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 مقدمة 

 

 وغريهم لقد حظي موضوع القيادة باهتامم الكثري من الفالسفة وعلامء اإلدارة واالقتصاديون 

 االقتصاد ممن ينشدون النجاح والتميز العميل مبختلف أشكاله ومجاالته، فالقيادة هي عصب

   .وأهم أسباب ازدهاره، وهي املحور األسايس لنجاح العمل الجامعي وتطور األداء

ظاهرة القيادة والسلوك القيادي الذي  ولقد شهدت العرشون سنة املاضية زيادة واضحة يف دراسة 

ة لكل مراحل التنمييجب أن يكون عليه املديرون، ذلك باعتبار قائد العمل هو املحرك الرئييس 

االقتصادية بكل ما يتضمنه هذا املعنى من أبعاد، إال أن املشكلة التي تواجه أغلب املنظامت يف 

 ،وقتنا الحايل هي عدم توافر القائد املوهوب ذو الكاريزما القيادية العالية والشخصية القوية املؤثرة

ارة االتصال وطرق العاملني بكفاءة واقتدار، من ميلك فن ومهمن يستطيع أن يحرك ويحفز ويقود 

الذي يجعل من حوله يسمعون له ويتعلمون منه ويقدمون له أفضل ما إصدار األوامر بالشكل 

   . كللأو لديهم من أداء دون تذمر

ً للقادة تأثريا مبارشا وقويا عىل سلوك مرءوسيهم وعىل فإنًوتأسيسا عىل ما سبق   ً ً

ًذلك فإنهم يؤثرون تأثريا واضحا وملموسا عىل ال ً  وبالتايل قدرات االبتكارية للمرءوسني،ً

درجة التفاوت يف الجودة والتطوير بني املنشآت غالبا ما ترجع إىل االختالفات فإن 

  كأسلوبهم يف العمل وإدارة الفريق، وقد يرى بعض علامء اإلدارة، بني القادةاملوجودة
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بإمكان كل  أنه ، كام يرى آخرونأن قدرات املرءوسني االبتكارية تتأثر بنمط القيادة الدميوقراطي

تشجيع األفراد وإفساح قائد يف موقعه أن يساهم يف تنمية القدرات االبتكارية ملرءوسيه من خالل 

فذلك قد يطلق العنان لتفكريهم يف وضع أهداف املؤسسة ورسم سياستها،  املجال لهم باملشاركة

 .ويجعله أعمق وأشمل

لتقدميها يف محصلتها فن إنساين بحاجة إىل مراجعة دامئة فالقيادة عىل اختالف ميادينها هي  

ًيف صورتها األكرث قبوالً، وذلك من خالل التدريب والذي أصبح رشطا موضوعيا إلنجاز مهمة القيادة  ً

   .بنجاح

  ...  قصد السبيلالـلـهوعىل 
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 األول الفصل 

   مقدمة يف علم اإلدارة

 

 :متهيد

حاجة إىل إدارة تزرع بداخله القيم واألخالق وتحقق النتائج،  نشاط، بأو مؤسسة أوكل فرد 

وذلك ألنها عنرصا مساعدا عىل إنجاز وتحقيق األهداف التي يسعى اإلنسان لتحقيقها يف مجاله، 

 جامعي، األمر أولنجاح أي جهد فردي وميكن النظر لإلدارة عىل أنها نشاط متميز يتسم بالحيوية 

 .ارة حياتنا ومستقبلناالذي جعلها علم نحتاجه إلد

 فرد أن يستغني عن اإلدارة وهو ينشد النجاح يف العمل، أو ةنه ال ميكن ألية مؤسسإلذلك ف

العلمية والثورة ولعل ما نشاهده اليوم من تقدم وتطور هائل يف مجال التقنيات واإلنجازات 

 اإلدارة والتخطيط السليم، التكنولوجية الهائلة يف مجال وسائل االتصال واملواصالت يثبت لنا أهمية

 الصحيح يف الرشكات العمالقة التي نسمع عنها ونشاهد نجاحها يوما بعد داريفلوال التخطيط اإل

يوم، ما وصلت هذه الرشكات لكل هذا التميز، فاإلدارة ليست سلطه متارس من خالل املكاتب 

 إمكاناتهمخالل معرفه واألوامر، بل هي القدرة عىل تشغيل الطاقات البرشية املوجودة من 

واستغاللها ووضع كل منهم يف املكان املناسب له وبث فكرة القوة واملساواة بينهم وتوزيع 

    .املسؤوليات عليهم مبا يحقق املصلحة العامة للمنظمة
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 :مفهوم اإلدارة

الح ، أما اإلدارة يف االصط)يدبر، يوظف، يحرك، يوجه( من الفعل يدير مبعنى ً: اإلدارة لغويا

يف  مجال اإلدارة يففليس هناك إجامع عىل تحديدها، ولقد اجتهد الباحثون واملعنيون ) الفني(

ًوضع تعريف محدد ملفهوم اإلدارة نظرا لسعة املعاين والدالالت املتعلقة بها وملا يتضمنه هذا 

  :املصطلح من تعددية، ومن هذه التعاريف أنها

 اجل تحقيق هدف املنظمة بشكل منظم مننتاجفن تنسيق عنارص اإل  . 

 ية من اجل تحقيق هدف محددإجرائتضافر جهود برشية ومادية وآلية و. 

 استخدام اإلمكانيات املادية والبرشية املتاحة من أجل تحقيق  القدرة عىل اإلنجاز عن طريق

   .أهداف معينة

 وفه السياسية أليدلوجيته السائدة وظر العملية التي تدار بها مؤسسة ما يف مجتمع ما وفقا

واالقتصادية واالجتامعية يف إطار مناخ تتوفر فيه عالقات إنسانية سليمة، وتوظف فيه األدوات 

   . العرصيةساليبواأل

  وتوجيه مجهوداتهم ورعايتهم  عن طريق تخطيطاآلخرينتنفيذ األعامل بواسطة. 

 :ومن ثم فإن اإلدارة

 تعاىن منها التيلحة والرضورية للمشاكل عملية تخطيطية للتعبري عن الحاجات والرغبات امل 

 .املجموعات وهى تنبؤ باملستقبل

 عملية تنفيذية تسعى لتحقيق رؤية املؤسسة. 

 عملية مالزمة لكل جهد جمعي. 

 خلق روح التفاهم والتعاون ومامرسة العمل يفسهام عملية تعاونية تؤكد عىل دور الفرد لإل 

 .الجامعي

  املادية والبرشيةتحقيق االستخدام األمثل للقوى. 

  من خالل تنظيم وتنسيق ومراقبة جهودهم اآلخريننشاط يتعلق بانجاز األعامل بواسطة 

 . لتحقيق األهداف املرغوبة
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 :خصائص اإلدارة

 :كالتايل ضوء التعريفات السابقة ميكن تحديد بعض خصائص اإلدارة يف 

 :اإلدارة مهنة

فاإلنسان كائن إلنسان اإلدارة منذ بدء الخليقة، اإلدارة تعترب من املهن القدمية، فقد مارس ا

واإلدارة .  مجال العمليف  وبخاصةاآلخريناجتامعي اتصايل ال يستطيع أن يعيش بدون التواصل مع 

 .كمهنة تحتاج إىل أفراد مؤهلني مهنيا

 :هذا وقد توافرت لإلدارة مقومات أي مهنة مثل

 القاعدة املعرفية. 

 األهداف املحددة. 

  املهنياملجتمع. 

 خالقيامليثاق األ. 

 التنظيامت املهنية. 

 القيم املهنية. 

 :اإلدارة علم

ولكن هذا ال .. خالل القرن العرشين أصول وأسس ونظريات إال ذيمل تعرف اإلدارة كعلم 

 البحث العلمي يف أغلب أساليبيعني أنها وليدة هذا القرن، واإلدارة علم ألنها تعتمد عىل 

 .الخ... والتنظيم، اتخاذ القراراتمجاالتها مثل التخطيط

 :اإلدارة فن

 التي املواقف املختلفة يف واالبتكار، وعىل كيفية استخدام الذكاء بداع تعتمد عىل اإلألنها 

ً مختلفة لإلدارة بالرغم من أن الوظيفة واحدة أيضا، اإلدارة فن أساليبيواجهها املدير، لذلك نرى 

كام أن اإلدارة هي األساس يف أي مجتمع، بل السياسة  . الشخصيةتعتمد عىل املوهبة والقدرة لكونها

والسياسة بحاجة إىل عقلية قيادية   بحاجة إىل إدارة واعية منتجة،واالقتصاد، والتنمية االقتصادية

   .ومجتمع متامسك ومنتج ال مستهلك
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 كل شخص ين يذهبًإذا األمر يبدأ وينتهي عند اإلدارة، وليك نتأكد من هذا لنسأل أنفسنا إىل أ

 .الخ..... صباح كل يوم، املتعلم إىل مدرسته، واملوظف إىل مؤسسته، العامل إىل مصنعه

 :اإلدارة عملية مستمرة

 فام دام هناك مجتمع يعيش فيه أفراد لديهم احتياجات متعددة ومتنوعة ومتجددة ونسبية 

 . هذا املجتمعيف نشاطها يفوال نهائية، فإن اإلدارة ستستمر 

 :دارة عملية هادفةاإل

 وسيلة فعالة لتحقيق بعض أهداف ألنهاً، ونظرا إليهاً األصل نظرا للحاجة يفظهرت اإلدارة 

املجتمع، فاإلدارة مسئولة عن توفري التعاون والتنسيق بني املوارد البرشية واملادية واملالية سواء 

 . ممكنة، لتحقيق األهداف املخطط لها بصورة رشيدةأوكانت متاحة 

  أسـس ومبادئ اإلدارة

كام سبق وان بينا أهمية دراسة اإلدارة كعلم متميز يعمل عىل اتخاذ القرارات ورسم الخطط 

 يه  من الرضوري بيان ماأصبحوتنفيذ األعامل وتنظيم األداء ودفع األفراد إىل تحقيق الهدف، لذا 

 ترشح العالقة بني التينظريات وال الحقائق وما هي ؟ بنى عليها هذا العلمالتيالقواعد واملبادئ 

 تحقيق يفيرتكز عليها املدير ب أن  يجالتي  املبادئوما هي ؟ املنظمةيفة املختلفة داريالظواهر اإل

 ولإلجابة عىل هذه ؟ منظمتهيف يتبعها التي ساليب املداخل واألوما هي ؟املهام امللقاة عىل عاتقه

 هذا الشأن، فمنهم من اتجه يفسهموا بجهود وفرية علامء اإلدارة قد أى أن ًالتساؤالت جميعا، نر

ة وقياس جهود األفراد بطريقة علمية محاوالً بيان داري دراسة الظواهر اإليفنحو املنهجية العلمية 

 فردريك تايلور الذي أسس مرييك عمل وعىل رأسهم العامل األأيرضورة وجود أسلوب امثل إلنجاز 

 هرنى فايول الذي وضع أربعة فرنيس بعد، ومنهم العامل الوظائف املرشوع والتي سنعرفها فيام

 : وهى) مببادئ اإلدارة(ًعرش مبدءا لإلدارة، سميت 
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 .بيان السلطة واملسئولية -2    .التخصص وتقسيم العمل -1

 .وحدة إصدار األوامر -4   ).االنضباط يف األداء ( النظام  -3

 .تغليب املصلحة العامة عىل الفردية -6     .وحدة اإلدارة -5

 .املركزية اإلدارية يف حالة الرضورة -8    .التأمني الوظيفي لألفراد -7

 ".كل يشء يف وضعه الصحيح"الرتتيب  -10    .التدرج يف السلطات -9

 .استقرار املوظفني -12 .العدل واإلنصاف للعاملني -11

 .توافر روح الفريق -14   .توافر روح املبادرة يف العمل -13

 عنارص اإلدارة

برز أء اإلدارة أن وظائف اإلدارة هي نفسها عنارص اإلدارة وكان اعترب كثري من املفكرين وعلام

 :ين وظائف اإلدارة هأالذي فصل وظائف املرشوع عن وظائف اإلدارة وبني ) فايول(هؤالء 

 التخطيط -2     التنبؤ  -1

 األمر  -4    التنظيم -3

 الرقابة -6 التنسيق   -5

 :أما وظائف املرشوع فحددها يف النقاط التالية

 .التجاري والخاص بعمليات الرشاء والبيعأوجه النشاط  -1

 . والخاص باالستخدام االمثل لألموالاملايلالنشاط  -2

 ).الصناعية ( ية نتاج حالة املنظامت اإليفالنشاط الفني وذلك  -3

 . املرشوعيفالنشاط املحاسبي والخاص بتسجيل حركة األموال الداخلة والخارجة  -4

 .داري والخاص باألمن الصناعي واإلاألمنيالنشاط  -5

 . والخاص بشئون األفرادداريالنشاط اإل -6
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 العنارص يف يتمثل إجرايئتقوم بدور ) فايول(وظائف اإلدارة من وجهة نظر ى أن وبذلك نر

  :التالية

 يف والربامج املطلوبة  والوسائلساليبات واالسرتاتيجيات واألجراءعمل خطة تشمل السياسات واإل -1

 . فرتة زمنية مستقبليةيف البرشية واملادية املنظمة من اجل تحديد مصادر القوى

ّالعمل عىل تنظيم العنارص والقوى املادية والبرشية التي تكون املنظمة وتنسيق األداء  -2 َ ُ

 شكل له يف - مدخالت النظم -والرتابط بينها حتى تحقق التالحم والتامسك بني تلك األجزاء 

 .معنى من اجل تحقيق هدف وغاية املنظمة

 تطابق ذلك يف املنظمة وتعديل سلوكهم مبا يساهم يفحث األفراد العاملني العمل عىل  -3

 . املنظمةيفالسلوك مع الهدف العام املرجو تحقيقه 

ات والعمليات الجارية ومقارنة نتائج األعامل جراءًرقابة األداء للعاملني داخل املنظمة طبقا لإل -4

 املنظمة يفن حسن سري العمل  املطلوب تحقيقها مبا يضماألداءمع مستويات ومعدالت 

 .وتصحيح االنحرافات بل والعمل عىل منع االنحرافات قبل حدوثها
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 املستوى أو ة سواء عىل املستوى الرأيسداريبشكل عام، البد من التنسيق بني كل املستويات اإل -5

 من أجل تحقيق الهدف املرجو من املنظمة بأحسن وسيلة -ة داري بني الوحدات اإل- األفقي

 .وفاعلية ممكنة

، وهي ما زالت منسجمة مع األفكار املعارصة داريوقد لقيت هذه اآلراء قبوال يف الفكر اإل

 يف هذا املوضوع مهمةآراء  )لوثر كويك(برغم التطور الهائل يف كل يشء، وقد قدم الفقيه األمرييك 

 لكل عنرص وهي اإلدارة يف كلمة واحدة تتكون من الحروف األوىل) عنارص -وظائف (حيث لخص 

 :وهي كام ميثلها الشكل التايل) POSDCORB(باإلنجليزية 

 

 

 

 :التخطيط1-

وميثل إحدى وظائف اإلدارة، وهو التقرير سلفا مبا يجب عمله يف املستقبل لتحقيق أهداف 

 .املنشأة خالل فرتة زمنية محددة

يس يف عملية ونرى من التعريف أن التخطيط عمل يسبق التنفيذ وأن التنبؤ جزء أسا

التخطيط برشط أن يكون هذا التنبؤ ناتجا عن خربة يف املايض، والتخطيط ينتج عنه وضع أهداف 

ات الالزمة لتنفيذها، جراءعامة وتفصيلية يحتاج تحقيقها إىل وضع خطة يتم تحديد الوقت واإل

 :وللتخطيط فوائد عديدة، نذكر منها

 .ظائف اإلدارةيعترب التخطيط نقطة االنطالق لتنفيذ باقي و -1
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 .التخطيط يساعد املنظمة عىل مواجهة املنافسة يف السوق -2

 والتعاون بني التخطيط الجيد يؤدي إىل التنسيق بني اإلدارات واألقسام املختلفة، كام يزيد التفاهم -3

 .األفراد ويؤدي إىل االستخدام األمثل للموارد وتقليل التكلفة ورفع الجودة يف املنتجات

 . مفاجآت قد تواجهها يف املستقبلأون أي صدمات يحمي املنظمة م -4

 :التنظيم 2-

 : التعريفات كام ييلوأشهرهناك تعريفات عديدة للتنظيم سوف نستعرض منها أهم 

 من إمداد املنشأة بكل ما يساعدها عىل تأدية وظيفتها"نه أيعرف هرنى فايول التنظيم عىل 

ستلزم وظيفة التنظيم من املدير إقامة العالقات بني املواد األولية والعدد ورأس املال واألفراد وت

 ".األفراد بعضهم البعض وبني األشياء بعضها ببعض

التنظيم هو إقامة عالقات فعالة للسلطة بني العامل، " يعرف جورج تريى التنظيم بأنه 

 ".األشخاص، وأماكن العمل بغرض ميكن الجامعة من العمل مع بعضها بكفاءة

وتحقيق   املنظمةيفإطار يتم من خالله إنجاز األعامل  أنه رف التنظيم عىلالبعض عى أن فرن

ة ذات األعامل داريعملية تنسيق الوحدات اإل أنه أهدافها، والبعض اآلخر بني وظيفة التنظيم عىل أساس

ًمزج العنارص البرشية واملادية معا بطريقة املختلفة من اجل تحقيق هدف املنظمة وذلك عن طريق 

 .مرتبة

ًوالتنظيم يأيت مرحليا بعد عملية التخطيط وتحديد الهدف ألن هناك ارتباطا وثيقا بني  ً ً

 .عمليتي التخطيط والتنظيم

 :التوظيف 3-

ــق  ــا يتعل ــل م ــراد وك ــه األف ــيم وتوجي ــني وتنظ ــدريب وتعي ــة إدارة وت ــي عملي  وه

راد مـن أهـم ونهم، وذلك دامئا ما يتم عن طريق إدارة األفراد، حيـث تعتـرب إدارة األفـئبش

 وظــائف اإلدارة، ألن مهمتهــا األساســية هــي الرتكيــز عــىل العنــرص البــرشي الــذي يعتــرب 
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 فشل أي مرشوع مهام كان حجمه، لذا فإن العنرص البرشي الذي يتوقع منـه أن أواألساس يف نجاح 

 مـرشوع هـو العنـرص املـدرب الكـفء القـادر عـىل أداء العمـل أويكون سببا يف نجاح أي مؤسسة 

ًقيام بواجبه عىل أكمل وجه، والعنرص البرشي املدرب يعترب أمثن عنارص اإلدارة وأكرثهـا تـأثريا يف وال

 يتعمــق ويــصبح أكــرث تــأثريا مــع ازديــاد تطــور نظــم الحيــاة وازديــاد أويــة، ويــزداد دوره نتاجاإل

 عنـارص تعقيداتها،لذا فقد استدعى األمر ومن اجل تحقيق العناية التامـة بهـذا العنـرص املهـم مـن

اإلدارة، أن تكون إدارة األفراد وظيفة مستقلة من وظائف اإلدارة تخـتص بالعنـرص البـرشي، والـذي 

عىل مقدار كفاءته، وقدراته، وحامسه للعمل تتوقف كفاءة اإلدارة ونجاحها يف الوصول إىل األهداف 

ة إلدارة األفـراد والتـي  هي أوىل الوظائف األساسيةاملرجوة، لذا فالحصول عىل املوارد البرشية الكفؤ

 :ميكن أن تتم عن طريق مجموعة من الوظائف الفرعية األخرى، هي

 التخطيط السليم لألفراد. 

  االختيار السليم للعنرص البرشي واستقطاب الطاقات البرشية املؤهلة املبنية عىل أسس الكفاءة

 .والفاعلية

 تعيني الرجل املناسب يف املكان املناسب. 

 وتطوير القدرات للعاملني من خالل التدريب والتعليم املستمرتنميه املهارات . 

 ليست بالسهلة ألنها تتعامل مع اعقد املخلوقات من الناحية ةوإدارة األفراد عملي

الفسيولوجية والسيكولوجية، لذا فإنها البد أن تحتوي عىل مبادئ وأسس وقواعد خاصة بالتعامل 

 تساعد عىل ة املعاملة الحسنألنرتام النفس البرشية، وذلك  عالية نابعة من احةمع البرش بإنساني

فراد اليوم ألاإدارة ب أن تحسني كفاءة األفراد ورفع أدائهم وتحقيق الرضا الوظيفي بداخلهم، وال ري

 .ويف ظل هذا التزاحم الفكري، أصبحت وظيفة هامه وحيوية من وظائف اإلدارة الناجحة

 :التوجيه 4-

  وامر املناسبة من قبل القائد لتحقيـق املهمـة مـع متابعـةوهي عمليه إصدار األ
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إرشـاد املرؤوسـني أثنـاء تنفيـذهم لألعـامل ضـامنا : "تنفيذها عىل الوجه املطلوب، وهي تعني أيضا

 ".لاللتزام بتحقيق األهداف بأقل الجهود والتكاليف

 الطبائع مختلفإن التوجيه عملية هامة وحساسة ألنها تتضمن التعامل املبارش مع البرش من 

 القائد هو عملية صهر كل هذه املكونات بقصد أووالسلوكيات والغايات واألهداف، وواجب املدير 

يكون شخصا متميزا عن بقية أفراد هذه ب أن تحقيق الهدف املطلوب، لذا فإن املسئول هنا يج

هم مع جميع يتمتع بقدرات وطاقات ومهارات قيادية عالية، متكنه من التفاب أن املنظمة ويج

ًالقوى وتجعله أكرث تفهام لحاجاتهم ورغباتهم ونفسياتهم وبالتايل توجيههم نحو الهدف باألسلوب 

 .الصحيح الذي يتناسب مع كل منهم ويحقق أعىل نتيجة ممكنة

 : التنسيق 5-

، تضمن وهي عملية التوفيق وترتيب نشاطات العاملني بطريقة منظمة ووفق خطة مرسومة

 . وتحدد لهم واجباتهمللجميع حقوقهم

  :تبادل الوثائق 6-

وهي عملية تبادل الربيد واملراسالت واملذكرات والكتب الرسمية والوثائق مع بيان قنوات 

 .سريها من أعىل إىل أسفل والعكس

  ):النشاط املايل(التمويل   7-

الحرص وهو متابعة كل ما يتعلق باألمور املالية للمنظمة والعاملني فيها، وهي تتطلب 

 .والدقة واألمانة واملتابعة

 :ة املختلفةداريالتعريف باملستويات اإل

 ة إىل ثالثة مستويات، هيداريتنقسم املستويات اإل

 :اإلدارة العليا

 يقــع هــذا املــستوى يف قمــة الهــرم التنظيمــي للمؤســسات عــادة، ويــشغله مــديرو اإلدارة 
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ًالتنفيـذي، ونائـب املـدير العـام، وأحيانـا مجموعـة العليا مبسمياتهم املختلفة؛ املدير العام، املـدير 

 .ني، ويسمون أعضاء مجلس اإلدارةإداري

 :مسؤوليات اإلدارة العليا

 رسم السياسات واإلسرتاتيجيات وتحديد األهداف الشاملة للمؤسسة. 

 ية التفاعل بني املؤسسة والبيئة املحيطة بهالتوجيه عم. 

  ّاألهداف املرجوةوضع الخطط املستقبلية الكفيلة بتحقيق. 

 ة وتوزيع املراكز الوظيفيةداريوضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتحديد املستويات اإل. 

 : اإلدارة املتوسطةأواإلدارة الوسطى 

 اإلدارة العليا والدنيا، ومتثل عادة أكرب عدد من يوتقع ما بني مستوي  اإلدارة الوسطى،

 .ني ومبسميات مختلفةدارياإل

ف عىل النشاطات الكفيلة بتنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات التي حددتها تختص باإلرشا

اإلدارة العليا، مبعنى أنها ترتجم السياسات املحددة من اإلدارة العليا، والعاملون فيها عادة ما 

ّيكونون مصدرا لالبتكار والتطوير يف مجال أعاملهم، وهم أيضا معنيون بتنسيق أعامل اإلدارة الدنيا ً ً. 

 :ؤوليات اإلدارة الوسطىمس

 وضع الخطط الفرعية يف ضوء الخطة العامة التي تضعها اإلدارة العليا. 

 استخدام الهيكل التنظيمي لتحديد سلطة العاملني يف املؤسسة واملسؤوليات التي يتحملونها. 

 ومقاييسهانتاجتحديد معايري الرقابة واألداء يف مختلف أقسام اإل . 

 نتاجل بني عنارص اإلتحقيق التنسيق والتفاع. 

 املساهمة يف وضع السياسة والخطة العامة؛ من خالل تقديم البيانات واملعلومات لإلدارة العليا. 
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 : اإلدارة التشغيليةأواإلدارة التنفيذية 

وتتوىل تنفيذ الخطط واألهداف التي تضعها اإلدارات العليا والوسطى عىل ارض الواقع 

 : ويغلب يف هذا النوع من اإلداراتبإرشاف ومتابعة ميدانية أيضا،

 التخصص الدقيق 

 العمل الفني واملهني. 
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 الفصل الثاين 

 مفهوم وأهمية القيادة اإلدارية 

 :متهيد

إن املديرين يفعلون األشياء بطريقة صحيحة ولكن القـادة يفعلـون األشـياء 

 الصحيحة

 وارين بنيس وبريت نانوس

 

ية نتاج اإلرشي الذي يحتل املكانة األوىل بني مختلف العنارصتعود أهمية القيادة إىل العنرص الب

ًاألخرى التي تساهم يف تحقيق أهداف املؤسسة املنشودة فسلوك الفرد من الصعب التنبؤ به نظرا 

للتغريات املستمرة يف مشاعره ورؤيته للمواقف املختلفة، كذلك التغيري يف الظروف املحيطة 

دي إىل تغري مستمر يف الخطط والسياسات لضامن االستمرار باملؤسسة التي من شأنها أن تؤ

 تصنع رجاال عظامء، والقائد الناجح هو من التيولتحقيق األهداف املرجوة، فالقيادة الحكيمة هي 

يزرع يف دائرته، العادات والتقاليد التي تتفق مع أهداف املؤسسة التي يتمناها، فالقيادة تتطلب 

ًفهام عميقا للسلوك اإلن ًساين وإدراكا للحقيقة القائلة بأنه ال ميكن معاملة األفراد كاآلالت، ومن ثم ً

فنحن بحاجة إىل تصميم برامج تدريبية مختلفة من أجل رفع املستوى القيادي بني العاملني يف 

 .ةداريهيئاتها اإل
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 ً:اإداريتعريف القيادة لغويا و

، " يقوم مبهمة ماأو" يفعل "ة من الفعل بأنها كلمة يونانية األصل مشتق: تعرف القيادة لغويا

تقوم عىل عالقة اعتامدية تبادلية بني من يبدءا الفعل وبني من ) ارندت(والقيادة حسب رأي 

فالقود هو نقيض السوق، يقود الدابة من أمامها ويسوق من " :ما معناها يف اللغة العربيةأينجزه، 

 ".ةخلفها، واالنقياد معناه الخضوع، وجمع قائد قاد

ًتعترب تكرارا ملا يسميه املدنيون إدارة، أما كلمة إدارة ) command(وكلمه قيادة 

)management( فهي علم استخدام األفراد واألدوات يف اإلنجاز االقتصادي الفعال للمهمة املطلوب ،

 اقل بصورة متكررة تعطي داللهولكنها ) leadership(إنجازها، وهي أحدى العنارص املكونة للقيادة 

ن يكون ألذا فانه ينبغي عىل القائد الناجح  ،)leadership(ة حيوية ومتيز بالفاعلية املستمدة من كلم

 ً.مديرا متميزا

من خاللها  والتي ةهي منصب ذو سلطه قانوني) command(ومام سبق ميكن القول بأن القيادة 

فهي نشاط ) leadership(ادة ميارس القائد سلطته عىل مرؤوسيه بفضل رتبته ومنصبه، بينام القي

وال تشمل فقط السلطة بل أيضا القدرة عىل التأثري عىل ) command( من القيادة ةأوسع بصورة عام

املسلحة هي أوسع مجاال من تقنيات اإلدارة والقيادة يف القوات ) leadership(، والقيادة اآلخرين

)command( والقائد ،)commander( يكون قائد أن ال ميكن )leader(ذا قام بجهود قليلة إلدارة  إ

 ).leader(يبذل الجهود املضنية ليك يصبح  أن مرؤوسيه وإلهامهم، بـــل عليه

 :والقائد عند العرب األقدمني هو" األخذ بالزمام والسري نحو غاية مرسومة" :وهي أيضا

 ".املرشد، الدليل، الهادي"

ًتصني تبعا الختالفهم يف تحديد مهام ولقد تعددت مفاهيم وتعريفات القيادة لدى املخ

 :القائد، فكان من بني هذه التعريفات ما ييل

ة والتي تعني تعليم وتدريب املوظفني بطريقة مستمرة داريالقيادة هي جوهر العملية اإل -1

 . لتنفيذ مهام التنظيم استنادا عىل روح الفريق الواحد
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بالجانب لفن هو الجانب القيادي املتعلق  واداريالقيادة هي علم وفن، فالعلم هو الجانب اإل -2

 . اإللهامي، وكل مدير هو قائد ملجموعته والذي يكون يف رأسها الهرمي

القيادة هي كيفية العمل يف الفريق لتحقيق أهداف املجموعة واألفراد يف آن واحد وذلك من  -3

 . خالل رؤية اسرتاتيجية وقيادة لها قوة فاعلة

 . جل، آخذة يف االعتبار املتغريات املهنية والسوقيةالقيادة هي الرؤيا طويلة األ -4

 :وظائف وواجبات القيادة

 :هناك بعض الوظائف األساسية التي تقوم بها اإلدارة أهمها ما ييل

التي تواجهها تفسري وإعالن املواقف التي تواجهها الجامعة وبصفة خاصة إذا كانت تلك املواقف  -1

 .ضة ال يسهل إدراكها وفهمها غامأوالجامعة مجهولة لكل أعضائها 

 . دراكإ وًتحديد الجوانب الجيدة والسيئة يف كل موقف استنادا عىل ما يتمتع به القائد من حكمه -2

 لقائدها توجيه الجامعة نحو العمل الجيد وتحذيرها من الوقوع يف األخطاء فتستجيب الجامعة -3

 . بقدر ما تحمل له يف نفوسها من شعور بالثقة واالحرتام

يق التعاون بني األفراد عن طريق توزيع املسؤوليات بينهم يف تناسق وانسجام وتاليف تحق -4

التناقضات بني الحاجات مبا يحقق املصالح الجمعية، ويتم ذلك يف جو من الحرية التي تتاح 

 . للجميع حتى يعربوا عن آرائهم ويشرتكون يف مناقشة املشكالت

تي تنشدها الجامعة ويف سبيل ذلك فانه يسعى وضع الخطة التي تتضمن تحقيق األهداف ال -5

لتحديد األعامل املطلوب إنجازها وترتيب تلك األعامل يف صورة برامج زمنية حتى يتم إنجازها 

 .يف الوقت املحدد

ً عمالً اجتامعيا أوالعمل عىل الوصول إىل األهداف النهائية للقائد سواء كانت رسالة ساموية  -6

ً نشاطا اقتصاديا أو  .الــخ...... دأ سيايس مبأوً

ــام غريهــا مــن الجامعــات باإلضــافة  -7 ــام الغــري وأم ــا أم ــري عنه ــل الجامعــة رســميا والتعب  ًمتثي
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 . إىل هذا التمثيل الرسمي، فإن القائد هو الفكرة التي تؤمن بها الجامعة مجسدة يف شخصه

 .ملؤسسة واألفرادقابلية التعامل مع املتغريات واملؤثرات ذات املساس املبارش وغري املبارش با -8

 :ـةدارياملسئولية االجتامعية للقيـادة اإل

ال تقترص مسئولية القيادة عىل توجيه عنارص املنظمة الداخلية والتعامل مع املتغريات 

ًالخارجية فيام يتصل مبارشة بأهداف املنظمة وتوجهاتها، بل إنها تتعامل أيضا مع عنارص املجتمع 

ة االجتامعية التي تفرض عىل القيادة االهتامم مبشكالت املجتمع ًبشكل عام تعبريا عن املسئولي

وقضاياه التي وإن مل تكن ذات اتصال مبارش باهتاممات املنظم إال أنها تؤثر عليها يف املدى الطويل 

ًنسبيا، ويصبح من صالح املنظمة املساهمة يف عالج تلك القضايا والتخفيف من حدة ما يعانيه 

 .بقدر ما تستطيعاملجتمع من مشكالت 

 :ويشمل هذا الجانب من مسئولية القيادة القضايا التالية

 .تقويم آثار املنتجات والخدمات التي تقدمها املنظمة عىل املجتمع -1

تقويم آثار العمليات والتقنيات املستخدمة يف املنظمة عىل رفاهية وسالمة املجتمع وما قد  -2

 .تحدثه من أرضار بالصحة العامة

 .ار التي قد تصيب بعض فئات املجتمع نتيجة استخدام منتجات املنظمةتقدير األخط -3

االتصال املستمر بفئات وقطاعات املجتمع املختلفة للتعرف عىل توقعاتها ورغباتها ودراسة  -4

 .إمكانية املنظمة يف االستجابة لها

جنب االلتزام بقواعد القانون واألخالق يف املعامالت، وتأكيد الشفافية واملوضوعية وت -5

 .املامرسات غري األخالقية حتى ولو كان ذلك عىل حساب مصالح املنظمة
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مثل [دراسة مشكالت املجتمع والقضايا ذات األهمية االجتامعية، واملساهمة يف عالجها  -6

مشكالت البطالة، وتفيش إدمان املخدرات ومشكالت انحراف الشباب وغريها من القضايا ذات 

 ].جتمع واستقرارهالتأثري العام عىل رفاهية امل

 :مصادر قوة القيادة ومدى تأثريها

 سلطة أويتمتع بقوة ب أن  يجاآلخرينليك يتمكن القائد من القيام بعملية التأثري عىل 

 :التايلمعينة متيزه عنهم، وميكن تصنيف مصادر قوة القيادة عىل النحو 

 : من مظاهر هذه السلطة: السلطة الرسمية:أوالً

 درها توقعات الفرد من أن قيامه بعمله عىل الوجه املطلوب سيعود عليه  ومص:قوة املكافأة

 . معنوية من قبل رئيسهأومبكافأة مادية 

 ومصدرها الخوف وهي متصلة بتوقعات الفرد من أن قصوره يف تأدية واجباته : قوة اإلكراه

 . املعنوي من قبل رئيسهأوسيرتتب عليه نوع من العقاب املادي 

 وهذه القوة داري ومصدرها املركز الرسمي الذي يحتله الفرد يف التنظيم اإل:ةالسلطة القانوني 

 فهي مرتبطة بالشخص نفسه وليس باملنصب ومن :أما قوة التأثري. تنساب من أعىل إىل أسفل

 ومصدرها الخربة واملهارة واملعرفة التي ميتلكها الفرد :التخصص" القوة الفنية : مظاهرها

 . من األفراد كالطبيب واملهندسويتميز بها عن غريه 

 ويحصل عليها الفرد نتيجة إعجاب تابعيه ببعض صفاته الشخصية بحيث :قوة اإلعجاب 

 . الجاذبية يف شخصية القائدأوتربطهم وتشدهم إليه نتيجة توافر نوع من السحر 

 :وميكن متابعة الشكل التايل ملعرفة مصادر قوة القائد بشكل مبسط وشامل يف نفس الوقت
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 :مهارات القيادة

 مهارات تساعده عىل التأثري يف سلوك تابعيه أويتميز بصفات ب أن ال شك أن كل قائد يج

وتحقيق أهداف اإلدارة التي يعمل بها، وليك يستطيع القائد تفهم األطراف الثالثة لعملية القيادة 

ع مهارات أساسية وذلك ليك يبلغ أهداف فال بد أن يكتسب أرب)  املوقف- التابعون -القائد (وهي 

ية من ناحية، ويحقق أهداف األفراد ويرفع درجة رضاهم من ناحية أخرى، نتاجالعمل ويرفع اإل

 :وهذه املهارات هي

 القائد قوةمصادر 

 القوة الذاتية

 الخربة. 

 اإلعجاب. 

 القوة الرسمية
 الرشعية. 
 ال 
 حوافز. 
 العقاب. 

 النتائج

 أداء مرتفع. 

 رضاء مرتفع. 

 سلوك القائد

 )محاوالت التأثري(

 عنـدمايالقوة والتأثري الحقيقـ 

 ً.يلتزم املرؤوسني ذاتيا

 ــد ــدى القائ ــة ل ــوم الرقاب مفه

يتحقـق عنــدما يراقــب األفــراد

 .أنفسهم
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 :املهارة الفنية 1-

وهي أن يكون القائد مجيدا لعمله متقنا إياه، ملام بأعامل مرءوسيه من ناحية طبيعة 

 عارفا ملراحلها وعالقاتها ومتطلباتها، كذلك أن يكون بإمكانه استعامل األعامل التي يؤدونها،

 .املعلومات وتحليلها ومدركا وعارفا للطرق والوسائل املتاحة والكفيلة بإنجاز العمل

 :وتتمثل الخصائص املميزة للمهارة الفنية فيام ييل

افرها لدى القائد بسهولة ًأنها أكرث تحديدا من املهارات األخرى، أي أنه ميكن التحقق من تو -1

 .ألنها تبدو واضحة أثناء أدائه لعمله

ات املتبعة يف جراءأنها تتميز باملعرفة الفنية العالية واملقدرة عىل التحليل وعىل تبسيط اإل -2

 .استخدام األدوات والوسائل الفنية الالزمة إلنجاز العمل

 .رة الحديثة ويف عرص التخصصأنها مألوفة أكرث من غريها لكونها أصبحت مألوفة يف اإلدا -3

 :هي أسهل يف اكتسابها وتنميتها من املهارات األخرى ومن أهم السامت املرتبطة بها -4

 القدرة عىل تحمل املسئولية. 

 الفهم العميق والشامل لألمور. 

 الحزم. 

 اإلميان بالهدف. 

 :املهارة اإلنسانية  2-

 اآلخرينرجل اإلدارة التعامل بنجاح مع تتعلق املهارات اإلنسانية بالطريقة التي يستطيع بها 

وجعلهم متعاونني معه، مخلصون لعملهم، قادرين عىل بذل املزيد من الجهد والعطاء، وتتضمن 

املهارات اإلنسانية مدى كفاءة رجل اإلدارة يف التعرف عىل متطلبات العمل مع الناس كأفراد 

 .ومجموعات
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، وتدفعهم إىل العمل بحامس وقوة دون اآلخرينإن املهارات اإلنسانية الجيدة تحرتم شخصية 

 إجبار، وهي التي تستطيع أن تبني الروح املعنوية للمجموعة عىل أساس قوى، وتحقق لهم أوقهر 

الرضا النفيس، وتولد بينهم الثقة واالحرتام املتبادل مام يجعلهم أرسة واحدة متحابة متعاطفة، 

 :وفيام ييل عرض ألهم املهارات اإلنسانية

 دعم ومساندة العاملني . 

 االتصال الفعال . 

 االستامع ومعالجة الشكاوى  . 

 تشكيل فرق العمل الفعالة . 

 توجيه املرؤوسني . 

 تحفيز العاملني. 

 تفويض السلطات . 

 اإلقناع، واملناورة، والحوار املؤثر . 

 :املهارة التنظيمية  3-

، ويفهم أهدافها وأنظمتها وهي أن ينظر القائد للمنظمة عىل أساس أنها نظام متكامل

وخططها، ويجيد أعامل السلطة والصالحيات، وكذا تنظيم العمل وتوزيع الواجبات وتنسيق الجهود 

 .ويدرك جميع اللوائح واألنظمة

وتعني كذلك قدرة القائد عىل رؤية التنظيم الذي يقوده، وفهمه للرتابط بني أجزائه 

أي جزء منه عىل بقية أجزائه وقدرته عىل تصور وفهم ونشاطاته وأثر التغريات التي قد تحدث يف 

عالقات املوظف باملؤسسة وعالقة املؤسسة ككل باملجتمع الذي يعمل فيه، ومن الرضورة أن ميتلك 

، وهي خصائص متيز املدير الذي يتخذ من مركزه دارياملدير خصائص مهنية متثل جوهر العمل اإل

 .ويلتزم بقواعدها األخالقيةالوظيفي مهنة يؤمن بها، وينتمي إليها 

 



 35مفهوم وأهمية القيادة اإلدارية : الفصل الثاين
 

 

  :املهارة الفكرية 4-

 تعني املرونة وهي أن يتمتع القائد بالقدرة عىل الدراسة والتحليل واالستنتاج باملقارنة، وكذلك

، وكذا أفكار تغري املنظمة وتطويرها حسب متطلبات اآلخرينواالستعداد الذهني لتقبل أفكار 

 :هارات يف عدة نقاط كام ييلالعرص والظروف، وميكن تحديد هذه امل

  الرؤية االسرتاتيجية/ التخطيط. 

 املوارد..الوقت.. التنظيم . 

 تحليل البيئة املحيطة، واستخراج التحديات والفرص  . 

 والسيايس للموقف.. التقدير االجتامعي. 

 ):مهارات القيادة( ويوضح الشكل التايل 

 

 )مهارات القيادة (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارة فنية

 مهارة إنسانية

مهارة تنظيمية

 مهارة فكرية

 فريق عمل فعال القائد
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 :استخالص أهم املهارات التي ينبغي أن يتحىل بها القائد الناجح فيام ييلومام سبق ميكن 

 .ًواإلميان بالعمل الذي يتواله أيا كان نوع هذا العمل, العقلية الصحيحة -1

بل يرشك معه من يراهم , وأال يستقل يف اتخاذ القرارات الهامة وحده, ًأن يكون دميقراطيا -2

 .ذوي الخربة

 الكاذبة ًال يصدر شيئا إال بعد التأكد من ذلك حتى ال تعميه اإلشاعاتو, االعتامد عىل الحقائق -3

 .فتكون قراراته كاذبة

ًفال ينبغي للقائد أن يتخذ قرارا , وبصفة خاصة إذا تعلق األمر مبصالح األتباع, الحرص الشديد -4

 .ًخطريا إال بعد دراسة كافة جوانبه وردود األفعال املتوقعة حياله

 .يع مواجهة هذه املواقف دون خوفبحيث يستط, الشجاعة -5

بل يعني أنه يفضل أن يكون ,  ضخامة الحجمأووهذا ال يعني قوة البنية , القابلية البدنية -6

 يتالءم مع امب, القائد بحالة صحية جيدة حتى يستطيع أن يبذل الجهد البدين والعقيل

 .وأن يكون قوي األعصاب ال تهزه املشاكل, مسؤوليته

ًوهذا يعني أن يكون القائد متمتعا بالسيادة الفنية يف مجال , املسؤوليةالقدرة عىل تحمل  -7

 .النشاط الذي يرشف عليه وعىل غريه والتابعني

وهذا هو أول طريق للنجاح ذلك ألن إملام القائد بأصول , اإلملام باألصول العلمية لإلدارة -8

 .ولاإلدارة يوفر عليه الكثري من الجهد الذي يبذله للتوصل لهذه األص

 .العقلية املنظمة التي تستطيع أن تخطط وتنظم وتراقب -9

 .القدرة عىل اكتساب الثقة وبث روح التفاؤل والحب املتبادل بني األتباع -10

واآلن وبعد أن تعرفنا عىل املفاهيم الخاصة باإلدارة والقيادة، علينا أن نتساءل، ما هو الفرق 

 : بني كل منهام، وذلك ما سوف نتعرف عليه فيام ييل
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 :الفرق بني القيادة واإلدارة

 لقد توصل علامء اإلدارة إىل مجموعة من أوجه التشابه واالختالف بني عمليتي القيادة 

 :واإلدارة، ولخصوها يف النقاط التالية

  الحديث عن القيادة قديم قدم التاريخ، بينام الحديث عن اإلدارة مل يبدأ إال يف العقود األخرية

 .فرع من علم اإلدارةومع ذلك فالقيادة 

 التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واألفراد، بينام تركز : تركز اإلدارة عىل عمليات رئيسية هي

 :القيادة عىل ثالث عمليات رئيسية هي

 .تحديد االتجاه والرؤية -  أ

 .حشد القوى تحت هذه الرؤية -ب

 .التحفيز وشحذ الهمم -ج

 تركز اإلدارة عىل املنطقتركز القيادة عىل العاطفة بينام . 

