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  ــدمـــةاملق

 

متنـا ولـه أالـدين وأتـم علينـا النعمـة وجعـل  ي أكمل لنـاذلاحلمد هللا ا 

علمنــا يوبعـث فينــا رسـوالً منـا يتلــو علينـا آياتــه ويزكينـا و ةاحلمـد خـري أمــ

 شـهادة تكـون وأشهد أن ال إله إال اهللا وحدة ال رشيك له ؛الكتاب واحلكمة

عبده ورسـوله أرسـله للعـاملني  اً وأشهد أن حممد ،ملن اعتصم هبا خري عصمة

ه بجوامـع الكلـم فـربام مجـع أشـتات احلكـم والعلـم يف كلمـة أو ة وخّص رمح

تكون لنا نـوراً ً مـن كـل  ةً له وأصحابه صالآوعىل  هصىل اهللا علي ،شطر كلمة

 .ظلمة وسلم تسليامً 

 :وبعد

أزمـة  اليـوم هـيفإن األزمة الشديدة التي وصـلت إليهـا أمـة اإلسـالم  

 -جل وعـال  -ة التي أرادها اهللا التخلف عن اإلمساك بزمام القيادة والسياد

ـــال ـــنام ق ـــة حي . / 0 1 2 3 4  :هلـــذه األم

: ; > =  ،]١١٠:آل عمران[5 6 7

A @ ? >]١٤٣:البقرة[.  



  
 

البــد للمجتمعــات البرشــية مــن قيــادة تــنظم شــؤوهنا وتقــيم العــدل ف 

بتعيني القائد يف أقل التجمعات البرشية حـني قـال  ^لقد أمر النبي  و،بينها

 .]أبو داود[ »أحدهم روامفليؤإذا خرج ثالثة يف سفر « :عليه الصالة والسالم

نام أمر بذلك ليكون أمرهم مجيعًا وال يتفرق هبم الـرأي إ« :قال اخلطايب

  .وال يقع بينهم االختالف

أفضـل مـن جـيش مـن  ،جيش من األرانب يقـوده أسـد« :قالواوقديًام  

 .»أسود يقوده أرنب

ما أبعد الفرق بني يـوم وقـف فيـه !ق بني الليلة والبارحة وما أبعد الفر 

 ،أمـام رســتم قائـد الفــرس ،ربعـي بــن عـامر كفــرد مـن جيــل قيـادي مســلم

إن اهللا ابتعثنا لنخرج من شـاء مـن « :ليرشح له مهمة هذه األمة القيادية قائالً 

ة ومن ضيق الدنيا إىل سـعة الـدنيا واآلخـر ،عبادة العباد إىل عبادة رب العباد

  .»ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم

وبني يوم نعيشه اآلن يقف فيه املسلمون عىل أعتاب الصليبيني واليهود 

وما زالت األمة يف انتظار ذلك  ،منهم سالم الذل واخلزي والعار نيستجدو

 .القائد املنتظر الذي يقودها إىل ذرى املجد والتمكني

                                                
 .٤٤٦أصول الدعوة ) ١(



  

  

ود القائـد اجليـد عـىل رأس ووجـ ومن ناحية أخرى فإن عمليـة القيـادة

كبـريًا مـن ختلـف األمـة يف  بل نكاد نقول إن جزءاً  ،عمله أمر غاية يف األمهية

لعـدم وجـود مـا  شتى امليادين بام فيها العلمية والتجارية واالقتصادية يرجع

 إذ كيـف .يكفي مـن القـادة يف منظامتنـا ومؤسسـاتنا االقتصـادية والتجاريـة

كيف تصـل دون ختطـيط ودراسـة للطريـق الـذي تبحر السفينة بدون ربان و

 :فيصُدق فينا قول القائل وما إىل ذلك تسلكه وحالة البحر

 ضّيع لربكب أشباٌح وأشباه أو          تاه الدليل فال تعجب إذا تاهوا 

 قصد السبيل وحادو عن سجاياه       الدليل فال تعجب إذا  تركواتاه 

 قـادة أن وذلـك الربانيـة، يـادةالق غيـاب التمكـني عوائـق أخطـر من إن

 القـادة صـلح فـإذا جسـدها، مـن الـرأس وبمنزلـة حياهتـا، عصب هم األمة

 فطــن ولقـد األمــة، إىل الفسـاد هـذا صــار القـادة فســد وإذا األمـة، صـلحت

 كـل حرصـوا ولذلك اإلسالمية، األمة حياة يف القيادة ألمهية اإلسالم أعداء

 وأزمـة األمـور نـوايص امتالك من نيةالربا القيادات يمكنوا أال عىل احلرص

 . األمة يف احلكم

 التايمز جريدة يف »وات مونتجومري« الربيطاين املسترشق رصحلقد و

 عـن املناسـب الكـالم يـتكلم الـذي املناسـب القائد وجد إذا«: قائال اللندنية

 السياســية القــوى كإحــدى يظهــر أن الــدين هلــذا املمكــن مــن فــإن اإلســالم

