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 المفهوم، األهمية و األهداف: القيادة: 1محاضرة رقم 

و االجتماعية، باعتبارها تمثل دعامة  يةحظيت القيادة باهتمام العديد من الباحثين في حقل العلوم اإلنسان   
أساسية في أي منظمة على اختالف طبيعة نشاطها، كونها تقوم على مجموعة من النشاطات التي من 

دموا أفضل ما لديهم للوصول إلى األهداف و تحقيق النتائج شانها توجيه سلوك األفراد بطريقة صحيحة ليق
المرجوة؛ فالقيادة قبل كل شيء فن إنساني يعتمد على مجموعة متداخلة من عمليات العالقات اإلنسانية قبل 

 أن تكون مهارة علمية يمكن التدريب عليها. 

 / مفهوم القيادة:1

و الجماعات و ذلك من أجل دفعهم  لتأثير على سلوك األفرادتعتبر القيادة العملية التي يمكن من خاللها ا   
، كما يمكن التمييز بين "القيادة و الرئاسة على أساس أن 1للعمل برغبة واضحة لتحقيق أهداف محددة"

القيادة هي شكل من السيطرة الذي يعتمد على الشخصية و على تقبل الجماعة، وهي بطبيعتها غير رسمية 
أو القوة  اعة في وقت معين أو في مكان معين، أما الرئاسة فتشير إلى السلطة و ترتبط بحاجة الجم

المستمدة من المنصب، و المفروضة على األعضاء من الخارج مثل سلطة اإلدارة، و يجب على األفراد 
ا مما أن يمتثلوا لها خوفا من العقوبة، وقد نجد الرئيس يتلقى من مرؤوسيه التقدير و التعاون ما يجعله قائد

يؤدي إلى زيادة فعالية المنظمة، وقد يكون للقيادة مستويات مثل المدير، المشرف، المراقب، المالحظ  و 
 .2رئيس القسم"

كما اختلفت النظرة كذلك إلى تحديد مفهومي اإلدارة و القيادة، فقسم يرى أن القيادة هي اإلدارة، و آخر 
م ثالث أن اإلدارة عملية مستمرة بينما القيادة حالة طارئة    يرى أن اإلدارة أوسع من القيادة، فيما يرى قس

  .3أو وليدة الموقف"

 كما عرفت القيادة أيضا على أنها عملية تحريك األفراد نحو الهدف و هي مكونة من ثالثة عناصر:

 وجود هدف يحرك األفراد إليه. -

 وجود مجموعة من األفراد. -

 .4تؤثر في الناس"وجود قائد يجعل ذلك في قوالب عملية  -

أما فيما يخص القيادة التنظيمية، "فهي تقع في قمة الهرم الوظيفي و ترتبط بأساليب ممارسة السلطة    
داخل المنظمة، من خالل التخطيط و التنسيق و صياغة األهداف و رسم السياسات و المراقبة و اتخاذ 

 . 5في تحقيق أهدافه" القرارات، التي تنعكس على بقاء و استمرار و نجاح التنظيم
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تمثل عنصرا أساسيا داخل المنظمات، ترتبط انطالقا من التعريفات السابقة، يتضح لنا بأن القيادة    
بالعنصر البشري و فعالية التواصل الفردي و الجماعي، فنجاح القيادة يرتبط بخصائص القائد و أسلوب 

لى خصائص البيئة االجتماعية و العالقات بين إدارته لمواجهة المواقف و األزمات المختلفة، إضافة إ
 جماعات العمل.

 /أهمية القيادة:2

و العمل على خلق التعاون  تؤدي القيادة دورا هاما في المنظمة من خالل التأثير على األفراد العاملين،   
االيجابي في فيما بينهم و إشراكهم في صنع القرار و تحمل مسؤولية العمل بما يشعرهم بأهميتهم و دورهم 

فهناك عدة عوامل تستوجب وجود القيادة داخل المؤسسة، "كعدم شمولية تصميم المؤسسة، حيث العمل. 
مهما كان من الدقة، فانه ال يمكن وضع تصميم كامل و شامل وواضح، كذلك الحال عند إعداد السياسات 

طبيق إذ ال بد من وجود قيادة فعالة ووضع التعليمات و األنظمة و تصميم المؤسسة و الواقع العملي عند الت
 .6تعالج هذه الثغرات"