 اختيار "بينام تهتم اإلدارة بالجزئيات والتفاصيل " اختيار العمل الصحيح" تهتم القيادة بالكليات

 ".الطريقة الصحيحة للعمل

  تشرتك القيادة واإلدارة يف تحديد الهدف وخلق الجو املناسب لتحقيقه، ثم التأكد من إنجاز

 .ةًاملطلوب وفقا ملعايري وأسس معين

 :ن والقادةيويوضح الشكل التايل األدوار التي يلعبها كل من املدير

 

 

 

 

 

  دور القادة           دور املديرين

 
 تنمية 

 رسالة 

 املنظمة

تكوين

االسرتاتيجية 

 الخاصة 

بتنفيذ رسالة 

 نظمةامل

زيادة التزام 

العاملني 

وجهودهم 

املوجهة نحو 

 رسالة املنظمة

تنفيذ اسرتاتيجية 

املنظمة باستخدام 

 .اآلخرين



 38 يز وأرسار اإلبداع القيادي القائد املتم
 

 

 حني داري أكرث شموال من املدير باعتبار أن القائد اإلداريويف تقديرنا أن مدلول القائد اإل

 من كثريه يعتمد عىل جمع ميارس مهامه وهي ما بني السلطة الرسمية والسلطة غري الرسمية، فإن

األتباع، ينعم القائد بثقتهم وتأييدهم له، ومن هنا ميكننا القول بأن كل قائد مدير يف عمله وليس 

كل مدير قائد، فاملدير قد يكون مديرا ملنشأة بها عدد غفري من العاملني وقد يكون مدير ألحد 

باينة، واملدير قد يعتمد عىل السلطة املعامل يرأس فريقا محدودا من الباحثني ذوي امليول املت

 فيعتمد بالرضورة عىل السلطة التي داريالرسمية التي يتيحها له القانون واللوائح، أما القائد اإل

متنحها له القوانني واللوائح كام يعتمد عىل الجوانب الشخصية والنفسية واأللفة التي تربطه 

يدهم له وتجعلهم مطيعون ألوامره وتعليامته التي باملرؤوسني والتي تساهم يف زيادة والءهم وتأي

ًيصدرها إليهم رغم ضجرهم أحيانا من جو العمل، وفيام ييل عرض مبسط ملعايري املقارنة بني املدير 

 :ةإداريوالقائد، من وجهة نظرا 
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 معايري املقارنة بني املدير والقائد

 

 القائد املدير معايري املقارنة

العالقة بينه وبني 

 ابعنيالت

ـــامع يف اآلراء  ـــن اإلج ـــث ع البح

 .واالعتامد الكيل عليها

تحويل اتجاهات التابعني إىل دعم 

 . وتنفيذ التغريات الجذرية

 اآلخرينالثقة ب
ـــدماج مـــع  ـــة يف االن عـــدم الرغب

 .  واالقتناع بهماآلخرين

تكــريس الجهــود وإثــارة الحــامس 

 .والرغبة معهم يف تحمل املخاطر

 ثقافة الجامعة

ــاء معــايري ضــمنية مــع يحــاول  بن

 . الفريق

يــشارك القــيم الرئيــسية واملبــادئ 

وسلوك الجامعة ويعتربهـا قواعـد 

 . أساسية ملعايري الجامعة

 .معايري غري تقليدية . معايري سلوكية تقليدية السلوك

الخربة وكيفية الحصول 

 عليها

الخــــربة يف اســــتخدام الوســــائل 

 . املحددة لتحقيق األهداف

ــ ــتخدام وس ــة اس ــري اعتيادي ائل غ

 . وتجاوز املألوف والتقليدي

عالقته وتفاعله مع 

 الوضع الراهن

يبقي الوضع كام هـو ال يبـدي أي 

 . تغيري

 .يبدع يف تغيري الوضع املوجود

 أساس القوة ومصدرها

ـــوة الشخـــصية  ـــع وق ـــوة املوق ق

 .املعتمدة عىل املركز االجتامعي

قوة شخصيته معتمدة عىل خربتـه 

 وإعجاب التابعني به وثقته بنفسه

 . وبسامته البطولية

 األهداف املستقبلية
ــائم دون  ــع الق ــن الوض ــق م تنبث

 .إحداث تغريات جوهرية

ــري  ــة إىل التغ ــة متطلع ــة ثاقب رؤي

 . الجوهري للوضع الراهن
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 الفصل الثالث

  نظريات القيادة وأمناطها املختلفة  

 

 املختلفة، كان  يف كل من العمل والعاملني باملؤسساتن تحدثنا عن القيادة ودورها التأثرييأبعد 

البد أن نتعرف أيضا عىل أهم النظريات املتعلقة بالقيادة والتي جاء ذكرها يف جميع الكتب 

 :ة ممن تناولت هذا املوضوع بشكل تحلييل مفصل، وميكن تصنيف هذه النظريات كام ييلدارياإل

 :)القيادية املوروثة(نظرية السامت : أوالً

 فهناك من القيادة يحصل عليها الفرد عن طريق الوراثة من والديه أن وتنص هذه النظرية عىل

ًيولد ليكون قائدا وهناك من يولد ليكون تابعا فصفات القيادة من الثبات والجرأة واإلقدام وغريها  ً

 أن هذه من املهارات التي متيز الشخصية القيادية وكل ذلك هبة من السامء لشخص القائد، إال

 :النظرية قد تعرضت النتقادات تحد من فعاليتها ومن هذه االنتقادات

 ةداريأنها فشلت يف اعتبار تأثري الجامعة عىل املواقف والسياسات اإل. 

  فشلت النظرية أيضا يف تحديد الصفات الهامة من الصفات املوروثة كام فشلت يف التعرف

   .رية لدعم شخصيتهعىل الصفات التي يتميز بها القائد والرضو

 فشلت النظرية يف تحليل السلوك اإلنساين واكتفت بوصف ذلك السلوك. 

  فشلت النظرية يف تحديد الصفات القيادية املوروثة وذلك لصعوبة الفصل بني الصفات

 .القيادية الخاصة واملشرتكة
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 :نظريات سلوك القائد: ًثانيا

التي تستند إىل الخربة ومترس القائد يف ) كتسبةالقيادة امل(تعترب هذه النظرية مناظرة لنظرية 

الحياة فالقائد الناجح هو الذي يكتسب صفات القيادة من عمله ومامرسته القيادة يف الجامعة 

   .ويشرتط أن تتوافر فيه بعض السامت القيادية

هذا  أدى ًونظرا لعدم قدرة نظرية السامت عىل تحديد سامت القائد الفعال والقائد غري الفعال

ومن أهم هذه النظريات املرتبطة ) القائد(إىل انتقال الرتكيز يف األبحاث والدراسات إىل سلوك الفرد 

 :بسلوك الفرد

 : نظرية الخط املستمر يف القيادة-أ

ًتشري هذه النظرية بأنه ليس هناك سلوكا قياديا واحدا ميكن استخدامه بنجاح يف كل األوقات  ً ً

يكون ب أن عال هو الذي يتالءم ويتكيف مع املوقف، أي أن القائد يجوإمنا السلوك القيادي الف

 .ًمرنا بدرجة كافية تتالءم مع املوقف القيادي الذي يتعرض له

 : نظرية ليكرت يف القيادة-ب

ية العالية متيزوا مبشاركة محدودة يف التنفيذ الفعيل نتاجوجد ليكرت أن املرشفني ذوي اإل

اد وكانوا يتعاملون معهم بطريقة غري رسمية واستنتج ليكرت أن القياد وكانوا مهتمني أكرث باألفر

 :الدميقراطية تعطي أفضل النتائج وقد ميز بني أربع أنظمة للقيادة

ن بدرجة عالية وثقتهم مبرءوسيهم يوفيه يكون القادة مركز): االستغاليل(النظام التسلطي  -1

 .قليلة ويتبعون طرق التخويف واإلكراه يف اإلدارة

 تحت ويشبه السابق إال أنه أقل مركزية ويسمح مبشاركة املرءوسني: النظام املركزي النفعي -2

 .إرشافه

تتوفر لدى القادة ثقة مبرءوسيهم ويستفيد من أفكارهم وآرائهم أما النظام : النظام االستشاري -3

 .الرابع فهو األفضل

اك تبادل مستمر للمعلومات  تتوفر للقائد ثقة مطلقة مبرءوسيه وهن:النظام الجامعي املشارك -4

 .ية مجموعاتهم مرتفعةإنتاجوقد ثبت أن من يستخدمون النظامني الثالث والرابع تكون 
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 :  نظرية البعـدين -ج

 :من خالل هذه النظرية تم تحديد بعدين لسلوك القيادة

 . املبادرة لتحديد العمل وتنظيمه -1

 .اآلخرينتفهم واعتبار مشاعر  -2

أن القائد ميكن أن يجمع بني البعدين ولكن بدرجات متفاوتة وهذا  وأثبتت هذه الدراسات ب

 .بالتايل يؤدي إىل تحقيق الرضاء واإلنجاز الجامعي للمرءوسني

 :ةداري نظرية الشبكة اإل-د

 :حددت هذه النظرية أسلوبني لسلوك القائد

 .االهتامم باألفراد -1

 .نتاجاالهتامم باإل -2

 :نظريات املوقف: ًثالثا

ْنظريات السلوك القيادي باملواقف واألحوال املحيطة فمن يصلح للقيادة يف  تربط هذه ال َ

 موقف موت النبي : ًمرحلة قد ال يكون مناسبا ملرحلة أخرى وأحوال مغايرة، وعىل سبيل املثال
الشخص املناسب لقيادة املسلمني لهول وقع الصدمة عليه وهو القائد  سحيث مل يكن عمر 

 .سالعظيم 

 :لنظرية عنارص هيتحكم هذه ا

 . سامت القائد -1

 . سامت األتباع -2

 .سامت املوقف وطبيعة الحالة -3

 :وفيام ييل عرض ألهم النظريات املوقفية
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 : نظرية القيادة املوقفية لفيدلر 1-

 : األيتيف الظرفية وتتمثل مرتكزات النظرية أو الطارئة، أوتسمى نظرية التكيف، 

 .لح لكل زمان ومكانليس هناك أسلوب واحد يف القيادة يص -1

 .فرها يف كل قائداليس هناك صفات معينة يجب تو -2

 . فاشل يف كل األوقاتأوليس هناك قائد ميكن وصفه بأنه ناجح  -3

 إنجاز املجموعة عىل التوافق الصحيح والسليم ما بني شخصية القائد أوتعتمد فاعلية القيادة 

ؤوسيه، ومدى وضوح مهمة وتركيبة العمل، العالقة بني القائد ومر: واملتغريات يف املواقف، وهي

 . ودرجة قوة مركز القائد

يف حالة وجود عالقة طيبة بني القائد ومرؤوسيه، ووجود وضوح يف مهام العمل، مع متتع 

القائد مبركز قوي فإن املوقف القيادي يكون سهالً، أما يف حالة وجود عالقة سيئة بني القائد 

م العمل، ومتتع القائد مبركز ضعيف، فإن هذا املوقف يعترب ومرؤوسيه، مع وجود غموض يف مها

 .ًصعبا للقائد، تدرج صعوبة وسهولة املوقف القيادي بني هاتني الحالتني املتطرفتني

ن القائد الذي يوجه مرؤوسيه نحو العمل ال بد أن يراعي أ يف) فيدلر(يتمثل جوهر نظرية 

د الذي يعزز االتجاه نحو العمل يكون فعاالً، ال بد أن إىل حد معني العالقات الودية معهم، إن القائ

يكون مقبوالً من املجموعة، إن القيادة الفعالة هي نتيجة للتفاعل بني أبعاد القيادة وطبيعة 

 .املوقف، وليس كل واحد منهم عىل حده

 ):ات من القرن العرشين يالعرشين( دراسة فوليت   2-

ن شـخص آلخـر كـام أن مـلف درجة قوتهـا  إن لكل شخص قدرة قيادية معينة تخت

ن لكل موقـف املتطلبـات أهناك أشكاالً مختلفة للقيادة توجد عند أشخاص مختلفني، مبا 

 القيادية الخاصة به واملختلفة عن متطلبـات املواقـف األخـرى، فـإن األشـخاص الـذي تـتالءم

 املوقــف، صــفاتهم القياديــة مــع متطلبــات املوقــف وميتلكــون املعرفــة الالزمــة يف ذلــك

 يعتربون أفضل األشـخاص مالمئـة لتبـوأ املركـز القيـادي لـذلك املوقـف، إن نجـاح العمـل 
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ًيعتمد عىل التنظيم املرن الذي يساعد القائـد عـىل العمـل بحريـة أكـرث، فلـيس كافيـا إملـام القائـد 

 الـذين يتبادل الخربات بينه وبني العـاملني معـهب أن بوظائفه من خالل اتخاذه لقرار معني، بل يج

 . يتصل القرار بعملهم مبارشة ومناقشته والتوصل إىل قرار مالئم يحصل عىل موافقة األغلبية

 :نظرية الخط املستمر يف القيادة 3-

م يف مجلة هارفارد لألعامل مقاًال 1958، وظهرت عام )تانتيوم وشميت(يطلق عليها نظرية 

يتم تحديد العالقة بني القائد ومرؤوسيه  ..مر، خالصة األ)القياديكيفية اختيار األسلوب ( بعنوان 

 . مستمرأوعىل أساس خط متصل 

ن أسلوب القائد الفعال يتوقف عىل قدرات القائد نفسه وقدرات مرؤوسيه واملوقف الذي إ

ًيكون فيه، فالقائد ال يختار أسلوبا واحدا، بل يكون مرنا بدرجة كافية يتالءم مع املواقف التي  ً ً

ب ئد الناجح هو الذي يقدر األسلوب الصحيح الذي يتبعه يف حالة معينة، كام يجتواجهه، إن القا

 .ًيكون القائد واضحا مع مرؤوسيه يف مشاركتهم يف اتخاذ القرار يف موقف معنيأن 

  : نظرية املسار نحو الهدف  4-

 إال ي، النظرية ما ه)ميتشل(، ثم طورها )1971روبرت هاوس عام ( صاحب النظرية هو 

الجدير بالذكر تعترب هذه وولة للربط بني السلوك القيادي ودافعية املرؤوسني ومشاعرهم، محا

ويعترب ) نظرية الدافعية ( ، ولكنها متيزت عنها باستخدام )لفيدلر(ًالنظرية امتدادا للنظرية املوقفية 

ًذلك تطورا سليام ألن القيادة ترتبط بالدافعية من ناحية وبالقوة من ناحية أخرى،  كام تناولت ً

النظرية سامت املرؤوسني وخصائصهم وبيئة عملهم، وتقوم النظرية عىل أساس أن مدى إدراك 

املرؤوسني ألهدافهم واملسار الذي يسلكونه لتحقيق هذه األهداف، إن ذلك يتأثر بدرجة كبرية 

اهم بسلوك القائد يف تحفيزه لهم، ومدى تأثري منط قيادته عىل دافعيتهم لألداء، وعىل رض

 :واتجاهاتهم النفسية وتشتمل النظرية عىل أربعة أمناط رئيسية من السلوك القيادي هي
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 وهو معرفة ما هو متوقع من املرؤوسني مع إعطائهم توجيهات وتعليامت :سلوك املوجه -1

يطلب منهم إتباعها، فضالً عن برمجة العمل وتنسيقه ووضع أمثلة لإلنجاز، أي سلوك القيادة 

 ).منط املتسلط(يهات التي تصدر توج

 والذي يتضمن مراعاة حاجات املرؤوسني واالهتامم بهم مع خلق جو من :األسلوب املساند -2

 ).صديق يظهر الجانب اإلنساين(الصداقة ضمن جامعة العمل، أي سلوك القيادة املساندة 

أي سلوك  ويتضمن األخذ بآراء املرؤوسني واقرتاحاتهم عند اتخاذ القرارات، :األسلوب املشارك -3

 .القيادة املشاركة

ًسلوك القيادة املهتمة باإلنجاز يحدد القائد ملرؤوسيه أهدافا متثل : األسلوب املهتم باإلنجاز -4

 .تحديات، ويظهر من الثقة فيهم ما يساعد عىل تحقيق هذه األهداف من خالل األداء األفضل

، )تهم، قدراتهم، مهاراتهمسام(تؤكد هذه النظرية بأن عىل القائد مراعاة خصائص املرؤوسني 

بيئة العمل الداخلية، طبيعة العالقة بني املرؤوسني مع بعضهم (وخصائص بيئة عمل املرؤوسني 

 ).البعض، طبيعة العمل، األدوات واملعدات املستخدمة، بيئة العمل الخارجية

 :نظرية األبعاد الثالثة  5-

ًبعدا ثالثا عىل نظرية البعدين أ) وليام ردن(أدخل  سامه بعد الفاعلية، بذا أصبح للقيادة ثالثة ً

 : قيادة وهيأساليبوتشتمل النظرية عىل أربعة ). العالقات، املهمة، الفاعلية ( أبعاد 

ًميثل اهتامما منخفضا باملهمة والعالقات: األسلوب املنفصل -1 ً. 

ًميثل اهتامما مرتفعا باملهمة ومنخفضا يف العالقات: األسلوب املتفاين -2 ً ً. 

ًميثل اهتامما بالعالقات ومنخفضا للمهمة: وب املتصلاألسل -3 ً. 

ًميثل اهتامما مرفقا بكل من املهمة والعالقات: األسلوب املتكامل -4 ً.  
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 حددها بل أضاف إىل أنه هناك خمسة التي القيادية األربعة ساليبباأل) ردن(مل يكتف 

 :تؤثر يف أسلوب القائد، وهى) موقفية(عوامل ظرفية 

 . للمنظمةاملناخ النفيس -1

 .التغذية العكسية التي ينفذ العمل بواسطتها -2

 .العالقات مع الرؤساء -3

 .العالقات مع الزمالء -4

 . العالقات مع املرؤوسني -5

 :األمناط القيادية املختلفة

 : القيادة السلطوية

بالرقابة يهتم القائد يف هذا النمط بتحقيق أعىل إنجاز دون االهتامم بالعنرص البرشي ويرغب 

ة عىل مرؤوسيه ويخىش الفشل يف تحقيق األهداف وال يتقبل من املرؤوسني النصح واإلرشاد الشديد

 املشاركة يف صنع القرار ومييل لتطبيق نظام العقوبات وميتاز باملركزية واالتصال الهابط الذي أو

 . يحمل األوامر من أعىل إىل األدىن

 :املتساهلةالقيادة 

ملنظمة وأمورها فهو يقدم اقل جهد ممكن إلنجاز املهام  ال يهتم القائد من هذا النمط با

بجانب عدم اهتامم بالعنرص البرشي أيضا وان التسيب وسياسة عدم التدخل من السامت البارزة 

 . لهذا النمط القيادي حيث يعترب أسوأ األمناط القيادية

 :القيادة املعتدلة

 ن بني متطلبات العنرص البرشي يسعى القائد يف هذا النمط إىل تحقيق حالة من التواز

 واألنظمة والقوانني يف املنظمة وال مييل القائد من هذا النمط إىل املجازفة نتاجومتطلبات اإل

  . وإحداث تغريات يف منظمته وبهذا فانه سيواجه صعوبات كثرية يف البيئة رسيعة التغري
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 :القيادة اإلنسانية

ال يستفيد من  أنه  كامنتاجة كبرية عىل حساب اإليهتم القائد يف هذا النمط مبرؤوسيه بدرج

 .ية منظمتهإنتاجخرباته السابقة يف تحسني أدائه لرفع 

 : القيادة بروح الفريق

أفضل األمناط  واملرؤوسني بدرجة كبرية ويعترب هذا النمط نتاجيهتم القائد يف هذا النمط باإل

 وتحل املشاكل بشكل نظمته بهذا األسلوبالقيادية، ويتلقى القائد تدريب ملساعدته عىل إدارة م

جامعي ويتم تقييم البدائل املتاحة قبل اتخاذ القرار ويستفيد القائد من خرباته السابقة وخربات 

 .  وان الثقة واالحرتام تسودان عالقات األفراد يف املنظامت التي يديرها قادة من هذا النمطاآلخرين

 :ةداريعنارص القيادة األساسية يف الشبكة اإل

  :ة هيداريستة عنارص أساسية للقيادة اإل) بليك وموتون ( لقد ذكر 

 .حل الرصاع -1

 .روح املبادرة يف أداء املهام -2

 .الحصول عىل املعلومات -3

 .توجيه املرؤوسني وتزويدهم باملعلومات -4

 .صنع القرار -5

 .التغذية الراجعة -6

 تحت أي ظرف ةيادية الست القائد عند مامرسته للعنارص القبأنحيث افرتضت هذه النظرية 

وشخصيته ومعلوماته ويف أي موقف سيمتلك توقعات وافرتاضات خاصة به تعتمد عىل خربته 

 بحيث يرتسخ هذا السلوك عىل شكل منط وبالتايل ستعمل هذه االفرتاضات عىل توجيه سلوك القائد

 .قيادي
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 :ةداريخصائص األمناط القيادية يف الشبكة اإل

ىل الدافعية املوجبة والسالبة لكل منط وسلوكه أثناء مامرسة عنارص  سنتعرف فيام ييل ع

 :القيادة الستة

  :النمط السلطوي

بخوفه  الدافعية املوجبة عند القائد هي رغبته يف التحكم والسيطرة ودافعيته السالبة تتمثل 

 له  لصالح العمل،من الفشل، يتحمل ضغوطات العمل ويضحي بالحاجات اإلنسانية للمرؤوسني

معرفة كاملة بكيفية إنجاز األعامل بحيث ال يتيح للمرؤوسني أدىن درجة من املرونة يف أدائه وهذا 

وتتصف مامرسته لعنارص القيادة مبا . األسلوب يؤثر عىل روح التعاون واملسؤولية عند املرؤوسني

 :ييل

 خطأ أما الدافعية  املرؤوسني يعتربوه عىل بأن دافعيته املوجبة تتمثل باعتقاده :حل الرصاع

، ألنه إخفائهيعتقد أن الرصاع يهدد سيطرته فيسعى إىل والسالبة تتمثل يف تخوفه من الفشل 

 .فرض الحل ومبادرات املرؤوسني تشكل تهديدا لسلطتهأن قدرته عىل يرى 

 بأنات العمل بشكل مفصل، وال يطلب مشاركة العاملني العتقاده إجراء يوضح :روح املبادأة 

 منه، الدافعية املوجبة تتمثل يف التواجد يف مواقع العمل وفرض إرادته ودافعيته ذلك ضعفا

 .السالبة هي التأكد من نجاح مبادئه قبل تقدميها

 قدر من املعلومات عن أكرب  الدافعية املوجبة تتمثل يف الحصول عىل :الحصول عىل املعلومات

البة هي عدم رضورة املعرفة عن ية، والتأكد من كونها ضمن الخطط ودافعيته السنتاجاإل

مساهامت املرؤوسني وغالبا ما يكون املرؤوسني حذرين من أسئلة القائد لسعيه املتعمد 

 .لكشف الثغرات

 بأنانطباع  الدافعية املوجبة تتمثل يف توجيه املرؤوسني بشكل يعطيهم :توجيه املرؤوسني 

 للتأكد من صدق أقوالهم الستامع للمرؤوسنيالقائد ملم بجميع املهام، وأما الدافعية السالبة فهي ا

 .وهذا قد يرض النتائج التي طاملا حرص عليها القائد
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 تتمثل الدافعية املوجبة عنده يف كونه صانع القرار وما عىل املرؤوسني سوى :صنع القرار 

سني ألنه التنفيذ وأما الدافعية السالبة تتمثل يف التأكد من تنفيذ قراراته وال يتأثر بآراء املرؤو

 ).املعرفة، الخربة، السلطة(الوحيد الذي ميتلك مصادر صنع القرار

 بأرسع  الدافعية املوجبة هي تحديد الثغرات واألخطاء والعمل عىل تصويبها:التغذية الراجعة 

 اآلخرينوقت يف موقع العمل وأما الدافعية السالبة تتمثل يف تجنب األخطاء التي قد يستغلها 

 .قف دفاعي عن نفسه ويلقي باللوم عىل غريهيتخذ مو أنه كام

 : النمط املتساهل

يختار هذا القائد نهج عدم التدخل والحيادية إىل الدرجة التي ال يرض بعضويته يف املؤسسة، 

وانه ميرر الرسائل إىل األسفل إن كان له رؤساء، دافعيته املوجبة تتمثل يف عدم االنهامك يف العمل 

 عن املؤسسة، يتجنب إبعادهؤوسني، أما دافعيته السالبة فتتمثل يف خوفه من  يف التعامل مع املرأو

  : املعارضة ألنها قد تعرضه لالنكشاف أما العنارص القيادية لديه فهي كام ييل

 يف عدم  الدافعية املوجبة عند هذا القائد هي االبتعاد عن ميادين الرصاع ويرغب:حل الرصاع 

 السالبة فتتمثل يف االختفاء عن مرسح الرصاع وإجاباته عىل التدخل يف ذلك، أما الدافعية

 ).محتمل، اعتقد ذلك، ممكن (األغلب هي عدم التأكيد 

 يعترب ذلك مجازفة قد تدفعه إىل الفشل، والالمباالة صفة تغلب :روح املبادأة يف أداء املهام 

يعمل  أنه جبة عنده هوعليه وال يعمل بالتطوير ويؤدي الحد األدىن من العمل، الدافعية املو

ويضه إما الدافعية السالبة فتتمثل قبقوة إلبعاد املشاكل عنه ويتخلص من العمل عن طرق ت

 . بعدم القيام بأي مبادرة إال إذا كان مجربا

 الدافعية املوجبة تتمثل بالحصول عىل املعلومات ليكون عىل معرفة :الحصول عىل املعلومات 

 عىل معلومات تخص املرؤوسني وإنجازاتهم، أما دافعيته بالعمل وال يقدم جهدا للحصول

 ذلك يهدد أمنه الوظيفي، ألناملعلومات السالبة فتتمثل بعدم إعطاء صورة عن عجزه نتيجة قلة 

 .  حل املشاكلأو لغرض األداء الفعال املعلومات عنده للدفاع عن مواقفه وليست
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 د كتوم وال يساعد املرؤوسني من ناحية التعليق عىل مواقفهم،  يعترب القائ:توجيه املرؤوسني

دافعيته املوجبة هي أن هذه املهمة ليست ملزمة له، أما الدافعية السالبة فهي عدم اتخاذ 

 .  مكتوب يلفت األنظارأوموقف شفوي 

 ر إال القرا تتمثل الدافعية املوجبة بتأجيل صنع القرار ما أمكن ذلك وعدم اتخاذه :صنع القرار

 من املسؤولية عن  عندما يجرب عىل ذلك، ودافعيته السالبة تتمثل يف االنسحابأوعند الرضورة 

طريق تخويل صنع القرار ملرؤوسيه ويقوم بالتفكري كثريا قبل أن يصنع القرار ليتأكد من النتائج 

 . املضمونة

 ولني عن تقييم أنفسهم  دافعيته املوجبة تتمثل يف السعي لجعل األفراد مسئ:التغذية الراجعة

الضوء عليه وعىل أما الدافعية السالبة فتتمثل يف االنسحاب من هذه املهمة إذا كانت ستسلط 

 .نقطة ضعفه، وتتسم أحكامه عىل إعامل املرؤوسني بعدم الوضوح

 : النمط املعتدل

 نتاجاإليفضل هذا القائد املواقف الوسط لقناعته بأنها األقل رضرا فهو يوازن اهتاممه بني 

واألفراد ويواكب تطورات حقل اإلدارة، ويركز عىل األمور املجربة سابقا والتي تحظى برضا األغلبية، 

وتتمثل الدافعية املوجبة برغبته يف أن يكون عضو فعال يف املجموعة، أما دافعيته السالبة فتتمثل 

 املجموعة، وتتصف بتخوفه من األثر النفيس الذي يحصل عند عدم قبول املرؤوسني به، وترك

 :عنارص القيادة عنده مبا ييل

 جميعا،   بسبب دافعيته املوجبة فانه سيبحث عن الحلول الوسط لرييض األطراف:حل الرصاع

 . التوتر ألحد األطراف تسببأووالدافعية السالبة تدفعه باالبتعاد عن الحلول التي قد ترفض 

 وجبة، ينفذ املهام التي تحظى برضا األغلبية، أما  بسبب الدافعية امل:روح املبادأة يف أداء املهام

 .الدافعية السالبة فتجنبه تقديم البدع ما مل يتم قبول األغلبية

 دافعيته املوجبة، إنه يسعى إىل اإلطـالع عـىل أحـدث املعلومـات:الحصول عىل املعلومات  

  مبظهـر مـن ظهوراملتعلقة بالعمل واملرؤوسني، أما دافعيته السالبة فإنها ال تسمح لـه بـال
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 .معلوماته عىل الوثائق وأسئلته غري مبارشةوتعتمد عرف ماذا يجري من حوله ال ي

 توجهات عامة ويبتعد عن أو يقدم توجيهات تعكس رغبات املرؤوسني :توجيه املرؤوسني 

املواقف التي تسبب رصاعات وال يفضل تسليط الضوء عليه، وقد تتأثر توجيهاته بقناعات 

 . املرؤوسني

 قرارات املألوفة واملتعارف عليها ويبتعد عن القرارات التي تسبب  يصنع ال:صنع القرار

املشاكل، وعليه فإن صنع القرار عنده سهال ويحاول توزيع املسؤوليات بالتساوي بني 

 . املرؤوسني

 نه ال يركز عىل السلبيات ويتجنب إ يوازن بني سلبيات األداء وإيجابياته و:التغذية الراجعة

 .يق السالسة والتدرج يف تقديم التغذية الراجعةاملواقف املحرجة عن طر

 : النمط اإلنساين

 بشكل قليل حيث نتاجيركز هذا القائد عىل العالقات االجتامعية بينام يكون الرتكيز عىل اإل

يشعر األفراد كأنهم أعضاء نادي وليسوا أعضاء مؤسسة، بسبب دافعية القائد املوجبة فانه يحاول 

ية من غريه وبسبب دافعيته السالبة فانه إنتاجالعامل السعيد أكرث  أن اضهإسعاد املرؤوسني الفرت

فالقائد يساعد األفراد ويدعمهم وال يجربهم عىل األداء، . يخاف رفض املجموعة له وعدم قبولها به

  : أما عنارص القيادة فتتصف مبا ييل

 طوط االتصال مع  يفضل أن ينبه الجميع إىل جوهر الرصاع، ويخاف من قطع خ:حل الرصاع

 يقبل مبا يقرتحه املرؤوسني من وجهات نظر، يربر أواملرؤوسني، ورمبا يتنازل عن وجهة نظره 

 أوية ويطلق الوعود لتحسينها مام يؤثر عىل فعالية العامل، ويهدئ أطراف الرصاع نتاجتدين اإل

 . قد يهمل الرصاع

 ة من قبل املرؤوسني وهذا رمبا يكون  يلجأ إىل األعامل التي يعتقد أنها مقبول:روح املبادأة

 .تفويض غري مبارش للمرؤوسني بالقيام بهذه األعامل

 يطرح أسئلة إيحائية عىل املرؤوسني لحثهم بالتكلم ايجابيا عن :الحصول عىل املعلومات 

 .أنفسهم ويبتعد عن األسئلة التي تظهر نقاط ضعفهم
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 الحزم وباإلمكان أوتبتعد عن النقد واللوم  يوجه املرؤوسني بطريقة ايجابية :توجيه املرؤوسني 

 .خداعه

 شبه معدومة  يتخذ القرار بعد أن يطمنئ بأنه مقبول من قبل املرؤوسني وان مقاومته:صنع القرار 

 .ويبتعد عن القرارات التي تغضب املرؤوسني

 ن  يفضل أن يعطي انطباع للمرؤوسني بأنه يركز عىل إيجابياتهم ويبتعد ع:التغذية الراجعة

ذكر نقاط ضعفهم، ويف حالة ذكر السلبيات عند االضطرار فانه يربر ذلك بأسباب خارجة عن 

 .إرادته

 : منط الفريق

 يسعى القائد يف هذا النوع إىل تحقيق ذاته من خالل املساهمة الجادة يف تحقيق أهداف

 األنانية إىل املؤسسة وتشجيع املرؤوسني أيضا لتحقيق ذاتهم بنفس األسلوب ويخاف من أن تتسلل

نفسه ونفوس املرؤوسني فيقدموا مصلحتهم الخاصة عىل مصلحة املؤسسة ومصلحة الفريق فاملودة 

والثقة والتضحية تسود األجواء ضمن الفريق والتكامل بني حاجات الفرد املادية والوظيفية 

سعى إىل ية والنقاش مفتوح بأجواء رصيحة والجميع ينتاجوحاجات الفريق وأهداف املؤسسة اإل

 :حل املشاكل واعتامد أفضل الحلول، أما عنارص القيادة فتتصف مبا ييل

 يرغب القائد يف هذا النمط أن يجعل الرصاع عنرص بناء يف املؤسسة ألنه يعتقد أن :حل الرصاع 

النقاش املفتوح والرصيح يؤدي إىل حل مقبول وفهم مشرتك وان القائد يزرع الثقة بحتمية 

يساعد جميع األطراف عىل فهم وجهات النظر املختلفة، ويحاول  أنه عيه كامالحل يف نفوس تاب

 .القضاء عىل الرصاع السلبي

 ية وتساهم يف تحقيق نتاج يسعى القائد إىل املهام الجديدة التي تؤدي إىل رفع اإل:روح املبادأة

ملرؤوسني عن  وال يبادر هذا القائد باملهام إيل تشتت وتفرق ابداعالرضا الوظيفي وتشجع اإل

، ويختار مع املرؤوسني البدائل التي تحقق أفضل األولوياتتحقيق أهدافهم، يخطط ويضع 

 .أقل تكون نفقاتها أوعائد، 
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 يسعى القائد للحصول عىل معلومات كاملة ويشجع تابعيه لتزويده :الحصول عىل املعلومات 

 االختالف وال يطرح أواق باملعلومات، ويقوم بجمع البيانات والحقائق ليعرف مواضع االتف

مستمع جيد ويتحقق من صحة فهمه، ويقوم  أنه األسئلة التي تخدم أهدافه الخاصة، كام

 .بتوجيه عمل الفريق لتقييم العالقة بني السبب والنتيجة

 يوجه املرؤوسني بشكل صحيح تجاه األداء، ويستمع للذين لديهم طرق اصح :توجيه املرؤوسني 

يبتعد عن التوجيه الذي مينع عملية االتصال مع  أنه ثني عليهم، كاملألداء ويقتنع بها وي

 .املرؤوسني

 يسعى إىل اتخاذ القرار الذي يعكس أفضل وجهة نظر ويرشك من له عالقة :صنع القرار 

واألهداف املرجوة، وان  النتائج، وال يتخذ القرار الذي ال يحقق حاجات املرؤوسني أوباملدخالت 

 .واملوافقة عليهتحفظات بحرية يساعد عىل فهم القرار مناقشة الشكوك وال

 قد أو وال يشرتط اشرتاك الجميع باتخاذ القرار حتى يكتسب الفعالية فقد يتخذه لوحده 

 هل أن الوقت أو، ويعتمد هذا عىل من الذي تتعلق به املشكلة بأجمعه الفريق أويتخذه اثنان 

كن، هل أن القائد ميتلك القدرة عىل اتخاذ القرار  يشرتك الجميع بذلك، هل التعاون ممبأنيسمح 

 .لوحده، وهل إرشاك أعضاء الفريق يطور إمكانياتهم

 ن تكون أو يسعى هذا القائد إىل تعميق مفهوم التعاون بني أعضاء الفريق، :التغذية الراجعة

لشخيص  النقد االتغذية الراجعة مجاال لالستفادة من خرباتهم املرتاكمة، ويبتعد القائد عن

إىل النهاية يف ظل جو يتسم للمرؤوس، وتكون التغذية هنا باتجاهني، وتهتم باملهام من البداية 

 . القائد يريح املرؤوسنيهذا االنفتاح الذي يتصف به أن بالرصاحة، حيث

 . هو أكرث األمناط فعاليةالفريق  ولقد أثبتت األبحاث خالل السنوات املاضية أن منط 
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 الفصل الرابع

 ثر التدريب يف تنمية القدرات املهنية لألفراد والقادة أ

 

ذلك النشاط املستمر الذي يهدف إىل تزويد الفرد باملهارات والخربات "يعرف التدريب بأنه 

 متطورة متكنه من االرتقاء بنفسه وباملؤسسة التي أساليبالتي تجعله قادرا ًعىل مزاولة عمله ب

 ".يعمل بها

التقليدية ومنح شهادات االجتياز، بل  ا عىل تنظيم الدورات التدريبيةوالتدريب مل يعد مقترص

استثامر وتنمية املوارد البرشية، كام أن اإلنسان مل يعد يطلق  أصبح خيارا إسرتاتيجيا يف منظومة

  املوظف، بل أصبح يطلق عليه اسم املورد البرشي، ولذلك يعترب اإلنسان منأو عليه اسم العامل

أي مكان فوق كوكب  والتنوير يف أي دولة ويفالتي تقوم عليها رصوح التنمية والبناء أهم املوارد 

اإلنسان، فأطلق عليه االقتصاديون اسم  األرض، ولقد تسابق العلامء يف تخصصات مختلفة عىل تعظيم

نسان ون فقد سموا اإلداريأما اإل.. املحاسبون اسم األصول البرشية  كام أطلق عليه..رأس املال البرشي

 . رأس املال املعريفأوبرأس املال املبدع 

ة اتجهت نحو تغيري األسلوب إداريأن ثورة املعلومات قد أفرزت ثورة  ويف نهاية القرن العرشين نجد

التعامل مع التغريات  الكفء القادر عىلالتقليدي يف إدارة املنظامت، وأصبح الرتكيز عىل اإلنسان  واملنهج

عامل اليوم والغد هو التغيري وأصبحت اإلدارة هي   الوحيد يف، بحيث يصبح الثابتواملستجدات والتطورات

 عىل رضورة تغيري الوضع " shein شني"إىل إدارة الجودة الشاملة، ويؤكد  إدارة عمليات التغيري وصوال
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ة الحايل من خالل التخلص من القيم واالتجاهات والسلوكيات الحالية، ثم العمل عىل إيجاد الدافعي

 .جديدة إلحداث التغيريات املطلوبة) مهارات، معارف، سلوكيات(واالستعداد لتعلم 

 :أهمية التدريب وفوائده

ًيلعب التدريب دورا أساسيا يف منظامت األعامل، حيث أن مهارات األفراد غري دامئة ورمبا يأيت  ً

ة املهنية إىل األبد، ُعليها وقت وتضعف، فال ميكن توقع أن يظل العاملون بنفس املهارة والقدر

فالتقدم التقني يف كل أوجه الحياة يجعل املهارات متجددة كام أن تغيري األفراد ملجاالت عملهم 

 .يتطلب مهارات وقدرات مختلفة عن تلك التي كانت تتطلبها أعاملهم السابقة

قع، وتعترب املعرفة من أهم مخرجات التدريب الذي تظهر فعاليته بتحويلها إىل أرض الوا 

حيث يؤدي تطبيق املعرفة وإدماجها من خالل العملية التدريبية إىل التحسني الفعيل للكفاءات، 

ية تتمثل يف إجرائوهناك العديد من التقنيات التي تم اختبارها إلكساب الفرد املعارف وهي أمور 

 :النقاط التالية

 من املواد، ألن اإلخبار  وهو أقل أشكال التدريب تأثريا وخاصة إذا كان هناك الكثري:الرسد 

يتطلب درجة عالية من االلتزام من قبل املتعلم والرغبة الكاملة يف االستامع بحرص إىل كل ما 

يتطلب مستوى عال من مهارات التفسري لفهم ما يتم وصفه  أنه يتم ذكره يف التدريب، كام

 .من أشياء يصعب عىل املقدم وصفها بالكلامت فقط

 قدرة عىل التعلم، فمثال إذا قام املدرب بوصف الحاسب اآليل فإن أفضل  يزيد من ال:التوضيح

الوسائل البرصية التي يقوم باستخدامها كوسيلة للرشح هي الحاسب اآليل نفسه، فذلك يزيد 

 .القدرة عىل الفهم ورسعة تعم األفراد

 ــق العلمــي ــر :التطبي ــب األم ــا يتطل ــشفهي واملــريئ للمــتعلم، هن ــرشح ال ــتم ال  أن  بعــد أن ي

ــأداء العمليــة وتطبيــق مــا تعلمــه بــشكل فعــيل، ويــشرتط أن يــتم ذلــك يف   يقــوم املــتعلم ب
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وجود املدرب، يك يراقب بنفسه أداء األفراد ومدى استيعابهم ملوضوع املناقشة ومن ثم عمل 

 .التصحيحات الالزمة وتقديم اإلرشادات املهمة كل فرد

 الرئيسية لألفراد املؤهلني إلدارة نتاج اإلوتنبع أهمية العملية التدريبية، من كونها وسيلة

منظامتهم نحو النجاح، وقد يتوقف نجاح التدريب عىل وجود عدة عنارص مساعدة لتحقيق الغاية 

 :منه، وابرز هذه العنارص هي

وجود املدربني األكفاء الذين تتوفر لديهم القدرة عىل التدريب وتطبيق الربامج املعدة لذلك  -1

 .ن طاقة وقدرة، باإلضافة إىل الخربة والتجربة واملامرسةبكل ما يستطيعون م

 .توفر الربامج التدريبية املتطورة املبنية عىل األسس العلمية السليمة -2

واألجواء املريحة التي تضمن االستيعاب واإلدراك والفهم  توفر البيئة املناسبة للتدريب، -3

 .الرسيع للامدة املطروحة للنقاش

ب الحديثة املتجددة املتنوعة التي تضمن التشويق واإلثارة واالهتامم  التدريأساليباستخدام  -4

 . التقليدية القدميةساليبمن قبل املتدربني، واالبتعاد عن الروتني اململ واأل

 يف التدريب ضامن تفاعل واندماج املتدربني وتفاعلهم مع الربامج املطروحة، من خالل إرشاكهم -5

 لهم لتعويدهم عىل سلوكيات قيادية جديدة، تضمن وتوكيل مهمة املساعدة يف التدريب

 .تخريجهم كقادة بعد انتهاء فرتة التدريب

وتكشف عن   االختبارات املخططة املدروسة املبنية عىل أسس سليمة تضمن تطوير مهاراتهم،إجراء -6

 . قدراتهمقدراتهم القيادية التي اكتسبوها، وأيضا تستخدم للتمييز بينهم ومعرفة

دام املعدات التدريبية املساعدة والتي تصور بيئة املنظمة التي سيعمل بها توفري واستخ -7

 .املتدرب بعد انتهاء فرتة التدريب

 

  



 58 يز وأرسار اإلبداع القيادي القائد املتم
 

 

 :وميكن بلورة أهم الجوانب التي تبني أهمية التدريب وفوائده يف النقاط التالية

ً ونوعا، ً كامنتاجًذلك أن تطوير مهارات العاملني ينعكس إيجابا عىل اإل  :زيادة اإلنتاجية -1

 . ويؤدي مع توافر الظروف املناسبة األخرى إىل تخفيض التكاليف

يساعد التدريب عىل زيادة ثقة العامل بنفسه ومهاراته، : زيادة الرضا الوظيفي للعاملني -2

ويحسن من اتجاهاته تجاه عمله واملنظمة بشكل عام وسوف نتعرض لهذه النقطة بالتفصيل 

 . يف الوحدة الثانية

 والتقنيات الالزمة ألداء ساليب إن تدريب العاملني عىل أفضل األ:ادث العملفيض حوتخ -3

العمل بشكل سليم، يؤدي إىل تخفيض معدالت حوادث العمل وهذا بدوره يقدم للمنظمة 

 . وفورات كبرية يف النفقات

أما استمرارية التنظيم فيقصد بها  : ضامن استمرارية التنظيم وإكسابه املزيد من املرونة -4

دم اعتامدية املنظمة عىل أشخاص معينني، بحيث أنها تبقى مستقرة وفاعلة رغم فقدان ع

 . أحد مدراءها الرئيسيني

 . وهذا يتحقق من خالل إعداد وتدريب ما نسميهم بكوادر النسق الثاين

فهي قدرة املنظمة عىل التكيف مع متغريات األعامل والوظائف وهذا من خالل : أما املرونة

 . فراد لشغل الوظائف الجديدةتدريب األ

 مثارها إال بعد أوولعل هذه الفائدة ال تؤيت أكلها : يؤدي التدريب إىل تحسني سمعة املنظمة -5

 وتخفيض التكاليف وريض العاملني ومرونة نتاجًأن تنبت الفوائد املذكورة سابقا، فجودة اإل

ائية عىل الصورة الذهنية ألي املنظمة واستمراريتها، جميعها مزايا ونتائج ترتك بصمتها النه

 . منظمة ضمن محيطها الذي تتحرك فيه

 ما املقصود بالتدريب املبنى عىل القدرات؟

ثم  تأديته عىل أفضل وجه ممكن، ومن أو االستطاعة عىل إنجاز العمل القدرة تعنى

  عمليـة منظمـة ومـستمرة مرتبطـة بالتوجـه االسـرتاتيجي"فالتدريب املبنى عىل القـدرات هـو 
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 تغريات سلوكية وفنية لمنظمة ومحورها الفرد وهدفها إكسابه املهارات واملعارف واتجاهات تؤدى إىلل

 ".وذهنية تؤدى إىل األداء املتميز

ة بني األداء الفعيل واألداء  املبني عىل األداء يسعى لسد الفجوالتدريبويتبني مام سبق أن 

 املبنى عىل القدرات إلكساب الفرد باملعارف واملهارات والقدرات التدريباملستهدف، بينام يسعى 

 ً.الالزمة لجعل أدائه مميزا

 :لقدراتالخطوات األساسية للتدريب املبني عىل ا 

 املبنى عىل القدرات، ليك نحدد االحتياجات التدريبية علينا أوالً بناء منوذج التدريبيف 

املعارف واملهارات، وليك نحصل عىل هذا : القدرات، هذا النموذج يتكون من شقني أساسيني هام

ذج علينا يف البداية تقدير مؤرشات األداء املعياري، ثم اختيار عينتني من العاملني متثل األوىل النمو

األداء األعىل ومتثل الثانية األداء املنخفض ويقوم فريق من الخرباء بدراسة أسباب اإلخفاق يف األداء 

 جمع أساليباستخدام ويف الوقت ذاته تتم دراسة القدرات التي تتطلبها الوظائف املختلفة وذلك ب

 .البيانات املالمئة، وىف النهاية سنحصل عىل النموذج املطلوب

 : املبني عىل القدراتالتدريباملعطيات التي يقدمها 

ر األسايس ألفكار وسلوك األدوات التي تتفاعل وتتكامل وتشكل املصد"ويقصد باملعطيات 

 :وهى" وأداء وإنجاز الفرد لعمله 

 القيم. 

