل نقيضللني ،ويفرحللون إب للازات اآلخ لرين ،وإذا مللا
أخفقوا يف عمل رأوا هذا اإلخفاق بداية النجاح.

❖ هنم يرون احليلاة كمغلامرة :ينبلع األملان للديهم ملن اللداخل ولليس ملن اخللار وللذا فهلم سلباقون
للمبادرة تواقون لإلبداع ويرون أحداث احلياة ولقاء الناس كأفضل فرصة لالستكشلاف وكسلب
اخلربات اجلديدةق إهنم رواد احلياة الغنية الثرية ابخلربات اجلديدة.
❖ أهنم متكاملون مع ا هم :يتكاملون مع ال هم وحيسلنون أي وضلع يلدخلون فيله ،ويعمللون ملع
اآلخرين بروح الفريق لسد النقص واالسلتفادة ملن امليلزات ،وال يلرتددون يف إيكلال األعملال إىل
ا هم بسبب موا ن القوة لديهم.
❖ أهنم يدربون أنفسهم علب جتديد الذات :يدربون أنفسهم علب ارسة األبعاد األربعة للشخصلية
اإلنس للانية :البدني للة والعقلي للة واالنفعالي للة والروحي للة .فه للم ميارس للون الرايض للة والقل لراءة والكتاب للة
والتفك ل  ،ويتحلللون ابلصللرب وكظللم الغلليظ ويتللدربون علللب فللن االسللتماع لنخللرين مللع املشللاركة
الوجدانية ،ومن الناحية الروحية يصلون ويصومون ويتصدقون ويتأملون يف ملكوت هللا ويقرؤون
القللرآن ويتدارسللون الللدين .وال يوجللد وقللت يف يللومهم أكثللر عطللاء مللن الوقللت الللذي خيصصللونه

للتللدرب علللب األبعللاد األربعللة للشخصللية اإلنسللانية ،ومللن لشللغل ابلنشللا ات اليوميللة عنهللا كللان

كمن شغل بقيادة السيارة عن ملء خزاهنا ابلوقود.
•

أما العادات السبع للقادة اإلداريني كما يراها ستيفن كويف يف كتابه الشه :
❖ كللن رتللاراً السللتجابتس :وهللذا اخلصلللة تتصللل مبللدى معرفللة الللذات ومعرفللة الللدوافع وامليللول

والقللدرات ،فللال جتعللل ألي شلليء أو أي أح لد سلليطرة عليللس ،كللن فللاعالً ال مفعللوالً بلله ،مللؤثراً
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ابلدرجة األوىل ال متأثراً دوماً ،وال تتهرب ملن املسلؤولية أبلداً ،وهلذا سليعطيس درجلة ملن احلربلة
وكلما مارست هذا احلرية أصبحت رتاراً هبدوء للردود أفعاللس وتكلون سلكاً بزملام االسلتجابة
بناء علب قيمس ومبادئس.

❖ لتكن اايتلس واضلحة حينملا تبلدأ بعملل ملا :يعلين ابلدأ ونظلرك عللب الغايلة ،فتحتلا إىل إ لالق
اخليال ليحلاق بعيداً عن أسر املاضي وسجن اخلربة وضيق الذاكرة.

❖ أجعل أمهية األشياء حبسلب أولويتهلا :وهلذا مرتبطلة ابلقلدرة عللب ارسلة اإلدارة وضلبط اإلرادة
فال جتعل تيار احلياة يس ك كيفما سار ،بل اضبط أمورك وركز اهتمامس علب ما له قيمة وأمهية
وإن ب يكن أمراً ملحاً اآلن ،ومثل هؤالء يكون هلم أدوار ابرزة وقوية يف حياهتم.

❖ فكر علب أساس الطلرفني اللراحبني :أن تلؤمن أن لاح شلخص ملا ال يعلين فشلل اآلخلر ،ويلاول
قللدر اإلمكللان حللل املشللاكل مبللا يفيللد اجلميللع ،وهللذا اخلصلللة تللرتبط بعقليللة ثريللة واسللعة األفللق

عظيمة املدارك تتبع عقلية الوفرة ال عقلية الش والندرة.

