
 القيادة
 

 لية القياديةمكونات العم
 

يمكن تقسيم العملية القيادية إلى ثالث مكونات أساسية تشكل هرم ثالثي ، وتشمل واجهة الهرم               
 :وقاعدته المركزية وعمقه وذلك كما يلي

 

 : واجهة الهرم القيادي . 1

 ) التفريق بين القائد والمسئول التنفيذي( 
 

 : القاعدة المركزية للقيادة  . 2

 )مهارات اإلدارية وطرق العمل والبيئةوهي قاعدة الهرم وتمثل ال( 
 

 : القيادة المهنية  . 3

 ) وتشكل عمق الهرم وتمثل المعرفة التقنية والخبرات(
 

 وبشيء من التفصيل 
 

 :ويندرج تحتها ما يلي  :)القيادة المبدعة(الهرم القيادي واجهة : أوالً
 القدرة القيادية  .1

 . الناس سعداء بقيادته وتشعرهم بالثقةوتعني تلك الصفات التي يمتلكها القائد وتجعل
 

  : الرؤيا وذلك في أمور عديدة مثل .2
صياغة االستراتيجيات الضرورية لزيادة الفعالية واإلنتاج في النـواحي التـي          •

 .تحتاج إلى تحسين

 . إنشاء ووضع األهداف والرؤى •

 .تحسس البيئة والتأثير على أوضاع المؤسسة •

 إيجابي يدفعه للمشـاركة فـي حمـل رسـالة           التأثير على فريق العمل بشكل     •
المؤسسة بما في ذلك إتاحة الفرصة لألعضاء للمشاركة في وضع األهداف           

 . وبالتالي المشاركة في القيادة

 .ضرب المثل لألعضاء عبر البدء بتطبيق التغيير وذلك من خالل اعتناقه أوالً •
 

 إنشاء وقيادة فرق العمل  .3



على أساس التكامل والتعاون وليس التصـارع والتنـافس         تطوير فرق عمل فعالة مبنية      
وذلك لبث روح التعاون والتآلف والحرص على النجاح بين أعضـاء الفريـق لتحقيـق        

 .األهداف
 

 .حل األزمات والصراعات  . 4
 : تقييم الحاالت بسرعة وبدقة ويعني ذلك أن على القائد أن

الزمة عنـدما يتطلـب األمـر    يقوم بتولي المسئولية القيادية واتخاذ اإلجراءات ال    •
 .ذلك

 .يتخذ المواقف الصحيحة في الوقت المناسب ، وذلك باستخدام مهاراته وخبرته •
 

 .تقديم التدريب باستمرار  . 5

وذلك بأن يتعامل مع األخطاء كأحداث من الممكن أن ينشأ عنها تدريب معين              •
 .، وبمعنى آخر أن يستثمر ويستفيد من األخطاء

بعة لألداء وتنفيذ الخطط ، باإلضافة إلى تدريب وتطـوير  يقوم بعمل تقييم ومتا  •
مهارات األفراد وفرق العمل لزيادة احتمالية النجـاح للحـد األقصـى ، وتحسـين               

 .العمليات المستخدمة
 

 .تطبيق إستراتيجية إشراك العضو  . 6

 .يطور القائد نظام عمل يشرك األعضاء في التخطيط وصناعة القرار •
تي تضمن نجاح األعضاء وفرق العمل وبمـا يضـمن          يطور القائد الوسائل ال    •

 .الحفاظ على مصالح المؤسسة

يطور القائد العمليات واآلليات الضرورية إلشـراك األعضـاء فـي إنجـاز              •
 .األهداف

يعطي القائد األعضاء الصالحية والقوة إلنجاز األعمال بكفاءة وفـي الوقـت             •
 .المناسب

 

 :رج تحتها ما يليويند: القاعدة المركزية للقيادة: ثانياً
 العمل كفريق . 1

ويعني ذلك تغليب المصلحة العامة على الفردية والعمل التكاملي إلنجاز األهداف ، باإلضـافة              
 .إلى نقل الخبرات والمعلومات ألعضاء الفريق وللمؤسسة بكل سالسة وانسجام

 

 مهارات االتصال . 2



تحقيق األهـداف وعلـى   امتالك مهارات االتصال أصبحت من الضرورات الملحة للنجاح في        
 .القائد التأكد من امتالكه وفريقه المهارات الالزمة

 

 التوجيه الذاتي . 3

وذلك بأن يكون القائد قدوة ألعضاء فريقه في االلتزام بالقوانين والعمل الـدؤوب والحـرص               
 .على الفريق والمؤسسة

 

 البراعة في حل المشاكل . 4

احد ، ذلك ألن العمل مـع مجموعـة مـن           وهذا يتطلب قدر كبير من التعلم والخبرة في آن و         
األشخاص يستلزم المرور بأوقات عصيبة من االختالفات ، وبالذات كون خلفيات فريق العمل             

 .متفاوتة من النواحي التقنية والسياسية والتفكيرية وغير ذلك
 

 مهارات شخصية . 5

ال تتوفر فيهم   من المهم أن يشعر أعضاء الفريق بأن لدى القائد بعض الميزات الشخصية التي              
 .، وهذا يسهل العملية القيادية وااللتزام بتنفيذ األعمال الموكلة لكل منهم

 

 إدارة العالقات مع المجتمع والمتعاملين مع المؤسسة . 6

يجب على القائد أن يتولى زمام إدارة عالقات الفريق مع المؤسسة والمجتمع والبيئة الخارجية              
األطراف األخرى ويجب أن يكون قادراً على مراعاة تلك         ، فالقائد يمثل الفريق ومصالحه لدى       

 .المصالح
 

 بناء عالقات طيبة . 7

بديهي أن يكون القائد قادراً على إقامة عالقات طيبة وودية مع أعضاء الفريق ابتداء ، ومـع                  
 .المؤسسة والبيئة الخارجية حيث أنه عنصر االتصال والجهة التي يحتك بها الجميع

 

 المرونة . 8

ائد أن يتمتع بقدر كبير من المرونة في التعامل مع القضايا المختلفة كمشاكل العـاملين               ال بد للق  
 .والتقصير والقدرة على طرح البدائل

 

 المهنية . 9

على القائد أن يتوخى األصول المهنية في تعامله مع القضايا ، وبالذات فيمـا يتعلـق بإتبـاع                  
دم إغفال العامل اإلنسـاني وبالـذات فيمـا         اإلجراءات التنظيمية والقانونية واألخالقية ، مع ع      

 .يختص بالتعامل مع أعضاء الفريق
 



 التمويل . 10

يجب على القائد أن يتأكد دائماً ويسعى بجد لتوفير مصادر التمويل لفريقه ، حيث أن التقصـير       
 .في هذا الجانب يحبط عمل الفريق ويجهض مساعيه ويفشلها

 

 :ا يليويندرج تحتها م:  المهنيةالقيادة: ثالثاً
 امتالك المعرفة التقنية . 1

بالرغم من أنه ليس شرطاً في قائد الفريق أن يكون الخبير األول في التقنية التـي يسـتخدمها                  
/ فريقه إال أنه من المفيد أن يمتلك المعرفة التقنية األساسية التي تؤهله فعليـاً للعمـل ضـمن            

 .وقيادة الفريق
 

 امتالك الخبرة الحياتية . 2

تلك القائد حظاً وافراً من الخبرات الحياتيـة فيمـا يتعلـق بأعمـال الفريـق                من المهم أن يم   
 .وانعكاساتها على المجتمع وتوقع ردود األفعال والمشاكل التي قد تطرأ نتيجة ألي خلل

 

    Bassالقدرة القيادية حسب نظرية 
 :هناك ثالث تفسيرات لكيفية تحول الناس إلى قادة 

 

 نظرية الميزة  .1

ه النظرية فإن بعض الشخصيات لها ميزات معينه تجعلها قادرة علـى قيـادة     وتبعاً لهذ  
ويمكن مشاهدة ذلك في الحياة العامة كأمثال قيادة اإلمـام البنـا            . الناس بصورة طبيعية  

فهؤالء وأمثـالهم   . لإلخوان المسلمين ، وقيادة جمال عبد الناصر لمصر وكاسترو لكوبا         
 .يقرون بقيادتهم ويرضون بهاامتلكوا مواهب قيادية جعلت الناس 

 

 نظرية األحداث العظيمة  .2

ويظهر هذا النوع من أنواع القيادة في حالة حدوث حدث هام أو أزمة ما بحيث يـؤدي                 
ذلك إلى بروز شخصية لم تكن معروفة وترتفع هذه الشخصية لمسـتوى الحـدث ممـا           

 .ادييظهر قدرات استثنائية في شخص كان ينظر الناس إليه على أنه شخص ع
 

 نظرية القيادة التحولية  .3

وفيها يختار بعض الناس أن يصحبوا قادة وذلك عن طريق التعلم بأن يتعلموا المهارات              
 .القيادية الالزمة ، وهذا ما ستحاول هذه الدراسة إيضاحه 

 

 اإلطار العام للقيادة 



 

