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ﻣﻘدﻣﺔ:
 ﺑﺎت ﻣن ﻣﻛرور اﻟﻘوﻝ أن اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﻳس ﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷﻣم ،واﻟﻣﺳؤوﻝ
اﻷوﻝ ﻋن ﺗﻘدم اﻟﺷﻌوب ،واﻷداة اﻷﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر وﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ
ﻣن آﺛﺎر إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﻧﺎﺋﻪ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ.
 وﻣن ﻫﻧﺎ ،ﻓﻼ ﻏراﺑﺔ إن وﺟدﻧﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ،ﺗوﻟﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ُﺟﻝ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ،وﺗﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ رأس أوﻟوﻳﺎﺗﻬﺎ.
 وﻳﺗوﻗف ﻧﺟﺎح اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن
ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﺗوﺟﻳﻬﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﻬﺎ.
ﻛﺛﻳر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻹدارة وﺑﺎﺣﺛﻳﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟوﻫر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ .وأﻛدوا
 وﻗد ّ
ﻋد ٌ
ﻋﻠﻰ أن أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗؤدﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻟﻪ
ﻣن ﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ.

 وﻟم ﻳﻌد ﺧﺎﻓﻳﺎً أن ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟدوﻝ ﻗد اﺗﺟﻬت إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺗﺣدﻳﺛﻪ ﻋن طرﻳق
اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ إﻳﺟﺎد ﻗﻳﺎدات ﺗرﺑوﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣدرﺑﺔ ﺗدرﻳﺑﺎً ﻳﺗﻧﺎﺳب وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر،
وﻳﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم.
 وﻟم ﺗﻌد ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وروﺗﻳﻧﻳﺔ ،ﺑﻝ أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي ﺣﺟر
اﻟرﺣﻰ  Millstoneﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ.
 ﻋﻠﻰ أن ﻧﺟﺎح اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﻣﻧظﻣﺗﻪ ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣﻝ ،وﻓﻲ
ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﻗدرات )إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ أداء اﻟﻌﻣﻝ( ،وﻣﻬﺎرات
إدارﻳﺔ وﻗﻳﺎدﻳﺔ )أداء اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺳرﻋﺔ ودﻗﺔ(.
 وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ،ﺳوف ﻧﻌﻣد أوﻻً إﻟﻰ ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ،وأﻫﻣﻳﺔ
دراﺳﺔ ﻧظرﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﻋرض أﻫم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة )اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ( ﻓﻳﻬﺎ ،وأﺧﻳ ار
ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ،أﻻ وﻫﻲ ﻧظرﻳﺔ
اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب )واﻟﺗﻲ ﺗُﻌرف ﺑﻧظرﻳﺔ اﻹدارة ﺑﻔطرة اﻷﻣوﻣﺔ(.

اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ

:

 ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻹدارة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ  Educational Administrationﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت
اﻟﻣﺗﺷــﺎﺑﻛﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣــﻝ ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷﻫــداف
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم.
 أﻣﺎ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ  Educational Leadershipﻓﻬﻲ :ﻣﻘدرة اﻟﻘﺎﺋـد اﻟﺗرﺑـوي ﻋﻠـﻰ
اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ ،ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑرﻏﺑﺔ ،ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﻣﺣددة.
 إذن ﻟــﻳس ﻫﻧــﺎك ﻣــن ﻓــرق ﺟــوﻫري ﺑــﻳن اﻹدارة واﻟﻘﻳــﺎدة ،ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻐﺎﻳــﺎت واﻷﻫــداف
اﻟﻌﺎﻣﺔ .إذ ﻳرﻣﻳﺎن ﻛﻼﻫﻣﺎ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم.
 وﻟﻛــن اﻟﻔــرق ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ﻳﻛﻣــن ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك اﻟــذي ﻳﺗﺑﻌــﻪ اﻟﻣــدﻳر أو اﻟﻘﺎﺋــد ﻟﻠوﺻــوﻝ إﻟــﻰ ﺗﻠــك
اﻟﻐﺎﻳ ــﺎت أو اﻷﻫ ــداف .وﻋﻠﻳ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن ﻣ ــن ُﻳﺣ ــدث اﻟﻔ ــرق ﺑ ــﻳن اﻹدارة واﻟﻘﻳ ــﺎدة ﻫ ــو ذﻟ ــك
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺣﺗﻝ اﻟﻣوﻗﻊ اﻷوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ؛ أﻫو إداري أم ﻗﺎﺋد.

ﻣﻳز ﺑﻳن اﻟﻣدﻳر واﻟﻘﺎﺋد؟ واﻟﺟواب ﻳﻧطﻠق ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻳن:
واﻟﺳؤاﻝ :ﻛﻳف ﻟﻧﺎ أن ُﻧ ّ

 -1خصائص ومواصفات المدير والقائد:



اﻟﻣدﻳر ﻳﻬﺗم ﺑﺈدارة اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ،ﺿﻣن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،وﻳﻠﺟﺄ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.
أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻳﻬﺗم ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺗﻳن :اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،وﻳﻠﺟﺄ ﻏﺎﻟﺑﺎً اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.

 -2سلوك وواجبات المدير والقائد:
 اﻟﻣدﻳر ﻫو ﺻﺎﺣب أﻋﻣﺎﻝ روﺗﻳﻧﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻬﺎﻣﻪ
وﻳﺣدث اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠطﺗﻪ اﻟرﺳﻣﻳﺔ.
اﻟﻣرﺳوﻣﺔُ ،
 أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻬو ﺻﺎﺣب ﻓﻛر ورؤﻳﺔ  ،Visionورﺳﺎﻟﺔ  ،Missionوﻳﺗﺻف
أﻳﺿﺎً ﺑﺎﻟﺗﺻﻣﻳم واﻟﻣﺛﺎﺑرة ،وﻳﻘدم اﻟﺗﺿﺣﻳﺎت ،وﻳﻌطﻲ ﻣﺟﺎﻻً ﻟﻠﻣﺟﺎزﻓﺔ ،وﻻ
ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﺑﻝ ﻳﺳﺑق اﻷﺣداث ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻷزﻣﺎت.

وﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻗﺎﺋد ﺗرﺑوي:
 ﺗﺟﺎوز ﻣرﺣﻠﺔ اﻻدارة؛ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺗﺳﻳﻳر ﺷؤون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ
ﺗﺳﻳﻳ ارً روﺗﻳﻧﻳﺎ ،Routinely Running
اﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺳﺣري Magical Influence
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ ،ﺑﻣﺎ ﻳوﻓر ﻟﻬم ﻓرص اﻻﺑداع واﻟﺗطوﻳر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف
ﻣؤﺳﺳﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣﻝ .وﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈن ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ
ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي ،وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ٕواﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ ،ورﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ ،وﺗﻘدﻳم اﻟﻌون ﻟﻬم.

وﻟﻠﻘﻳﺎدة  4ﻋﻧﺎﺻر وﻣرﺗﻛزات ،وﻫﻲ:
اﻟﻘﺎﺋد
:Leader
اﻟﺷﺧص اﻟذي
ﻳﺗﻣﻳز ﻋن زﻣﻼﺋﻪ
ﺑﺳﻣﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ،
وﻳﺗﺻف ﺑﻘدرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻬم،
وﻗﻳﺎدﺗﻬم.