 .»أخرى مرة ملالعا يف العظمى

                                                
 .٢٥قادة العامل يقولون، ص) ١(



  
 

 ومنــع منترصــة، كقــوة اإلســالم حركــة دقّيــ قــد القيــادة هــذه غيــاب إن

 عـىل خطـرياً  منافسـاً  تكـون أن مـن اإلسالمية احلركات القيادات هذه غياب

 قـوى إىل تتحـول أن يمكـن احلركـات هذه لكن اإلسالمي، العامل يف السلطة

 .القيادة من النوع هلذا هتيأ إذا هائلة سياسية

باجلملة فال صالح للبرش إال بوجود القيادة كـام قـال الشـاعر اجلـاهيل و

  :األفوه األودي

  اة هلـمح الناس فـوىض ال َرس ال يصلُ 

ــــت ال يُ  ـــىل عُ والبي ــــى إال ع ـــد بتن   م

   وأعمــــــدةٌ  ـع أوتــــــادٌ فــــــإن جتّمـــــ
 

  اهلــــــم ســــــادواهّ ُج  ـراة إذاوال َســــ

ـــــ ــــــاد إذا مل ُت ــــــادُ وال عم   ـرس أوت

  ألمــر الــذي كــادواأبلغــوا ا وســـاكنٌ 
 

 

روي يف كثـرة مـا  أوعـدد  أزمـةفاعليـة ال  أزمـةهـي  أزمتنا أنومما يبني 

 ســمعت: ( العــاص بــن عمــرووصــف الــروم وفــاعليتهم فقــد قــال 

: عمـرو لـه فقـال »النـاس أكثـر والروم الساعة تقوم«: يقول ^  اهللا رسول

 .^  اهللا رسول من سمعت ما أقول: قال. تقول ما أبرص

 النـاس ألحلـم إهنم: أربع خلصاالً  فيهم إن ذلك قلت لئن: مروع فقال

 وخـريهم فـرة، بعـد كـرة وأوشـكهم مصـيبة، بعد إفاقة وأرسعهم فتنة، عند

  )١().امللوك ظلم من وأمنعهم مجيلة حسنة وخامسة وضعيف، ويتيم ملسكني

                                                
 .١٨٥التمكني لألمة اإلسالمية، ص) ١(

 ].أخرجه اإلمام مسلم[ )٢(



  

  

 الزمـان، آخر عن وسلم وآله عليه اهللا صىل النبي به خيرب غيبي خرب فهنا

 عمـرو وكـأنَّ  النـاس، أكثـر - الغرب - الروم يكون الساعة تقوم حينام هوأنَّ 

 عليهـا، يقوم التي واألساسيات األسباب من مجلة للبقاء أن رأى العاص بن

 التــي إجيابيــاهتم فيتأمــل - هبــم اخلبــري وهــو - الــروم إىل ينظــر نجــده ولــذا

 األوىل، قفـنياملث مهمـة هـي وهذه وبقائهم، بنائهم عىل املحافظة من مكنتهم

 منهـا، والتحذير السلبيات وَتصور وجلبها، اإلجيابيات َمتُثل يف تتمثل والتي

 .واجتناهبا بالسلبيات والتنبؤ اإلجيابيات، وابتكار صناعة عن فضالً 

 :ذكر –  العاص بن فعمرو

 األمــور واخــتالط الفــتن عنــد وحلــم عقــل أهــل الغــرب أن :أوالً  

 .الغرب تاريخ تصفح ملن تبدو واضحة حقيقة وهذه وتشاهبها،

 قـال كـام أو مصـيبة أو كبـوة بعد وهنوضاً  استدراكاً  أرسع أهنم :ثانياً  ثم

) أملانيـا( مثـاالً  وخـذ ،)منهـا واخلـروج بعالجهـا أخـربهم: (النـووي اإلمـام

 !بأس يمسها مل كأن فتية قوية الثانية العاملية احلرب بعد هنضت كيف

ــم ــاً  ث ــم :ثالث ــادرون أهن ــودةال إىل يب ــا إىل ع ــانوا م ــه ك ــد علي ــع بع  تراج