❖ اسع أوالً ألن تفهم ،ر اسع إىل أن تلفهم :وترتبط هذا اخلصلة ابحرتام الرأي اآلخر ،فمن اخلطأ
أن يكون استماعس ألجل اجلواب والرد بل ألجل الفهم واملشاركة الوجدانية.

❖ اجعل العمل شراكة مع اآلخرين :فنحن يكمل بعضنا بعضاً نظراً لالختالفات والفروقلات بيننلا،
وموقف املشاركة هذا هو املوقف الراب للطرفني ،ال موقف الراب واخلاسر.

❖ اشحذ قدراتس :ويقصد هبا التحسني املسلتمر واللوالدة املتجلددة وأال يبقلب الفلرد منلا يف مكانله
•

بال تقدم ألنه سوف يتأخر حتماً.
ويرى  .كورتوا يف كتابه حملات يف فن القادة  17صفة للقائد هي:
❖ اهلدوء وضبط النفس.
❖ معرفة الرجال.
❖ اإلميان ابملهمة.

❖ الشعور ابلسلطة.
❖ البداهة واملبادرة وأخذ القرار.
❖ االنضباط.
❖ الفعالية.
❖ التواضع.
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❖ الواقعية.
❖ الدماثة والعطف.
❖ يبة القلب.
❖ احلزم.
❖ العدل.
❖ احرتام الكائن البشري.
❖ إعطاء املثل.
❖ املعرفة.
❖ التنبؤ.
ولكللل واحللدة مللن هللذا الصللفات أمثلللة شللاهدة مللن حيللاة القللادة عللرب التللاري  ،وتكفينللا الس ل ة العطللرة

الشريفة لنبينا حممد صلب هللا عليه وسلم ففيها ما يتخذ مثاالً واضلحاً عللب هلذا الصلفات الكرميلة دون
اضطرار للي أعناق النصوص أو اعتساف العرب من القصص دون جالء يف الداللة.

اثلث عشر :واجبات القائد وحقوقه.
•

الواجبات:

)1

اختاذ االحتيا ات الالزمة ألمن األفراد والعمل.

)2

تقسيم العمل حبيث يتناسب مع قدرات العاملني وحيقق األهداف املرسومة.

)3

تطه األفراد من عناصر الفتنة والتخذيل.

)4

العدل بني األفراد يف املعاملة ،وإسداء النص هلم دوماً.
املشاورة.

)6

إشاعة ثقافة احلوار وتقبل الرأي اآلخر عند األفراد.

•

احلقوق:

)1

الطاعة له ابملعروف.

)2

مناصرته وأتييدا والدعاء له.

)3

مناصحته وتسديد رأيه.

)5
)7

إعداد قادة املستقبل.
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)4

االلتزام برأيه النهائي.

)5

االلتزام إب اح فريق العمل الذي كونه.

رابع عشر :مشكلة ضعف القيادة وحلها( .انظر مشكالت وحلول يف حقل الدعوة).
التعريف :ضعف التأث يف سلوك ًموعة بشرية لتحقيق هدف حمدد.
•

املظاهر:

❖ انعدام االنضباط يف اجملموعة.
❖ الرتدد واخلوف من التوجيه.
❖ ضعف مستوى الطاعة.
❖ عدم يقق األهداف بدرجة مقبولة ،أو يققها بزمن ا مقبول.
❖ بقاء الصفات السلبية يف األفراد أو زايدهتا.
❖ ضعف التفاعل مع أنشطة املؤسسة.
❖ عدم االستماع لوجهات النظر األخرى.
❖ بقاء اجملموعة من ا منو (كماً وكيفاً).
األسباب:
•

❖ أتث تربية األبوين يف صيااة الشخصية.
❖ أتث البيئة احمليطة واملدرسة.
❖ عدم االقتناع ابألهداف املوضوعة.
❖ عدم حب العمل املكلف به ،وعدم إتقانه.
❖ عدم وجود قيادات سابقة كقدوة.
❖ اياب احلوافز عن نشا ات املؤسسة.
❖ تراكم األخطاء دون التبليع عنها.