باإلضافة إلى وجود عامل آخر يشير إلى أن المؤسسة باعتبارها نسقا مفتوحا يستلزم مواكبة التغيرات     
و المستجدات التي تطرحها البيئة الخارجية، و هنا يبرز دور القيادة في جعل المؤسسة تستجيب لهذه 

 يف معها. التغيرات و تتك

و زيادة على أهمية البيئة الخارجية للمؤسسة، "فإن للبيئة الداخلية دور كذلك في إحداث التغيير       و    
التطوير فيها، فمن خصائص المؤسسات عدم الجمود و أنها تميل إلى التوسع و النمو و هذا يتطلب زيادة 

ناء المؤسسة، إضافة إلى ذلك فانه في بعض في الوظائف و األنشطة، األمر الذي يستدعي التعديل في ب
األحيان ال بد من اتخاذ عدد من اإلجراءات بهدف زيادة التنسيق و إحداث التغيير خاصة إذا ما نشأ عدم 

 .7توازن بين فروع المنظمة أو وحداتها المختلفة، مما يستدعي وجود قيادة فاعلة للقيام بذلك"

ادة بالنسبة للمؤسسة، هو المورد البشري الذي تتفاوت دوافعه        و و العامل اآلخر الذي يؤكد أهمية القي
اتجاهاته و اهتماماته، و الذي أحيانا قد تتعارض أهدافه مع أهداف المؤسسة، األمر الذي يستدعي قيادة 

 فاعلة لتوجيه سلوك العاملين و خلق التعاون بينهم لتحقيق األهداف العامة.

 :8في النقاط اآلتيةكذلك دة يمكن تلخيص أهمية القياو  

 التفاني في العمل و خدمة المشروع. اإلخالص و -
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 تحقيق درجة عالية من التعاون بين األفراد المرؤوسين. -

    الوصول إلى درجة عالية من التناسق بين أجزاء العمل الواحد الذي يشرف عليه الرئيس بينه  -
 و بين غيره من األعمال األخرى. 

 بدرجة أفضل من الدقة و اإلتقان.انجاز األعمال  -

 توفير الوقت الالزم ألداء العمل. -

و تشجيعهم لتأدية  نو عموما، أهمية القيادة تكمن في قدرة القائد على تقديم الدعم االيجابي و تحفيز العاملي
 مهامهم بكل انسجام و تعاون لتحقيق أهداف المنظمة.

 /أهداف القيادة:3

و الوظيفة األساسية  مع وجود الجماعة، فالقيادة توجد حيث توجد الجماعة لقد نشأت الحاجة للقيادة   
للقيادة هي العمل مع الجماعة و لصالحها في عملية تربوية اجتماعية تحتاجها كل جماعة تريد أن تحقق 

 تعامال اجتماعيا ناجحا بين أفرادها لتحقيق أهدافها.

ا يمكن أن تكون لفرد واحد في وقت معين و في جماعة و القيادة يمكن أن تكون لمجموعة من األفراد، كم
معينة من األفراد؛ و الشخص الذي يقوم بالدور القيادي هو أكثر أفراد الجماعة إحساسا بحاجتها و 

 األسلوب األمثل لتحقيق أهدافها.

تعديل  و     حل مشاكل األفراد عن طريق خلق تعاون جماعي بينهم من خالل تحليل -و القيادة تهدف إلى 
الوظائف ووضع االستراتيجيات التي تساهم في رفع مستوى األداء و خلق الظروف المالئمة التي تجعل 

 أفراد المجتمع يتمتعون بحياة سعيدة.

تحديد األهداف المشتركة ثم تجنيد األفراد للعمل و حثهم على التعاون فيما بينهم و بين القيادة حتى  -
)بمعنى تنظيم ، لمشتركة التي يمكننا أن نسميها بالمصلحة العامةيساهم الجميع في خدمة القضايا ا

 و تحفيز التباع على صرف مجهوداتهم و طاقتهم في تحقيق األهداف المشتركة(.

