سيكولوجية القيادة الرياضية
• مفهوم القيادة :
يعتبر مفهوم القيادة " "Leadershipمن المفاهيم المركبة التي تتضمن العديد من المتغيرات المتداخلة
والتي تؤثر كل منها في األخرى وتتأثر بها .
كما أشار "ستجدل  "Stogdillإلى أن هناك على األقل ثالثة شروط أساسية تعتبر ضرورية لوجود القيادة
وهي :
 وجود جماعة (من شخصين أو أكثر) مرتبط بعضهم بالبعض اآلخر. وجود مهمة عامة مشتركة بينهم . وجود إختالف أو تمايز في المسئوليات الملقاة على عاتق كل فرد من أفراد الجماعة .ومن بين التعاريف المقبولة للقيادة التعريف التالي :
" القيادة هي العملية التي يقوم فيها فرد من أفراد جماعة منظمة بتوجيه سلوك أفرادها لدفعهم برغبة
صادقة نحو تحقيق هدف مشترك بينهم"
ويالحظ من التعريف السابق لمفهوم القيادة ما يلي :
 أن القيادة "عملية . "Process أنها تمثل ظاهرة إجتماعية تتطلب وجود جماعة منظمة من األفراد لها صفة اإلستمرار النسبي ويجمعهمهدف مشترك .
 -أنها تتضمن قدرة التأثير والتوجيه في أفراد الجماعة من أجل تحقيق األهداف المشتركة .

مفهوم السلوك القيادي:
أوال مــاذا نقــصد بالــسلوك "الــسلوك يــشمل جميــع أوجــه النــشاط العقلــي والحركــي واالنفعــالي
واالجتمـاعي الـذي يقـوم بـه الفـرد ،والـسلوك يتمثـل فـي النـشاط المـستمر الـدائم الـذي يقـوم بـه الفـــــــــرد
لكي يتوافق ويتكيف مع بيئته ،ويشبع حاجاته ويحل مشكالته )فليه وعبد المجيد .(29 :2005،أمــا الــسلوك
القيــادي فقــد عرفتــه رفــاعي ) (36 :1988بأنــه "الــسلوك الــذي ــــيــسلكه القائـــــد فــي أي موقف
أثناء تحقيق هدف الجماعة ،ويحتذى اإلتباع به في سلوكياتهم ".وعـرف الـساعد ) (42 :2004الـسلوك
القيـادي بأنـه "هـو ذاك التـصرف الـذي يـسلكه المـدير للتـأثير على سلوك المرؤوسين من أجل جعلهم
ينجزون األهداف ".كمـــا عـــرف العظامـــات ) (15 :2004الـــسلوك القيـــادي لمـــدير التربيـــة بأنـــه
"مجموعـــة النـــشاطات والممارسـات التـي يؤديهـا مـدير التربيـة والتعلـيم للتـأثير فـي رؤسـاء األقـسام
والمـوظفين العـاملين فـي المديرية لتحقيق أهداف المديرية ".ومـن خـالل مـا سـبق فقـد عرفـت الباحثـة
الـسلوك القيـادي بأنـه ذلـك الـسلوك الـذي يمارسـه القائـد فـي الجماعة ،ويستهدف توجيه األفراد نحو تحقيق
األهداف المشتركة".