 املعارف. 

 املهارات. 

 الخربات. 

 التقنيات. 

 االتجاهات. 
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  : القيم: أوال

بصحتها ويتبناها هي املعتقدات واالتجاهات وامليول واألفكار التي يؤمن بها الفرد ويعتقد 

أقوال وأعامل و وأحاسيس وعواطف وأفكار ومتثل املصدر األسايس لكل ما يصدر عنه من مشاعر

 ).سلوكيات(وإنجازات 

 ): املعلومات(املعارف : ثانيا 

 عىل معلومات وأفكار جديدة واستيعابها بشكل التدريبويعنى بها الحصول من خالل 

 كتابتا كام تكون لديه القدرة أويستطيع فيها الفرد التعبري عنها شفاهية عميق إىل الدرجة التي 

 ).  التي تؤدى لتحقيق ذلك باألهداف املعرفيةالتدريبوتعرف أهداف ( عىل االستفادة منها

 : املهارات: ثالثا

ملية عىل تطبيق وتنفيذ القيم واملعارف بشكل صحيح، وتنقسم إىل مهارات هي القدرة الع

 وتعنى زيادة القدرة عىل اكتساب وسائل .الخ.. عقلية وحركية وفنية ورياضية واجتامعية وعاطفية

تحتاج عمليات اكتساب املهارات الجديدة جديدة واستخدام الوسائل املتاحة بشكل أكرث فاعليه و

 . مناسبةةوالتطوير املوجود منها لتوافر عاملني أساسيني هام املوقف التدريبي وتوافر فرص

وميكن اإلشارة إىل املهارة بأنها القدرة عىل االنتقال من املتاح إىل املمكن حيث أن املتاح يعرب 

 الفرد عىل استثامر ما ة أما املمكن فهو يعنى قدرعن املامرسات املعتادة التي تعود عليها الفرد

, لديه من طاقات كامنة وما حولها من موارد غري مستغلة بشكل جزيئ وكىل للوصول إىل أداء أفضل

 .وتعرف األهداف التدريبية التي تؤدى لتحقيق املهارات املطلوبة باألهداف املهارية

 : الخربات: رابعا

املختلفة  تعلمها اآلخرون عند تطبيقهم للمهارات أوخلصها هي الوصايا العملية التي است

 غري ناجحني وكذلك أو ناجحني وهذه الخربات املستنتجة إما ألشخاص)  حالينيأوأشخاص سابقني (

 . غري صحيحةأوملواقف صحيحة 
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 : التقنيات:خامسا 

 .العملطرق استخدام وتفعيل وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها يف مجال 

 : االتجاهات: ًاسادس

، وتؤثر االتجاهات عىل نزعات التدريبوتعنى رغبات وميول الفرد تجاه عملية وموضوع 

عىل تكوين االتجاهات  املواقف بطرق معينه وتساعد أو األشخاص أوالفرد يف الترصف نحو األشياء 

محو قيم واتجاهات قدمية قبل تجاهها وهذا يتطلب )  ايجابيةأوسلبية ( فكرية ة عادأومسلك ذهني 

تكون مشاركة ب أن وحدها ولكن يجتثبيت االتجاهات الجديدة ويف هذه الحالة ال تكفي املعرفة 

 . ديدةأن يتبنوا االحتياجات الجاملستهدفني كبرية يف العملية التدريبية حتى ميكنهم 

 :  التدريب املتبعة أثناء العملأساليبما هي 

 : التدريبية املتبعة أثناء العمل، هيساليبهناك مجموعة من األ

 متاما عن قضاء فرتة تسمى تحت التمرين متتد لعدة أشهر قبل أن يصبح املوظف الجديد مسئوال -1

 .عمله

ختلفة لشتى الوظائف التي  أنشطة يتعرض فيها املتدرب لرؤية مأوالدوران بني عدة وظائف  -2

حيث يتعرض املرشح  دارييحتاج إىل اإلملام بها، وهذا النوع بالذات يصلح يف التدريب اإل

وحتى تتكون لديه رؤية أشمل  لشغل عدة وظائف حيث يلم مبحتوياتها داريللمنصب اإل

 .للوظائف التي ستكون تحت إرشافه فيام بعد

م وضع مكتب املوظف الجديد مبارشة بجوار مكتب املكتب املجاور أسلوب أخر للتدريب يت -3

 موظف قديم، ذلك حتى يقوم بتدريبه ويالحظ سلوكه وترصفاته وأعامله وقراراته أورئيسه 

ويسند إليه املدرب بعض األعامل بالتدريج فيقوم بها يف البداية تحت إرشافه ثم يبدأ يف 

 .االستقالل بأعامل كاملة بالتدريج



 62 يز وأرسار اإلبداع القيادي القائد املتم
 

 

 أوميكن التدريب عن طريق تكليف الزمالء بالقيام بأعامل رؤسائهم ... شغل وظائف الغائبني -4

 أو لحضورهم تدريب أو زمالئهم القدامى لفرتة محددة أثناء غيابهم يف أجازة أومدربيهم 

 أو لغريه من األسباب، فيتعلمون بالتدريج الوظائف الجديدة، وبعد عودة الزميل أوملرض 

 رمبا يحيله إىل شخص أخر أو ذاك أوعل يف هذا املوقف  املدرب يسأله ماذا فأوالرئيس 

 .كاملدير ليسأله إذا صادف موقفا صعبا

 الزميل القديم أن يدرب املوظف الجديد عن طريق سؤاله أوميكن للرئيس ... توجيه األسئلة -5

أن يحيل إليه امللف  وبهذا ميكن ؟ تلكأوأفعل يف هذه املسألة ب أن دامئا ماذا تظن أنه يج

 رغم هذا يشبه طريقة اإلحالل  لبحثه واتخاذ قرار فيه، ولن يكون القرار نهائيا طبعا، ولكنهكامال

 .محل الغائب يف أنه يأخذ عمال بدال من آخرين

وذلك عن طريق تعريف املتدرب لخربات وأراء أفراد آخرين ... املشاركة يف أعامل اللجان -6

، ويحاول املتدرب التمرس عىل عرض وجهة حيث مل يكن يظن أن اآلراء بهذا التنوع واالختالف

 حتى قد تساعده عىل تكوين أونظره بأسلوب منطقي مقنع يتعرض فيه لكل الجوانب، 

وجهات نظر جديدة، إىل جانب تعلم كيفية العمل يف جامعة وهذا األسلوب يصلح للمرشحني 

 . قيادية وإن كان يعاىن من عيوب اللجان املعروفةأوة إداريلوظائف 

من الزمن وتتكون من تعليامت توزع عىل املوظفني الجدد كل فرتة ...  النرشاتأو -ائق الوث -7

واملسؤوليات والسلوكيات   ألداء العمل والواجباتساليبتشمل تعليامت وتوجيهات عن أفضل األ

 األداء إىل جانب معلومات متخصصة يف الوظيفية ووظائف الرشكة وفرص الرتقي، وكيفية تحسني

 .ديدةوظيفته الج

 :املحددات التي تقلل من فعالية التدريب أثناء العمل

أن الرئيس املبارش نفسه قد يكون ترقى ملنصبه باألقدميـة ولـيس بالكفـاءة، فهـو لـن  -1

يكون بالكفاءة التي تؤهله لتدريب املوظفني الجدد وحتى لو كان كفء، فقد يكـون 

  تخلـو طريقتـه مـنوصل ملنصبه إلتقـان العمـل يف املـايض بطريقـة محـددة وقـد ال
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العيوب التي يتعلمها املدرب، كام أن طريقته رمبا كانت مالمئة يف املايض ولكن قد ال تكون كذلك 

 .يف ظل التطور التكنولوجي الرسيع الذي يحدث يف الحياة العملية

يعرف قد يكون الرئيس املبارش ممتاز كعامل كفء، وقد يكون ممتازا كرئيس، ولكنه قد ال  -2

األفكار لآلخرين ، فالتدريب عملية تحتاج إىل مهارة، وقدرة عىل توصيل اآلخرينكيف يدرب 

 .بالتدريج

انشغال الرئيس يف أعامل كثرية أخرى قد تجعله يظن أن أفضل أسلوب للتدريب هو أن تجعل  -3

املرؤوس الجديد ينهمك فجأة يف العمل بدون أن يتعلم بالتدريج الخطوات التمهيدية 

ون رضورية ليتعلم خطوة بخطوة وبطريقة منظمة األسلوب الصحيح ألداء واملبدئية التي تك

 .العمل

إن عالقة املرؤوس برئيسه وما يصاحبها عادة من انفعاالت العمل قد ال تدع للمرؤوس الفرصة  -4

ليك يشعر باالطمئنان وهو يجرب ويخطئ، مام يجعل الجو متوترا دامئا بني املتدرب واملدرب 

هذا املوظف مازال تحت  أن س عىل لوم املخطئ من مرؤوسيه ونىسوخاصة لو تعود الرئي

 .التدريب

قد تكون هناك من املعلومات ما ال يستطيع الرئيس نقلها ألنه هو نفسه ال يعرفها ولذلك  -5

يجب االهتامم بتوفري املعرفة الكافية للرئيس الذي سوف يقوم باإلرشاف عىل التدريب أثناء 

 .العمل

 : من التدريبأهمية قياس العائد

 : منهج الرقابة عىل األداء لقياس العائد من التدريب1-

ليك ميكن استخدام هذا املنهج فالبد من تحديد أسس مراقبة األداء، حيث أن هناك أساسني 

 :هام

 وهو الذي ميكن من قياس تفاعل األفراد مع العمل من خالل املراحل .. األساس السلويك

 . األداءأوم العمل العملية التي يتكون منها نظا
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 وهو الذي يشري إىل السلوك الواجب االهتامم به ويعطى نظرة ثاقبة إىل .. األساس االقتصادي

 النتائج املحتملة ملختلف مستويات األداء

معلوماته ولتطبيق هذا املنهج يتطلب األمر التعرف عىل قدرات املتدرب بدقة من ناحية 

 .بعد التدريب التدريب ومقارنة هذه النواحي بشكلها وخرباته وأدائه وسلوكه واتجاهاته قبل

 : املنهج الوصفي لقياس العائد من التدريب2-

 ).عائد معنوي، وعائد مادي:(يقسم هذا املنهج العائد من التدريب إىل قسمني

  قياس العائد املعنوي للتدريب: أوال

ات وتنمية املعارف واملهارات يتعلق قياس العائد املعنوي للتدريب بتحسني السلوك واالتجاه  1-

 .الخاصة باملتدربني

 : منهاأساليبميكن قياس العائد املعنوي بعدة   2-

 االختبارات الشخصية. 

 االستقصاء 

  بواسطة املرشفني واملتخصصني االستشاريني(التقييم أثناء العمل( 

  بللتعرف عىل عائد التدري) مجموعة التدريب/مجموعة الرقابة(استخدام مجموعتني. 

 قياس العائد املادي للتدريب : ً ثانيا

 وتقييمه يتم قياس العائد املادي مام حققه التدريب من تقدم يف مهارات وتحسني أداء املتدربني  1-

 . وقفهأوماليا، وذلك وصوال إىل ما حققه االستثامر يف التدريب من عائد وتقدير االستمرار فيه 

 :لمساعدة يف قياس العائد املادي للتدريبميكن اللجوء إىل الطرق التالية ل  2-

  قياس الفقد املادي نتيجة نقص املعارف واملهارات والسلوك لدى املتدرب قبل التدريب

 .مضافا إليه تكاليف التدريب
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  تحديد املقابل املادي الذي يعود عىل الجهة لتحسني السلوك واملعارف واملهارات بعد

 .التدريب

 وإذا كان ي يعود عىل الجهة بعد التدريب بالعائد املادي قبل التدريب،مقارنة املقابل املادي الذ 

 .الفارق نتيجة مبارشة لزيادة املهارات وتنمية السلوك فإنه يعد عائدا لالستثامر يف التدريب

  املنهج اإلحصايئ لقياس العائد عىل التدريب3-

 لقياس  املنهج اإلحصايئتلجأ إىل تطبيقب أن يجب عىل الجهات التي ترغب يف تطوير التدري

 الكمية التي متكن من قياس نتائج ساليبالعائد من التدريب، حيث يتم مبقتضاه استخدام األ

 .التدريب ومقارنتها بتكاليفها بأسلوب منطقي

 :يتطلب املنهج اإلحصايئ لقياس العائد من التدريب ما ييل

 .صايئ للعائد من التدريبإعداد نظام الربامج التدريبية التي تصلح للقياس اإلح  1-

 .االنتباه للمشكالت املتعلقة بقياس مدى التغري يف املتدربني والجهة وطرق العمل  2-

 :والتي تتلخص فيام ييل.. إتباع خطوات املنهج اإلحصايئ يف قياس العائد من التدريب  3-

 األشكال التنظيمية للخطوات التجريبية 

 جمع البيانات واملعلومات 

 حصايئالتحليل اإل 

يعهد بعمليات وتنفيذ املنهج اإلحصايئ لقياس العائد من التدريب ملتخصصني يف هذا ب أن يج  4-

 .يعاونهم املسئولون عن التدريب أن املجال عىل
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 الفصل الخامس 

 دور القائد املتميز يف رفع مستوى األداء 

 

 باملستوي ة األويل حيث يهتم القائدة والفنيداري املستويات اإلعىل" قائد"عادة ما تطلق كلمة  

 إىل نتاج الثاين من العاملني باملؤسسة ويكون مسئول عن أدائهم املهني ودفع عجلة اإلأواألول 

مختلف متاما عام كان لديه وهو عامل، إذ يتعني عليه " جهاز عقيل"األمام، لذا فإن القائد يحتاج إيل 

ه أصبح مسئوال عن نتائج عمل مجموعة من أن يدرك أنه ليس مسئوال عن عمله فقط بل أن

 . أدائه من منطلق إنجازات املجموعة التي تكون تحت قيادتهعىلالعاملني ومن ثم فإنه يحكم 

 قدرة القائد يف أن عىليعي القائد بصفة خاصة أن فاعلية القيادة تعتمد ب أن هذا ويج 

ؤدي بها العمل هو شخصيا، وإن كان  يؤدون أعاملهم بنفس الكفاءة التي أعتاد أن ياآلخرينيجعل 

القائدة أن  هذا األمر يبدو للوهلة األويل بسيطا إال أنه من أعقد املفاهيم التي يجب عىل

 .يستوعبوها جيدا

وهنا نؤكد عىل رضورة أن يتمتع القائد بشخصية قوية ومحبوبة يف نفس الوقت، ألن القائد 

 التنظيم ككل، ومن ثم فإنه يجب عىلوخطري الضعيف مثل األساس الهش الذي يؤثر بشكل سلبي 

 القائد أن ينفذ سياسات اإلدارة وخططها وتوجيهاتها ويعمل عىل تطوير إدارته، ثم العاملني، عىل

ًوأخريا فرق العمل ككل حتى يحقق أهداف كل من الرشكة والعاملني معا، ولتحقيق ذلك فإن 

وف واألوضاع الجديدة بالرشكة ومن ثم فهو القائد الفعال هو من يعيد تكييف أفكاره وفقا للظر

 .غري مسئول عن نتائج أعامله الشخصية فحسب بل يكون مسئوال عن نتائج الجميع
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 :مفهوم األداء

 لقد تعددت مفاهيم األداء بتعدد الباحثني يف هذا املجال، ومل يستطع علامء اإلدارة الوصول 

 .ته الخاصةإىل مفهوم دقيق وشامل، فلكل منهم وجهة نظره ورؤي

 : ونعرض فيام ييل أهم وأكرث املفاهيم شموال ملعنى األداء املهني عىل وجه الخصوص

 وهذا  هو تحقيق األهداف التنظيمية مهام كانت طبيعة وتنوع هذه األهداف، :األداء املهني

 إىل  التي تؤدي باملفهوم الواسع للعمليةأو" النتائج "تجاه املبارشاالالتحقيق ميكن أن يفهم يف 

 ."عمل"النتائج 

 الجهة التي أوهو تنفيذ العامل ألعامله ومسؤولياته التي تكلفه بها املنظمة : األداء املهني 

 .ترتبـط وظيفته بها، ويعني النتائج التي يحققها الفرد باملنظمة

 للتوقعات  هو العمل الذي يؤديه الفرد ومدى تفهمه لدوره واختصاصاته وفهمه:األداء املهني 

 ).قائد العمل( ..لوبة منه، ومدى إتباعه ألسلوب العمل الذي يرشده به املرشف املبارشاملط

 هو القيام بأعباء الوظيفة التي يقوم بها الشخص من مسئوليات وواجبات، وفًقا :األداء املهني 

هذا وميكن معرفة هذا املعدل عن طريق : للمعدل املفروض أداؤه من العامل الكفء املدرب

 .داءتحليل األ

دراسة كمية العمل والوقت الذي يستغرقه، وإنشاء عالقة عادلة : ويقصد بتحليل األداء

 .بينهام

 مجموعة من األفراد خالل أو كمية العمل التي ينجزها فرد واحد :أما معدل األداء فيقصد به

 . مقدار الزمن الالزم إلنجاز كمية العملأوزمن معني تحت الظروف الطبيعية للعمل، 

 :ك بعض املفاهيم املهمة والتي لها عالقة مبارشة باألداء، وهيوهنا

  تــشري الكفــاءة إىل العالقــة بــني املــوارد والنتــائج، وتقــاس باحتــساب نــسبة :الكفــاءة 1-
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املخرجات إىل املدخالت املستقلة لتحقيق أهداف املنظمة وترتبط الكفاءة مبسألة ما مقدار 

املخرجات، وتعني الكفاءة تحقيق لتحقيق مستوى معني من ) من املوارد واألموال والناس(املدخالت 

 : وهنا نلخص معنى الكفاءة يف املعادلة اآلتيةأعىل منفعة وأعىل جودة وأعىل ربح مقابل التكاليف

 قيمة املدخالت/ قيمة املخرجات = الكفاءة 

 تحققها الهدف والرتكيز عىل املخرجات من حيث درجة تحقيق"  تعني الفاعلية:ليةعالفا 2-

يف الوقت املناسب، وهي مقياس مدى فاعلية املنظمة يف تحقيق  بالكمية والنوعية املطلوبة

لية بهذا املفهوم عوالفا" املرتقبة أواملدى الذي تنتج فيه املنظمة، النتائج املتوقعة أي أهدافها، 

يل الحصول عليها، املوارد املستنفذة يف سب ترتبط بكمية املخرجات النهائية دون النظر إىل كمية

 قدرة املنظمة عىل تأمني املوارد املتاحة واستخدامها لية تعنيعأن الفا" وهناك رأي آخر يقول

 ."بالشكل الذي يضمن تحقيق األهداف 

 : لة تتلخص يف اآليتدلية كمعاعوالفا

 املخرجات املخططة/ املخرجات املحققة = لية عالفا

بأنها االستغالل الكفء لجميع موارد ومدخالت  "Richmen et Famer" ويعرفها :يةنتاجاإل 3-

رأس مال، تكنولوجيا، بهدف الحصول عىل أفضل  املنظمة من قوى برشية، معدات، مواد خام،

 .املخرجات من هذه املدخالت

 مواد+ تكنولوجيا+ طاقة+ األموال+ العاملة  = يةنتاجاإل

 واملتغريات قيق النتائج يف ظل الظروف الحاليةقدرة املنظمة عىل تح"يقصد باملردودية  :املردودية 4-

وما يزيد من هذه القدرة لدى املنظامت، هو أن االهتامم " املتالحقة واملحيط التنافيس الرشس

 ينوون االستثامر أو املحتملني يكون ملردودية املنظمة التـي استثمروا أواألول للعمالء الحاليني 

  .ىل مدى املردودية التي ستحققـها املنظمةًفيها وأن أرباحهم غالبا ما تتوقف ع
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 بني القيمة يقصد بها قدرة املنظمة عىل دخول املنافسة يف األسواق وهـي تقاس بالفرق :التنافسية 5-

املستوى اإلسرتاتيجي (: والتكلفة، وتتطلب التنافسية اجتامع مستويني مختلفني للتسيري هام

 العميل الذي يستغل بطريقة ما عب، واملستوىالذي يخلق مجموعة من الطاقات وقواعد الل

 .كفاءة هذه الطاقات حتى يحقق األهداف ضمن قواعد اللعبة

   :العنارص املكونة لألداء

يستطيع أداء العمل املوكل إليه بالدرجة املطلوبة من اإلتقان العامل  نعني بها أن :القدرة 1-

درة بدرجاتها املختلـــفة حصيلة تفاعل وتعترب الق مقابال يف ذلك املعايري املوضوعة مسبقا

  .املعرفة واملهارة :متغريين هامني هام

 يقصد بها تطبيق ما يعرفه اإلنسان واكتساب خربة من هذا التطبيق تساعده عىل  :املهارة

 .صقل قدرته عىل ما يقوم به من أعامل

 تعرب عن حصيلة املعلومات التي توجد عند الفرد تجاه يشء معني :املعرفة  

هي الشق الثاين من معادلة األداء، وتتعلق بدوافع الفرد وهي أصعب من القدرة  :الرغبة 2-

 : التنبؤ بها وتتكون الرغبة من عنرصين متداخلني هامأو معالجتها أوسواء يف تكوينها 

 مجموعة من اآلراء يف ذهن الفرد نحو األشياء التي توجد أوهي حالة فكرية  :االتجاهات -أ

 .الخ...العمل، الزمالء واملجتمع: حوله مثل

ية الفرد هي محصلة تفاعل مجموعة من العوامـل، إنتاج إن : مناخ العمل واملناخ األرسي-ب

ويوضع التفاعل الذي يتم بني القدرة والرغبة ومكوناتهام لتحقيق كفاءة العنرص البرشي 

ر مناخ عمل من خالل منظومة تربط بني مدى توافر مناخ أرسي من ناحية، وتوافــ

تقدمه املنظمة للعامل يتمثل يف طبيعة الوظيفة وأسلوب القيادة والحاجات التي يرغب 

 .أفراد العمل يف إشباعها من ناحية أخرى
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هي فكر وأداء ورؤية ومعالجة املشكالت املتعلقة بالعمل والعامل، مبعنى  :التكنولوجيا 3-

 أوقبل أن تكون مجرد اقتناء معدات أنها نشاط إنساين يشمل الجانب العلمي والتطبيقي 

 .تطبيق علم معني عىل مجموعة من األفراد

عىل ما سبق، ميكننا وضع تصور متكامل لألداء يتضمن العنارص املختلفة يف تكوينه التي ًوبناء 

 :غتها يف املعدالت التاليةاميكن صي

 

 التكنولوجيا× األداء البرشي  =ية نتاجاإل

 بةالرغ × القدرة  =األداء

 املهارة × املعرفة  =القدرة 

 املناخ األرسي x مناخ العمل × االتجاهات  =الرغبة 

 ساليباأل×  املعدات  =التكنولوجيا

 

 : العوامل املؤثرة عىل األداء

 :ما ييل, من أهم العوامل املؤثرة عىل األداء 

 ومعدالت , وأهدافها فاملنظمة التي ال متتلك خطط تفصيلية لعملها : غياب األهداف املحددة

موظفيها عىل مستوى  محاسبة أولن تستطيع قياس ما تحقق من إنجاز ,  املطلوب أدائهانتاجاإل

 نتاج مؤرشات لإلأو معايري فال متلك املنظمة, ًأدائهم لعدم وجود معيار محدد مسبقا لذلك

 الضعيف داءفعندها يتساوى املوظف ذو األداء الجيد مع املوظف ذو األ, واألداء الجيد

 ).67: 2003, العامج(

 ة املختلفـة يف داريـإن عدم مشاركة العاملني يف املستويات اإل: عدم املشاركة يف اإلدارة

ة واملـوظفني يف داريـالتخطيط وصنع القرارات يساهم يف وجود فجوة بـني القيـادة اإل

 ي وبالتـايل يـؤدي إىل ضـعف الـشعور باملـسئولية والعمـل الجامعـ, املستويات الـدنيا
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وهذا يؤدي إىل تدين مستوى األداء لدى هؤالء املوظفني لشعورهم بأنهم , لتحقيق أهداف املنظمة

وقد ,  يف الحلول للمشاكل التي يواجهونها يف األداءأومل يشاركوا يف وضع األهداف املطلوب إنجازها 

 ). 398: 1997, محمود(يعتربون أنفسهم مهمشني يف املنظمة 

  ة داري اإلساليبمن العوامل املؤثرة عىل أداء املوظفني عدم نجاح األ :ءمستويات األدااختالف

فكلام أرتبط , هالتي تربط بني معدالت األداء واملردود املادي واملعنوي الذي يحصلون علي

مستوى أداء املوظف بالرتقيات والعالوات والحوافز التي يحصل عليها كلام كانت عوامل 

ًوهذا يتطلب نظاما متميزا لتقييم أداء املوظفني ليتم التمييز ,  بالعاملنيةالتحفيز غري مؤثر ً

الفعيل بني املوظف املجتهد ذو األداء العايل واملوظف املجتهد ذو األداء املتوسط واملوظف 

 .جالكسول واملوظف غري املنت

 األداء فالرضا الوظيفي من العوامل األساسية املؤثر عىل مستوى :مشكالت الرضا الوظيفي 

والرضا , ية أقلإنتاج انخفاضه يؤدي إىل أداء ضعيف وأوفعدم الرضا الوظيفي , لموظفنيل

مثل العوامل , الوظيفي يتأثر بعدد كبري من العوامل التنظيمية والشخصية للموظف

والعوامل التنظيمية , االجتامعية كالسن واملؤهل التعليمي والجنس والعادات والتقاليد

 )67: 2003, العامج(. نظام الرتقيات والحوافز يف املنظمةجبات واكاملسئوليات والو

 يف املنظمة يعني ضياع ساعات العمل يف أمور غري منتجة داريفالتسيب اإل :داريالتسيب اإل 

 نتيجة داريوقد ينشأ التسيب اإل, اآلخرينبل قد تكون مؤثرة بشكل سلبي عىل أداء املوظفني 

 ).68: 2003, العامج(سائدة يف املنظمة ألسلوب القيادة للثقافة التنظيمية ال

 :دور القائد املتميز يف رفع مستوى أداء املوظفني

 إن القائد املتميز هو من يدرك أن موظفيه هم حجر األساس لدى املؤسسة لكون املوظف 

 .هو األداة الفعالة التي تقود املؤسسة لالضطالع مبسؤولياتها وخدمة املجتمع



 73 دور القائد املتميز يف رفع مستوى األداء: الفصل الخامس
 

 

ية ويؤثر مبرؤوسيه بكل الود نتاجيسهم القائد يف رفع الكفاءة اإلكيف (ولكن السؤال اآلن 

والحزم ويساعد عىل خلق بيئة عمل مالمئة تحقق للموظف التوازن النفيس وتحقق للمنظمة األداء 

 .؟)املرتفع من خالل هذا املوظف

ؤسسات، وهنا نقول، أنه بال شك أن منط القيادة الدميقراطية هو النمط اإليجايب يف إدارة امل

ليتولد لديهم الشعور باالنتامء فالقائد الدميقراطي يضطلع بدور كبري يف خلق روح التعاون بني رجاله 

كام أن االهتامم بالجانب اإلنساين والوحدة، ومن ثم ينعكس عىل تحقيقهم ألهدافهم الخاصة، 

م ليست متوقفة للموظفني ومشاركتهم يف املناسبات املختلفة، قد يشعرهم بأن عالقاتهم بقائده

 .ًعىل حدود العمل الرسمي، مام يجعلهم أكرث قبوال للعمل وأكرث حرصا عىل تحقيق أهدافه

إن القائد الدميقراطي هو من مينح موظفيه السلطة املتكافئة مع قدراتهم وإمكانياتهم ثم 

هم، ذلك ألنه ًيعطيهم قدرا من الحرية لتنفيذ العمل بالطريقة التي يرغبون بها دون تأثري سلبي علي

 انفالت، وهذا يؤدي إىل أوال يعرتف بحرفية األنظمة والتعليامت ولكنه يفضل املرونة دون تساهل 

ًاستثامر طاقات املوظفني وجعلهم أكرث تكيفا مع ظروف العمل كام أنه يفتح أمامهم طرق االبتكار 

وعىل القيام بتغذية راجعة والتجديد، فالقيادة الناضجة هي التي متتلك القدرة عىل تقييم ذاتها، 

ليس معنى أنني قائد العمل أن أكون أذىك شخص، وليست ..تصحح مسارها كأن يقول القائد لنفسه

بالرضورة أن تكون قرارايت دامئا هي األصح، ويقول أن اعرتايف بخطئي فضيلة يجرد أعدايئ من 

 ولكني أكربهم مسؤولية، ًأسلحتهم ويعطي أصدقايئ سالحا للدفاع عني، وأنا لست أهم املوظفني

 معناه السقوط من أعىل وأن مقياس النجاح اآلخرينوهو يعلم حقيقة أن الصعود عىل أكتاف 

 .الصحيح هو ما تعلمه اإلنسان من الفشل وليس ما حققه من النجاح

 :نصائح لكل موظف يعمل تحت مظلة قيادة ناجحة

 : هي تحت مظلة قيادة ناجحة، هناك مجموعة من القواعد التي ننصح بها كل موظف يعمل
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 توقع النجاح، من خالل تركيزك عىل الجانب اإليجايب. 

 لتكن نظرتك لآلخرين نظرة تفاؤل. 

 ألزم النفس بالتخطيط الراقي ألمور العمل والحياة. 

 قم بتحويل الخطط إىل عمل دون ضياع وقت وجهد زائد. 

 ،وليس من أجل الحفاظ عىل الكريس املبادرة واملسارعة لكل خري يرتد عىل املؤسسة وموظفيها 

 ."املوقع الوظيفي"

  ًهو استعدادا للتغيري والتطوير" املرونة"امتالك. 

 ًتوخي الواقعية والدقة يف اكتشاف نقاط التميز لديك بعيدا عن املبالغة. 

  ًال تعتمد عىل اإلطراء والثناء بصورة مطلقة فقد يكون هذا سببا يف الفشل، واعمل عىل تحقيق

 .الهدف

 ًال تخف من النقد دامئا فقد يكون وسيلة النجاح، دع الناقد يقول رأيه، واستفد منه. 

  بأنك تعمل، كام أن الخطأ يشعرك بأنك موجود، وهذا مهم اآلخرينإن النقد هو الذي يشعر 

 .ًجدا فالوجود هو رس الحياة

 :مقومات التميز يف األداء املؤسيس

ًامل ليس أمرا يسريا يتحقق بالتمني، ولكنه عمل شاق  إن الوصول إىل التميز يف أداء األع ً

ًوجهد متواصل من جانب أفراد املنظمة جميعا وعىل كافة املستويات، وميكن أن نقول أن األداء 

 :عندما تتوفر به مقومات معينة فإنه يتصف بصفة التميز، ومن أهم هذه املقومات ما ييل

تقسيم العمل، والسلطة، املسئولية، والنظام، :  نذكرومن هذه املبادئ :االلتزام مببادئ اإلدارة -1

 ....ووحدة السلطة اآلمرة، ووحدة التوجيه، ومكافأة األفراد، واملساواة، والتعاون

وهي صنع القرارات والتخطيط والتنظيم والتوجيه  :أن يكون موجه لتحقيق وظائف اإلدارة -2

 .والرقابة
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 رضا العميل رضا العميل الخارجي،:  هذه املبادئ نذكرومن :االلتزام مببادئ إدارة الجودة الشاملة -3

، صفرية األخطاء قدر اإلمكان، الرتكيز عىل جودة العمليات )العاملني باملنظمة(الداخيل 

 ... خدمات، التطوير والتحسني ملعايري الجودةأووالنتائج سواء كانت سلع 

 . واالبتكار يف العملبداعيري اإليجايب واإلوذلك من خالل التجديد والتغ :Innovation واالبتكار بداعاإل -4

العدالة : ومنها عىل سبيل املثال : املنظمة واملجتمعEthics Valuesمراعاة قيم وأخالقيات  -5

 .واملساواة والنزاهة واملوضوعية واملشاركة والدميقراطية واألمانة

ًيارا علميا ثابتا،  املتميز ليس معداريأن مصطلح األداء اإل: نقطة هامة يف هذا السياق وهي ً ً

 . فيختلف ذلك املفهوم من عمل إىل آخر، ومن وظيفة إىل أخرى، وكذلك يختلف من منظمة ألخرى

  ملاذا؟...تقييم أداء األفراد

تأيت عملية تقييم األداء يف نهاية العمل بحيث تستطيع اإلدارة الوصول إىل نتائج مؤكدة 

 :داء أهداف عديدة نذكر منهاملستويات أداء األفراد، ولعملية تقييم األ

  تحديد االحتياجات التدريبية األساسية التي تساعد يف وضع خطة مدروسة ملعالجة القصور يف

 .أداء العاملني عن طريق التدريب ورفع مستوى مهاراتهم

  الوقوف عىل االتجاهات الحقيقية للعاملني نحو املنظمة التي يعملون بها وكذلك التحديد

 .كه املنظمة من مهارات وأدواتالدقيق ملا متل

  جمع بيانات ومعلومات كاملة عن العاملني تساعد املنظمة يف اتخاذ القرارات الخاصة بالرتقي

 .والنقل

 ،وتركيز تحقيق العدالة والرضا بني العاملني نتيجة ملشاركتهم يف املراحل املختلفة إلدارة األداء 

 .لتظلم من التقييم الخاطئ ألدائهمالجهود عىل تصحيح أدائهم بدالً من الشكوى وا
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  :املنافع املحتملة لعملية تقييم األداء

برغم أن إدارة األداء ال ميكنها أن تحل كل املشكالت إال أنها تستطيع أن تتصدى للكثري من 

 إنك كقائد للعمل إذا استخدمت إدارة األداء عىل Robert Bacelة الشائعة، ويرى دارياملشكالت اإل

مثل، واستثمرت الوقت يف التخطيط الجيد وأنشأت عالقات جيدة مع من حولك، فسوف الوجه األ

 :تحقق األيت

 .تقليل حاجتك إىل االندماج واملشاركة يف كل يشء  1-

توفري وقتك عن طريق مساعدة املوظفني عىل اتخاذ القرارات بأنفسهم، وضامن امتالكهم   2-

 .رارات بصورة سليمةللمعرفة والفهم الرضوريني التخاذ هذه الق

 .تقليل سوء الفهم املستهلك للوقت بني املوظفني حول من مسئول عن ماذا  3-

 .تقليل تكرار املواقف التي ال تجد فيها املعلومات التي تحتاجها عندما تحتاجها  4-

 .عدم تكرار األخطاء عن طريق املتابعة الجيدة والتوجيه املبارش  5-

 . والفعليةتحديد وفهم أي فجوات قد توجه بني مستويات األداء املرغوبةمساعدة املوظفني عىل   6-

 .توفري إطار لتغيري ثقافة األوامر واللوم إىل ثقافة التشجيع وإيجاد لغة حوار مشرتكة  7-
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 هل أنت قائد متميز؟ استقصاء

صلت،  إذا أردت أن تعرف بدقة درجة متيزك يف العمل وألي مستوى عميل و:عزيزي القائد

  :فعليك بإتباع خطوات االستقصاء التايل

 هل لديك الرغبة يف التفوق والتميز؟  1-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل لديك القدرة عىل اتخاذ القرارات بشكل رشيد؟  2-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل متارس مهارة التخطيط السليم لجميع األمور واملهام؟  3-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل توزع األعامل عىل العاملني بشكل يتناسب مع تخصصاتهم وقدراتهم؟  4-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل ترفع الروح املعنوية للعاملني معك؟  5-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل تثق يف نفسك؟  6-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل تثق يف العاملني معك؟  7-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

  هل تراعي العدالة بني جميع العاملني؟  8-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل تحسن اإلنصات للعاملني معك؟  9-

 ال  ًأحيانا  نعــم 
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 هل ترشك العاملني معك يف تحديد األهداف ووضع الخطط؟  10-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل تتمتع بقوة اإلرادة؟  11-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل أنت شخص طموح؟  12-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل تحاول إضفاء روح املرح واالبتسامة يف بيئة العمل؟  13-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

  اإلدارة التي تديرها؟أوهل تهتم بتقويم أعامل القسم   14-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل تطبق أسلوب اإلدارة باألهداف؟  15-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل تطبق أسلوب اإلدارة عىل املكشوف والتي أساسها املكاشفة واملصارحة واملشاركة؟  16-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 هل أنت عصبي املزاج؟  17-

 ال  ًأحيانا  نعــم 

 :التعليامت

عن » ًناأحيا«، ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ »نعم«أعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة بـ   1-

 .16 إىل 1األسئلة من 

عن » ًأحيانا«، ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ »ال«أعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة بـ  2-

 .17السؤال رقم 
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 .اجمع جميع درجاتك عن جميع األسئلة  3-

 :تفسري النتائج

اح لنفسك  درجة فأكرث، فأنت قائد متميز ستحقق النجاح تلو النج24إذا حصلت عىل  - أ 

 .ولجامعة العمل معك وللمؤسسة التي تعمل بها

 املطلوبني درجة، فأنت قائد فقط، مل تصل إىل درجة الكفاءة والفاعلية12 - 23إذا حصلت عىل   -ب

حتى تساهم بشكل كبري يف تحقيق أهداف العاملني معك وأهداف املؤسسة التي تنتمي 

 .إليها

ًتعاين كثري من املشكالت يف إدارتك وغالبا ال تحقق أي  درجة فأقل، فأنت 11إذا حصلت عىل  -ج

 أوًنجاح يف عملك، ننصحك إما أن ترتك هذا املنصب وبالطبع فهذا القرار صعب جدا عليك، 

ًا واجتامعيا بشكل رسيع وشاملإداريأن تطور من نفسك  ً. 
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 الفصل السادس 

  مهارات القائد الناجح يف بناء وتحفيز فرق العمل

 

ريق العمل هو مجموعة من األفراد الذين يعملون مع بعضهم ألجل تحقيق أهداف ف

مجموعة من األفراد يتميزون بوجود مهارات " أنه محددة ومشرتكة، والبعض يعرف الفريق عىل

وجود إىل متكاملة فيام بينهم، وأفراد الفريق يجمعهم أهداف مشرتكة وغرض واحد، باإلضافة 

جامعات يتم إنشاؤها داخل الهيكل التنظيمي "وفرق العمل هي "  بينهممدخل مشرتك للعمل فيام

لتحقيق مهمة محددة تتطلب التنسيق والتفاعل والتكامل بني أعضاء الفريق، ويف النهاية فإن فريق 

ًالعمل هو وسيلة لتمكني األفراد من العمل الجامعي املنسجم كوحدة متجانسة، وغالبا ما يستخدم 

ا نتحدث عن ديناميكية الجامعة ولكن عندما يكون الحديث عن التطبيقات لفظ الجامعة عندم

 .العملية فأننا نستخدم لفظ فريق العمل

تجميع لعدد معقول من األفراد يرتاوح بني اثنني " :أنهاكام ميكن تعريف الجامعة عىل 

ها وتبدو ًن فردا يتوفر بينهم نوع من التناسق يف أوجه األنشطة التي يقومون بيوخمسة وعرش

 ".مظاهر االنتظام والترصف يف إطار واحد من املبادئ واألهداف املشرتكة 

والجامعة عدد من األفراد لهم مجموعة مشرتكة من األهداف يعملون عىل تحقيقها ويتوفر 

 الحالة الوظيفية، ويتوفر أو التعليمية، أواالنسجام بينهم لوجود صفات مشرتكة يف الخلفية الثقافية 

  .لتفاعل واملشاركة ويكون العمل بصورة مستقلة عن التنظيم الرسمي للمنظمةكذلك ا
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 : مفهوم بناء فريق العمل

ية جرائ اإلتعرف عملية بناء فرق العمل بأنها خليط من التغذية العكسية ومدخل االستشارات

 اليبأسي والسلويك من خالل الرتكيز عىل نتاجالذي يهدف إىل تحسني فاعلية عمل الجامعة اإل

ًات العمل والعالقات الشخصية، وتعرف أيضا عىل أنها سلسلة من النشاطات املصممة إجراءو

   . بهدف تحسني أداء األفراد

وينظر إىل أنشطة بناء فرق العمل عىل أنها طريقة للتأثري اإليجايب يف العالقات بني األفراد 

وكلة إليهم للوصول إىل أهداف بهدف رفع أداؤهم نحو األفضل وتوحيد جهودهم نحو املهام امل

 . املنظمة بأفضل الطرق والسبل املمكنة

وتعترب عملية بناء فرق العمل حدث مخطط له بعناية ملجموعة من األفراد الذين يرتبطون 

 التي يتم بها أداء ساليبًمعا بنوع من األهداف داخل املنظمة وذلك بهدف تحسني الطرق واأل

 . العمل

ذ باملنهجية الجيدة لبناء فرق العمل تجعل من الجامعة وحدة لذلك فالهدف من األخ

متامسكة ومتجانسة متتاز بالفاعلية والتفاعل املثمر بني األعضاء لتكون يف النهاية جامعة مندمجة 

 . ملتزمة بالعمل عىل تحقيق أهداف محددة

 : أهداف بناء فرق العمل

 : تتمثل أهداف بناء فرق العمل يف اآليت

 .  والتعاون بني األفرادبناء الثقة -1

 . تنمية مهارات األفراد املهنية والفكرية -2

 . تنمية مهارات املديرين يف تحسني العالقات داخل املنظمة بني الرؤساء واملرؤوسني -3

 . تنمية مهارات حل الرصاعات واملنازعات بني األفراد واملجموعات -4

 يف مواجهة  مزيد من الشفافية والوضوحتوفري االتصال املفتوح بني أجزاء املنظمة ومبا يؤدي إىل -5

 . القضايا واملشكالت
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إعطاء مزيد من الوقت للمدراء للرتكيز عىل فعالية املنظمة يف مجاالت التخطيط ووضع  -6

 . األهداف

 . زيادة تدفق املعلومات بني أجزاء املنظمة -7

 . االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات املتاحة ومبا يحقق كفاءة األداء -8

 .يئة البيئة املناسبة لتحسني الخدمات واملنتجات التي تقدمها املنظمةته -9

ً وهناك عددا من املؤرشات واألعراض التي تؤكد عىل رضورة األخذ مبنهجية فرق العمل، 

 : وميكن ذكر أهم هذه املؤرشات عىل النحو التايل

 . ارتفاع مستوى الهدر يف موارد ومخرجات املنظمة -1

 .أفراد املنظمة وظهور الرصاعات ألسباب مختلفةازدياد الشكاوى بني  -2

 . ةداري مام يؤدي إىل عدم فهم واستيعاب القرارات اإلاآلخرينعدم مشاركة املعلومات مع  -3

 . عدم وضوح املهام والعالقات بني أطراف العمل ككل -4

 . ضعف الوالء وااللتزام، وظهور بوادر الالمباالة بني األفراد -5

 . بداعضعف روح املبادرة واإلعدم فاعلية االجتامعات و -6

 .  إدخال التقنيات الجديدةأوات العمل إجراءاملعارضة للتغيري يف  -7

 . رشكاء العملأوزيادة شكاوى العمالء  -8

 :  فوائد إدارة وبناء فرق العمل

يؤدي العمل بأسلوب الفريق إىل تحقيق التعاون بني أعضاء املجموعة، حيث 

ندة بعضهم البعض ألنهم يتوحدون يف فريق ًيرغب األعضاء يف العمل معا، ومسا

كام يتيح أسلوب إدارة وبناء فرق . ويريدون له النجاح مام يقلل من املنافسة الفردية

العمل بفعالية فرص تبادل املعلومات املطلوبة بحرية وبطريقة انسيابية حيث تتدفق 

  أعىل إىل أسفل ، ومن)من األعضاء إىل اإلدارة(املعلومات بسهولة من أسفل إىل أعىل 
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ّ، ألن األفراد يدركون عند العمل بفرق فعالة أهمية تبادل املعلومات )من اإلدارة إىل األعضاء(

 .املطلوبة واملشاركة بفعالية يف تحقيق أهداف الفريق واملنظمة

ًومن الفوائد أيضا أن القرارات يتم اتخاذها يف أن واحد، بدالً من الطرق التقليدية يف اإلدارة 

تمثلة باتخاذ القرارات بالتتابع، ويف ذلك تأثري كبري عىل تحقيق الرسعة يف اإلنجاز واالستغالل وامل

ية والخدمية، ويولد اتخاذ القرارات بهذه نتاجاألمثل لعنرص الوقت كأحد أهم عنارص العملية اإل

  .ًالصفة الشعور العايل بااللتزام بهذه القرارات نظرا ملشاركة األعضاء يف اتخاذها

 : كام أن هناك مجموعة من الفوائد التي ترتتب عىل األخذ مبنهجية فرق العمل منها

  خلق بيئة عالية التحفيز، ومناخ مناسب للعمل يقلل من شعور العاملني بالوحدة ويزيد من

 . إحساسهم بالهوية املشرتكة

 كسلإشعار العاملني بالفخر بأدائهم الجامعي لتقليل حاالت الغياب واإلهامل وال . 