❖ التسرع يف تكليف القائد قبل إعدادا.
•

العال :

❖ االستماع لوجهات النظر املختلفة.
❖ اختاذ القرار مجاعياً.
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❖ كسب األفراد وكسب ثقتهم.
❖ التعرف علب مزااي األفراد واستثمار اقاهتم.
❖ اللقاء الفردي واملصارحة يف جو من الطمأنينة.
❖ االحتكاك ابلقياديني واالستفادة من خرباهتم.
❖ املتابعة اجليدة واملستمرة للتكاليف.
❖ اعتماد مبدأ احلوافز والتقدير لألفراد.
❖ تربية جيل اثن من القادة.
❖ وضع البدائل يف كل تكليف وبرانمج.
خامس عشر :مزالق القيادة.

•

االستبداد.

•

التفريط.

•

الكرب والعجب ورفض النقد.

•

اياب اهلدف عن الذهن وبعثرة األولوايت.

•

رالفة الفعل للقول.

•

االستئثار بشيء دون األفراد.

•

تعيني انئب ضعيف.

•

ضياع معاب القدوة من شخصيته القائد.

•

التوقف عن تنمية املواهب وجتديد املعارف الشخصية حبجة علو املرتبة.

•

اإلقليمية.

•

االنسياق الدائم مع رابات األفراد واالنقياد هلم.

•

التمرد علب الرئيس.
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سادس عشر :القائد اجلديد.
)1

تغ دور القيادة من االسرتاتيجية إىل الرؤية.

•

كللل املنظللرين اليللوم يريللدون مللن القللادة أن يركللزوا علللب تطللوير رؤيللة ملنظمللتهم أكثللر مللن تصللميم

اسرتاتيجية للعمل.
الناس ال يتكون لديهم ارتباط عا في قوي جتاا االسرتاتيجية ألهنا جتيب مبن ماذا وال جتيب عن

•

ملاذا بينما معرفة ملاذا أكثر أمهية من معرفة ماذا.
يقللول كللارل الربخيللت" :الللذين يطمحللون ألدوار القيللادة يف هللذا البيئللة اجلديللدة جيللب عللليهم أال

•

يستصغروا عمق احلاجلة اإلنسلانية للمعلإ :إهنلا أكثلر احلاجلات اإلنسلانية امللحلة ،إهنلا ميلل فطلري للن
يزول".
•

ما هي الرؤية؟

?

صورة واقعية وقابلة للتصديق ملستقبل جذاب ملنظمتس .ب ت اننوس.

?

صورة عقلية تصف احلالة املستقبلية املراوبة ،أو حلم مثايل ميتد بعيداً .جاي كونغر.

أمثلة علب رؤى بعض املنظمات:

حلل املشاكل اليت ال يل إال إببداع :.شركة M3
ليسعد الناس :.والت ديزين.
لصنع املسامهات التقنية لتطوير ورفاهية اإلنسان :هيولت ابكارد للحاسب اآليل.
يقيق العبودية هلل يف األر  :.رؤية املسلمني.
•

كيف يدد الرؤية؟ حيدد ب ت اننوس منهجية رابعية اخلطوات لتحديد الرؤية:

)1

فهم الواقع والوضع احلايل للمنظمة:
❖ ما العمل الذي قن فيه :ما هي الرسالة احلالية؟ ما هي القيملة الليت أضلفناها للمجتملع؟ ملا هلي
بيعللة اجملللال الللذي نعمللل فيلله؟ مللا هللو التميللز للمنظمللة عللن ا هللا؟ مللا املطلللوب للوصللول إىل

النجاح.

