


 إن نجاح أو فشل اية منظمة يعتمد إلى حد بعيد على خصائص                           إن نجاح أو فشل اية منظمة يعتمد إلى حد بعيد على خصائص                          --
. . القيادة فيها    القيادة فيها    

. .  ان القيادة للمنظمة آالجهاز العصبى لجسم االنسان                     ان القيادة للمنظمة آالجهاز العصبى لجسم االنسان                    --

 ان القيادة جزء من آل اآبر هو االدارة            ان القيادة جزء من آل اآبر هو االدارة           --  

دواعى االهتمام بالقيادة   دواعى االهتمام بالقيادة   



 يمكن بلورة  الخبرات االيجابية للقادة وصياغتها فى صورة                            يمكن بلورة  الخبرات االيجابية للقادة وصياغتها فى صورة                           --
..قوانين للتنمية القيادية            قوانين للتنمية القيادية            

.. ضرورة تصميم  برامج محلية لتدريب القادة                ضرورة تصميم  برامج محلية لتدريب القادة               --      

 توظيف التراث القيادى فى الحضارة االسالمية إلثراء                     توظيف التراث القيادى فى الحضارة االسالمية إلثراء                    --        
..فهمنا المعاصر للقيادة         فهمنا المعاصر للقيادة         

  االنتباه إلى المشكالت التى يعانى منها القادة ومحاولة                             االنتباه إلى المشكالت التى يعانى منها القادة ومحاولة                           --
. . مواجهتها     مواجهتها     



 والتى تعد  والتى تعد ––مجموعة السلوآيات التى يمارسها القائد فى الجماعة مجموعة السلوآيات التى يمارسها القائد فى الجماعة   ::القيادةالقيادة
محصلة للتفاعل بين خصال شخصية القائد، واألتباع، وخصائص المهمة ،    محصلة للتفاعل بين خصال شخصية القائد، واألتباع، وخصائص المهمة ،    

 وتستهدف حث االفراد على   وتستهدف حث االفراد على  ––والنسق التنظيمى، والسياق الثقافى المحيط  والنسق التنظيمى، والسياق الثقافى المحيط  
فى آفاءة فى آفاءة تحقيق االهداف المنوطة بالجماعة بأآبر قدر من الفعالية التى تتمثل  تحقيق االهداف المنوطة بالجماعة بأآبر قدر من الفعالية التى تتمثل  
ا من ا من عالية فى أداء األفراد، مع توافر درجة آبيرة  من الرضا وقدًرا عالًيعالية فى أداء األفراد، مع توافر درجة آبيرة  من الرضا وقدًرا عالًي

..تماسك الجماعةتماسك الجماعة

التعريف اإلجرائىالتعريف اإلجرائى
 للمفاهيم االساسية   للمفاهيم االساسية  



الجوانب الفنية، الجوانب الفنية، ((والبيئة  والبيئة  ) ) القيادةالقيادة((عملية توجيه األشخاص  عملية توجيه األشخاص    ::اإلدارةاإلدارة
بغية الوصول إلى نتائج أآثر فاعلية  بغية الوصول إلى نتائج أآثر فاعلية  )  )  والتنظيمية، والمالية، والتسويقيةوالتنظيمية، والمالية، والتسويقية

..فى مواقف العملفى مواقف العمل

مجموعة الخصال الزعامية فى شخصية القائد، والتى   مجموعة الخصال الزعامية فى شخصية القائد، والتى       ::الزعامة  الزعامة  
تمكنه من التأثير البالغ على تابعيه، وتحقيق أهدافه بواسطتهم عن تمكنه من التأثير البالغ على تابعيه، وتحقيق أهدافه بواسطتهم عن 

..رضى وطيب خاطر من جانبهم، وعن اقتناع بأنها أهدافهم الخاصة رضى وطيب خاطر من جانبهم، وعن اقتناع بأنها أهدافهم الخاصة 



المهارات االجتماعية    
واالتصالية 

الخصال القياديةالخصال القيادية

السمات المزاجية    

القدرات العقلية    
 واإلبداعية 



االتزان الوجدانى

تحمل المشقة  

المثابرة  

السمات المزاجية      



االستدالل

الحساسية للمشكالت   

المرونة العقلية  

القدرات العقلية واإلبداعية     



تكوين عالقة مع االخر   توآيد الذات

االتصال الفعال 

ادارة العالقات الشخصية     مهارات   



    من يصف    من يصف••

   آيف يصف    آيف يصف ••

    ماذا يصف    ماذا يصف••

تصنيف سلوك القائد   تصنيف سلوك القائد   

قياس السلوك القيادى    قياس السلوك القيادى    



الـتـــقـــــديــــــــر               الـتـــقـــــديــــــــر               1.1.

الكــفــاءة الفــنـيـة       الكــفــاءة الفــنـيـة       2.2.

الـلـــوائــحـــيـــــة              الـلـــوائــحـــيـــــة              3.3.