 اإلحساس املشرتك باملسؤولية تجاه املهام املطلوب إنجازها، مام يؤدي إىل الرتكيز عىل األهداف . 

 ية واملواهب بداعتشجيع املبادرات، وتقديم االقرتاحات، مام يؤدي إىل تحفيز القدرات اإل

 . الذاتية لدى األفراد

 وظف واالعتامد عليهالتفويض الفعال من قبل املدراء مام يزيد الثقة يف نفس امل . 

 توقع املشكالت قبل حدوثها، وتقديم حلول لها . 

 لدى األفرادزيادة فعالية االتصاالت بني األعضاء مام يؤدي إىل تحسني وتنمية مهارات االتصال  . 

 للتعرف عىل مدى تأثري فريق العمل عىل األفراد األمريكيةويف دراسة لعدد من املنظامت 

ل، توصلت الدراسة إىل شعور األطراف الثالثة بتطورات وتحسينات كان من واإلدارة واملنظمة كك

 : أهمها

 76 %يرون أن فريق العمل أدى إىل تحسني معنويات أفراد الفريق . 
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 62 %شعروا بأن فريق العمل أدى إىل رفع وتحسني معنويات اإلدارة العليا . 

 90 %خدماتذكر بأن فريق العمل أدى إىل تحسني الجودة للسلع وال . 

 80 %أجاب بأن فريق العمل ساهم بشكل بارز وفعال يف زيادة األرباح . 

 81 %يةنتاجأجاب بأن فريق العمل أدى إىل تحسني واضح يف اإل . 

 :وميكن أن نلخص أهم صفات فريق العمل الفعال يف النقاط التالية

 . الالرسمية -1

 . وضوح املهام واألهداف -2

 . مشرتكالتعاون بني األعضاء لتحقيق هدف  -3

 . القيادة الفعالة لنشاطات الفريق وقلة الخالف بينهم -4

 . واالبتكار، واالتصاالت املفتوحةبداعدعم اإل -5

 هل التحفيز رضوري لفرق العمل؟

 : إن التحفيز يدفع املرؤوسني إىل العمل الجاد واألداء املتميز، كام أنه يعمل عىل

 والوالء الوظيفي زيادة شعور املوظف باالنتامء. 

 اللتزام باملواعيد وقلة الغياب عن العملا.  

 مع أداء عايل الجودةنتاجالتفاعل وزيادة اإل . 

 تجاه العمل والعاملني شعور الفرد باملسئولية. 

 وحب العمل واملشاركة الفعالة الحيوية والنشاط. 

 :طرق تحفيز األفراد

  وتشجيع األداء الجيداآلخريناإلطراء واملدح أمام . 

 والرتقيات املناسبة للمجتهدون يف العملتقديم املكافآت . 

 إقامة دورات تدريبية يف التنمية الذاتية لزيادة خربة املوظف. 
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 إعطاء املوظفني مساحة من الحرية. 

 إرشاك فريق العمل يف صياغة أهداف املؤسسة واتخاذ القرار. 

 لكل من لديه قدرة عىل تحمل املسئولية التفويض الفعال. 

 افرها يف قائد الفريق لنجاح عملية التحفيزالصفات التي يجب تو

تكون لديه القدرات ب أن  القائد من القيام بعملية تحفيز العاملني يجأوليك يتمكن املدير 

 :التاليةوالصفات 

 أن يكون منصت جيد. 

 مخطط ماهر. 

 دميقراطي ومتفاهم. 

  األداء بفاعليةعىليشجع . 

 دةيهتم برفع الروح املعنوية ويشجع الفكرة الجي 

 لديه رؤية مستقبلية وطموح عال لتجاوز الصعوبات. 

 يتصل بفاعلية باألفراد واإلدارات والرؤساء يف اتجاهني. 

 ةمينح الجزاء املادي واملعنوي يف وقته وللشخص الذي يستحقه دون محابا. 

 يعاون مرءوسيه ويقدم لهم النصح واإلرشاد دامئا . 

 ناخ املناسب للعمليوازن بني مصلحة الفرد واملؤسسة ويهيأ امل. 

  التفاوض وااللتزامعىلاإلقناع والقدرة . 

  سمعة املؤسسة وفائدتهاعىلأمني . 

 بابه مفتوح دامئا للعاملني والعمالء. 

  تهاونأومتخذ للقرارات دون إبطاء . 

 مينح رأيه وتقديره للعاملني معه. 
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 يقبل التغري ويتكيف معه. 

 يدين بالوالء للمؤسسة التي يعمل بها. 

 األنشطة االجتامعيةيشجع . 

 يفي بوعوده التي يقطعها عىل نفسه أمام مرءوسيه. 

 يشجع األفكار الجديدة والبناءة والقابلة للتنفيذ. 

 يهتم بالعاملني تحت رئاسته ويعضدهم بصفة دامئة. 

 يستطيع أن يتبع األسلوب القيادي املناسب يف املوقف الذي يتم مواجهته. 

  ناآلخريهو قدوة ومثل يحتذي به. 

 كانتامتفهم دامئا الحتياجات العاملني أي . 

  االنحرافات وتصحيحهاعىليقيس األداء املحقق للوقوف . 

 :أثر التشجيع يف دعم فرق العمل

كان يل رئيس سابق :  يقول توم بيرتز، أحد أشهر كتاب وعلامء اإلدارة يف القرن العرشين

ا يف نهاية كل يوم يجلس بعض الوقت وكنت أراه دامئ) ًاستمر يحقق نجاحا متواصالً يف عمله(

ليكتب عدة رسائل، ويوما ما انتابني الفضول ألعرف سبب هذه الرسائل وملن ترسل، حتى اكتشفت 

 األمر، فقد كان يعد يوميا مجموعة من الرسائل املدون عليها بعض كلامت الشكر احقيقة هذ

 ملن قدم إليه معلومة أوىل أكمل وجه، ًوالتقدير ملن أفسحوا له وقتا أثناء النهار ليقوم بعمله ع

إنه ذهل : أتذكر رئييس السابق هذا، حينام قال:  لفت نظره لخطأ معني، ويقول أيضاأومفيدة 

ًبسبب عدد الذين تسلموا الرسالة وشكروه تباعا لشكره إياهم، ومع األسف فام زال الكثريون ال 

 والتقدير والتي لها أكرب األثر عىل نفس يقدرون قيمة اللمسات الشخصية الجميلة كعبارات الشكر

 .املتلقي لها، بل هي أفضل عند البعض من املال وزيادة األجر

 ، وبعـض الكلـامت يكـون لهـا مفعـول الـسحر اآلخرينفالتشجيع هو أساس تحفيز  

 عىل الفرد ومستوى أدائه للعمل، وكم من رئيس يتوقـع مـن معاونيـه أن يواصـلوا العمـل 
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هل ميكنك ( الشخص، وهنا نتساءل ا تشجيع لهذأوء أنفسهم وبدون كلمة شكر ليل ونهار من تلقا

 ).ًأن تعمل ألجل شخص يطلب منك املستحيل ولكنه ال يشجعك أبدا؟

ًهل لديك أناس يعملون ألجلك وال تقدم لهم أبدا كلمة رقيقة تعرب عن ( ومن جانب آخر 

 ). تحمل نغمة التشجيع؟أوالتقدير 

قب ردود أفعال مرءوسيك، وتراقب ترصفك معهم وتعمل عىل تقوية  وهنا ننصحك بأن ترا

ًإرضائك ومن ثم أكرث شعورا ًالجانب اإلنساين والعميل معا،ألن ذلك سيجعلهم أكرث حرصا عىل 

 القابلة للشحن، فالبرش مثل البطارية باملسئولية تجاه مؤسستهم، فمشاعر الناس تشبه البطاريات

 .اطفية مرات كثريةيحتاجون لشحن بطارياتهم الع

 أنواع التشجيع

 

 متوالية التشجيع

ًأناس ال يستطيعون أن يؤدوا عملهم جيـدا     1-

 ).محبطون(سوى عن طريق التشجيع 

جاهزون . (   أناس يعملون من تلقاء أنفسهم 4-

 )للعطاء

ـــل مـــن الثقـــة يتعطـــشون     2- ـــديهم القلي ل

للتــشجيع، كلــام كــرث التــشجيع كــان ذلــك 

 ).يزون بالهشاشةيتم(أفضل، 

ـــشككون يف  3- ـــم يت ـــىل ذواته    يعتمـــدون ع

 )متقلبو املزاج) (اتركني وشأين(التشجيع 

  

أفراد هذه املرحلة ال يشبعون من اإلطراء ... هم أناس يف حاجة ماسة إىل التشجيع:املحبطون -1

 عىل تقديم االستقالة وتركيبدو أحد األشخاص وكأنه مصمم (واملديح وهم شديدو الغموض 

 وذلك عن طريق الكثري من اإلطراء العمل حتى يغري هذا الشخص رأيه عن تقديم االستقالة

 ).والتشجيع
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ٍّ كلام كان الشخص ينحدر من وسط يعاين خلالً وظيفيا يتسم بالقسوة :يتميزون بالهشاشة -2

ألجيال ٍّازداد احتياجه لتشجيعك له بانتظام، واألجيال األصغر سنا تحتاج ملزيد من الرعاية عن ا

 .املحنكة التي عانت الكساد االقتصادي

 القائد الجيد يعرف كيف يقرأ عالمات تقلب املزاج يف وجه الذين يعملون معه :متقلبو املزاج -3

ويحاول أن يتعامل بشفافية مع املوظف الذي ينتمي لهذا النمط ويؤكد له دامئا أنه يقدره 

 .ًكثريا ويقدر مجهوده

ية جاهزة للعمل، هم أقوياء بطبعهم، إبداعاقات برشية و هؤالء هم ط:جاهزون للعطاء -4

واثقون يف أنفسهم، ال يلتفتون لكلامت اإلطراء ورمبا ال يسمعونها ألن كل تركيزهم يف عملهم 

 .الذي يحلمون أن يتم عىل أكمل وجه

 :كيف يشجع القائد مرءوسيه

 .لينا أن نستمع لآلخرينعبل  كوننا قادة ال يعني أن نكون املتحدثني األساسيني :االستامع -1

 .ً فرحا مع الفارحني وبكاء مع الباكني:املشاركة -2

 عندما نجتاز اآلخرينعطينا الدافع كقادة يك نعزي ي ا لقد اجتزنا الكثري من التجارب وهذ:التعزية -3

 . اآلالم

ً فلتجعل الناس يعرفون أنهم يؤدون أداء طيبا، ابحث عام هو طيب وأبرزه وسرتى :التشجيع -4 ً

 . د من األعامل الجيدة من قبل مرؤوسيكاملزي

اطلب من املديرين الخاضعني لرئاستك أن يخربوك بإنجازات : ٍّال تجعل األداء الجيد رسا -5

مرؤوسيهم، فاملوظفون يشعرون باإلحباط عندما ال يالحظ أحد مجهوداتهم، مام يجعلهم 

 . ألعاملهم أن رؤسائهم يحصلون عىل امتيازات نتيجةأويظنون أن جهودهم ضائعة 
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 :التفويض كأحد الطرق املشجعة لتحفيز األفراد

 حد معاونيه أهو قيام صاحب االختصاص بنقل صالحياته واختصاصاته إىل : مفهوم التفويض

 .والترصف دون الرجوع إليه عىل أن تبقى املسؤولية عىل عاتق صاحب االختصاص األصيل

 :املتطلبات األساسية للتفويض الناجح

 ًشخص املفوض إليه مناسبا لهذه املهمة أن يكون ال. 

 توفر الثقة الكاملة بالنفس وباملفوض إليه  . 

 تدريب املوظف والتشاور معه قبل التفويض  . 

 التفويض يف أعامل متكاملة حتى يشعر املوظف بالسعادة واملسئولية. 

 عدم تفويض األعامل الثقيلة والروتينية للموظف . 

 ها ومعايري األداء وتواريخ انجازهاتحديد النتائج املطلوب تحقيق . 

 ُمتابعة املفوض خالل النتائج واملعايري والتقارير الدورية عن سري العمل . 

 ُإبالغ املفوض إليه يف حالة حدوث أي تغريات يف السياسات والخطط . 

 ):القائد(ومن واجب املفوض لصالحياته 

 إصدار األحكام واستعجال النتائجًأن يكون سندا ملن فوضه من حيث الصرب وعدم التعجل يف  . 

 أن مينحه الفرصة الكافية والوقت الكايف للمامرسة هذه الصالحيات . 

  يجب عىل الشخص الذي فوض صالحياته أن يتوقع حدوث بعض األخطاء من الشخص املفوض

 . إليه ويتابع العمل بشكل غري مبارش

 :خطـوات التفويـض

 :إيضاح الغايات

 ل دقة ما تريد من الفرد أداءه، وعليك أيضا أن تحدد التوقيت املناسب اذكر املهمة وصف بك

 .إلمتام العمل، وأن تحدد النتائج التي تتوقعها

  أعط فكرة عن أهمية املهمة، وارشح له األسباب التي تجعل أداء املهمة أمرا واجبا، ووضح له



 91 مهارات القائد الناجح يف بناء وتحفيز فرق العمل: الفصل السادس
 

 

أن توضح له ، عليك أهمية هذه املهمة بالنسبة إىل النظام اإلجاميل ملرشوعات املؤسسة

 واإلجراءات وهيكليات التعقيدات املحتملة التي قد تواجهه أثناء أداء املهمة، وارشح السياسات

 .التواصل

  يجب أن تحدد ما تريد بالضبط وتسأل ما املطلوب إلنجاز هذه املهمة من الوقت والجهد

مة؟ أين يجب أن ننجز والتكنولوجيا واآلالت واملوارد البرشية؟ متى يجب علينا إنجاز امله

عملك؟ كيف سيتم إنجاز املهمة؟ ما املهمة؟ من يستطيع أن يقوم بهذه املهمة من فريق 

 األجوبة عن هذه األسئلة ستتضح الفكرة أكرث، وبالتايل املصادر املطلوبة؟ عندما تكون لديك

 بني ما يجب أن تعرف أنت ماذا تريد، وتقارن.. تستطيع إيصال املهمة لآلخرين بشكل أفضل

تريد تنفيذه وبني قدرات املوظفني، مام يعني أنه يجب عليك أن تعرف أول األمر قدرات 

 .املوظفني

 : االتفاق عىل املسؤولية

التي ستستخدمها لتقييم نجاحه يف إنجاز  )واقعية وقابلة للتطبيق(حدد معايري التقييم  

 .املهمة

 :عم والتدريبالد 

 توفري هذه ارد التي يحتاج إليها فريقك إلمتام املهمة، واعمل عىل وفر املوارد الالزمة وحدد املو

 من املوارد األخرى، املوارد، إن إنجاز املهمة بنجاح قد يتطلب املال والتدريب والنصح والعديد

هل يحتاج املدير إىل تقديم دعم للمهمة التي سيتم التفويض بها عىل املدى : والبد من معرفة

 .إذا كان الجواب نعم، فام هو شكل الدعم الالزم؟ ما هو التدريبالقصري إىل املتوسط؟ 

 مفهمت أ: "تجنب الجمل التالية وأنت تتكلم مع موظفيك عندما تفوض األعامل لهم 

وكأنك أنت هنا تقول له أنه هناك مجال أن ال تفهم، هذا اليشء يعطيه انطباعا " ال

 ، أنت تجعله يفهم من خالل " المفهمت أ"تجنب هذه الجملة ألنها مزعجة .. سلبيا
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 كيف سيترصف املوظف، يعني ميكن أن تطلب من موظف ما كمثال، تقول له أنا ،لعبه دور معني

قل له كيف "  المفهمت أ"بالدفع فرتة طويلة، ال تقول له  أريدك أن تحرض النقود من زبون تأخر

ماذا ستقول يل؟ اتركه هو يبدأ ستترصف؟ كيف تستطيع أن متثل يل الدور إذا كنت أنا اآلن الزبون، 

باألمر ليك ترى أن كان يفعل هذا اليشء بشكل صحيح، اجعله هو من يخرج باملوضوع، وال تفرض 

ًصح أو خطأ، وهكذا ستكون قادرا فعالً عىل أن تتعامل معه بوضوح وشفافية، فاألمر ليس "عليه 

 البداية ونرى الخطأ وتكون قد وبعدها يف النهاية نعود من" نفذ وال تعرتض"يف أن تفرض عليه 

 . فوضت بشكل خاطئ، ومن املمكن أن تتجنب الكثري من األخطاء من خالل هذا األمر

 :املراقبة واملراجعة

مراقبة اإلجراءات تضمن تنفيذ املهمة التي يتم التفويض بها بفعالية، وتساعد جلسات  

يذ املهمة وهو ضامن أن اإلرشاف املراجعة املتفق عليها بشكل مشرتك عىل تخويل املوظف لتنف

ًشجعه دامئا عىل طلب املساعدة، قل له أنه عندما يحتاج أي يشء أن يكلمك،  ...الالزم يأخذ دوره

نحن نريد "، "أنا أريد أن ننجح سويا"، "أنا أريد أن نصل إىل القمة"، "أنا أحب أن أساعدك"

 ... يت مدير يقول لك أريدك أن تعمل كذا، أناًهذا الكالم يؤثر كثريا يف املوظف، ولكن يأ...،"النجاح

معناها أنا وأنت يف نفس القارب، هذا " نحن"، "نحن"أنا، البعض عنده عقدة األنا وال يقول 

واإلنتاجية .. ًاملوضوع يعطي انطباعا جيدا جدا، وتفويضك للعمل لهذا الشخص يكون بنوعية أفضل

 . نتائجتستطيع تجريب هذا األمر وترى ال.. تكون أفضل

 :فحرية الترص

 عىل املوظف الذي توكل إليه املهمة أن يشعر بحرية الترصف واتخاذ القرارات  

الرضورية لتنفيذ املهمة املعنية، وعىل القائد أن يحرتم هذه الحرية مع التوضيح له بأن 

هناك حدودا ملدى هذه الحرية، والحدود التي يجب أال يتخطاها، امنحه الصالحيات 

 حاول أن تعطي . إلمتام املهمة دون الدخول يف تعقيدات مع املوظفني اآلخرينالالزمة

 



 93 مهارات القائد الناجح يف بناء وتحفيز فرق العمل: الفصل السادس
 

 

رأيك للموظف ولكن ال تفرضه، فإذا كنت فعالً أعطيته ساعة حتى يحقق املهمة فمن هذه اللحظة 

ألنك إذا مل يكن لديك ثقة يف هذا .. وأن يكون عندك ثقة فيه.. وحتى انقضاء ساعة عليك أال تتدخل

أنا أفضل أن "ثقة فيه أعطه رأيك وقل له امذا تعطيه هذه املهمة أصال؟ إذا كانت لديك اإلنسان، فل

 أفضل وإذا كنت تحب أن تناقشني فيها فال مشكلة، عندك طريقةكان أعمله بهذه الطريقة، ولكن إذا 

فأنت فإذا كنت تريد أن تحقق النتيجة، فاترك الوسيلة للموظف، ". وإال فانا أعتمد عليك يف تحقيقها

بهذه الطريقة تزيد من املساحة التي يتحرك فيها، وبالتايل عضالته تصبح مرنة أكرث ألنك أعطيته مساحة 

 . للتحرك، وسيشعر بأنه فعالً عنده والء لك ألنك عرفت كيف توجهه بالشكل الصحيحأكرب 

 :تأكد من قبوله االلتزام بأداء املهمة

أكد عىل توقعاتك وعىل فهمه للمهمة والتزامه . .تأكد من قبوله للتكليف الذي فوضته إليه 

بإمتامها عىل خري وجه، حاول قدر املستطاع أن تجعل الشخص اآلخر يشعر بأنه مسؤول، ألن املسؤولية 

أنا "تعطيه أهمية، واإلحساس بهذه األهمية يجعله يصل إىل النتائج املرجوة، فاظهر ثقتك فيه وقل له 

، فمهمة كل مدير أن يظهر ثقته يف موظفه حتى ال يخذله، "ذه املهمةواثق من أنك تستطيع أن تنهي ه

ومتى وضعت ثقتك فيه فسيبذل كل جهده حتى ال يخذلك ويف .. فلدى كل واحد فعالً عواطف نبيلة

ًهذا األمر دامئا قاوم رغبتك يف التدخل، فكثريون هم املدراء الذين يوكلون املهام ويستمرون يف متابعة 

 يعد توكيال ألنك أنت وهو تعمالن عىل هذه املهمة، فلامذا وكلتها له؟ يف هذه الحالة األمور، هذا مل

 . افعلها أنت

 :إدارة املكافآت

وذلك بإيجاد عالقة واضحة بهيكلية املكافآت، وأن يكون املجال مفتوحا لـفرص التطوير الشخيص،  

 .وفرص الرتقية

 ليــه وكــان لــديك فريــق العمــل ًإن تفــويض األعــامل يشء مهــم جــدا، وإذا اعتــدت ع 

 املناسب وأهلته بشكل جيد تستطيع أن تحصل بـشكل إيجـايب عـىل النتـائج املطلـوب منـك 

 أن تنفــذها، ومــن املؤكــد ســرتفع مــن قــدراتك كمفــوض، وترفــع مــن اإلنتاجيــة املوجــودة

ً بشكل كبري جـدا، وتـشعر بهـا متامـا وتلمـسها بيـدك ألنهـا موجـودة أمامـك واضـحة متامـا، ً ً  
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أمتنى أن تفـوض األعـامل لألشـخاص األكفـاء لـيك تعـرف كميـة ..  هناك أي مجال للشك فيهاوليس

اإلنجاز وتوفر الوقت، وتوقف ضياعه بشكل غري جيد، وبالتايل ميكن للنتائج التـي تحـصل عليهـا أن 

 .تكون فائدتها لكل األطراف املوجودة، وليس لك فقط

 :ً وجها لوجه عىل النقاط اآلتيةبالحوار املبارشوعند التفويض، البد من االتفاق مع املرؤوس  

 النتائج واألهداف. 

 الوقت الالزم ألداء املهمة. 

 املوارد املطلوبة. 

 أسلوب التغلب عىل املشاكل. 

 املساءلة عن إنجاز املهمة. 

 عدم تعارض املهمة مع واجبات وظيفته األصلية. 

 قبوله للمهمة. 

 تزويده باملعلومات الرضورية. 

 إبراهيم الفقي/ ة من كتاب العمل الجامعي للدكتورعرشون فائد

إن املبدأ الذي يقوم عليه العقل املوجه هو أن اثنني أو أكرث من الناس ينهمكون يف مالحقة  -1

 . هدف محدد مع اتجاه ذهني ايجايب يشكلون قوة ال تهزم

 . من ظن أنه قادر وحده عىل النجاح فهو واهم خدعه الغرور -2

 .جاح اليابانيني هو قدرتهم عىل العمل معاالرس الحقيقي وراء ن -3

 . هو القوة األساسية ألي مؤسسة: فريق العمل بكل بساطة -4

إعطاء كل فرد , اإلميان بأهمية التعاون , االنضباط التام : (لصناعة فريق مؤثر عليك بأمور -5

فقودة حقه من االهتامم والتقدير والثقة وانتبه فإن أخطر ما يهدد كيان الفريق هي الثقة امل

 .)والتشكيك يف قدرتهم عىل أداء واجبهم

, تحديد الهدف, التدريب والتعليم, خاص املناسبنياختيار األش: لبناء الفريق الناجح عليك بالتايل -6

 .التقدير والشكر والتواصل الجيد مع الفريق
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ًتحدث عىل أن النجاح هو نجاح للفريق بأكمله وليس نجاحا فرديا -7 ً. 

ذي يحتوي عىل أشخاص مختلفني يحمل كل فرد منهم سامت وصفات الفريق الفعال هو ال -8

 .مستقلة عن اآلخر

ًانتبه من األخطاء التي دامئا ما تتكرر أن يحاول القائد جمع فريق عمل متشابه يف أفكاره  -9

ًه وأطروحاته مام يجعل أفق املجموعة محدودا ويطرد من سامتهم طيور اإلبداع ائرأو

 .واالبتكار

ً يشكر فريقه دامئا عىل اإلنجازات التي حققوها ثم يصحبهم معه لتحقيق القائد الرائع -10

 . انجازات أكرث وأكرث

ًوكثريا ما جرى الحق عىل ألسنة أصغر املوظفني , ًليس ألنك املدير يعني أنك عىل صواب دامئا -11

 .وأبسطهم

 . بل تعني أنني األكرب مسئولية ومهام, ًأنا املدير ال تعني أبدا أنني األهم  -12

ونخيل مساحة من أوقاتنا ألعامل , فإننا بذلك نتخلص من أعباء, عندما نفوض بعض األعامل -13

 .ومهام أخرى مام يعني توفر مزيد من الوقت لنا

ال تجعل االجتامع جلسة توبيخ وانتقاد حتى يحرص أفراد الفريق عىل حضور االجتامع بهمة  -14

 .وحامس

 فعالة ويضع آلية ملتابعة مجريات األمور هو الذي يخرج بتوصيات ومهام: االجتامع الناجح -15

 . ومراقبة هذه التوصيات

 .نختلف يف اآلراء ال بأس لكننا يجب أن نلتزم برأي املجموعة ونؤمن باالختيار النهايئ -16

إن جدول األعامل مبثابة الخريطة فهو يصل بك إىل غايتك املنشودة بأقرص الطرق املمكنة  -17

 . ًوأكرثها أمانا

 .لة شخصية إذا مل تكن عىل أتم االستعداد لذلكال تجري أي مقاب -18

 . فقد تتلقى إجابة دفاعية) ملاذا ( ال توجه أسئلة تبدأ بـ  -19

 .ال تعطي آماالً كاذبة فهناك من ينتظر تحقيق حلمه -20
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 أخترب مهارتك يف التفويض استقصاء
 

 أوفق ــــــارةالعـــبـــــ م
أوافق 

 محايد أعرتض بشدة

     .يف الغالب ال تتم األعامل التي أفوضها كام أريد 1

     .ليس لدي الوقت ألمارس التفويض كام ينبغي 2

3 

أراجع العمل بدون إشعار املرءوسني حتى أمتكن 

من تصحيح األخطاء قبل أن تسبب يل كثـريا مـن 

 .املشكالت

    

4 
ـي تع ـدما أعـط ـؤدى عـن ـم ال ـي ـيامت واـضـحة ـث ـل

 .يثري غضبيلك ذالعمل كام ينبغي فإن 
    

5 

إن العاملني معـي ينقصـهم مـا لـدي مـن التـزام 

لذلك فإن ما أفوضه من أعـامل ال يـؤدى العمـل 

 .بنفس الجودة التي أؤديه بها

    

6 
أنا أستطيع أداء العمـل يف قسـمي بجـودة أعـىل 

 .من العاملني معي
    

7 
 املوظف العمل الـذي أفوضـه لـه كـام إذا مل يؤد

 .ينبغي فإنني سأكون عرضة للنقد الشديد
    

8 
إذا قمت بتفويض كل ما أستطيع أن أفوضه فإن 

 وظيفتي تكون أقل متعة
    

     .أنا غالبا أعيد أداء ما أفوضه من أعامل 9

10 
أنا أمارس التفويض بوضوح ودقـة شـارحا كيفيـة 

 .أداء العمل
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 أوفق ــــــارةالعـــبـــــ م
أوافق 

 محايد أعرتض بشدة

11 
ـد ـد عـن ـإنني أفـق ـني ـف ـل مـع ـوض ألداء عـم ما أـف

 .السيطرة عىل األمور
    

12 
ميكنني أن أمارس مزيـدا مـن التفـويض إذا كـان 

 .العاملون معي أكرث خربة
    

13 
ـا أـفـوض األـعـامل الروتينـيـة واـحـتفظ ـلـنفيس  أـن

 .باألعامل غري الروتينية
    

14 
يتوقع رئييس أن أكون قريبا جدا من كل تفاصيل 

 .العمل
    

     .مل يثبت لدي أن التفويض يوفر وقتي 15

 يف عملية التفويض، فعليك اختيار اإلجابة التي كإذا كنت تريد أن تعرف مدى متيز: واآلن 

 :يتًتناسبك يف كل عبارة، ثم قم بإعطاء كل عبارة درجة وفقا للجدول اآل

 الدرجة الفقرة

 5 أوافـق بشدة

 4 أوافـق

 3 محايـد

 2 اعتـرض

 1 اعرتض بشدة

 :النتائج

  لقد أخفقت يف االستفادة الكلية من العاملني معك) 75-60(إذا كانت ترتاوح بني 

  يف استطاعتك أن تحسن من مامرستك للتفويض بدرجة كبرية) 59-45(إذا كانت ترتاوح بني. 

  ما زال هناك مجال لتحسني مامرستك للتفويض ) 44-30(إذا كانت ترتاوح بني 

 أنت مفوض ممتاز) 29-15( كانت نتيجتك أما إذا. 
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 السابعالفصل 

  ة التحويلية ودورها يف إدارة التغيري  القياد

 

، فالبد من إن التغيري وتطوير املنظمة وتنميتها أصبحت مسألة مصريية بالنسبة ملنظامت األعامل 

إن مؤسسات . التغيري والتطوير املستمر ملواجهة التغيري يف البيئة الداخلية والخارجية عىل حد سواء

التنافسية والتكنولوجية والسوقية غري متوقعة يف البيئة األعامل أصبحت تواجه تحديات ومفاجآت 

الذي تواجهه منظامت األعامل هذه األيام يكمن والتحدي . واالقتصادية واالجتامعية والزبائن وغريها

يف صعوبة التنبؤ بهذه املتغريات؛ األمر الذي يتطلب جهدا أكرب يف عملية رصد هذه التغريات 

 .والتكيف الرسيع معها

 تبني من خالل الدراسات ومامرسات منظامت األعامل أن النظم التقليدية مل تعد صالحة ولقد 

أي أن اإلدارة البريوقراطية مل تعد قادرة عىل مواجهة هذه التغريات . ملواجهة هذه التغريات

إذ ال بد من مشاركة جميع وحدات ومجموعات العمل يف مساعدة املنظمة يف مواجهتها . الرسيعة

ات املحيطة بها، ولتمكني الجميع من مواجهة التغريات املحيطة البد من أن يكون هنالك للمتغري

تنمية شاملة داخل املنظمة ترتبط بتطوير أداء العاملني وتنمية قدراتهم، حتى يتمكنوا من تطوير 

 . املنظمة يف األبعاد األخرى التنظيمية والهيكلية والتكنولوجية وأداء املنظمة بشكل عام

 تطوير التكنولوجيا وتطوير كفاءة املنظمة وتنميتها وتوسعها وتحقيق أرباحها إن 

وحصص مناسبة للمساهمني ال يأيت إال من خالل االستثامر يف العنرص البرشي وتطوير 

 وتنمية املنظمة، وبناء عىل ما سبق فإن كل منظمة تحتاج إىل جهود متكاملة ومتعاونة من 
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تيض التنبؤ بوجود مقاومة للتغيري والبد من إدارة تلك املقاومة بشكل الجميع، إن إدارة التغيري تق

 .فاعل وصحيح، وذلك ما سوف نناقشه فيام بعد

 ما املقصود بإدارة التغيري؟

هي استخدام اإلمكانات البرشية واملادية بكفاءة وفاعلية للتحول من واقع "  إدارة التغيري 

املشكالت، ذلك بأقل رضر الة تنظيمية أكرث قدرة عىل حل معني إيل واقع أفضل يضمن االنتقال إىل ح

 التغيري خصائص متعددة ومهمة، ينبغي واقرص وقت وأقل جهد وإلدارة) عىل األفراد واملنظمة(ممكن 

 :عىل القامئني بالعملية التغيريية اإلملام بها وبجوانبها املختلفة، وأهم هذه الخصائص ما ييل

تفاعل ذيك ال يحدث بشكل عشوايئ، بل يتم يف إطار حركة  ركةإن التغيري ح :االستهدافية 

 .معلومة ومقبولة من قوى التغيري منظمة تتجه إىل غاية

يف ذلك إدارة التغيري بالواقع العميل الذي تعيشه املنظمة، وأن يتم  يجب أن ترتبط :الواقعية 

 .ومواردها وظروفها التي متر بها إطار إمكانيتها

مناسب من التوافق بني عملية التغيري وبني رغبات  أن يكون هناك قدريجب  :التوافقية 

  .لعملية التغيري واحتياجات وتطلعات القوى املختلفة

أن متلك القدرة عىل الحركة بحرية مناسبة،  يتعني أن تكون إدارة التغيري فعالة، أي :الفاعلية 

 يف األنظمة والوحدات اإلدارية وتوجيه قوى الفعل ومتلك القدرة عىل التأثري عىل اآلخرين،

 .املستهدف تغيريها

 هو املشاركة ذلك تحتاج إدارة التغيري إىل التفاعل اإليجايب، والسبيل الوحيد لتحقيق :املشاركة 

 .التغيري الواعية للقوى واألطراف التي تتأثر بالتغيري وتتفاعل مع قادة

 .واألخالقية يف أن واحد نونيةيجب أن يتم التغيري يف إطار الرشعية القا :الرشعية 

موجود من  باإلصالح ومعالجة ما هو حتى تنجح إدارة التغيري يجب أن تتصف: اإلصالح 

 .اختالالت يف املنظمة
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عىل التغيري أن يعمل عىل إيجاد قدرات تطويرية أفضل  يتعني :القدرة عىل التطوير واالبتكار 

 .مام هو قائم وإال فقد مضمونه

 تدعو تحدث بطريقة عفوية وإمنا يوجد هناك أسباب إن عملية التغيري ال: أسباب التغيري 

 :التغيري، وفيام ييل عرض ألهم أسباب التغيري املنظامت إىل إجراء

يعمل التغيري عىل تجديد الحيوية داخل املنظامت، فالتغيري  :داخل املنظامت تجديد الحيوية 1-

، ومن ثم تظهر املبادرات الفردية والجامعية، انتعاش األمل وسيادة روح التفاؤل يؤدي إىل

طويلة من  ومن ثم تختفي روح الالمباالة والسلبية الناجمة عن الثبات واالستقرار املمتد لفرتة

 .الزمن

جهد للتعامل معه سواء التعامل اإليجايب  التغيري يحتاج دامئا إىل :تنمية القدرة عىل االبتكار 2-

وسائل وأدوات وطرق من التعامل يتطلب إيجاد   وكال النوعنيبالتكيف، أو السلبي بالرفض،

 . يف األساليب، ويف الشكل واملضمونالقدرة عىل االبتكار مبتكرة، ومن ثم يعمل التغيري عىل تنمية

يعمل التغيري عىل تفجري املطالب وتنمية الدافع  :التطوير والتحسني واالرتقاء إثارة الرغبة يف 3-

 .دمنحو االرتقاء والتق

يعمل التغيري عىل زيادة القدرة عىل التكيف والتوافق مع  :الحياة التوافق مع متغريات 4-

 .ومع ما تواجهه املنظامت من ظروف مختلفة، ومواقف غري ثابتة متغريات الحياة،

 واملامرسةيعمل التغيري عىل الوصول إىل أعىل درجة من األداء التنفيذي  :األداء زيادة مستوى 5-

  األداء ومعالجتها،انخفاضإىل التشغيلية وذلك من خالل اكتشاف نقاط الضعف التي أدت 

 .ومعرفة نقاط القوة وتأكيدها

 :مستويات التغيري

  : متر العملية التغيريية بأربعة مستويات رئيسية كالتايل
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 وهي أن يتم التعرف عىل الفكرة الرئيسية للتغيري وأبعاده املختلفة:املعرفة  . 

 ايجايب  بعد التعرف عىل التغيري املطلوب يتم االقتناع به كام يصبح لدي الفرد توجه:وجهالت 

 . وحامس لهذا التغيري

 أحد األفراد هذا التغيري وميارسه، ويقوم بعمل أو سلوك معني ى حيث يتبن:السلوك الفردي 

 .يدل عىل إميانه واقتناعه بهذا التغيري وإرصاره عىل تحقيقه

 به والعمل ة حيث يقوم مجموعة من األفراد بتبني هذا التغيري واملطالب:يالسلوك الجامع 

ًمبقتضاه، فيصبح سلوكا جامعيا ً. 

وتجدر اإلشارة إيل أن كل تغيري يتدرج يف سلم التغيري ابتداء من املعرفة وانتهاء بالسلوك  

قد يتبنى هذا الجامعي، وقد يستغرق اإلنسان فرتة طويلة حتى يتعرف عىل التغيري املطلوب، و

ًالتغيري برسعة ولكنه رمبا يستغرق سنوات حتى يستطيع أن يجعل هذا التغيري سلوكا جامعيا،  ً

فالعملية التغيريية قد تتقدم من مستوي أدين إيل مستوي أعيل، وقد ترتاجع من مستوي أعيل إيل 

 .مستوي أدين ورمبا تبقي يف نفس املستوي

 :أنواع التغيري

 :ري من حيث الشمول والتخصصأنواع التغي: أوالً

 : إن عملية إحداث التغيري تتم بطريقتني هام

َويقصد بذلك أن يكون التغيري شامال لكل جزئيات املنظمة يف الهيكل التنظيمي  :عملية شاملة  1- ُ

الخ، ويحدث هذا اإلدخال الشامل عندما ...وىف الوظائف والتكنولوجيا ونظم ولوائح التشغيل

ًئم قد فشل فشالً ذريعا يف تحقيق األهداف والغايات أو عندما ترغب يكون الوضع القا

ًاملنظمة يف تغيري رؤيتها اإلسرتاتيجية تغيريا جذريا عند مستوى أعىل يتسم بالطموح ً. 

