
 المحاضرة الثانً عشر
 التغٌٌر قٌادة أنماط

 مقدمة
 بصورة المعاصرة التربوٌة بالقٌادة المرتبطة الجدٌدة القٌم موضوع(  ,Sergiovanni 1987) تناول لقد

 ٌتفهمون الذٌن الناجحون القادة وٌطبقها ٌنتهجها أساسٌة قٌم تسع من تتؤلف مجموعة اقترح إذ تكاملٌة،ة شمولٌ
 فً الناجح التغٌٌر لتحقٌق المإسسٌة بالثقافة المعنٌة وتلك التنظٌمٌة، الجوانب بٌن التنسٌق إلى الماسة الحاجة

 :هً  التغٌٌر قٌادة وطبٌعة المإسسة،
كل  وإٌصال نقل إلى تسعى التً القٌادٌة والممارسات السلوكٌات جمٌع تشمل واألهداف : بالغاٌات القٌادة -1

 للعاملٌن. التنظٌم بؤهداف المرتبطة القٌمة وذات المهمة المعانً
المنظمة  فً( العاملٌن  هٌئة أمام المناسبة واآللٌات والوسائل الفرص بإتاحة تتمثل بالتمكٌن : القٌادة -2

 .( المثال سبٌل على القرارات صناعة فً للمساهمة
المنظمات  فقادة واإلنجاز، لؤلداء ومسهل ومحفز كداعم القائد دور على تإكد لإلنجاز : دافعة كقوة القٌادة -3

 سلطة الثواب وباستخدام والتعلٌمات األوامر اردإص خبلل من منظماتهم ٌحكمون ال بالفاعلٌة ٌتسمون الذٌن
 لهم فٌدعمون جهودهم وٌوفرون نجاح من معهم العاملون ٌحققه أن ٌمكن ما على بالتركٌز وإنما والعقاب،
 المسار فً الستخدام السلطة وتوظٌفها إٌجابٌة نظر وجهة ٌعكس ما وهذا والتمٌز، لئلنجاز المناسب المناخ

 .الصحٌح
 القٌادٌة بٌن والصبلحٌات والمهام األدوار نشر وتتضمن بالتمكٌن، ترتبط وتفوٌضها : السلطة بنشر القٌادة -4

 بدورهمٌتحملوا  أن ٌمكن المعلمٌن فإن المعلم، دور ٌمارس أن المدٌر ٌستطٌع فمثبلا  المإسسة، فً العاملٌن
 بمختلف أبعادها االداء عملٌة تطوٌر على إٌجابٌاا  ٌنعكس مما تخصصهم، لمجاالت وفقاا  قٌادٌة مسإولٌات
 .ومجاالتها

تتجاوز  فهً ،مثبلا  الشركات، فً الرقابة عن المنظمات بعض فً الرقابة تختلف النوعٌة : بالرقابة القٌادة -5
 عملهم واتجاهاتهم اهتج العاملٌن بمواقف اهتماماا  أكثر لتغدو واألوامر، والقواعد والضبط بالبرامج االهتمام
 .نحوه

الذٌن  المإسسة فً العاملٌن تحوٌل إلى الرامٌة التغٌٌر قٌادة جهود تلخص والتطوٌر : بالتحوٌل القٌادة -6
 فً ملتزمٌن ٌشاركون مهنٌٌن لٌصبحوا وتغٌرهم وأهدافها المإسسة غاٌات تجاه المحدود بالتزامهم ٌتصفون
 .وأولوٌاتها أهدافها تحدٌد وفً العامة الرإٌة صٌاغة

واألنظمة  اإلجراءات فً المبالغة وتجنب المغاالة، عن االبتعاد تتضمن والوضوح : بالبساطة القٌادة -7
 .وقوٌة جٌدة عمل عبلقات وتدعٌم ولبناء والتعلٌمات