 : لكي يكون القائد ناجحاً يجب عليه أن
  :"ويعمل…… يعرف …… يكون "

 : يكون :أوالً
 .مهني متمرس يفهم مهنته  . 1
 .مهني يمتلك ميزات أخالقية جيدة . 2

 :يعرف : ثانياً
 :أن يعرف العوامل األربعة للقيادةيجب 

 .نفسه  . 1
 .الطبيعة اإلنسانية  . 2

 .عمله  . 3

 .المؤسسة التي يعمل لصالحها  . 4
 :يعمل : ثالثاً

 .التوجيه المناسب  . 1
 .التطبيق الجيد  . 2

 .تحريك اآلخرين بالقدوة الحسنة  . 3
 

 أهم مفاتيح القيادة 
 

عامل من العوامـل    ) 75(تشير بعض الدراسات والبحوث إلى أنه بعد دراسة          . 1
التي تؤثر على الرضى الوظيفي ، وجد أن أهم عامل من هذه العوامل هو األمانة والثقة                

 .في القيادة
التفاهم الفعال للقائد مع األعضاء حول األمور الثالثة التالية هو الـذي يجلـب       . 2

 .ة في المؤسسة الثق

مساعدة األعضاء على فهم إستراتيجية المؤسسة بشكل شـامل ، إذ ال معنـى لقيـام                 •
األعضاء بأعمال ال يدرون أهميتها وموضعها في االستراتيجية وكيف ستسـتفيد منهـا             

 .المؤسسة

مساعدة األعضاء على فهم كيفية مشاركتهم في تحقيق أهداف المؤسسة ، ومـن أهـم               •
 .األعضاء في وضع تلك األهداف عوضاً عن فرضها عليهموسائل ذلك إشراك 



مشاركة األعضاء في المعلومات عن طبيعة المؤسسة ، ووضعية القسم الذي يعمل فيه              •
العضو بالنسبة لألهداف العامة للمؤسسة ، وهذا يجعل األعضاء أكثـر حرصـاً علـى               

 .النجاح وتحقيق األهداف
 

تفاهم مع القادة واألعضاء اآلخرين ضمن الرؤيا العامـة         أي أن أهم مفاتيح القيادة هي الثقة وال       
 .حول كيفية إدارة المؤسسة ووضعها

 

 األركان األربعة للقيادة 
 

 :للقيادة أربعة أركان أساسية تتمثل بما يلي
 ) :منفذوا السياسات(األعضاء  . 1

 أن  ال شك أن القيادة بحاجة إلى أشخاص تتم قيادتهم ، وال بد من األخذ بعين االعتبـار                
 .الناس باختالفهم يحتاجون إلى أنماط قيادية مختلفة

 :القائد  . 2

والناس بطبيعتهم بحاجة إلى من يقودهم ، يجب أن يعلم القائد بأمانة من يكـون ومـاذا                 
 .يعرف وماذا يستطيع أن يفعل ، كما تقدم ذكره

 :التفاهم مع اآلخرين  . 3

قباالً ، فالقيادة ال بد لها أن تتم        والقائد عنصر ديناميكي يتواصل مع اآلخرين إرساالً واست       
 ) .المرسل والمتلقي(بالتفاهم بين طرفين 

 :المواقف  . 4

والقائد شخص ذكي يدرك ما يدور حوله ويتفاعل مع ذلك بكل دراية ومهنيـة ، ومـن                 
المهم معرفة أن المواقف لها طبائع مختلفة بحيث أن ما يمكن فعله في موقف معين قـد                 

 .وقف آخرال ينطبق بالضرورة على م
 

 البيئة
 :تتفاعل المؤسسة مع البيئة المحيطة بها من خالل العوامل التالية

 األهداف ومقاييس األداء  . 1

وذلك بتحديد االستراتيجيات والمخططات الالزمة كي تـتمكن المؤسسـة مـن تحقيـق       
طموحاتها ورسالتها ، كما يشمل ذلك تحديـد مقـاييس األداء والكفـاءة واإلجـراءات               

 .التصحيحية
 القيم  . 2



وذلك بتأسيس قيم معينة للمؤسسة ، بما في ذلك أخالقيات المؤسسة واهتمامها بأعضائها             
 .ومناصريها والمستفيدين منها والمجتمع من حولها

 نوعية الخدمات . 3

يحدد القادة بالتعاون مع أعضاء الفريق نوعية الخدمات التي سيقدمونها وطرق تقـديمها             
 .والعمليات المستخدمة في ذلك

 

ذه األهداف والقيم والخدمات التي تقدمها المؤسسة تحدد بيئة المؤسسة وشخصيتها التي يراها             ه
وعليه يتم تقييم المؤسسـة تبعـاً لهـذه    ). بقية المجتمع(والخارج ) األعضاء(الناس من الداخل    

 البيئة ، كما تبني هذه البيئة الجو العام للمؤسسة وثقافتها المنبثقـة مـن تاريخهـا وقوانينهـا                 
 .وعاداتها وتقاليدها وهي بالتالي عملية معقدة

 

 أنماط القيادة
 ) :Deal) 1991 و Bolmanهناك أربعة أنماط للقيادة حسب 

 النمط التحليلي  . 1

وفيه يتميز القائد بالقدرة على التحليل والتصميم والوصول إلـى اسـتنتاجات وحلـول              
نماط القيادة ، أما النـوع غيـر   إيجابية وفعالة وذلك في النمط الفعال من هذا النمط من أ 

الفعال من هذا النمط فيتميز القائد بأنه ديكتاتور يهتم بالتفاصيل ويرغب بالسيطرة علـى              
 .كل شيء

 

 نمط المصادر البشرية  . 2

وفيه يتميز القائد الفعال بعمل العامل الحفاز والموجه الذي تكون نمـط قيادتـه الـدعم                
 بالضغط المستمر على األعضاء لـدفعهم إلـى         أما النمط غير الفعال فيقوم    . والنصيحة

 .اإلنجاز بشتى األساليب بما في ذلك اإلجبار وربما اإلقالة
 

 النمط السياسي  . 3

وفي هذا النمط يعمل القائد داعماً وتكون قيادته عبارة عن توفير البيئة المناسبة للتوافـق       
هو الذي يتفاعـل مـع      أما النمط غير الفعال ف    . والتعاون بين أكثر من جهة بهدف البناء      

 .الحدث عند وقوعه ويتعامل معه بردة فعل
والقادة السياسيون يوضحون ماذا يريدون ويدركون ما الذي يستطيعون الحصول عليه ،            
وعليه فهم يقومون بإعطاء الصالحيات ألعضاء الفريق كل فيمـا يخصـه ، لتحقيـق               

المصـالح بشـكل مسـتمر ،       المرونة المطلوبة ، ومن ثم يقَِيمون توزيع الصالحيات و        



ويبنون عالقات مع مؤسسات شبيهه ويستخدمون اإلقناع فـي البدايـة وإذا اضـطروا              
وإعطاء الصالحيات ألعضاء فريقه كل فيمـا يخصـه ، لتحقيـق            . يستخدمون اإلجبار 
 .المرونة المطلوبة

 

 :النمط الصوري أو التمثيلي  . 4

يحاء والمثل األعلى ، مما يدفع بقيـة        وفيه يكون القائد كالملهم الذي يكون نمط قيادته اإل        
أما النمط غير الفعال فيكون القائد فيه كالثـائر         . أعضاء الفريق للعمل بجد وتقليد قائدهم     

في أفكاره أو الغبي صاحب النمط الخاص باهتمامه بالشكل والهيئـة وحرصـه علـى               
م بدور مـا  ويعتبر القائد الصوري أن المؤسسة هي مسرح للقيا    . الظهور بصورة ممتازة  

وإعطاء انطباع جيد ، وهو يستخدم التمثيل الجتذاب االهتمام ، ويعتبـر تفاعلـه مـع                
 .أعضاء الفريق شكلياً وال يهتم ألمورهم التفصيلية

 

إن أياً من األربعة أنماط المذكورة أعاله ليس كافياً وحده لتحقيق قيادي جيد ، واألفضل أن يتم                 
نى آخر فإنه يجب أن يتم إتباع النموذج المناسـب حسـب       الخلط بين أكثر من نموذج ، أو بمع       

 .الوضع والموقف وحالة المؤسسة
 

 فيقسمون القادة أيضاً إلى أربعة أصناف ، ويمكن التعرف على تلك Blake & Moutonأما 
األصناف برسم جدول يوضح االهتمام بالناس على المحور الصادي واالهتمام باألعمال علـى            

 .ا هو مبين أدناهالمحور السيني ، كم
 القائد االستبدادي  . 1

تفكيره موجه نحو إنجاز المهمات وهو شديد على العاملين تحت إمرته ، وهو بذلك يهتم               
كمـا  . باألعمال وإنجازها حتى لو كان ذلك على حساب العاملين أو بقية أعضاء الفريق            