َويقصد بذلك تركيز التغيري عىل جزئية معينة بها القصور  :عملية تخصصية 2- ُ

 ز كام لو حدث التغيري يف الهيكل والضعف، واملتسببة يف انخفاض معدالت اإلنجا
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الخ، ويحدث هذا اإلدخال الجزيئ إذا كان ...ُالتنظيمي فقط أو يف السلوكيات أو يف النظم العلمية

 .هناك ضعف معني يف جهاز من أجهزة الوضع القائم وليس هناك انهيار تام له

 :التغيري يف هذا الشكل وميكن تصوير العالقة بني الفشل املصاب به الوضع القائم وبني نوعية  

 

 :أنواع التغيري من حيث جوهر التغيري: ًثانيا

ختالف حاجة املنظامت للتغيري، واملهم أن إدخال للتغيري أبعاد متعددة وأنواع تختلف با 

فقد يكون التغيري بإحالل آلة معينة حديثة محل .. التغيري يخلق حاالت من عدم االستقرار والتوازن

آالت قدمية أو إدخال تغيري جذري يف طرق وأساليب العمل املستخدمة، أو قد يكون إدخال 

هذه اإلدخاالت لها ردود فعل متباينة عند العاملني، الخ، وال شك أن مثل ..كمبيوتر محل األفراد

أو طبيعة هؤالء العاملني، وسوف /تختلف هذه الردود باختالف املناخ التنظيمي السائد باملنظمة و

 :نقوم بإظهار بعض أنواع التغيري من حيث جوهر عملية التغيري

َويقصد به التغيري الذي ينصب عىل تغيري :التغيري التكنولوجي 1- والعدد واألدوات   اآلالت واملعداتُ

َ األعامل، مثل هذا النوع من التغيري يقابل بآالت أحدث مجاراًة للتطور التكنولوجي السائد يف دنيا ُ

ِعادًة مبقاومة من قبل العاملني والسيام لو كانت اآلالت األحدث ذات تعقيدات فنية تتطلب معها 

 هؤالء العاملني، األمر الذي يشعرهم بعدم االستقرار مهارات أعىل وقدرات أكرب قد ال تتوافر لدى

  فال شك أن... ُّوإمكانية االستغناء عنهم أو تعرضهم لحاالت جديدة من التدريب والتعلم

 

نوعية الفشل الوضع القائم

 عجز جزيئ عجز كىل نوعية التغيري

 تغيري غري مستحب منطقة إدخال تغيري شامل
 نوع التغيري

 منطقة إدخال تغيري تغيري غري مستحب تخصيص
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إدخال الحاسب اآليل وامتداد استخدامه يف بعض الجوانب اإلدارية قد يشعرهم بحاالت عدم 

حم ميدان أعاملهم ويؤدى إىل تغيري يف بعض االستقرار واألمان والخوف من املجهول الذي يقت

 .الخ...املناصب

َويقصد به التغيري الذي ينصب عىل تغيري يف طبيعة وخصائص املواد والخامات  :التغيري املادي 2- ُ

املستخدمة ومهام كان غرض هذا التغيري فإن هذا النوع من التغيري عادًة املقاومة فيه من 

ّسبة لباقي األنواع اعتقادا منهم أن ذلك ال ميس وظائفهم، وإذا ًجهة العاملني أقل نسبيا بالن ً

 .ّمسها فإنه يؤثر عىل الجهد املبذول منهم فقط

َويقصد به التغيري الذي ينصب عىل املراكز الوظيفية للعاملني، فمثالً لو  :التغيري الوظيفي 3- ُ

ملركز الوظيفي لهذا الرئيس كانت العالقة طيبة بني أحد الرؤساء ومرؤوسيه، فلو تم تغيري يف ا

باالنتقال لوظيفة أخرى وجاء رئيس آخر لهؤالء املرؤوسني، مثل هذا التغيري بالتأكيد سوف 

للرئيس القادم، ونفس اليشء ينطبق لو تم  -ولو من النوع املسترت  -ًيخلق نوعا من املقاومة 

املرؤوس املنقول أن نقل أحد املرؤوسني فإن هذا سوف يحتاج لوقت كبري حتى يستطيع هذا 

 .يتأقلم مع الرئيس الجديد وتأثريه عىل إشباع حاجاته املتنوعة

وال .. وهو التغيري الذي ينصب عىل سلوكيات ومعتقدات ومفاهيم العاملني :التغيري اإلنساين 4-

شك أن مثل هذا التغيري صعب التطبيق ويحتاج لوقت كبري ومترين مستمر حتى ميكن تغيري 

َويعترب هذا النوع من أصعب أنواع التغيري .. وكيات وتلك املعتقدات واملفاهيممثل هذه السل ُ

ِوالذي يقابل مبواجهة ضارية من قبل العاملني الحتياجه ألساليب اإلقناع واملهارة والفن يف  ُ

ًاإلدخال التدريجي وخاصة أن تغيري السلوك واملعتقدات يحتاج لوقت طويل جدا ويتم بشكل  ً

ويتطلب من القائم به مهارات عديدة حتى ميكن النجاح يف مثل هذا تدريجي مدروس 

 .التغيري

ُوهو التغيري الذي ينصب عىل هيكل التنظيم بكافة محتوياته من سلطات  :التغيري التنظيمي 5-

 :وينقسم هذا التغيري إىل...ومسئوليات وقنوات اتصال وعالقات متداخلة
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 .Formal Organization تغيري يف هيكل التنظيم الرسمي - أ 

 .Informal Organization تغيري يف هيكل التنظيم غري الرسمي -ب

 :وسوف نقوم برشح كل من النوعني بيشء من التفصيل

 :التغيري يف التنظيم الرسمي  -أ

َويقصد بالتنظيم الرسمي،    ُإنه ذلك التنظيم الذي يحدد السلطات واملسئوليات للمراكز ُ

الوظيفية يف املنظمة ونوعية العالقات الرسمية بني هذه املراكز وقنوات االتصال الرسمية بينهم، 

 :وإذا حدث تغيري يف هذا التنظيم فإن العاملني يتساءلون تجاه التغيري الجديد عن

 .ديدطبيعة العالقات الجديدة يف الوضع الج -1

 .ُالتغيريات التي تحدث يف السلطات واملسئوليات -2

 .التغيريات التي تحدث يف املناصب الوظيفية -3

 .التغيريات التي تحدث يف املكانة االجتامعية والتقدير لكل شخص منهم يف الوضع الجديد -4

 .مدى تأثري هذا التغيري عىل إشباع الحاجات اإلنسانية والسيام حاجات احرتام الذات -5

 عىل التغيري ِجة للعوامل السابقة تظهر مقاومة عنيفة من قبل العاملني تتطلب من القامئني ونتي 

 :بعض العنارص منها

 .التخطيط الجيد لعملية إدخال التغيري -1

 ً.أن يكون التغيري تدريجيا -2

 .أن يرشك العاملني يف إحداث هذا التغيري -3

 .نياستخدام أساليب اإلقناع والتفسري والتفهم لهؤالء العامل -4

 . عدم تجاهل مقاومة العاملني ومواجهتها بشكل رسيع وايجايب -5
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 : التغيري يف التنظيم غري الرسمي-ب

َويقصد بالتنظيم غري الرسمي تلك العالقات غري الرسمية التي تنشأ بني مجموعة   من العاملني ُ

 مثل هذه ٍتغيري ما عىلتربطهم اتجاهات واحتياجات خاصة وذو مطالب معينة فال شك أن إدخال 

ِالعالقات يعرضها ألي نوع من أنواع التهديد وعدم االستقرار يقابل مبقاومة عنيفة من قبل هؤالء  ُ

 .العاملني

 : واألمر العقالين يف هذا املوضوع يتطلب من اإلدارة عدة اعتبارات منها ما ييل

 .اإلميان بوجود مثل هذا العالقات غري الرسمية -1

 .اإلميان مبطالب هذا التنظيم -2

 .عدم الرتكيز عىل إضعاف هذا التنظيم أكرث من احتوائه -3

 .الرتكيز عىل أسباب ظهور هذا التنظيم والعمل عىل تلمس أهدافه -4

ق التوازن امحاولة احتواء أهداف هذه التنظيامت داخل أهداف  -5 لتنظيم الرسمي مبا يحقِّ

 .مةواالستقرار يف املنظمة ومبا ال يؤثر عىل األهداف املعلنة لهذه املنظ

 :أنواع التغيري من حيث منهج التطبيق: ًثالثا

 

 

 

 

 

 :و لكل نوع من هذه األنواع الثالثة خصائصه وتأثرياته عىل املنظمة

 :يالتغيري التدريج 1-

 غالب الحدوث. 

 تصاعدياة، أي يتطور يف مرحليتطور .ً 

أنوع التغيري
 من حيث منهج لتطبيق

َّمـخطط تحويىل  تدريجي ُ
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 ًمن املمكن أن يكون مخططا َّ ُ. 

 من املمكن أن يكون غري محسوس. 

 إىل حد ميكنه من الرسوخ قبل أن يكتَشفيينمو عىل نحو تدريج ُ ٍ. 

 ًرمبا يكون موجه ثقافيا َّ ُ. 

َّاملخططالتغيري  2- ُ: 

 ًويركز أيضا عىل التطبيق والتخطيط الهياكل والنظم، يبؤرة الرتكيز فيه ه. 

 لكن البرش يتغريون.. يؤكد عىل البرش يف عملية التغيري من منظور أن املنظامت ال تتغري !!! 

 :التغيري التحوييل 3-

 يحدث ندرا.ً 

 ًمن النادر أن يكون مخططا َّ ُ. 

 صعب السيطرة عليه. 

 يمن املمكن أن يكون قهر. 

 من املمكن أن يكون مستحيل التجنب. 

 ًرمبا يكون رضوريا من أجل البقاء. 

 :أنواع التغيري من حيث أبعاده: ًرابعا ً

 

 

 

 

 

أنوع التغيري
  من حيث أبعاده

 التغيري
َّ املوجه بالتجديد 

 يالتنظيم

التغيري
 َّ املوجه 
 بالتحسني

التغيري
 َّ املوجه 
 بالعمليات

 التغيري
 َّ املوجه 
 بالقائد
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  :َّالتغيري املوجه بالقائد 1-

 :نرى هذا التغيري عندما 

 ِيكون هناك قائد جديد للمنظمة يحرض معه أفكار ومداخل جديدة للعمل ُ. 

  أن يدرك القائد الحايل حتمية التغيري من أجل البقاء واالستمرار والنمو ويدعو إىل التغيري يف

 .املنظمة ويدفعه ويدعمه

 يُوىف هذا البعد للتغيري، فإن التغيري ينبع من القمة وعىل القائد أن يتفاعل مع التغيري الذ 

 .كان هو مصدره

 :َّالتغيري املوجه بالعمليات 2-

 : عىل العمليات، ونرى هذا التغيري عندما وأسايسلحالة يركز التغيري بشكل مبديئوىف هذه ا 

 ًيكون اإلبداع مطلوبا لرفع كفاءة العمليات. 

 تتزايد متطلبات الكفاءة. 

 تكون متطلبات العمالء ال ميكن الوفاء بها بقدرات العمليات الحالية. 

  لياتظهرت إىل العم) تكنولوجيا/ كفاءة (يقدم أفضل مامرسه. 

 :َّالتغيري املوجه بالتحسني 3-

نظم داخل / قطاعات / إن التأكيد يف هذا النوع من التغيري يكون عىل تحسني أداء مناطق  

 :املنظمة مثل

 إكساب مهارات جديدة لقوة العمل من خالل التدريب التفاعيل. 

 تطبيق النتائج املتولدة عن نشاط املقارنة املرجعية. 

 5(ت تطبيق أفضل املامرساS.( 

  5تطبيق النتائج املتولدة عن نشاط التحسني املستمرS. 
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 :يالتجديد التنظيم 4-

 :إذ يشمل كل املنظمة بلغة) يجذر/ متطرف(هذا النوع من التغيري شديد الراديكالية  

 تعظيم األرباح من كافة األنشطة.   

 إعادة هندسة العمليات. 

 ًتعديل أنشطة األعامل تكيفا مع قوى السوق.  

 : مراحل التغيري الفعال

متر عملية التغيري السليم عرب ثالث مراحل منطقية تجعل عملية التحول من الوضع القديم  

ًإىل الوضع الجديد أمرا ممكنا وفعاالً  :وهذه املراحل هي, ً

 :مرحلة اإلذابة: أوالً

 ولذا ففي فكام ذكرنا من قبل أن أي تغيري يقابل مبقاومة من قبل غالبية أعضاء املنظمة، 

هذه املرحلة تقوم اإلدارة بإذابة هذه املقاومة وتهيئة األعضاء لتلقي التغيري بالقبول والرضا، وعىل 

اإلدارة أن تنظر يف األسباب والدوافع الحقيقية الكامنة وراء مقاومة التغيري وتعمل عىل إذابتها 

الخوف من : تغيري الحقيقية هيًوتغيري قناعات أعضاء املنظمة، وغالبا ما تكون أسباب مقاومة ال

الفشل أو عدم القدرة عىل التكيف مع هذا التغيري أو الخوف من املجهول واملخاطر التي قد 

يتعرض لها الفرد من جراء هذا التغيري أو رسوخ العادات واالرتياح للأملوف أو املصالح املكتسبة 

وبعد أن تتعرف . وعدم إجراء تغيريلبعض املديرين أو العامل من بقاء األوضاع عىل ما هي عليه 

اإلدارة عىل األسباب الحقيقية وراء مقاومة التغيري عليها أن تقوم بإذابتها ويكون ذلك عن طريق 

 : تغيري قناعاتهم تجاه التغيري ولذلك تقوم اإلدارة بالخطوات التالية

م عن التقدم يف العمل، إثارة انتباه املديرين والعاملني إىل املشاكل التي تواجههم والتي تعوقه -1

 . كام تثري انتباههم إىل التغريات البيئية املحيطة ورضورة التكيف معها

ــيهم  -2 ــري ف ــشاكلهم وتث ــل م ــرة لح ــة ومبتك ــول ذاتي ــن حل ــث ع ــضاء البح ــن األع ــب م  تطل
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ًروح املشاركة يف حل ما يواجه املنظمة من مشاكل ما تحتاجه من تغيريات، وخالل ذلك أيـضا 

 . كار والتحرر من قيود املامرسات واألنظمة املوجودة فعالًتشجعهم عىل االبت

 . التوصل معهم إىل حلول مبتكرة وجديدة تحدث التغيري املناسب -3

 وعن إرشاكهم يف عملية التخطيط للتغيري بحيث يشعرون أنهم مسئولون عن هذه العملية -4

 .نجاحها

 : مرحلة التغيري: ًثانيا

حررين من األنظمة القدمية البالية، بل رمبا ناقمني عليها، بعدما أصبح املديرون والعاملون مت 

بالتدخل املبارش يف تغيري القيم يأيت دور التدخل الواقعي، حيث يقوم القامئون عىل التطوير والتغيري 

وينجم عن هذه العملية . املتبعة يف العملواألنظمة واإلجراءات واألساليب واملامرسات السلوكية 

 . ات املخطط لها يف املنظمةمجموعة من التغيري

تغيري ويواكب هذه املرحلة عملية تدريب العاملني عىل هذه التغيريات الجديدة، بغرض  

 كام يشمل هذا سلوك العاملني برفض املامرسات القدمية واكتساب املامرسات السلوكية الجديدة،

 . لهمالتدريب نواحي فنية وتخصصية ومهارات جديدة يحتاجها العاملون يف عم

 : مرحلة التجميد: ًثالثا

 وسلوكيات بعدما تم التوصل إىل نتائج جديدة، والتي تعني أنظمة وقواعد وإجراءات ومامرسات 

جديدة، يحتاج األمر اآلن إىل تثبيت وتقوية ذلك واملحافظة عىل ما تم تحقيقه وإنجازه وهذا ما 

 : يسمى بالتجميد، ويتم ذلك من خالل

 . قات العملية الناتجة عن عملية التغيرياالستمرار يف التطبي -1

 . بناء أنظمة حوافز تشجع عىل عملية التطوير وتكريم األفراد املساهمني يف ذلك -2

 . إنشاء أنظمة لالقرتاحات لتشجيع املناقشات واالجتامعات الخاصة بحل مشاكل التغيري -3
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 نقلة حقيقية ال ظمة قد انتقلتوبذلك تكون عملية التغيري قد متت بطريقة ثابتة وفعالة، وتكون املن

 .ةينقلة وهم

  : دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري

     يعترب تحقيق التغيري سمة أساسية للقيادة التحويلية، ففي أدبيات القيادة الحالية، تحديد  

شكل أسايس وب (Bass)ز وقد رك. يرتكز عىل أسلوبني من التغريات القائد التحوييله التغيري الذي يجلب

أوجز أيضا يف  Bass التغيري الذي يتم أحداثة يف سلوكيات واتجاهات التابعني باإلضافة إىل أن عىل

الرتكيز األسايس كان يف تفصيل دور القائد  دور القائد التحوييل يف تغيري الثقافة التنظيمية، إال أن

 للقيادة التحويلية والتي هنظريت ًازنا يفًفقد أتخذ موقفا متو (Burns)  التحوييل يف تحفيز التابعني، أما

وتتطلب القيادة .. باإلضافة للتغريات يف فكر وحفز التابعني  ربطها بتغريات يف الجوانب التنظيمية

من  مجموعة (Higgs and Rowland) وقد حدد.. مجموعة من الكفاءات الجوهرية ر الفعالة تواف

 :  ييل ن تلك الكفاءات ماالكفاءات األساسية للقيادة الفعالة ، وتتضم

  ة أ حيث يرشك القائد جميع العاملني يف إدراك حاجة املنش-إيجاد حجة مقنعة لتبنى التغيري

   .لتبنى التغيري

  عميق الحتياجات   التأكد من أن التغيري بنى عىل أساس تفهم-إحداث تغيري يف البناء التنظيمي

 . والعملياتاألدوات مبجموعة من هاة ودعمأاملنش

 مشاركة وإدماج جميع العاملني يف املنشاة لبناء االلتزام بعملية التغيري. 

  بناء وتطوير خطة فعالة لتنفيذ التغيري والتأكد من إيجاد -التنفيذ واملحافظة عىل التغيريات 

  .ةخطة للمتابع

  التغيري   التأكد من تطوير قدرات األفراد للعمل عىل مواجهة متطلبات-تطوير القدرات

 .. عمهم ومساندتهم خالل مراحل التغيري ود

القيادة والتغيري ميكن الخروج بإطار لدور القيادة التحويلية يف  ومن خالل مراجعة أدبيات 

 :، وذلك عىل النحو التايلالتغيري عملية إدارة
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 : صياغة الرؤية

ة أ به املنشوممعنى وغاية للعمل الذي تق تتطلب القيادة رؤية، ومتثل الرؤية القوى التي توفر 

ويشكل صياغة وإيصال رؤية واضحة عن .. والرؤية أساس لعملهم  وقادة التغيري قادة لهم رؤية،.. 

وإيصال الرؤية  ويعترب صياغة (Kotter) املرغوب فيه خطوة جوهرية إلنجاح التغيري الوضع املستقبيل

حيث يحتاج األفراد  (Kanter, Kotter) من قبل القادة احد العنارص األساسية إلدارة التغيري الناجح

ة  أن نقطة البداية لعملي (kotter) التغيري وأثاره املحتملة، ولقد اقرتح ملعرفة كيفية أسباب تبنى

 من الرضوري هأن Kotter ويقول ..التغيري الناجح إيجاد حاجة ملحة لتبني التغيري وإبراز أهميته

 .الحاجة للتغيري إيجاد حالة من عدم الرضا عن الوضع الحايل لتفهم

بعدم مالءمة الوضع الحايل ملواجهة  ن عىل القائد أن يقرتحإوىف سبيل إيجاد الحاجة للتغيري، ف 

أفكار ومناذج تساعد عىل حل املشكالت التي تواجه  التحديات القادمة، حيث يقوم القائد بطرح

ذات مغزى وأخالقية وذات للرؤية البد أن يضع يف االعتبار أن تكون  املنشأة ، وعند طرح القائد

ميكن تخيلها، ميكن رؤيتها، وميكن إيصالها،  (Kotter)ي والرؤية الفعالة بحسب رأ.. لهامى إ طابع

 أهمية الرؤية املشرتكة للتغيري)  (Kotterللتغيري الفعال، ويؤكدس وتعترب الرؤية املشرتكة أسا

 :ةالتنظيمي، ويقول أن الرؤي

 توضح االتجاه للتغيري . 

 األفراد التخاذ الترصفات السليمة، حتى يف ضوء أن التغيري يف صورته األولية قد يسبب تحفز 

 .داألمل لبعض األفرا

  تقوي روابط الصلة بني األفراد وتعمل عىل توحيد جهودهم بأسلوب فعال . 

 : االسرتاتيجية

، فـإدارة      وضحت أدبيات التغيري أهمية إضفاء الطابع االسرتاتيجي عنـد تنفيـذ التغيـري 

 ترتبط بالرؤية واألهداف االسرتاتيجية للمنـشأة ، فعمليـة التغيـري يف ظـل التغيري يجب أن
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لتحقيـق   عبـارة عـن أداةفاإلسـرتاتيجيةاالسرتاتيجية تشبه الحلـم الـذي يـستحيل تحقيقـه ،  غياب 

 . الرؤية والرسالة

 القيادة وتستلزم (Covey) ؤيةالر والخطط االسرتاتيجية عبارة عن خطط الطريق التي تحتاجها     

لتنفيذ اسرتاتيجيات عقالنية لألعامل عىل ضوء احتامالت  الفعالة القدرة عىل البناء وااللتزام

 . املنشأة مستقبلية الحتياجات

يجب أن يتم ربطه بشكل واضح باملواضيع  ًأنه ليك يكون التغيري ناجحا، (Nadler) وأوضح 

 : الرؤية بعض النقاط األساسية تالمساالسرتاتيجية للمنشأة، ويجب أن 

  لوصف ملاذا نحتاج للرؤية، أو ملاذا نحتاج للتغيري-العقالنية . 

  مناقشة أصحاب املصالح يف املنشأة، وماذا سيقدم لهم التغيري-أصحاب املصالح . 

 ة للتغيريأ تحديد القيم واملعتقدات األساسية التي تدفع املنش- أهداف األداء. 

 لتحقيق ة، أو كيفية العملأكيف سيكون البناء التنظيمي للمنش -بناء التنظيمي العمليات وال 

  .ةالرؤي

  املناقشة لتحديد بعض العنارص لكيفية أداء األفراد للعمل وكيفية تفاعلهم -أسلوب التشغيل 

 .ضمع بعضهم البع

 سلطة  طائهماالسرتاتيجية الفعالة للتغيري إيجاد تحالف مع مجموعة من األفراد وإع وتستلزم

  .للقيادة التغيري والعمل بصورة جامعية كفريق عم

 أيضا عىل الحاجة الستخدام كل الوسائل املمكنة إليصال ورشح الرؤية الجديدة Kotter     وقد ركز

 املتوقع لجميع العاملني  والتأكيد عىل أهمية إيجاد أداة تشكل منوذج لتوجيه السلوكواإلسرتاتيجية

. 

 : االتصال

 متـر ي حيـث تحتـاج املنـشأة التـ التغيـري حـد العنـارص الرئيـسة لنجـاح تنفيـذأ   يعترب االتصال     

ــا ــق بكــل م ــيام يتعل ــضاح الوضــع املــستقبيل ف ــصال إلي ــة االت ــة تحــول لعملي ــق  بعملي  هــو وثي
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 )Stace and Dunphy(ب فقد كت .. الصلة باحتياجات ومتطلبات العاملني يف مختلف املستويات اإلدارية

ة للمستقبل املأمول، وهناك حاجة أصياغة رؤية جديدة لقيادة املنش هم املهام األساسية للقادةأن أ

جميع  بأنه تم االتصال بأسلوب فعال إليصال الرؤية ليك يتم تحويلها لترصفات من قبل للتأكد

ف بأسلوب بأفعاله، وان يترص نفسه بحيث يطابق أقواله يهيئة ، حيث البد للقائد أن أاألفراد يف املنش

ميكن تجاهل أهمية دور القيادات يف االتصال خالل   الرؤية ، واليتامىش مع الرسالة التي تحتويها

للتغيري ملختلف املستويات اإلدارية، حيث تشكل قناعة املوظفني خالل  تنفيذ املراحل املختلفة

عىل قدرة  ة جوهريةاألولية للتغري أساس لتقبلهم للتغريات الالحقة، ويعتمد ذلك بصور املراحل

املصالح داخل املنشأة  القيادات عىل تبني اسرتاتيجية االتصال الفعال واملستمر مع أصحاب

 .. وخارجها 

 : التزام وقناعة القيادة

اإلدارية يف املنشأة برضورة الحاجة لتبني       يتوقف نجاح التغيري عىل مدى التزام وقناعة القيادة

الوضع التنافيس للمنشأة، وهذه القناعة يجب أن ترتجم يف شكل  سنيبرنامج للتغيري، من أجل تح

عىل  فعالة من خالل توضيح الرؤية وإيصالها لجميع العاملني يف املنشأة، والحصول دعم ومؤازرة

 . والء والتزام املديرين يف املستويات الوسطي لتنفيذ التغيري

بالوقت والجهد واملال،  امر يف املوارد فيام يتعلقأن التغيري الفعال يتطلب االستث (Nadler)      وأكد

اإلمكانيات املادية والبرشية لدعم  حيث أن تحقيق التغيري بشكل فعال يتطلب اإلعداد الجيد وبذل

خالل عملية التغيري تتمثل يف مساعدة املتأثرين بالتغيري  التغيري، إن أحد أهم األدوار للقيادات

 أكد التي يخلقها التغيري، ويتحتم عىل القيادات يف نفس الوقتوظروف عدم الت للتكيف مع بيئة

العمل عىل التأكد أن التغيري يسري حسب الخطة املوضوعة ، وهنا نؤكد عىل أن أسباب فشل العديد 

 . ملقاومة التغيري ، لذا يربز دور القيادات يف تخفيف حدة مقاومة التغيري من مبادرات التغيري يرجع
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 : متكني العاملني

عن  والتمكني هو أحد السامت الجوهرية للقيادة التحويلية، حيث يقوم عىل فكرة التخيل 

باملشاركة والتشاور، وهذا بدورة  النموذج التقليدي للقيادة الذي يركز عىل التوجيه إىل قيادة تؤمن

لدور املدير بالنسبة .. العالقة بني املدير واملرؤوسني  يتطلب تغيري جذري يف أدوار العمل ومن ثم

 التحكم والتوجيه إىل الثقة والتفويض، أما بالنسبة لدور املرؤوسني فيتطلب يتطلب التحول من

ويربز دور القيادة التحويلية  التحول من أتباع التعليامت والقواعد إىل املشاركة يف اتخاذ القرارات ،

ة عن القيادة التبادلية ، حيث متيز القيادة التحويلي حيث ميثل متكني العاملني أحد الخصائص التي

املسؤوليات،  التحويلية بأتباع أساليب وسلوكيات تشجع عىل متكني العاملني كتفويض تميز القيادةت

إن القائد  أفكار جديدة وإبداعية، تعزيز قدرات املرؤوسني عىل التفكري مبفردهم، وتشجيعهم لطرح

حقيقة املحافظة عليها حيث  ل رؤيتهم إىلالعظيم يعمل عىل متكني اآلخرين ملساعدتهم عىل تحوي

تحوييل لديهم القدرة عىل إمداد  يؤكد بعض الكتاب عىل أن القادة الذين يتمتعون بسلوك

الترصف عن طريق إمدادهم برؤية للمستقبل بدالً من  مرؤوسيهم بالطاقة واإللهام لتمكينهم من

 متلك الرؤية ميكن أن تخلق مناخ املشاركة فالقيادات التي.. ت آفاواملك االعتامد عىل أسلوب العقاب

إمداد املوظفني  وبجانب. ومتكني العاملني ومن ثم اتخاذ القرارات التي تعمل عىل تحقيق الرؤية 

اإللهامي الذي يعزز الفاعلية الذاتية  بالرؤية، فالقيادة التحويلية تتميز بقدرتها عىل خلق السلوك

 .للعاملني للوصول إىل الهدف املنشود

 :ومام سبق ميكن القول أن اإلدارة الفعالة هي

اإلدارة التي تعترب التغيري هو تحدي إلثبات نجاحها ومقياس لكفاءتها، ودليل عىل متيزها، 

التكيف مع : (ًوبالتايل عليها أن تعد للتغيري جيدا، مع أخذ بعدين مهمني يف االعتبار هام

 .)التغيري وأساليب تحقيقه
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 الفصل الثامن

 بداع القيادي اإل

  وفن تطوير املوهوبني من قادة األعامل

 

وصار استخدام كلمة إبداع , لقد شغل مفهوم اإلبداع العديد من العلامء عىل مر العصور 

ًشائعا كثريا من قبل كافة املختصني وغري املختصني، مع أن أكرثهم ال ميلك تفسريا واضحا ملعنى  ً ً ً

 .اإلبداع

 اإلبداع ال بد من طرح العديد من األسئلة التي توضح املفهوم لكافة  وملحاولة تحديد مفهوم 

 .الطبقات ومن هذه األسئلة

 .هل اإلبداع قدرة عقلية وذهنية ميتلكها كل البرش -1

 هل هنالك عالقة بني الذكاء واإلبداع واملوهبة؟ -2

 .هل ميكن قياس اإلبداع وتحديده والتدريب عليه -3

 خاللها متيز العمل املبدع عن غريه من األعامل؟هل هناك معايري لإلبداع ميكن من  -4

 كيف ميكن الحصول عىل أفكار إبداعية وكيف ميكن إبراز ذلك؟ -5

 اإلبداع وهنا نقول أنه ليس هناك إجابات واضحة لهذه األسئلة مام يدل عىل غموض مفهوم 

 وعدم التوصل الكامل ملفهوم موحد لهذا املعنى
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 :مفهوم اإلبداع

عة الربيطانية اإلبداع عىل أنه القدرة عىل إيجاد حلول ملشكلة أو أداة لقد عرفت املوسو 

 .جديدة أو أثر فني أو أسلوب جديد

) Gowan(العامل  كام أنه ال ميكننا إال أن نربز التعريفات املشهورة لإلبداع وذلك حسب تعريف  

ية التي إذا وجدت بيئة  الشخصوالذي قال عن اإلبداع أنه مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص

مناسبة ميكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إىل نتائج أصلية ومفيدة للفرد أو املؤسسات أو 

 .املجتمع ككل

الضعف قد عرف اإلبداع فقال أن اإلبداع هو عملية وعي مبواطن ) Torance(كام أن العامل  

 وإضافة فرضيات والبحث عن حلول،بوء باملشكالت نوعدم االنسجام والنقص باملعلومات والت

 .واختبارها، وتعديلها باستخدام املعطيات الجديدة

ً وهناك العديد من التعريفات العربية أيضا عن اإلبداع، والتي قدمها بعض خرباء اإلدارة  

 :املتميزون، ومنها التعريف الذي قدمه الدكتور عىل الحامدي والذي قال فيه

خيال العلمي املرن، لتطوير فكرة قدمية، أو إليجاد فكرة جديدة، ن اإلبداع هو مزيج من الإ"

 ". مهام كانت الفكرة صغرية، ينتج عنها إنتاج متميز غري مألوف، ميكن تطبيقه واستعامله

  من هم املبدعون؟

ً يظن بعض الناس أن اإلنسان املبدع ولد هكذا مبدعا، وهو مفهوم غري صحيح، فكل شخص  

كان أحد رجال األعامل يقف يف طابور .. ، وعىل سبيل املثال!تكر إال من يأىبيستطيع أن يبدع ويب

طويل يف إحدى املطارات، الحظ الرجل أن أغلفة تذاكر السفر بيضاء خالية، ففكر يف طباعة 

ًإعالنات عىل هذه املغلفات وتوزيع هذه األغلفة مجانا عىل رشكات الطريان، وافقت رشكات الطريان 

، وتعاون رجل األعامل مع مدير إحدى املطابع وتم هذا املرشوع، والنتيجة أرباح عىل هذا العرض

الفكرة إبداعية وصغرية، لكنها جديدة ومل يفكر فيها أحد من قبل، وصار لهذا ! مباليني الدوالرات

 . الرجل زبائن من الرشكات الكربى يف الواليات املتحدة



 119 اإلبداع القيادي وفن تطوير املوهوبني من قادة األعامل: الفصل الثامن
 

 

 :خصائص وسامت القادة املبدعني

املبدعون بصفات شخصية وعقلية ونفسية متيزهم عن غريهم، فهم ميتلكون  ادة يتمتع الق 

قدرات إبداعية فريدة تقودهم إىل النجاح والتميز، ومن أهم هذه الخصائص، كام يوثقها أدب 

 :اإلبداع ما ييل

  القادة املبدعون يبحثون عن الطرق والحلول البديلة وال يكتفون بطريقة واحدة لحل مشكالت

 .العمل

 القادة املبدعون لديهم تصميم وإرادة قوية ال تهزمها املواقف الصعبة. 

  القادة املبدعون لديهم أهداف واضحة يرصون عىل الوصول إليها ويجتهدون لتحقيق هذه

 .األهداف

 القادة املبدعون يتجاهلون التعليقات السلبية وال يرون إال املساحات البيضاء والحقائق. 

 تجربة  1800أديسون جرب (خشون الفشل وال ميلون التجارب ويذكر أن القادة املبدعون ال ي

 ).قبل أن يخرتع املصباح الكهربايئ 

 مبادرون، متفائلون، إيجابيون، ال مييلون للروتني...(القادة املبدعون.( 

 لديهم حب االستطالع واالستفسار والحامس املستمر لكل جديد بالعمل. 

 اف ملعظم التفاصيل الصعبةلديهم الرغبة يف التقيص واالكتش. 

 والدهاء ورسعة البديهة وتعدد األفكار واإلجابات، باملقارنة بأقرانهم إنهم يتميزون بالرباعة. 

 ميتلكون القدرة عىل عرض أفكارهم بصور مبدعة، والتمتع بخيال رحب ..القادة املبدعون

 حليل وتركيب األفكارالتصور الذهني، والتمتع مبستويات عقلية عليا يف ت وقدرة عالية عىل

 .واألشياء

  لديهم خلفية واسعة وعميقة يف حقول علمية وأدبية ولغوية وفنية مختلفة كام أنهم كثريو

 .القراءة واإلطالع

 يتميزون باالستقاللية يف الفكر والعمل، والكثري منهم مييلون لالنعزالية واالنطواء. 
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 يتمسكون بآرائهم إذا شعروا أنهم عىل صواب. 

 ًومغامرة من غريهم، وأكرث ضبطا للذات وسيطرة عليها  جرأةهم أكرث. 

 :طرق توليد األفكار اإلبداعية لدى املدراء

 واضحا إلبداعك وتفكريكًحدد هدفا ً. 

 ،الطالب إىل يذهب:  أي اقلب ما تراه يف حياتك حتى تأيت بفكرة جديدة، مثالالتفكري باملقلوب 

يت إىل الطالب، وهذا ما حدث من خالل الدراسة املدرسة تأ: املدرسة، عندما تعكسه تقول

 .باإلنرتنت واملراسلة وغريها

 ،أي دمج عنرصين أو أكرث للحصول عىل إبداع جديد، الدمج  

 !مركبة برمائية، وتم تطبيق هذه الفكرة= قارب + سيارة : مثال 

 ،فائدة  احذف جزء أو خطوة واحدة من جهاز أو نظام إداري، فقد يكون هذا الجزء الالحذف 

 .له

 ،الذي ستفعله؟ أو تخيل أننا ا ً تخيل أنك أصبحت مديرا لوزارة التعليم مثالً، ماإلبداع باألحالم

 نعيش تحت املاء، كيف ستكون حياتنا؟

 ،قم بزيارة محل للعب األطفال، أو سافر لبالد مل تزرها من قبل، أو اميش يف املثريات العشوائية 

أن تحمل معك دفرت مالحظات وقلم ليك تسجل أي فكرة أو مكان مل تره من قبل، وال تنىس 

 .خاطرة تخطر عىل ذهنك

 ،جديدة ة أي تحويل ونقل فكرة تبدو غري صحيحة أو معقولة إىل فكراإلبداع بالتنقل 

 .ومعقولة

 ،ستكون النتيجة.. ماذا لو حدث كذا وكذا:  قل لنفسكماذا لو؟..... 

 ديد من البدائل واإلجابات استخدم هذا السؤال إليجاد العكيف ميكن؟. 

 عىل سبيل املثال هل هل تستطيع أن تجد استخدامات إضافية ليشء ما غري املتعارف عليها؟ 

 استخداما مثال للقلم غري الكتابة والرسم؟ جرب هذه الطريقة وبالتأكيد 20ميكنك إيجاد 

 .ستحصل عىل أفكار مفيدة
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 يجايب يف كل حياتك فتعديل السلوك ، ال تتوقف عن التغيري اإلطور من نفسك باستمرار

 . وتطوير الذات وتنمية املهارات املختلفة يف العمل، كلها أشياء مهمة لالستمرار والنجاح الدائم

  : وال تلتفت لألقوال السلبية التي تعيق تقدمك وتجعلك تتوقف عن اإلبداع، مثل 

 جربنا هذه الفكرة من قبل ومل ننجح . 

 طويالً أو ستحتاج الكثري من األموالًستستغرق هذه الفكرة وقتا  . 

 هذا ليس شغلك ولن أتقبل منك أي فكرة عىل اإلطالق . 

 فكرة جيدة ولكن ميكن أن نطبقها يف السنوات القادمة . 

 هذه فكرة غبية وعمالؤنا ال يرغبون يف ذلك . 

 الفكرة جيدة ولكن ال ميكنك تنفيذها هنا . 

 إضافية عن املوضوع ية معلوماتًال أعتقد أن ذلك مهام لذا ال أريد أ . 

 الوضع الحايل للمنظمة جيد وال يحتاج إىل تغيري . 

 مؤسستنا صغرية والفكرة كبرية أو العكس ! 

 هذه الفكرة تبدو يل بأنها فكرة مجنونة وصعبة التحقيق . 

 التأخري يف تنفيذ األفكار بعد املوافقة عليها وتأييدها . 

 كرة لوحده دون دعم مادي أو معنويعدم تشجيع املبدع وجعله ينفذ الف . 

 الخوف من الفشل أو الرفض مام يؤجل ظهور العمل اإلبداعي . 