 المإسسٌة، وٌنص القٌم على قوي بشكل التؤكٌد المفهوم هذا ٌتضمن ة :للمؤسس العلٌا بالقٌم بااللتزام القٌادة -8
 وبعد المساومة بشؤنها تقبل ال والتً المإسسة علٌها بنٌت التً الجوهرٌة العلٌا القٌم مجموعة على ببساطة

 مناسبة مجاالت عدة هنالك تتاح المإسسة، أنحاء فً علٌها والتؤكٌد وتوضٌحها القٌم هذه إعبلن ٌتم أن
 المتنوعة، خبلل برامجهم من المنظمات فً والمختصٌن المهنٌٌن قبل من القٌم هذه لتطبٌق متعددة وفرص
 إساءة أو تبدٌلها تم ما العلٌا، وإذا القٌم بهذه االلتزام هو والمطلوب المجال، هذا فً وتمٌزهم طاقاتهم وإبراز
 .االتجاه الصحٌح فً التغٌٌر إحداث على وٌعمل ٌتدخل القائد فإن عنها، التعبٌر

 األداء، وتصف على ٌنعكس متعمقاا  تفكٌراا  تتطلب باعتبارها للقٌادة ٌنظر المركب : المتعمق بالتفكٌر قٌادةال -9
 إطار متعدد ضمن ٌعملون أنهم على ٌإكد الذي المركب التفكٌر بؤسلوب ٌتمٌزون بؤنهم الناجحٌن القادة

 .بعٌن االعتبار المحٌطة الظروف مختلف ٌؤخذون فهم المشكبلت حل أسلوب ٌستخدمون فعندما األبعاد،
 

  Transformational Change تحوٌلً تغٌٌر تقود كٌف

 التغٌٌر وإلحاح ضرورة اظهر. 

 التغٌٌر ألحداث قوٌة تحالفات شكل. 

   االمام إلى بالتغٌٌر للسٌر اآلخرٌنن مك. 

 لآلخرٌن وأوصلها للتغٌٌر رإٌا أوجد. 

 تحقٌقها فً ساعد بمن واعترف السرٌعة باالنتصارات احتفل. 



 الجدٌدة والطرق واالنظمة الناس بٌن ووائم النجاح على ابن. 

 والتزامك حماسك على حافظ. 
 

 التغٌٌر قٌادة أنماط
  Collaboration التعاون : أسلوب -1

 فرص دعمهم، ازدادت العملٌة فً وتعاونهم العاملٌن عدد ازداد كلما أنه هو التعاون أسلوب وراء المبدأ إن 
 تلك سوف ٌسوقون فإنهم وبالتالً األساس، فً وتصمٌمها وضعها، فً أسهموا التً بالتغٌٌرات والتزامهم
 الشعور على خلق أٌضاا  تساعد الطرٌقة هذه إن المنظمة، فً آخرٌن أفراد بٌن لها وٌروجون التغٌٌرات،
 .وحسب بضرورته ولٌس العاملٌن لدى التغٌٌر إلى الملحة بالحاجة

 طرٌقة فً تحدٌداا أٌضو تغٌٌرها، ٌجب التً األمور تحدٌد فً العاملٌن من كبٌر عدد النمط هذا فً وٌسهم 
 فً هذا النمط اإلسهام فً المرإوسٌن أو العاملٌن من ٌطلب حٌث وإدخالها، المطلوبة التغٌٌرات إحداث
 ٌتم وقد تلك األهداف وتحقٌقها، إلى الوصول طرائق فًاا وأٌض الموضوعة، التغٌٌر أهداف من كل تحدٌد
 أي أو المتخصصة، العمل أو مجموعات بذلك، الخاصة العمل ورش استخدام إلى اللجوء خبلل من ذلك
 .العاملٌن مع بالمواجهة تتصف التً االجتماعات أشكال من شكل

 أصحاب  مع العمل عند الجٌدة اإلدارة أنماط من ٌكون أن ٌمكن هذا، التغٌٌر فً التعاون نمط إن
 فً العمل أو فً واستقبللهم حرٌتهم على كبٌرة أهمٌة ٌعولون فهم واألكادٌمٌٌن األطباء مثل االختصاص،

 وإمبلء التغٌٌر علٌهم، بفرض الذي ٌتصف التغٌٌر، فً التسلطً النمط تقاوم المجموعات هذه ومثل عملهم،
 تحدٌد مستقبلهم فً وحقهم حرٌتهم، تقٌٌد إلى ٌإدي مما قسري، بشكل المطلوبة التدخبلت

  (Carnall, 1995 .) 
 