أساليب القيادة :
ان مفهووووم اسووواليب القيوووادة يركزاساسوووا علوووى ان هنووواك بعووول االسووواليب او االنمووواط المحوووددة التوووي
يسووتخدمها القوواردة فووي لعووون العمليووة القياديووة فووي سووبل قيووادة التووابعين او المرؤوسووين او الالعبووين ويمكوون
مالحظتهووا بسووهولة والتووي تعكووت سوولوك وتصوورفات القووادة بصووورة واعووحة ووفيمووا يلووي عرعووا موووجزا لهووذ
االساليبو
القيادة السلطوية او االوتوقراطية  :هذا النوع مون القيوادة يتميوز بمركزيوة السولطة المطلقوة وقيوام القائود
باستخدام اسلحة التهديود والوعيود واالجبوار النجواز االعموال والوجبوات وتورتبط بقيوام التوابعين بانجواز االعموال
خوفا من العقاب او سعيا الرعاء القائدووفي هذا النوع من اساليب القيوادة التتوا الفرصوة للتوابعين للمشواركة
في عملية اتخاذ القرار،ويقوم القائد بكل اعمال التفكير والتخطيط والتنظيم وليت على التابعين سوى التنفيذو
القيووادة السوولوكية  :ان القائوود الووذي يتسووم باسوولوب القيووادة السوولوكية يقوووم بعمليووات التوودعيم او التعزيووز او
الثووواب والمكافووأة عقووب السوولوك النوواجل للتووابعين مباشرة،واليسووتخدم كلمووات التهديوود والوعيوود واليميوول الووى
استخدام العقاب كوسلية لتعديل السلوكو
القيادة االنسانية  :ان القائد االنساني يحاول ان يتفهم الجوانب النفسية لودى االفوراد ويسوعى جاهودا للتعامول
مووع كوول فوورد بالطريقووة التووي يحووب او يحتووا هووذا الفوورد ان يتعاموول بهووا كوواالحترام او التعوواطف او االسووتقامة
والصوورحة واالمانووة،كما يحتوورم الفووروق الفرديووة للتابعينوكمووا ان لديووه اسووتعداد واعوول لالسووتماع واالنصووات
للتابعين ويعتقد ان تحقيق مطالبهم من العوامل الهامة لالرتقاء بانجازاتهمو
القيادة الديمقراطية  :في هذا النوع من القيادة يقوم القائد باشراك التابعين في اتخاذ القورارات بهودف خلوق
نوووع موون المسووؤولية لوودى االفووراد االموور الووذي ينووتت عنووه لالبووا االرتقوواء بووالرو المعنويووة لالفووراد وارتبوواطهم
بالجماعة واالرتفاع بدرجة الوالء واالنتماء باالعافة الى احسوات الفورد باهميتوه وقيمتوه فوي الجماعةووينتقود
ال بعل هذا النوع من اساليب القيادة من حيث انه يسهم في تأخير اتخاذ القرار في بعل المواقف التي تحتوا
بالدرجة االولى الى السرعة القصوى في اتخاذ القرار،كما انه يحتا الى نوعيات معينة من التابعينو
قيادة عدم التدخل  :في هذا النوع من القيادة يقوم القائد باعطاء الحرية الكاملة للتابعين في تحديد االهوداف
وانجاز االعمال واتخاذ القورارات باالعوافة الوى التوأثير المحودود لسولوك القائود علوى االفرادووقود اشوارت نتوائت
بعل الدراسات ان مثل هذا النوع من السلوك القيادي قد يصوطلل فوي بعول الجماعوات او التنظيموات المعينوة
التووي تتميووز بارتفوواع مسووتوياتها العلميووة والعقليووة كالجامعووات او مراكووز البحووث العلميوكمووا قوود يصوولل بالنسووبة
للجماعات الرياعية ذات المستويات العالية مثل الفرق الرياعية القومية او الفرق الرياعية للمحترفينو

نظريات

القيادة :

 -1نظرية السمات :
تعتبر نظرية سمات القائد من النظريات الباكرة التي تم إستخدامها في دراسة القيادة وأساسها الفرض القائل
بأن هناك بعض األفراد يولدون قادة – أي أنهم بطبيعتهم قادة أو أنهم قادة طبيعيين Natural Leaders
.
ويقصد بالسمة  Traitاإلتجاه المميز للشخص لكي يسلك بطريقة معينة أوهي الصفة التي يمكن أن نفرق
على أساسها بين فرد وآخر .
ونظرا ألن السمات الشخصية ثابتة نسبيا فإنه يصبح في اإلمكان التعرف على القادة الناجحين من خالل
التعرف على السمات الشخصية لكل منهم .
ومن بين أهم السمات التي حددها بعض الباحثين للقادة ما يلي :
 الثبات اإلنفعالي القدرة على إتخاذ القرار تحمل المسئولية المرونة القيادية التناغم الوجداني والتعاطف الثقة بالنفس اإلبداع -الطموح

نقد نظرية السمات :
 عدم قدرتها على التحديد القاطع لسمات معينة . عدم تحديد األهمية النسبية لكل سمة . إغفالها ألهمية دور التابعين . عدم إعتبار الموقف . -عدم القدرة على التنبؤ بسلوك فعال للقائد

