)Egypt Civil Society Support Project (ECSS
برنامج دعم المجتمع المدنى المصرى

ورشة عمل إدارة الموارد البشرٌة

اآلراء والمعلومات التى ٌتضمنها هذا العرض على مسئولٌة الكاتب وال ٌ عكس بالضرورة آراء الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة أو الحكومة األمرٌكٌة

القٌادة
ٌقصد بها عملٌة التأثٌر فً مجموعة ما للقٌام بعمل ترٌد لهم تأدٌته برضا
وإستمرارٌة وبشكل ناجح.
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القٌادة
ٌمكن تعرٌف القٌادة كالتالً :
 هي التأثير على مجموعة ما لتكون قادرة علي القيام بعمل نريد لهم تأديته
برضا وإستمرارية.
 هي ليست زعامة لحظية لدفع مجموعة للتنفيذ بحماسة.
 هي ليست وظيفة ملزمة لموظف يخضع ألوامر رئيسه فينفذ أوامره.
 هي ليست حالة إنفعالية أوعاطفية تؤدى بالمرؤوس إلي إرضاء قائده لمجرد أنه
يحبه أو يقتنع بشخصه.
 هي ليست صحبة في طريق مُمل بل دعوة للمجازفة والعمل الشاق.
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مواصفات القائد الناجح
لدٌه الرغبة فً اإلنجاز
لدٌه إحساس عالى بالمسئولٌة
لدٌه الرغبة فً تكوٌن عالقات إنسانٌة ناجحة
متفائل
صادق وأمٌن

•
•
•
•
•

وهذه لٌست شعارات ،فالقائد هو قدوة لمرؤوسٌه ،وهم بال شك ٌرٌدون مثالً أعلً.
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مقارنة بٌن قادة األعمال وقادة العاملٌن
قادة األعمال

بعض القادة يشغلمم جاغاع لهممغ ً بغ بلغض الج غ
لن إحتيااات غبات العاهمين هعم .

قادة مجموعات لمتنمية

لمغ غ غغإل الااجغ غ غغق اة غ غ غ جغ غ غغا غ غ غغادة ب يمهم غ غ غ إب
اا ته غ غغا بهاه ل غ غغات الع غ غغاهمين ً غ غغادة "الج غ غغا "
غ غ غ ب يتقهلغ غ غ ن ال غ غغد اااته غ غغالإ ف غ غغإ القي غ غغادة
ااجواجيا.

فالجا غ غ غ غغاع بالجو غ غ غ غغبا لمغ غ غ غ غ غ غ غ غ غ جا غ غ غ غغاع هجتا غ غ غ غغاتم
هش غ لاتم  .يغغدفه غغلا الج غ ل هغغن القغغادة ه وغغي
يفك غ ا "كه غاغ" فغغإ إجتغغاام ً فم غ يفك غ ن فغغإ ًف غ اد الهاه لغغا هغغن امغغا غبغغاتم
ليفك غ ا فيهغغا يعهم غ
احتياا غغاتم هحا ل غغا التقغ غ ق ااجو غغاجإ له وغ غغيم
بهعجإ ًكث شه بغ
ب ي غغدفع ن ه و غغيم إل غغإل ااجا غغاء غ غ ب غ غ غغادة ف غغه هعج ي غغاتم ت في غغو الة غغل م ال ا ع غغا لم غغيم
ليق ه ا بتأديا لهمم لمإ ًكهل ا .
األلهال.

متطلبات القائد الناجح
بال شك أن القائد ال يولد قائداً ،إال أنه قد يحمل بعض القدرات والمواصفات
المولودة معه والتي تعتبر المتطلبات األساسية له ،مثل:

•
•
•
•

الذكاء
التفهم
النشاط اإلجتماعً
القدرة اإلتصالٌة

تطبيق عممي عمى أنواع القيادة
الديموقراطي
الديكتاتوري
السمبي
البيروقراطي
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أنماط  /طرز القٌادة
هناك أربع أنماط أو طرز للقٌادة:
الطراز التوجٌهً،
الطراز التدرٌبً،
الطراز التدعٌمً،
الطراز التفوٌضً.
وهناك ثالثة محددات رئٌسٌة تفرق بٌن هذه الطرز األربعة وهً:
 (1قدر التعلٌمات التً ٌصدرها القائد
 (2قدر التدعٌم والمساندة التً ٌقدمها القائد للفرد
 (3درجة مشاركة الفرد فً صناعة القرار
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سلوك القادة
أن القادة فً محاولتهم للتأثٌر علً العاملٌن معهم ٌسلكون أحد من نوعٌن من
السلوك :إما السلوك التوجٌهً أو السلوك التدعٌمً.
السلوك التوجٌهً :هو أن تخبر العامل معك بتفاصٌل ما ٌجب علٌه أن ٌفعل؟
وكٌف؟ ومتً؟ وتتابع عمله عن قربٌ ،وصف هذا السلوك بثالثة كلمات :حدد -
تحكم  -تابع.
أما السلوك التدعٌمً :وهو أن تكون بٌنك وبٌن العامل عالقة شخصٌة تتصف
باإلحترام والثقة المتبادلة ،عالقة ٌقوم فٌها القائد باإلنصات لآلخر وتشجٌعه،
وتوصف بثالثة كلمات – :أنصت – شجع – كافئ.
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درجة التدعيم

درجة التوجيه

ط2

ط3

التدريب
Coaching

التدعيم
ٍ Supporting

ط1

ط3

التوجيه

التفويض

Directing

Delegating

أفضل عشر طرق لتحفٌز الموظفٌن
 .1أشكر الموظفٌن بنفسك على القٌام بأعمال جٌدة :وجها ً لوجه ،أو كتابٌا ،أو
بكلٌهما ،وأفعل ذلك بإستمرار.
 .2كن مستعداً لتوفٌر وقت تلتقً فٌه بموظفٌك وتستمع إلٌهم.
 .3أعمل على إمداد الموظفٌن بمعلومات دقٌقة ومتواصلة عن مستوى أدائهم.
 .4قدر الموظفٌن المتمٌزٌن وكافئهم ووفر لهم الترقٌات ،وتعامل مع الموظفٌن
منخفضً المستوى بما ٌجعلهم ٌحسنون مستوى أدائهم أو ٌتركون الشركة.
 .5وفر للموظفٌن المعلومات التً تتعلق باإلستراتٌجٌات التنافسٌة.
 .6إشرح للموظفٌن أدوارهم فً الخطة العامة.

أفضل عشر طرق لتحفٌز الموظفٌن
 .6إشرك الموظفٌن فً القرارات
 .7أتح الفرصة للموظفٌن للنمو ولتعلم مهارات جدٌدة.
 .8أجعل موظفٌك ٌشعرون كما لو كانت الشركة ملكهم .قد تكون هذه الملكٌة
رمزٌة (على سبٌل المثال :توفٌر بطاقات شخصٌة لجمٌع الموظفٌن).
 .9إعمل على توفٌر مناخ عمل ٌتسم بالصراحة والثقة واإلمتاع .شجع األفكار
الجدٌدة والمقترحات والمبادرات.
 .10أحتفل بالنجاحات :نجاحات الشركة ،أو القسم ،أو األفراد داخل األقسام.

التوجٌة والقٌادة
تذكر:
 .1قٌادتك لآلخرٌن بإختٌارهم  /برضاهم هام جداً.
 .2لن تصبح قائداً ناجحا ً لو تحولت إلً "صدر المشاكل الحنون«.
 .3القٌادة عمل ٌؤدى لإلحساس بالوحدة ،إال أن مقابله مجز لكل من ٌحب هذا الدور.
 .4القائد ٌحتاج ألتباع ٌدعمون دوره القٌادي ،فلن ٌصبح قائ ًد دون وجود من ٌقودهم.
 .5العدل وعدم التحٌز أو التعصب ألفكار أو أفراد هو من أهم صفات القائد الناجح.
 .6ال توعد بما ال تستطٌع.
 .7ال تحاول أن تستحوذ على نتائج عمل المجموعة.
 .8ال تدعً معرفة كل شئ.
 .9إلتزم بسٌاسة وأسلوب ثابت.
 .10حاول أن تفهم مرءوسٌك.
 .11اذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع.