 والقٌادة : اإلدارة فً التغٌٌر من النمط هذا صفات ومن
 .الطارئة الحاالت فً ستخداملبل المثلى الطرٌقة ٌعتبر ال به، ولذا للقٌام طوٌلاا زمن ٌستغرق أن ٌمكن -أ 
 أن لذلك ٌمكن وكنتٌجة العلٌا، اإلدارة تحتاجها بناءة، أفكار أو اقتراحات أٌة تقدٌم العاملون ٌستطٌع ال وربما -ب 

 .العاملٌن على السٌطرة صعٌد على ناجح غٌر النمط هذا ٌعتبر
 عن تنتج قد التً المنافع تفوق قد خسارة، ٌسبب سوف ذلك فإن استشارتهم بعد العاملٌن آراء إهمال تم إذا -ج 

 .الثقة وعدم باإلحباط شعورهم إلى ذلك وسٌإدياا أساسة الطرٌق هذه
 الشائع فً التفكٌر تطرح األساس فً هً للتغٌٌر، كاقتراحات تطرح والتً العاملون ٌقدمها التً األفكار إن -د 

 جذرٌة، خبلقة أو تغٌٌرات ظهور عدم إلى ٌإدي ممااا فٌها، أٌض السائدة العمل طرائق من وتنطلق المنظمة،
 الشائعة األفكارلمواجهة  التنظٌم خارج من وخبراء بمستشارٌن االستعانة إلى المنظمات بعض ٌضطر مما
 (. Carnall, 1999:  35المشكلة )   هذه على والتغلب فٌه،

  Participation محدود ( : تعاون( التشارك  أسلوب -2

  "م بالتزا العاملٌن شعور هو العملٌة هذه فً المشاركة هذه من والهدف  "محدود تعاون هً المشاركة
إن  .التغٌٌر ( فً االتجاه هذا أو(  التغٌٌر فً الطرٌقة هذه إلٌه تدعو ما وهو المحدثة، بالتغٌٌرات أكبر
 فً التغٌٌر، كامل بشكل إشراكهم مبدأ من أكثر التغٌٌر أمر فً العاملٌن مشاورة مبدأ ٌتناول النمط هذا

 من مجاالت التغٌٌراا أٌض محددة مجاالت فً األبعاد محدودة بمشاركة للعاملٌن الطرٌقة هذه فً وٌسمح
 إحداث من للمنظمة، والهدف وضعها تم التً المستقبلٌة الرإٌة عن العاملٌن إعبلم ٌتم كان المتعددة،
 ٌجب فٌما التفكٌر وٌطلب منهم الهدر، وتقلٌل اإلنتاجٌة وفً الكفاءة، فً زٌادة إلى للوصول التغٌٌرات

 ٌطلب كما .تلك الرإٌة المستقبلٌة تحقٌق على المنظمة لمساعدة السابق، عن مختلف بشكل أداإه علٌهم
 التغٌٌر. وقد عملٌة إجراء على مما ٌساعد وتنفٌذها، المنظمة فً محددة مهام تصمٌم فً اإلسهام منهم

 .االتصاالت فً طرائق جدٌدة أو العمل، فً جدٌدة ممارسات تطبٌق المهام تلك تتضمن

 السلطة فً من ممكن قدر أكبر إبقاء من التغٌٌر قادة ٌمكن التغٌٌر إدارة فً النمط هذا أناا جلٌ وٌبدوا 
 طرائق الوصول ولكن العامة، األهداف وضع على القائمون فهم التغٌٌر، عملٌة نتائج ٌخص فٌما ٌدهم
 من نوع أنه النمط على هذا إلى العاملون ٌنظر لهذا العاملٌن، من محدودة بمشاركة تتم األهداف تلك إلى



