دليل املدرّبني
ملهارات تنظيم احلمالت

الوحدة 2
األساليب واملهارات القيادية
مميزات القائد الناجح
ّ

دليل املدرّبني ملهارات تنظيم احلمالت
الوحدة  :2األساليب واملهارات القيادية
مميزات القائد الناجح
ّ
حملة عامة عن اجللسة:
ّ
واملرشحني للمناصب
املنتخبني ،والناشطني في األحزاب السياسية،
تعتبر املهارات القيادية أساسي ًة لتحسني درجة تأثير املسؤولني
َ
العامة ،واملسؤولني في األحزاب السياسية .من هنا ،توجز هذه الوحدة النظريات القيادية ،وكيفية تطبيقها ،واملهارات األساسية التي
بعض من املهارات
وتتعمق في
متيز الوحدة بني القيادة واإلدارة ،فتراجع أمناط اإلدارة اخملتلفة،
ٍ
ّ
تشكّل جزءا ً ال يتجزأ من القيادة املؤث ّرة .كما ّ
فريق وإدارته بكلّ فعالية.
املطلوبة لتشكيل ٍ
األقسام:
 .1تعريف القيادة والقيادة املؤث ّرة
 .2نطاق القيادة
 .3القيادة مقابل اإلدارة
األهداف التعليمية:
 تعريف القيادة حتديد املواصفات واملهارات املطلوبة للقيادة املؤث ّرة حتديد األساليب اخملتلفة للقيادة التمييز بني القيادة واإلدارةالوقت 95 :دقيقة
املوادّ الالزمة:
 أوراق عرض وأوراق بيضاء ،أقالم تأشير وشريط الصق برنامج التدريب (ميكن تدوينه على ورقة العرض)املوادّ املوزّعة:
 ورقة عمل :القيادة الظرفية ورقة عمل :القيادة مقابل اإلدارةالتحضير:
ت مسبق:
 دوّن على أوراق العرض في وق ٍ .1برنامج العمل (اختياري -إذا لم يكن مطبوعا)ً
 .2األهداف التعليمية

الوحدة  :2األساليب واملهارات القيادية
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نشاطات التدريب
القسم  -1تعريف القيادة والقيادة املؤث ّرة 30 -دقيقة
اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

عرّف باجللسة وراجع األهداف التعليمية.

1

إشرح أننا عندما نتح ّدث عن القادة ،فإننا نعني
األشخاص الذين يو ّجهون أو يرشدون اجملموعات أو
املنظمات.
ّ

شخصي ٍة،
أطلب من املشاركني التفكير في
ّ
حي ًة كانت أم راحلة ،يعتبرونها مثّلَت ،أو متثّل،
ّ
قائدا ً ناجحاً .أخبرهم أ ّن بإمكانهم انتقاء هذه
مجال من مجاالت احلياة:
الشخصية من أ ّي
ٍ
كالرياضة ،أو إدارة األعمال ،أو السياسة ،أو من
ضمن حلقة أسرتهم أو أصدقائهم ،أو غير ذلك.
اإلمكانيات أو
أطلب منهم أن يدوّنوا املهارات أو
ّ
الصفات التي جتعل من هذا الشخص قائدا ً ناجحاً.
2

3

بعد أن يفرغ املشاركون من هذه املهمة ،أطلب
منهم إطالع جميع احلضور على إجاباتهم .أكتب
أسماء القادة الذين اختاروهم على ورقة عرض،
واملهارات أو اإلمكانيات أو املواصفات على ورقة
أخرى.
لم
بينما يدلي املشاركون بإجاباتهم ،إسألهم َ
اختاروا ذلك القائد بالذات.
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عرض
املدرّب

2

مالحظات للمدرّب

تعتمد بعض اللغات أكثر من ترجمة واحدة
ملصطلحي «قائد» و»قيادة»؛ وأحياناً ،توحي
َ
سلبي أو مختلف
مبعنى
الترجمات
هذه
بعض
ّ
ً
قليال ً أو كليا ً (نتيجة خلفيات ثقافية وتقليدية).
إذا كانت هذه هي احلال في لغتك ،تأكّد من
استخدام املصطلح األنسب (حتى ولو لم
يكن شائعاً) ،حسب السياق املعتمد ،أو إشرح
للمشاركني أ ّي جانب من جوانب القيادة
ستناقش هذه اجللسة.
إستنادا ً إلى الوقت املتاح لك ،ميكن إجراء هذا
التمرين بطريقتني:

جتارب
املشاركني
أو التمارين

النقاشات
امليسرة12 ،
ّ
العصف
الذهني،
والتفكير

3

 .1إجمع املشاركني ضمن مجموع ٍة
كبيرة وأطلب منهم اإلدالء باقتراحاتهم
عال.
بصو ٍ
ت ٍ
ت صغيرة
 .2وزّع املشاركني على مجموعا ٍ
من  5-3أشخاص .أطلب منهم مناقشة
أفكارهم واختيار قائد واحد كفريق.
قد يختار بعض املشاركني قائدا ً مثيرا ً للجدل أو
شخصي ًة تاريخية عُ رفت بتأثيرها السلبي ،أو
بنظامها الديكتاتوري املستب ّد مثالً .ال بأس بذلك.
فهدف هذا التمرين هو التركيز على مهارات
هؤالء القادة وقدراتهم ومواصفاتهم .أطلب
من املشاركني حتديد اجلوانب التي تعجبهم
سموه ،حتى ولو كان اآلخرون ال
في القائد الذي ّ
يستحسنونه .فمن املقرّر أن تعالج ورشة العمل،
في مرحل ٍة الحقة ،عواقب القيادة السلبية.
إ ّن فصل الئحة القادة عن الئحة املهارات
واملواصفات يُقصد منه التأكيد على أ ّن القيادة
تشمل تطوير املهارات وحتسينها ،ال االكتفاء
بامليزات الفطرية فحسب .ويساعد هذا الفصل
مقومات
أيضا ً في توجيه النقاش نحو حتديد ّ
القائد املؤث ّر.

الوحدة  :2األساليب واملهارات القيادية

اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

إسأل املشاركني :ما هي برأيكم مواصفات القائد
املؤث ّر؟ أدرِ مناقشة وجيزة ،وو ّجه املشاركني نحو
التن ّبه إلى أ ّن القادة املؤث ّرين هم أولئك الذين
يخلّفون تأثيرا ً إيجابيا ً على اجملموعة التي يتولّون
قيادتها ،وعلى أهدافهم أو وظائفهم املشتركة.

4

عد إلى املهارات والقدرات واملواصفات التي ع ّددها
املشاركون في التمرين السابق ،واطلب من اجملموعة
أهم ميزات القائد
اختيار تلك التي يعتبرونها من ّ
النقاشات
املؤث ّر.
امليسرة،
ّ
العصف
ضع إشارة إلى جانب اخليارات التي ي ّتفقون على
الذهني،
أهميتها .واستخدم لونا ً آخر لإلشارة إلى امليزات
ّ
والتفكير
القيادية التي تختلف اجملموعة بشأنها( .ليس من
املهم حتقيق اإلجماع خالل هذه اجللسة).
في نهاية هذا القسم ،ذكّر املشاركني أ ّن مفهوم
القيادة يحتمل أكثر من  350تعريفاً ،وبالتالي ليس
التوصل إلجابة واحدة
من املمكن وال من الضروري
ّ
بشكل
مقومات القيادة .لكن ميكن القول
بشأن ّ
ٍ
أساسي إ ّن القادة املؤث ّرين هم أولئك الذين يركّزون
على املستقبل ،ويساهمون في حتقيق اإلجنازات،
ويخلّفون تأثيرا ً إيجابيا ً على اآلخرين.

الوحدة  :2األساليب واملهارات القيادية
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مالحظات للمدرّب

تأكّد من أ ّن كلّ الصفات القيادية التالية
مدرجة في الئحة القائد املؤث ّر .دوّنها ،إذا أمكن،
على ورقة عرض في وقت سابق ،وراجعها خالل
جلسة استخالص املعلومات ،مضيفا ً الصفات
التي يقترحها املشاركون.
صاحب كاريزما
صاحب رؤيا
له قدرة على اإلقناع
يغرس الشعور بالوالء في النفوس
حاسم
ذكي
ّ
يتم ّتع باالستقاللية
جيدة على التشبيك
يتم ّتع بقدرة ّ
يحفّ ز اآلخرين
مرن
جيد
محاور ّ
يبعث على الثقة
مؤث ّر
صادق
حسن األخالق
قو ّي
محبوب
بقضيته
متحمس وشغوف
ّ
ّ
ذو عزم وتركيز
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القسم  -2نطاق القيادة 45 -دقيقة
اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