الديــمـقــراطــيـــة         الديــمـقــراطــيـــة         4.4.
التأثير فى الرؤساء   التأثير فى الرؤساء   5.5.
الــنـــزاهـــــــــــــة                الــنـــزاهـــــــــــــة                6.6.

وصف سلوك القائد   وصف سلوك القائد   



   وصف النمط القيادى     وصف النمط القيادى  ••

   تقييم النمط القيادى    تقييم النمط القيادى ••

تحديد النمط القيادى     تحديد النمط القيادى     



آـيـفـيـــة تـحـديـــد النـمـــط القـيـــادى        آـيـفـيـــة تـحـديـــد النـمـــط القـيـــادى        



: :   ييخصائص النسق التنظيم   خصائص النسق التنظيم   
فلسفة المنظمة   فلسفة المنظمة   .   .   22                          ولوجياولوجياننمستوى التك مستوى التك .   .   11                                                

ضغط الوقت     ضغط الوقت     . . 55    حجم المنظمة وجماعة العمل     حجم المنظمة وجماعة العمل     . . 44البناء التنظيمي   البناء التنظيمي   . . 33
المستوى اإلداري    المستوى اإلداري    .  .  88                                    التوزيع الجغرافي  التوزيع الجغرافي  . . 77دوام الجماعة    دوام الجماعة    . . 66

للقائد  للقائد                            ةةألجهزة المنظم   ألجهزة المنظم                                                                                         

: : دد القائ   القائ  للخصاخصا
سمات شخصيته. 1
نسق ِقَيُمه. 2
مستوى خبرته الفنية  . 3
مستوى دافعيته لإلنجاز. 4
مفهومه عن ذاته. 5
تصوراته الُمْضَمَرة حول اَألتـَْباع   .6

 : :خصال األتباعخصال األتباع
توقعات األتباع.1
مستوى نضج التابع  .2
سلوآهم مع القائد.3
استعدادهم لتحمل المسؤلية.4
االهتمام بالمهمة والقدرة على  .5

استيعابها 

 :  : خصائص السياق الثقافي  خصائص السياق الثقافي  
الثقافة الُمحيطة بالمنظمة   . 1
 العقيدة السياسية للدولة    . 2
االقتصادية  والظروف االجتماعية  . 3

السائدة  
التقني واالجتماعي   معدل التطوير . 4

 : :خصائص المهمة  خصائص المهمة  
غموض المهمة. 1
قابلية المهمة للتقسيم. 2
االستقاللية . 3
تقديم عائد حول األداء. 4

مــحــــد د ا ت   ا لـســــلــو ك   ا لــقـيــــا د ىمــحــــد د ا ت   ا لـســــلــو ك   ا لــقـيــــا د ى



تقييم فعالية القيادة  تقييم فعالية القيادة  

انجاز اهداف المنظمة،       انجاز اهداف المنظمة،           ::الفعالية    الفعالية    تعريف  تعريف  
وإشباع حاجات الجماعة، واإلسهام فى    وإشباع حاجات الجماعة، واإلسهام فى    

 على المدى القريب      على المدى القريب     ––رفاهية العاملين     رفاهية العاملين     
 والمجتمع المحلى والعام الذى     والمجتمع المحلى والعام الذى    --والبعيد   والبعيد   

..تعمل فى اطاره المنظمة      تعمل فى اطاره المنظمة      



محكات تقييم فعالية القيادةمحكات تقييم فعالية القيادة

..لقيادةلقيادةيوضح الشكل مجموعة بعض المحكات الموضوعية والذاتية لتقييم فاعلية ا             يوضح الشكل مجموعة بعض المحكات الموضوعية والذاتية لتقييم فاعلية ا             



النموذج التشخيصى ألسباب انخفاض فعالية القيادة        النموذج التشخيصى ألسباب انخفاض فعالية القيادة        
:أمراض القيادة   ) مرتبات ( اآلثار الناجمة عن     

                   األتـباع  انخـفاض رضا                     داخل الجماعة   فجر الصراعات      ـت                                       ضعـف اإلنـتـاجـيـة  
   زيا د ة  األعطال                      زيادة نـسب المنـتجات المعـيـبـة                            الـتـغـيـب ارتـفاع  معـدالت 

 اإلدارية تخـبـط السيـاسات                    ظهور مراآز نـفـوذ غـيـر رسـمـيـة           تراآم المـشكالت الـفـنـيـة المطلـوب حلها   
عـديـدة له وظهـور عـواقب سـلـبـيـة    عـدم رشد الـقـرار                         المبدعةغـيا ب األفكار  

:األسباب األولية المسئولة عن أمراض القيادة 
ضغوط ثقافية  ة      متغيرات أخالقية وقيمي          متغيرات دافعية         متغيرات معرفية       متغيرات مزاجية

:وصف أمراض القيادة 
    أمراض إدارة العالقات اإلنسانية                                     أمراض تتصل بالجوانب الفنية للعمل 