 -2نظريات سلوك القائد :
 1/2نظرية أساليب أو أنماط القيادة :
هذه النظرية تركز أساسا على أن هناك بعض النماذج أو األساليب أو األنماط المحددة التي يستخدمها القادة
في غضون العملية القيادية ويمكن مالحظتها بسهولة والتي تعكس سلوك وتصرفات القادة بصورة واضحة
 2/2تطبيق نظرية أنماط وأساليب القيادة في المجال الرياضي:
في ضوء نظرية أنماط وأساليب القيادة فقد اسفرت بعض الدراسات في المجال الرياضي على المدربين
الرياضيين والمديرين الفنيين للفرق الرياضية – من حيث أنهم قادة رياضيين – على وجود ثالثة أساليب
وأنماط رئيسية هي :
• القائد المسيطر :

 يتميز سلوكه بالعنف والصالبة يقوم بتوزيع اللوم في حاالت الفشل ضعيف الثقة بالالعبين يستخدم سلطته ألبعد مدى يركز على فرض النظام والطاعة -يكثر من السخرية من الالعبين

• القائد الديموقراطي :
 صديق لالعبين وليس بمسيطر عليهم يضع ثقته في الالعبين يسمح بمشاركة الالعبين في إتخاذ القرار يناقش الالعبين ويتباحث معهم -يمنح المزيد من الحرية لالعبين

• القائد الموجه :
 يقدم النصح واإلرشاد والتوجيه بدرجة كبيرة . ينحو نحو مساعدة الالعبين ويشجع السلوك المستقل . أب أو اخ اكبر لالعبين . يكثر من اإلجتماعات ويفتح صدره للمناقشات واإلقتراحات .وأسفرت النتائج عن أن القائد الرياضي الناجح هو الذي يتبنى السلوك الديموقراطي وفي نفس الوقت يسلك
بطريقة مرنة ويظهر سلطته عند الضرورة ويقوم بالتوجيه في اللحظات المناسبة وعند الحاجة إليها .

 -2نظرية البعدين :
في ضوء التجارب المتعددة تم التوصل إلى تحديد عنصرين أو بعدين لسلوك القيادة ولهما تأثير كبير في
اإلختالفات بين نمط القيادة وإنجاز األعمال وهما :
أ .هيكلة المهام :
تميز القائد بدرجةعالية من المبادرة وتنظيم العمل وتحديده والميل نحو التدخل في تخطيط أنشطة
المرؤوسين وتحديد أدوارهم في إنجاز األهداف واإلهتمام الواضح بهيكلة المهام المطلوب تحقيقها .
ب .اإلهتمام بمشاعر اآلخرين :
إهتمام القائد بأحاسيس ومشاعر التابعين لقيادته وإعتباره وإحترامه إلفكارهم والثقة المتبادلة ومحاولته
العمل على تماسك الجماعة .
وفي المجال الرياضي تم إقتباس مفهوم نظرية الشبكة اإلدارية وتطبيقه في مجال قيادة الفرق الرياضية ،
مع تحديد أسلوبين هامين لسلوك القائد الرياضي (المدير الفني للفريق الرياضي) على النحو التالي :
? اإلهتمام بالالعبين . Concern for Players
? اإلهتمام باآلداء . Concern for Performance

 -3نظرية القيادة الموقفية :
قام بعض الباحثين بتوجيه النقد إلى النظريات السابقة في مجال القيادة على أساس إهتمامها بسمات القائد
أو بسلوك القائد وطالبوا بضر ورة اإلهتمام بعناصر الموقف القيادي ومدى مالئمة سلوك القائد مع الموقف
القيادي وتعديل أسلوب سلوك القائد لكل موقف .
كما أبرزوا ضرورة تكيف سلوك القائد مع الموقف القيادي وتعديل أسلوب سلوك القائد بما يتالئم مع
التابعين في إطار وقت محدد لمعالجة أو مواجهة موقف معين .
ومن ناحية أخرى إتضح من خالل دراسات السلوك القيادي أن هناك بعدا هاما يحدد مدى فاعلية هذا
السلوك وهو بعد الموقف أو المدخل الموقفي  – Situational approachأي أن خصائص الموقف
هي التي تحدد أنـــواع السلوك المطلوب من القائد لكي تتحقق له الفاعلية.
وعلى ذلك فليس هناك أسلوب فريد للقيادة يصلح لكل مكان وزمان  ،كما أنه ليست هناك سمات معينة
ينبغي أن يتسم بها القائد في جميع المواقف .