1

أطلب من املشاركني التفكير في األدوار القيادية
التي تسلّموها في مختلف مراحل حياتهم.
شجعهم على توسيع نطاق تفكيرهم ،واإلدالء
ّ
مبختلف االقتراحات ،من مسؤولياتهم املهنية ،إلى
مسؤولياتهم ضمن أسرهم أو مجتمعهم احمللي.
فهل يدرّبون فريق كرة قدم؟ هل هم مدرّسون
يو ّجهون صفاً؟ هل هم قادة معترف بهم في اجملتمع
احمللي؟ هل يو ّجهون أو يترأسون فريقا ً في مكان
العمل؟

النقاشات
امليسرة،
ّ
العصف
الذهني،
والتفكير

3

عندما يجيب املشاركون ذاكرين األدوار التي
يجب أن يتوالها القادة برأيهم ،تأكّد من أنهم
يوسعون دائرة تفكيرهم -مثالً :مدرّب فريق كرة
ّ
صف ،األدوار التي نتوالها في
قدم ،مدرّس في ّ
أسرنا ،وصوال ً إلى القادة على املستوى الوطني
والعاملي.

أطلب من املشاركني اختيار أحد األدوار التي
تسلّموها في مختلف مراحل حياتهم ،والتفكير
في الشكل القيادي الذي اعتمدوه بصور ٍة عامة
خالل ممارسة هذا الدور.

بينما تشرح نوعَ ي القيادة ،أكتب على ورقة
عرض:

هل أنت أكثر سيطرة في ممارسة دورك كقائد؟ هل
تسعى إلى اتّخاذ معظم القرارات بنفسك ،ومن ثم
إعالم اآلخرين بالتحركات الالزمة أو توجيههم إلى
كيفية تنفيذها؟

ت على خريطة
بينما يضع املشاركون عالما ٍ
نطاق القيادة ،ستكتشف على األرجح أ ّن العديد
مكان
منهم سيح ّدد أساليبه القيادية في
ٍ
ً
يتراوح بني السيطرة وعدم التدخل ،عوضا عن
اختيار أحد الطرفني .أما البعض اآلخر ،فسيقول:
«يختلف األمر باختالف احلالة املطروحة ».ميكنك
االستناد إلى كال األمرين كنقاط أساسية
لتنظيم مناقشة حول القيادة الظرفية .أطلب
من املشاركني التفكير في املكان الذي يختارونه
ضمن هذه السلسلة في معظم احلاالت.

أم أنك أكثر شمولية كقائد؟ هل تشرك اآلخرين في
عملية اتّخاذ القرارات؟
ق ّدم للمشاركني سلسلة القيادة السيطرة/عدم
التدخل التي رسمتها على ورقة عرض .أطلب من
بعض املشاركني (جميعهم إذا تسنّى لك الوقت)
التق ّدم إلى ورقة العرض ،ووضع عالمة على املكان
الذي يشغله ،برأيهم ،أسلوب القيادة اخلاص
معينة .أما السبيل إلى ذلك ،فمن
بهم في حال ٍة ّ
خالل وضع عالمة إلى جانب «السيطرة» أو «عدم
التدخل» ،أو أ ّي مكان آخر بني االثنني .بعد ذلك،
أطلب منهم الكشف عن املنصب القيادي الذي
كانوا يفكّرون فيه.
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اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

راجع أين ح ّدد املشاركون ،على خريطة نطاق القيادة
السيطرة/عدم التدخل ،أسلوب القيادة الذي
ينتهجونه .إشرح أ ّن ما أثبتوه ،في الواقع ،هو أ ّن القادة
يحتاجون إلى أكثر من مجموع ٍة واحد ٍة من املهارات
القيادية ،وأ ّن أسلوب القيادة الذي يستخدمونه ينبغي
متكيفا ً مع احلالة املطروحة.
أن يكون
ّ

مالحظات للمدرّب

على ورقة عرض بيضاء ،أضف املصطلحات
التالية :التوجيه ،التدريب ،الدعم والتفويض:

أطلب من املشاركني التفكير ،مثالً ،في احلاالت
التالية:

2

رئيس إطفاء يريد إبعاد أشخاص متجمهرين
عن مبنى محترق يوشك على االنهيار
رئيس ائتالف متضعضع من األحزاب
السياسية يريد حتقيق إجماع سائر األحزاب
بشأن قضية مثيرة للجدل
والد يريد إقناع ابنته البالغة من العمر سنتني
بأكل اخلضروات

عرض
املدرّب

7

إسأل املشاركني أين ميكن أن يح ّددوا ،على اخلريطة،
كال ً من هذه احلاالت .أخبرهم أنهم ،عوضا ً عن
االكتفاء بأسلوبني للقيادة ال غير ،ميكنهم اختيار
ما يشاؤون من أساليب القيادة املتع ّددة على طول
السلسلة .ش ّدد على أ ّن هذه األساليب متوفّرة
ت كان ،تبعا ً للحالة املطروحة.
جلميع القادة في أ ّي وق ٍ
أضف إلى الرسم البياني املوجود على ورقة العرض
أربعة أساليب قيادية ،شارحا ً معاني التوجيه،
والتدريب ،والدعم ،والتفويض:
التوجيه :يح ّدد القائد األدوار واملهام املوكلة إلى أعضاء الفريق ،ويشرف عليهم عن كثب .ي ّتخذ القائد القرارات ويعلن عنها
بنفسه ،وبالتالي فإ ّن التواصل غالبا ً ما يكون باتجّ ا ٍه واحد.

2

التدريب :يستمر ّ القائد بتحديد األدوار واملهام ألعضاء الفريق ،كتوزيع املهام وتنفيذ العمليات .ويبقى اتّخاذ القرارات جزءا ً
من امتيازات القائد ،لك ّن التواصل يبدأ باتّخاذ طابعا ً ثنائيا ً بني الطرفني.
ويسهل القائد من اتّخاذ
الدعم :ي ّتخذ القائد القرارات اليومية بالنيابة عن أعضاء الفريق ،كتوزيع املهام وتنفيذ العمليات.
ّ
القرارات ويشارك في ذلك ،لك ّن الفريق يكون ،في هذه املرحلة ،متحكّما ً بالقسم األكبر من العملية.
كلياً .فيقرّر أعضاء
التفويض :يبقى القائد مشاركا ً في القرارات وحلّ املشكالت ،لك ّن الفريق يصبح متحكّما ً باألمور ّ
الفريق متى يريدون من القائد املشاركة وكيف.

الوحدة  :2األساليب واملهارات القيادية
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اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

استأنف هذا القسم عارضا ً
مفهومي القيادة
َ
الظرفية والقيادة التحويلية:

بينما تشرح للمشاركني ،أضف «القيادة
الظرفية» و»القيادة التحويلية» إلى ورقة العرض
السابقة ،مع إضافة أسهم تبينّ كيف ترتبط
هذه النماذج مبختلف أساليب القيادة ،على
الشكل التالي:

تساعدنا هذه السلسلة املع ّدلة عن نطاق القيادة
على فهم منوذجني معاصرين آخرين عن كيفية
مقاربة القادة لعملهم :القيادة الظرفية والقيادة
التحويلية.

3

3
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تفترض القيادة الظرفية ضرورة امتالك القادة
املؤث ّرين للمهارات والقدرات التي متكّنهم من
مختلف أو مقارب ٍة أخرى ،استنادا ً
أسلوب
اعتماد
ٍ
ٍ
إلى الظرف الذي ميرّون به .نتيج ًة لذلك ،أوجد هذا
األمر مزيدا ً من اخليارات أمام القادة ،وش ّدد على
ضرورة توافر قاد ٍة أقوياء يكونون على قدرٍ من املرونة
والوعي.
وضع
يُقصد باملرونة أن يتمكّن القائد من قراءة
ٍ
معينّ واالستجابة لالحتياجات احمل ّددة التي يفرضها
هذا الوضع ،مهما كانت القوى احملرّكة التي ينطوي
عليها ،فال يبقى صارما ً أو ميتنع عن أ ّي حترّك .أما
احلس بالوعي ،فيشترط أن يعرف القائد ما هي
ّ
قوته ،بحيث يتمكّن من االستعانة بآخرين
نقاط
ّ
ملساعدته أو دعمه ،في حال تطلّب الوضع املستج ّد
ت ال ميلكها.
مهارا ٍ

