
التنمية الذاتية للمهارات القيادية             
عبد المنعم شحاتة. / د .أ 

المنوفية  جامعة-كلية اآلداب 



-:التدريب أهمية     
نعد التنمية المستمرة مدخال لزيادة كفاءة أية منظومة 

اجتماعية بشكل عام وعنصرها البشري علي وجه  
ويعد التدريب . الخصوص وقادة هذا العنصر بوجه أخص  

وسيلة هذه التنمية لزيادة مهارات األفراد األدائية ورفع     
درجة الموائمة بينهم وبين أعمالهم، مما يقلل احتماالت   

تورط أي منهم في حوادث عمل؛ ويفتح الباب أمامه للترقي 
فيزيد إحساسه باألمان وتقل بالتالي احتماالت تغيبه أو تركه   

.العمل؛األمر الذي ينعكس إيجابا علي المنظمة ككل 



-:أسس نجاح التدريب : ثانيا
 أي التعرف علي األشخاص الذين هم بحاجة             -:تحديد الحاجة للتدريب   

.للتدريب وتحديد المهام التي يجب أن يتدربوا علي أدائها          
.االسترشاد بالمبادئ النفسية عند صياغة البرنامج التدريبي       

: اختيار الطريقة المناسبة لتقديم البرنامج التدريبي في ضوء كل من    
. وأهداف البرنامج    –المتدربين  

تحديد كيفية تقويم تلقي البرنامج التدريبي ومصير هذا التقويم، أي    
ماذا سيحدث لمن اجتاز البرنامج وكذلك لمن فشل في هذا االجتياز؟؛             



-:تنمية مهارات القادة    : ثالثا
 لتنمية مهارات القائد – نظامي أو ذاتي -من خالل تدريب 

-: األساسية وهي  
. اتخاذ القرار  

. االقناع



مهارات اتخاذ القرار وهي ست خطوات           
-:متتابعة

 وطرح بدائل ممكنة   – وتحديد مظاهرها        –التعرف علي المشكلة        
 واإلعداد    – واختبار كفاءته     – واختيار أحدها كحل للمشكلة           –لحلها      

وأي قرار يتخذه الفرد تشكله     .  ومتابعة ذلك التنفيذ   –لتنفيذ القرار   
 وطبيعة المعلومات      – غموض الموقف المحيط به       -: عناصر منها 

 تعقد وتعدد المتغيرات المتصلة    –المتوافرة لدى متخذ القرار     
 مدى خبرة متخذ – طبيعة العواقب المترتبة علي القرار       –بالمشكلة    

 مدى مشاركة آخرين      – مدى الصالحيات الممنوحة له   –القرار   
ويمكن أن تكون مظاهر         .  توقع نتائج القرار ودقته  –مسئولية القرار  

 أو التردد في  – العجز عن اتخاذ القرار         -:انخفاض هذه المهارات هي      
. وليس األنسب  باألحوط  أو األخذ  – أو التسرع     –ذلك    



 من خالل تخاطب مباشر –مهارات اإلقناع أي تقديم أدلة   
.  تدعم صحة القرار المتخذ –أو غير مباشر  

 والفهم بمستوياته –االنتباه : وينشط هذا التقديم عمليات 
 – والتذكر بمراحله المتتابعة   – وتعلم الخبرة –المتعددة 

 واالستدالل بأنماطه – المتباينة بمحكاتهوالتصنيف  
 وتوليد استنتاجات اعتمادا علي –وحل المشكالت –المختلفة 

تشمل ( الحدث موضع القرار المتخذ    لمدخالتتمثيل ذهني  
وقائع الحدث وسمات شخصية أطرافه  : المدخالت هذه 

ومن خالل هذا  ) الخ .. . وفعالية العالقات المتبادلة بينهم 
 يرسم الفرد توقعات معينة المدخالتالتمثيل الذهني لتلك  

 مع بيانات واقعية للحكم عليه؛ ومن يطابقهاحول الحدث؛ ثم 
التي تمكنه )  األدلة  ( خالل هذه المطابقة يقوم ببناء الحجج  

.  هذا - علي الحدث -من اإلقناع بصحة حكمه  



-: التدريب النظامي ومن برامجه الشائعة  

. المؤتمرات 
. دراسة الحالة  
. لعب األدوار 
. تدريب السلة

.ألعاب األعمال 
.دورة العمل
. مهام اللجنة

. التعلم المزدوج 
. المفاكرة 



التدريب الذاتي أو التعلم الذاتي أو التنمية الذاتية           
:للمهارات 

أي يدرك القائد وبنفسه نقاط القوة في سلوكه القيادي 
وبواطن ضعفه أو الجوانب التي تمثل قصورا لديه؛ فيعيها 

. ويجتهد وبشكل شخصي في التغلب عليها وتجاوزها   



-:  وسائل التدريب الذاتي 

. التجريب وارتياد مجاالت جديدة -1
.  اإلقتداء سواء كان واقعيا أم متخيال -2
.  التأليف بين األشتات-3
.  التغيير في الخصائص بهدف تحسين شيئا ما -4
.  الدعم الذاتي -5
.  السيناريو البديل-6
.  البعيدةالمترتبات -7
.  مهارات عرض األفكار -8
.  مهارات ضبط الحديث أو التفكير -9
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