   ملاذا اإلبداع القيادي؟

 يتسم العرص الحايل بدخول معظم املؤسسات يف سباق لالتجـاه نحـو العوملـة والعامليـة 

ــرة املنا ــساع دائ ــع ات ــاالت خاصــة م ــف املج ــامل يف مختل ــىل الع ــاح ع ــة ًواالنفت ــسة الدولي  ف

الرسيع يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومـات وزيـادة العالقـات التجاريـة واملاليـة والتطور 

 واالقتصادية وبزوغ عرص الرشكات العمالقـة متعـددة الجنـسيات التـي خرجـت إىل العـامل 
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ًمستخدمة مثرات التقدم التقني يف جعل العامل بأرسه سوقا لها، سواء أكان سوقا للمنتجات  ً تامة الصنع ً

ًأو مجاالً جديدا لتقسيم العمل بحيث يقوم عىل التخصص يف اتباع جزء من أجزاء السلعة تاركة  ً

 .األجزاء األخرى من العملية اإلنتاجية ملناطق أخرى من العامل

مع البيئة  ّلقد أصبح من أساسيات األداء الفعال للقيادة اإلدارية القدرة عىل التكيف والتواؤم 

يف األسواق املحلية ًأيضا البيئة الدولية حتى تتمكن من مواجهة هذه التحديات واملنافسة املحيطة و

واألجنبية، ومواجهة السلع املستوردة، واملحافظة عىل حياة وبقاء مؤسساتها يف ظل األنظمة 

االقتصادية واالجتامعية والسيكولوجية والثقافية وسوق العمل، وتتطلب طبيعة العرص وتحديات 

ملة نوعيات جديدة من القيادة اإلدارية عالية الكفاءة ورفيعة املستوى من النواحي األكادميية العو

واملهنية والثقافية ونوعيات فعالة يف عملية التغيري وقيادات قادرة عىل تعليم مهارة التفكري 

 . اإلبداعي واالبتكاري، ومهارات البحث واالستكشاف وإدارة االبتكار

 وجعلها ميزة  أن تتبنى املؤسسات سياسة التحسينات املستمرة عىل خدماتها،لذا فمن الرضوري 

تنافسية بالرتكيز عىل عنارص إدارة املعرفة، باإلضافة إىل الوصول إىل أساليب وطرق علمية تساعد 

الرشكات الخدمية لالستفادة من إدارة املعرفة وتعزيز ميزاتها التنافسية عن طريق تحسني 

ّظيمية، فمعظم الدراسات العلمية املتخصصة توصلت إىل وجود تأثري إيجايب بني االبتكارات التن

 .إدارة املعرفة واالبتكارات

ُوتشري إدارة املعرفة إىل االسرتاتيجيات والرتاكيب التي تعظم املوارد الفكرية واملعلوماتية، من   ُ

استخدام املعرفة، بهدف خالل قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية تتعلق بجمع ومشاركة وإعادة 

إيجاد قيمة جديدة من خالل تحسني الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون يف عمل املعرفة لزيادة 

العملية التنظيمية الهادفة واملحققة خلق قيمة ُاالبتكار، واتخاذ القرار، وتعد إدارة املعرفة تلك 

 مختلف املجاالت داخل املؤسسات،  وكفاءة متزايدة يفتنظيمية ورأس مال برشي، ومعرفة جديدة

 : وتتضمن ثالثة مكونات رئيسة، تتمثل يف
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 عليها،  تشمل التقاط وتوليد االحتياجات املعرفية، مع القيام باملحافظة:عمليات إدارة املعرفة 

ّواملشاركة فيها عن طريق تقنيات املعلومات واالتصال واستخدامها بطريقة فعالة مبا يضمن 

 .ؤسسةتحقيق غايات امل

 تختلف تقنية املعلومات عن تقنية املعرفة؛ ذلك أن تقنية املعلومات : تقنيات إدارة املعرفة

 تشمل والتيهي وسيلة ملعالجة املعرفة، أما تقنية املعرفة فهي حجر الزاوية إلدارة املعرفة، 

املعرفة التقنيات املتطورة للمعرفة املستخدمة لتطبيق عمليات إدارة املعرفة، عن طريق فريق 

 .لرفع إنتاجية املؤسسة

 يشمل كالً من صناع املعرفة ومديريها الذين يحملون عىل عاتقهم الحث عىل :فريق املعرفة 

التطبيق الجيد للمعرفة، وإزالة كافة العوائق التي تقف يف طريق وصول املعرفة إىل أفراد 

 .املؤسسة

 :الفرق بني اإلبداع واالبتكار داخل املؤسسات

إلبداع باستكشاف فكرة جيدة ومتميزة، أما االبتكار فيتعلق بوضع تلك الفكرة  يتعلق ا 

ُموضع التنفيذ، أي أن االبتكار هو التطبيق الفعيل لألفكار املبدعة، والذي يشري إىل الرغبة يف 

ُالتوصل إىل ما هو جديد ويضيف قيمة وأهمية أكرب للمؤسسة وأرسع مقارنة باملنافسني، يف سوق 

 املعرفة هي األساس، وهذا يعني أن تكون املؤسسة هي األوىل يف عرض الفكرة، واألوىل أصبحت فيه

 .يف املنتج، واألوىل يف السوق

ابلة ق، فيقصد به التوصل إىل مفاهيم جديدة ُأما بالنسبة ملا يعرف باالبتكار التنظيمي 

اث تغريات تقنية للتحول إىل سياسات وطرق لتجسد األفكار اإلبداعية يف شكل منتجات، بإحد

ُتساهم يف خلق منتجات وخدمات، تحتوي عىل إضافات جديدة تختلف عن باقي املنافسني، ويظهر 

 : االبتكار املؤسيس يف ثالثة أشكال هي

وعمليات وسياسات  يشمل كافة التغريات يف الهيكل التنظيمي وتصميم العمل :االبتكار اإلداري 

 املعارف الجديدة حول األسواق، والتمركز ذلك كله استغاللواسرتاتيجيات املؤسسة، والهدف وراء 

  .الجيد يف السوق التنافسية
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ريات يف التقنيات ي يشمل تطوير منتجات وخدمات املنظمة، أو إدخال تغ:االبتكار التقني

ات يف أساليب اإلنتاج، حيث تولد االبتكارات وتدعم من قبل فريق املعرفة رياملستخدمة، أو تغي

 .لكون الخربة لذلكالذين مي

 .ُ يركّز عىل االهتامم برضا الزبون بتقديم خدمات إضافية:االبتكار اإلضايف 

 تنافسية، تنطلق من تثمني كإسرتاتيجيةلذلك فمن الرضوري االعتامد عىل إدارة املعرفة  

 تعزيز كفاءاتها ومواردها البرشية باعتبارها الرصيد الحقيقي الكفيل بتحقيق إدارة فعالة تهدف إىل

 .امليزة التنافسية املستدامة عن طريق تحسني االبتكارات التنظيمية

 وإدارة املعرفة ولقد أثبت بعض الباحثني وجود عالقة تأثري متبادلة بني كل من املعرفة واالبتكار، 

ل واالبتكارات التنظيمية، حيث تظهر عالقة التأثري بني إدارة املعرفة واالبتكارات التنظيمية من خال

  :اآليت

  ًإن كل عنرص من عنارص إدارة املعرفة يؤثر سلبا أو إيجابا يف االبتكارات التنظيمية إىل أن تصبح ً

االبتكارات معرفة بعد تطبيقها يف قاعدة املعرفة باملؤسسة مام يستدعي تجديد العملية مرة 

 .أخرى للبحث عن ابتكارات جديدة

 تركز اإلدارة عليها  تفعيل نشاطات إدارة املعرفة، حيث ًتلعب االبتكارات التنظيمية دورا فعاالً يف

يف عملية توليد املعرفة بهدف اتخاذ القرارات اإلدارية الكفيلة بتوجيه املوارد البرشية إىل استثامر 

املعرفة، وخزنها، وتوثيقها، واستعاملها كسالح تنافيس، وتساعدها أيضا عىل امتالك الوسائل التقنية 

ما تريد املؤسسة الوصول إليه حتى تساير التطورات املتالحقة، وذلك من خالل تلك الكفيلة بتلبية 

عىل توجيه نظم العمل املعريف، وفرق املعرفة إىل تطبيق السياسة التعديالت الهيكلية التي تعمل 

 .الجديدة للمؤسسة

 ًكيفية تطوير املوهوبني قياديا؟ 

ة قد يتطلب تطوير اإلمكانيات غري العادية التي من املدراء، فنون القياد إن تعليم املوهوبني 

يحملونها باإلضافة إىل تنمية القيم واالهتاممات والدوافع، ذلك للتمكن من توجيه تلك املواهب 

 .لخدمة املجتمع
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مثل  -ولقد أثبت أرسطو بأن القادة يولدون وال يصنعون، لكنه ثبت حديثا أن القدرات القيادية 

ال تزدهر ما مل تبذل أي جهود لتطويرها، فعىل الرغم من أننا ال  -لفكرية القدرات اإلبداعية وا

نتوقع أن يصبح كل املواطنني الذين لديهم قدرات قيادية قادة عظامء يف مجتمعاتهم أو حتى يف 

األوساط التي يعملون فيها، فإنه من املنطقي افرتاض أن األشخاص الذين لديهم مهارات قيادية 

 . قابلية ليصبحوا قادة فاعلني أو تابعني ملتزمني يف مجال حل املشكالتقوية يكونون أكرث

ًإن تطوير املوهوبني قياديا يتطلب يف بادئ األمر اكتشاف موهبتهم، األمر الذي يجعلنا  

 نتساءل؛ كيف ميكننا أن نكتشف مثل هذه املوهبة؟

ة، مثل هذه السامت قد إن بعض املوهوبني يتسمون بسامت معينة تشري إىل قدراتهم القيادي 

تساعدنا يف التعرف عليهم ومن ثم استهدافهم لربامج تدريب القادة لتطوير هذه املوهبة، فهم 

ًدامئا يرغبون بالتحدي وقادرون عىل حل املشكالت، بل وقادرون أيضا عىل التفكري بطريقة ناقدة، 

 .رونتهم يف التفكري والترصفكام أنهم يتميزون بقدرتهم يف بناء العالقات، وتحفيز اآلخرين، وم

وعىل الرغم من أن العبقرية الفكرية ليس بالرضورة أن متثل أحد أهم متطلبات القيادة  

 -ًالحكيمة، فإن املوهوبني فكريا يتمتعون بالقدرة التي تؤهلهم ملناصب قيادية بارزة يف املستقبل 

 .إذا تم تدريبهم بشكل جيد

ِ وامللكات، أصبحت برامج املوهوبني الحديثة تركِّز بشكل وألهمية استثامر مثل هذه القدرات  ُ

أسايس عىل تطوير القدرات القيادية، ولكن كانت املشكلة تكمن يف عدم وجود نظام تعليمي 

يتعلق بتطوير القدرات القيادية وجد أي دراسة أو إنتاج بحثي تلتطوير املهارات القيادية، كام أنه ال 

املهارات األساسية للقيادة، وتم تصنيفها يف  ء عىل البحث والدراسة حولللمبدعني، ولهذا ركز العلام

 والتواصل مع اآلخرين وصنع القرار، واستنادا عىل هذا اإلدراك وحل املشكالت: أربع مجموعات هي

التصنيف ظهر ما يسمى بنموذج تدريب القادة الذي أصبح فيام بعد فكرة رئيسية لتطوير برامج 

 .املوهوبني
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 : ييل نقدم شكل توضيحي لنموذج تطوير القادةوفيام 

 

 

 

وما يلفت النظر يف هذا النموذج هو أن بناءه يتفق مع النظرية العامة التي تقول بأن نصفي  

ن وظائف ذهنية مختلفة ولكنها متكاملة، فاإلدراك وحل الدماغ البرشي األيرس واألمين يضام

املشكالت املوجودة يف الجانب األيرس من النموذج يقوم بها الجانب األيرس من الدماغ، يف حني أن 

التواصل مع اآلخرين وصنع القرار املوجودة يف الجانب األمين من النموذج هي من وظائف الجانب 

 .األمين من الدماغ

ً العنارص اإلدراكية املتمثلة يف اإلدراك وحل املشكالت جنبا إىل جنب مع التواصل وبهذا تتحد 

  .مع اآلخرين وصنع القرار والتي تعترب من العنارص الفاعلة، ليتم بذلك تحقيق القيادة املتكاملة
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 :اإلدراك

ُّ يقصد باإلدراك استعادة املعلومات أو رسعة التذكر وتعلم كيفية بناء قاعدة عل  َ مية لالستفادة ُ

من املعارف التي تم اكتسابها من خالل الربامج التعليمية العامة، عندما توجد لديهم مثل هذه 

ًالقاعدة العلمية، ميكننا حينئذ أن نقدم لهم برامج متنوعة تناسب موهبتهم، إضافة إىل ذلك فإن  ٍ

مات، عىل أن يتضمن املوهوبني يحتاجون إىل التدريب عىل أساليب البحث والتقيص حول املعلو

هذا التدريب تعريف املشاكل الحياتية وإجراء عمليات عصف ذهني للبحث عن حلول إبداعية 

 .سواء عن طريق ابتكار جديد أو حل إبداعي متميز

 :حل املشكالت

 ميثل هذا العنرص جوهر اإلبداع وأحد أهم برامج تعليم املوهوبني، فهو يحفز املرونة والطالقة يف 

طريقة إبداعية، ويقوي مهارات التواصل والعمل الجامعي والتغلب عىل الضغوط، التفكري ب

ًومواجهة التحديات، كام أنه يطور مهارات التفكري النقدي والتحلييل، ونظرا ألهمية هذا العنرص 

فقد ظهرت برامج كثرية مستقلة لتعليم حل املشكالت بطرق إبداعية منها؛ برنامج يس يب إس 

)CPS ( وسكامرب)SCAMPER ( وتريز)TRIZ (وغريها من الربامج ذات العالقة. 

 :التواصل مع اآلخرين

 يعترب التواصل تقنية إجرائية أساسية يف فهم التفاعالت البرشية وتفسري النصوص والخربات وكل 

 وبالتايل ميكن الجزم بالقول أن التواصل أصبح علام قامئا بذاته له تقنياته الخاصة وله االتصالطرق 

أساليبه وأشكاله املحددة، وهو يف نفس الوقت مبثابة الوعاء املتسع الذي تستقي منه معظم العلوم 

 .التقنيات والوسائل من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها التي رسمتها

أحد أبرز أدوار القيادة هي القدرة عىل التـأثري وحتـى يكـون متـدريب اليـوم هـم إن   

موا مهارة التواصل مع اآلخـرين وفـن اإلقنـاع، فبـدون تلـك قادًة الغد، فإن عليهم أن يتعل

  ِّاملهارة لن تكون قيادتهم مؤثرة، ومام تجدر اإلشـارة إليـه أن تطـوير هـذه املهـارة يتفعـل
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كلام تراكمت الخربات االجتامعية واملعلومات النظرية املتعلقة مبهارة التواصل مثل؛ القدرة عىل 

ي والشعور باآلخر وضبط املشاعر الشخصية والقدرة عىل العمل ضمن الفريق والتقمص العاطف

التحكم فيها وتوجيهها، وذلك حتى تتحول التجربة والعلم إىل ذكاء عاطفي مؤثر وفاعل يسهم يف 

 .بناء صورة سليمة لألدوار املستقبلية لقادتنا املوهوبني

 :صنع القرار

لقرار فهو املعيار األهم الذي يحكم  بعد اقرتاح عدد من الحلول للمشكالت، تأيت أهمية صناعة ا

عىل نجاح القيادة أو فشلها يف استغالل مواردها املالية والبرشية، وليك يصل املوهوب إىل القدرة 

اإلدراك وحل املشكالت "ًعىل صناعة قرار ناجح فإن عليه أن يكون متقنا للعنارص السابقة 

 ".والتواصل

 والتي رشيدة ينبغي أخذ بعض العوامل يف االعتباروليك تتم عملية اتخاذ القرارات بطريقة  

 :تتمثل يف

 وهذا يتطلب :يبنى القرار عىل عنارص ملموسة وغري ملموسة وأيضا عاطفية ورشيدة 

 .  ًبالرضورة مرونة ذهنية متكن من أخذ هذه العنارص جميعا يف الحسبان

 ة تساعد عىل تبسيط أن معرفة الفرص :أن يؤدي كل قرار إيل نتيجة تسهم يف تحقيق الهدف

 .ًمهمة اتخاذ القرار ومن األمور الحيوية يف القرار أن يكون عمليا وقابالً للقياس والتطبيق

 أي أن هناك جهات ترحب بالقرار، وأطرافا  :ال ميكن إرضاء كل األطراف الذين ميسهم القرار 

 التحدي الرئييس الذي كانت تتمنى لو أن القرار كان مختلفا، ولذا فبعد الوصول إىل القرار فإن

 .يواجه القائد، هو رشح وكسب مقاومة الجامعة بكاملها

 أن قيام الفرد مبالحظة أو دراسة  :مامرسة عملية اتخاذ القرار الكتساب املهارة

 القرارات التي يتخذها اآلخرون لن تنفعه كثريا، كام أنها ذات قيمة محدودة يف سبيل 
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ت، أن املحك األسايس لرفع مستوى القائد هو املامرسة الفعلية جعله ماهرا يف عملية اتخاذ القرارا

لهذا النشاط، وال يهم أن تحدث أخطاء يف البداية، ولكن املهم هو رفع مستوى املدير يوما بعد 

 .يوم

 يتخذ أن أن القرار الحاسم ال يعنى مطلقا  :تستلزم عملية اتخاذ القرارات الفعالة وقتا كافيا

ة، فمن املفيد تقلب األفكار واالحتامالت املختلفة، حتى ميكن إعطاء عىل عجل، وبدون دراس

ولكن ال يجب عىل . املوضوع تفكريا كافيا، مع تحديد تعريفاته املتبوعة، وتقييمها تقييام سليام

املدير تأجيل اتخاذ القرار إىل ماال نهاية، فالتأخري قد يؤدى إىل سحب السلطة منه ومنحها 

 .رة عىل القيام مبهمة اتخاذ القراراتآلخرين أكرث منه قد

 وأهمية وضع نظام ملتابعة القرارات ال تقترص عىل التأكد من  :وضع نظام ملتابعة القرارات

 :ًتنفيذ القرار بل أيضا لتقييم نتائج القرار وعادة تقوم الرقابة باإلجابة عىل السؤال التايل

القرارات الخاطئة ألنه من املعروف أن  وينبغي توقع بعض ً خاطئا؟مًهل كان القرار سليام أ

من ال يخطئ لن يتقدم، ولكن هذا القول ال يعنى دفاعا عن الحكم السيئ وعدم املسئولية، 

ولكنه يعنى االعرتاف بأن الظروف قد تتحقق بطريقة تخالف تلك التي توقعناها، أو أن 

 .موفقاالتقييم الذي تم لعنارص املوضوع رغم ما بذل فيه من جهد؛ مل يكن 

 إن القرارات تجلب معها التغيري وينبغي عىل املدير أال يخىش التغيري  :االعرتاف بحتمية التغيري

فاألشياء ال تبقي ساكنة بل هي دامئة الحركة، وهذه الحركة قد تكون بناءه أو هدامة، ويحاول 

 .البناءةاملدير عن طريق قيامه بعملية اتخاذ القرارات املحافظة عىل الحركة اإلنشائية 

 نظــرا لــرتابط وظــائف  :االعــرتاف بــأن القــرار ســيرتتب عليــه سلــسلة مــن األعــامل 

 نه يف كثري مـن الحـاالت، نجـد أن سلـسلة مـنإاملنشأة بعضها مع البعض اآلخر، لذا ف
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األعامل املرتتبة عىل قرار معني متتد إىل خارج حدود التأثري األصلية املقصودة، وبالتايل ينبغي عىل 

 يكون مستعدا للدفاع عن قراره،أو تعديله، أو إلغائه وذلك يف ضوء سلسلة األعامل التي املدير أن

 .يجلبها القرار

 :مستويات اتخاذ القرارات

، وهى املستوى االسرتاتيجي، ةًميكن تصنيف القرارات وفقا للمستويات التنظيمية يف أي منظم 

 .مستوى املعرفةوواإلداري، والتشغييل، 

 وتحدد هذه القرارات األهداف واملوارد والسياسات  : عىل املستوى االسرتاتيجياتخاذ القرارات

الخاصة باملنظمة، إن املشكلة الرئيسية عىل هذا املستوى من القرارات تتعلق بالتنبؤ 

 .باملستقبل الخاص باملنظمة والبيئة وتحقق املوامئة والتكيف بني املنظمة والبيئة

 وتتعلق مبدى كفاءة وفعالية استخدام املوارد، والرقابة  :دارةاتخاذ القرارات عىل مستوى اإل

عىل مستوى أداء الوحدات اإلدارية باملنظمة، ويتم اتخاذ هذه القرارات عن طريق املديرين يف 

 .اإلدارة الوسطي وىف إطار السياسات العامة واألهداف االسرتاتيجية

 وعية من القرارات مع تقييم األفكار وتتعامل هذه الن :اتخاذ القرارات عىل مستوى املعرفة

الجديدة للمنتجات والخدمات، وأساليب االتصال باملعرفة الجديدة، وأساليب توزيع 

 .املعلومات يف جميع أجزاء املنظمة

 ويتعلق النوع األخري من القرارات بتنفيذ األعامل  :اتخاذ القرارات عىل املستوى التشغييل

 العليا والوسطي، وتحديد معايري للمنافسة واستخدام املوارد واملهام املحددة بواسطة اإلدارة

 .املتاحة، وتحقيق الرقابة عىل التشغيل واألداء اليومي

، والتي ستيفن كويفوهناك صفات لصيقة بالقادة املوهوبني وامللتزمني باملبادئ كام يقول  

 :وهي" لقيادة عىل ضوء املبادئا"ظهرت يف كتابه 
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  أنهم يشعون طاقة إيجابية، فالقائد مبتهج، نشيط، مرشق الوجه ال يعرف العبوس والتقطيب

 .ًإال يف موضعهام، متفائل إيجايب، ومتثل طاقتهم شحنة للضعيف ونزعا لسلبية القوي

 نة، كام أنهم أنهم يسارعون إىل تقديم الخدمات وينظرون إىل الحياة كرسالة ومهمة ال كمه

 .يشعرون بالحمل الثقيل وباملسؤولية

 ال يبالغ القائد يف رد الفعل تجاه الترصفات السلبية أو الضعف اإلنساين، : أنهم يثقون باآلخرين

ًويعلمون أن هناك فرقا كبريا بني اإلمكانيات والسلوك، فلدى الناس إمكانيات غري مرئية  ً

 .للتصحيح واتخاذ املسار السليم

 نفسية ًعيشون حياة متوازنة، فهم اجتامعيون، ومتميزون ثقافيا، ويتمتعون بصحة أنهم ي

 وهم أبعد ما وجسدية طيبة، ويشعرون بقيمة أنفسهم وال يقعون أسارى لأللقاب واملمتلكات،

يكونون عن املبالغة وعن تقسيم األشياء إىل نقيضني، ويفرحون بإنجازات اآلخرين، وإذا ما 

 . هذا اإلخفاق بداية النجاحأخفقوا يف عمل رأوا

 سباقون ينبع األمان لديهم من الداخل وليس من الخارج ولذا فهم: أنهم يرون الحياة كمغامرة 

للمبادرة تواقون لإلبداع ويرون أحداث الحياة ولقاء الناس كأفضل فرصة لالستكشاف وكسب 

 .ةالخربات الجديدة؛ إنهم رواد الحياة الغنية الرثية بالخربات الجديد

 يتكاملون مع غريهم ويحسنون أي وضع يدخلون فيه، ويعملون : أنهم متكاملون مع غريهم

مع اآلخرين بروح الفريق لسد النقص واالستفادة من امليزات، وال يرتددون يف إيكال األعامل 

 .إىل غريهم بسبب مواطن القوة لديهم

 للشخصية رسة األبعاد األربعةيدربون أنفسهم عىل مام: أنهم يدربون أنفسهم عىل تجديد الذات 

فهم ميارسون الرياضة والقراءة والكتابة .. البدنية والعقلية واالنفعالية والروحية: اإلنسانية

والتفكري، ويتحلون بالصرب وكظم الغيظ ويتدربون عىل فن االستامع لآلخرين مع املشاركة 

 .الوجدانية
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 فعندما يفكر أي قائد بإصدار أمر : وامرإنهم يدربون أنفسهم عىل األسلوب األمثل إلصدار األ

هل لديه متسع من "ثم يسأل نفسه ) املوقف والشخص(ما، فعليه أوال أن يأخذ بعني االعتبار 

 ألن "الوقت للرقة والدبلوماسية؟ وهل األمر موجه لشخص منتج أم لشخص متقاعس كسول؟

   :وأنواع األوامر هي، كل شخص له نوع من األوامر التي يجب أن يتخذها معه مصدر األمر

نضطر إىل استخدام هذا النوع مع املهملني والكسولني والذين تنقصهم  :األمر الرصيح املبارش 

 . القدرة عىل الرتكيز

ًيستخدم إذا كان العمل روتينيا وكانت عالقة املدير باملوظف مبنية عىل  :األمر بصيغة طلب 

 بدقة تجعلك تطمنئ أن املوظف سوف يدرك أن ما الثقة املتبادلة، فمثالً ممكن أن تصيغ طلبك

 . تطلبه منه هو أمر، وإنه ال ميلك سوى التنفيذ

التطوع والتميز بنفس الوقت، إىل يربز املوظف التواق للعمل والذي مييل : األمر التطوعي 

 فعىل سبيل املثال، يطرح سؤال ألداء أي مهمة غري مريحة عىل الرغم من أهميتها، ولكن ال يود

 فضول املتطوع بطرح سؤال من يريد عمل استثارةًأحدا القيام بأدائها، وهنا يأيت الذكاء يف كيفية 

كذا؟ هنا املتطوع يضع يف اعتباره أن مبادرته اإليجابية ستؤيت مثارها عندما يتذكره املدير يف موسم 

 . الرتقيات، لكن املوظف األخر إذا كلف بهذا األمر سيشعر بأنه مستهدف

يعترب هذا النوع من األوامر من أفضل طرق إلقاء األوامر ولكن برشط أن  :مر بصيغة سؤالاأل 

يلقى عىل املوظفني املتحفزين واملجتهدين، فلألسف قد نالحظ أن هناك بعض الصعوبات ألنك 

تتعامل مع فئات مختلفة من املوظفني منها من تتصيد األخطاء وتسعد لتنفيذ التعليامت التي 

وهناك فئة أخرى تنظر لألمر ! ؤال فقط ملجرد رغبتهم يف أن يبدو املدير يف مظهر املغفليتضمنها س

 .بصيغة سؤال عىل أنه عالمة ضعف، فيتجاهلون تنفيذ املطلوب
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 ةاءـــإض

 مبادئاألفراد فتعليم ،د أناس آليني أذكياءمجر ال تكون القيادة فاعلة إذا كانت قاعدتها 

 .القيادة يجب أن يتضمن مامرستهم لتلك القيادة

 البد أن تتطابق أخالقيات القائد الشخصية مع أخالقيات املهنة التي يقوم بها، وكثري من

القادة يصلون إىل أعىل املناصب، ولكنهم يسقطون من فوق عروشهم نتيجة لحدوث

 .قهم الشخصيةتصدع يف مستوى أخال

 ًفال تكن سيفا لينا وال قلبا جامدا ولكن استخدم األسلوب: القائد ميلك العقل والقلب ً ً ً

 .العلمي الصحيح يف مكانه الصحيح
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 الفصل التاسع 

  القائد املتميز وفن إدارة رصاعات العمل  

 :مفهوم الرصاع

ًلحالة التي يبدو فيها أن هناك تعارضا بني طرفني أو أكرث أو تلك ا"ميكن تعريف الرصاع بأنه  

أنه حالة من الفعل بني اتجاهني أو أكرث ناتجة عن الرغبة يف االستحواذ عىل أكرب قدر من وسائل 

 ".اإلشباع التي تبدو نادرة

 وجهات النظر ملفهوم الرصاع

 أطرافه يف العنف والتدمري هناك من نظر للرصاع عىل أنه سالح ذو حدين ميكن استخدام أحد 

 فاعلة للنمو والرقي وحفز املوظفني نحو التجارب ةأداكوتقويض البنيان اإلداري كام ميكن توجيهه 

ًلية والبناء، وبالتايل فالرصاع ميكن أن يكون سلبيا ولكنه أيضا ميكن إن يكون ايجابيا، وميكن عالفا ً

 : محددتني هامتناول مفهوم الرصاع التنظيمي من خالل وجهتي نظر

 ):التقليدية(النظرة الكالسيكية  1-

أدىن إىل يرى أصحاب هذه النظرة الكالسيكية أن الرصاع يشء غري مرغوب فيه، ويجب تقليله  

حد ممكن، أو إزالته من خالل االختيار السليم لألفراد، والتدريب، وتوصيف الوظائف، وإعادة 

تقليل أو احتامل منع بعض أشكال الرصاع غري املرغوب التنظيم وغالبا ما تساعد هذه املبادئ عىل 

 .فيه
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فاملفهوم التقليدي يرى يف الرصاع أنه عملية أو سلوك تنظيمي معطل وغري مرغوب فيه ناتج عن 

تعارض أو اختالف أو خالف بني الرئيس والعاملني، أو بني العاملني بعضهم بعضا، ويؤدي إىل تفتيت 

وتقليل روح الجامعة، وارتفاع معدالت دوران , التعاون فيام بينهموخفض درجة , جهود العاملني

وارتفاع الخسائر , العمل، وعدم القدرة عىل تحقيق الرضا الوظيفي، وضعف االنتامء للمنظمة

وبحكم هذا , ما يعوق تحقيق أهدافها ويهدد بقاءها واستمرارها يف نشاطها, املادية للمنظمة

ًالتنظيمي يكون دامئا سلبيا وغري فاعل وغري صحياملفهوم التقليدي فإن الرصاع  األمر الذي يتطلب , ً

ولألسف هذا املفهوم هو األكرث . من القيادة تجنبه واالبتعاد عنه قدر اإلمكان لتفادي التوتر والقلق

 .ًشيوعا يف منظامتنا املحلية

تج عن الهيكل فأصحاب تلك النظرة يتناولون الرصاع عىل أنه نوع من النقص، والقصور النا 

التنظيمي، وغالبا ما يؤدي هذا الرصاع إىل التأثري عىل كفاية وفعالية املنظمة، وبصفة عامة، فإن 

أصحاب هذه النظرة يرون أن عالج النتائج السلبية للرصاع يكمن يف معالجة جوانب القصور يف 

رية ملعالجة الرصاع الهيكل التنظيمي بالدرجة األوىل ويتضح من هذا االفرتاض أن الجهود اإلدا

تحسني قنوات االتصال، : التنظيمي يجب أن توجه إىل تحسني العديد من األبعاد التنظيمية مثل

وتحديد املهام،واالختصاصات الوظيفية، واالهتامم بصياغة القوانني واإلجراءات التنظيمية، كوسائل 

 الهيكل التنظيمي املناسب وكذلك يتضح أن عدم قدرة اإلدارة عىل تكوين, أساسية لعالج الرصاع

 .ميكن أن يؤدي إىل تزايد حدة النتائج السلبية للرصاع التنظيمي

 ):السلوكية(النظرة الوظيفية  2-

ًيتبنى بعض الباحثني يف اإلدارة مفهوما أكرث حداثة ومغايرا ملفهوم , من جهة أخرى  ً

وسمة أساسية التقليديني حول الرصاع، فهو بالنسبة لهم ظاهرة تنظيمية إيجابية 

مالزمة للتفاعالت اإلنسانية يف أي منظمة، وهو عىل نوعني رصاع سلبي وغري فاعل 

فالرصاع اإليجايب أو الحميد هو أحد املتغريات األساسية للنمو , ورصاع إيجايب فاعل

 ،  طبيعيةيتناولونه بحسبانه ظاهرة, واالستمرار والتطوير التنظيمي الذي تنشده كل منظمة
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مية، تصاحب التفاعالت اإلنسانية داخل أي منظمة، وال ميكن التخلص منه، بل ينبغي حتمية تنظي

 .إدارته، وتحقيق أقىص استفادة ممكنة منه

ًتعتمد هذه النظرة عىل املفهوم القائل بأن تشخيص املوقف وتحليله يعترب أمرا رضوريا   ً

ارها عند التعامل مع الرصاع رضورة وبالتايل فإنه من األمور الهامة التي يجب اعتب, للعمل واألداء

البحث عن بدائل إلدارة الرصاع ومن ثم دراسة املوقف األكرث مناسبة ومالءمة لكل من هذه 

 .البدائل التي ميكن إن تحقق فيها أقىص كفاية

وعليه إذا نشأ موقف رصاع وكانت فيه أهداف اإلطراف املختلفة غري متكاملة فإن من  

للتعامل يتمتع بأفضل إنتاجية ممكنه من بني البدائل املتوافرة مع رضورة الرضوري اختيار أسلوب 

 ربح الذي يربح فيه -  خسارة هو اقلها إنتاجا، بينام بديل ربح–األخذ بعني االعتبار إن بدل ربح 

كل من الطرفني مع إن ربحاهام قد ال يكون متعادالً هو أفضل إنتاجيه ولذا فإنه يعترب أفضل 

 .ار من بني بدائل إدارة الرصاع والتعامل معهمنطلق لالختي

 :تجاهات املنظامت حول الرصاع فيام ييلاكام ميكن تقسيم 

 وهو اتجاه ينظر إىل الرصاع عىل أنه فرصة جيدة لتلمس مواطن الضعف يف :االتجاه اإليجايب -1

ملختلفة املنظمة ومن ثم إيجاد الحلول النافعة لها عن طريق قبول املقرتحات ووجهات النظر ا

والتفكري الخالق يف سبيل تطوير اإلجراءات حول موضوعات الخالف مع تشجيع عملية اإلبداع 

 األداء وزيادة اإلنتاجية وبناء عالقات جيدة بني األفراد واألساليب والهياكل التنظيمية لتحسني

 .عن طريق إحداث تغيري حقيقي للوصول إىل تحقيق األهداف املنشودة

وهو اتجاه ينظر إىل الرصاع من جانبه السلبي حيث إنه يشتت الجهود  :االتجاه السلبي -2

ًويستهلك قدرا كبريا من موارد املنظمة ويتسبب يف زيادة ضغوط العمل عىل املوظفني مام  ً

يقلل من اإلنتاجية ويضعف األداء ويوتر العالقات بينهم فيصبح التعاون مستحيالً مام يتسبب 

 .راديف حاالت من العنف بني األف
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ن بعض الرصاعات مرغوب أ وهو اتجاه ينظر إىل الرصاع نظرة واقعية حيث :االتجاه املتوازن -3

كام ينظر إىل أن بعض . بها والبعض اآلخر غري مرغوب بها حسب الظروف واإلمكانيات

ميكن التعامل معها وإدارتها بطريقة الرصاعات ميكن تجنبها وعدم االكرتاث بها والبعض اآلخر 

 .دي إىل حل للمشكلة املسببة للرصاعفاعلة تؤ

 :أسباب ومصادر الرصاع التنظيمي

هناك عوامل عديدة لها دور يف ظهور الرصاع داخل املنظمة كأن يكون الرصاع بني فرد وفرد أو 

أما أسباب جامعة وجامعة أو بني أقسام متعددة ولكل حالة من هذه الحاالت أسباب خاصة بها 

 :الرصاعات التنظيمية فهي

 :مشكالت االتصاالت اإلدارية 1-

معظم املشكالت تعود إىل سوء الفهم أو عدم وضوح خطوط االتصال وقنواته ومشكالت يف  

التواصل بني األفراد والتخاطب املتبادل فيام بينهم بعضهم البعض أو بينهم وبني الجهات العليا، 

 اإلدارية ما قد يرتتب من نتائج  الجيد يساعد عىل التقليل من املخاطر ويجنب املنظامتفاالتصال

سلبية ومن املعوقات التي تواجه عمليات االتصال اإلداري الفروقات بني األفراد فقد يختلف األفراد 

يف مستوى إدراكهم لعملية االتصال، وقد يختلف األفراد باختالف اتجاهاتهم وتتضمن االتجاهات 

 .بالغة يف تخطي خطوط السلطةاالنطواء، وحبس املعلومات وامل: األشكال التاليـة

 :معوقات التنظيم أو املشكالت التي يسببها البناء التنظيمي 2-

وتتمثل هذه املعوقات بوجود هياكل تنظيمية ضعيفة أو عدم وجود هذه الهياكل، مام  

 لكل وظيفة ومن هذه املعطاةيرتتب عليه عدم وضوح االختصاص والواجبات واملسؤوليات 

عادة بني وحدات االستشارة ووحدات التنفيذ أو ما يظهر نتيجة لعدم وجود املعوقات ما يحدث 

 .إدارة للمعلومات
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 : معوقات أو مشكالت تسببها البيئة 3-

تظهر يف البيئة الداخلية والخارجية وتتمثل يف اللغة املستعملة ومدلوالت األلفاظ أو الضعف  

نهج العلمي أو عدم وجود مناخ عمل صحي، يف أجهزة االتصال املستعملة أو نتيجة للبعد عن امل

وهنا ميكن , األمر الذي يرتتب عليه الترصف بطريقة عشوائية وتدين اإلنتاجية وزيادة التكاليف

 :مالحظة بعض العوامل التي تساعد عىل إحداث الرصاع هي

 كأن يكون السبب هو سوء االتصاالت أو عدم كفاءة الهيكل التنظيمي: الظروف. 

 ًكأن يقوم اإلداريون بإدراك الرصاع وفقا ملفهومهم ومعرفتهم: عإدراك الرصا. 

 كأن يقوم األفراد برتجمة الرصاع عىل شكل منافسات أو تحالفات: ترجمة الرصاع. 

 :االعتامد املتبادل يف العمل 4-

واملقصود بذلك املدى الذي تعتمد , ويعترب من األسباب الرئيسية يف الرصاع بني املجموعات 

وهذا املوقف يحتاج إىل , وعتان وتحتاج كل منهام إىل األخرى لتنجز عملها وتحقق أهدافهافيه مجم

 عنه رصاعات قد تكون حادة تؤدي إىل التوتر والقلق أالتعاون املتبادل بني املجموعتني إال أنه ينش

 .واإلحباط، وبالتايل ميكن استنتاج كلام زادت العالقات االعتامدية زادت حدة الرصاع

 :غموض الوسائل واألهداف أو تعارضهام 5-

زداد غموض األهداف والوسائل افكلام ,  األهداف والقيم واألساليب من شخص آلخراختالف 

الالزمة لتحقيقها ينشأ الرصاع وتزداد حدته، من املعلوم إن كل مؤسسة متارس نشاطاتها يف إطار 

رث من أنواع التعارض بني األهداف هدف عام للمؤسسة، إال إن ذلك ال مينع من وجود نوع أو أك

الخاصة حيث تستغل بعض املجموعات هذا الغموض أو التعارض يف زيادة حجمها أو مكانتها عىل 

 .ىحساب املجموعات األخر
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 : ييل ومن أسباب الرصاع أيضا ما

 االنتامئات والوالءات الوظيفية واملهنية. 

 التباين يف الصفات واألمناط الشخصية. 

 د يف الحصول عىل مكانة بارزة بدال من الرتكيز عىل مصلحة الفريقسعي األفرا. 

 شهوة السيطرة عىل فريق العمل. 

 املسؤولنيوتراخي , اإلحباط الذي قد يصيب أعضاء الفريق لبقاء الرصاع دون حل. 

 :ومن املؤرشات أو األعراض التي تدل عىل وجود الرصاع

 نفاذ صرب األعضاء. 

 عرضها والتعبري عنهااستكاملهجوم قبل تعرض األفكار املطروحة لل . 

 نحياز األعضاء إىل تحالفاتا. 

  انفعايلإبداء املالحظات والتعليقات بشكل. 

  كالميا أو باإلشارةاالرتياحالتعبري عن الغضب وعدم . 

 :أساليب إدارة الرصاع

كان هناك يتفق كتاب اإلدارة عىل وجود األساليب الشخصية يف إدارة الرصاع بني األفراد وإن  

بتحديد خمسة أساليب إلدارة ) بليك وموتون(وقد قام .. خالف بينهم حول مدى فاعلية كل أسلوب

االهتامم باألفراد داخل : الرصاع بني األفراد أوضحاها عىل شكل شبكة إدارية لها بعدان هام

وقد ) 9( إىل )صفر(ً وجعال لكل من هذين البعيدين إحداثا ميتد من ،املنظمة، واالهتامم باإلنتاج

ركز الباحثان عىل النقاط الواقعة يف زوايا الشبكة، وكذلك النقطة الواقعة يف الوسط، وبالتايل حددا 

 :األساليب الخمسة التالية إلدارة الرصاع

 ويقصد بـه علميـة االنـسحاب مـن إدارة الـرصاع، فأسـلوب تجنـب :أسلوب التجنب -1

تجاهـل أو الفـصل بـني األطـراف الرصاع مع الطرف اآلخـر عـن طريـق التأجيـل أو ال

 فقد يتجنب املدير حضور اجتامع معـني، رغـم إن هـذا املوقـف يـؤدي إىل, ةاملتنازع
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إن يكون هناك إحداث نتائج سلبية عىل تحقيق األهداف ومع ذلك ميكن اللجوء إليه مثال ذلك 

 .حد املرؤوسنيأآخرون ميكنهم إدارة الرصاع أفضل من املدير مثل 

 وفيه يترصف املدير كام لو كان يعتقد إن الرصاع سيزول مبرور الوقت :ةأسلوب املجامل -2

طراف عىل طراف الرصاع إىل التعاون محاوال تقليل التوتر، وهذا األسلوب يشجع األأويدعو 

إخفاء مشاعرهم، لذلك فاعليته قليلة يف التعامل مع الكثري من املشاكل ويتم اللجوء إليه إذا 

 .طراف الرصاعاختالف الشخصية ألكان الرصاع قامئا عىل 

 ويتصف بقدر معتدل من كل من الحزم والتعاون، ويتم اللجوء إليه إذا :أسلوب الحل الوسط -3

 .تساوت قوة طريف الرصاع من خالل املفاوضات

 يلجأ املدير يف استخدامه لهذا األسلوب إىل قوة السلطة واملركز والحل الذي :أسلوب املنافسة -4

طراف فقط، عندما يكون الرصاع بني الزمالء يلجأ املدير حد األأ صالح يتوصل إليه يكون يف

ملامرسة السلطة عىل الطرف األخر، واالعتامد عىل هذا األسلوب يخفف من الدافعية للعمل، 

 .ويتم استخدامه إذا كانت القضية طارئة واتخاذ ترصف رسيع

ويتميز هذا , ط الخالف عن طريق العمل عىل نقاط الوفاق وتجنب نقا:أسلوب التعاون -5

اإلنسانية، حيث األسلوب باهتاممه ببعدي الحزم والتعاون واللجوء إىل القوة واىل العالقات 

 وطرح بدائل الحل ومناقشتها طراف ذوي العالقةيقوم املدير بدراسة أسباب الرصاع مع كافة األ

ا األسلوب يلزمه الوقت طراف حتى يتم عالج األمر، عالجا فعاال مقبوال من الجميع، وهذمع األ

ن أالكايف الذي قد ال يتوفر للمدير أحيانا إال أنه أفضل األساليب، ويتم اللجوء إليه إذا ك

ن ال يقوم املعلم بالتخطيط أموضوع الرصاع قضية أساسية تؤثر عىل أنجاز األهداف الرتبوية ك

 .لعمله

 :رة الرصاع بني املجموعات هي أن هناك ثالثة اتجاهات فكرية إلدانأما لورانس ولورس يريا 
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 . ويركز عىل إدارة الرصاع بني املجموعات التي تتنافس عىل املوارد املحدودة:االتجاه التفاويض -1

السلطة  ويركز عىل إدارة الرصاع بني املجموعات الناتج عن عالقات :االتجاه البريوقراطي -2

 .ات اإلنسانيةسية يف التنظيم واسرتاتيجية إدارة الرصاع بأسلوب العالقأالر

 . ويركز عىل إدارة الرصاع بني املجموعات الناتج عن مشاكل التنسيق بني النظم:اتجاه النظم -3

 :وقد أورد لونجنيكر وفرينجل مجموعة من األساليب يف حل الرصاع منها

 وهذا يتم إذا مل يوقف الرصاع فإن األقوى هو الذي سيفوز :السيطرة عىل الجامعة األقوى -1

الحاالت يتقبل املدراء هزمية قاسية فإنه ميكن للمدير أن يتنحى بالنقل ويف بعض وإذا كانت ال

 . فإن السيطرة تتم بقرار األكرثية فرصه أخرى للرصاع، وإذا تصارع فريقاننالهزمية وينتظرو

 إن املساومة هي الوسيلة للحل بني املتنافسني، وهذا ينطبق عىل :املساومة بني املتنافسني -2

 .ن الرصاع كرؤساء األقسامأنواع أخرى م

ن مثل أ يف بعض األحيان فإن هذه العالقات تؤدي إىل الرصاع و:تعديل العالقات التنظيمية -3

 .هذه التغريات تحدث رصاعا بني الطبقات املختلفة

 : وهناك عدد من األساليب إلدارة الرصاع يف البيئة التنظيمية منها

 استخدام عىل قبول وجهة نظر معينة عن طريق إلجبار الطرف اآلخر :أسلوب استخدام القوة 

 .النظام

 عن طريق التنازل عن املطالب وقبول مطالب الطرف اآلخر:ّأسلوب التكيف . 