المرأة والقيادة:
تــشكل المــرأة نــصف المجتمــع ،وأمــست تقــوم بــأدوار عديــدة بجانــب دورهــا األساســــــ
ـي كــأم ،فعملـت فـي الوظـائف اإلداريـة والتعليميـة ،فقـد تكـون مـديرة ،أو قائـد أو كليهمـا،
فالقيـادة تتـضح أثنـاء ممارسـة العمـل مـع اآلخـرين لتحقيـق أهـداف تنظيميـة محـددة ،ولكـي
تـتمكن المـرأة مـن تحقيـق نتـائج إيجابية في المجال القيادي ال بـد أن تنظـر إلـى قـدرات ٕ ها
الذاتيـة والـى متطلبـات العمـل التـي تقـوم بـه ،وذلـك يتطلـب أن تكـون واثقـة مـن قـدراتها،
وذكيـة لتـتمكن مـن مواجهـة الكثيـر مـن التحـــــــديات التـي تقف أمام معارفها ومهاراتها.
الفرق بين قيادة الرجل وقيادة المرأة:
الكثير من الدراسات األجنبية اهتمـت بـأثر عامـل الجـن علـى نمـط القيـادة وتوصـل معظمهـا
إلـى وجـود اخـتالف بـين نمـط قيـادة الـذكور ونمـط قيـادة اإلنـاث ،وقـد حـددت بعـض هـذه
الدراســـات
ًً نمطـ ً ا قياديـا معي ًنـًا للـذكور ،ونمطـا قياديـا لإلنـاث ،فوصـفت اإلنـاث بـأنهن أكثـر ممارسـة
للقيـادة مـع الجماعــة والتــي توصــف بالتعــاون واإلنتــاج الجمــاعي ،بينمـــا الـــذكور أكثــر
ممارســــــة للقيــادة فـــوق الجماعة والتي توصف بالتحكم والسيطرة االجتماعية )المنقاش،
 .(40 :2007وألن تلـك الدراسـات تـشكلت فـي بيئـة مختلفـة عـن بيئتنـا العربيـة ،فقـد يــكون
لـالختـالف الثقـافي دور مهـم فـي التـأثير علـى سـلوك األفـر ٕ اد وعلـى رؤيـتهم واحـساسهم
بظـاهرة القيـادة ومـــــدى ممـــارســـــــــتهم لنمط قيادي معين لذا قامت المنقاش )
(2007بدراسة تكشف فيها عن مدى اختالف الـنمط القيـادي الذي يمارسه الذكور عـن الـنمط
القيـادي الـذي تمارسـه اإلنـاث فـي جامعـة الملـك سـعود ،ومـدى ميـل كل منهما للقيادة مع
الجماعـة أو القيـادة فـوق الجماعـة ،وتوصـلت الدراسـة إلـى أن الغالبيـة العظمـى مـن الـ ٕ ذكور

يمارسـون نمـط القيـادة مـع الجماعـة ،وان اإلنـاث يمارسـن نمطـي القيـادة فـوق الجماعـة،
والقيادة مع الجماعة ،ولكن نسبة اإلناث الالتـي يمارسـن نمـط القيـادة فـوق الجماعـة كانـت
أكبـر مـن نسبة الذكور الذين يمارسون هذا النمط .وفـي دراسـة) (Lynch, 2003

المفهوم الحديث للقيادة التربوية:
القيادة استراتيجية منظمة تقوم على أساس اعتبار المؤسسة التربوية نظاما له أهداف يمكن تحديدها بوضوح ،
ويمكن متابعة تحقيق هذه األهداف خالل فترة زمنية معينة عن طريق التنسيق وإيجاد الحوافز لدى العناصر
المختلفة التي يتكون منها النظام .واستراتيجية القيادة التربوية تقوم على أربعة مبادئ
 .1مبدأ النظام الكلي :يقرر أن المؤسسة التربوية مجموعة من األجزاء أو العناصر يتم التنسيق بينها
لتحقيق أهداف المؤسسة ،وكل عنصر يسهم في تحقيق األهداف المنشودة

 .2األهداف :تحديدها مرتبط بالتخطيط وترتكز على استراتيجية زمنية ،وتكون محددة بوضوح بحيث
يمكن قياسها ،وتتصف بالشمولية كي تغطي جميع مراكز المسئولية وجوانبها بصورة جدية بحيث
يتمسك القائد بتحقيق األهداف أثناء التنفيذ

 .3مبدأ المشاركة وااللتزام :بحيث يتحمل كل شخص جزءا من المسئولية

 .4مبدأ المراقبة وتقويم األداء :عن طريق مقارنة اإلنجازات الفعلية مع اإلنجازات المستهدفة() 4