 .أن عالقاته االجتماعية محدودة بحيث ال يراعي أحوال وظروف فريقه
 د الفريق قائ . 2

يقود عن طريق المثال الحسن والتوازن بين أداء األعمال وتوفير جو هادئ من التعاون              
 .والتواصل والتفاهم مع أعضاء الفريق
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  االهتمام باألعمال

 القائد المكافئ  . 3

وهذا النمط من القادة إنما يستخدم المكافأة والمحفـزات الماديـة أوالمعنويـة لتحقيـق               
 .األهداف المرجوة 

 االقائد باإلنابة  . 4

وفي هذا النمط ال يتدخل القائد بصورة مباشرة في أعمال الفريق بل يسمح للفريق بعمل               
 . يشاء ويفضل االنفصال عن الفريق وتركه يعاني من سلسلة صراع على النفوذما
 

 أما الجيش األمريكي فيصنف القيادة الى ثالثة أنماط 
 النمط االستبدادي  . 1

وفي هذا النمط يقوم القائد بإعالم األعضاء بما يجب عليهم عمله وما هي طريقة العمـل    
ولعل هذا الـنمط    . ق للنصيحة في هذا األمر    التي يجب إتباعها ، دون الرجوع إلى الفري       

هو السائد في معظم البالد العربية واإلسالمية وبالذات فيما يتعلـق بـالجيش والقـوات               
 .العسكرية

كما هو الحال فـي بـالد       (وبديهي أن ال يتضمن ذلك الصراخ واستخدام األلفاظ النابية          
 .وال نتحدث عنه  وهو غير مهني abusiveفهذا نمط ) العالم الثالث عموماً

 

 النمط التشاركي  . 2

وفي هذا النمط يشرك القائد واحداً أو أكثر من األعضاء في عملية اتخاذ القرار للتشاور               
فيما يجب عمله وكيف يتم العمل ، إال أن القائد في النهاية يحتفظ لنفسه بسـلطة اتخـاذ                  



أو دليل على ضـعف     وال يجب النظر إلى هذا النمط من القيادة على أنه ظاهرة            . القرار
 .القائد بل على العكس تماماً فهو يمثل دليل قوة يحترمه األعضاء

 

 النمطي التكليفي  . 3

وفي هذا النمط يسمح القائد لألعضاء باتخاذ القرارات ، إال أن القائد يعتبر مسئوالً عـن          
هذه القرارات ، وهذا مناسب إذا كان لدى األعضاء كفـاءة أفضـل مـن القائـد فـي                   

 بحيث يعلمون ما يجب فعله وكيف بصورة أفضل من القائد نفسه ، وهنـا               تخصصهم ، 
 .القائد يحدد األولويات ويكلف اآلخرين بأعمال معينة

 
 

ال يمكن استخدام الـنمط     : فمثالً  . أما القائد الجيد فهو الذي يستخدم األنماط الثالثة في القيادة           
بينما يمكن استخدام النمط التشـاركي      التشاركي مع عضو ليس لديه خبرة أو حديث التعيين ،           

 .مع فريق جيد ذو خبرة عالية وإمكانات جيدة 
 
 

ال يؤدي الى نتيجة    (ومن الممكن للقائد إعالم األعضاء أن األسلوب المتبع حالياً ال يعمل جيداً             
، ومن الممكـن سـؤالهم حـول        ) وهذا نمط قيادة استبدادية   (ويجب إيجاد بديل آخر     ) مرضية

وتكليـف  ) قيـادة تشـاركية  ( آرائهم حول ماهية األسلوب الجديد الذي يجب إتباعه     أفكارهم أو 
 ) .قيادة تكليفية(فريق لتطبيق األسلوب الجديد 

 
 
 

 الطريق إلى القيادة الناجحة
 

 تحدي العملية  . 1

وذلك بانتقاء عملية من عمليات المؤسسة المكلف بها فريق العمل والتي هي بحاجة إلى              
 .واقتراح الخطط والبدائل الكفيلة بالتغلب على تلك المشكلةتحسين بشكل كبير 

 

 :الرؤيا المشتركة . 2

مشاركة الرؤيا بخصوص آليات تحسين العملية المذكورة مع بقيـة أعضـاء الفريـق ،          
 .وإشراكهم فيما توصل إليه من بدائل وما إذا كانت لديهم أفكار أخرى

 

 :مساعدة اآلخرين على العمل  . 3



األدوات والتدريب والطرق الالزمة لحل المشكلة وتطبيق البديل أو         وذلك بمنح األعضاء    
 .اآللية المتفق عليها

 

 :إعطاء النموذج  . 4

عندما تشتد األمور من المفضل أن يقوم القائد بالمبادرة بالعمل مع اآلخرين من أعضاء              
باإلمكان الفريق  ، فالمسئول يخبر اآلخرين ماذا عليهم أن يفعلوا ، أما القائد فيريهم أنه                

 .فعل األمر
 

 :المشاركة الوجدانية . 5

 ال بد للقائد أن يشارك األعضاء في أفراحهم وأحزانهم وقضاياهم 
 

 هناك خمسة أنواع من القوى 
 قوة اإلجبار  . 1

وهي القوة القائمة على الخوف ، بمعنى أن يتمتع الشخص بامتالك القوة الماديـة التـي              
 .األوامرتجبر اآلخرين على االنصياع للتعليمات و

 قوة المكافأة  . 2

وتصف الحالة التي يمكن للمسئول أو القائد منح المكافآت المادية أو المعنوية لألفراد مما              
 .يسهل قبولهم لألوامر وتطبيقهم للتعليمات

 قوة الشرعية  . 3

وهي القوة التي يمتلكها الشخص نظراً لوجوده في موقع قيادي ما في المؤسسة ، كـأن                
 .وعة من األشخاص أو قائداً لمنطقة من المناطق ، وما إلى ذلكيكون مديراً على مجم

 قوة الخبرة  . 4

عندما يكون لدى الشخص أو القائد خبرة متميزة في مجال من المجاالت المطلوبة فـإن               
 .ذلك يمنحه عنصراً من عناصر القوة

 قوة التميز  . 5

 كبيـر   عندما يكون لدى الشخص مصادر مرغوبة أو ميزات شخصية ، كأن يتمتع بقدر            
 .من الكياسة السياسية تسمح له بإدارة فعالة لألفراد

 
 
 

 



 التمیز الخبرة

 الشرعیة اإلجبار

 المكافأة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السياسة والقوة 
وكلمـا  . يرغب العاملون دائماً بأن تكون لديهم قوة تأثيرية على المؤسسة التي يعملـون فيهـا           

أي بمعنى أنهم ال يملكون تأثيراً      (زادت قناعة األعضاء بأن مؤسستهم هي ذات طبيعة سياسية          
، كلما قل رضاهم عنها وذلك ألنهم يشعرون باستمرار بفقدانهم          ) الً على وجهتها وسياساتها   فاع

 .لعناصر القوة
 

 عالمات الشعور بفقد عناصر القوة
 

هناك أعراض محددة يمكن أن تؤشر إلى شعور العاملين بفقدان القدرة على التأثير في أعمـال         
 :اض ما يليومن أهم تلك األعر. المؤسسة التي يعملون فيها

 لوم اآلخرين  . 1
 التملق  . 2

 اللف والدوران  . 3

 تأمين تغطية خلفية  . 4

 إشعال النزاعات والصراعات  . 5

 .إذكاء النعرات  . 6
 

 :أما عالمات الحكمة السياسية فتتمثل في 
 تحديد المسئوليات  . 1



وذلك بأن يتم تعريف األعمال وتحديد المسئوليات الملقاة على عاتق الشـخص المكلـف              
 .بذلك العمل

 

 وير العالقات تط . 2

وذلك بأن يحرص المسئول على حسن العالقة مع أعضاء الفريق وأيضاً حسـن العالقـة       
 .بين األعضاء أنفسهم وتطوير تلك العالقة كماً ونوعاً

 

 توزيع المسئوليات والسلطات . 3

ونعني بذلك أن يعلم كل عضو من أعضاء الفريق بواجبه ومهماتـه بالتحديـد ، وكـذلك     
 . لياتهحدود سلطاته ومسئو

 

 توثيق القرارات  . 4

إن ما يتم الموافقة عليه من قرارات ال بد أن يتم تسجيله وتمريره بعد ذلك على أعضـاء                  
وهنا ال بد من التأكيـد علـى أن القـرارات           . الفريق للعلم والرجوع إليه عند الضرورة     

م وعليـه   الشفوية غالباً ما تؤدي إلى مشاكل بسبب النسيان أو االختالف في التفسير والفه            
 .فال بد من التوثيق

 

 تشجيع االبتكارات . 5

من أهم ما يميز المؤسسات وفرق العمل الناجحة قدرتها على اإلبداع واالبتكار وهذا مـا               
 .يجب أن يقابل بكل تشجيع ومكافأة

  
 العمل كفريق . 6

من األهمية بمكان أن يتم ترتيب البيئة كي تعمل المؤسسة أو وحداتها المختلفـة كفريـق                
 .  وذلك لما لفرق العمل من مزايا متعددةعمل ،