 ملحاولة التقليل من نقاط الخالف والرتكيز عىل وجود مصالح :أسلوب التوفيق والتهدئة 

 ً.بعض مطالبه أيضاعن طريق التنازل ببعض املطالب مقابل تضحية الطرف اآلخر ب, مشرتكة
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 أي محاولة التعرف عىل املصالح املشرتكة بني األطراف والرتكيز عليها ومن ثم الرتكيز :املواجهة 

 .عىل األهداف العليا للمنظمة

ّ األسلوب املناسب لحل رصاع معني يكمن يف تحليل الرصاع للتعرف عىل أسبابه والختيار 

م وغاياتهم ومدى تأثريهم ومن ثم دراسة البدائل ّوآثاره وتحديد أطرافه للتعرف عىل أهدافه

وبالتايل فإن حل الرصاع يعتمد عىل املواقف وعىل , املتاحة الختيار األنسب منها يف حل الرصاع

 .األطراف بالدرجة األوىل

 .إن استخدام كل هذه األساليب يساعد املنظمة عىل تجنب املشكالت وبالتايل التطور والبقاء 

 : باإلرشادات التالية يف عملية الرصاعاالستعانةمدير أو القائد من  وهنا البد لل 

 . أي سعي املدير إلقناع جميع العاملني بوجود هدف يسعى الجميع لتحقيقه:الرؤية -1

 . أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق:األهداف -2

 يرتتب عليه تطوير قنوات االتصال بني جميع األطراف داخل املنظمة اإلدارية بشكل: االتصال -3

 .الشعور بالراحة من قبل املوظفني

 وهذا يتضمن األسلوب والنهج اإلداري الذي يجب مامرسته بشكل يرتتب عليه تأثري :القيادة -4

 .املدير اإليجايب عىل األفراد

 ويتم بصورة مستمرة يف محاولة لتنمية وصقل مهارات العاملني وقدراتهم :التعليم -5

 .ومستوياتهم الثقافية

 اإلشارة إىل أن البعض ال يلجأ إىل حل الرصاع بطريقة علمية عن طريق تحليل الرصاع وتجدر 

ًولكنه يدير الرصاع حسب منط شخصيته، فإن كان انسحابيا أخذ بأسلوب تجنب الرصاع وإن كان 

ًقويا أخذ بأسلوب اإلجبار وإن كان ضعيفا أخذ بأسلوب التكيف وإن كان أصوليا أخذ بأسلوب  ً ًّ

فالبد لنا من إدارة الرصاع الداخيل الذي يشعر به . ًإن كان واقعيا أخذ بأسلوب التعاونالتوفيق و

 :الفرد عن طريق ما ييل
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 ّة املدعمة للقيم واملفاهيم اإلسالمية متزويد الفرد بالقيم واالهتامم بالتنشئة االجتامعية السلي

 .يف مجال العمل

 الغالء حتى عيشة السائد يف املجتمع وظروفالعمل عىل تحديد معيار للرواتب يوافق مستوى امل 

يشعر الفرد بالرضا عام يتقاضاه وال يشعر بالرصاع بني قوى الرش املتمثلة يف الرشاوى والتزوير 

 .  الناس عليهاهالـلـوغريها وبني قوى الخري النابعة من فطرته القومية التي فطر 

 بعض االقرتاحات التي قدمها عدد أما فيام يتعلق بكيفية التعامل مع رصاعات العمل فهناك 

 :من الباحثني لحل الرصاع بطرق بناءة وهي كالتايل

ية حتى مع شدة انفعال الطرف اآلخر، واعرض موقفك الن بعقاالنفعال حاول :العقالنية -1

 .بوضوح وهدوء وبالحقائق، وكن محددا وال تعمم

ابحث عن جذور . ضحمل يفهمك، واسأل واستو حاول فهم الطرف اآلخر حتى لو: التفاهم -2

 الرصاع هل هي حول الحقائق، أم القيم، أم املنهجية، أم األهداف؟

 شاور الطرف اآلخر قبل أخذ قرار يؤثر عليه، إمداده باملعلومات سيشجع التواصل :التواصل -3

 .ويقلل مستوى الرصاع

 .ت العالقة ذاتخدع الطرف اآلخر حتى لو حاول خداعك، واكشف عن كافة املعلومات  ال:املوثوقية -4

 ال تفرض أمورا عىل الطرف اآلخر حتى ولو حاول هو ذلك، وتقبل محاولته :التأثري غري القرسي -5

 .إلقناعك كام حاول أنت إقناع اآلخرين

 الطرف اآلخر وانظر فيام يطرحه من أفكار حتى لو قام هو برفضك، كن ذا رغبة اقبل :القبول -6

 .يف التعلم

 صالح العالقة املتبادلة ومصلحة الطرفني بغض النظر عن  قم بعمل ما فيه:النوايا الحسنة -7

 .موقف الطرف اآلخر، حافظ عىل كرامة اآلخرين وكن مخلصا وأمينا
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 تتمثل والتي بني الجامعات األخرىة عن صور التفاعل يعه الرئيساوقد يختلف مفهوم الرصاع وأنو

 :أهميتها يف

 مشرتكة وقد يأخذ هذا أهدافرث لتحقيق ويتحقق عندما يعمل فريقان أو أك: التعاون  -أ  

 املشاركني األفرادًيارى وذلك عندما يكون ذلك التعاون ناتجا من رغبة تالتعاون الشكل االخ

حد الرؤساء عىل مجموعتني أيفرض  ويحدث عندما اإلجباري فهو التعاون اآلخرأما النوع , فيه

إن عدم التعاون يعنى , إلدارتهة أو  للمنظم املشرتكةاألهدافًأو أكرث التفاعل معا لتحقيق 

 .عدم التنسيق وليس الرصاع

 املوجه للحصول عىل تفضيالت أكرث أو مزايا بحيث يعوق السعي الكفاح أو :املنافسة -ب

حجب ( عىل هذه التفضيالت األخرىحد الجامعات أالحصول عىل هذه التفضيالت حصول 

 ).التفضيالت عن اآلخرين 

 أو الجامعات أو األفراد أن الرصاع هو حاله متطرفة من املنافسة بني Dumcanيرى :  أما الرصاع-ج 

 .يتضمن صورة من صور العداء ورمبا الرغبة يف األرضارما املنظامت والذي عادة 

 يف تصنيف  وذلك بسبب اختالف األساس املستخدمالتنظيميًواعا عديدة من الرصاع أنوهناك  

  : يفات الرصاع أنواع تصنأهم ييلالرصاع، وفيام 

  :  املتنازعةاألطرافًالرصاع طبقا لنوع  1-

أو عدم ) األدوارغموض ( من ة وينشأ هذا الرصاع عندما يكون هناك حال:الرصاع داخل الفرد  -أ  

وينتج من تعدد ) األدواررصاع (وكذلك ,  عليه القيام به بالتحديدينبغيمعرفة الفرد ملا 

 .تعارضهااألدوار التي يقوم بها الفرد و

ويتفجر ,  وغالبا ما يحدث نتيجة للفروق يف األمناط الشخصية بني األفراد:األفرادالرصاع بني   -ب

 .األفرادهذا النوع من الرصاع عادة نتيجة تداخل األدوار، والعالقات التصادمية بني 
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 املفروضة وط مع الضغاألفراد وينشأ هذا النوع عندما يتعامل : والجامعاتاألفرادالرصاع بني  -ج

 .عليهم من جانب جامعات العمل الخاصة بهم

 املختلفة داخل واألقسام اإلدارة ويتمثل يف الرصاع بني :الرصاع بني الجامعات داخل املنظمة  -د

هذه االختالفات يف , قد ال تتفق عىل أسلوب واحد لتأدية العملالتي املنظمة الواحدة 

 .ئم للنزاع التنظيميتوجيهات كل قسم من شأنه إيجاد مناخ مال

ً وغالبا ما يتمثل يف املنافسة بني املنظمة وغريها :الرصاع بني املنظمة وغريها من املنظامت - ه

 . دفع املنظمة لتطوير منتجاتها وابتكار الجديدهمن املنظامت وعادة ما يرتتب علي

من املوظف ن يطلب ومن أهم الرصاعات يف البيئة التنظيمية الرصاع الذايت أو رصاع الدور كأ 

ّفقد يكلف .  ورغبات اآلخرينأعامالً تتعارض مع قيمه أو آرائه أو رغباته أو تتعارض مع قيم وآراء

يؤدي أعامالً متناقضة من عدة مديرين أو املوظف بأعامل بسيطة أو غري رضورية أو يطلب منه أن 

هون رصاع الدور عند تخطي أما املديرون فقد يواج, عند تعارض مطالب العمل من حيث األولويات

 .خطوط السلطة أو عند تعارض مطالب اإلدارة مع طلبات املوظفني الذين يرشفون عليهم

  : ًالرصاع طبقا ملرحلة الرصاع  2-

وهنا ال ,  للرصاع دون الترصف عىل عالقات محمودة لهاحتامالتعند وجود : الرصاع املسترت -1

رصاع ولكن تظهر بعض الحاالت التي تؤثر عىل يرتتب أي إدراك أو فهم أو إحساس بظهور ال

عالقة بعض األطراف مثل التنافس عىل املوارد املحدودة أو الحاجة إىل استقاللية وتشعب 

 .األهداف

وهنا يتم إدراك ,  وله دالالت أو العالقات بسيطةه وهو الرصاع املعروف أسباب:الرصاع املدرك -2

 . ييسء طرف فهم أو استيعاب الطرف اآلخرالرصاع دون أن يكون هناك حاالت سابقة كأن
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 ويظهر يف شكل ضغوط نفسية عىل طريف الرصاع ينتج عنه قلق وتوتر :الرصاع املحسوس -3

وغضب وروح عدائية وهنا قد يكون هناك إدراك للرصاع ولكن دون أن يكون هناك شعور 

 .لدى املدير بأن هناك حاالت قلق وتوتر

 والجامعات بشكل واضح يف األفرادر يف سلوكيات  وهو الرصاع الظاه:الرصاع الرصيح -4

ت وهنا ميكن مالحظة أن السلوك الصادر عن كل طرف يدل عىل ظهور مشكلة الالتعام

 .متصارع عليها

ًومن املعلوم أن أحوال الخالف تتغري وتتبدل فقد يبدأ الخالف خفيا ثم يتطور إىل خالف   َّ

ًا إىل خالف جيل أو ظاهر؛ أي أنه بصبح واضحا مالحظ ثم يتطور إىل خالف محسوس ثم يصل أخري ً

 .للعيان

 :ًأنواع الرصاع طبقا لنتائجه 3-

ميثل هذا التقسيم أهمية كربى يف كيفية التعرف عىل طبيعة الرصع وكيفية التحكم فيه،  

  لإلدارة السيئة أو عالمة من العالقات غري املرغوبة يفةفالنظرة التقليدية للرصاع تنظر إليه كدالل

فال ننس أن , العالقات أما النظرة الحديثة فرتى غري ذلك وهناك رصاع مرغوب ورصاع غري مرغوب

فهناك مظهران للرصاع يف البيئة التنظيمية أحدهام إيجايب , له آثار سلبيةأن للرصاع آثار إيجابية كام 

 .واآلخر سلبي

يؤدى تعزيز أو تدعيم األداء إىل و  يعنى املواجهة بني جامعتني أو أكرث:الرصاع االيجايب البناء 1-

 :فالرصاع اإليجايب, دعم التغريات االيجابية ومحاوالت التكيف وجهود االبتكار

 يساعد عىل تجنب الفتور والالمباالة. 

 يساعد عىل وجود اختالف يف الرأي أو يف وجهات النظر. 

 تشجيع الخلق واالبتكار. 

 يساعد عىل تحديد وبلورة املشاكل بوضوح. 

 ز مجهودات األفراد والجامعات للتميزتحفي. 
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 يساعد عىل اتخاذ الحلول والقرارات الواقعية والفعالة. 

 يساعد عىل إحداث التغري. 

فمن آثاره اإليجابية ما هو مفيد فأما اإليجايب فعندما تغلب املصلحة العامة عىل املصلحة  

ويهدف إىل توليد أفكار جديدة , الذاتية عن طريق تطوير التنظيم وتغيري العالقات السائدة فيه

 :وحث األفراد لتحقيق مستويات أعىل من األداء ولذلك البد من زيادة وتريتها من خالل

 توضيح أو تفسري األفكار, شحذ الهمم وزيادة اإلبداع. 

 زيادة فهم املسائل املطروحة. 

 تحسني القواعد األساسية للتعامل داخل فريق العمل . 

مع املدير أو  لني بتقديم أفكار ومقرتحات ووجهات نظر متباينة ومتعارضةومن صوره مبادرة العام 

تقديم األفكار واملقرتحات املوضوعية التي تهدف إىل تطوير إجراءات العمل وسياساته , مع زمالئهم

القيام مبضاعفة العمل واإلنتاج للفوز بجوائز وترقيات وحوافز . وخططه وزيادة إنتاجية املنظمة

شيوع روح املنافسة وسيادة روح العمل الجامعي التعاوين بني العاملني حتى يف . يةمادية ومعنو

 .ظل اختالف الرأي وتعارضه مع الطرف اآلخر

 الفوىض يف وهو أي مواجهه أو تعامل تتم فيه الجامعات ويرتتب عليه إحداث: الرصاع السلبي  2-

 :يومن صور الرصاع السلب, التنظيم وإعاقته عن تحقيق أهدافه

 بذل الجهود لتحقيق املكاسب الفردية. 

 عدم تشجيع التعاون. 

 االنعزالية حيث يعمل األفراد أو الجامعات عىل تحقيق أهدافهم فقط. 

 خلق الضغوط غري الرضورية. 

 العمل عىل تحقيق األهداف الخاصة بالجامعات. 

 مام يؤدى إىل انهيار املؤسسة, اإلرضار باألطراف املتنازعة. 
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ًلبي يحدث عندما تغلب املصلحة الذاتية عىل املصلحة العامة مام يؤثر سلبا عىل والرصاع الس  ِّ

ومن اآلثار السلبية للرصاع ما يكون مدمر فيجب , قوة ومتاسك الجامعة وتفاعلها وتحقيق أهدافها

  : الحد منها ومكافحتها وتشمل

 وضعف التواصل, نخفاض اإلنتاجيةا. 

 اإلحساس السلبي إزاء التعاون. 

 تخاذ القراراتاضعف يف ال. 

 عالقات عمل غري سوية وصحية. 

 التحسني وعدم الثقة يف تطبيقهصعوبةو . 

ويرتكز عندئذ جهد املدير , ًوأخريا عندما يحتدم النقاش والرصاع بني العاملني ويبلغ ذروته 

 ,والعاملني عىل حل املشكالت الناجمة عن الرصاع بدالً من حل مشكالت العمل وتطوير األداء

والرصاع يف هذه الحالة يكون معطالً لعملية اتخاذ القرارات السليمة بسبب التوتر والغضب 

 .املصاحب له والرغبة الجامحة لكل األطراف يف كسب املعركة وإقناع الطرف اآلخر بتغيري موقفه

إن وجود مستويات معينة من الضغوط والرصاع قد يساعد يف خلق مناخ صحي وتحرك  

ومهمة املدير عند التعامل مع الرصاع هو إدراكه لنوع وكمية الرصاع، , قيق األهدافايجايب نحو تح

وهدف املدير يف , ومعالجته بشكل فعال، باستغالل الرصاع االيجايب والتغلب عىل الرصاع السلبي

ذلك هو إدارة الرصاع بشكل ميكن من تحقيق أهداف املنظمة بدال من أن يجاهد يف شكل تحقيق 

 .والتوافق الدائم بني األفراداالنسجام 
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 الفصل العارش

 األدوات الالزمة لقائد العمل 

  إلدارة وقته بفعالية 

 

 :أهمية إدارة الوقت

إذا نظرنا إىل املوارد التي يستخدمها القائد وجدناها تتكون من موارد برشية ومادية وفنية  

وتخصصاتها، وأما لة عىل اختالف درجاتها ومهاراتها فأما املوارد البرشية فهي القوى العام. ومعنوية

 املوارد املعنوية فهي اإلدارة املوارد املادية والفنية فهي اآلالت والخامات واملعدات واألموال، وأما

وسياساتها وأمناطها والطرق واألساليب التي تستخدمها، ونظم املعلومات باإلضافة إىل الشهرة التي 

   . السوق وبني جمهور املستهلكني واملتعاملني معهاتتمتع بها املنظمة يف

 كل املوارد  وهو ذلك العنرص الذي يتميز عن،ًونضيف إىل املوارد املعنوية أيضا عنرص الوقت 

ٍ فهو عنرص غال ،السابقة فهو ال يشرتى وال يقرتض، وال يسرتد أو يخزن، وال ميكن تأجيل االستفادة به

 . ً قائد العمل أو غفل عنه، فهو إذا ذهب فلن يعود أبداستغلهايتميز بالندرة، وسواء 

ًوإذا كان واجب القائد أن يكون كفئا وفعاال، فإن عنرص الكفاءة يعرب عن االستغالل االقتصادي  

إىل النتائج املرغوبة  عىل قلتها أو وفرتها، وعنرص الفعالية يعنى الوصول -األمثل للموارد املتاحة 

وإذا كان هذان العنرصان ينطبقان عىل كل املوارد التي يستخدمها . ًدة سلفاوتحقيق األهداف املحد

ًالقائد، فهو البد أن يستغلها بشكل جيد حتى يبلغ أهدافه، فإن ذلك ينطبق بالرضورة أيضا عىل 

 .عنرص الوقت
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ًرا وتتطلب أهمية الوقت رضورة اتخاذ كل السبل املمكنة والواعية لرتشيد الوقت واستثامره استثام

 . فعاال سواء أكان هذا يف مجال العمل أو مجال الحياة الخاصة

عليها يف وىف الواقع العميل ليس هناك نظرية محددة أو وصفة مضمونة املفعول ميكن االستناد  

عملية ترشيد الوقت، ولكن قد تكون هناك بعض املبادئ واإلرشادات التي ميكن أن تعاون يف 

هذا كله أن ندرك قيمة وأهمية هذا املورد الذي منلكه ونقتنع بأهمية الوصول إىل هذا، واألهم من 

 .ورضورة حسن استخدامه

ترشيد الوقت وحسن يف وفيام ييل بعض املبادئ اإلرشادية العامة التي ميكن أن تعاون  

 :استثامره 

واإلجراءات وجود خطة للعمل تتضمن األهداف املطلوب تحقيقها والسياسات الواجب إتباعها  -1

 إمنا يوفر ،والقواعد الخاصة بالعمل وكذلك وضوح هذه الخطة وتفهمها من جانب الجميع

الكثري من الوقت املحتمل ضياعه يف التخبط والعمل العشوايئ للوصول إىل األهداف والتي رمبا 

 .تكون غري محددة وغري واضحة

للعالقات، نظيم إن وجود نظم واضحة ومحددة للعمل وتحديد دقيق للمسئوليات والسلطات وت -2

 .وتوفري مكان العمل املالئم إمنا يساعد الفرد عىل تنظيم وقته وترشيد استخدامه

يعد التفويض أحد أساليب إدارة الوقت بنجاح، وكلام فوض املدير سلطاته املمكنة فإنه يف  -3

الحقيقة يضيف إىل وقته، ساعات إضافية تتمثل يف ساعات العمل الذي تم تفويضه أو ساعات 

 . مرءوسيهعمل

إن توافر نظام فعال للمتابعة والتقييم يعمل عىل ترشيد كثري من الوقت والجهد املهدرين يف  -4

 .األعامل التي ال تخضع للمتابعة والتقييم

يف الوقت يساعد توافر نظام للمعلومات اإلدارية يف توفري املعلومات املختلفة التخاذ القرارات  -5

 . هذه املعلومات وتجهيزها البحث عنيفاملناسب، ويوفر الوقت 

ــاج  -6 ــي يحت ــستندات الت ــات وامل ــك تخــزين املعلوم ــى ذل ــظ، ويعن  وجــود نظــام كــفء للحف
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املدير أو قائد العمل إىل الرجوع إليها عند اتخاذ بعض القرارات، وميكن النظر إىل نظام الحفظ عىل 

وكلام كانت هذه الذاكرة نه ذاكرة اإلدارة التي ترجع إليها عند الحاجة إىل املعلومات املختلفة، أ

 .منظمة، كلام كانت اإلدارة أكرث قدرة عىل صنع القرارات الصائبة يف الوقت املناسب

، يجب أن يكون اختيار املعاونني من ذوى الخربة والتدريب )املرؤوسني(االختيار الجيد لألتباع  -7

 .لوقت والجهداملالمئني ليكونوا أقل خطأ يف األداء مام يشكل يف النهاية توفريا يف ا

ضغوط تنظيم مواعيد العمل وذلك بتحديد الزيارات واملقابالت حتى ال يقع املدير تحت  -8

العمل من حيث معينة تؤدى إىل ضياع وقته، هذا فضال عن الجانب األسايس يف تنظيم مواعيد 

ًمام يعطى تخطيطا واضحا للوقت ...الحضور واالنرصاف ومواعيد االنتهاء من بعض األعامل

 .تاح خالل ساعات العمل اليوميامل

واملواعيد التي  فتحديد مهام اللجان والوقت الالزم إلنجاز عملها ،مراجعة دور اللجان يف التنظيم -9

 يف عدم تحول اللجان إىل عامل سلبي يفيتم عقد االجتامعات فيها الخ من األمور التي تسهم 

 .ترشيد الوقت

تعليامت واضحة وموجزة، كلام كان أثرها أكرث وضوح التعليامت واختصارها، فكلام كانت ال -10

 .فعالية عىل إدارة الوقت

توفري جهاز كفء ألعامل السكرتارية، حيث يتوىل تنظيم املقابالت والزيارات والرد عىل التليفونات،  -11

 أن يضم هذا الجهاز ويجب ...وتجهيز الربيد للمدير ومتابعة التعليامت، وتجهيز املكاتبات

 .خصصة ويزود بأحدث األجهزة واألدوات املكتبيةكفاءات برشية مت

فال لجلسة الدردشة يف أمور ال تتعلق بالعمل، ... االعتياد أن تقول ال إذا لزم األمر لتنظيم وقتك -12

 .ال لزيارات غري منظمة عن طريق السكرتارية، ال لتليفونات ميكن لغريك الرد عليها وإنجازها



 154 القائد املتميز وأرسار اإلبداع القيادي 
 

 

 :قته بفعاليةالقواعد الخمس لقائد العمل إلدارة و

هناك خمس قواعد يف فن إدارة الوقت والتي يجب عىل قائد العمل أن يعرفها ويعمل بها  

 :حتى ميكنه إدارة وقته بفعالية

 :تحديد األهداف: القاعدة األوىل

حيوي والهدف هو يشء ,  مستقبل مثايليف للتفكري ةإن تحديد األهداف هي عمليه قوي 

, يف أقرب وقت الهدف نوعني؛ قصري املدى تحب أن تحققه. تتحققهايتعلق بأمنياتك التي تحب أن 

 تحديد األهداف تساعدك عىل إن عمليه. وهدف بعيد املدى و يحتاج لتحضري ووقت لتصل إليه

. تريد تحقيقه وأين تركز مجهوداتكاختيار أين تريد أن تصل بحياتك إذا عرفت بدقه ما هو الذي 

 يشتت تفكريك عن تحديد الهدف الذي تتمناه و عرفه ما الذيهذه العملية تساعدك أيضا عىل م

 .تحفزك عىل العمل لتحقيقه

 :تدوين األهداف

 .دون أهدافك بنفسك أو بالتعاون مع مرءوسيك الذين يعملون معك -1

 .اجعلها مكتوبة فهذا أدعى لتحقيقها وعدم نسيانها -2

 .الحظ أن تكون األهداف ممكنة التحقيق ومناسبة مع الوقت الحارض -3

 .راعي أن تكون األهداف نبيلة ووضعت من أجل التطوير والتنمية -4

 .الوضوح يف كتابة الهدف وعدم الغموض -5

 .االهتامم يف تحقيق الهدف بالكيف ال بالكم من اإلنجازات -6

 .تابع أهدافك بني فرتة وأخرى حتى ال تنساها يف زحمة العمل -7

 :تسجيل الوقت وتحليله: القاعدة الثانية

س يجهلون أهمية تخطيط وتحليل الوقت يف الحياة وبالتايل فهم يجهلون أيضا إن بعض النا 

ًكيف يقضون أوقاتهم بشكل منظم؛ ويف نهاية األمر يجدون أنفسهم مل ينجزوا شيئا يذكر مام كانوا 

 .يظنون أنهم قادرون عىل فعله

ــيط  ــشخص إىل التخط ــود ال ــد تق ــسجيله ق ــت وت ــل الوق ــة يف تحلي ــات الدقيق   إن املعلوم
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السليم لقضاء وقته، ومعرفة املشكالت يف بدايتها ومعالجتها وأيضا تحديـد األولويـات والـسري عـىل 

 ).األهم فاملهم(قاعدة 

 :أنواع تسجيل الوقت

يركز فيه عىل الوقت بالتحديد ونوع النشاط مع ترتيب األنشطة يف : السجل اليومي للوقت -1

 .األهمية

داء وانتهاء، والتاريخ، واملكان، وكيفية قضاء النشاط يركز فيه عىل الوقت ابت: السجل الشهري -2

 .ًمنفردا أو يف جامعة ثم نوع النشاط وأهميته

يذكر فيه نوع النشاط ومجموع الوقت املخصص له من السنة مع ذكر : سجل ملخص الوقت -3

النسبة املئوية للوقت الذي استغرقه من النسبة للسنة كلها، ثم املقارنة بني األهمية مع 

 .ت مع تصحيح النسبة إذا تبني أنه يستحق أكرث أو أقلقبة املئوية املخصصة له من الوالنس

 كيف تحلل وقتك؟

 :عندما تحلل وقتك فينبغي أن تسأل نفسك

 ما هو متوسط عدد ساعاتك املنتجة؟ 

 ًأي جزء من يومك كان أكرث إنتاجا؟ وأيها أقل إنتاجا؟ ً 

 ومن الذي يقاطعك؟ وملاذا؟ما أسباب عدم اإلنتاج؟ وما هي مضيعات وقتك؟  

 ما متوسط الوقت الضائع يف يومك؟ 

 ما األنشطة غري الرضورية التي تقوم بها؟ 

 ما األنشطة التي تقوم بها وميكن أن تفوضها لآلخرين؟ 

 ما األنشطة التي تقوم بها بشكل غري مالئم؟ وكيف تزيد من كفاءتك؟ 

 كرث من الالزم؟ًما األنشطة التي أعطيتها وقتا أقل من الالزم أو أ 

 .وهذا التحليل يفيدك يف القاعدة الثالثة وهي قاعدة التخطيط للوقت
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 :التخطيط للوقت: القاعدة الثالثة

ًإن العمل بدون تخطيط يأخذ وقتا أطول مام يستحق بخالف العمل املخطط له؛ فهو يأخذ  

ئج أو قد يصاب أقل قدر ممكن من الوقت، كام أن العمل الغري مخطط له قد يحقق أقل النتا

ًبالفشل، بخالف العمل القائم عىل التخطيط السليم للوقت والذي يحقق قدرا عظيام من النجاح،  ً

 .ومن ذلك نعرف أن تخطيط الوقت هو أحد أهم الطرق املؤدية للنجاح

 كيف نخطط ألوقات أعاملنا؟

 ).يةيومية، أسبوعية، شهرية، سنو(تحديد األهداف وترتيبها حسب األهمية والزمن  -1

 .التفكري يف الخيارات املطروحة واختيار أفضلها لتحقيق هذه األهداف -2

 .تحديد الوقت املناسب لتنفيذ كل فكرة ووضع زمن محدد لتنفيذها -3

 .تحديد املكان املناسب لتنفيذ العمل واألشخاص املناسبني لتنفيذه معك -4

 .قم برتتيب األعامل واألنشطة عىل حسب األولوية واألهمية -5

 .ال ملضيعات الوقت حتى ال يضيع وقتك دون إنجاز الهدفأوجد حلو -6

 .ًتجنب االرتجالية يف وضع الخطة لوقتك وفكر جيدا يف وضعها -7

 .ال تعط أي نشاط أكرث من الوقت الذي يستحق -8

 .ال تنس أن تدون جدولك ألن الذاكرة عرضة للنسيان -9

ك ويتشتت فكرك يف حاول أن تجمع األعامل املتشابهة بعضها مع بعض حتى ال يزدحم مكتب -10

 .أكرث من اتجاه

 : ضغوط العمل وعالقتها بتخطيط الوقت 

 يتطلب رضورة التعامل ييتعرض اإلنسان لعدة ضغوط يومية ال مفر من مواجهتها، األمر الذ 

معها بالرغم من املشكالت الصحية والنفسية املصاحبة لهذه الضغوط، وإذا تحدثنا عن ضغوط 

وهو قائد العمل، فقد نالحظ عدة عوامل لهذه الضغوط والتي بدورها لها العمل وأثرها عىل املدير 

 : أثر كبري عىل أداء أعامل األفراد، وهي
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 االنفعال . 

 النسيان. 

 عدم القدرة عىل الرتكيز. 

 التوتر. 

 اتخاذ قرارات خاطئة. 

 الالمباالة. 

 الحقد. 

 االكتئاب النفيس. 

 هذه األعراض ويقل أثرها عىل أداء  بحيث تقلمهموالشك أن إدارة هذه الضغوط، أمر  

 .املديرين

 : األسباب التاليةيفوإذا انتقلنا إىل أسباب حدوث هذه الضغوط نراها ترتكز  

 األعامل الروتينية . 

 عدم القدرة عىل تحديد األولويات. 

 يالتفكري الخاطئ غري املنطق . 

 النظرة السلبية للحياة. 

 التكليف بأعامل أكرث أو أقل من الالزم. 

 التكليف بأعامل تتحدى القدرات أو تتعارض مع أساس عمل الفرد. 

 الخوف من املستقبل. 

  ظل ضغوط العمل ؟يفكيفية إدارة الوقت بصورة فعالة 

إن أسلوب مواجهة ضغوط العمل وإيجاد حلوالً لها هو أفضل وسيلة إلدارة األعامل يف ظل  

ًرة وقته بصورة فعالة نظرا لعدم ضياع وجود هذه الضغوط وهذه املواجهة متكن املدير من إدا

الوقت نتيجة أعراض هذه الضغوط من توتر وقلق واكتئاب، والشك أن التعرض للضغوط وعدم 

 : أمرين يفالسعي ملواجهتها يساهم مساهمة فعالة 
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 :األمر األول 

 .عدم القدرة عىل تخطيط الوقت 

 : األمر الثاين

 من هذا عمليات التنفيذية له وبالتايل عدم االستفادةالقدرة عىل تخطيط الوقت، ولكن فشل ال 

 .التخطيط

 :التفويض: القاعدة الرابعة

يعترب التفويض من األسباب املعينة عىل حفظ الوقت وإنجاز أكرث من عمل يف وقت قيايس؛  

ًوذلك ألنك بالتفويض تضيف لوقتك وقتا وعمرا جديدا، وعىل سبيل املثال فإذا افرتضنا أن لقيام  ًً

بعمل ما، يستغرق عرش ساعات فإنك بهذا التفويض قد حافظت عىل عرش ساعات من عمرك، كان 

من املفرتض أن يضيع عند قيامك بهذا العمل، ولكن التفويض قد أعطاك فرصة للقيام بأكرث من 

 .عمل يف نفس الوقت

 ملاذا التفويض؟

 يسمح لك بوقت للتفكري والتخطيط. 

 رث أهميةيساعدك عىل إنجاز املهام األك. 

 يخلصك من املهام الروتينية . 

 ميكنك من االستفادة من خربات اآلخرين. 

 ُيقلل من وقت صنع القرار . 

 ُينمي مهارات اآلخرين . 

 مُيكنك من إنجاز املهام بشكل متوازي. 

 تشجيع اآلخرين. 

 تدريب اآلخرين. 

 صنع القادة. 

 أسباب عدم التفويض؟

 عدم الثقة باآلخرين. 
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 املخاطرةكره أو الخوف من . 

 الخوف من الظهور مبظهر الكسول . 

 تغلب العادة السيئة والقدوة السيئة. 

 الخوف من الخطاء. 

 الغرور. 

 ملن نفوض املهام؟

  يجب أن تتأكد أن الشخص الذي تفوضه ميلك أمرين هامني: 

 القدرة و املهارة للقيام باملهمة. 

  الرغبة والحامسة الكافية لدفعه 

 :ما الذي ال يجب تفويضه

 وجزء من املسئوليات ولكنك ال منك تفوض املهاأ االعتبار يفعندما تقوم بتفويض العمل ضع  

أو أنك املسئول األول عن نجاح العمل  وتذكر . العمل واملوظفنييفتفوض سيطرتك ونفوذك وتحكمك 

موا  الزائد ولكنه فرصة أيضا للعاملني معك أن يتعلفشله، وأن التفويض ليس فقط لتخفيف مجهودك

 .مهارات جديدة ويتطوروا مهنيا تحت إرشافك

 :مضيعات الوقت وطرق السيطرة عليها: القاعدة الخامسة

 أسباب نذكر مضيعات الوقت داء عضال يشكو منه كل إنسان حريص عىل وقته ولهذه املضيعات 

 :منها

د غري قابل ً الرشق عموما، فهو موريفيساء استخدامها ي يعترب الوقت من املوارد الهامة الت 

 يففيقدر نجاحك ...  ضوء خطة محكومة بوقت محدديفللتخزين هذا بجانب أن تقييم األفراد يتم 

 ي عملك، ويضيع الوقت منك ألسباب كثرية، ونقدم لك بعض املجاالت التيفإدارة وقتك تنجح 

  :يضيع وقتك من خاللها

 التزاور بدون موعد سابق. 

 املكاملات التليفونية الغري هادفة. 
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 عدم وجود تخطيط جيد للوقت. 

 عدم تحديد األولويات. 

 عدم االقتناع بفوائد التفويض. 

 اللقاءات واالجتامعات غري املفيدة. 

 التمسك بالروتني. 

 عدم وضوح األهداف. 

 كرثة املستندات واألوراق وعدم وجود أرشيف فعال. 

  وقت اللزوم" ال"عدم القدرة عىل قول. 

 تأجيل تنفيذ القرار الجيدالرتدد يف اتخاذ القرارات أو . 

 ضغوط العمل والجهد املتواصل بدون راحة. 

 تراكم األوراق وكرثتها وعدم ترتيبها. 

 :كيف تسيطر عىل مضيعات الوقت

 املهمة جمع البيانات عن املضيعات التي تكرث عندك مع بيان أنواعها وتقسيامتها واملعلومات -1

 .عنها

 .ريك أو من املكان أو من وقت املوعدحدد سبب مضيع الوقت هل هو منك أو من غ -2

 .ًضع عددا من الحلول لكل مضيع من مضيعات الوقت ثم اخرت أنسبها -3

بعض هذه  السيطرة عىل مضيعات الوقت ال تعني بالرضورة إلغاء هذا املضيع وإزالته بالكلية؛ ألن -4

 .املضيعات أمر رضوري ال يستغني عنه اإلنسان، لكن القصد هو الحد منها

 : وعالقته بالوقتالتسويف

التسويف هو أن تقوم مبهمة ذات أولوية منخفضة بدالً من أن تنجز مهمتك ذات األولوية  

 .العالية

 !ملاذا ال يحبذ التسويف؟

 ألنه أكرث مضيعات الوقت خطورة. 
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 ُألنه يخرج خطتك عن مسارها. 

 ألنه يجعل العمل يرتاكم عليك. 

  القادمألنه يشعرك براحة مؤقتة ولكنه قاتل لوقتك. 

 ألنه دليل عىل الكسل. 

 ألنه يقتل بداخلك شعور التحدي واملقاومة . 

 ملاذا نسوف؟

 ِالكسل. 

 األعامل غري املحببة. 

 األعامل الصعبة و الكبرية. 

 الرتدد يف انجاز عمل معني. 

 الخوف من املجهول. 

 انتظار اإلبداع الوهمي وساعة الصفاء. 

  واملامطلة؟فكيف تقيض عىل التسوي

 خر موعد إلنجاز العملأ أعلن عن. 

 للقم بعمل تنوع للمهام سواء كانت مستحبة لديك أو غري مستحبة، حتى ال تشعر بامل. 

 ركز عيل مصلحتك الشخصية يف املهمة التي تم إنجازها. 

 ستنجز العملىال تجعل القلق ينتابك حول مت . 

 قم بأداء أصعب األعامل عندما تكون يف قمة حيويتك. 

 إلنجاز األعامل التي تحاول تأجيلهاحدد أوقات محددة . 

 هذا العمل؟ يتأجلما هي املشكالت التي سأخلقها لنفيس حني : اسأل نفسك  

  ال تقلق أو تشعر بالذنب ألنك مل تنجز أي عمل وابدأ بالعمل فيه إن أمكن ذلك أو استعد

 .للقيام بعمل آخر قبل فوات األوان

  مثالية حتى ال تخىش الفشلتعلم وقت اتخاذ القرار و ال تنتظر نتائج. 
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 ّهل أنت فعال يف إدارة الوقت؟: استقصاء

 

.  االستقصاء التايل– ترجمة وليد هوانه –»إدارة الوقت«يف كتابه ) دايل تيمت(لقد وضع  

أجب عن . الرجاء قراءة العبارات العرش التالية التي تعرب عن مبادئ مقبولة إلدارة الوقت بفعالية

 .دائرة حول الرقم الذي ميثل مدى قيامك بعملكهذه األسئلة بوضع 

ًأحدد كل يوم وقتا بسيطا للتخطيط والتفكري يف عميل  1- ً. 

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

 .ًأحدد أهدافا معينة ومكتوبة وأحدد مواعيد لتحقيقها  2-

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

 . د قامئة عمل يومية وأرتبها حسب أهميتها وأنفذ أهمها يف أرسع وقت ممكنأع  3-

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

من فعاليتك % 80تشري هذه القاعدة إىل أن (واستخدمها يف العمل ) 20-80(أعرف قاعدة   4-

 ). من أهدافك% 20ستظهر عندما تنجز 

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

 . ًاحتفظ بجدول مفتوح ليك أكون مستعدا لألزمات واألمور غري املتوقعة  5-

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

 . أفوض كل ما ميكنني إىل اآلخرين ليقوموا به  6-

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

 



 163 بفعالية وقته إلدارة العمل لقائد الالزمة األدوات: الفصل العارش
 

 

 . أهتم بكل ورقة مرة واحدة فقطأحاول أن   7-

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

ًأتناول غذاء خفيفا حتى ال أشعر بالنعاس بعد الظهر  8- ً . 

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

واالجتامعات، كالزوار، (ّأقوم بجهد فعال ألمنع حدوث املعرتضات أو املقاطعات الشائعة   9-

 ). ّواملكاملات الهاتفية التي تعرتض عىل باستمرار

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً  دامئا  ً 

عندما يطلب اآلخرون وقتي خاصة إذا كان ذلك سيحول دون إكامل » ال«استطيع أن أقول   10-

 . إنجاز املهام الرئيسية

   ًأبدا   أحيانا ً  غالبا  ً   دامئا ً 

 : التعليامت

 :ليك تعرف درجتك أعط لنفسك 

  نادرا«صفر لكل إجابة«ً 

  أحيانا«نقطة واحدة لكل إجابة«ً. 

  غالبا«نقطتان لكل إجابة«ً. 

 3 دامئا« نقاط لكل إجابة«ً. 

 :تفسري النتائج

 :اجمع النقاط ليك تعرف درجتك النهائية، فإذا حصلت عىل 

 .يالً يف إدارة وقتكاألفضل أن تفكر قل: درجة   15-0 

 .ال بأس، لكن ميكن لك أن تتحسن قليالً: درجة   20-15 

 ً.جيد جدا: درجة   25-20 

   .ممتاز: درجة   27-25 

 .رمبا تكون قد عرفت اإلجابة من قبل: درجة   30-28 
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 الفصل الحادي عرش

 الرقابة اإلدارية وأثرها عىل نجاح األعامل 

 :تعريف الرقابة اإلدارية

عملية مستمرة ومتجددة، يتم مبقتضاها التحقق من أن األداء يتم عىل "تعرف الرقابة بأنها  

النحو الذي حددته األهداف واملعايري املوضوعة، وذلك بقياس درجة نجاح األداء الفعيل يف تحقيق 

 .األهداف واملعايري بغرض التقويم والتصحيح

 :وبهذا التعريف ميكن استنتاج ما ييل 

 . من وجود هدف مخطط لهال بد -1

 .أن هناك أداء متوقع ويجب العمل عىل تنفيذه -2

 .أن الرقابة وسيلة لكشف االنحرافات وتصحيحها -3

 .التأكد من أن الهدف قد تحقق -4

 :ةأهداف الرقاب

 وهي محور الرقابة، وذلك مبراقبة النشاطات، وسري العمل وفق خططه .حامية الصالح العام -1

د األهداف املرجوة، والكشف عن االنحرافات واملخالفات وبرامجه يف شكل تكاميل يحد

 .وتحديد املسؤولية اإلدارية

 واتخاذ ما توجيه القيادة اإلدارية أو السلطة املسؤولة إىل التدخل الرسيع، لحامية الصالح العام، -2

 .يلزم من قرارات مناسبة لتصحيح األخطاء من أجل تحقيق األهداف
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أو تقليل لرقابة من عنارص وظيفية أسهمت يف منع االنحراف، ما يحتمل أن تكشف عن عملية ا -3

ًاألخطاء، وهذا يؤدي إىل مكافأة هذه العنارص وتحفيزها معنويا وماديا ً. 

 :دور الرقابة اإلدارية يف مساعدة املدراء وقادة األعامل

التغلب عىل املشكالت واملصاعب يف حاالت عدم التأكد، وذلك من خالل تطور نظام رقايب  -1

فعال قد ميكن اإلدارة من متابعة أنشطتها ومتنحها الرسعة يف كشف وتصحيح االنحرافات 

 .وتحقيق األهداف

كشف األشياء غري املنتظمة والغري مرغوب فيها يف املنشأة مثل عيوب املنتجات، ارتفاع  -2

التكاليف، ارتفاع معدل دوران العمل، وبذلك فإن الكشف املبكر لألشياء الغري عادية يف 

الغالب قد يوفر للمنشأة الوقت واملال والجهد ويحد من مشكالت العمل قبل أن تتسم 

 .بالتعقيد فيام بعد

 . والظروف املناسبةاإلمكاناتتحديد الفرص املحتملة واالستعداد لها وتوفري  -3

 نظام رقايب إدارة املواقف الصعبة والصعوبات التي تواجهها اإلدارة مام يدعو إىل رضورة وجود -4

 . ومستمرجيد

للمستويات  إن وجود نظام رقايب جيد يعزز ويشجع املدراء عىل اتخاذ قرارات بتفويض السلطات -5

والقدرات اإلنسانية، كام اإلدارية الدنيا وهذا يعني أن الرقابة تساعد اإلدارة يف تجاوز املحددات 

ة وتوجيهها نحو أنها تساعد يف عملية التنظيم من خالل الحصول عىل املصادر املادية والبرشي

 .تحقيق الهدف

 مبادئ الرقابـة

 .اتفاق النظام الرقايب املقرتح مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه: أوالً 

 .ٍتحقيق األهداف عىل مستوى عال من الكفاءة والعالقات اإلنسانية السليمة: ًثانيا 

 .املوضوعية يف اختيار املعايري الرقابية: ًثالثا 
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 .الوضوح وسهولة الفهم : ًرابعا

 .إمكانية تصحيح األخطاء واالنحرافات: ًخامسا

 .توافر القدرات واملعارف اإلدارية والفنية للقامئني عىل أجهزة الرقابة: ًسادسا

 .وضوح املسؤوليات وتحديد الواجبات: ًسابعا 

 .االقتصاد واملرونة: ًثامنا 

 .استمرارية الرقابة: ًتاسعا

  .ائج ووضوحهادقة النت: ًعارشا

 : ةوسائل الرقاب

 .املوازنة التقديرية: أوالً

 .البيانات اإلحصائية والرسوم البيانية: ًثانيا

 السجالت: ًثالثا

 .املالحظة الشخصية: ًرابعا

 .التقارير اإلدارية: ًخامسا

 :مستويات الرقابة

 التخطيط لحال يف وظيفةإن مسئولية وظيفة الرقابة تختلف باختالف املستوىات اإلدارية، كام هو ا 

تعمل عىل زيادة  ًالتي تختلف أيضا باختالف املستويات اإلدارية، لذا نجد ثالثة مستويات رقابية

 :هياحتامالت تحقيق الخطط والسياسات واألهداف املحددة وهذه املستويات 

 .الرقابة االسرتاتيجية -1

 .الرقابة التكتيكية -2

 .الرقابة التشغيلية -3

  .هرف عىل كل نوع من هذه املستويات عىل حدوفيام ييل سوف نتع 
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 : الرقابة االسرتاتيجية : أوالً 

ًوهذا النوع من الرقابة يتضمن مراقبة ومتابعة العوامل البيئية األكرث تعقيدا والتي ميكنها  

التأثري وبصورة كبرية عىل مدى تطبيق الخطط االسرتاتيجية، كام يتضمن تقييم جوهر أو فحوى 

ًلتنظيمية املتخذة والتأكيد عىل تنفيذ الخطط االسرتاتيجية وفقا ملا خطط لها سابقااإلجراءات ا ً. 