فالقيادة التربوية فن يقوم به من تتقبله الجماعة لتميز قدراته وسماته التي قلما توجد في غيره ،فيمارس القيادة
بقدرته على التوجيه والتنسيق والرقابة في مؤسسته التربوية لتحقيق األهداف واألغراض المطلوبة
والتمتع بالصفة القيادية ال يكون بمجرد التحلي بصفات وسمات محددة فقط بل يتجلى فن القيادة في الدور
الذي يلعبه القائد في التأثير إيجابا على سلوك اآلخرين ،فال يكون قائدا ألنه ذكي أو ماهر أو مفكر أو مخلص
فحسب  ،بل ألن ذكاءه ومهارته وأفكاره تعتبر في نظر العاملين معه ضرورية لتحقيق أهداف المجموعة .بذلك
يتحول القائد من رجل مفروض على مرؤوسيه إلى رجل يحبه الناس ويحترمونه ويتعاونون معه ويخلصون له
ويوالونه  ،مما يزيد من تأثيره عليهم ،فتصبح مجموعته أكثر إنتاجا وفعالية .فالقيادة خاصية من خصائص
الجماعة ذات نشاط إيجابي يباشره شخص معين لتحقيق األهداف التربوية المنشودة بوسيلة التأثير واالستمالة
أو باستعمال السلطة الرسمية إذا اقتضى األمر ذلك ()1

مفهوم القيادة الرياعية :
العملية التي يقوم بها من اجل فرد من افراد جماعة رياعية منظموة بتوجيوه سولوك االفوراد مون اجول
دفعهم برلبة صادقة نحو تحقيق هدف مشترك بينهمو
هناك ثالث شروط اساسية تعتبر عرورية لوجود القيادة وهي :
-

وجود جماعة مرتبطة بععهم بالبعل االخرو

-

وجود مهمة عامة مشتركة بينهمو

-

وجود اختالف او تمايز في المسؤوليات الملقاة على عاتق كل فرد من افراد الجماعةو

مفهوم القائد الرياضي :
الفرد في الجماعة الذي يوجه وينسق االنشطةة المرتبةطة االجماعطة لقيقيطق افطدافها وفو الفطرد الطذي
يمقلك اكبر قدر من النفوذ والقأثير على افراد الجماعة مقارنة اغيره من االفراد.
النفوذ والقأثير القيادي
ان جططوفر القيططادم يقميططل فططي القططأثير علططى القططاايين او المريو.ططين او اليعبين.كمططا ان القيططادم فططي
اال.طقددام الييطي للنفطوذ والقطأثير .والنفططوذ والقطأثير فطي المواقطد القياديطة الييططد فطي اتجطاه وا طد اطل يق ططمن
القأثير المقبادل من القائد للقاايين ومن القاايين للقائد.
وفي اطار ذلك يمين القمييز اين :
-

نفوذ القائذ على القاايين.

-

نفوذ القاايين على القائد.

انواع نفوذ القائد على القاايين
يق من نفوذ وتأثير القائد على القاايين الجوانب القالية :
النفوذ الشرعي :مصدر فذا النوع من النفوذ او القأثير فو "المركز الر.مي" الذي ييقله القائد في المنظمة او
الهيئة وموقيه من خط السلةة الذي ينساب من اعلى الى ا.فل في القنظيمات االدارية.
نفوذ الميافأم  :ييقمد فذا النوع من النفوذ على قدرم القائطد فطي القطأثير علطى افطراد المجموعطة مسطقددما و.طيلة
الميافأم او االثااة او اي و.يلة اخرى من و.ائل القرغيب القي تجيله يسقجيبون للقائد لما قد ييود عليه مطن
فوائد او منافع شدصية .واء اكانت مادية ام مينوية.

نفططوذ االكططراه  :فططذا النططوع مططن النفططوذ يقصططد اططه امقيططال واذعططان افططراد الجماعططة للقائططد كنقيجططة للدططو

المططرتبط

اقوقيططات االفططراد اططأن قصططورف عططن انجططاا االعمططال او الواجبططات او عططدم االجططادم او عططدم طططاعقه للقوجيهططات
واالوامر او القرارات .و

يقرتب عليه نوع من اليقاب المادي او المينوي الذي يليق اه .