 ٌتم فً الحال التً أو محدودة، مشاركتهم تكون عندما األخص وعلى اإلدارة، قبل من المراوغة أنواع
 .منها متوقع هو وما العمل، ورشة نتائج عناا مسبق إببلغهم فٌها

  Direction التوجٌه : أسلوب -3

 ؟ تغٌٌره ٌجب مثل : ماذا القرارات معظم اتخاذ ٌتم عندما التغٌٌر فً القٌادة من النمط هذا وٌستخدم 
 التغٌٌر، وٌفصل هذا تحقٌق نحو األفراد لتوجٌه سلطتهم استخدام إلى التغٌٌر قادة ٌعمد ثم ومن ؟ وكٌف
 عندما ٌحاولون التغٌٌر، قادة عند التغٌٌر فكرة فتبدأ مطبقٌه، أو ممارسٌه وبٌن التغٌٌر، مفكري بٌن النمط

 .المقدمة لهم الخطط تطبٌق بهم ٌفترض والذٌن العاملٌن، أو المنفذٌن بٌن ألفكارهم التروٌج

 له،  دعمهم على والحصول التغٌٌر، بؤهمٌة العامٌن إلقناع متواصلة جهود إلى الطرٌقة هذه تحتاج وقد
شرح  هدفها أجلهم، من عمل ورش وتنظٌم العاملٌن، مع مكثفة اتصاالت إجراء الواقع فً ٌتطلب مما

 أهداف التغٌٌر، وضع فً المشاركة الحال هذه فً العاملٌن من ٌطلب وال إلٌهم، بالنسبة التغٌٌر من الفائدة
 أنماط بالعدٌد من ٌرتبط القٌادة من النمط وهذا معٌنة، حدود فً إال التغٌٌر إجراء طرائق رسم فً أو

 التحوٌلٌة. أو الجذرٌة التغٌٌر

 إن سٌطرتهم. وبالتالً وتحت التغٌٌر بؤٌدي قادة التغٌٌر عملٌة سلطة إبقاء سهولة هً النمط هذا مزاٌا إن 
 مساوئ هذه الطرٌقة أما العاملٌن، مشاورة على ٌعتمد آخر نمط من أسرع تكون القرارات اتخاذ عملٌة
 فهً :

 مقاومة لتغٌٌر. زٌادة إلى ٌإدٌان قد المحدودة ومشاركتهم العاملٌن مع المشاورة عملٌة ضعف إن -1
 أو التً التغٌٌر، من المرجوة النتائج إلىداا استنااا محدود الموجهة القٌادة نمط نجاح ٌكون أن ٌمكن -2

 عكسٌة. هذه الطرٌقة نتائج إلى المفروض التغٌٌر ٌإدي فقد ذاتها بحد التغٌٌر عملٌة مراحل تحققها
 الدافع ال ٌجدون هذا وعلى عملهم، من متمكنون بؤنهم األفراد وشعور تتعارض التغٌٌر تطبٌق من

 فً Empowered اا تمكن أكثر ٌصبحون سوف بؤنهم للعاملٌن فالقول لذلك،اا وفق للعمل لدٌهم
 متمكنٌن، بؤنهم أصبحوا الحقٌقً شعورهم عن فٌه، وٌختلف Innovative اا وأكثر ابتكار عملهم،

 العمل حرٌة مناا عٌناا مقدر لدٌهم بؤن العاملٌن لدى الشعور ٌولد الذي هو المشاركة القٌادة نمط وإن
 .للتصرف المجاالت بعض فً السلطة لدٌهم بؤن والتؤكد والتصرف

 Coercion اإللزام : أسلوب -4
ٌإدي  النمط له. هذا والتروٌج بالتغٌٌر إقناعهم من بدالا  العاملٌن على إلزامً بشكل التغٌٌر فرض ٌتم وهنا
اإلدارة  جهود لفقداناا، ٌضر أالتغٌٌ مقاومة زٌادة إلى ٌإدي أن له ٌمكن ولكن السرٌع، التغٌٌر تحقٌق إلى