 .وانحسار

ــاً  ــل :ورابع ــامن التكاف ــي والتض ــنهم، االجتامع ــايتهم بي ــوق ورع  حلق

 وهـذه عندهم، احلاجات وأصحاب ضعفائهم حلقوق وانتصارهم بعضهم،

 َفضـَل  التي املساواة وحقوق اإلنسان، وحقوق املدنية، املؤسسات يف ظاهرة

 .كثرياً  الرشق عن الغرب هبا



  
 

ـــاً خام ـــم :س ـــية أخالقه ـــائعهم السياس ـــة وطب ـــي التحرري ـــرفض الت  ت

 ظلـم عـن النـاس أمنـع مـن فهـم للديكتاتورية، واخلنوع للظلم، االستسالم

 دسـاتريها يف حقوقها وُتقنن حقوقها، تنتزع الشعوب فرتى وامللوك، احلكام

 .األحوال تقلب مع يضمنها بام

 تقـوم التـي النسبية الغربية العدالة يف يكمن الطبائع هذه ملخص ولعل

 وال واألرض، السـاموات عليـه تقوم العدل بل اإلنسانية، املجتمعات عليها

ــه، إال تقــوم ــة الــدول فــإن ولــذا ب  يقيمهــا اهللا فــإن كــافرة كانــت وإن العادل

 اهللا فــإن مســلمة، كانــت وإن الظاملــة الديكتاتوريــة الــدول وأمــا وينرصــها،

 ميـزان وهـو والرشـعية، الكونيـة السنن يف ميزان أعظم خذلت ألهنا خيذهلا،

 .واملساواة العدالة

والشــيم   األخــالقهبــذه  أحــق أهنــا اإلســالم هــذه رســائل ألمــةوكــل 

 .العدد واملنهج والفطرة :القيادية  فهي متلك مقومات التأثري 

  .اللهم هيئ هلذه األمة قائًدا ربانًيا ينقاد للحق ويقودها

دت يف أذهاننـا ونطقـت هبـا هذه أسـئلة ونـداءات ودعـوات طاملـا تـرد 

 ،ألسنتنا وسمعناها بني جدران املساجد من أفواه اخلطباء عـىل أعـواد املنـابر

 .أمهية القيادةولكنها إنام تعرب تعبًريا مباًرشا عن 



  

  

 ومواصـفات وصـاياومن هنا كان هذا البحث املتواضع الـذي يتنـاول 

 ،ًا مـن جمـدها الضـائعالقائد الفعال واملؤثر الذي من شأنه أن يعيد لألمة شيئ

أسـأل اهللا أن ينفـع ،» لتكون قائدًا ناجحاً  دورة ودورة ثالثون «: وقد أسميته

 .به كل قائد وكل مريب وكل مسلم إنه ويل ذلك والقادر عليه

                                
  
  
  

�������������� 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  

  القيـادة

 

ـوق :الَقـْودُ  :قال ابـن منظـور :القيادة لغة يقـود الدابـة مـن  ،نقـيض السَّ

فالقود من أمـام والسـوق مـن خلـف واالسـم  ،ويسوقها من خلفها ،أمامها

 .من ذلك كله الِقياَدة

 ملــن وراءه   ويف هــذا لفتــة طيبــة أن القائــد يف املقدمــة ليكــون دلــيالً  

 .ريللخ وهادياً  مرشدًا ودليالً و

وسوف نذكر هنا بعض التعريفـات  

القيـادة  »فيـري« ملفهوم القيـادة فقـد عـرف

تشـمل أي جهــد لتشـكيل ســلوك « :بأهنـا

األفــراد أو اجلامعــات يف املؤسســة حيــث 

 بيــنام عرفهــا ،حتصــل املؤسســة مــن خالهلــا عــىل مزايــا أو حتقيــق ألغراضــها

م يف حتقيـق بأهنا عملية تأثري يف نشـاطات أفـراد أو جمموعـات تسـه» هرس«

 .األهداف يف موقف حمدد

عــىل شــخص أو  التــأثريقــدرة الفــرد يف « :بأهنــا» ليكــرت« وقــد عرفهــا

جمموعة وتوجيههم مـن اجـل كسـب تعـاوهنم وحفـزهم عـىل اعمـل بـأعىل 

 .)١(»املوضوعة  األهدافمن الكفاية يف سبيل حتقيق  درجة

                                                
)١( Likert ,Remsis .(1961),New Patterns  of Management .New York:McGraw-

Hill Book Co,p3.  
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ــادة بأهنــا ــرا«: وتعــرف القي ــأثري يف ســلوك إف د اجلامعــة املقــدرة عــىل الت

  )٢(»وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات املنشودة 

 أيضـاً من تنفيـذها بـل  والتأكد األوامر إصدارإذن ليست جمرد  ��������

وتنميــة روح اجلامعــة فـيام بيــنهم وإثــارة محاســهم  العمـلعــىل  األفــرادحفـز 