نفوذ الدبرم  :المصدر اال.ا.ي لهذا النوع من النفوذ فو المهارات او القطدرات او الدبطرات االداريطة او الفنيطة
او اليلمية في مجال عمل الجماعة والقي يمقليها القائد وقد يقميز اها عن غيره من افراد الجماعة.
نفوذ المرجع  :يقميل فذا النوع من النفوذ في اعجاااو تيلق افراد الجماعة االقائد وعاطفقه االيجاايطة نيطوه او
اعجااه اسمات او صفات شدصية ميينة يقس اها القائد وتميزه عن غيره من افراد الجماعة وفو االمطر الطذي
يجيله يمقيلون الوامره ويياولون ارضاءه وييقبرونه المرجع الذي يقلدونه في السلوك الطذي يسطييى لقنميقطه
لديه ويياولون القمسك االقي والمبادئ القي ييقنقها.
نفططوذ االقنططاع  :يقصططد انفططوذ االقنططاع نططوع القططأثير الططذي يسططقددمه القائططد ليططي ييططاول اصططورم منةقيططة اقنططاع
القاايين او المريو.ين واليعبين اأن اشباع اجاته او تيقيق افدافه وتيقيق افدا

الجماعة يقةلب انطواع

ميينة من السلوك او االداء.
نفوذ غرس االفيار  :يقصد انفوذ غرس االفيار مياولة القائد غطرس ايطا الميققطدات او القطي الميينطة فطي
اذفان ووجدان القاايين او المريو.ين او اليعبين ال.قددامها في عملية القأثير على .لوكه .
ومن اميلة تلطك الميققطدات والقطي واالتجافطات القطي يميطن غر.طها ليعبطين الرياضطيين:ا قرام الييطام
وطاعة المدراين وانيار الذات من امل مصلية الفريق والوالء للجماعطة وغيطر ذلطك مطن القطي واالتجافطات القطي
يمين ان تسه في اداء السلوك المةلوب.
نفوذ مةااقة القرار  :يسقةيع القائد الرياضي ان يؤثر على القاايين او المريو.ين او الرياضيين عن طريق
اشقراكه في اخقبار القرارات المةلطوب تنفيطذفا اذ ان عمليطة مشطاركقه فطي اتدطاذ القطرار واقنطاعه الشدصطي
ا ططرورم تنفيططذه تيقبططر مططن اليوامططل المسططاعدم او الهامططة فططي القططأثير االيجططااي علططى .ططلوكه و ما.ططه الداء
السلوك المةلوب او المهام الموكلة اليه .
-

ويمين تصنيد االنواع (انواع النفوذ) السااق ذكرفا لنفطوذ القائطد علطى القطاايين او اليعبطين الطى تصطنيفين
فامين فما :

 نفوذ المنصب او المركز. -النفوذ الشدصي.

نفوذ القائد الرياعي

نفوذ المنصب او المركز

النفوذ الشخصي

النفوذ الشرعي

نفوذ الخبرة

-

نفوذ المكافأة

نفوذ االكرا

-

نفوذ المرجع

نفوذ االقناع

نفوذ لرت االفكار

-

نفوذ مطابقة القرار

-

تنمية المهارات القيادية لدى األفراد :
اشيل تقليدي تركز تنمية القيادم على تنمية القدرات القيادية واتجافات األفراد؛ فيما أنه ل يولد جميع الناس
ولديه القدرم أو الرغبة في ممار.ة ليبة كرم القدم (كرم القدم األمرييية) ميل اين الدين ايدان أو أن يغني
ميل لوتشيانو اافاروتي فل يولد جميع الناس ولديه موفبة القدرم على القيادم .ويمين لمدقلد السمات
الشدصية والدصائص أن تساعد الفرد أو تيوقه عن القيام االمهام القيادية افاعلية] [1وتقةلب ارامج ر.مية
لقةوير اليفاءات القيادية ] [2واالقالي يسقةيع كل فرد تةوير كفاءته القيادية ويسقلزم تيقيق فذا القةوير
القركيز والممار.ة والمياارم فيما يشبه تيل اليز على آلة مو.يقية وليس قراءم كقاب].[3
يقميز القدريب اا.قددام نمط الفصول الدرا.ية والقراءم المصا بة افياليقه في مساعدم القادم في ميرفة
المزيد ول ما تق منه القيادم الجيدم ومع ذلك فإن ميرفة ما يجب فيله يدقلد تماما عن فيل ما تيرفه
وكان خبير اإلدارم فنري منسبيرج فو من .لط ال وء على فذه المي لة ويقدر أن ما ال يزيد عن  ٪15من