إال  األغلب فً الطرٌقة هذه تنجح قبوله. ولن على وتشجعهم التغٌٌر، إلى الحاجة للعاملٌن تشرح كً المسبقة
هذا  ٌإد لم إذا ذلك ومع المنظمة فً مسبق بشكل األفراد معظم بها ٌشعر التً الشدٌدة األزمات حاالت فً

األغلب  فً تقتصر نتائجه سوف فإن إلزامً، بشكل العاملٌن سلوك نواحً كل فً تغٌٌرات إحداث إلى النمط
 .وتفكٌرهم سلوكهم فً فعلً تغٌٌر من بدالا  العاملٌن سلوك فً سطحٌة تغٌٌرات على
 

 Transformational Leadership التحوٌلٌة : القٌادة -5
السبعٌنات  أواخر فً المحول القائد مفهوم وصف من أول  James McGregor Burnsكان  لقد

لهم. وقد  التابعٌن وبٌن القادة بٌن شخصٌة عبلقات تطوٌر عملٌة إال هو ما به ٌقوم ما أن وذلك 1970
 أو العاملٌن، لدى اإلدراك مستوى رفع إلى ٌعمد الذي التنظٌم فً الفرد انه على القائد التحوٌلً وصدف
 مثل الحرٌة، معٌنة قٌم نشر طرٌق عن وذلك منها، أعلى أو ذاتها التنظٌمٌة المستوٌات معه فً ٌعملون الذٌن

 ( Burns, 1989 : 78)  نسانٌة.والمساواة، واإل
 جوهرٌة تغٌٌرات إحداث إلى تعمد التً العملٌة تلك "أنها  على التحوٌلٌة القٌادة نظرٌة تعرٌف ٌمكن وهكذا

  وأهدافها وإستراتٌجٌتها " المنظمة مهمة لتحقٌق لدٌهم، الوالء وبناء ومٌولهم، التنظٌم أفراد اتجاهات فً وأساسٌة
 (289 - 252  :Yukl, 1989 وهذه ) جهودهم مناا اماا هجزء تمثل وأتباعهم، القادة بٌن المشتركة العملٌة 

 .معقدة تنظٌمٌة تغٌٌرات ألٌة المبذولة
 لدٌه التغٌٌري القائد أن ٌجد حٌث أتباعه، فً بتؤثٌر القائد ٌتعلق فٌما األخص وعلى Bass(  1985 طور ) وقد

اا نموذج ٌكون أن وٌمكن الشخصً، وٌثٌر اهتمامهم لؤلفراد، الفكري الحافز ٌقدم فهو  "الكارٌزما "صفات 
 وٌطورون الجدٌدة، الرإٌة وٌضعون التغٌٌر باستمرار، ٌتوقعون  "المحولٌن"  القادة أن نجد وبذلك. لآلخرٌن



 فً مشاركتهم خبلل من بقوتهم األفراد وٌشعرون ومفهومه الجدٌد، القدٌم، بمفهومه التنظٌم بٌن القٌم المشتركة
 .( Cushman & King, 1995) . العملٌة هذه
 تمت قد ( كؤنه Transformational Ieadershipالتحوٌلٌة )  القٌادة نمط أن لنا ٌبدو أخرى ناحٌة ومن

 .(Tichy & Devenna  1990حدد )  حٌث التغٌٌر، فً ما تتطلبه القٌادةاا تمام ٌبلئم لكً صٌاغته
 

 كالتالً : وهً فٌها القائد مهام تحدٌد طرٌق عن للقٌادة التحوٌلٌة صورة
 .والتغٌٌر للتجدٌد حاجة لوجود إدراك -أ 
 .جدٌدة رإٌة إبداع على العمل -ب 
 .للمنظمة المإسساتً العمل ناا مجزء التغٌٌر جعل -ج 
 