 .إليهيصلوا  أنمستوى يمكنهم  أعىلجهودهم للحصول عىل  أقىصليبذلوا 

 :ومن هنا يمكن أن نقول

وُيقـام ،ويوسـد األمـر إىل أهلـه  ،ال بد منها حتـى ترتتـب احليـاة����������

  .دون أن يأكل القوي الضعيف وُحيال ،العدل

 .ال بد منها يف احلياة حتى ترتتب��������

فالقائـد  ،لسلوك اإلجيايب والتقليل من السلبية يف العمللتدعيم ����������

 .هو ربان السفينة

وحسـم  ،السيطرة عىل مشكالت العمـل وحلهـامهمة من أجل ��������

 .اخلالفات والرتجيح بني اآلراء

إطـار  هي التـي تـنظم طاقـات العـاملني وجهـودهم لتنصـب يف����������

  .طط املنظمة بام حيقق األهداف املستقبلية هلا ويضمن نجاحهااخل

                                                
مطــابع :يف املجــاالت األمنيــة ،ســعد الــدين عشــاموي، ،الريــاض أســس اإلدارة وتطبيقاهتــا  )١(

 .٨٦أكاديمية نايف،ص



  
 

  فق قـيم وهي حتريك الناس نحو اهلدف  الدنيوي واألخروي و �������

 .رشيعة اإلسالم

يف اإلسالم معناها احلقيقي حتقيق اخلالفـة يف األرض مـن أجـل  �������

هبـا ولـو كانـت يف االجـتامع القليـل ^ الصالح واإلصالح، وقد أمر النبي 

إذا خـرج ثالثــة يف ســفر فليــؤمروا «: ^العـدد أو املتواضــع اهلــدف، يقــول 

القيادة اهتامًما كبًريا، يقول شـيخ  وهلذا أوىل علامء اإلسالم موضوع» أحدهم

جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبـات «: بن تيميةااإلسالم 

الــدين، بــل ال قيــام 

للـــدين إال هبـــا فـــإن 

ــــــتم  ــــــي آدم ال ت بن

مصـــــــــــلحتهم إال 

ـــــة  ـــــاع حلاج باإلمج

بعضــهم إىل بعــض، 

وال بــــد هلــــم عنــــد 

 . »االجتامع من رأس
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  القيادة والزعامة

� �

� �

 .ختتلف عن الزعامة فـاألخرية هـي صـفة تغلـب عليهـا املوهبـة����������

تربز معه فيها قدرتـه عـىل  اً ومنذ طفولته يامرس أدوار فالزعيم يكون موهوباً 

صـفة تغلــب عليهـا القــدرة عـىل تطــوير الــذات  :أمــا القيـادة فهــي .الزعامـة

ة وهي يف ذلك شأهنا مثل الزعام،لتصبح قادرة عىل إدارة وتوجيه املجموعة 

حتتاج إىل بعض املواهب ولكن هذه املواهب ال تكون هي األساس يف إبـراز 

صفات القائد بل إن العلم واخلربة واملامرسة والتـدرج يف الرقـي بالعالقـات 

والسلوكيات اإلنسانية تساعد القائد عىل أن يتوىل دوره القيادي يف جمموعته 

 .]٢٦:القصص[¥ ~ � ¡ ¢ £ ¤،بنجاح

صــفات املشــرتكة بــني الزعامــة والقيــادة الناجحــة وهنــاك بعــض ال

الصـرب والشخصـية القويمـة والصـحة النفسـية :مثل ،كالصفات الشخصية 

ــأن نقــول ــادة ب ــا نســتطيع أن نفصــل بــني الزعامــة والقي ن إ :والــذكاء ولكنن

ـــداف  ـــا نحـــو أه ـــراد واملجموعـــات وتوجيهه ـــي رئاســـة األف الزعامـــة ه

جيه األفراد واملجموعات مـن خـالل وطموحات الزعيم بينام القيادة هي تو

 .التفاعل معها والتأثري فيها نحو أهداف التنظيم
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واإلملــام بوظــائف  ،واملــوارد والتنظــيم ،إدارة األفــراد واملجموعــات« 