مالحظات للمدرّب

القيادة التحويلية
عرض
املدرّب

5
القيادة التحويلية

ب مع األشخاص الذين يقودونهم ،من أجل تعزيز معنويّاتهم
ّ
أما القادة التحويليون ،فهم أولئك الذين يعملون عن كث ٍ
ومساعدتهم على بلوغ مستوى ً أعلى من التحفيز واألداء .يبدأ هذا التفاعل بني الطرفني من خالل مشاركة القائد املكثّفة
في عمل فريقه ،ومن ثم انسحابه التدريجي من العمل ،في ظلّ تطبيق النظام امل ّتفق عليه واكتساب أعضاء الفريق لقدرٍ
أكبر من االستقاللية واإلمكانيات.
ويشجع هذا النوع من
فقط.
الذاتية
املكاسب
حتقيق
أجل
من
ال
العمل
على
تابعيه
يحث
جدير ٌ بالذكر أ ّن القائد التحويلي
ّ
ّ
اإلبداعي واملبادرات لتح ّدي الوضع الراهن ،وحتقيق أنواع جديدة من النجاحات،
حسهم
القادة أعضاء الفريق على استخدام ّ
ّ
وبناء اإلجماع ،ودعم أهداف الفريق ورؤياه.
التحول
متنوعة ،من أجل حتقيق هذا
ت
بإمكان القائد املؤث ّر أن يستخدم املقاربات األربع ،احمل ّددة في السلسلة أعاله ،بدرجا ٍ
ّ
ّ
والنمو ضمن الفريق .تبدأ هذه الطرق ،من يسار الرسم البياني أعاله إلى ميينه ،مع تسجيل القائد ملشارك ٍة مكثّفة في
ّ
عمل فريقه ،وما تلبث هذه املشاركة أن تتقلّص تدريجا ً مع تنامي اإلمكانيات والثقة بالنفس
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اخلطوات

4

الوصف

النوع

أخبر املشاركني أن ّهم سيتعرّفون في النشاط
التالي إلى سيناريوهات مختلفة تتطلّب من القائد
مهمة
معينة .تتمثّل
ّ
إبداء ردود فعل واتّخاذ قرارات ّ
املشاركني بالتفكير في األساليب القيادية التي
سبق ومتّت مناقشتها ،فضال ً عن جتاربهم اخلاصة في
مجال القيادة ،وكتابة كيف كانوا سيتصرّفون في
كلّ حالة ،وماذا كانوا سيفعلون لو كانوا هم القادة.

تطبيق
املعارف
اجلديدة
+
النقاشات
امليسرة،
وزّع ورقة العمل اخلاصة بالقيادة الظرفية (امللحق )1
ّ
وخصص  10دقائق كي يجيب املشاركون عن األسئلة .العصف
ّ
الذهني،
بعد أن يفرغ املشاركون من كتابة إجاباتهم ،أطلب والتفكير
خصص الدقائق اخلمس
منهم اإلعالن عن النتائجّ .
عشرة املتبقية لالستماع إلى النتائج ،ومناقشة
مختلف املقاربات التي برزت خالل التمرين.

الدقائق

25

إختتم التمرين السابق قائالً:

5

يبرز القادة عادةً في مجاالت الرياضة ،والطب،
واجملال األكادميي ،والعلوم ،والفنون ،ومختلف
فيتوقّع
جوانب احلياة االجتماعية والثقافية إلخُ .
من القائد السياسي أن يكون قادرا ً على إدارة
هامة ،من الشؤون اخلارجية إلى الصحة
قضايا ّ
العامة ،ومن التنمية االقتصادية إلى الرفاهية
االجتماعية ،ومن الثقافة والفنون والرياضة إلى
التعليم والتدريب .باإلضافة إلى ذلك ،يُتوقّع من
املنظمات التي متلك القدرة
القادة السياسيني إدارة
ّ
على التنافس في االنتخابات (األحزاب السياسية)
فعال
ت
وتأمني خدما ٍ
نحو ّ
أساسية للمواطنني على ٍ
ّ
(من خالل القطاعات والوكاالت احلكومية)؛ وتلبية
االحتياجات املشتركة الفورية للمجتمع مع رسم
نظام اقتصادي قو ّي
رؤيا واضحة للمستقبل؛ وبناء
ٍ
مع إدارة أموال القطاع العام .من هذا املنطلق،
غالبا ً ما تفوق املطالب والتوقّعات املرتبطة بالقادة
مجال
السياسيني تلك املطلوبة من القادة في أ ّي
ٍ
آخر من اجملتمع.