 فً المدٌرون ٌستخدمها التً الطرق من مجموعة إلى دالصد ( بهذا Balogun & Hailey 1999 كل ) ٌشٌر
 وتشمل : التغٌٌر عملٌة بها تدار التً بالكٌفٌة وتتعلق التغٌٌر إدارة
 .ودعمهم التزامهم لكسب التغٌٌر بضرورة العاملٌن إقناع وتتضمن والتعلٌم، االتصال -1
فٌها التغٌٌر.  ٌتم التً والكٌفٌة التغٌٌر محتوى ٌخص فٌما العاملٌن من الواسعة المشاركة وتتضمن التعاون، -2

 األسلوب. هذا على المناسبة األمثلة من العمل ورش وتعتبر
 ٌترك مما التغٌٌر، مجاالت بعض فً المحدود بالتدخل للعاملٌن المجال ٌتاح حٌث والتدخل، المشاركة -3

 برمتها. التغٌٌر عملٌة بمخرجات بالتحكم التغٌٌر لقادة المجال
 بتنفٌذ هذه العاملون ٌقوم فٌما بالتغٌٌر، المتعلقة القرارات معظم باتخاذ التغٌٌر قادة ٌقوم حٌث التوجٌه، -4

 .القرارات
 الذي ٌقود األمر التغٌٌر، تحقٌق فً اإلسراع لغاٌات العاملٌن على التغٌٌر فرض ٌتم الحالة هذه وفً اإلكراه، -5

 .التغٌٌر لهذا أكبر مقاومة إلى
 

 وهً أدوار، خمسة إلى التغٌٌر قائد ٌلعبها أن ٌمكن التً ( األدوار Harvey & Brown 2001صنف )  ولقد
 إلى الدور هذا ٌهدف ال (، حٌث Stabilizrالموازن )  أو المثبت وهً : دور التغٌٌر، إلدارة بمثابة طرق

 .التنظٌم فً العلٌا اإلدارة من بتوجٌهات العمل استمرارٌة على ٌركز إنما العاملٌن، أو رضا الفاعلٌة تحقٌق
 والمحافظة معنوٌاتهم، ورفع العاملٌن إرضاء على ٌركز ( الذي Cheerleaderالمشجع )   بدور ٌقوم كما
 ( Analyzerالمحلل )  ودور التنظٌمٌة، والصراعات الخبلفات وتخطً التنظٌم، داخل وتآلف االنسجام على
 ( Persuaderالمقنع )  ودور المشاكل، لحل العقبلنً المدخل خبلل من التنظٌمٌة الفاعلٌة ٌركز على الذي
 من قدر أكبر لتحقٌق ٌسعى ( الذي Pathfinderالمرشد )  ودور التنظٌمٌة، والفاعلٌة المعنوٌةببعدي  ٌهتم الذي

 الجماعً. بالعمل االهتمام خبلل من الوظٌفً التنظٌمٌة والرضا الفاعلٌة
 

 التغٌٌر قٌادة أبعاد
 حول أجرٌت التً المٌدانٌة والدراسات البحوث نتائج ضوء فً المإسسة فً التغٌٌر قٌادة أبعاد إبراز وٌمكن
 اآلتً : النحو على التغٌٌر قٌادة طبٌعة

 للمنظمة. مشتركة عامة رإٌة تطوٌر -أ 
 وأولوٌاتها. المنظمة أهداف بخصوص جماعً اتفاق بناء -ب 
 المنظمة. داخل مشتركة ثقافة بناء -ج 
 ٌحتذى (. سلوكً نموذج تقدٌم(  السلوك نمذجة -د 
 المنظمة. فً العاملٌن لدى الفردٌة والفروق الحاجات مراعاة -ه 
 الفكرٌة. االستشارة أو الذهنً التحفٌز -و 
 العاملٌن. من عالً أداء مستوٌات توقع -ز 
 التغٌٌر. هٌكلة -ح 

 
 



 
 التغٌٌر قٌادة الشكل : أبعاد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقلٌدٌة النظرٌة