و ممثلي األتباع عن    إيجاد الوسائل التي تساعد على خلق نوع من التفاهم و االنسجام بين القادة -
 تضيه مصلحة القيادة و مصلحة األتباع.طريق الحوار و تحسين ظروفهم حسبما تق

  بمعنى تحفيز األتباع و خلق الثقة المتبادلة بينهم و بين القادة، بحيث يتم تحسين المستوى المادي لألتباع    
 و ترقيتهم إلى مناصب عليا و إعطائهم فرص التكوين و تحسين مستواهم المهني.
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 :   تطور القيادة2محاضرة رقم

الحديث عن تطور القيادة إلى التطرق لالتجاهات المفسرة لها، كنشاط إنساني فعال حيث كان يقودنا    

يرة هناك اعتقاد سائد بأن مهارات القيادة تولد مع اإلنسان، فالقائد يولد و ال يصنع؛ " و توضح الس

يكون دورهم القيادي  نه ما أتوا إلى العالم بموهبة غير تقليدية و بطريقة ماأالذاتية لبعض القادة العظام 

بمعنى أن القيادة تقتصر على عدد  و أحيانا ما يكون دورهم القيادي هذا غير معترف به". أمرا مقضيا

 محدود من األفراد أهلتهم خصائصهم الذاتية و ظروفهم أن يصبحوا قادة بالفطرة.

تحول األشخاص في حين تشير "نظرية اإلدارة المعاصرة إلى أن المواقف العظيمة األحداث    

العاديين إلى قادة بارزين، فتعتبر القيادة فنا يمكن تعلمه فلم يولد القادة قادة و لكنهم يصنعون من خالل 

و     التعليم و الخبرة و الفرصة، و تشير التجارب إلى أنه من الممكن اكتساب المهارات القيادية

 .9دا ناجحا"بالتالي االكتساب أهم من الطبيعة في تحديد من سيصبح قائ

و تنظر المداخل التقليدية إلى القيادة من حيث شخصية القائد و قدرته و مواهبه الفردية، حيث    

تنطوي هذه النظرة على هرم يكون القائد على قمته)أي تعظيم القائد(، يملك سلطة أكبر تقلل من سلطة 

و        رةطلعمل على السياك التابعين بل االمرؤوسين بمعنى االمتناع عن تفويض السلطة و إشر

 إعطاء األوامر فقط و تغليب مصلحة المنظمة على مصلحة الموظفين.

و تعرضت هذه المداخل إلى النقد في كون أن السيطرة الشديدة تعوق اإلبداع لدى الموظفين و تؤدي 

ادلة بين إلى انخفاض معدل اإلنتاج في المؤسسة، و انخفاض القدرة على التكيف مع غياب الثقة المتب

 القائد و بين أعضاء المؤسسة.

أما المداخل المعاصرة لإلدارة، تعتبر أن القيادة الحقة تعتمد على كل من دور القادة و األتباع في    

و   تحقيق األهداف المشتركة، أي تشجيع العمل على المشاركة في وضع الرؤى و الخطط و األهداف 

المشاركة في المسؤوليات و تفويض السلطة و العمل على المهام، فالقيادة عمل جماعي عن طريق 

و ترغيب الموظفين بدال من إصدار األوامر من خالل تشجيع القدرات اإلبداعية، فالقادة  تحفيز

 و عواطفهم. الناجحون هم دائما على اتصال بموظفيهم و يهتمون بقيمهم و معتقداتهم و مشاعرهم 

القيادة  أنماط إلىال يستجيب  أصبحفهذه المداخل جاءت بفعل التوجه نحو المجتمع الصناعي الذي     

و القوانين الوضعية و  باألحكامالسابقة، حيث اشترط هذا النموذج في القيادة على الصفة العلمية و التزامها 
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علمي يبدأ بتحليل  بأسلوباتخاذ القرار ابتعادها عن الذاتية و االنفعالية و العالقات القرابية، حيث يتم فيه 

قرار حكيم، ال يأخذ بعين االعتبار المنفعة الفردية أو  إلىالمشكلة و التفصيل بين عدة بدائل للوصول 

و    الشخصية، و احترام القواعد التي تعطي الشرعية للتنظيم مثل:احترام السلمية األهواءأو  األراء

 .10القضاء على المحسوبية

افة إلى هذه المداخل، هناك االتجاه الموقفي "الذي ينظر إلى القيادة بوصفها نوعية و نسبية و باإلض   

مرتبطة بالموقف الخاص الذي تظهر فيه، حيث يؤكد أنه من العسير تحديد أنماط و أساليب جامدة و 