مالحظات للمدرّب

أدرس احلاالت كال ً على حدة .أطلب من أحد
املتطوعني قراءة احلالة األولى ،ومن ثم اإلدالء
ّ
بإجابته .إسأل إن كان من مقاربات أخرى
محتملة ،ثم اطلب من مشارك أو اثنني قراءة
إجاباتهما بشأن احلالة نفسها .كرّر العملية
نفسها بالنسبة للحاالت اخلمس كلها ،مع
احلرص على إشراك جميع املشاركني.

العملية الدائرية للقيادة السياسية:
حلول للمشكالت اجلماعية

الرؤيا

عرض
املدرّب

5

التحفيز

والتحول
التغيير
ّ

الهوية
والهدف

عند شرح الطرق الثالث املستخدمة للتأثير على
األشخاص ،وفي حال ذكر الصفات السلبية أو
الشخصيات التاريخية املثيرة للجدل ،ميكنك
العودة إلى مترين العصف الذهني األول عندما
طلبت من املشاركني تسمية قائد عظيم.
َ

جدير ٌ بالذكر أ ّن عملية القيادة السياسية تعتبر
عملي ًة دائري ًة وثابتة .فالقادة السياسيون يتنقّ لون
فض املشكالت
باستمرار ضمن حلق ٍة تقوم على ّ
والتحفيز ،محاولني استقطاب الدعم من املواطنني
وإقناعهم باملشاركة في هذا النشاط.
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السياسي إلى ثالث طرق للتأثير على اجملموعات أو األفراد ،وحثّهم على االنخراط في ما يحاول إجنازه في مختلف
يلجأ القائد
ّ
مراحل هذه احللقة ،أو على األقل تقدمي الدعم الالزم .وهذه الطرق هي :السلطة ،ودفع املكافآت ،واإلقناع.

5
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القوة أحيانا ً
شخص ما لسيطرته على
السلطة  -أي بسط
ٍ
ٍ
شخص آخر ،عن طريق اللجوء إلى ّ
دفع املكافآت  -عرض السلع املادية أو املالية مقابل احلصول على الدعم
اإلقناع  -استمالة شخص لتنفيذ عمل أو اعتناق فكرة من خالل استخدام احلجج املنطقية والبراهني أو االستعطاف
صحيح أ ّن هذه االحتماالت الثالثة مطروح ٌة جميعها أمام القادة ،إال أ ّن الطريقة األكثر استدام ًة والتي تخلّف التأثير
ٌ
اإليجابي األكثر استمراري ًة هي اإلقناع .فمع أ ّن طريق َتي بسط السلطة ودفع املكافآت قد جتديان نفعاً ،إال أنهما ليستا
رأي أو
ّ
فعالتني عادةً إال على املدى القصير .فاملال ينفد والسلطة تخبو .أما عندما يتمكّن القائد من إقناع األشخاص باعتناق ٍ
عمل ،مستخدما ً الطريقة الثالثة ،فإ ّن الدعم الذي سيناله في تلك احلالة يكون أكثر استمراري ًة وصدقا ً وأقلّ كلفةً.
تنفيذ ٍ
وفوق ذلك ،من احملتمل أال يتم ّتع األفراد واحلركات السياسية احلديثة بالسلطة أو بالقدرة على تك ّبد األموال املطلوبة ،بينما
تكون قدرة اإلقناع متوفّرةً لدى اجلميع.
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القسم  -3القيادة مقابل اإلدارة 19 -دقيقة
اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

إسأل املشاركني :ما الفرق بني القائد واملدير؟ أدر
مناقشة ودوّن اإلجابات على ورقة عرض .خل ّص
النتيجة:

1

مهم َتي القيادة واإلدارة مختلفتان،
جدير ٌ بالذكر أ ّن
ّ
تكمالن بعضهما .فالقادة
لكنهما ،رغم ذلكّ ،
يقودون الشعب ،بينما املدراء يديرون املهام .وفيما
يوظّ ف املدراء مرؤوسني ،يحظى القادة بتأييد أتباع
بشكل
أو مناصرين .لكن ،في معترك السياسة
ٍ
خاص ،ي ّتخذ العديد من األشخاص صفة القادة
واملدراء في الوقت عينه.
ومع أ ّن بعض األشخاص قد يتم ّتعون بصفات
القائد بالفطرة ،لكن من األرجح أنهم عملوا على
اكتساب مهارات اإلدارة .من هنا ،تدعو احلاجة
إلى التمييز بني املهارات املرتبطة بالقيادة وتلك
املرتبطة باإلدارة.

مالحظات للمدرّب

دوّن اإلجابات على ورقة عرض ضمن عمودين على
الشكل التالي:
القائد
النقاشات
امليسرة،
ّ
العصف
الذهني،
والتفكير

املدير

5

وضع ما ،أو العمل على تنظيمه .وهي تشمل ما يلي:
بالتكيف مع درجة صعوبة
اإلدارة تتعلّق
ّ
ٍ
التخطيط ،وإعداد املوازنة ،والتنظيم ،والتوظيف ،ومراقبة العمليات والتطورات ،وإنشاء أنظمة للتواصل وحلّ
املشاكل.
منظمة.
يعالج املدراء التعقيدات اليومية واملستمرّة التي ميكن أن تنشأ ضمن ّ
عمل مثم ٍر وخال ّق.
يجب أن يوجد املدراء بيئ ًة إيجابية وداعمة تفضي إلى إنتاج ٍ
القيادة تتعلّق بتوجيه األشخاص ودعمهم ،والتأقلم مع التغيير ،وتوفير التحفيز الالزم .وهي تشمل ما يلي:
التحفيز ،والتدريب ،والتمكني ،ونسج العالقات ،والتأقلم مع التغيير ،ووضع رؤيا مشتركة ،ونقل هذه الرؤيا إلى
اآلخرين.
مستقبل مشرق مع العمل على تطبيقه.
وتصور
فعالة،
تشمل القيادة تنظيم التغييرات
املهمة بطريق ٍة ّ
ّ
ٍ
ّ
ً
يجب أن يخلق القادة شعورا ً بالتحفيز والوالء بني أعضاء الفريق ،وتطلّعا إلى حتقيق رؤيا مشتركة.
اخلطوات

الوصف

النوع

2

وزّع ورقة عمل «القيادة مقابل اإلدارة» طالبا ً من
املشاركني كتابة حرف «ق» أو «م» في املساحة
بيان لإلشارة إذا كان البيان
الفارغة بعد كلّ ٍ
ينطبق ،برأيك ،على دور القائد (ق) أم املدير (م).
املهمة ،إقرأ البيانات واحدا ً
عندما يفرغون من هذه
ّ
تلو اآلخر ،مستفهما ً عن إجاباتهم .أطلب من
ت
املشاركني مناقشة البيانات التي حظيت بإجابا ٍ
مختلفة.

جتارب
املشاركني
أو التمارين

الوحدة  :2األساليب واملهارات القيادية

الدقائق

14

مالحظات للمدرّب

خصص خمس دقائق كي يقرأ املشاركون
ّ
البيانات ويجيبون عنها ،و 10دقائق أخرى إلدارة
مناقشة ضمن اجملموعة .عوضا ً عن طباعة ورقة
العمل ،ميكنك أيضا ً قراءة البيانات الواحد تلو
اآلخر ،طالبا ً من املشاركني حتديد إن كان الدور دور
قائد أو مدير.
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اخلامتة -دقيقة واحدة
حتى وإن كان بعض األشخاص يتم ّتعون ،بالفطرة ،ببعض الصفات القيادية ،فإ ّن القادة الناجحني يعملون دوما ً من أجل
حتسني مهاراتهم وقدراتهم القيادية ،من خالل:
 التعرّف إلى مختلف ميزات القادة املؤث ّرين وفهمها دراسة مختلف األساليب القيادية وتعلّمها ،واختيار األنسب بينها ،استنادا ً إلى احلالة املطروحة -متييز املهارات املرتبطة بالقيادة عن تلك املرتبطة باإلدارة.
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ورقة عمل :القيادة الظرفية
إقرأ املواصفات أدناه .ثم إستند إلى نطاق القيادة املبينّ في هذا القسم وإلى خبراتك السابقة كقائد .ما هي ،برأيك ،أفضل مقاربة قيادية
كنت لتفعل أنت؟
ملعاجلة كلّ ظرف؟ ماذ
َ
.1