❖ كيللف نعمللل :مللا هللي القلليم والثقافللة التنظيميللة السللائدة اآلن ،مللا هللي نقللاط القللوة والضللعف يف
عمل املنظمة؟
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❖ تدقيق الرؤيلة :هلل للمنظملة رؤيلة واضلحة ومعلنلة؟ ملا هلو مصل املنظملة بنلاء عللب رؤيتهلا هلذا
خالل  10سلنوات قادملة؟ هلل يوافلق رملوز املنظملة عللب هلذا االجتلاا؟ هلل اهلياكلل والعمليلات
ونظم املعلومات تدعم االجتاا احلايل للمنظمة؟
)2

فحص الواقع ورسم حدود الرؤية:
❖ من هم أكرب املسامهني واملتأثرين ابملنظمة؟ وما هي احتياجاهتم؟ وهل مت استيفاؤها؟
❖ كيف نعني احلدود للرؤية اجلديدة :ما هي احلدود الزمانيلة واملكانيلة واالجتماعيلة لرؤيتلس؟ ملاذا
جيب أن تنجز الرؤية؟ وكيف ستقيس احها؟ ما هي القضااي احلساسة اليت جيب أن تتصدى هلا
رؤيتس؟

)3

أتسيس حمتوى الرؤية ويديد موقع املنظمة يف البيئة اخلارجية املستقبلية:
❖ ما هي التطورات املستقبلية املؤثرة علب الرؤية :ما هي نوعية التغ ات الكربى املتوقعلة يف نوعيلة
االحتياجللات والرابللات اللليت تلبيهللا املنظمللة؟ مللا هللي التغل ات املتوقعللة يف تشللكيلة املتللأثرين؟ مللا

هي التغ ات الكربى املتوقعة يف البيئات االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة يف املستقبل؟
❖ حدد رق للتعامل مع هذا املتغ ات مع ترتيبها حسب األولوية يف إمكانية احلدوث.
)4

اختيار الرؤية:
❖ يديد عدة خيارات للرؤية.
❖ أيهللا تنسللجم مللع معللاي الرؤيللة اجليللدة :هللل الرؤيللة تقللودك قللو املسللتقبل؟ هللل سللتؤدي ملسللتقبل
أفضل للمنظمة؟ هل تتناسب مع اتري وثقافة وقليم املنظملة؟ هلل تلهلم احلماسلة وتشلجع عللب
االلتزام؟ هل تعكس تفرد املنظمة ومتيزها ومبادئها ،هل هي موحة مبا فيه الكفاءة؟

)2

من مصدر أوامر إىل راوي قصص:
❖ النقلة الثانية يف دور القيادة تتطلب من القائد أن يتوقف عن أن يكون آمراً ويصلب متمرسلاً يف
سرد القصص .مثل األنبياء حني يروون قصص األمم السابقة لقومهم.

❖ يقول هوارد ااردنر يف مقدمة كتابه "العقول القائدة"" :مفتاح القيادة أو رمبا املفتاح للقيلادة هلو
االتصللال الفعللال مللن خللالل الروايللة اجليللدة للقصللص" .ويف دراسللته عللن القللادة املشللهورين عللرب
التللاري وجلد اللاردنر أن كثل اً مللنهم متيللزوا منللذ صللغرهم بقللدرهتم علللب سللرد القصللص سللواء مللن

خالل اخلطابة أو من خالل الكتابة.
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•

بعض املبادئ األساسية لسرد القصص:
❖ أفضل القصص هي اليت ختا ب هوية اإلنسان ،وجتيب عن األسئلة املتعلقة ابهلوية.
❖ أقوى قصص اهلوية هي اليت تعكس الصفات احلقيقية للقائد.
❖ كل قصص القائد جيب أن تنافس القصص املث ة ،وأن تشق ريقها إىل أذهان املستمعني.
❖ أفضل القصص ما خا ب عقولنا واستغل قصص الصراع بني احلق والبا ل.
❖ شكل القصة مهم كمحتواها فال بد من العنايلة بطريقلة إلقائهلا وأفضلل قائلد سلارد للقصلص هلو
الللذي يصللنع حللوارات جذابللة مللع مشللاهديه ،ويقللول املؤلفللون أن القيللادة لعبللة لغويللة علللب القائللد
إتقاهنا.