 : الرقابة التكتيكية : ًثانيا 

 التنفيذ وهي نوع من أنواع الرقابة التي تقوم بها اإلدارة الوسطى والتي تركز عىل تقييم عملية 

 التنفيذ، متابعة مدى التقدم ومدى للخطط التكتيكية، متابعة النتائج الدورية املرافقة لعملية

تحقيق األقسام ألهدافها وبرامجها وموازنتها و متابعة التقارير األسبوعية والشهرية للخطط، وميكن 

القول أن الرقابة التكتيكية ميكنها املشاركة مع الرقابة االسرتاتيجية من خالل تقديم املعلومات 

 .املتعلقة بالقضايا االسرتاتيجية

 :  الرقابة التشغيلية :ًثالثا 

عىل تنفيذ  وهذا النوع من الرقابة يقوم به مديري املستويات اإلدارية الدنيا من خالل اإلرشاف 

عند الطلب، إعداد الخطط التشغيلية، متابعة النتائج اليومية لألنشطة، اتخاذ اإلجراءات الصحيحة 

 . مخصصة لألفرادالجداول، املوازنات، القواعد، ومخرجات محددة عادة ما تكون

والرقابة التشغيلية تقدم تغذية راجعة عام يجري يف املنشأة وعىل املدى القريب وللتعرف  

 .ًأيضا عىل مدى تحقيق كل من األهداف القصرية والطويلة األجل

 :مراحل عملية الرقابة

نظام ًتختلف األنظمة الرقابية نظرا الختالف األهداف واألغراض واملواقف ولذلك ال يوجد  

رقايب أمثل ميكن استخدامه يف جميع املجاالت ولكن ميكن القول أن مثل هذه األنظمة تتبع وبشكل 

 .عام مجموعة من الخطوات األساسية
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   Steps In the Control Processخطوات العملية الرقابية 

عملية من إن العملية األساسية املستخدمة يف الرقابة تظهر يف الشكل التايل وتتكون هذه ال 

  :مجموعة خطوات كام ييل

 

 عملية الرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establish Standardsوضع املعايري الرقابية  

وتعترب الخطوة األوىل يف العملية الرقابية، واملعايري قد تعكس طبيعة األنشطة املحددة  

عموم فإن املعايري والرضورية لتحقيق أهداف املؤسسة وسري العمل يف املسار الصحيح، وعىل وجه ال

 : أغراض رئيسية متعلقة بسلوك وترصفات املوظفني وهي ةتخدم ثالث

 هل وصلنا للمعيار؟ ال تعمل يشء

 ختالفات مقبولة؟هل اال ال تعمل يشء

  ؟هل املعيار مقبول  سبب االختالفما

 نقح املعيار صحيح األداء

  األداء مقارنة

 الحايل باملعيار

األهداف  املعيار قياس األداء الحايل
 التفصيلية

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال
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  تساعد املوظفني عىل فهم وإدراك ما تتوقعه اإلدارة منهم وتوضح لهم الكيفية التي سيتم من

 .خاللها تقييم أعاملهم مام يدفعهم إىل القيام بأعاملهم بفعالية وكفاءة

  والكشف عن الصعوبات واملعوقات الوظيفية املتعلقة ببعض تعترب قاعدة البحث والتحري

القيود الشخصية للموظف مثل نقص القدرات، التدريب، الخربة أو أية قيود من شأنها أن تحد 

من تأدية العامل لعمله عىل أفضل وجه وبالتايل فإن تحديد املعوقات الوظيفية قد يعزز دور 

 . الوقت املناسباإلدارة يف كشف االنحرافات وتصحيحها يف

  تساعد عىل التخفيف من حدة التأثريات الناتجة عن التعارض يف األهداف بني املوظفني

 .واإلدارة

 :النقاط االسرتاتيجية للرقابة

إن التفاوت الكبري يف وظائف اإلدارات والتنوع يف الخدمات التي تقدمها واملراد قياسها،  

والخطط يجعل من الصعوبة مبكان إيجاد قواعد إضافة إىل ذلك العدد الكبري من السياسات 

محددة ميكن االسرتشاد بها عند اختيار النقاط االسرتاتيجية للرقابة ولذلك تعترب القدرة عىل اختيار 

ن الرقابة السليمة تتوقف عىل هذه النقاط وعىل النقاط االسرتاتيجية أحد فنون اإلدارة نظرا أل

 : ية املدير أن يسال نفسه األسئلة التال

  ما أفضل النقاط التي تعكس أهداف إداريت ؟ 

 ما أفضل املعايري التي توضح يل متي ال يتم تحقيق األهداف ؟ 

 ما املعايري التي تقيس أي انحرافا عن الخطة املوضوعة . 

 ما املعيار األقل تكلفة. 

 أي املعايري التي تكون معلوماتها متاحة ومتوفرة بطريقة اقتصادية. 

 :ري الرقابية أنواع املعاي

 : ميكن تقسيم املعايري الرقابية إىل األنواع التالية 
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  :"الطبيعية"املعايري املادية 

وتعكس األداء الكمي مثل ساعات عمل ) مالية(وهي املعايري التي تتعامل مع مقاييس 

األفراد والوقت املحدد الستخدام اآلالت وعدد أمتار السلك لكل طن من الحديد وقد تعكس 

 .ضا الجودة النوعية للمخرجات مثل شدة التحمل وثبات اللون وقوة املقاومة واملتانةأي

  :معايري التكلفة

تسود وتنترش يف املستويات التشغيلية ما ًوتتعامل مع املقاييس النقدية أو املالية والتي غالبا 

فة ساعة  تكل،فهي تصنع قيم نقدية لتكاليف العمليات ومن أمثلتها مقدار تكلفة العامل

 .تكلفة املبيعات لكل دوالرو ، تكلفة املولد،العمل

 :معايري رأس املال

 وتظهر  املال وليس بتكلفة العملياتبرأسوهي نوع من أنواع معايري التكلفة ولكنها مرتبطة 

نتيجة لتطبيق املقاييس النقدية عىل البنود املادية ولذلك فهي مرتبطة بامليزانية العمومية 

 . املال نسبة اإلقراض لحق امللكيةرأسمعدل العائد عىل االستثامر معدل دوران ومن أمثلتها 

 :معايري غري ملموسة

مادية أو وهي تلك املعايري التي يتعذر التعبري عنها مبقاييس عددية أو كمية سواء كانت 

انة التي العامة، األم نقدية ومن أمثلتها معايري تحديد كفاءة املدير، مدي نجاح برنامج العالقات

 حجم العالقات اإلنسانية داخل يتمتع بها رؤساء األقسام، معايري قياس الوالء واالنتامء وقياس

العمل رغم التقدم الكبري يف علم النفس وعلم االجتامع ونجاحهم يف تقديم األساليب التي 

عايري غري  وعىل كل حال فإن استخدام امل،جعلت من املمكن اإلملام بامليول والدوافع اإلنسانية

 .امللموسة آخذ يف التناقص وذلك من خالل تحويل األهداف النوعية إىل أهداف كمية
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 :قياس األداء 

وتعتمد عملية قياس األداء عىل مدى صدق وصحة املعايري املوضوعة ومدى قابليتها لقياس  

شف االنحرافات يف األداء وك واملعايري الرقابية وحدها ال متكن من تقييم ،فحصهالذي تنوي النشاط 

 الكفاءة يف إنجاز األعامل باستخدام معايري غياب مقاييس األداء الفعيل واملطلوب هنا هو قياس درجة

 .متنوعة تتناسب مع اليشء املراد قياسه

 :مقارنة األداء باملعايري

وتتمثل هذه الخطوة مبقارنة األداء الفعيل باملعايري املوضوعة حيث تعتمد هذه الخطوة  

رجة كبرية عىل طبيعة املعلومات التي تم تجميعها من قبل املدير والتي متكنه من تقييم األداء وبد

وحساب االنحرافات والكشف عن نقاط القوة والضعف، ومن خالل هذا التقييم يتمكن املدير من 

في تقدير ما إذا كانت االنحرافات ضمن الحدود املسموح بها أم أنها تحتاج إىل بعض التصحيح ؟ ف

ًحالة خروج األداء عن املعيار مع بقاءه داخل الحدود املسموح بها فهذا يستوجب أيضا تدخل 

املدير ألن هذا يعني أن هناك نقطة ضعف قد ال ترقى ملستوى االنحراف ولكنها تعترب ظاهرة 

 تحتاج إىل دراسة وتتطلب من املدير تجهيز تقارير خاصة بهذه الحالة، أما االنحراف فإنه يعني

ًالتدخل الرسيع لتصحيحه وتلعب اإلدارة باالستثناء يف هذه الخطوة مجاالً كبريا حيث تخترص 

 .الخطوات الرقابية للمدير

 مبدأ رقايب يوجب تدخل املدير يف حاالت للحصول عىل بيانات رقابية اإلدارة باالستثناء هي 

دير وتسهيالً للرقابة أن يتجاوز أي من املمكن للم. تفيد وتؤكد وجود انحرافات جوهرية عن املعيار

عن بعض األخطاء واالنحرافات التي ال تؤثر عىل األهداف عىل أن يركز فقط عىل األخطاء 

 .االستثنائية

 :وتتضمن مرحلة مقارنة األداء باملعايري األنشطة التالية

 عىل املعايري قياس النتائج الفعلية لألداء بناء عىل ما يتم فعالً أو حتى توقع هذه النتائج بناء -1

 .املوضوعة، بفرض تحديد االنحرافات
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 بالكيفية توصيل املعلومات والبيانات إيل الشخص املسئول عن معرفة االنحرافات ومعالجتها -2

 .والوقت املناسبني

وتتنوع طرق قياس األداء حسب تعدد أوجه النشاط من منشأة ألخرى، وتتطلب عملية  

 :اليةالقياس والتقييم مراعاة العوامل الت

 :رضورة توفر الدقة والرباعة يف القياس  -أ

املوضوعة  فالقياس يتطلب التوقف بدقة عىل نتائج التنفيذ للتمكن بعدئذ من مقارنتها باملعايري 

 .ًمقدما ويستلزم ذلك دقة وبراعة يف القياس وبالذات يف النواحي غري امللموسة

سه بل وعيل براعة املدير يف تحديد وتتوقف درجة الدقة يف القياس عىل طبيعة العمل نف 

 .نوعية البيانات واملعلومات التي يحتاجها ويف كيفية استخدام تلك البيانات واملعلومات

 :قياس النتائج كمية وكيفية  -ب

 الكيفية كقدرة من الرضورة مبكان أن تهتم اإلدارة بقياس النتائج الكمية كرقم املبيعات وبالنتائج 

 .حفاظ عىل العمالء الحاليني أو استجالب عمالء جددمدير املنشأة يف ال

 ):using case study in control(استخدام حاالت معينة يف الرقابة  -ج

معدل دوران العاملني : ومثال ذلك متابعة رضاء العاملني من خالل مقاييس متعددة فيها 

ض العاملني وعدد ونوعية  التي تظهر عىل بعاونسبة الغياب والبطء يف األداء وحاالت عدم الرض

 العاملني عن التنظيم وبالتايل افقياس هذه الحاالت ميكن أن يعكس مدى رض .مقرتحات العاملني

فمتابعة  يتم توفري معلومات لإلدارة عن اتجاهات العاملني تفيد يف التخطيط والتنظيم والرقابة،

 .ف أو تكدر أو عدم الرضاالحاالت الخاصة من قبل الرقابة ميكن من معرفة أسباب أي انحرا

 ألنها تعني ويجب أن تهتم الرقابة هنا باألعراض والظواهر التي تظهر أثناء سري العملية التنفيذية 

ًأن أمرا غري عاديا يحدث ويؤدي إيل نتائج خطرية،ويؤكد هذا أهمية استخدام أسلوب الرقابة  ً

 .تتوقع اتجاهاتهاملستمرة التي ال تنتظر تحقيق األداء بل تساير التنفيذ و
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وعند استخدام األعراض كمقاييس رقابية يجب مراعاة العوامل والظروف الخارجية املسببة لتلك 

 .األعراض

 ):using of forecasting in control(استخدام التنبؤ يف الرقابة  -د

تخاذ يستخدم أسلوب التنبؤ أو التوقع يف حالة اتباع أسلوب الرقابة املستمرة املوجهة بغرض ا 

قرار تصحيحي واتباع هذا األسلوب يستخدم كمؤرش لحدوث انحرافات أكرث منه لقياس النتائج 

الكلية فاستخدام التنبؤ يف قياس النتائج يفيد بدراسة احتياجات املستهلكني وكذلك للتنبؤ بالزيادة 

 .لفةأو االنخفاض املتوقع يف املبيعات من خالل اعتبارات الكمية والجودة والوقت والتك

 :استخدام العينات يف القياس  - ه

ويحدث ذلك عندما يصعب تقييم كل النتائج الفعلية فيستخدم نظام العينات للتغلب عىل  

هذه املشكلة فالرقابة عىل جودة األغذية مثالً تتم عن طريق فحص عينات من اإلنتاج وهكذا 

 .ذا الصنفالشأن يف فحص عينات من األدوية للحكم عىل جودة اإلنتاج من ه

 :طرق الحصول عىل معلومات عن النتائج الفعلية -و

الحصول عىل معلومات وبيانات دقيقة من شأنها أن إىل  يحتاج األمر يف مرحلة التقييم  

 :تعكس النتائج الفعلية، و أهم هذه الطرق 

ث املالحظة الشخصية والحوار واالجتامعات والتقارير الرقابية ويأيت إىل جانب ذلك من حي

 .األهمية عامل الرسعة يف وصول التقارير الرقابية إيل املسئول عن اتخاذ القرارات التصحيحية

 الهدف من تصحيح االنحرافات 

 لعملية الرقابة بتصحيح االنحرافات إنـه مبجـرد الكـشف عـن يتمثل الهدف األسايس 

 وتعتــرب ًاألخطــاء ومعالجتهــا، يعــود العمــل ملــساره الــصحيح وفقــا ملــا كــان مخطــط لــه، 

  النحرافـاتأمـا بالنـسبة. معالجة االنحرافات السلبية هي الخطوة األساسـية لعمليـة الرقابـة
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قـد تكـون العمل بوجه عام فينبغي عىل املدير معالجتها بعد التعرف عىل أسبابها ويف بعض الحـاالت  

صفه أقل مام كـان االنحرافات املوجبة كبرية ومتكررة وهذا يشري إىل أن املعيار الرقايب والذي سبق و

ٍيجب أن يكون عليه حاله وحينئذ يتم التصحيح بتعديل املعيار الرقـايب ومـن هنـا ميكـن القـول أن 

 : أشكال ةتصحيح االنحراف أو تعديله عادة ما يتخذ ثالث

 .البقاء عىل الوضع الحايل -1

 .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة -2

 .تغيري املعايري -3

ي مثارها من جراء املقاييس أو مقارنة اإلنتاج الفعيل باملقاييس إن عملية الرقابة ال تعط 

املوضوعة بل من جراء اتخاذ القرارات الرضورية لتصويب األعامل الفعلية وإغالق الفجوة بينها 

 :وبني املعايري املرغوبة وبالتايل فإن اإلجراء التصحيحي قد يتم من جراء استخدام الوسائل التالية 

كلام ازداد تغري الظروف كلام انحرفت النتائج الفعلية عن مسارها  :مل تعديل ظروف الع -1

الطبيعي وتباعدت األهداف التي تم تحقيقها عن األهداف املطلوبة يف األصل، ولهذا يجب 

 .العمل ما أمكن عيل تعديل ظروف العمل مبا يتطابق واالفرتاضات التي بنيت عليها الخطة

ًميكن القول عامة أن العامل يقوم بواجبه تبعا  : وتوجيههماختيار العامل بعناية وتدريبهم -2

 .ًلقدرته الجسمية والفعلية وتناسبا مع درجة التدريب والتوجيه التي تلقاها

 فهي نتيجة وهنا ميكن القول أن الخطط ليست قانون يحذر تعديلها :تعديل الخطط عند الحاجة -3

اض استمراريتها يف املستقبل فهي عرضة االجتهادات الشخصية وتفسري العوامل البيئية وافرت

 .لألخطاء وعىل املسئول مراقبتها من الحني لآلخر

  إن وضع الخطط الجيدة أو إدخال تعـديالت عليهـا عنـد الحاجـة :تحسني وسائل الحفز -4
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أو التدريب أو التوجيه واإلرشاد ال تؤدي إىل تحقيق األهداف املنشودة بل يجب أن تقوم اإلدارة 

 .لعناية بالعنرص اإلنساين وحفزه لبذل أقىص جهوده يف تحقيق تلك األهدافباالهتامم وا

يجب عىل املسئول أن يفرق بني األسباب والظواهر قبل : البحث عن األسباب وليس الظواهر -5

 .اتخاذ أي إجراء تصحيحي من خالل معالجة أسباب املرض الجذرية وليس العرضية

 :دور املعلومات يف العملية الرقابية

ًن أهمية املعلومات يف الرقابة تنبع من أن نظم الرقابة ال تتعدى كونها نظام للمعلومات إ 

وتعتمد عىل صحتها يف عملية تصحيح األخطاء وميكن تقسيم املعلومات التي تعنى بقياس ووصف 

 :أداء العمل الفعيل من حيث

ها قد تصبح ال  أي هل جاءت املعلومات يف حينها ألن:الوقت املناسب لوصول املعلومات -1

 .فائدة لها وال يعول عليها إذا مل تصل يف الوقت املناسب

 إىل صحة املعلومات وخلوها من suitable time reliability وتعود الثقة :الثقة باملعلومات -2

 .األخطاء امليكانيكية والكتابية

ا غري صحيحة  فقد تكون املعلومات موثوق بها ألنها تخلو من األخطاء إال أنه:صحة املعلومات -3

 تأيت من صدقها يف الكشف واإلفصاح عن اليشء املراد بدقة وموضوعية validityفالصحة 

  .ودافعية حيث إننا ال نقر أن استخدام مجمل املبيعات كمؤرش لربحية املرشوع

 تسلم املعلومات إىل الجهات املختصة أو املعنية باألمر :إرسال املعلومات إىل الجهات املختصة -4

 . السلطة واملسئولية والقادرة عىل اتخاذ القراروصاحبة
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 :دوات وأساليب الرقابةأ

 هناك العديد من األدوات واألساليب التي ميكن استخدامها للقيام بالرقابة وسوف نستعرض  

 :أكرثها انتشارا

رقابة وهي األكرث استخداما ومنهم من يعتربها األداة األساسية لتحقيق ال :امليزانية التقديرية 1-

 :وميكن تصنيفها إىل

 . تختص مبراقبة التكاليف واإليرادات واألرباح:امليزانية التقديرية التشغيلية  -  أ  

 تستهدف تأمني التكامل والتطابق بني الخطة املالية للمؤسسة : امليزانية التقديرية املالية- ب

 :وخططها التشغيلية ومن أهمها

 تعد خصيصا لإلنفاق الرأساميل يف املباين، : سامليةامليزانية التقديرية للنفقات الرأ

 . الخ....األرايض، اآلالت

 وهي التنبؤ باملقبوضات واملدفوعات النقدية والتي عىل : امليزانية التقديرية النقدية

 .أساسها املقبوضات واملدفوعات الفعلية

 ويعني االحتياجات التمويلية للمؤسسة:امليزانية التقديرية التمويلية . 

أي عرض جميع األنشطة وعمليات املؤسسة يف شكل بيانات إحصائية  :البيانات اإلحصائية 2-

تكون إما بيانات تاريخية أو بيانات عن فرتات مقبلة ويفضل أن تعرض هذه البيانات يف شكل 

 .خرائط ورسوم بيانية، إال أن هذه الطريقة من الرقابة تحتاج إىل تحليل

الدورية تقدم بالرغم من أن الحسابات التقليدية والتقارير اإلحصائية  :خاصةالتقارير والتحاليل ال 3-

قدرا كبريا من املعلومات الرضورية إال أنه قد يوجد بعض املجاالت واملناطق ال يصح لها ذلك، 

 .ويف هذه الحالة فإن التقارير والتحاليل الخاصة ميكنها سد هذه الثغرة

 يلة مــن الرقابــة تبــني العالقــة بــني املبيعــات والتكــاليف هــذه الوســ :تحليــل نقطــة التعــادل 4-

ــضبط ــساوية بال ــون اإلرادات م ــذي تك ــة الحجــم ال ــا معرف ــن معه ــة ميك   للتكــاليف، بطريق
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التعادل فإنها وعند حجم أقل من ذلك تتحمل املؤسسة خسارة ويف حالة زيادة الحجم عن حجم 

 .تحقق ربحا

ملحاسبي واملايل للمؤسسة وكذا األداء التسيريي مبختلف وهي تقويم األداء ا :املراجعة الداخلية 5-

نواحيه، ويقوم بهذه املراجعة هيئة من املراجعني الداخليني باملؤسسة أو بواسطة املسريين 

 .أنفسهم

 تجاهل أهميتها بالرغم من تطورات أساليب الرقابة إال أنه ال ميكننا :الرقابة باملالحظات الشخصية 6-

هي التأكد من أن أهداف الشخصية ألن مهمة العملية الرقابة يف األخري عن طريق املالحظة 

 . التي يقومون بهااملؤسسة تتحقق بواسطة األفراد من خالل قياس األنشطة

 مزايا الرقابة باملالحظة الشخصية

 الرسعة يف اكتشاف االنحراف. 

 الرسعة يف تصحيح االنحراف. 

 سهولة اكتشاف أسباب االنحراف. 

 ار املناسب يف الوقت املناسب اتخاذ القر 

 :عيوب الرقابة باملالحظة الشخصية

 ال تصلح لجميع األعامل. 

 زيادة التكاليف املستخدمة يف العملية الرقابية. 

 تعترب مصدرا لإلزعاج للقامئني عيل التنفيذ . 

 تعترب محدودة النطاق لعدم القدرة متابعة كل األعامل. 

 :ذلك من خاللويكون  :تحليل القوائم املالية 7-

تعني ظاهرة الوضعية املالية للمؤسسة يف زمن معني يف أول الدورة : قامئة املركز املايل  - أ

وتتوقف مصداقيته عىل مدى ) امليزانية الختامية(أو يف آخرها ) امليزانية االفتتاحية(املالية 

 .متثيلها للواقع
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 : أهم هذه النسب تتمثل يف تحليل النسب املالية ومن:قامئة النتائج  - ب

 تقيس قدرة املؤسسة عىل مواجهة التزاماتها يف املدى القصري:نسب السيولة . 

 عىل تقيس أهمية التمويل املقدم من الدائنني أو مدى اعتامد املؤسسة: نسب الديون 

 .التمويل الذايت عن طريق فوائدها

 بيع  تقيس قدرة املؤسسة عىل الحركة والنشاط مثل رسعتها يف:نسب الدوران 

 .البضائع

 :الةّخصائص الرقابة الفع

 :هذه بعض الخصائص التي متيز عملية الرقابة الفعالة عن غريها  

 يجب أن تكون املعلومات املقدمة صحيحة فاملعلومات الخاطئة أو :تقديم معلومات صحيحة -1

 .املشوهة تظلل عملية اتخاذ القرارات، وهذا ما يؤدي إىل نتائج سيئة غري متوقعة

 فاملعلومات املتأخرة تفقد معناها وفائدتها بصفة جزئية أو : توقيت املعلومات املقدمةحسن -2

 .كلية وبذلك تصبح ال قيمة لها بعد انقضاء األمر الذي قدمت له

 أي يجب أن تكون عملية الرقابة مساوية لتكلفتها، حتى تحقق :االقتصاد يف التكاليف -3

 توضع الرقابة بشكل يناسب عمل وحجم االقتصاد يف التكاليف وقد يحدث هذا عندما

 .املؤسسة

 معناه تفهم املسري لعملية الرقابة وطبيعة النتائج املنتظرة منها وكذا املعلومات :سهولة الفهم -4

 .املقدمة لها، حتى يكون عىل علم مبا يجري يف املؤسسة وبالتايل ال يقوم باتخاذ قرارات خاطئة

عة إىل االنحرافات التي تشكل نقاط اختناق املؤسسة  هدفه جلب انتباه املسري برس:الرتكيز -5

وتعرقل سري العمل وانسياب اإلنتاج وهذا حتى يتسنى له اختيار املعايري اإلسرتاتيجية ملواجهة 

 .ذلك
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تصلح أساسا  مبعنى أن الرقابة تقوم بتقديم معلومات واضحة ومحددة :تسهيل اتخاذ القرارات -6

 مهمة املسري وعدم ري والتحليل وتكون نتيجة تسهيللتفسلالتخاذ القرارات دون الحاجة 

 .تضييعه الوقت يف األمور األقل أهمية

 :الوصايا العرش لتوافر نظام رقايب فعال

إن الرقابة هي نشاط بحثي بالدرجة األوىل، أي أن الهدف منها ليس العقاب أو منح الثواب  -1

لزم األمر، أو أنها تهدف إىل جها إذا بقدر ما تستهدف التعرف عىل أسباب االنحرافات وكيفية عال

 . باملستوى املريضتحقيق الرسملة الجيدة عىل األداء الحايل وضامن إستمراريته

منها ورشح إن الرقابة قد تؤدي عىل شعور العاملني باإلحباط إذا مل يتم توضيح أهميتها والهدف  -2

 .جدواها للعاملني

 .األخرى العمل املرتبط بأنواع الرقابة ء تخفيض عبتنمية الرقابة الذاتية تساهم بدرجة كبرية يف -3

 .إن الرقابة وسيلة وليست غاية واملشكلة تختلف عن مظاهر املشكلة -4

رضورة أن تتواءم األنشطة واألساليب الرقابية مع طبيعة املوقف وكلام أمكن محاولة استخدام  -5

 ). الخ ...ةاملتزامنة، التاريخية والداخلي( مزيج من أنواع الرقابة املختلفة 

 .رضورة محاولة استخدام الرقابة لتحقيق أكرث من غاية واحدة -6

إن توافر املعلومات أساس للرقابة الجيدة، وإن النظام الرقايب الجيد هو الذي يوفر ويبلغ عن  -7

 .االنحرافات برسعة قبل تفاقم املشكلة

 .عوائد النظام الرقايب الجيد يجب أن تزيد عن تكلفته -8

 . الجيد يجب أن يكون مفهوماإن نظام الرقابة -9
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إن الحصول عىل تأييد األفراد وكذلك اإلدارة العليا لنظام وأسلوب الرقابة املطبق يعترب رضورة  -10

 .لنجاحه

لنا أن نلقي وبعد أن ناقشنا موضوع الرقابة اإلدارية ودورها يف نجاح العمل املؤسيس كان البد  

الرقابة ألنه ال يحتاج  رأيي أنه أهم وأرقى أنواع الضوء أيضا عىل نوع آخر من أنواع الرقابة ويف

وهذا النوع من الرقابة يسمى ملراقبة أشخاص لبعضهم البعض، ولكنه يحتاج لضمري إنساين يقظ، 

 .بالرقابة الذاتية

 :مفهوم الرقابة الذاتية 

ٌالرقابة الذاتية هي إحساس املوظف والعامل بأنه مكلف بأداء العمل ومؤمتن عليه، من   غري َّ

 .حاجة إىل مسئول يذكِّره مبسؤوليته

ولعل الرقابة الذاتية هي أهم عامل لنجاح العمل؛ ألنها تغني عن كثري من النظم  

 .والتوجيهات واملحاسبة والتدقيق وغري ذلك

 تعاىل فيام هو مؤمتن عليه، لزاد اإلنتاج، الـلـهولو أن كل إنسان يف موقع عمله، كان يتقى  

ًلوظيفية، وتوفر للدولة واملصلحة أموال طائلة كانت تذهب هدراوتالشت املشكالت ا ٌ. 

 : وسائل تقوية الرقابة الذاتية عند املوظف

قد تحدث الكثريون من خرباء اإلدارة عن أهمية الرقابة الذاتية عند املوظف، ولكن املهم هو  

 تنمية الرقابة وسيلة الحصول عىل هذه الرقابة، وفيام ييل سنعرض بعض الوسائل املعينة عىل

 :الذاتية عند املوظفني

  حيــث يــشعر املوظــف أنــه محاســب عــىل عملــه، ال مــن قبــل : تعــاىلالـلـــهخــشية ٌ 

َإنَّ إلينـا ( : الناس، وإمنا من قبل رب الناس، وليس يف الدنيا، بل يف اآلخرة، قال سبحانه ْ َ ِ ِ

ــابهم  ْإي َ َُ ــسابهم } 88/25{ِ ــا ح ــم إنَّ علين ْث َ َُّ َ ِْ َ َ َ ِ ــية[)ُ ــال ] 25-26 :الغاش ــزول  (، وق  ال ت

 القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعـن شـبابه فـيم أبـاله، وعـن ٍقدما عبد يوم 
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رواه الرتمذي وصححه عن أيب برزة ) ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به

 .، والوظيفة تدخل يف هذا الحديث يف املال املكتسب، ويف العلم املؤمتن عليهساألسلمي 

 يكون املرء صاحب خلق فاضل ما مل يتكون عنده شعور  ال ميكن أن :الشعور باملسؤولية

وتعني املسئولية هنا . ًباملسئولية، لذا كان الشعور باملسئولية األخالقية أساسا من أسس األخالق

بأنها إقرار املرء مبا يصدر عنه من أفعال وباستعداده لتحمل نتائج التزاماته وقراراته واختياراته 

 ثم أمام ضمريه وأمام املجتمع، لذا فإنه ال الـلـهبية والسلبية أمام العملية من الناحية اإليجا

ًميكن أن نتصور موظفا يستشعر املسؤولية ويحب العمل لآلخرين وهو ال يقوم بأداء عمله 

 !َّاملكلف به ؟

 وكالهام ٌ حيث أن لكل وظيفة هدف تحققه الدولة أو للقطاع الخاص:االهتامم باملصلحة العامة ،

ة للمجتمع وسكانه، فاملوظف الذي يعمل يف رشكة غذائية مثالً، يساهم يف توفري يحقق التنمي

الغذاء لألطفال والكبار وتحسني صحتهم ومعيشتهم، وتنمية اقتصاد البلد وتطوره، لذا فإذا 

ًراعى املوظف أنه يخدم رشيحة كبرية من الناس من خالل وظيفته وأنه ال ينفع نفسه فقط وال 

ي يعمل فيها، فعند ذالك سوف يجتهد يف تحسني أدائه وسوف يزيد صاحب املؤسسة الت

ًإخالصه يف العمل الذي يقوم به، بعكس من يستغل الوظيفة ملصلحته الشخصية ضاربا مبصالح 

 .اآلخرين عرض الحائط

 حيث إن الوظيفة من املجاالت الواسعة يف تقديم الخدمات للناس، حني :ّحب نفع اآلخرين 

ٍجيل بإنهاء معاملة أحد املراجعني، ورمبا كانت املعاملة معطلة ملدة طويلة يسعى املوظف للتع َّ

قبل ذلك، فيكون الفرج عىل يد هذا املوظف، أو يشفع له عند املسئول للتخفيف عنه، أو 

ٍحني ال يكون لها ويل أو ساع يقيض  -ِّ عن الرتدد بني مكاتب الرجال لقضاء حاجتها امرأة يعف ّ

 .َوغري ذلك من الصور الكثرية... خدمتهافيقوم ب -حاجتها 
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 تعاىل الـلـه أجمل اللحظة التي يخدم فيها املوظف أحد الناس، فينرصف وهو يرفع يديه إىل امف

 .، ويحفظ له أبناءهالـلـهيدعو لهذا املوظف الذي خدمه، بأن يوفقه 

ًوأخريا نعود ونكرر أن فساد املوظفني غالبا ما يكون بسبب فساد القادة، و  أن إهامل املرءوس ً

لعمله يرجع لغياب القيادة الرشيدة، فالقائد هو املعلم والقدوة عىل مر التاريخ وإذا صلح الراعي 

 .صلحت الرعية
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 . 2004  دار وائل للطباعة والنرش والتوزيع-عباس، القيادة االبتكارية واألداء املتميز سهيلة 
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 187 املراجـــع
 

 

 .م1994 مركز الكتب األردين –فؤاد الشيخ سامل وآخرون ، املفاهيم اإلدارية الحديثة ، الطبعة الرابعة 

 .)2008 (- القيادة اإلدارية، الرياض، مكتبة امللك فهد الوطنية-القحطاين، سامل سعيد

االستشارات، كفاءات للتدريب والتوظيف و: الرياض(العمل الجامعي : الربنامج التدريبي: كفاءات

2005.( 

 .)2006 (-دار الثقافة للنرش والتوزيع .  القيادة اإلدارية-كنعان، نواف

محمد عبد الفتاح ياغي، الرقابة يف اإلدارة العامة، كلية العلوم اإلدارية، جامعة امللك سعود، الطبعة 

 . األوىل

 .2009 -يب والنرش املجموعة العربية للتدر– األداء اإلداري املتميز -مدحت أبو النرص 

:  النارش- الرياض -سبنرس جونسون . كينيث بالنتشارد، ود. املدير ذو أسلوب الدقيقة الواحدة، د

 .1982:   تاريخ النرش-معهد اإلدارة العامة 

الدار : مدخل لتحقيق امليزات التنافسية، اإلسكندرية: مصطفى أبو بكر، إدارة املوارد البرشية

 .2004الجامعية، 

 مجموعة النيل -الوظائف، األدوار، املهارات، الصفات...  محمود أبو بكر، دليل املدير املعارصمصطفى

 .2001العربية طباعة نرش توزيع 

 .1994 وآخرون، أساسيات يف اإلدارة، دار الفكر يف النرش والتوزيع - زويلف، مهدي  -املغريب، كامل  

 . أساليب إدارته- أسباب حدوثه-اعه أنو–الرصاع التنظيمي مفهومه , مليحان الثبيتي

 -منتديات طالب ماجستري اإلدارة الرتبوية , إدارة الرصاع يف بيئة العمل, منصور بن صالح اليوسف

 .م2010,  املنتدى العام-األقسام العامة 

 نظريات وسلوك، دار مجدالوي للنرش والتوزيع، -إدارة املنظمة: عىل العضايلة. مهدي زويلف، د

 .ألوىلالطبعة ا



 188 القائد املتميز وأرسار اإلبداع القيادي 
 

 

 . 1998النجار، محمد عدنان، إدارة املوارد البرشية والسلوك التنظيمي، منشورات جامعة دمشق، 

 .م2003، 2002، 2001نرشات وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 

 -الرياض، ترجمة معهد اإلدارة العامة. النظرية والتطبيق- القيادة اإلدارية-هاوس، بيرت نورث

)2007(. 

 .م 1998، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع، )اإلدارة االسرتاتيجية(غالب، ياسني، سعد 

ياغي، محمد عبد الفتاح، مبادئ اإلدارة العامة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، املجتمعة األردنية، 

 .الطبعة الثالثة 

 :موضوعات من االنرتنت تحت عناوين

 :دارية التنمية البرشية والتطوير اإل مدون- الرصاع التنظيمي -أحمد الكردي 

http://ahmedkordy.blogspot.com/2012/02/blog-post.html 

ًكيف نطور املوهوبني قياديا؟ ( موضوع -بوابة املوهبة  ِّ َ  تحت الرابط التايل) ُ

http://www.mawhiba.org/articles/pages/Details.aspx?str=268,46bc51e2-4c4b-451a-8688-21c444f8fdda  

 .2010 - إعداد عدنان ماشـي وايل -ُكيف تفوض الصالحيات؟ 

 :-مفهومه وأهمية وخطواته... اإلدراك-مفكرة اإلسالم  

http://www.islammemo.cc/2009/12/25/92442.html 

 :يادة، والفكر االسرتاتيجياالهتامم باإلدارة والق..موقع امليشايب

http://kenanaonline.com/users/alikordi/posts/439807 

 

 

 



 189 املراجـــع
 

 

 املراجع اإلنجليزية : ًثانيا

Afsaneh, N. (1993), "Inegrating leadership ans strategic management in organizational theory", Canadian 

Journal of Administrative Sciences, Vol.10, No.4, pp.297-307.  

American Management Association (1994), Survey on change management, AMA New York.  

Bass, B. M. (1985), Leadership and Performance beyond Expectations, Free Press, New York, NY.  

Bennis, W. and Nanus, B. (1985). Leaders. New York: Harper and Row.  

Burnes, B. (1996), Managing change, Pitman, London.  

Covey R. Stephen, 8th Habit: from effectiveness to greatness, Free Press, November 2004.  

Covey, S. (1992), Principle-centered leadership, Simon and Schuster, London.  

Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., Shamir, B. (2002). “Impact of transformational leadership on follower 

development and performance: a field experiment”. A cademy of Management Journal, Vol.45, pp.735-

744.  

Eden, D. (1992). “Leadership and expectations: Pygmalion effects and other self-fulfilling prophecies in 

organization”. Leadership Quarterly, Vol.3, pp.271-335.  

Harper, S. C. (1998), "Leading organizational change in the 21st century", Industrial Management, Vol.40, No.3, 

pp.25-30.  

Higgs, M. and Rowland, D. (2001), "Developing change lesdership capability. The impact of a development 

intervention", Henley Working Paper Series, HWP 2001/004.  

J.R. Katzenbach: "The Myth of the Top Management Team", Harvard Business Review, Vol. 75, No. 6, 1997. 

K. Fisher: Leading Self Directed Work Teams (N.Y.: McGraw- Hill, 1993).  

Kanter, R. M. (1992), The challenges of execution: roles and tasks in the changing process, the challenge of 

organizational change, Free Press, New York NY, Ch.10, pp.369-94.  

Kotter, J. P. (1995), "Leading change", Harvard Business Review, March-April. 

Kotter, J. P. (1996), The new rules: How to succeed in today"s post-corporate world, Free {Press, New York.  

Kotter, J. P. (1997), "Leadin by vision and strategy", Executive Excellence, October, 15-16.  



 190 القائد املتميز وأرسار اإلبداع القيادي 
 

 

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2002), The leadership challenges, 3rd edn, Jossey-Bass, San Francisco, CA.  

Kouzes, J., and Posner, B (1988), The Leadership Challenge , Success. 

L.F. Shaffer: The Phychology of Adjustment (London: Harper Co., 1963). 

Maslow, A. (1970), Motivation and Personality, 2nd ed. New York: Harper and Rpw.  

Maurer, R. (1996), "Using resistance to build support for change", The Journal of Quality and Participation, 

Vol.19, No.3, pp.56-66.  

Paul Parcon: Develop your Team Building Skills (India: Lotus Press, 2007). 

Pettigrew, A. M. (1987) " Context and action in the transformation of the firm", Journal of Management 

Studies, Vol.24, No.6, pp.649-69.  

Rachel Mckee & Bruce Carlson: Dimensions of Teamwork (Texas: Grid International Inc., 2002). 

Recardo, R. F. (1995), "Overcoming resistance of change", National Productivity Review, Vol.14, No.2, pp.5-21.  

Reger, R. K., DeMarie, S. M. and Mullance, J. V. (1994), "Reframing the organization: Why implementing total 

quality is easier than done", Academy of management Journal, Vol.19, No.3, pp.565-84.  

Rita James: Develop Your Skills To Conduct Effective Meetings (India: Lotus Press, 2007). 

Schein, E. H. (1992), Oranizational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco.  

Smith, D.(1998), "Invigorating change initiatives", Management Review, May, pp.45-8.  

Spitzer, D. R. (1996), "Power reward; rewards that really motivate", Management Review, Vol.85, No.5, May, 

pp.45-50.  

Tichy, N. M. and Devanna, M. A. (1986), Transformational leadership, John Wiley and Sons, New York, NY.  

Tichy, N. M. and Devanna, M. A. (1990), The transformational leadership, John Wiley, New York.  

Tushman, M. L., and Anderson, P. (1997), Managing strategic innovation and change, Oxford University Press, 

New York, NY.    




	11_2.pdf
	12_2.pdf
	13_2.pdf
	14_2.pdf
	15_2.pdf
	16_2.pdf
	17_2.pdf
	18_2.pdf
	19_2.pdf
	110_2.pdf
	111_2.pdf
	112_2.pdf
	113_2.pdf
	114_2.pdf
	115_2.pdf
	116_2.pdf
	117_2.pdf
	118_2.pdf
	119_2.pdf
	120_2.pdf
	121_2.pdf
	122_2.pdf
	123_2.pdf
	124_2.pdf
	125_2.pdf
	126_2.pdf
	127_2.pdf
	128_2.pdf
	129_2.pdf
	130_2.pdf
	131_2.pdf
	132_2.pdf
	133_2.pdf
	134_2.pdf
	135_2.pdf
	136_2.pdf
	137_2.pdf
	138_2.pdf
	139.pdf
	140_2.pdf
	141_2.pdf
	142.pdf
	143.pdf
	144.pdf
	145.pdf
	146.pdf
	147_2.pdf
	148_2.pdf
	149_2.pdf
	150_2.pdf
	151_2.pdf
	152_2.pdf
	153_2.pdf
	154_2.pdf
	155.pdf
	156.pdf
	157_2.pdf
	158_2.pdf
	159_2.pdf
	160_2.pdf
	161_2.pdf
	162_2.pdf
	163_2.pdf
	164_2.pdf
	165_2.pdf
	166_2.pdf
	167_2.pdf
	168_2.pdf
	169_2.pdf
	170_2.pdf
	171_2.pdf
	172_2.pdf
	173_2.pdf
	174_2.pdf
	175_2.pdf
	176_2.pdf
	177_2.pdf
	178_2.pdf
	179_2.pdf
	180_2.pdf
	181_2.pdf
	182.pdf
	183_2.pdf
	184.pdf
	185.pdf
	186_2.pdf
	187_2.pdf
	188_2.pdf
	189_2.pdf
	190_2.pdf
	191_2.pdf
	192_2.pdf
	193.pdf
	194.pdf
	195.pdf
	196.pdf
	197.pdf
	198.pdf
	199.pdf
	1100.pdf
	1101.pdf
	1102.pdf
	1103.pdf
	1104.pdf
	1105.pdf
	1106.pdf
	1107.pdf
	1108.pdf
	1109.pdf
	1110_2.pdf
	1111_2.pdf
	1112_2.pdf
	1113.pdf
	1114.pdf
	1115.pdf
	1116.pdf
	1117.pdf
	1118.pdf
	1119.pdf
	1120.pdf
	1121.pdf
	1122.pdf
	1123.pdf
	1124.pdf
	1125.pdf
	1126.pdf
	1127.pdf
	1128.pdf
	1129.pdf
	1130.pdf
	1131.pdf
	1132.pdf
	1133.pdf
	1134.pdf
	1135.pdf
	1136.pdf
	1137.pdf
	1138.pdf
	1139.pdf
	1140.pdf
	1141.pdf
	1142.pdf
	1143.pdf
	1144.pdf
	1145.pdf
	1146.pdf
	1147.pdf
	1148.pdf
	1149.pdf
	1150.pdf
	1151.pdf
	1152.pdf
	1153.pdf
	1154.pdf
	1155.pdf
	1156.pdf
	1157.pdf
	1158.pdf
	1159.pdf
	1160.pdf
	1161.pdf
	1162.pdf
	1163.pdf
	1164.pdf
	1165.pdf
	1166.pdf
	1167.pdf
	1168.pdf
	1169.pdf
	1170.pdf
	1171.pdf
	1172.pdf
	1173.pdf
	1174.pdf
	1175.pdf
	1176.pdf
	1177.pdf
	1178.pdf
	1179.pdf
	1180.pdf
	1181.pdf
	1182.pdf
	1183.pdf
	1184.pdf
	1185.pdf
	1186.pdf
	1187.pdf
	1188.pdf
	1189.pdf
	1190.pdf
	1191.pdf
	1192.pdf