 التخطيط المستقبلي . 7

بديهي أن التخطيط المستقبلي هو طريق النجاح ، حيث أن التخطيط هو همـزة الوصـل                
 . بين الواقع والمستقبل

 

 القوة مقابل القيادة 
القوة ال تتطلب توافق األهداف ولكنها تركز على التخويف واألمـر ، بينمـا القيـادة                 •

 . تطابق األهداف والتعاون على تحقيقهاتتطلب



القوة تركز على التكتيك للحصول على االلتزام بينما تركز القيـادة علـى المشـاركة                •
 .المستدامة للحصول على أجوبة وحلول

 

 امتالك الرؤيا المستقبلية
وعلى ذلـك   . ونقصد بالرؤيا نظرتنا لما نرغب أن تكون عليه مؤسستنا أو فريقنا في المستقبل            

 .الرؤيا إنما هي خليط من الواقع والخيال ليست في متناول اليد لكنها ليست مستحيلةف
 

 :عند وضع األهداف يجب أخذ النقاط التالية بعين االعتبار 
 يجب أن تكون األهداف واقعية ويمكن تحقيقها  . 1
 يجب أن تحسن األهداف من وضع المؤسسة  . 2

  يجب إشراك أعضاء المؤسسة في عملية وضع األهداف . 3

 يجب وضع برنامج إلنجاز كل هدف على حدة  . 4

 يجب وضع آليات لمتابعة تحقيق األهداف  . 5
 

 :هناك أيضاً أربعة خصائص لوضع األهداف 
 صعوبة الهدف  . 1

كلما كانت األهداف صعبة كلما زاد تحدي أعضاء المؤسسـة لهـذه األهـداف وبـذلوا      
داء وبالـذات إذا كانـت   مجهودات أكبر لتحقيقها ، حيث تزيد صعوبة األهداف كفاءة األ       

األهداف ممكنة التحقيق ، أما إذا كانت األهداف عالية جـداً فهـذا يـؤدي إلـى يـأس        
األعضاء عند أول فشل ، وهذا يؤكد أهمية مشاركة األعضاء في وضع األهداف حيـث        

 .أنهم أقدر من غيرهم على معرفة إمكانياتهم وقدراتهم
 

 الهدف المحدد  . 2

وواضحاً يزيد ذلك من أداء األعضـاء ، أمـا الطلـب مـن     عندما يكون الهدف محدداً    
مع عدم إعطائهم إرشادات كافية ، فإن ذلـك يزيـد مـن             " يبذلوا جهدهم "األعضاء أن   

الغموض حول ما هو متوقع ، حيث يحتاج األعضاء إلى هدف محدد أو نموذج واضـح     
 .حتى يتمكنوا من حسن األداء

 

 تقييم األداء  . 3



كون هناك تقييم ألداء األعمال يساعد على تحديـد األهـداف           إن مجرد المعرفة بأنه سي    
بشكل أفضل،  ويجعل الجهد منصباً حول تحقيق تلك األهداف ، ويزيد من مجهـودات               

 .األعضاء لتحقيقها
 

 المشاركة  . 4

عندما يشارك األعضاء في وضع وتحديد األهداف فإن األهداف المحددة تكـون عـادة              
ضعها آخرون لهم ، وأيضاً تساعد المشاركة علـى         ذات سقف أعلى من األهداف التي ي      

 .االعتقاد بأن األهداف يمكن تحقيقها وتزيد حماستهم لتحقيقها 
 

 الخطوات الستة لتحديد األهداف واألولويات 
 

 تحديد الرؤيا المستقبلية  . 1

يجب أن تنظر لمستقبل المؤسسة بعد فترة من الزمن وشكلها المستقبلي ، وعلـى ذلـك                
فرعي نظرته لمستقبل فريقه ومجموعته وكيف ستساعد فـي الوصـول           يضع كل مدير    

 .إلى الشكل النهائي لمستقبل المؤسسة ككل
 

 تحديد الهدف اإلستراتيجي  . 2

وتعتبر األهداف اإلستراتيجية أكثر تحديداً من الرؤيا المستقبلية ويقوم الفريق بتحديدها ،            
 .واألهداف اإلستراتيجية من الصعب قياسها 

 

 هداف المرحلية تحديد األ . 3

واألهداف . لتنفيذ األهداف االستراتيجية ال بد من تفكيكها إلى أهداف تكتيكية أو مرحلية           
المرحلية يمكن قياسها ومتابعة تنفيذها بدقة ، مثل بعد شهر يجب أن أكون قـد أنجـزت     

 .الخ .. كذا وبعد شهرين كذا 
 

 توزيع األعمال  . 4

. ز األهداف المختلفة ومن الذي سـيقوم بتنفيـذها        وهنا يتم تحديد األعمال الالزمة إلنجا     
واألعمال هي أحداث يمكن قياسها بسهولة وهي محددة جداً ، مثل عمل دورة تدريبيـة               

 .لعشرة أشخاص في موضوع ما
 

 تحديد جدول أولويات األعمال  . 5



وهنا يتم تحديد أولويات األعمال وأيها يجب أن يكون قبل اآلخر ، كتقديم عملية البنـاء                
 .ى التشطيب أو الزراعة الخارجية عل

 

 المتابعة والتقييم . 6
وهذا يساعد الجميع على االلتـزام      ، وذلك للتحقق من أن الفريق يعمل بالشكل المطلوب         

بالمطلوب ويساعد على إبراز أهمية األعمال المختلفة والتوجـه بحـزم نحـو الهـدف             
 .المنشود ، وتحديد مواضع التقصير وكيفية معالجتها

 
 

  العاملين إلهام
 

جعل الناس ينجزون عمالً ، يعتبر أسهل بكثير عندما يكون لديهم إلهام بذلك ، وهناك عوامـل                 
، فعندما يكون القائد متحمساً يـدفع ذلـك          تساعد على اإلنجاز أهمها إظهار المحبة والحماس      

 .األعضاء إلى المزيد من الحماس ، وبالذات إذا شاركوا في التخطيط واتخاذ القرار
 
 

 إنشاء وقيادة فرق العمل 
 

معظم فرق العمل التي تطلق على نفسها هذا اإلسم ليست فرق عمـل بـالمعنى الصـحيح ،                  
وكل فرد من األفراد يتنـافس مـع بـاقي          . ولكنها مجموعة من عالقات فردية مع المسئول      

 .المجموعة على النفوذ واالمتيازات والموقع
مجموعة من األشخاص الذين اجتمعوا للتعاون فيما       ففريق العمل المقصود في هذه الدراسة هو        

بينهم للوصول إلى هدف أو عمل مشترك يعتبر الجميع أنفسهم أنهم مسئولون عنـه ، ويعتبـر          
أعضاء الفريق أنهم مسئولون ومهتمون بنمو كل عضو من الفريق ونجاحه ، ونتـائج عمـل                

) 2(تساوي أكثر مـن     ) 1+1(ن  الفريق تفوق بكثير نتيجة عمل المجموعات أو األفراد بحيث أ         
ويشارك فريق العمل في التخطيط والتنظيم وتحديد األهـداف         . بكثير ، كما تقترح كتب اإلدارة     

 .وقياس األداء وتطوير االستراتيجيات وتوفير اللوازم وغير ذلك
 

 أنماط أعضاء الفريق 
 

قسـيمهم إلـى أربعـة    يحتاج قائد الفريق إلى تنوع كبير في طبيعة أعضاء فريقه الذين يمكن ت    
 :أقسام



 التقنيون  . 1

وهم الفئة الذين يستمتعون بالقيام باألعمال التقنية وتقديم البيانات التي حصـلوا عليهـا              
 .لبقية أعضاء الفريق

 المفكرون  . 2

وهم الفئة الذين يرون الرؤيا المستقبلية والمهمة المطلوبة والهدف من أعمـال الفريـق              
 .و تلك الرؤيا والمهمةويركزون مجهودات ونظر الفريق نح

 السياسيون  . 3

وهم الفئة الذين يتميزون بـأنهم مسـتمعون جيـدون ومشـجعون علـى المشـاركة ،        
ويستطيعون التدخل في حل النزاعات وتقييم األمور ، وطرح البدائل ، وإيجاد جو مـن               

 .الراحة داخل الفريق
 :المبادرون  . 4

لم بها دائماً ، مثل مناقشـة األهـداف   وهم الفئة المغامرة التي تناقش األمور كلها وال تس   
 .وطرق الوصول إليها وأخالقيات الفريق 

 

ولعل اإلنسان يحاول بطبيعته أن يختار أناساً مثله للعمل في الفريق واستثناء واحد أو أكثر من                
األصناف سالفة الذكر ، إال أن هذا ليس التصرف الصحيح إذ من الممكن أن يفشل ذلك الفريق                 

 .كله
 

 ك من تَعرف على خمسة أنماط من أعضاء الفريق وهنا
 .كاسروا الجليد الذين ينفذون عبر الحواجز ويوجدون فرص جديدة للمؤسسة . 1
 .المفكرون المنتقدون الذين يحلون المشاكل . 2
 .الخبراء في مجال تكنولوجي أو طريقة أو مفهوم معين . 3
 .قادة المشاريع أو البرامج . 4
 .من النحلالتقنيون الذين يعملون كالشغالة  . 5