ع المتطلبات القائد الناجح هو الذي يحاول أن يجعل سلوكه متوافقا و متسقا م أنمستقرة للقيادة، و 

 .11الجديدة و المتغيرة"

و يتوضح لنا من المعطيات السابقة، بأن القيادة داخل المؤسسة عملية متداخلة ال يمكن فهمها بمعزل    

 ا االجتماعي، و إنما هي نتيجة تفاعل األفراد فيما بينهم في سبيل تحقيق المصالح العامة. محيطهعن 
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 السلوك القياديمحددات  :3محاضرة رقم 

تعتبر القيادة ظاهرة إنسانية و اجتماعية تقوم على عالقة تبادلية بين القائد و أعضاء الجماعة، حيث 

وهذا يتوقف على مهاراته يسعى إلى توجيه سلوكهم للعمل بجد و رغبة لتحقيق األهداف المشتركة، 

التي تساعد الجماعة على  األفرادالقيادية و سلوكه القيادي الذي يتمثل في" التأثيرات المتبادلة بين 

 :12اآلتيةبلوغ أهدافها، و يتكون هذا السلوك من المكونات 

 األمور.: و تعني امتالك القائد لزمام الموقف و المبادأة -1

 .اء الجماعة العاملين معه: أي اختالط القائد بأعضالعضوية -2

 .: أي تمثيل القائد لجماعته و دفاعه عنهاالتمثيل -3

 .: يعني العمل على تخفيف حدة الصراع و التوتر بين أعضاء المجموعةالتكامل -4

 .معه اآلخرينأي تحديد القائد للعمل الذي يقوم به و عمل  التنظيم: -5

 .العالقات التي تحكم طبيعة العمل -6

و تعني تحديد سلوك األفراد أو الجماعة في اتخاذ القرارات أو التعبير عن  :السيطرة و الرقابة -7

 الرأي.

 : و يقصد به تبادل األفكار و المعلومات و البيانات بين القائد و أعضاء الجماعة.االتصال -8

 : يعني تأكيد القائد و مخالفته ألعضاء الجماعة.لتقديرا -9

 نتاج ألعضاء الجماعة.يقصد به تحديد مستويات الجهود و اإل اإلنتاج: -11

 :13كاآلتيكما يمكننا تصنيف المهارات القيادية     

: و يقصد بها الصفات و القدرات الالزمة في بناء الشخصية المهارات الذاتية و الشخصية -1

البدنية و العصبية وقوة التحمل(،    للقائد مثل السمات الجسدية )قدرة الفرد المتصلة بالثروة 

و      و القدرات العقلية ) كاالستعدادات الفكرية و الذهنية و أهمها الذكاء(، و ملكة االبتكار 

من صنع القرار و اتخاذه دون ضبط النفس) و هي القوة المحركة للعمل حتى يتمكن القائد 

 و بحسم و توقع االحتماالت و مواجهتها بهدوء(. تردد
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و هي المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم وتطويعها في كيفية  المهارات الفنية: -2

التعامل مع األشياء بسهولة بما يكفل تحقيق الهدف، بمعنى أخر قدرة القيادة على استخدام 

 الوسائل العلمية و التكنولوجية لتحقيق الهدف المنشود.

و      مل مع البشر بصفة عامةوتعني قدرة القائد على التعا: اإلنسانيةالمهارات السلوكية أو  -3

تابعيه بشكل خاص و العمل على تنسيق جهودهم و العمل بروح الفريق، و قد ثبت أن هذا 

 لنجاح أو فشل القادة في قيادة التنظيمات الحديثة. النوع يعد من المهارات الضرورية

يم الذي يقوده       باألولى قدرة القائد على رؤية التنظ : و يقصدالمهارات السياسية و اإلدارية -4

و مهارته في تبصر المصالح و األهداف العامة و ما يتطلبه ذلك من ربط بين أهداف التنظيم 

الذي يقوده و سياسته من ناحية. و أهداف و سياسة النظام القائم، أي التوفيق بين االتجاهات و 

و  تتجاهل المثل العلياالضغوط الموجودة في المجتمع و بين نشاط التنظيم، و على القيادة أال 

 األهداف السياسية التي يطمح الشعب إلى تحقيقها.