القدريب اا.قددام نمط الفصول الدرا.ية الققليدية ينقج عنه تغيير السلوك المسقدام في ميان اليمل].[4ييقمد
نجاح المجهود المبذولة في تةوير المهارات القيادية على ثيثة مقغيرات]:[5


السمات الفردية للمقيل



نوعية وطبيية ارنامج تةوير المهارات القيادية



الدع اليقيقي للمشر

على القائد من أجل تغيير السلوك

تبذل األكاديميات اليسيرية لقدريب ال باط ميل أكاديمية .اندفير.ت اليسيرية المليية أقصى جهدفا من أجل
قبول المرشيين الذين يظهرون تمليه قدرا كبيرا من القدرات اليامنة للقيادم الجيدم ].[6وتق من خصائص
الشدصية المقيلقة اقنمية المهارات القيادية الناجية دافع القيل لدى القائد ودوافع تيقيق إنجااات كبيرم
والسمات الشدصية ميل االنفقاح على الدبرم والقركيز الداخلي على السيةرم والرصد الذاتي .ومن المرجح أن
تيد القنمية عندما يقس ارنامج القنمية االقالي:


دمج مجموعة من القجارب القنموية على مدى فقرم من الزمن (ميال 12-6 :شهرا) .وقد تق من فذه
الدبرات  360درجة من الققيي وارامج تقوم على نمط الفصل الدرا.ي القجريبي والقدريب القنفيذي
وتأمل اليمل اليومي والقوجيه وغير ذلك.



يق من تيديد األفدا يقبيه تقيي اال قياجات األ.ا.ية للقةوير ث تقيي تيقيق األفدا
الميددم .ويمينك أن تجد من اين المفافي األ.ا.ية في تةوير المهارات القيادية:

ايد الفقرم



القيل القجريبي  :يث يوضع المقيل في اؤرم تركيز عملية القيل وخوض المرا ل األراع للقيل القجريبي
كما صاغه ديفيد أ .كولب .1 :القجراة الملمو.ة  .2المي ظة والقأمل  .3تيوين مفهوم تجريدي .4
االخقبار من خيل مواقد جديدم.



اليفاءم الذاتية  :يجب أن ينقج عن القدريب الجيد 'اليفاءم الذاتية' للمقدرب كما وصفه ألبرت ااندورا :
إيمان الشدص اأن ما لديه من قدرات يمين أن تيون لها آثار



الريية :تةوير القدرم على صياغة صورم واضية للمسققبل المنشود لو دم المؤ.سة.
وينبغي على ارنامج تنمية المهارات الشدصية القيادية الجيدم أن تمينك من وضع الدةة القي تساعدك على
اكقساب مهارات القيادم األ.ا.ية واليامة للقيام اأدوارك عبر مجموعة وا.ية من ايئات الشباب قى عال
الشركات .وفذه الدصائص تق من:



االضةيع االمسئولية



القركيز



تةوير الغرض من الييام



اتداذ إجراءات فورية



وضع أفدا

فيالة وقاالة للقنفيذ وأ يم االمسققبل.

نظم "ليكرت" في القيادة The Likert Systems

في اطار نظريات سلوك القائد قدم (رينسيت ليكرت) في وء بعل الدراسات في مجوال القيوادة اربعوة
انظمووة يمكوون ان توعوول سوولوك القووادة فووي العديوود موون المواقووف القيايدةووالجوودول التووالي يوعوول تطبيووق نظووم
"ليكرت" في القيادةووقد اشار "ليكرت" الى ان نموط القائود الوذي يعمول فوي ظول نظوام (( )4القائود الوديمقراطي
المشارك) يعتبر افعل هذ االنماطو

نظم "ليكرت" في القيادة
نظام القيادة
نظام ( : )1القائد االمر الناهي

وصف السلوك
-

يتيمز بالديكتاتورية والتسلط واستقالل التابعين و

-

عووعف الثقووة بالتووابعين ودفعهووم للعمموول واالداء عوون طريووق الخوووف
واالكرا و

نظام ( : )2القائد االمر العطوف

-

ديكتاتوري ايعا لكنه اقل مركزية من النظام السابقو

-

قوود يسوومل فووي بعوول االحيووان بمشوواركة التووابعين فووي اتخوواذ القوورارات
ولكن تحت رقابة لصيغةو

-

اليسمل بتفويل سلطاتهو

-

لالبا مايتخذ لنفسه موقوف الوالود الوذي يقسوو علوى ابنائوه النوه ادرى
النات بمصلحتهمو