 
 متى نلجأ إلى بناء فريق العمل ؟

 :إذا واجهتنا المشاكل التالية نعلم أننا بحاجة إلى فريق  )أ ( 
 فقدان اإلنتاجية  . 1
 الشكاوي  . 2

 النزاعات بين األشخاص  . 3



 غياب األهداف الواضحة  . 4

 عدم وضوح الواجبات  . 5

 غياب االختراعات وتحمل المخاطر  . 6

 االجتماعات غير الفعالة  . 7

 ادرات غياب المب . 8

 الحوار القليل وغير الفعال  . 9

 غياب الثقة  . 10

 وجود قرارات ال يفهمها األشخاص وال يتفقوا معها  . 11

 :في معظم األحيان من المفيد حضور أعضاء الفريق أثناء عملية بناء الفريق )ب (  
في البداية يتم عقد جلسة تشخيصية يتم فيها معرفة ما يمكـن أن يعمـل أو ال             . 1

وما هي عالقة األفراد ببعضهم البعض ، ومع الفرق األخرى          ) لطرقاألهداف وا (يعمل  
 .ومع القائد نفسه

بعد ذلك يتم وضع المسائل المختلفة في مجموعات مثل التخطـيط والجدولـة              . 2
والمصادر المتاحة والسياسات واألعمال والنشاطات التي يجب أن يقـوم بهـا الفريـق              

 . الخ...والنزاعات بين األفراد وكيفية معالجتها 

 .وأخيراً كيفية متابعة تنفيذ خطط العمل للتأكد من إنجازها . 3

 
 فوائد فرق العمل على المؤسسة

لعلني أجد أن العمل كفريق متعاون لتحقيق األهداف هو أقرب ما يكون لطبيعة اإلسالم الـذي                
 :ومن فوائد فرق العمل على المؤسسة ما يلي. يأمرنا بالتعاون والتناصح وفعل الخيرات

وكل فرد مـن أفـراد الفريـق        ) 2>1+1(د من الطاقة البشرية للمؤسسة      تزي . 1
يحصل على التدريب والمساعدة والقيادة من جميع أفراد الفريـق ، والنجـاح والفشـل               
يشعر به الجميع على حد سواء ، وال يمكن أن يعزى إلى فرد معين ، مما يـؤدي إلـى        

 .اغتنام الفرص وتصحيح المسار دون عقبات
ق يؤدي إلى نتائج عظيمة جداً بالمقارنة مع العمل الفردي ويعـزى   العمل كفري  . 2

 .ذلك إلى العمل التكاملي

 .العمل كفريق يؤدي إلى تحسين مستمر في األداء . 3

 .العمل كفريق يقوي روح المشاركة والتعاون ويقلل الخالفات . 4

 
 تطوير فريق عمل 



 الحماس  . 1

إلى الفريق بأكمله ، وهذا يتطلـب       عندما يكون القائد متحمساً فإن عدوى الحماس تنتقل         
 :النظر مبدئياً إلى مشكلة سريعة الحل ويمكن عمل التالي

ابدأ بالحديث عن المشكلة التي ترغب في عرضها على الفريق ، وال تحيلها إلى أيـة                 •
لجنة مصغرة ، واجعلها مشروعاً للجميع ، على أن تكون هذه المشكلة تتعلـق بطبيعـة               

 . نظر واقتراحات أفراد الفريقعمل الفريق ، وخذ وجهات
 .تعاون مع الفريق للوصول إلى حل للمشكلة ، وال حاجة لتضييع وقت كبير في ذلك  •

 .عندما يأتي حل للمشكلة بادر بمدحه عن طريق مكافأة الفريق كامالً •

 .أوجد مشكلة أخرى وكرر العملية على أن تكون المشكلة الجديدة أكبر •

 اإلحساس باألهمية الملحة  . 2

ما كان الوصول إلى الهدف سريعاً وذو مغزى كلما كانت فرصة تكوين فريق عمـل               كل
إن أفضل الفرق هي تلك التي تحدد توقعاتها بخصوص األداء ، لكنها في نفـس               . أقوى

الوقت مرنة بما فيه الكفاية لتستوعب التغيير في الغرض والهدف وطريقـة الوصـول              
 .إليه

 تحديد قوانين واضحة لسلوك األفراد  . 3

 :ومن هذه القوانين على سبيل المثال
الحضور في الموعد أثناء اجتماعات الفريق وعدم المقاطعة لتلقي تليفونات على سبيل             •

 .المثال 
 .المناقشة ، على الجميع المشاركة دون خوف  •

 .السرية ، أفكار أي فرد تبقى داخل الفريق  •

 .عإشارة باألصابع أو الصوت المرتفاالختالف البنَاء ، دون  •

 .المشاركة في العمل ، على الجميع أن يقوم بعمل حقيقي وواضح •

 إعالم الفريق بأي جديد  . 4

على كل عضو من أعضاء الفريق تقديم أية حقائق أو معلومات جديدة يعرفهـا حـول                
 .الموضوع المطروح لباقي أعضاء الفريق

 النمو معاً  . 5

في البداية ، وليعلم الجميع     على الفريق أن يقضي وقتاً طويالً مع بعضه البعض وبالذات           
 .أن الفريق يمثل كل فرد من أفراده ونجاحه يعتبر نجاحاً لجميع أعضائه

 تشجيع األفراد  . 6



وذلك عن طريق تقدير المجهـودات والمكافـأة وبالـذات ألعضـاء الفريـق الـذين                
 .يخجلون من الحديث  

 

 نقاط أخرى 
 التركيز على التطوير واألداء  . 1
  جميعها مثل التدريب واالستشارة والتعليم وغيرها استخدام أدوت القيادة . 2

 استخدام عمليات غير رسمية إلظهار االحترام واالحتفال باإلنجازات  . 3

 شعورك يجب أن يظهر الوالء والفخر والثقة بالفريق  . 4

 اإلنجاز يشترك فيه الجميع  . 5

يمكن إحالة بعض النقاط الهامة إلى مجموعات فرعية مع إعطائها صالحيات            . 6
  عالية

  أفراد آخرين من أعضاء الفريق في إدارة الجلسات كإشرا . 7

 من األفضل أن يتكلم القائد بعد أن يتكلم الجميع  . 8

عند الحديث في أي مجلس عام تكلم بوضوح ما إذا كان هـذا رأيـك أم رأي                  . 9
 الفريق

 

 ضوابط فريق العمل 
 هدف مشترك  . 1

 يعتبر أساسـياً ومركزيـاً   بالرغم من وجود عدة أهداف للفريق إال أن أحد هذه األهداف          
 .واألهداف األخرى تعتبر مساعده له

 التعلم  . 2

أعضاء الفريق يتعلمون من بعضهم ويطوروا قدرات بعضهم وينقلون المعرفـة عبـر             
 .المؤسسة كلها

 المشاركة اإليجابية لجميع األفراد  . 3

 .المشاركة بالبيانات والمعرفة •
 .المشاركة في تحديد آليات اتخاذ القرارات •

 .ذ القراراتاتخا •

 . جعل قرار ما يعمل •

 التفاهم والحوار  . 4

 .تبادل معلومات منفتح وأمين وفعال



 الثقة  . 5

 .االنفتاح بالثقة وانتقاد األفكار ال األشخاص

 اإلحساس باالنتماء  . 6

 التنوع  . 7

 اإلبداع وتحمل المخاطر  . 8

 التقييم  . 9

 التوافق مع التغييرات المحتملة  . 10

 قيادة تشاركية من الجميع  . 11
 

 )عن طريق الفريق(الستة لحل المشاكل الخطوات 
تحديد الهدف الرئيسي أو الفرعي ألن الفريق يجب عليه أن يعرف على مـاذا            . 1

 .سيركز مع إشراك الفريق في تحديد وتوسيع الهدف
يجب أن يعلم الفريق ماذا يعني إنجاز أي هـدف مرحلـي بالنسـبة للفريـق                 . 2

 .والمؤسسة على حد سواء

د تمنع الفريق من إنجاز أي هدف مرحلي وبالـذات  يجب تحديد العقبات التي ق     . 3
العقبات الداخلية ألن هذه العقبات يمكن التحكم فيها بينما ال يمكن غالباً التحكم بالعقبـات           

 .الخارجية

) سنحاول(يجب تحديد خطوات عمل مكتوبة ومحددة وليس المصطلح الدارج           . 4
 .تتبع تنفيذها، أي أنه يجب أن تكون هناك أعمال من الممكن متابعتها و

من قبل الفريق وذلك بإيجاد وسـائل      ) 3(يجب تحدي العقبات الواردة في البند        . 5
 .مناسبة للتغلب عليها

يجب البدء فوراً باتخاذ اإلجراءات الالزمة بمجرد الوصول إليها ، وذلك بأخذ             . 6
تعهد من أعضاء الفريق على أن يتخذوا إجراءات فورية بخصوص واجبات ودور كـل           