ومهـارات القيـادة كالتوجيـه واحلـث  ،اإلدارة كالتخطيط والتنظيم والرقابـة

وبأسـاليب فعالـة حتـدث االلتـزام والـوالء يف  ،والقدرة عىل اإلقناع والتـأثري

األفراد واملجموعات من أجل حتقيق أهداف التنظيم وبحيـث حتقـق أفضـل 

 .»النتائج

مـا مـن جمموعـة برشـية إال ويوجـد بينهـا قائـد يـدير  هنإ ويمكن القول 

 وحـديثاً  فالقيـادة كلمـة تتـداول قـديامً  ،أمورها ويمتلـك زمـام املبـادرة فيهـا

ـــت ولكنهـــا اشـــت ـــث كان ـــاحلروب واملعـــارك حي هرت قـــديام وارتبطـــت ب

 .يف إظهار مواصفات القائد وشخصيته اً رئيس االنتصارات يف احلروب سبباً 

ولقد شهد العامل قيادات كثرية سجلها التاريخ ولكن ثبـت بـام ال يـدع جمـاال 

ــادة  للشــك أن أفضــل قيــادة شــهدها التــاريخ ولــن يشــهد هلــا مثــيالً  هــي قي

حيث مجع فيها بني القوة العسـكرية واجلوانـب اإلنسـانية  ^الرسول حممد 

 .والرتبوية
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  القيادة واإلدارة

  

ــال  ــن رج ــري م ــرى كث ي

أن القيـــادة  اإلداريالفكـــر 

ـــــة « ـــــوهر العملي ـــــي ج ه

ـــة ـــا النـــابض  اإلداري وقلبه

ـــــــا، ـــــــاح  وأهن  اإلدارةمفت

 اإلدارةلقيادة مـع ا قيتوتل،»

وتنسـيقها مـن اجـل رشـية بتوجيـه اجلهـود ال أمههاعل يف كثري من العنارص ل

 .معينة  أهدافحتقيق 

 أنجــزء مــن القيــادة ،وهنــاك مــن يعتقــد  اإلدارة أنوهنــاك مــن يــرى 

 .علـم بيـنام القيـادة فـن  اإلدارة أن،وهناك من يـرى  اإلدارةجزء من  القيادة

 ، دارياإلتكــون دائــام يف قمــة اهلــرم والقيــادة  أنمــن  األول الــرأيوينطلـق 

 .الروتينية  األعاملوالقادة ال ينغمسون يف تفاصيل 

 رأيـهفيسـتند يف  اإلدارةالقيادة جـزءا مـن  أنالثاين الذي يرى  الرأي أما

 .الوظائف واملسؤوليات املنوطة باملدير  إحدىالقيادة هي  أن إىل
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تعمــل  أنمــنهام  ألي،ال يمكــن  متالزمتــانوالقيــادة  فــاإلدارةولــذلك 

 وسـيلة ، تبقـى واإلدارةهدفا ، أصبحتالقيادة  أن،إذ  األخرىن بفاعلية دو

،وتشــحذ اهلمــم وتلهــب  واإلســرتاتيجية واألهــدافدد االجتــاه فالقيــادة حتــ

تغيــريات منشـودة ،بيـنام عمــل  إحـداثمــن اجـل املشـاعر وتـدفع العـاملني 

خطيطيـة والتنظيميـة والرقابيـة مـن تالاألسـاليب كوسيلة من خالل  اإلدارة

 دقيق هذا التوجه املطلوب ،وبطريق متزنة بالضبط والربط ،ممـا يؤكـاجل حت

  .)١(لألخركالمها مكمل  أن

 :اآليت يوضح الفرق أكثر بني هذين املصطلحني اجلدول و

 اإلدارة القيادة

 .متأخر يف القرون األخرية هااحلديث عن .قديمة قدم التاريخ-١

تركز عىل العالقات اإلنسانية وهتـتم -٢

 .قبلباملست

ـــت ن ـــاز واألداء يف الوق ـــىل اإلنج ـــز ع رك

 .احلارض

 .تركز عىل العقل واملنطق .تركز عىل العاطفة -٣

حترص عىل التأكد من عدم اخلـوض -٤

 .إال يف املهم من األمور

 .تركز عىل املعايري وحل املشكالت

                                                
تطــــور الفكــــر املعــــارص ،إبــــراهيم عبــــد اهللا املنيــــف، الريــــاض ،آفــــاق اإلبــــداع للنرشــــ  )١(

 .٤٣١-٤٣٠م،ص ص ١٩٩٩واإلعالم،



  

  