المهارات اإلدارية تعني قدرة القيادة على فهم عملها و تحقيق المواءمة بين أهداف التنظيم    بينما

و إشباع حاجات و رغبات التابعين، و يتمثل هذا في قدرة القيادة على التخطيط الجيد و التنظيم 

األمثل للمنظمة الستغالل الطاقات البشرية و وضع معدالت األداء لها بطريقة موضوعية       و 

   فعالة. 
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 : أنماط القيادة4محاضرة رقم 

ولكي يكون الفرد قائدا جيدا البد أن  يرتبط أسلوب اإلنسان في القيادة بالعديد من المميزات الشخصية، 

و       وبناء على ذلك تتعدد أنماط القيادة و تتنوع بتنوع المؤسسات  المميزات الشخصية،يقبل تابعوه تلك 

 اختالف الشخصيات و الوظائف و المواقف، و سنوضح هذه التصنيفات فيما يلي:

: يرتبط هذا التصنيف بمصادر السلطة التي حددها ماكس األنماط القيادية حسب مصادر السلطة -1

 :14القيادة إلى أنماطفيبر، وتبعا لذلك قسمت 

و   هي نوع القيادة التي يضفيها الناس على شخص يتوقع منه القيام بدور القيادة،  النمط التقليدي: -

د هذا النوع من أساسها تقديس و احترام كبير السن الذي يتمتع بفصاحة القول و الحكمة...و يسو

 القيادة في المجتمعات الريفية و القبلية، حيث تقوم القيادة على الصورة األبوية لشخصية القائد.

 إليهشخصية محبوبة، ينظر تقوم هذه القيادة على أساس أن صاحبها يتمتع بصفات  النمط الملهم: -

تابعوه على انه شخص مثالي ال يخطئ، لديه قوة خارقة، فهو شخص ملهم يعرف ما ال يعرفون، 

و قادر على عمل ما ال يستطيعون عمله. و تكون عالقتهم على أساس الوالء          و الطاعة، و 

ة، أي إشارة منه هي بمثابة األمر واجبه التنفيذ و العمل. و يغلب على هذا النمط الصفة الشخصي

حيث ال يصلح للمنظمات الرسمية، و أفضل ما يناسب الزعامات الشعبية     و الحركات 

 االجتماعية.

المركز الوظيفي في المؤسسة، و يستمد نمط القيادة الذي يقوم على أساس  : و هوالنمط العقالني -

امه سلطاته و قوة تأثيره من مركزه الرسمي و ماله من صالحيات و اختصاصات، و يركز اهتم

على سيادة و تطبيق القوانين و األنظمة و التعليمات في المؤسسة، و يتوقع من مرؤوسيه نفس 

وك. و تعتبر السلطة و المسؤولية و المعايير المتبعة في المؤسسة من الركائز األساسية لالس

 لسلوكه القيادي، حيث قد يوقع العقوبات على الشخص المخالف لتطبيق اللوائح و القوانين. 

 ن الطاعة و الوالء من التابعين ليست، و بالتالي فإو يتصف هذا النمط بأنه غير شخصي

  لالعتبارات الشخصية للقائد و إنما للمعايير و القواعد المعمول بها في المؤسسة.
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الدراسة التي قام بها كل  إلى: يعود هذا التصنيف أنماط القيادة بناء على نوع السلوك القيادي -2

في أواخر الثالثينيات، حيث صنفوا من خالل دراستهم  Lippitو" ليبيت" Lewinمن "لوين"

   القيادة على أساس المجموعات إلى: 

 :(التسلطية)القيادة األوتوقراطية  -

حول القائد، بمعنى أن السلطة المطلقة في يد القائد االستبدادي فهو الذي يضع  اهذا األسلوب متمركز يكون

ض على األعضاء ما يقومون به من أعمال و يعطي األوامر وسم أهدافها وهو الذي يفقسياسة الجماعة و ي

المحيط به، و يملي على أعضاء الجماعة خطوات العمل  االنفعاليو يصر على إطاعتها دون مراعاة للجو 

دونه، كما ينفرد بوضع خطة العمل وتحديد أهدافه دون أن  خطوة خطوة فال يتسنى لهم عمل شيئ من

 :16كما يتميز هذا األسلوب بالخصائص التالية . 15يشرك معه أحدا

 تركيز السلطة في يد القائد مع عدم تفويضها.  -

 صارم يصل في معظم األحيان إلى حالة الجمود بالنظم و اللوائح و التعليمات والقوانين. إتباع  -