نظام ( : )3القائد الديمقراطي

-

االستشاري

يطلووب االستشووارة موون التووابعين ولكنووه يحووتفظ لنفسووه بسوولطة اتخوواذ
القرارو

-

توافر ثقة ملموسة بين القائد والتابعينو

-

محاولة القائد االستفادة من افكار واراء ومقترحات التابعينو

نظام ( : )4القائد الديمقراطي

-

يقوم بتوفير عوامل المشاركة لكاملة مع التابعينو

المشارك

-

يتخذ القرار على نحو ديمقراطيو

-

توافر ثقة كبيرة لدى القائد بالتابعينو

-

السعي المستمر لتبادل المعلومات واالفكار مع التابعينو

وقوود تبنووى بعوول البوواحثين فووي علووم الوونفت الرياعووي مفوواهيم نظووم ليكوورت فووي القيووادة وقوواموا بووبعل
الدراسووات التووي تهوودف الووى محاولووة التحقووق موون توووافر هووذ الوونظم فووي مجووال القيووادة الرياعوويةوومن بووين هووذ
الدراسووات الدراسووية التووي اجراهووا (سووفوبودا  )Srabodaعلووى الموودربين الرياعوويين موون حيووث انهووم قووادة
رياعيين واستطاع التوصل الى وجود ثالثة انظمة لسلوك هؤالء القادة والتي يوعحها الجدول التالي :

نظم "سفوبودا" في القيادة الرياعية
نظام القيادة

وصف السلوك

نظام ( : )1القائد المسيطر

-

يستخدم سلطته البعد مدىو

-

يتميز سلوكه بالعنف والصالبةو

-

يركز معظم اهتماماته على فرل النظام والطاعةو

-

يقوم بالقاء اللوم على االخرين في حاالت عدم التوفيق وعدم احراز
النتائت الجيدةو

نظام ( : )2القائد الديمقراطي

نظام ( : )3القائد الموجه

-

يكثر من السخرية من االخرينو

-

يكون بمثابة صديق للتابعين وليت بمسيطر عليهمو

-

يناقش التابعين ويعع ثقته فيهمو

-

يقدم المزيد من االقتراحات ويمنل المزيد من الحريةو

-

يميل الى تقديم النصل واالرشاد والتوجيه بدرجة كبيرةو

-

ينمو نحو مساعدة االخرين ويشجع السلوك المستقلو

-

يكثر من االجتماعاتو

-

يتميز بمهاراته االتصالية العاليةو

-

يفتل صدر للمناقشات واالقتراحاتو

ومن بين اهم النتائت التي اسفرت عنها دراسة سفوبودا ما يلي :
-

المدرب الرياعي (القائد الرياعي) الناجل هوو الوذي يتبنوى السولوك الوديمقراطي وفوي نفوت الوقوت يسولك
بطريقة مرنة ويظهر سلطته عند العرورة ويقوم بالتوجيه في اللحظات المناسبة وعند الحاجة اليهاو

-

القائد المسويطر (نظوام) والقائود الموجوه (نظوام  )3يعتبوران مون االنمواط المناسوبة للقيوادة الرياعوية لفورق
االنسووان نظوورا الن نمووط القائوود الووديمقراطي (نظووام )2الووذي قوود يسوومل بووبعل التجوواورات والمزيوود موون
الحرية،او الذي يحواول ان يكوون موعوع ثقوة وصوداقة موع بعول العبوات الفريوق مون االنسوان قود يشوجع
المحاباة والمحسوبية وانتشوار الشوائعات وبوذلك يخلوق فوي الجماعوة بعول المواقوف ليور الصوحيحة،وهو
االمر الذي قد يؤثر على نفوذ وتأثير في التعامل مع االخرينو

-

نظرا الن الدور التقليدي للرجل في المجتمع هو دور المسيطر بصفة عامة،ولذا فان القائد المسيطر (نظام
 )1يتناسب مع سلوك القائد الرياعي في مجال القيادة الرياعية لفرق االنسان ولكن مع مراعاة ان االمور
قد يستلزم تخلي القائد الرياعي عن ديكتاتورية المتطرقوة نظورا للميوزات االنفعاليوة التوي تتسوم بهوا الفتواة
وفرط حساسيتها،ولذا ينصل "سوفوبودا" بأنوه مون المناسوب القيوام بودور القائود الموجوه وخاصوة بالنسوبة
لبعل المشكالت التي قد تعاني منها الالعباتو