 . يخصهمنهم فيما
 

 قيادة الفريق 
الحفاظ على الغرض واألهداف وطريقة العمل بحيث تكـون موجهـة نحـو              . 1

 :الهدف وذات مغزى ومعنى 

كل فرق العمل يجب أن تشكل هدفها العام المشترك وطريقة تنفيذه بعد أن تتفق علـى                 •
 .الغرض من تشكيلها 



وتذكر أن المؤسسـة    يجب أن ال يخاف القائد من العمل في الفريق لكي يعطي المثال              •
 .تتقدم عندما تجعل فريقك يكبر 

 

 بناء الثقة والتعهد بإنجاز األعمال  . 2

يهتم قادة الفريق بالمهارات ويسعون إلى استخدام أعضاء ذوو مهارات تقنية وعمليـة              •
 .وذوو قدرة على حل المشاكل واتخاذ القرارات

 .مة للنمو والتطوريهتم قادة الفريق بتشجيع الفريق على اتخاذ المخاطرة الالز •
 

 إدارة العالقات الخارجية  . 3

من المتوقع أن يقوم قائد الفريق بإدارة االتصاالت والعالقات مع بقيـة المؤسسـة أو                •
 .المؤسسات األخرى 

يتميز القائد بالقدرة على الحوار ، وتوضيح الغرض من الفريق وأهدافـه ، والطـرق                •
 شخص يرغب بالمساعدة ، أو يعمـل        التي يستخدمها لتحقيق هذه األهداف وذلك مع أي       

 .على إعاقة عمل الفريق 

يتميز القائد بالشجاعة الكافية للتوسط والتدخل عندما تعترض الفريق عقبات قد تفشـل              •
 .حركته أو تحبطه 

 
 إتاحة الفرص لآلخرين . 4

على قائد الفريق أن يقدم أو يوجد فرص إلظهار حسن األداء والمصداقية للفريق ككل               •
 . الفريقولكل عضو في

على قائد الفريق عدم االستئثار بأفضل الفرص المتاحة لنفسه وبحسب موقعـه ولكـن             •
 .عليه أن يشرك الفريق فيها وهذا هو واجب القائد

 

 إيجاد الرؤيا المستقبلية  . 5

 .والرؤيا هي أهم ما يجعل الفريق ينجح  •
ت إذا لـم يعلـم   يموت الفريق عندما ال يتمكن من تحديد الرؤيا المستقبلية له ، وبالـذا   •

 .األعضاء لماذا يفعلون ما يفعلون وإلى أين هم ذاهبون

على القائد أن يحفز الفريق إلنجاز األهداف ، ومن المعروف أن العاملين يرغبون أن               •
يكونوا ناجحين والطريقة الوحيدة للنجاح هي بالتوجه نحو األهداف وإنجازها ، وعلـى             

 .حة ومحددةذلك يجب الحرص على أن تكون األهداف واض
 

 هل أنت مستعد لتكون قائداً لفريق ؟



 :ماذا يجب عليك 
 .أن تكون مرتاحاً لتقاسم القيادة والقرار مع أعضاء الفريق . 1
 .يجب أن تحب أن تعمل في جو تشاركي . 2

أن تعلم أن البيئة متغيرة جداً أو تتغير بسرعة وأنت ترغب بالحصـول علـى        . 3
 .أفضل تفكير واقتراحات من أعضاء الفريق

أعضاء الفريق الذي تقوده متوافقون أو من الممكن أن يتوافقوا ويمكنهم بنـاء              . 4
 .بيئة تشاركية ال تنافسية

 .عليك أن تعتمد على أعضاء الفريق لحل المشاكل . 5

أن تعلم أن القنوات واألطر الرسمية ليست كافية لتبادل المعلومـات واتخـاذ              . 6
 .القرارات في الوقت المناسب

 

 ا الفريق المشاكل التي يواجهه
القادة عادة يختارون أغلب أعضاء الفريق نسخة عنهم ، وعليه يوجد خلل في              . 1

البناء ينشأ عن تداخل من قبل الكثيرين في نفس مجال التخصص ، بينمـا تغيـب عـن      
 .الفريق مهارات أخرى هامة

 .القادة ال يفهمون نقاط قوتهم وقدراتهم . 2

 . وقدراتهم غير مستخدمةأعضاء الفريق غير المتوازن يشعرون أن مواهبهم . 3

يشعر القادة أنهم ال يستطيعون تحفيز أعضاء فرقهم ، ألنهم ال يعرفونهم جيداً              . 4
 .، وال يعرفون احتياجاتهم بالتفصيل ، وال يعرفون احتياجات األعضاء الفردية

يشعر أعضاء الفريق أن الفريق ال يعمل بسالسة ، ويعتقـدون أن أفضـليات               . 5
د تتصارع مع أفضليات عمل اآلخرين بدالً من أن تكون مكملة        العمل لكل فرد من األفرا    

 .لها
 

 حل النزاعات
القيادة في عالمنا المعاصر تتطلب أكثر بكثير من القـوة البدنيـة أو التسـلح                . 1

 .بالسلطة
يجب عدم التسرع في الحكم على األشخاص ، بل من الواجب التريث وتقيـيم               . 2

 .األمور بتعقل
 

 األداء
 :لمشاكل األداء ، وذلك على النحو التاليهناك أربعة أسباب 



 المعرفة أو المهارة  . 1

 .إذا افتقد العاملون للمعرفة أو المهارة الالزمة إلنجاز المطلوب بالشكل الصحيح 
 :البيئة  . 2

وهنا المشكلة ال تكمن في العاملين ولكن بظروف العمل ، أو رداءة العمليات المستخدمة              
 .أو الظروف اإلنسانية

 متاحة المصادر ال . 3

 .غياب التكنولوجيا المناسبة أو المصادر الالزمة 
 الدافعية  . 4

غياب الحافز إلنجاز األعمال بالشكل الصحيح ، وقد يكون ذلك بسـبب سـوء اختيـار                
 .العاملين

 
 مربع قياس األداء

-1(مربع قياس األداء هو أداة تساعد على التشخيص وذلك بسؤال سؤالين وإعطاء درجة من               
 :وهذين السؤالين هما .  وهذا يمكننا من تحديد المربع الخاص بالعضو لكل إجابة) 10

 ؟)المحور الصادي(الكافية بوظيفته هل لدى العضو المعرفة  . 1
 ؟) المحور السيني(هل لدى العضو الرغبة المناسبة ألداء العمل  . 2

 
 )A) (العمللدى العضو معرفة كافية بوظيفته ، ولكن ليس لديه الرغبة في إنجاز) الدافعية . 
)B) ( لدى العضو كالً من المعرفة والرغبة ولكن األداء غيـر          ) البيئة/العملية/المصادر المتاحة

 .مرٍض ، ربما ال توجد مصادر متاحة كافية أو بيئة مناسبة ، أو عملية اختيار سيئة للمكان
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    الرغبة في أداء العمل

 



 )C) (العضو ليس لديه المعرفة الوظيفية وال الرغبة وهذا يشير إلى سوء اختيار أو             ) االختيار
 .ترقية العضو

)D) (بالعمل ، ولكن ليس لديه المعرفة أو المهارة الالزمة          لدى العضو الرغبة للقيام   ) التدريب 
 .، وعليه يصبح التدريب هو الحل 

 

 )الدافعية(التحفيز 
الدافعية عند أي شخص هي مزيج من الرغبة والطاقة الموجهة نحو تحقيـق              . 1

 .الهدف
التأثير على دافعية شخص ما تعني أن نجعل الشخص يريد أن يفعل ما نعلـم                . 2

 :له ، وتعتمد الدافعية على عنصرين أساسين أنه يجب أن يتم فع

 : قوة حاجات معينة ، وتنقسم الى قسمين) أ ( 
 ).المصالح ، المعتقدات ، الرضى ، الشعور باإلنجاز(قوى حاجات داخلية مثل  •
الخطر ، البيئة ، الضغط من شخص محبوب له ، المكافأة           (قوى حاجات خارجية مثل      •

 ).الخ...، العقاب 
 .د أن اتخاذ إجراء ما يساعد على إنجاز هذه الحاجاتاالعتقا) ب (
المعتقـدات ،  (زيادة الدافعية أو تحفيز األشخاص يمكن أن يكون عن طريـق          .3

 ).الخ...القيم المجتمعية ، المصالح ، الخوف 
الدافعية هي سبب القيام بالعمل بالذات فيما يتعلق بالعمـل اإلسـالمي وعليـه       .4

 .ارها مؤشراً على القناعة وااللتزاميجب االهتمام بها باعتب
بالرغم من أن العديد من األعمال الهامة تكون مرتبطة بالعمـل نفسـه إال أن                .5