 النظرٌة أنهذه  أصحاب وٌرى تتكرر ال والقدرات فذة، بمواهب ٌولدون اإلفراد أن : العظٌم الرجل نظرٌة 
عظٌمة  مواهب مؤلوفة وامتبلكهم غٌر راتدق من هب ٌتمتعون الم المجتمع فً ٌبرزون العظام الرجال
 .ٌوجهونها التً المواقف كانت أٌا قادة منهم تجعل وراثٌة وسمات

 

 أبعاد

 قٌادة

 التغٌٌر

 نمذجة السلوك

 مراعاة الحاجات

 الفردٌة للعاملٌن

 التحفٌز الذهنً و

 االستثارة الفكرٌة

 توقع مستوٌات

 اداء علٌا من

 العاملٌن

 هٌكلة التغٌٌر

 بناء اتفاق جماعً

 بخصوص األهداف

 واألولٌات

 بناء ثقافة مشتركة

 تطوٌر رؤٌة عامة

 مشتركة

نظريات القيادة 
 التربوية

النظرٌة 
 الموقفٌة

 المسار

 أو الهدف 
 التفاعلٌة

النظرٌة 
 السلوكٌة

 نظرٌة 

X-Y 
الشبكة 
 االدارٌة

النظرٌة 
 التقلٌدٌة

 التدرٌب
 السمات

 

الرجل 
 العظٌم



 مثل الشخصٌة الصفات من مجموعة ٌملك الذي الفرد أن على النظرٌة تقوم  :السمات نظرٌة : 
 والمهارة الحسنة، والقدوة والمبادأة والشجاعة والحماس التعاون على والقدرة والحزم والدهاء الذكاء) 

 حٌث ،قائداا  ٌعتبر االنسانٌة، للعبلقات ومراعاته التكٌف، على والقدرة واإلنجاز والمسئولٌة والتقدٌر اللغوٌة
 التدرٌب من وجٌزة فترة فً اكتسابها ٌمكن وال نفسه فً عمٌقة جذور ذات السمات هذه تكون ما غالبا إنه

 .واإلعداد

 مجموعة تعرض التدرٌب خبلل من قائد ٌصبح أن إنسان لكل ٌمكن أنه النظرٌة هذه فلسفة  :التدرٌب نظرٌة 
 تتواجد ال التً الباقٌة الصفات على وٌدرب فٌه موجود ما على فٌبقى المتدرب على الشخصٌة الصفات من
 .فٌه
 

 السلوكٌة النظرٌة

 أنماط خمسة الى القٌادي السلوك تصنٌف موتون وجٌن ببلك روبرت أستطاع  :اإلدارٌة الشبكة نظرٌة 
 بعدٌن فً القادة اهتمام درجة النظرٌة هذه وتعكس اساسٌة

 االنتاج 
 االفراد 

 

Y نظرٌة X نظرٌة 

 ٌن تحمل المسئولٌة،فضلو 
 .زٌادة مشاركته فً صنع واتخاذ القرار 
  والمرإوسٌن فً حل المشاكلالتعاون بٌن الرإساء 
 االلتزام بالعمل نتٌجة المكافؤة 
 تفعٌل الرقابة الذاتٌة 

 عدم حب العمل 
 تقص الطموح لدٌهم 
  عدم الرغبة فً المسإولٌة وٌفضل التحفٌز

 المادي
 االلتزام بالعمل نتٌجة العقاب 

 
 

 بٌن مزج الخارجٌة والظروف الشخصٌة الجوانب بٌن تفاعلٌة عملٌة)  التوافقٌة(  : التفاعلٌة نظرٌة 
 .البٌئة من المكتسبة والصفات الوراثٌة الصفات

 

 الهدف أو المسار نظرٌة  : 
 ٌعمل حٌث المرإوسٌن، وتحفز القٌادي السلوك بٌن الربط محاولة التحفٌز ًالت أساس على نظرٌة هذه تقوم
 القادة أن على وتقوم لآلخرٌن، قدوة لٌكون سلوكه تغٌٌر خبلل من العاملٌن سلوك فً التؤثٌر على القائد