 ت شخصية.الفصل التام بين السياسات و النظام اإلداري المنظم و أي اعتبارا -

 تقويم العاملين في ضوء مستويات االلتزام الصارم بالنظم واللوائح. -

 تقييد حرية المرؤوسين في أي قرارات ال تتفق مع النظام الصارم. -

 في مقابل االنجاز الروتيني. اإلنسانيةعدم االهتمام بالعالقات  -

 .17التهديد المستمر بالعقاب -

عدم شعور الجماعة باألمن النفسي أو الميل إلى التبلد و األنانية و العدوانية مع  هذا األسلوب عن و يترتب

كما يقرر هذا النمط أنماط سلبية مثل النفاق  الجماعة و انخفاض الروح المعنوية،انخفاض شديد في تماسك 

  .فوائد وتجنب العقابالو التملق عند بعض األشخاص طمعا في تحقيق 
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 :القيادة الديمقراطية-

الء القادة يشجعون أعضاء الجماعة قراطي من احتياجات الجماعة، فهؤبع هذا األسلوب القيادي الديمين   

و يعتمدون على إرضاء  يأمرونالقادة يقترحون و ال  فهؤالءوظائف و مسؤوليات القيادة،  أداءعلى 

   األتباع، و يفضلون عمليات صنع القرارات المشتركة بين األتباع و القائد، فالقائد يتحمل مسؤولية القرار

  .18أقرب إلى العمل منه ألنهمو لكن يتشاور مع أتباعه و غالبا ما يميل إلى رأيهم 

في الجماعة من خالل المشاركة و إرساء  نسانيةحيث ترتكز القيادة الديمقراطية على دعم العالقات اإل  

، فالقائد الديمقراطي يتسم بالتسامح و تقبل النقد اإليجابي و يدعم قيم احترام األفراد و إيجاد قيم اإلحترام

 مسارات جيدة عن العالقات اإلنسانية مع كل فرد.

ارتفاع ملحوظ في الروح المعنوية و التماسك الداخلي للجماعة كما يدفع الجماعة  و ينتج عن هذا النمط 

و      ات و الوسائلسغلى تحقيق مستويات عالية من اإلنجاز نتيجة المشاركة مع تحديد األهداف و السيا

 :19و يمكن إجمال أهم مزاياه فيما يلي نتيجة كذلك إلى الشعور باألمان.

 ية و زيادة التماسك الداخلي للجماعة.ارتفاع الروح المعنو -

 الشعور بالنحن مما يؤكد قيم الوالء و االلتزام و المسؤولية داخل الفريق. -

 سيادة روح المحبة و التسامح داخل الفريق. -

 ظهور قيادات مساعدة ذات توجهات جديدة دائمة. -

 ا للفريق.سيادة روح المشاركة و الحوار البناء القائم على المصلحة العلي -

 .عدم مركزية السلطة مما يؤكد حرية االبتكار و تنفيذ المهام في ضوء األهداف العامة للفريق

 القيادة الفوضوية: -

ية التامة حيث يترك القائد للجماعة الحبل على القارب و ال يشترك في ريتصف الجو االجتماعي بالح

المناقشة و ال في اتخاذ القرارات أو التنفيذ و ال يوجههم أو يعلق على أعمالهم إال متى طلبوا ذلك منه، 
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أو حل مشكالتهم أو يحدد هدفا مشتركا يسعى الجميع  إرشادهمفالقائد الفوضوي ال يتدخل في توجيههم و 

  . 20لبلوغه

و      " بمعنى أن القائد غير موجود على المستوى الوجداني أو العملي، فهو غير مهتم بالعمل أو العاملين

غير قادر على تحديد األهداف أو التوجيه أو المتابعة فهو يفضل سياسة عدم التدخل، و تأتي قراراته غير 

أو       با  ال تنصاع الجماعة ألي توجيهاتسليمة كما أنها قد تكون متضاربة في أحيان كثيرة و غال

و يمكن إجمال أهم النتائج  ،و ينتج عن هذا النمط سيادة حالة من الفوضى داخل الجماعة قرارات له.