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ/
اﻟﻣرؤوﺳﻳن
Subordinates
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠون
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،
وﻟدﻳﻬم اﻻﺳﺗﻌداد
اﻟﺗﺎم ﻹطﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋد.

اﻟﻬدف
:Goal
اﻟﻣﻘﺻد أو
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻘﺎﺋد
واﻟﻣرؤوﺳﻳن
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ.

اﻟﻣوﻗف/اﻟظرف
:Situation

اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس
ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎدة ،وﻓﻲ
ﻫذا اﻟظرف
ﺗﺣدث ﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻟﺗﺄﺛﻳر.

اﻟﺗﺄﺛﻳر واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ:
إن ﻣﺣور اﻟﻘﻳﺎدة ﻫو "اﻟﺗﺄﺛﻳر" ،إﻻ إن ﻫﻧﺎك ﻣﺻطﻠﺣﻳن آﺧرﻳن ﻫﺎﻣﻳن،
وذي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻘﻳﺎدة ،وﻫﻣﺎ :اﻟﻘوة واﻟﺳﻠطﺔ.
•اﻟﻘوة  :Powerوﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻹذﻋﺎن ﻟدى
اﻵﺧرﻳن ،اﻟذي ﻗد ﻳﻛون إذﻋﺎﻧﺎً ﻗﺳرﻳﺎً.
•اﻟﺳﻠطﺔ  :Authorityوﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻹداري ﺑﻬـدف إﺣـداث
اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻪ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ،وﻫذا ﻳﺗم إﻣﺎ ﺑﻘرار أو ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎت رﺳﻣﻳﺔ.
•اﻟﺗﺄﺛﻳر  :Influenceوﻫو ﺳﻠوك ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد وﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻐﻳﻳـر ﺳـﻠوك
أو ﻣواﻗف أو ﻣﺷﺎﻋر ﻓرد آﺧر ،ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻳدﻫﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣؤﺛر أو اﻟﻘﺎﺋد.

وﻳﻣﻛن أن ﻳﺣدث اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

االستشارة :Consulting
وھي دعوة اآلخرين
للمشاركة باتخاذ القرار أو
إجراء التغييرات.

•اﻹﻗﻧﺎع اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ
Rational Persuasion
أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎع اﻵﺧرﻳن ﻣن
ﺧﻼﻝ ﺧطﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ،وﻣﻌﻠوﻣﺎت
داﻋﻣﺔ ﻟﻠرأي ،وأﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﻳﺔ
ﻣﻘﻧﻌﺔ.

•ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻌواطف
Addressing the
: Emotions
وﻫﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺔ ﻋواطف اﻵﺧرﻳن
وﻗﻳﻣﻬم أو إﻟﻬﺎب ﺣﻣﺎﺳﻬم وﻛﺳب
ﺛﻘﺗﻬم.

•ﺗﻛﺗﻳﻛﺎت ﻛﺳب اﻟرﺿﺎ واﻟﻣداﻫﻧﺔ
: Hypocrisy Tactics
وﻫﻲ إﺷﻌﺎر اﻵﺧرﻳن ﺑﺄﻫﻣﻳﺗﻬم ،وﻛﺳب
ودﻫم وﺻداﻗﺗﻬم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺣداث
اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣطﻠوب.

ﺗﻛﺗﻳﻛﺎت اﻟﺗﺣﺎﻟف
:Collision Tactics
أي اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﻳن
وﻋوﻧﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣﺎﻟف
ﻣﻌﻬم.
•دﻋم اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ

•Higher Level
Management Support
إذ ﻳﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وطﻠب ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ
إﺣداث اﻟﺗﺄﺛﻳر.

•ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐط واﻟﺗﻬدﻳد
:Pressure and Threat
أي ﺗﺧوﻳف اﻵﺧرﻳن
ﻟﻛﺳب دﻋﻣﻬم.

اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ

ﺗﺑﺎدﻝ

Benefits Exchanging
أي ﺗﻘدﻳم أﻓﺿﺎﻝ أو ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻝ
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ دﻋم ٕواﺣداث
اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻪ.

ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ،وﻫﻲ:
اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺑواﺳطﺔ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ

Formal
Authority
ﻳﺳﺗﻣد اﻟﻘﺎﺋد ﺳﻠطﺗﻪ
اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ
اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،
وﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺗﺧدم ﺳﻠطﺗﻪ
ﻫذﻩ ﻛﺄداة ﻣن أدوات
اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.
وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ
ﺷﻛﻠﻳن ،وﻫﻣﺎ :ﺳﻠطﺔ
اﻟﺛواب ،Reward
وﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻘﺎب
.Coercive

اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻏﻳر
اﻟرﺳﻣﻳﺔ In-Formal
:Authority

ﻳﺳﺗﻣد اﻟﻘﺎﺋد ﺳﻠطﺗﻪ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣن
ﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﻳز
ﺑﻬﺎ ،وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎﻝ ،وﻫﻲ :اﻟﻘوة
اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة Expert
 ،Powerاﻟﻘوة اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ Referent Power؛ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﺳﻳوﻟوﺟﻳﺔ
واﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد
 ،Charismaواﻟﻘوة اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟوﺿﻊ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، Social Status Power
وﻣﺻدرﻫﺎ اﻟذات واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

•اﻟﺗـــــــــﺄﺛﻳر ﺑواﺳـــــــــطﺔ
اﻟﺳــــﻠطﺗﻳن؛ اﻟرﺳــــﻣﻳﺔ
وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ :وﻳﻘﺻـد

ﺑ ــذﻟك ﻟﺟ ــوء اﻟﻘﺎﺋ ــد ﻟﻠﺳـ ـﻠطﺔ
اﻟرﺳ ــﻣﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــت اﻟـ ــذي
ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻔــروض ﻓﻳــﻪ أن
ﻳﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺧدم اﻟﺳ ـ ـ ـ ــﻠطﺔ ﻏﻳ ـ ـ ـ ــر
اﻟرﺳــﻣﻳﺔ ،أو أن ﻳﻠﺟــﺄ إﻟــﻰ
اﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺳـ ـ ـ ــﻠطﺔ ﻏﻳ ـ ـ ـ ــر
اﻟرﺳ ــﻣﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــت اﻟـ ــذي
ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻔــروض ﻓﻳــﻪ أن
ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ:
3

أوﻻً :ﻣﻘوﻣﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋد ،وﻣﻧﻬﺎ:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن ﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻘوﻳم ،وأن ﻳﻛون ﻗدوة ﺣﺳﻧﺔ ﻟﻣرؤوﺳﻳﻪ.
أن ﻳﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﺻدق ،واﻟﻌدﻝ ،واﻟﺻراﺣﺔ ،واﻟﺟرأة ،واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ،واﻟﺻﺑر ،واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣزاﺟﻳﺔ.
أن ُﻳﺗﻘن ﻓن اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻟﻣرؤوﺳﻳن ،وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر.
أن َﻳﻌﻣد اﻟﻰ اﻟﺗﻌزﻳز اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ،وأﻻ ﻳﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﺗﻬدﻳد واﻟﺗرﻫﻳب.
أن ﻳﺳــﻌﻰ اﻟــﻰ اﻗﻧــﺎع اﻟﻣرؤوﺳــﻳن ﺑﺗوﺟﻬﺎﺗــﻪ ،ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﻔﺳــﻳر ﻫــذﻩ اﻟﺗوﺟﻬــﺎت وﺗﻌﻠﻳﻠﻬــﺎ ،ﻋﻣــﻼ
ﺑﻣﺑدأ "اﻋرض وﻻ ﺗﻔرض ."Expose not Impose
أن ُﻳﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧظم.
أن ُﻳﻔﻌﻝ ﻣﺑدأ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرؤوﺳﻳن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘ اررات.
أن ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺷورى ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﺳم اﻟﻘ اررات ،وأن ﻳﻌﻲ أن اﻟﺗﺻوﻳت اﻟذي ُﻳﻌد ﻋﻧﺻ اًر أﺳﺎﺳـﻳﺎً
ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻻ ﻳﻛون ﻛذﻟك ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ .إذ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺣﻝ اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗرﺑوﻳـﺔ
ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ اﻷﺻوات.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻣﻘوﻣﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ/اﻟﻣرؤوﺳﻳن ،وﻣﻧﻬﺎ:

 .1أن ﻳﻌﺗرف اﻟﻣرؤوﺳون ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد ،وﺑﺄﻫﻠﻳﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎدﺗﻬم وﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬم.
 .2أن ﻳﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣرؤوﺳﻳن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻝ.
 .3أن ﻳﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣرؤوﺳﻳن اﻻﺳﺗﻌداد ﻹطﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋد.
 .4أن ﻳؤﻣن اﻟﻣرؤوﺳون ﺑﺄﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻣﻘوﻣﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ:

أﻫداف ﻣﺣددة ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 .1أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ ،و ٌ
 .2أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻲ؛ ﻣﺣدد اﻟﻣﻌﺎﻟم ،وواﺿﺢ وﺑﺳﻳط وأﻓﻘﻲ.
 .3أن ﻳﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧظﺎم اﺗﺻﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ.

ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﺧذ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻗواﻋد ،وﻫﻲ:
.1
.2
.3
.4

اﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻘﺎﺋــد  :Leader Selectionإن ﻧﻘطــﺔ اﻻرﺗﻛــﺎز ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻳﺟــﺎد
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳس أﺧﻼﻗﻳﺔ وﻣﻬﻧﻳﺔ.
اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺗﻣﻳز ﻫﻲ اﺧﺗﻳﺎرﻩ ً
أداء
اﻋـداد اﻟﻘﺎﺋـد  :Leader Preparationان اﻻﺧﺗﻳـﺎر اﻟﺳـﻠﻳم ﻻ ﻳﺿـﻣن ً
ﺳــﻠﻳﻣﺎ وﻛﻔ ـؤاً .وﻟــذا ﻓﻼﺑــد ﻣــن إﻋــداد اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﺗرﺑــوي ﻓــﻲ ﻛﻠﻳــﺎت اﻟﻌﻠــوم اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ
واﻻدارﻳﺔ ،ﻗﺑﻝ ان ﻳﺑدأ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ اﻹداري.
ﺗــدرﻳب اﻟﻘﺎﺋــد  :Leader Trainingإن اﻻﺧﺗﻳــﺎر اﻟﺳــﻠﻳم ،واﻻﻋــداد اﻟﺟﻳــد،
ﻳﺿﻣﻧﺎن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠـﻪ ،وﻟﻛﻧﻬﻣـﺎ ﻻ ﻳﺿـﻣﻧﺎن ذﻟـك
ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎطﻊ .إن ﻣﺎ ﻳﺿﻣن ذﻟك ﻫو ﺗدرﻳب ﻫذا اﻟﻘﺎﺋد ،وﺗﻧﻣﻳﺗﻪ.
ﺗﻘـوﻳم أداء اﻟﻘﺎﺋـد  :Leader’s Performance Evaluationإن اﻟﺗﻘـوﻳم
ﻫــو أداﺗﻧــﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻣــدى ﻧﺟــﺎح اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﺗرﺑــوي ﻓــﻲ أداء ﻋﻣﻠــﻪ .وان ﻧﺗــﺎﺋﺞ
اﻟﺗﻘـ ــوﻳم ﺗﻣﻛﻧﻧـ ــﺎ ﻣـ ــن اﻟوﻗـ ــوف ﻋﻠـ ــﻰ ﻧ ـ ـواﺣﻲ اﻟﻘـ ــوة ﻟﺗﻌزﻳزﻫـ ــﺎ ،وﻧ ـ ـواﺣﻲ اﻟﺿـ ــﻌف
ﻟﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ.

ﻧظرﻳﺎت اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ :وﺗﻘﺳم إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣدارس ،وﻫﻲ :
.1
.2

.3
.4

اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ  :Classical Theoriesوﺗﺷــﻣﻝ ﻧظرﻳﺗــﻲ :اﻟرﺟــﻝ اﻟﻌظــﻳم،
واﻟﺳﻣﺎت.
اﻟﻧظرﻳـﺎت اﻟﺳـﻠوﻛﻳﺔ  :Behavioural Theoriesوﺗﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺗﺔ اﺗﺟﺎﻫـﺎت
ﻣﺗﻘﺎرﺑ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ :د ارﺳ ــﺎت ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ أﻳـ ـوا ،ود ارﺳ ــﺎت ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ أوﻫ ــﺎﻳو ،ود ارﺳ ــﺎت ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ
ﻣﻳﺗﺷ ــﻳﻐﺎن ،وﻧظرﻳ ــﺔ رﻧﺳ ــﻳس ﻟﻳﻛ ــرت ) ،(S1-S4وﻧظرﻳ ــﺔ ﺑﻠﻳ ــك وﻣوﺗ ــون )اﻟﺷ ــﺑﻛﺔ
اﻻدارﻳﺔ( ،وﻧظرﻳﺔ ﺗﺎﻧﻧﺑﺎوم وﺷﻣﻳدت )اﻟﺧط اﻟﻣﺳﺗﻣر(.
اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻣوﻗﻔﻳـﺔ  :Situational Theoriesوﺗﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ  4ﻧظرﻳـﺎت ،وﻫـﻲ:
اﻟظرﻓﻳـ ــﺔ ﻟﻔﻳـ ــدﻟر ،واﻟﻣﺳـ ــﺎر واﻟﻬـ ــدف ﻟﻬـ ــﺎوس واﻳﻔـ ــﺎﻧز ،واﻟﻧﺿـ ــﺞ اﻟـ ــوظﻳﻔﻲ ﻟﻬﻳرﺳـ ــﻲ
وﺑﻼﻧﺷﺎرد ،واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟرﻳدن.
اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎدة :Contemporary Trends in Leadership

اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎدة
Contemporary Trends in Leadership
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ )اﻻﺟراﺋﻳﺔ(  ،Transactionalﺑﻳرﻧز ) (Burnsﻋﺎم .1978
ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ  ،Transformationalﺑﻳرﻧز ﻋﺎم  ،1978وﺑﺎس  Bassﻋﺎم .1985
ﻧظرﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻣرﺋﻳﺔ  ،Visual Managementﻣﺎرﻛس  Marksﻋﺎم .1990
ﻧظرﻳـﺔ ادارة اﻟﺟـودة اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﻳم  ،T.Q.M. of Educationواﻟﺗـﻲ طورﻫـﺎ ﺟﻳـروم آرﻛـﺎرو
 Jerome Arcaroﻋﺎم .1995
ﻧظرﻳﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف  ،Open-Bookﻛﻳس  Caseﻋﺎم .1995
ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻳﺔ ،Transcendentalﺟﺎردوﻧﺎ  Gardonaﻋﺎم .2002
ﻧظرﻳﺔ ﻗﻳﺎدة اﻹرادة )اﻟﺗﺳﺎﻋﻳﺔ(  ،Enneagram Leadership Styleﺑﺎﺳت  Bastﻋﺎم .2002
ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻘﻳــﺎدة ﺑﺎﻟﺣــب )اﻻدارة ﺑﻔطــرة اﻷﻣوﻣــﺔ(  ،Love Leadershipاﻟﺗــﻲ أﺑــدﻋت ﻓــﻲ ﺗطوﻳرﻫــﺎ
ﻛﺎﺛﻠﻳن ﺳﺎﻧﻔورد .واﻟﺗﻲ ﺳﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب )اﻹدارة ﺑﻔطرة اﻷﻣوﻣﺔ(:
ﻛﺎﺛﻠﻳن ﺳﺎﻧﻔورد Kathleen Sanford
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻣرﻳض واﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ،وﻣؤﻟﻔﺔ ﻛﺗﺎب:
"اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب :ﻛﻳف ﺗﻔوز اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺎﻟﺣﻧﺎن واﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﻔطرة"
Leading with Love: How Women (and Men) can Transform
Their Organizations Through Maternalistic Management
 ﺗﻌﺗﻘــد أن ﻓﺷــﻝ اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻹدارﻳــﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻻ ﻳﻌ ـود إﻟــﻰ ﻓﺷــﻝ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬــﺎ أو إﻟــﻰ
أﺧطﺎء ﻓﻳﻬﺎ ،ﺑﻝ ﻳﻌود إﻟﻰ اﻓﺗﻘﺎد اﻹدارة ﻟﻠﺣب ،واﻓﺗﻘﺎر اﻟﻘﻳﺎدة ﻟﻠﻔطرة واﻟﺣﻧﺎن.
 ذﻟــك أن اﻟﺣــب ﻫــو ﺳــﺣر اﻷﻣوﻣــﺔ ،واﻹدارة ﺑﻔطـرة اﻷﻣوﻣــﺔ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟــﻧﻔس اﻟﺳـﺣر.
ﻓﺎﻟﺣب ﻫو اﻟﻌﺻﺎ اﻟﺳﺣرﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ،وﻫو اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺎت.

 اﻟﻘﻳـﺎدة ﺑﺎﻟﺣـب  Leading with Loveﺗﺷـﺑﻪ اﻷﻣوﻣـﺔ ،Maternity
وﻋظﻣـﺔ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ،ﺗـدﻓﻌﺎن اﻷم
ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﻣ اررة واﻷﻟم .وﻟﻛن ُﻧﺑﻝ اﻟرﺳـﺎﻟﺔَ ،
إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ٕواﻧﻛﺎر اﻟذات.
 ﻓﻣن ﻏﻳر اﻷم ُﻳﻛرر اﻟﺣﻣﻝ ﻣرات وﻣـرات ،رﻏـم ﺻـﻌوﺑﺗﻪ وﻣﺷـﺎﻗﻪ ،وﻓﺷـﻠﻪ أﺣﻳﺎﻧـﺎً،
ورﻏم ﻣﺧﺎض اﻟوﻻدة وﻋﻧﺎءﻫﺎ ،دون ﻳﺄس أو ﻛﻠﻝ.
 واﻷم ﺗﻔ ـ ــﻳض ﺑﺎﻟ ـ ــدفء واﻟﻌﺎطﻔ ـ ــﺔ ،وﻻ ﺗﺑﺧ ـ ــﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ ،واﻟﺗﻌﻠ ـ ــﻳم
اﻟﻣﺳـ ــﺗﻣر ،وﻫـ ــﻲ أﻛﺛـ ــر اﺳـ ــﺗﻌداداً ﻣـ ــن اﻷب ﻟﻼﻋﺗ ـ ـراف ﺑﺄﺧطﺎﺋﻬـ ــﺎٕ ،وادراك ﻧﻘ ـ ـﺎط
ﺿﻌﻔﻬﺎ .وﻳؤدي ﻫذا اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻟذات ،وﺗﻔوﻳض اﻟﺳﻠطﺎت ،وﺗﻛوﻳن ﻓرق
اﻟﻌﻣﻝٕ ،واﻋداد ﻗﻳﺎدات اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ.
 ﻛﻣ ــﺎ أن ﻋط ــﺎء اﻷم ﻻ ﻳﻧﺗظ ــر ﻣﻘ ــﺎﺑﻼً ،ﻓﻛ ــﻝ ﻣ ــﺎ ﺗرﻳ ــدﻩ ﻫ ــو إﻋ ــداد أﺑﻧﺎﺋﻬ ــﺎ ﻟ ــدور
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻧﺎﺟﺢ ،ﺣﺗـﻰ ٕوان ﻓـﺎﺗﻬم ﺗﻘـدﻳر دورﻫـﺎ .ﻓﺣـب اﻷم ﻏﻳـر ﻣﺷـروط وﻋطﺎؤﻫـﺎ
ﻏﻳر ﻣﺣدود،

ﻣرﺗﻛزات ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب:
.1
.2
.3
.4

.5

إن اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب واﻹدارة ﺑﻔطرة اﻷﻣوﻣﺔ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة.
ﺗرﻛز ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣـب )اﻹدارة ﺑﻔطـرة اﻷﻣوﻣـﺔ( ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﻳم واﻟﺑﻌـد اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ،وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .Social Capital
وﻻ ﻳﻣﻛــن اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ دون اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟــذﻛﺎء اﻟﻌــﺎطﻔﻲ
ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﻳن  ،Emotional Intelligenceوﺗــدرﻳﺑﻬم ﻋﻠــﻰ إدارة ﻋ ـواطﻔﻬم ،وﺣــﺛﻬم
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ.
وﻷن اﻟﻣﻧظﻣـ ـ ـ ـ ــﺎت ﺗُﺷـ ـ ـ ـ ــﺑﻪ اﻟﻧـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻣـ ـ ـ ـ ــن ﺣﻳـ ـ ـ ـ ــث اﻟـ ـ ـ ـ ــوﻻدة واﻟﻧﻣـ ـ ـ ـ ــو واﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﻳﺧوﺧﺔ
واﻟﻣـوت Organizations are Similar to People in terms of Birth,
 ،Growth, Aging and Deathﺗﺗﺿــﺢ أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻘﻳــﺎدة ﺑﺎﻟﺣــب ،وأﻫﻣﻳــﺔ ﻗﻳــﺎدة
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻔطرة اﻷﻣوﻣﺔ.
ذﻟـك أن "اﻟﻘﻳـﺎدة اﻟﺣﻧوﻧـﺔ"  Compassionate Leadershipﺗُﻣﺛـﻝ ﻣـدﺧﻼً ﻣﻬﻣـﺎ
ﻟﻠﻌودة ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ وﺗوازﻧﻬﺎ وﻣروﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﻗﺎﻧون اﻷﻣوﻣﺔ واﻟﻔطرة.