هتــــــتم بالرؤيــــــة والتوجهــــــات -٥

ومتـارس أسـلوب القـدوة  سرتاتيجيةاإل

 والتدريب 

  .األداء واالهتامم باللوائح والنظمإتقان 

تبـاع قضاء األوقات الطويلـة مـع األ-٦

 .اً برش بوصفهم  واالهتامم هبم

االهـــتامم باالنجـــاز ونســـيان العالقـــات  

 .اإلنسانية

 :تركز عىل ثالث عمليات رئيسية-٧

حشـــد  -٢.حتديــد االجتـــاه الرؤيــة -١

التحفيــز  -٣القــوى حتــت هــذه الرؤيــة 

 .وشذ اهلمم 

 :اإلدارة عىل  تركز

. التوجيـــه-٣التنظـــيم  -٢.التخطــيط-١

 .الرقابة وحل املشكالت-٤

 ،القيـادة واإلدارة مهـمكال األمـرين املقارنة السابقة يتضح أن  ل من خال     

فالقيـادة بـدون إدارة جتعلنـا  ،هنام مًعا يشكالن جناحي اإلنجاز والنجـاحإ إذ

ــــامل املســــتقبل  ــــيش يف ع نع

إلنجــاز والعالقــات وهنمــل ا

احلارض الذي بدونه ال يمكن 

واإلدارة وحــدها  ،أن نســتمر

ــداف  ــا نبتعــد عــن األه جتعلن

البعيـــدة والصـــورة الكليــــة 

����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������� 



  
 

ــادئ ونســيان العالقــات اإلنســانية يف خضــم االهــتامم  ــالقيم واملب والــربط ب

  .باإلنجاز

 

 

 

 اإلدارةوظيفة  القيادةوظيفة 

 اآلخرينقيادة 

 قيادة البرش

 القيادة فن

 حيرر القائد

 القائد مثايل

 القائد يبادر

 القائد يبتكر قانون

 القائد يتعامل مع سلوكيات

 القائد يمنح

 إدارة الذات

 األشياء إدارة

 نظام اإلدارة

 )يؤطر(املدير يدبر 

 املدير واقعي

 املدير خيطط

 املدير يطبق القانون

 املدير يتعامل مع اهداف

 املدير يوزع

 



  

  

 

  القيادة والرئاسة
 

ــري مــن           ــبس يف كث ــانقــد يلت ــادة األحي ــىل املــرء ،فــال يفــرق بــني القي  ع

،فلكـل مـنهام األخرىوالرئاسة عىل الرغم من تباينهام ومتيـز كـل مـنهام عـىل 

 إذ حيتــل كــل مــن القائــد.ميدانــه الرحــب وميزتــه وهويتــه التــي ُيعــرف هبــا 

يف املؤسســة ،ويــامرس كـــل مــنهام اختصاصـــات  أعـــىل والــرئيس مركــزا 

  .يف املؤسسة األعضاءيبارشها بقية  ي لتمن تلك ا أعىلت وسلطا

 أفــراديف ســلوك  التــأثرييســتمد ســلطته الفعليــة مــن قدرتــه عــىل  ���������    

املؤسسة بشـكل يمكنـه مـن احلصـول عـىل والئهـم وطـاعتهم واسـتجابتهم 

 .وتوجيهاته ألوامره

الرسـمي  املؤسسـة وفـق التنظـيم أفـرادفهـي مفروضـة عـىل  ��������� أما      

ــاذ  ــتويات اخت ــلطة ومس ــز الس ــذي حيــدد مراك ــراراال ــمية  تالق ــة رس بطريق

 اجلامعـة، بـأفرادللتعلـيامت املوضـوعة وعالقتـه عمله وفقا فالرئيس يؤدي .

ن ولـ.  واملستويات املنوطة به وفـق السـلطة االختصاص  أساسوتقوم عىل 

نطــاق  متكــن مــن كســب والء اجلامعــة خــارج إذا إال  يكــون الــرئيس قائــداً 

 . )١(رسمية التي يامرسهالالسلطة ا

                                                
ــ )١( ــد خاش ــة الســعودية ،حمم ــة العربي ــة والتنظــيم اإلداري يف اململك ــادئ اإلدارة العام عجي مب

 .١٠١-١٠٠م،ص ص ١٩٨٧املهوس ، ،



  
 

 بطريقـةمـارس سـلطته عـىل مرؤوسـيه  إذايكـون قائـدًا  أن ���������ويمكن 

 .ليحوز عىل رضاهم واستجابتهم  والتأثري اإلقناع

الــرئيس فلــيس  أمــابــه ، وتقتنــعالتــي يقودهــا  املؤسســةتــرىض عنــه  �������� 

 .يهمى برضا مرؤوسيه بل هو مفروض علظحي أنبالرضورة 

 العمــل ، أهــدافالعــاملني مــثلام هيمــه حتقيــق  أهــدافحتقيــق  هيمــه ��������

 العـاملني التـي تعتـرب أهـدافالعمـل عـىل  بأهـدافوالرئيس يطغى اهتاممـه 

 .بالنسبة له ثانوية 

نتيجـة اهـتامم القائـد  املعنويـة حيشعر التـابعون بارتفـاع الـرو ����������يف ظل

ومــن ثــم  للمرؤوســني اإلنســاينانــب ملــل الــرئيس فيقــل اهتاممــه باجل ،هبــم

 .)٢(تنخفض لدهيم الروح املعنوية

الفصـل بـني القيـادة والرئاسـة لـيس دائـام وال  أنومما سـبق يمكـن القـول    

مطلقا ،فالرئاسة قد تلتقي بالقيادة ،بمنى انه فد يكون كل قائد رئيس ولكـن 

 .يكون كل رئيس قائد أنليس بالرضورة 

                                                
 .١٨٦م،ص١٩٩٧مكتبة عني شمس،:اإلدارة باألهداف والنتائج، سيد اهلواري، ،القاهرة  )٢(



  

  

 

  دــائـــالق

 

 سـلوكيف ذي يسـتخدم نفـوذه وقوتـه ليـؤثر هـو الشـخص الـ :��������

 .وتوجهات األفراد من حوله إلنجاز أهداف حمددة

هو الذي ينتظر منـه ممارسـة دور مـؤثر يف حتديـد واجتـاه أهـداف �������

 .اجلامعة

كلكــم راع وكلكــم « ^كــام قــال النبــي  ،ول عــن أتباعــهؤمســ���������

واملـرأة راعيـة  ،ول عـنهمؤرعيتـه ومسـفاألمري راع عىل  ،ول عن رعيتهؤمس

ول ؤوالعبـد راع عـىل مـال سـيده وهـو مسـ ولة عنـهؤعىل بيت زوجها ومس

 .»عنه

 .يضع األولوية للربامج التي تصقل شخصيته القيادية   ������  

وفـرض احرتامـه  ،هو الشخصية القـادرة عـىل اختيـار الرجـال �������� 

ووضـع كـل  ،هتم واسـتغالهلاواحلصول عىل حمبتهم ومعرفة إمكانـا ،عليهم

وتوزيـع  ،وبـث فكـرة القـوة واملسـاواة بيـنهم ،منهم يف املكان الـذي يالئمـه

                                                
 .أمحد بن عبد املحسن العساف –مهارات القيادة وصفات القائد ) ١(



  
 

وإرشاكهم مجيعًا يف خدمة هدٍف ساٍم عىل أن يتمثل فيـه  ،املسؤوليات عليهم

 .إيامن جاد باملهمة التي يقوم هبا

كـل الصـعاب بانيـًا  اً وينطلـق بذاتـه متحـدي، يصنع نفسه بنفسـه �������

 :وكام قال الشاعر  .    طموحه النبيل وهدفه السامي 

 فال تقنع بام دوَن النجومِ            إذا غامرت يف رشٍف مرومٍ 

فالقائـد ، ملستحيل للضعفاء فقط اف، ال يلتفت لكلمة املستحيل  ��������

بســهولة بـل يكـافح ليكرســ  طموحـهإجيـايب طمـوح مكـافح ال يتهــاون عـن 

 . املستحيل

 :وكام قيل   

 حياًة إال أن أتقدما   نفيسل              تأخرت أستبِق احلياة فلم أجد  

ليحملهـا    مؤسستهمن يبث الفكرة  املثالية  التي يؤمن هبا يف هو  ������

 .يف تنفيذه الفكرة رغم كل العقبات عىل  معاونته

 هو من يريد ثم يعمل  ويثـري رغبـة العمـل يف  نفـوس اآلخـرين ��������

 .ختطيط  عليهم اجلهود  واملسئوليات  لتحقيق ما أرادويوزع  

يف  ســيبل  العمــل  إىلهــو الــذي يــرى ويفكــر ويعمــل  ويــدفع  ��������

 .العامة املصلحة



  

  