)3

من ابين أنظمة إىل حمرك للتغي وخادم:
❖ إن األنظمة اليت ضمنت السيطرة واالنضباط أدت إىل كبت اإلبداع واملبادرة .ابرتليت واوش.
❖ القادة اجلدد يعملون كمحركني وجيربون الناس علب التفك ابملستقبل واالستعداد له.

❖ يعطي القائد اجلديد اهتماماً أقل للسيطرة والتحكم بتصرفات العاملني ويركلز أكثلر عللب تطلوير

مبادرات املوظف ودعم أفكارا ،ويطيم الب وقرا يلة واحللواجز ،فالقائلد يعملل ملن أجلل االتبلاع
وليس العكس.

•

القائد اخلادم :القيادة متن للشخص الذي من بعة أن خيدم اآلخرين.

أكد ارين فيلد مدير األحباث يف شركة  AT&Tومؤلف كتاب "القائد اخلادم" علب بعض الفوارق بني
القائد التقليدي والقائد اخلادم:
❖ القائد التقليدي يسأل عن النتائج ،بينما القائد اخلادم يسأل عما يستطيع عمله للمساعدة.
❖ يقيام القائد التقليلدي األفلراد ملن حيلث إنتلاجهمق بينملا القائلد اخللادم يلؤمن أن أكثلر املنظملات
إنتاجاً هي تلس اليت يكون فيها أكرب قدر من املبادرات والتطور.

❖ يرى القائد التقليدي الناس علب أهنم مورد مهم ويلرى نفسله بصلفته اللرئيس ،بينملا يلؤمن القائلد
اخلادم أن الناس أيتون أوالً ويرى نفسه "األول بني املتسلاويني" ويلرى دورا أبنله "تسلهيل ورعايلة

القدرات القيادية لنخرين".

❖ يرى العاملون القائد التقليلدي أنله املراقلب الصلارم ،ويصلنفون القائلد اخللادم عللب أنله الشلخص
الواثق املتفت املستقبل لألفكار اجلديدة وميتاز ابملرح واإلجيابية.
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❖ يشجع القائد التقليلدي املنافسلة الداخليلة بينملا يلؤمن القائلد اخللادم أبن "املنافسلة جيلب كبحهلا
إن ب يكن القضاء عليها واستبداهلا ابلتعاون والتكامل".
❖ التقليدي ليس لديه وقت للناس ،بينما اخلادم يفرغ وقتاً للناس وحيدثهم يف أمورهم الشخصية.

❖ يعتقلد التقليلدي أن النجلاح النهللائي للقيلادة هلو النتلائج ،بينمللا يلؤمن اخللادم أن النجلاح النهللائي
هو منو العاملني وتطورهم ويسن أدائهم وأتهلهم ليكونوا قادة خدماً.
سابع عشر :هل أنت قائد؟
)1

هل تستخدم صالحياتس وتطبق سلطتس؟

)2

هل يشعر أفرادك ابألمن والقوة إىل جانبس؟ "إن إبمكان انبليون أن أيخذان معه إىل هناية العلاب"

أحد جنودا" ،إذا ب أعجب الناس هنا فسأرحل" دجيول.

)3

هل تتميز حبيوية ونشاط دائمني وتضحية كب ة ومواهب يزة؟

)4

هل تتميز ابحلضور يف كل زمان ومكان؟

)5

ما هي قيمة اخلدمة االجتماعية عندك؟ وهل تعرف ما هي حاجات الناس من حولس؟

)6

هل لديس القدرة علب الرتكيز الذهين؟

)7

هل لديس القدرة علب حل املشكالت واختاذ القرارات؟

)8

هل لديس ثقافة أفقية عريضة  +امتداد عامودي متخصص؟ قادة الرأي.