ﻣﻣﻳزات اﻟﻘﺎدة ﺑﻔطرة اﻷﻣوﻣﺔ:
 .1يتميزون ب ُبعد النظر )الرؤية والعمل لمستقبل أفضل دون تركيز على )األنا( أو )الذات(
ودون غايا ٍ
ت مادية(.
ُ .2يقدرون أن العالقة مع العاملين تتغير مع الوقت.
 .3يعون أن الناس مختلفون ،ولكل فرد طريقة خاصة للتعامل معه.
 .4يتيحون المعرفة لآلخرين.
 .5يقدمون القدوة والمثل األعلى لآلخرين.
 .6ال يتنافسون على كسب شعبية أتباعھم ،فاألم تحب أبناءھا بال شروط.
 .7يدركون نقاط القوة والضعف في أنفسھم وفي العاملين معھم.
 .8يؤمنون باستقاللية اآلخرين في الوقت المناسب.
 .9يسعدھم نجاح اآلخرين ،حتى وإن تفوقوا عليھم.
 .10يفھمون التقاليد ويشاركون في المناسبات.
 .11ال يتنازلون عن )أو يھجرون( أدوارھم القيادية.

فلسفة الحب وأنواعه في نظرية القيادة بالحب:
 ﺗﻌﺗﻘـــد ﻛـــﺎﺛﻠﻳن ﺳـــﺎﻧﻔورد  Kathleen Sanfordأن اﻟﺣ ــب ﻫ ــو ﺳ ــﺣر
اﻷﻣوﻣــﺔ ،واﻟﻌﺻــﺎ اﻟﺳــﺣرﻳﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻹدارﻳــﺔ ،اﻟﺗــﻲ إن اﻋﺗﻣــدت ﻣــﻧﻬﺞ ﻓط ـرة
اﻷﻣوﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﺑﻛﻝ ﺗﺄﻛﻳد ﻟﻬذا اﻟﺳﺣر ذاﺗﻪ.

 وﻗد ﻗﺳﻣت اﻟﻣؤﻟﻔﺔ أﻧواع اﻟﺣب إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع ،وﻫﻲ:

 .1ﺣب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
 .2ﺣب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن،
 .3ﺣب اﻟﻌﻣﻼء )اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﻛﺎﻟطﻠﺑﺔ ﻣﺛﻼ(،
 .4ﺣب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
 .5ﺣب اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻧﻔﺳﻪ.
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗوﺿﻳﺢ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧواع اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺣب اﻟﻣﻧظﻣﻲ:

 .1حب المنظمة :Love of Organization
 إن حب القائد لمؤسسته ونجاحھا وجھان لعملة واحدة.
 والقائد بفطرة األمومة ھو الذي يترجم ھذا الحب الى سلوك اخالقي
يرقى بأداء المؤسسة.
 والقائد الذي يحب مؤسسته يتعامل معھا على انھا بمثابة بيته الذي
يأوي اليه ،وأسرته التي يحبھا.
 ومن أھم مظاھر حب القائد لمؤسسته :معرفة رسالتھا ،واإليمان
بأھدافھا ،وقيمھا ،وتعليم اآلخرين عمق ھذه الرسالة.
 وعندھا سوف يشارك العاملون قائدھم ھذا الحب ،فيتولد لديھم
التزام قوي بأداء رسالة المؤسسة وتحقيق أھدافھا.

وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺣب اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻣؤﺳﺳﺗﻪ ،وﻣﻧﻬﺎ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6












ﻫﻝ ﺗؤﻣن ﺣﻘﺎً ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺗك Belief؟
ﻫﻝ ﺗﻧﺳﺟم ﻗﻳﻣك ﻣﻊ ﻗﻳم ﻣﻧظﻣﺗك Values؟
ﻳﻌﺑر ﺳﻠوﻛك ﻋن وﻻﺋك ﻟﻣﻧظﻣﺗك Loyalty؟
ﻫﻝ ّ
ﻫﻝ ﻳﺗﻘد ﻓﻲ داﺧﻠك داﻓﻊ ﻗوي ﻹﻧﺟﺎﺣﻬﺎ Wishful؟
ﻫـﻝ ﺗﻌﺑـر ﻗ ار ارﺗـك ﻋـن ﺣﺑـك ﻟﻣﻧظﻣﺗـك اﻛﺛـر ﻣـن ﺣﺑـك ﻟﻧﻔﺳـك Do
You Love your Organization more than yourself؟
ﻫـﻝ ﺗُـوازن ﺑـﻳن ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﺿـر واﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ Adopting
Balance between Present& Future Interests؟

وﻫﻛذا ﻳﻛون ﺣب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼص ﻟﻬﺎ ،واﻟوﻻء ﻟرؤﻳﺗﻬﺎ ،واﻹﻳﻣﺎن
ﺑرﺳﺎﻟﺗﻬﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء ،واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت.
وﻳﻘدم ﺟﻳم ﻫﺎرﻳس  Jim Harrisﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1996
)ﻛﻳف ﺗُوﻗﻊ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﺣب ﺷرﻛﺗك Getting Employees to
 ،(Fall in Love with your Companyﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﻳب
ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ،وﻣﻧﻬﺎ:
رؤﻳﺔ ﺗﻔﺟﻳر اﻟطﺎﻗﺎت،
واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن،
واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﻔﺗوح ،واﻹﻧﺻﺎت اﻟﺟﻳد،
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات،
واﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﺳراء واﻟﺿراء،
ٕواذﻛﺎء ﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟدﻳﻬم،
وﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻬم.

 .2ﺣب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن :Love of Employees
ٕواذا ﻛ ــﺎن ﺣ ــب اﻟﻘﺎﺋ ــد ﻟﻣﻧظﻣﺗ ــﻪ ﻳﻌ ــد ﺣﺟ ــر اﻷﺳ ــﺎس ﻓ ــﻲ ﻧظرﻳ ــﺔ اﻟﻘﻳـ ـﺎدة
ﺑﺎﻟﺣــب ،ﻓــﺈن آﻟﻳــﺔ ﻫــذا اﻟﺣــب ﺗﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ أوﺿــﺢ ﺻــورﻫﺎ ﻓــﻲ ﺣــب ﻫــذا
اﻟﻘﺎﺋد ﻟزﻣﻼﺋﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺗﻪ.
وﻳﻛون ﺣب اﻟﻘﺎﺋـد ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣﻌﻬـم ،واﻹﺣﺗـرام اﻟﻣﺗﺑـﺎدﻝ ،وﺗﻘـدﻳم
ﺑراﻣﺞ اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬم وﻷﺳرﻫم.
إذ ﻳﺣﺗﺎج اﻹﻧﺳﺎن أﻳﺎً ﻛﺎن ﻋﻣرﻩ أو ﺟﻧﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﺣب واﻟرﻋﺎﻳﺔ واﻻﺣﺗرام.
واﻟرﻋﺎﻳﺔ  Careﺑﻣﻔﻬوم اﻷﻣوﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋـن
ﻗدراﺗﻬم ،وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم ،وﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن إطﻼق ﻛﺎﻣـﻝ طﺎﻗـﺎﺗﻬم .ﻓﻬـذا ﻫـو
طرﻳق ﺗﺄﻛﻳد ﺛﻘﺗﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وﺣﺑﻬم واﺣﺗراﻣﻬم ﻟذاﺗﻬم.