للتو برئيسة مكتب املوازنة التي أعلمتك بأنه ،خالل شهرين ،لن يتبقى ما يكفي من املال في
اجتمعت
أنت قائد احلزب احلاكم.
َ
ّ
الصحيون والشرطة املدنية.
املدنيون واملرشدون
حسابات احلكومة لتسديد رواتب املوظّ فني احلكوميني ،مبن فيهم املدرّسون واملوظّ فون
ّ
ّ
ما هو أسلوب القيادة املطلوب ملعاجلة هذا الظرف؟

.2

سياسي ناشىء يخوض االنتخابات للمرّة األولى في تاريخه .يتنافس في االنتخابات املتوقّع إجراؤها
أنت رئيس جناح الشباب في حزب
ّ
بعد س ّتة أسابيع أكثر من  20حزبا ً سياسياً ،والناخبون يبدون في حير ٍة من أمرهم .ما هو أسلوب القيادة املطلوب ملعاجلة هذا الظرف؟

.3

سياسي .اضطر زعيم احلزب لالستقالة بعد أن نشر أحد املراسلني الصحفيني خبرا ً مفاده أنه
أنت عضو الهيئة التنفيذية في حزب
ّ
أجنبي إلى احلزب ،كي يبتاع لنفسه قارباً .وقد نشرت الصحيفة صورا ً له على منت
أعمال
رجل
ت غير قانونية ق ّدمها
استخدم هبا ٍ
ّ
القارب ،برفقة امرأة ليست بزوجته .ما هو أسلوب القيادة املطلوب ملعاجلة هذا الظرف؟

.4

يضم  200رجل .ال تشغلني أ ّي مناصب قيادية ضمن احلزب أو البرملان .كما إن ّك جتاهدين
برملان يكاد
أنت واحدةً من عشر نسا ٍء في
ّ
ٍ
للتعبير عن رأيك خالل اجللسات العامة .ما هو أسلوب القيادة املطلوب ملعاجلة هذا الظرف؟

.5

عامل في مصنع بعد اندالع حريق في املبنى الذي كانوا يعملون فيه.
للتو :قُتل 300
أنت قائد أحد أحزاب املعارضة .لقد وقعت كارثة ّ
ٍ
وكانت كلّ األبواب مقفلة بالسالسل ممّا منعهم من الهروب .ما هو أسلوب القيادة املطلوب ملعاجلة هذا الظرف؟
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ورقة عمل :القيادة مقابل اإلدارة
بيان لإلشارة إذا كان البيان ينطبق ،برأيك ،على دور القائد (ق) أم
أدرس البيانات أدناه .أكتب حرف «ق» أو «م» في املساحة الفارغة بعد كلّ ٍ
املهمة ،ناقش إجاباتك مع الفريق واشرح خياراتك.
املدير (م) .عندما تفرغ من هذه
ّ
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.
م.
ن.
س.
ع.
ف.
ص.
ق.

يرسي البنية األساسية والنظام ــــــ
مخيلته ــــــ
يعتمد على
ّ
يسأل ماذا وملاذا ــــــ
يدير ــــــ
يوحي بالثقة ــــــ
يق ّدم اإلجابات ــــــ
يبقى متن ّبها ً للميزانية (اإليرادات والنفقات) ــــــ
يقوم باخلطوة املناسبة ــــــ
يتحلّى مبنطق سليم للحكم على األشياء ــــــ
للمنظمة ــــــ
يوجد رؤيا هادفة
ّ
يسأل كيف ومتى ــــــ
يق ّدم الدعم الالزم ــــــ
يتطلّع إلى املستقبل ــــــ
ينجز املهام كما يجب ــــــ
يصوغ أهدافا ً لتحقيق التغيير على املدى الطويل ــــــ
املنظمة املعتمدة ــــــ
يعمل مبا يتوافق مع ثقافة
ّ
يطرح األسئلة ــــــ
يبتكر ــــــ
يعتمد على املراقبة والضبط ــــــ
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