)9

أيهما أوىل عندك :كسب القلوب أم كسب املواقف؟

 )10هل تعرتف ابخلطأ وتراجع قصورك الذايت دائماً؟
مصادر قوة القيادة وأتث ها:
•
 1ل قوة اإلكراا 2 .ل قوة املكافأة 3 .ل القلوة الشلرعية أو القانونيلة 4 .ل القلوة الفنيلة 5 .ل قلوة
اإلعجاب.

•

أنواع الناس من حيث السلطة والتأث :

)1

ليس لديه سلطة وال أتث "اتبع".

)2

لديه سلطة وليس لديه أتث "املنصب".

)3

ليس لديه سلطة ولديه أتث "قائد ا رمسي".

)4

لديه سلطة وأتث "القائد اإلداري".
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اثمن عشر :هل القيادة موروثة أم مكتسبة؟ ثالثة آراء.
)1

القيادة ابلوراثة من الطفولة املبكرة.

)2

القيادة ابلتعلم واخلربة العملية.

)3

القيل للادة تعتمل للد علل للب الثقافل للة السل للائدة للمنظمل للةق فيوجل للد ثقافل للة تشل للجع املواهل للب القياديل للة

وثقافة ال تشجع.
)4

القيادة علم وفن ،فهي إذن قابلة للتعلمق وتؤثر يف تعلمها هذا العوامل:

 1ل الفطرة والطفولة املبكرة 2 .ل التعليم 3 .ل التدريب املوجه 4 .ل التجريب.

 5ل الفشل.

وأخ اً ..فنن عملية تعليم القيادة عملية ويلة وتستمر خبطوات كث ة تشمل:

•

الوراثة وخربات الطفولة املبكرة توفر امليل للقيادة.

•

اخلربة توفر احلكمة اليت أتيت من يول املعرفة إىل تطبيق واقعي.

•

التدريب يصقل السلوك يف ًاالت حمددة مثل فن االتصال.

•

الفنون والعلوم تصنع األساس العريض للمعرفة.

اتسع عشر :الفرق بني القيادة يف اإلسالم والنظم الديكتاتورية.
الشورى يف اإلسالم ا ملزمة للقائد عند مجهور علماء األمة .ويالحظ أن نتيجة الشورى ال ختلو من:
)1

أن تكون القضية فيها نص شرعي ال مناص من إتباعه.

)2

أن تكون القضية من املسائل املختلف فيهاق فيأخذ القائلد ملا كلان دليلله أقلوى أو ملا يلراا أهلل

احلل والعقد.
)3

أن تكون املسألة ارئة ف ج القائد ما حيقق املصلحة الشرعية بضوابطها بعد االستشارة.

وختتلف فردية القيادة يف اإلسالم عنها يف النظم الديكتاتورية مبا يلي:
)1

القائد مقيد ابلشرع ال جيوز له التقدم أو التأخر عنه.

)3

يرجع القائد إىل أهل احلل والعقد ليشاورهم.

)2

ال اعة للقائد يف معصية هللا.
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عشرين :املراجع القيادية.
)1

القيادة يف القرن احلادي والعشرين :د .حممد أكرم العدلوين  +د .ارق حممد السويدان ".وهو

املرجع األساس ".
)2

القيادة علب ضوء املبادئ :ستيفني كويف .ترمجة /عبداللطيف اخلياط.

)3

حملات يف فن القيادة. :كورتوا .تعريب :املقدم اهليثم األيويب.

)4

العادات السبع للقادة اإلداريني :ستيفن كويف .ترمجة /هشام عبدهللا.

)5

كيف يصل علب أفضل ما لدى اآلخرين :حممد دمياس.

)6

مشكالت وحلول يف حقل الدعوة :عبداحلميد الباليف.

)7

صفات القائد الدعوي :عقيل املقطري.

)8

القيادة ومدير الدقيقة الواحدة :كينيث بالتشرد.
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