أمراض إدارة الوقت                                  أمراض خاصة بعملية اتخاذ العالقات  
ن  مع اآلخري  أمراض التواصل                      أمراض العالقات مع الرؤساء الحاليين والسابقين    

الفساد واالنحراف األخالقي ت             والقوانين ونقل الخبرا    ح  بتطبيق اللوائق أمراض تتعل

:األسباب الثانوية المسئولة عن أمراض القيادة 
                الخوف من المسؤلية والمساءلة            ضعف المهارات االجتماعية                                     نقص الخبرة

 مرونة السلوك القيادي  نقص              القيود والمعوقات التنظيمية            القدرة على تشخيص المواقف   ضعف
  امتصاص القيم الثقافية السلبية                            عدم تبني استراتيجيات واضحة للتعامل مع األفراد والمهام   



أمراض القيادة

العجز عن حل المشكالت الفنية             العجز عن حل المشكالت الفنية             
عدم التنبؤ بالمشكالت             عدم التنبؤ بالمشكالت             

عدم تنمية آوادر       عدم تنمية آوادر       
عدم الترحيب باألفكار االصيلة             عدم الترحيب باألفكار االصيلة             

عدم تفويض السلطة       عدم تفويض السلطة       

العمل العمل     فىفى  الفنية الفنية   الجوانب الجوانب   ))11



العجز عن اإلقناع       العجز عن اإلقناع       
عدم اإلنصات      عدم اإلنصات      

عدم وضوح األفكار وضعف القدرة على التعبير                عدم وضوح األفكار وضعف القدرة على التعبير                
) ) اإلسراع فى الفتوى  اإلسراع فى الفتوى  ((إبداء الرأى فى أى موضوع        إبداء الرأى فى أى موضوع        

التشبث بالرأى       التشبث بالرأى       

التواصل التواصل ) ) 22



التردد التردد 
التسرع  التسرع  

العجز عن اتخاذ القرارات إبان األزمات               العجز عن اتخاذ القرارات إبان األزمات               
األخذ باألحوط وليس األفضل          األخذ باألحوط وليس األفضل          

صنع القرار صنع القرار )  )  33



العجز عن تحديد المسافات النفسية فى العالقات الشخصية                         العجز عن تحديد المسافات النفسية فى العالقات الشخصية                         
فقدان الدور  فقدان الدور  

تقديم الجزاءات على أسس شخصية وليس بناء على سياسة                         تقديم الجزاءات على أسس شخصية وليس بناء على سياسة                         
محددة محددة 

تجنب مواجهة الصراع والفشل فى إدارته              تجنب مواجهة الصراع والفشل فى إدارته              

إدارة العالقات االتصالية    إدارة العالقات االتصالية    ) ) 44



االستغراق فى التفاصيل          االستغراق فى التفاصيل          
عدم الوعى بمرور الوقت          عدم الوعى بمرور الوقت          

العجز عن التحكم فى التفاعالت االجتماعية                       العجز عن التحكم فى التفاعالت االجتماعية                       

إدارة الوقت إدارة الوقت )  )  55



الحرفية   الحرفية   
عدم اتخاذ قرار ليس له سابقة        عدم اتخاذ قرار ليس له سابقة        

آثرة الرجوع للقادة دونما مبرر آاف          آثرة الرجوع للقادة دونما مبرر آاف          
العجز عن تطبيق القوانين والقواعد العامة على الحاالت                            العجز عن تطبيق القوانين والقواعد العامة على الحاالت                            

الفرديةالفردية

تطبيق القوانين واللوائح ونقل الخبرات         تطبيق القوانين واللوائح ونقل الخبرات         )  )  66



المحاباة     المحاباة     
إساءة تفسير القوانين          إساءة تفسير القوانين          

استغالل النفوذ      استغالل النفوذ      
القضاء على الكوادر الواعدة          القضاء على الكوادر الواعدة          
الترهل واالفتتان  بالمنصب               الترهل واالفتتان  بالمنصب               

ااستئثار بالنجاح          ااستئثار بالنجاح          
اإلقناع المغلوط       اإلقناع المغلوط       

الجوانب القيمية واألخالقيةالجوانب القيمية واألخالقية) ) 77



الخضوع    الخضوع    
المناطحة     المناطحة     

بخس جهود السابقين         بخس جهود السابقين         

العالقات مع الرؤساء الحاليين والسابقين        العالقات مع الرؤساء الحاليين والسابقين        )  )  88



األسباب األولية المسئولة عن تردى فعالية القيادة األسباب األولية المسئولة عن تردى فعالية القيادة 



استراتيجيات تنمية المهارات القيادية       استراتيجيات تنمية المهارات القيادية       

ماذا ننمىماذا ننمى
من ينمىمن ينمى
آيف ننمىآيف ننمى

مدى وطبيعة  اثار التنمية  مدى وطبيعة  اثار التنمية  


