التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

نظريات القيادة
 -1نظرية القيادة الوظيفية
•

دراسة ميام ووظائف القيادة والمعايير المتصمة بيا .

•

تتعمق بتوزيع المسؤوليات والميام القيادية" .التوجيو ،اتخاذ الق اررات ،التخطيط،

التنسيق ".
 -2النظرية الموقفية
•

فم ْن يصمح لمقيادة في مرحمة
والتي تربط السموك القيادي بالموقف واألحوال المحيطة َ

قد ال يكون مناسباً لمرحمة أخرى .

• العناصر المؤثرة في ىذه النظرية :
أ -صفات القائد
ب -صفات األتباع
ج -صفات الموقف وطبيعة الحالة .
 -3النظرية السماتية  /الخصائصية :
• تركز عمى شخصية القائد وخصائصو وتختمف المعايير في تحديد ىذه الخصائص من
مجتمع آلخر .
• ىناك خمسة أنواع لمسمات القيادية ىي:
السمات الجسمية "كالصحة والطول والعرض "
السمات المعرفية " الذكاء ،الثقافة ،توقع المستقبل ...الخ " .
السمات االجتماعية " فن التعامل ،كسب اآلخرين ،حسن االتصال ...الخ " .
السمات االنفعالية " كالنضج االنفعالي  ،وضبط النفس  ...الخ ".
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السمات الشكمية " جمال المظير ،الذوق العام...الخ " وىي سمات قد تتخمف من شخص
إلى آخر .

 -4النظرية التفاعمية  /التكاممية :
• تعد القيادة عممية تفاعل اجتماعي ترتكز عمى األبعاد التالية:
السمات  +عناصر الموقف  +خصائص المنظمة المراد قيادتيا .
• حيث تركز ىذه النظرية عمى معيا اًر أساسياً يتمحور حول قدرة القائد عمى التفاعل مع
عناصر الموقف والميام المحددة وأعضاء الفئة المقودة وقيادة اإلتباع نحو األىداف
المنشودة بنجاح وفعالية

كيف تكون إنسان يتّصف بالكاريزما تعريف الكاريزما
ىي كممة إنجميزّية  Charismaوالتي تعود الكممة لألصل اليوناني ومعناىا باليونانية ىي
معينة التي تتّصف
اليدية أو التفضيل اإلليي ،وىي كممة يتم ربطيا
اليبة أو
بشخصية ّ
ّ
ّ
بصفات عديدة والتي توجد فييا صفات تختمف عن الباقي ،ويمكن ربط ىذه الكممة
معينة التي ليا تأثير كبير في دورىا الوظيفي والعممي .
بمؤسسة أو شركة أو مناصب ّ
ّ
الشخصية التي تتّصف بالكاريزما
ّ
يزمية والتي تكون ليا
فيي كممة تطمق عمى بعض األشخاص الذين يمتازون
بشخصية كار ّ
ّ

طبيعية في إليام
طبيعية في القيادة واقناع اآلخرين وأسرىم ،وليم قدرة غير
قدرات غير
ّ
ّ
اآلخرين عند اإلتصال بيم والتواصل معيم وجذب اإلنتباه ليم بشكل غير طبيعي وغير

محسوس بحيث يجذب الشخص الذي يتكمّم معوُ دون أن يشعر بناحية الجذب تجاه

يزمية ،وىي صفات يضعيا اهلل تعالى بمن يشاء والتي ال تدخل فييا جمال
الشخص الكار ّ
الشخصية التي غير
العفوية من ناحية المبس و
الشخص أو مظيرِه ولكن يدخل فييا أحياناً
ّ
ّ
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قيادية بطبعيا التي يدخل في القيادة بمشاعر
مقمّدة ،وىذه الشخصيات تعتبر شخصيات
ّ

دون تسمّط أو خوف ،بل يتخمّميا القيادة فييا من باب الحب والعمل والتشجيع ،وىي
لتميزىا عن غيرىا ،وىذه الشخصيات التي يدخل فييا
شخصية ناجحة في المجتمعات ّ
ّ
الناس ،وليا
طابع الطغيان بمعنى تطغي ىذه
الشخصية في الحضور وتثبت بريقيا بين ّ
ّ
شخصية محبوبة جداً بحيث تشعر عند
تأثير إيجابي عمى األشخاص المحيطين فيو ،وىي
ّ

الشخصية غياب كثير لما فييا من صفات ال توجد في أي شخص عبارة عن
غياب ىذه
ّ

شخصية مستنسخة من شخصيات أخرى ال معنى ليا وال ىدف فييا ،فيي شخصيات ال
ّ
يدخل فييا التقميد أو الزور أو الكذب ويكون فييا رابط ما بين القمب والعقل ،بحيث

يتمتّعون بإحساس كبير جداً بمن حوليم وعقول كبيرة ،فمن أصعب األمور التي تواجو
ِ
اإلنسان أن يوافق ما بين ِ
الشخصية الوحيدة التي توافق ما بين العقل
وقمبو معاً ،فيي
عقمو
ّ

ألنو صنع من ِ
شخصية
نفسو
ّ
والقمب بشكل يصعب تقميدهُ أو بمعنى آخر ال يمكن تقميدهُُ ّ ،
ال يمكن تقميدىا ميما حاول الشخص .

 -1عدد تقميد اآلخرين  :فيي موجودة عند الكثيرين الذين يقمّدون اآلخرين وشائعة بين
ِ
داخمو
أحبوهُ ،ولكن اهلل خمق اإلنسان وفي
الناس الذين يقمّدون أناس نظروا الى ما ّ
ِ
نفسو وعند إكتشافيا يستطيع
معينة يجب أن يبحث عنيا في داخل
شخصية ّ
ّ
اإلنسان أن يصنعيا .

 -2الثقة بالنفس  :الثقة بالنفس أصعب من الثقة باآلخرين ،فالكثير من الناس من
أن اإلنسان
يش ّكون بما يفعمون ،وال يعني ىذا أن ال يخطء اإلنسان ،ولكن بمعنى ّ

ويصححوُ ،ويعرف إيجابياتوُ ويظيرىا لتطغي عمى
ّ
يثق بما أخطأ ويعرف ما خطأهُ
ِ
ِ
ويصححيا .
سمبياتو
سمبياتو بعد أن يعرف ما ىي
ّ
 -3التفكير قبل أن تتكمّم  :ليس كل الناس ليا نفس العقل وال نفس النظرة وال نفس
القمب ،فال تتكمّم بتجريح وأن تكون إنسان متسامح مع من تتعامل .

التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

عامل الناس كما تحب أن يعامموك  :ال تعامل الناس إالّ كما تحب أن يعامموك فينا
ويتعرف عمييا اآلخرون .
وتتعرف عمييا
تكتشف نفسك
ّ
ّ
 -4إظهار العواطف  :العاطفة مطموبة في التعامل مع الناس والشعور بيم ولكن ليس
لدرجة اإلفراط فييا لتصبح شيء يداس عميو ،ولكن التوفيق بين العقل والقمب .
 -5الصبر  :ىي من أحد األمور التي يجب أن يحافظ عمييا اإلنسان ،فال يجب أن
ِ
يغير فكرة في ر ِ
إستسالمو لمظروف،
لمجرد
أسو
معين أو أن ّ
يتغير من أجل أمر ّ
ّ
ّ

شخصية ال تقير وال تغمبيا اإليام .
فالصبر تخمق
ّ