 :المشاكل المرتبطة بالشخص نفسه قد تعيق تحقيق األهداف ومن هذه المشاكل
 .الضغط األسري ) أ ( 
 .النزاعات الشخصية ) ب (
 .بتصرفات العضوغياب الفهم لكيفية تأثر اآلخرين ) ج (
عندما ينكسر العقد السيكولوجي بين العضو والمؤسسة يجب أن ينظر القائـد             .6

إلى سبب المشكلة الرئيسي وليس إلى األعراض ويجب أن يوجـد الحلـول المناسـبة               
 :وقد يتطلب أن يقوم القائد بما يلي. ويركز على المشكلة ويعتمد تنفيذ خطة عمل

ا ال يفعل العضو ومن المفترض أن يفعله من مهمـات أو            جمع الوثائق الخاصة بم   ) أ  ( 
 .مشاريع خاصة

 .محاولة مالحظة العضو وهو يقوم بالعمل) ب (



 .على القائد أن يالحظ فقط وال يحاول أن يجعلها فرصة لتصيد األخطاء) ج (
 . على القائد أن يراجع ملف أداء العضو من خالل مدرائه السابقين) د ( 
 .أن يحدد ما إذا كان هذا التصرف جديداً أم عادةعلى القائد ) هـ(
بمجرد أن يتم التعرف على المشكلة على القائد أن يعمل مع العضو لحلها ؛ حيث               ) و  ( 

إن العمل مع العضو لحـل المشـكلة هـو    . أن معظم األعضاء يريدون القيام بعمل جيد 
 .أفضل الخيارات ومن مصلحة القائد المؤسسة

 
 :أسباب المشاكل .7
 :ويمكن معالجته عن طريق. المطلوب والمتوقع لم يتم توضيحه بشكل كاٍف) أ ( 
 .التغذية الراجعة •
 .التأكد من عدم وجود اختالف في األولويات •

 .غياب الدافعية) ب (
تغير في التركيز العام للمؤسسة ، وفي حالة أي تغير يجب أن يعلم كـل عضـو                 ) ج  (

 .بذلك
 . الجديدةكيف تغير العمل وما هي المهمات •
 لماذا تمت إعادة هيكلة العمل؟ هل هي جزء من عملية إصالح؟ •
 كيف سيتم تقييم أداء األعضاء ومن سيقوم بذلك؟ •
 هل على األعضاء تعلم مهارات جديدة؟ •
 هل يمكن للمهمات السابقة أن توكل آلخرين؟ •
 كيف سيستفيد العضو والمؤسسة من هذا التغيير؟ •
  لنجاح األعضاء في أداء مهامهم الجديدة؟ما هي المهارات الجديدة الالزمة •
 هل هذه التغيرات ستجعل من المؤسسة أكثر نجاحاً في المستقبل؟ •
 :زيادة الدافعية . 8
 .اجعل احتياجات الفريق تتطابق مع احتياجات المؤسسة) أ ( 
 .مكافأة العامل الجيد) ب (
 .القدوة الحسنة من القائد) ج (
 .ح المعنويةتطوير األخالقيات والرو) د ( 
 .على القائد إشراك أعضاء الفريق في التخطيط وحل المشاكل) هـ(
 .هذا يعلمهم ويجعل القائد قادراً على تدريبهم •



يعطيهم الدافعية ويحفزهم ، األشخاص الذين هم جزء من صناعة القرار يصبحون هم              •
 .مالكي القرار وهذا يجعلهم يرون أن من مصلحتهم نجاح المخطط

 .حوار بحيث يعرف كل شخص دوره وما يجب عليه فعلهالتفاهم وال •

ينشأ عن ذلك تفاهم وثقة عالية وقوية حيث يصبح األعضاء جزء من المؤسسة وليسوا               •
 .فقط عاملين

 .هذا يوضح أن القائد يعترف بدورهم ويقدره •

 .على القائد أن ينتبه إلى فريقه ويتفقد أحواله . 9
 . راية بما يحدثعلى القائد أن يجعل األعضاء على معرفة ود . 10

 .على القائد أن يجعل أعمال فريقه ذات طبيعة تحدي وإثارة ولها معنى . 11

على القائد أن يتحدث إلى األشخاص الذين يتصرفون بطريقة مغايرة لمصلحة            . 12
 .المؤسسة

 

 تقييم األداء 
تقييم األداء واحد من أقوى أدوات التحفيز التي يمتلكها القائد ولها ثالثة أهداف              . 1
. 

استخدام مخرجات التغذية الراجعة ومكافأة األعضاء الفعالين على مجهوداتهم مـع       ) أ  ( 
 .وضع األعضاء غير الفاعلين على المحك نتيجة ألدائهم السيئ

 .زيادة األداء عن طريق تحديد أهداف تطويريه ) ب (
 .تطوير أهداف المهنة حتى يتماشى األعضاء مع متطلبات المؤسسة ) ج (
 يسير كاألعمى من خالل تقييم األداء ، الفترات التشـاورية           على العضو أن ال    . 2

السابقة والتغذية الراجعة يجب أن تعطي العضو فهم واضح لطبيعة التقيـيم ومـا هـو                
 .متوقع منه 

التقييم يجب أن يكون جهداً مشتركاً إذ أن ال أحد أكثر معرفة بالعمل المحـدد                . 3
 .من العضو العامل نفسه

 
 :مراجعة األداء تتضمن  . 4

 .األسباب القانونية في حالة طلب الوقف عن العمل ) أ ( 
 .يجب معرفة مواضع التطور المهني المطلوبة في الشخص: التطور المهني ) ب (
تعطي الشخص المعنى تقييم أمين حول مستوى التنافسية عنده وما هـو مطلـوب              ) ج( 

 .منه



 تدعيم أو عـدم تـدعيم       يعطى التقييم إشارات واضحة عن أداء األعضاء وكيفية       ) د  ( 
 .أهداف المؤسسة

 .التقييم هو فرصة لمالحظة اإلنجازات وليس فقط المشاكل والتقصير) هـ(

بعض الناس دعوا إلى استبدال تقيـيم األداء وذلـك لوجـود            : طريقة أفضل    . 5
 :مشكلتين

 .حيث كتبت المؤسسات عمليات معقدة لملء نماذج تقييم األداء: النظام ) أ ( 
 .القادة ال يعرفون كيف يعطون تقييم األداء: ة المعرف) ب (

نماذج تقييم األداء يجب أن تكون قصيرة وموجهة نحو الهدف ، وعليه عندما              . 6
يمر الشخص على نموذج التقييم يجب أن يتوقع كيـف سـتكون نتيجـة التقيـيم دون                 

 .مفاجآت

قة إذا كان أحد األعضاء لديه مشاكل فيجب أن تكون هناك فترات تشاورية ساب             . 7
 .وإذا كان العضو فعاالً فيجب أن تكون هناك مكافآت سابقة

 :إن الهدف من التقييم هو 
كيف يمكن للعضو أن يتطور لكي يخدم أهداف المؤسسة بشـكل           : التطور المهني   ) أ  ( 

 .أفضل
يؤدي التقييم إلى تجميع وثائق قد تلزم في حالة الرغبـة فـي             : األسباب القانونية ) ب  (

 .رير عدم ترقيتهفصل العضو أو تب
 

 تقييم المواقف بسرعة وبدقة
  

كما أن قبطان السفينة يوجه الدفة ويوزع المسئوليات ويتفاهم مع اآلخرين يجب على القادة               .1
 .التعامل مع المواقف المختلفة بنفس الطريقة 

على القائد أن يقرر األولويات في كل موقف وما هي المصـادر التـي               : تحديد االتجاه ) أ  ( 
 .ستوجه له 

وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإزاحة الشخص غير المناسـب            : التوزيع) ب  (
 .من الطريق 

 .تأكد أن هناك تفاهم وتحاور يسير في اتجاهين : التفاهم والتحاور ) ج (
 :على القائد أن يفكر في ثالث مجموعات متميزة عند تقييم المواقف . 2
 .وع يدعم أهداف المؤسسة هل المشر : المؤسسة) أ ( 
 .ما هي المهارات التي يحتاجها الفريق للنجاح في المشروع  : الفريق) ب (



 .ما هي المهارات أو المعرفة التي يجب على الفرد أن يتعلمها  : الفرد) ج ( 
 

 التشاور
التشاور له تأثير قوي وطويل األمد على الناس وعلـى فعاليـة المؤسسـة ،                . 1

أو ذلك الذي لديه مشـكلة تـؤثر علـى    (حديث إلى الشخص المقصر     ونعني بالتشاور ال  
بطريقة تساعده على حل المشكلة أو تساعده على إيجاد شروط أفضل لتحسـين             ) األداء

 :وتشمل، تصرفه 
 التفكير في المشكلة حتى يتم فهمها جيداً ) أ ( 
 اعتماد خطة عمل للتصرف ) ب (
 معرفة الطبيعة اإلنسانية ) ج (
 تيار التوقيت المناسب للتشاور اخ) د ( 
 اإلخالص والصدق في المعالجة ) هـ(
الشفقة والعطف ، إذ أنه بالرغم من أن مصالح القائد يجب أن تتطابق مع مصلحة               ) و  ( 