إن ﻏﻳ ــﺎب )أو ﺿ ــﻌف( ﺣ ــب اﻟﻘﺎﺋ ــد ﻟﻠﻌ ــﺎﻣﻠﻳن ﻳﻬﻳ ــﺊ اﻟﻔرﺻ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﻟﻠـ ـﺗﺣﻛم
ﺑﺎﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ،وﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺗﺳــﻠط واﻟﻔردﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻝ ،ﻣﻣــﺎ ﻳﺳــﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﻧﺷــر
أﻣراض اﻟدوﻧﻳﺔ ،واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ،وﻳﻌم اﻟﺧوف واﻟﻠوم واﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
وﺗُﻌـد اﻹدارة اﻟﺣﻧوﻧـﺔ  Compassionate Administrationﻫـﻲ
اﻟــدواء اﻟﺷــﺎﻓﻲ ﻟﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻷﻣـراض .وﻫﻧــﺎ ﺗﺑــرز ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻘﻳــﺎدة ﺑﺎﻟﺣــب .إذ
ﻓﻲ ظﻝ ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣوﻣﺔ ،ﻻ ﻳﺗﺣﻛم اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻌﻳﻪ ،وﻻ ُﻳﺷﻌرﻫم ﺑـﺎﻟﻧﻘص
واﻟﻘﺻــور .ﻷن ﺟــوﻫر رﺳــﺎﻟﺔ اﻷﻣوﻣــﺔ واﻟﻘﻳــﺎدة ﻫــو اﻟﻌطــﺎء اﻟــذي ﻳرﺗﻘــﻲ
ﺑﺎﻵﺧرﻳن وﻳرﺗﻔﻊ ﺑﺄداﺋﻬم وﻳﻬذب ﺳﻠوﻛﻬم وﻳزﻳد ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم.
ﻛﻣﺎ أن ﻣﻧﺎخ اﻷﻣوﻣﺔ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻷن اﻟﺣب ﻏﻳر
ﻣﺷروط ،واﻟﻌطﺎء ﻏﻳر ﻣؤﻗت ،واﻟﻧﻣـو ﻏﻳـر ﻣﺣـدود .وﺑـذﻟك ﺗﻛـون اﻟﻘﻳـﺎدة
ﺑﻔطرة اﻷﻣوﻣﺔ طرﻳﻘﺎً ﻟﻺﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﺧوف.

•
•
•

•

واﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب إﺣﺳﺎس ﻣﺗوازن ،Balanced Sense

ﻓﻬو ﻳﺗوازن ﻓﻲ ﻗرارﺗﻪ.
وﻳﺗوازن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﻳﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻔرق ﺑﻳن ﻣوظف وآﺧر.
وﻳﺗوازن ﻓـﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺣﻳـﺎة اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌـﻪ .ﻓﻛﻣـﺎ ﺗُرﻓـﻪ اﻷم ﻋـن أﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ ،وﺗُـدﺧﻝ
اﻟﺳرور إﻟﻰ ﻧﻔوﺳـﻬم ،ﻓـﺈن اﻟﻘﻳـﺎدة اﻟﺣﻧوﻧـﺔ ﺗـدﻋم اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻓـﻲ ﺣﻳـﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ،ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻧ ــدوات واﻟﺣﻔ ــﻼت واﻟ ــرﺣﻼت ،واﻟﻣروﻧ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗوزﻳـ ـﻊ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ.
وﻓـﻲ اﻻﻧﺿـﺑﺎط واﻻﻟﺗـزام  Discipline and Commitmentﺗـوازن أﻳﺿـﺎً.
ﻓﻬــو ﺿــﻣﺎن ﻟﺣﺳــن اﺳــﺗﺧدام ﻣﻧــﺎخ اﻷﻣوﻣــﺔ وأداة ﻟﺗﺻــﺣﻳﺢ اﻷﺧطــﺎء .ﻓﺎﻟﺿ ـﺑط
واﻟ ـرﺑط ﻣطﻠوﺑــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ وﻓــﻲ اﻷﺳ ـرة ﻋﻠــﻰ ﺣ ـ ﱟد ﺳ ـواء ،وﻫﻣــﺎ ﻟﻳﺳــﺎ ﻗﺿــﻳﺔ
ﺷﺧﺻ ــﻳﺔ .ﻷن اﻷم ﻻ ﺗﻛـ ـرﻩ اﺑﻧﻬ ــﺎ ﻟﺳ ــوء ﺳ ــﻠوﻛﻪ ،ﺑ ــﻝ ﺗﻘﺳ ــو ﻋﻠﻳ ــﻪ ﻟﻛـ ـﻲ ﺗﺻ ــﻠﺢ
ﺗﻌﺑـر ﻋـن ﻣزﻳـد ﻣـن اﻟﺣـب .ﻓﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻣوظـف
اﻋوﺟﺎﺟﻪ .وﻫذﻩ اﻟﻘﺳوة اﻟﺣﺎﻧﻳﺔ ّ
ﺳﻳﺋﺎ ﻛﻠﻣﺎ اﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن ﺣﺑﻧﺎ ورﻋﺎﻳﺗﻧﺎ ووﻗﺗﻧﺎ وﺗوﺟﻳﻬﻧﺎ.

ويمكن الحكم على حب القائد وحنوه
على العاملين من خالل المظاھر التالية:







رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺟﻣﻳﻊ وﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻬم.
اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻘ اررات ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق واﻟﻘواﻋد واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت.
اﺳﺗﻧﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت إﻟﻰ دﺳﺗور اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺧﻼق.
ﺗطﺑﻳق اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﻳن دون ﺗﻣﻳﻳز أو ﻣﺣﺎﺑﺎة.
ٍ
وﻟظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.
ﻋدم ﻛﺳر اﻟﻘواﻋد إﻻّ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة
ﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣروﻧﺔ ﻛذرﻳﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻧﺎء واﻟﺗﻣﻳﻳز.

 .3ﺣب اﻟﻌﻣﻼء :Love of Clients
ﻳﺷــﻣﻝ ﻋﻣــﻼء اﻟﻣــدارس واﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت :اﻟطﻠﺑــﺔ ،وأوﻟﻳــﺎء اﻷﻣــور ،وﻗــﺎدة ﺳــوق
اﻟﻌﻣﻝ ،ورﺑﻣﺎ ﻏﻳرﻫم.
وﺣﺳــن
وﻳﺗﻣﺛــﻝ ﺣــب ﻫــؤﻻء اﻟﻌﻣــﻼء ﺑﺗﻘــدﻳم اﻟﺧــدﻣﺎت ﻟﻬــم ﺑﺷــﻛﻝ ُﻣرﺿــﻲُ ،
ﻣﻌ ـ ــﺎﻣﻠﺗﻬم واﺣﺗـ ـ ـراﻣﻬم ،وأﺧ ـ ــذ رأﻳﻬ ـ ــم ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺣﺳ ـ ــﺑﺎنٕ ،واﺷـ ـ ـراﻛﻬم ﻓ ـ ــﻲ اﺗﺧـ ـ ـﺎذ
اﻟﻘ ـ اررات ،واﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺷــﻛﺎواﻫم وﻣﻘﺗرﺣــﺎﺗﻬم ،واﻟﺣــرص اﻟــداﺋم ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﻳن
ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم.
إن اﻟﻘﻳــﺎدة ﺑﺎﻟﺣــب ،أو اﻹدارة ﺑﻔط ـرة اﻷﻣوﻣــﺔ ،ﺗﻌﺗﺑــر ﺣــب اﻟﻌﻣﻳــﻝ وﺧدﻣﺗــﻪ
ﺑﺻدق ﻣن أﻫم رﻛﺎﺋز اﻟﻧﺟﺎح .ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﻛن ﺑﻌد ذﻟك ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ ﻫـذا اﻟﺣـب
إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻷداء.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻳﻝ ،إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ
ﻻ ﺗزاﻝ ﻻ ﺗﺄﺑﻪ ﻛﺛﻳ ارً ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ .وﻗد ﻳﻌود ذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
****************************************
 اﻓﺗﻘﺎد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻘﻳم اﻟﺣب واﺣﺗرام اﻟﻌﻣﻳﻝ.
 ﺳﻳطرة ﻣﺑررات اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ودواﻓﻊ اﻟطﻣﻊ.
 ﺳﻳطرة اﻷﻧﺎ وﺗﺿﺧم اﻟذات ﺑﺳﺑب ﻏﻳﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن.
 ﻋدم ﺣب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ،ﻓﻬﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﻳﺔ ﺑﻳن رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ
وﺟودة اﻟﻌﻣﻝ ورﺿﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
 ﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن أو ﺟﻬﻠﻬم ﺑﻔن وﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻝ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ اﻵﺧرﻳن
ﺑﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺧﺎﺻﺔ.
 اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣدة ٕواﻫﻣ ـ ـ ـﺎﻝ اﻻﻫﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻣﺎم اﻟﺷﺧﺻﻲ
واﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ.