 السلبية فيما يلي:

 انخفاض شديد في مستويات االنجاز و تشتت جهود الجماعة. -

 انخفاض الروح المعنوية و التماسك داخل الجماعة -

 ظهور مراكز قوى متصارعة داخل الجماعة. -

 .سيادة ثقافة عدم االحترام سواء القائد أو الزمالء -

 القادة اللوم. تصاعد مستمر لحدة الصراعات الداخلية و تبادل -

 .قيادة نموذجا للفشل و سوء اإلدارةو يمثل هذا النمط من ال

هو التحول من القيادة  األمريكيةتجاه الحالي في المنظمات اال (:اإلنسانيالقيادة التدعيمية ) النمط 

مزيد من الحرية في التصرف و المشاركة في اتخاذ القرارات، و يقوم  إعطاء إلى، األبوية األوتوقراطية

  التدعيمية أو المعاونة على مبدأ العالقات المدعمة و الذي اقترحه "رانسيس ليكرت، اإلدارة أسلوب

Likert Rensis " و   ن كل فرد ال بد أن تكون لديه خبرة سابقة بهذا المدخل فإ األخذ، و لكي يتم التدعيم و

بأهمية و قيمة العنصر البشري، و يتوقف نجاح  إحساسهالمشاركة أو الحفاظ على  أسلوبمدركات حول 

االقتصادية، و  المكافآتمما يعتمد على السلطة و  أكثرالمحفزات على القيادة و بالمشاركة  اإلدارةنظام 

على تنمية قدراتهم و لديه االستعداد لقبول المسؤولية و  األفرادتوفير البيئة التي تشجع  يجب على اإلدارة

على المشاركة في  األفرادإليه، و يمكن للمدير من خالل تفويض السلطة حفز  السلطة المفوضةممارسة 

اإلدارة و ركزت على الجهود حول البيئة و المناخ االجتماعي و كذلك حول إدارة التغيير أكثر من 

االهتمام في إدارة الوضع الحالي، فهذا األسلوب في القيادة يدرك أهمية التنظيم غير الرسمي داخل الهيكل 
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ع على إبداء الرأي     و يتحمل المخاطر التنظيمي الرسمي حيث يرحب المدراء بآراء اآلخرين و يشج

    . 21الناجمة عن أخطاء المرؤوس

 الكالسيكية للقيادة األنماطمقارنة بين : يوضح 1جدول رقم

 األبعاد الدكتاتورية الديمقراطية الفوضوية

 تفويض كامل للسلطة -

 إنسانيةعدم وجود أي عالقات  -
 داخل الفريق

 سيادة أسلوب عدم التدخل-

وجود مرجعية لألهداف عدم  -
 أو السياسات

 

تفويض جزء من السلطة حسب  -
 الموقف

 اآلراءمناخ مشترك و تداول  -
 ووجهات النظر

تحديد جماعي لألهداف و  -
 السياسات

 اإلنسانيةاالهتمام بالعالقات  -

 تركيز شديد للسلطة -

عدم أهمية العالقات  -
 اإلنسانية

سيادة أسلوب النقد و -
 العقاب

مركزية تحديد  -
األهداف و السياسات و 

 التنفيذ آليات

 

 أهم السمات

 أسلوب االتصال أحادي من القائد شبكي من جميع األفراد فوضوي غير محدد

 غير فعال و غير مسؤول -

يسهل قبوله للضغط من جانل  -
 السلطة أو األفراد

 مشارك -

 اإلنسانيةيدعم العالقات  -

 تسلطي -

 مركزي -

 الطاعة المطلقةيتوقع  -

 إدارة الجماعة

 روح الجماعة - سلبي غير مشارك او موجه

 الدعم االيجابي -

 العدالةفي توزيع الحوافز -

 العقاب/المكافأة -

 النقد السلبي -

 الضغط المستمر -

 أسلوب الدعم

عدوان نتعدد االتجاهات لدى  -
 العمال

 انخفاض الفروح المعنوية -

 تفكك و انهيار -

 مستويات منخفضة من االنجاز -

 حاالة من الفوضى الكاملة -

 روح معنوية عالية -

 تماسك الجماعة -

ارتفاع مستويات االنجاز و  -
 الحاجة لالنجاز

 مقاومة غالبة لالزمات و الضغوط

انجاز قوي و سريع لكنه 
 مستمر.) موقفي(

 عالقات داخلية -

سلبية) مشاجرات، 
 صراعات(

التنصل من  -

 أهم النتائج
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