 المؤسسة إال أنه يجب على القائد أن يهتم باألعضاء 
التشاور يتضمن ما هو أبعد من إخبار الشخص ما يجب عليه فعله بخصوص              . 2

 .لة مامشك
يجب على القادة إظهار صفات معينة تجعل األعضاء قادرين علـى إجـراء               . 3

 .التشاور الفعال

 .االحترام ) أ ( 
 .معرفة النفس وفهمها كقائد ) ب( 
 .المصداقية والتي تكون من خالل األمانة والتطابق بين أقوال القائد وأفعاله ) ج( 
اطف مع العضو يسـاعد أكثـر فـي         حيث أن القائد المتع   ، التعاطف مع العضو    ) د  ( 

 .التعرف على المشكلة وإيجاد حل لها 
الغرض من التشاور هو مساعدة األعضاء للتطور وإنجاز أهداف المؤسسـة             . 4

 .واألهداف الفردية
 .في بعض األحيان التشاور هو نتاج سياسة مؤسسية ) أ ( 
  .في أحيان أخرى القادة يختارون التشاور لتطوير أداء األعضاء) ب (
على الرغم من أن السبب وراء التشاور هو تطوير العضـو والـذي بـدوره                .5

 :يطور المؤسسة إال أنه يمكن تقسيم التشاور إلى 
 .تشاور حول األداء ) أ ( 



 .تشاور حول مشكلة ) ب (
 .التشاور حول النمو الفردي ) ج( 
 

 :خطوات التشاور 
 .تحديد المشكلة ) أ ( 
 .ؤثر على التصرف تحليل القوى التي ت) ب (
 .التخطيط والتنسيق وتنظيم الفترة التشاورية ) ج (
مباشرة الفترة التشاورية بكل إخالص وتعاطف وشفقة وهذا ال يعني عـدم اتخـاذ     ) د  ( 

 .مواقف صلبة 
أثُناء التشاور قم بتحديد ماذا يعتقد العضو أنه السبب وراء األداء السلبي وما هـو              ) هـ(

 .ال  أيضاً حدد ما إذا كان تحليلك األولي صحيحاً أم المطلوب لتغييره ، و
غير  حاول استخدام األسلوب والتوقيت األمثل في استخدام التشاور الموجه أو ) و ( 

 .الموجه 
باستخدام جميع المعلومات المتوفرة خذ قراراً أو اجعل الشخص المعنـي يأخـذ             ) س  (

 .قراراً أو خطة عمل ليصحح المشكلة
 .لشخص المعني لفترة وذلك للتأكد من أنه قد تم حل المشكلة تابع ا) ي ( 
 

 :التشاور الموجه وغير الموجه 
وفيه يحدد القائد المشكلة ويخبر الشخص المعني ماذا عليه فعله          : التشاور الموجه   ) أ  ( 
. 
وفيه يحدد الشخص المعني المشكلة ويحدد الحل بالتعـاون     : التشاور غير الموجه    ) ب  (

 .ة القائد أو بمساعد
 

 :نصائح للفترات االستشارية 
 .على القائد التوضيح أن التصرف الخطأ هو غير المقبول وليس الشخص المعني ) أ ( 
على القائد أن يوضح للشخص المعني أنه يهتم به ولكنه في نفس الوقـت يتوقـع                ) ب  (

 .أداءا أفضل 
ء عمل ما ، ولكن يجب معاقبة       عدم معاقبة األعضاء الذين ال يستطيعون القيام بأدا       ) ج  (

أولئك الذين يقدرون على القيام بالعمل ولكنهم غير مستعدين أو ليست لـديهم الدافعيـة               
 .للنجاح 



يجب أن يكون العقاب بخصوصية كاملة وفوراً بعد التصرف غير المقبـول مـع              ) د  ( 
 .تجنب إذالل أي شخص أمام اآلخرين 

 . تماماً التصرف الذي سبب العقوبة التأكد من أن الشخص المعاقب يفهم) هـ(
عند انتهاء العقوبة انتهى كـل  ، يجب أن ال يحمل القائد حقداً أو خلفية بعد العقاب       ) و  ( 

 .شيء 
 

 التخطيط 
 :عند اختيار حل ما يجب طرح سؤالين  . 1

 .ما هي المكونات األساسية لنجاح الحل المنشود ) أ ( 
 التي يمكن أن تعيق هذا الحل أو تدمره ؟ما هي القوى المحتملة أو األحداث ) ب (
 
 )من ، ماذا ، متى ، أين ، كيف ولماذا؟(الخطة التفصيلية يجب أن تتضمن  . 2

 .من المشمول في الخطة  •
 .متى تبدأ الخطة ومتى تنتهي  •

 .أين سيتم التنفيذ  •

 .كيف سيتم التنفيذ  •

 .لماذا يجب أن نفعلها  •

 .ماذا يحدث لو لم نفعلها  •
 
 :وضع الخطة  . 3

 .تحديد كل األعمال )  أ (
 .وضع هيكلية لتنفيذ األعمال ) ب (
 .توفير المصادر الالزمة ) ج (
 
 :تحديد كل األعمال  •

 
استخدام الوصف الذهني لتحديد كل األعمال الالزمة والشروط الضرورية لتطبيق          ) أ  ( 

 .الخطة 
 .حدد متى يتم البدء في تنفيذ كل عمل واالنتهاء منه ) ب (
 كل هدف ونقرر مـاذا يجـب فعلـه    ىدام التخطيط العكسي وهو أن ننظر إل   استخ) ج  (

 .لتحقيق هذا الهدف 



 :تجميع التفاصيل على هيئة أقسام مثل ) د ( 
 .اللوازم  •
 .المصادر  •

 .الدعم  •

 . التجهيزات  •

 .األعمال الرئيسية  •

 ) .ما يجب فعله(حصر القائمة ) هـ(
 

 :وضع هيكلية إلنجاز األعمال  •

 .ألعمال أهم من أخرى بعض ا) أ ( 
 .بعض األعمال يجب إنجازها قبل البدء بأعمال أخرى ) ب (
 .يجب تطوير نظام للتأكد من أن كل عمل يتم إنجازه في الوقت المحدد ) ج (
 
 :توفير المصادر الالزمة  •

 .خطط للحصول على كل المصادر الالزمة ووفرها ) أ ( 
 .يفِشل المشروع عدم توفير المصادر الالزمة يمكن أن ) ب (
 التأكد من توفير المصادر المكلفة أو التي يصعب الحصول          - لهذا السبب    –يجب  ) ج( 

 .عليها
 
 التنفيذ

 

 :أثناء تنفيذ المشروع هناك ثالثة أمور يجب أن يتم اإلنتباه لها  . 1
  هل المشروع يتم إنجازه واستكماله كما هو مخطط له؟ :القياس ) أ ( 
 كمال األعمال واألهداف يتم بشكل صحيح؟  هل است:األداء ) ب (
 عندما ال يتطابق األداء مع القياس يجب زيادة كفـاءة األداء أو تقلـيص               :الضبط  ) ج  (

 .التوقعات 
 

 حل المشاكل 
 

 :هناك سبعة خطوات أساسية 
 .تحديد المشكلة ) أ  ( 
 .جمع المعلومات حول المشكلة ) ب (



 ) .أو طرق عمل(تطوير طريقة للعمل ) ج (
 .تحليل ومقارنة طرق العمل التي تم تطويرها ) د ( 
 .إتخاذ قرار باختيار طريقة العمل التي سيتم إعتمادها ) هـ(
 .بناء خطة ) و ( 
 .تنيفذ الخطة ) ز ( 
 

 التدريب والتدريب التنافسي 
هو دروس مصممة إلكساب األعضاء المعرفة أو المهـارة للقيـام           : التدريب   . 1

 .بعمل ما 
هو عملية مصممة لمساعدة األعضاء ليكونوا أكثر تنافسية        :  التنافسي   التدريب . 2

 .ويتغلبوا على العقبات لزيادة كفاءة األداء لديهم 
 

 التعلم والتطور
 .فترة تقييم لتحديد المعرفة الحالية والمهارات والمسئوليات ) أ ( 
هداف  على تجزئة هذه األ    تحديد األهداف الجزئية التي يمكن قياسها دورياً ، وهذا يساعد         ) ب  (

 .على صورة عمليات خطوة خطوة
 .توضيح التوجه واألهداف الكبيرة والمسئوليات ) ج (
 .تشجيع التدريب التنافسي وإقناع الجميع بأن لكل فرد دور في نجاح الفريق ) د ( 
بـل   التدريب والتدريب المنافس أكبر من مجرد إخبار األعضاء كيف يفعلون كذا وكذا ) هـ(

 .يشمل أساليب التعلم وبناء المهارات وبناء عمليات أفضل والتعلم من خالل االكتشاف 
معالجة العقبات بتوضيح طرق الحل مع بقاء القائد بعيدا عن األخطاء التـي يمكـن أن                ) و  ( 

 .ينتقد من خاللها 
 .القيادة بالقدوة مع توضيح السلوك المرغوب به عملياً ) ز ( 
 
 
 