 .أهدافهم لتحقٌق ٌقودهم سوف ذلك بؤن لتوقعهم واحد طرٌق فً ٌسٌرون لهم والتابعٌن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلدارٌة القٌادة أنماط
 

 

 
 
 
 

 الدٌمقراطً

 نمط البناء أو

 التوجٌهً

 النمط

 االٌجابً

 النمط

 التشاركً

 أنماط القٌادة

اشكال القائد 
 الدٌموقراطً

ٌتٌح قدراً بسٌطاً من 
الحرٌة والمشاركة فً 

 صنع القرار

ٌحدد المشكلة وٌرسم 
 الحدود

ٌتخذ القرار بنفسة 
ولكن ٌحرض على 

 اثارة الحوار

ٌترك لمرؤوسٌة 
 امر اتخاذ القرار

ٌتٌح فرصة اكبر 
للمشاركة فً اتخاذ 

 القرار



 الدٌمقراطٌة القٌادة وعٌوب مزاٌا
 

 المزاٌا العٌوب

  القٌادٌة. مهامهتخلً القائد عن بعض 

  ٌمٌل  من ال المرؤوسٌنقد ٌوجد من
 . المسؤولٌةٌحب تحمل  وال

  تستلزم كثٌرا من الوقت والجهد
 والتنظٌم.

 .ٌشجع على التجدٌد واالبداع واالبتكار 

 .االحترام المتبادل بٌن القائد والمجموعة 

 .المشاركة فً التخطٌط وصنع القرار 

 .مراعاة المشاعر والجوانب االنسانٌة 

   للمؤسسة .ٌقوي اواصر االنتماء والتماسك 

 .ٌنمً روح الصداقة والتعاون وروح الفرٌق 

 والتحسٌن توفٌر المناخ النفسً المالئم لزٌادة االنتاجٌة 

 
 

 
 
 
 

 المزاٌا العٌوب
  المرؤوسٌنانخفاض الروح المعنوٌة لدى. 

 ٌقتل روح المبادرة واالبتكار لدى المرؤوسٌن.
  نحو قائدهم والعمل المرؤوسٌنٌولد الكراهٌة لدى 
 .ٌحدث فراغا وفوضى فً العمل 
 العمل فً وفوضى فراغا ٌحدث. 
 فً تٌسٌر االمور وشئون العمل. هالتسلط واالكرا 
 .حب التحكم والسٌطرة فً جمٌع االمور االدارٌة 

  قد ٌكون ناجحا خالل االزمات او الظروف
 الطارئة  التً تتطلب الحزم والشدة.

  قد ٌكون ناجحا فً التطبٌق مع بعض
ٌجدي معهم النمط  الذي ال المرؤوسٌن 
 الدٌمقراطً.

 

القائد االوتوقراطً 
 المتشدد

القائد االوتوقراطً 
 الخٌر

القائد االوتوقراطً 
 النادر او اللبق



 

 
 

 الترسلٌة القٌادة وعٌوب مزاٌا
 

 المزاٌا العٌوب

  تفكك الجماعة طالما ان الروابط بٌن االفراد قد
 انعدمت تماما.

  ازدواجٌة الجهود واضاعة الكثٌر من الوقت
 .وإهداره

 .ٌجعل المرؤوسٌن ٌفتقرون الى الضبط والتنظٌم 
  الهروب من المسئولٌة  نتٌجة تفوٌض القائد

 .لألخرٌنالسلطة 
 ولٌن.عدم السٌطرة على المسئ 
 .عدم وجود حماسة حقٌقة للعمل 

 ذا النمط جٌدا وناجحا عندما ٌكونقد ٌكون ه 
 المرؤوسٌن على مستوى عال من التعلٌم.

   ٌصلح هذا النمط عندما ٌحسن القائد اختٌار
 ٌن.من ٌفوضهم للسلطة من المرؤوس

 
 
 

 اخوكم / البرهً

 النمط الترسلً

 الفوضوي الموجه غٌر المطلق الحر التسٌبً