حب على
وحنوه
العاملين؟
القائد للعمالء
القائدمدى
حبعلى
مدىنحكم
كيف

يمكن للقائد الحكم على مدى حبه للعمالء من خالل ااجابة عن االسئلة التالية

 ﻫﻝ ﺗُﻘدم ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻣﻧﺗﺟﺎً أو ﺧدﻣﺔً ﺗﻌﺗز ﺑﻬﺎ ،وﺗﻔﺎﺧر ﺑﺟودﺗﻬﺎ؟
 ﻫﻝ ﺗﺣب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌك ،ﻷن ﺣﺑك ﻟﻬم ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺣﺑﻬم ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ؟
 ﻫﻝ ﺗﻬﺗم ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻳﻝ وﺗﻌﻣﻝ ﺟﺎﻫداً ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ؟
ﻘﺻر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ؟
 ﻫﻝ ﺗﻌﺗذر ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻋﻣﺎ ﺗُ ّ
 ﻫﻝ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ )وﻛﻠﻬﺎ أﺧﻼق ﻓطرﻳﺔ(
ﻓوق اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟرﺑﺢ اﻟﺳرﻳﻊ؟

 .4ﺣب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :Love of Community/Society
) (1حب القائد
لمنظمته

) (2حب القائد
للعاملين معه

) (3حب القائد
لعمالء منظمته

ﻫﻲ ﻣﻘدﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻻ ﺑﻝ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ  Pre-requisiteﻟـ:

حب القائد لمجتمعه
 ذﻟك ان أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﺣﺗﺿن أﻧﺷطﺗﻬﺎ.
 وﺣب اﻟﻘﺎﺋد وﻣن ﺛم ﻣﻧظﻣﺗﻪ ،ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو أﻗﺻر اﻟطرق ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺢ.
 وﻣن ﺛم ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ ،وﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛﻝ.

 وﺗﻧظر اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب ،أو اﻹدارة ﺑﻔطرة اﻷﻣوﻣـﺔ ،إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣن أﻫم واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ.
 ﻷن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻘوﻳﺔ ﻻ ﺗﺗرﻋرع ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺿـﻌﻳﻔﺔ أو ﻣرﻳﺿـﺔ .ﻓﻠـﻳس
ﻣﻌﻘوﻻً أن ﻳرﻛز اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻫم ﻣﻧﺷﻐﻠون ﺑﺳـﻼﻣﺗﻬم أﺳـرﻫم ﻓـﻲ
ﻣﺟﺗﻣ ــﻊ ﺗﻌﻣ ــﻪ اﻟﺟرﻳﻣ ــﺔ ،أو وﻫ ــم ﻗﻠﻘ ــون ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻝ أﺑﻧ ــﺎﺋﻬم ﻓ ــﻲ ﻣـ ـدارس
وﺟﺎﻣﻌﺎت ﻳﻌﻣﻬﺎ اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺧدرات.
 وﻋﻠﻳ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن ﻣﻧظﻣ ــﺎت "اﻟﻘﻳ ــﺎدة ﺑﺎﻟﺣ ــب" أو "إدارة اﻷﻣوﻣ ــﺔ واﻟﻔطـ ـرة" ﺗﺳـ ـﻬم
ﺑﺎﻟﺟﻬــد واﻟﻣــﺎﻝ ﻓــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ ﺗﺣﺳــﻳن أﺣ ـواﻝ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬــﺎ ،وﺗﺷــﺟﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗطوع ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم.

 وﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﺧطﻳط وﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺎت.

لنفسه
القائد لنف ه
 -5حب القائ
Self

L
Love off

 ﻻ ُﻳﻘﺻد ﺑﺣب اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌظﻳم "اﻷﻧﺎ  ،"Egoأو ﺑﻧﺎء ﺷﻌور اﻟﻐرور
أو اﻟﺗﻛﺑرٕ .واﻧﻣﺎ اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ" :ﻓﺎﻗد اﻟﺷﻲء ﻻ ﻳﻌطﻳﻪ" ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺣب
ﻧﻔﺳك أوﻻ ،ﻓﺈﻧك ﻟن ﺗﺣب اﻵﺧرﻳنٕ ،واذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺻﺎﻟﺣﺎ ﻣﻊ ذاﺗك
أوﻻ ،ﻓﺈﻧك ﺳﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﻣد ﺟﺳور اﻟﺛﻘﺔ ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن.
 واﻟﺣب اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺣب اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟذي ﻳﺧﻠو ﻣن اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ،
وﻳﺑﺗﻌد ﻋن ﺣب اﻟﺗﻣﻠك ،واﻟﻧزﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻳطرة.
 واﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﺣب ﻟﻧﻔﺳﻪ ،واﻗﻌﻲ ﻓﻲ طﻣوﺣﺎﺗﻪ ،وﻣﻧطﻘﻲ ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ .ﻷن
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ وﻓﻬم ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ ،ﻳﺣﻣﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧدم
واﻟﻐﺿب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﻳﺑﻪ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻵﺧرون ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻫﻝ واﻟﺟﺣود.
وﻟذﻟك ﺗُﻌﺗﺑر اﻟواﻗﻌﻳﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻣن أﻫم أﺳﺎﻟﻳب ﺣب اﻟﻧﻔس.

وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌض ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺑد أن ﻳدرﻛﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد:
إن ﺣﺑك ﻟﻶﺧرﻳن ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أﻧﻬم ﺳوف ﻳﺑﺎدﻟوك اﻟﺣب ﻧﻔﺳﻪ ،ﺑﻝ ﺗوﻗﻊ
ان ﻳﻛون ﺣﺑك ﻟﻬم ﻣن طرف واﺣد ﻓﻘط .No Mutual Love
ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ أن ﻛﻝ اﻟﻧﺎس ﺳﻳرﺿون ﻋن ﻋداﻟﺗك ﻓﻲ ﺣﺑك ﻟﻬم ،ﻓرﺿﻰ ﻛﻝ اﻟﻧﺎس
ﻏﺎﻳﺔ ﻟن ﺗُدرك .Satisfying all People may be Impossible Goal
إن اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب ﻫﻲ ﻗﻳﺎدة اﻟﺗﻐﻳﻳر .وﻟﻛن ﻗد ﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻳﺎء
وﺳوء اﻟﻔﻬم وﻋدم اﻟﺗﻘدﻳر .Organizational Change Resistance
ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋطﺎؤك ﺗوﻗﻊ اﻵﺧرون ﻣﻧك اﻟﻣزﻳد ،واﻋﺗﺑروا ذﻟك ﺣﻘﺎً ﻣﻛﺗﺳﺑﺎً ،وﺗﻧﺎﺳوا
أن ﻳﺷﻛروك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣت ﻟﻬم ،ﻷﻧﻬم ﻳﻌﺗﺑرون ﻋطﺎءك واﺟﺑﺎً ،وأﻧت ﺗﻌرف أﻧﻪ
ﻻ ﺷﻛر ﻋﻠﻰ واﺟب .Others, Often Expect You More and More
اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﺣب ﻻ ﻳﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌطﺎء ﺣﺗﻰ ٕوان ﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺟﻧدي
ﻣﺟﻬوﻝ  ،Unknown Soldierأو ﻧﺳﻳﻪ اﻵﺧرون وأﻧﻛروا ﻓﺿﻠﻪ ،وﻫذﻩ ﻫﻲ
ﻓطرة اﻷﻣوﻣﺔ.

.1
.2
.3
.4
.5

ﻋﻠﻰ إن ﻫذا اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﺣب ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﺎﺋد آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣﻧﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ.
اﻧﻪ اﻟﻘﺎﺋد اﻟذي ﻻ ﻳﺣب ﻧﻔﺳﻪ ،وﻻ ﻳﺣﺗرم ذاﺗﻪ ،وﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﻧﻘد وﻻ ﻳﺳﻣﻊ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺣب أن ﻳﺳﻣﻊ.
ﻻ ﻳﺳﺎﻋد اﻵﺧرﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح وﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬم.
ﻻ ﻳﻌﺗرف ﺑﺄﺧطﺎﺋﻪ وﻻ ﻳﻌﺗذر ﻋﻧﻬﺎ.
ﻻ ﻳﺗﻧﺎزﻝ ﻋن آراﺋﻪ ،ﺣﺗﻰ ٕوان ﺛﺑت ﺧطؤﻫﺎ.
ﻻ ﻳﻬﺗم إﻻ ﺑﺎﻷﻧﺑﺎء اﻟﺳﺎرة.
ﻻ ﻳﺟرؤ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻟﻌدم ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ.
ﻳﻘدر اﻵﺧرﻳن ،وﻻ ﻳﺛق ﺑﻬم.
ﻘدر ذاﺗﻪ ،وﻻ ﻳﺛق ﻓﻳﻬﺎ ،ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻻ ّ
ﻻ ُﻳ ّ
ﻳﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝٕ ،واﺣﻛﺎم ﻗﺑﺿﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.
ﻻ ﻳﺳﻣو ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓوق اﻟﺻﻐﺎﺋر.

اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺣب وأﺧﻼق اﻟﺷﻳوخ
 إن مبادئ نظرية القيادة بالحب موجودة في تراثنا العربي االسالمي ،إال
اننا لم نلتفت اليھا ضمن ھذا السياق الذي طورته كاثلين سانفورد.

 ذلك اننا نسمع في موروثنا الشعبي أوصافا ألشخاص أن فالنا ً
)شيخ( ،أو انه )إبن شيوخ( ،وأحيانا نسمع مديحا لشخص بأنه
يملك )أخالق الملوك( ،وكلھا عبارات تحاول القول أن في ھذا
الشخص صفات انعكست في أخالقه ،وادارته لعالقاته الخاصة
والعامة ،بما فيھا المسؤوليات التي يحملھا في أي عمل يتواله.
) أخالق الشيوخ( منظومة مواصفات نفسية وأخالقية نجدھا في
فئات من الناس امتازت بالقيادة االخالقية المبنية على السمو
والشموخ والخلق الرفيع .وھي تجعل الشخص الذي يتولى ادارة
شؤون الناس يتصف بما يلي:

)أخالق الشيوخ(:
 .1أكثر قدرة على تقديم االداء الرفيع ،وحُسن االدارة ،وبخاصة اذا
رافق ھذا كفاءة فنية وليس شكليات الكفاءة واالستعراض.
 .2أكثر عدالً بين من بيده أمورھم وأرزاقھم ،فال يظلم وال يحابي.
 .3أكثر أمانة في التعامل مع المال العام.
 .4أكثر توقيرا واجالال واحتراما للناس )أنزلوا الناس منازلھم(.
 .5أكثر محافظة على خصوصيات الناس ،وستراً ألعراضھم.
 .6أكثر ادراكا لعقول المستمعين ومداركھم ومستوياتھم الفكرية؛ متمثالً
قوله ”ص“ )أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولھم(.
 .7أكثر بُعداً عن فاحش القول وبذاءة اللسان والعنف اللفظي والجسدي.
 .8أكثر بُعداً عن سلوك التآمر والفتنة والوشاية والتشبيك السلبي.

 .9أكثر بُعداً عن الغلظة والتسلط والتأمر والظلم واالساءة ،فالشيوخ
يخاصمون برجولة ،وليس بأخالق الجبناء واالنذال.
 .10أكثر بُعداً عن الحديث عن أنفسھم والتغني ببطوالتھم وأمجادھم،
فالشيوخ ال يمدحون أنفسھم ،وإنما الناس تتحدث عن )الشيخ( صاحب
الخلق واالنجاز )فال تزكوا أنفسكم ھو أعلم بمن اتقى(.

تلك ھي أخالق الشيوخ
وتلك ھي أخالق القيادة بالحب
وتلك ھي سلوكيات القائد بفطرة األمومة

واﻟﺧﻼﺻﺔ:
 أن نظرية )القيادة بالحب ،والتي ُتعرف باالدارة بفطرة
األمومة( ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻣن ﻳرﻳد أن ﻳﻛون أﻣﺎً ﻟﻣن ﻳﻘود ،أن
ﻳﻛون أﻣﺎً ﻟﻧﻔﺳﻪ أوﻻً ،وﺗوﺻﻳﻪ ﺑﺄﻧك أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد إذا أردت
أن ﺗرﻋﻰ اﻵﺧرﻳن ﻓراع ﻧﻔﺳك أوﻻًٕ ،واذا أردت أن ﻳﺣﺑك
اﻵﺧرون ﻓﺄﺣﺑب ﻧﻔﺳك أوﻻً.
 ولربما تكون ھذه النظرية القيادية إحدى مداخل التطوير
التنظيمي الذي تنشده منظماتنا التربوية في مجتمعاتنا
العربية واالسالمية.
واﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺣدﻩ ﻧﺳﺄﻝ أن ﻳﺗوﻻﱠ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗوﻓﻳق واﻟرﻋﺎﻳﺔ

شكراً لكريم استماعكم،
وأھالً بأسئلتكم ،ومرحبا ً بمداخالتكم،،،

ششa