 ،مثـل السـلوكيات الرفيعـة  األساسـيةالصـفات  ببعضيتصف  ��������

والطاقـة العاليـة ،والرباعــة يف حتديـد األولويـات ،والشــجاعة والتفـاين ،ثــم 

 .واإلبداع ،والتكيف واحلامس ،فالواقعية والرغبةالتحرر 

يعجب الناس بالقائد صاحب املواقـف الثابتـة وتبعونـه : ����  ������

إذا ال�ریح  "،وال يثقـون  بمـن يغـري موقفـه حسـب املوضـة السـائدة طائعني 

  .مالت مال حیث تمیل

،يـرى العـامل  يف الـرتاب  وأقدامهه يف السحاب يضع رأس �����  ������

للواقع  وال ينفصل عـن بيئتـه  ن فوق وحيدد اجتاه املستقبل ،ويبقى مالمساً م

  .وعن ضمري جمتمعه

ويؤلـف بيـنهم فهـو جيمـع وال  اآلخـرينيوحـد مواقـف �������  ������

عامل (يفرق ،يود وال يشتت ،يربط وال يفكك ،يصل وال يقطع ،وهو ليس 

طـي مـرور جيهـات ،ولـيس رشوالتو األوامـرمتـر مـن خاللـه كـل )سـنرتال 

الطريق الصـحيح ليسـري بل هو مهندس فنان ،يرسم .  تااإلشاريعطي كل 

 .فوقه اجلميع دون زحام أو صدام

 .إذا انتزعت من تربتهـا فقـدت خصـوبتها فهو الشجرة ��������  ������

كومة عىل وجـه حإنه يفكر عامليًا ويترصف حمليًا ،وعندما يدرك انه ال توجد 

،يرضــب املثــل يف  أرادتتــى لــو حالت ، تســتطيع حــل كــل املشــك األرض



  
 

بلده ،ولكـن ال  أو أرستهوهو عندما يكرب ،قد يبتعد عن .العطاء االجتامعي 

ألنــه سـيكون أكثــر عطـاًء يف مكانـه اجلديــد وال يلبـث أن يعــود يفعـل ذلـك 

 .أدراجه إىل منبته األصيل

دما يكسب دائام ،وعن أنفهو ال يرص عىل   إذا كان حمامياً ��������  ������

،فهو يبحث عن العـدل قبـل  اآلخرونخيرس  أنيكسب ليس من الرضوري 

عـىل حسـاب  ال يبحـث عـن الـربح وإذا كـان مـديراً .يبحث عـن النرصـ  أن

 املبدأ هو العمالءكل  إرضاءيتحدى العرف السائد بان  -مثالً –،فهو املبادئ

قبـل ضمريه و وإرضاءالعمالء  إرضاء إىليد عنه ،ويسعى املطلق الذي ال حي

 .ذلك ربه

يقـود مـن األمـام ،فهـو يتقـدم إذا  نليس من الرضـوري أ�����  ������

كان اخلطر يف األمام ،ويتأخر ليدفع النـاس مـن اخللـف إذا جـاء اخلطـر مـن 

وخيتفي وسط .ويوجه من األطراف ليعوض ضعف امليمنة وامليرسة .الوراء 

 .اجلموع تاركًا الساحة لذوي اخلربة والكفاءة

احلساســية تتعلــق بــإدارة التناقضــات وحتقيــق املعادلــة :������  ��������

الصعبة بني أن يكون طموحا من ناحية ،دون أن يغطي طموحه عىل طمـوح 

اآلخرين ،وبـني أن يكـون صـبورًا وهادئـا دون أن جيعـل العـاملني يفقـدون 

اإلحساس بإحلاح العمـل  وقيمـة الوقـت ،وبـني أن يكـون حـارضًا ومتاحـًا 



  

  

ــن حي ــل م ــاعدة ك ــن ملس ــل ل ــل يشء وأن العم ــه ك ــوحي بأن ــه دون أن ي   تاج

 .يتم دونه

،يتقــدم مــن يــدخل مــن البــاب وال يقفــز مــن الشــباك ��������  ��������

قبـل  األمـاميالصفوف الوسطى ،ثم جيلس يف الصـف  إىلالصفوف اخللفية 

،ويـتعلم  التفاصـيليركز القائد عىل  اإلدارةلة حيف مر .جيلس عىل املنصة أن

ويقلـل  األفـراد أفضـلاول اختيـار حـة ،فيحيحبطريقـة صـ املاألعأداء كل 

��التكاليف ،ويقلد املديرين الناجحني وحيافظ عىل نجاح من سبقوه �

ـــد بالتشـــخيص وحـــل  يبـــدأيف هـــذه املرحلـــة ����������  ��������� القائ

،ويفاضل بني البدائل وخيتـار  األهدافدد لل املشكالت ،وحياملشكالت ،حي

الـة ،لكنـه يف كـل تطـور احل ويراقـبلـدواء ،ا أنجـعاحللول ،ويصف  أفضل

 واجلــراح )األولاملســاعد (املمرضــةجانبــه  إىلده ،نجــد حــهــذا ال يعمــل و

 ،أي انه يعمل ضمن فريق.واملخترب  وأخصائي األشعة)اخلبري االستشاري(

 .واملريض جزء من هذا الفريق

العمــل كليــه  أمــورلــة يفــوض القائــد حيف هــذه املر�������  ��������

 كـل يشء ، أداءمن  اآلخرينن مكّ هو دور املفوض الذي يُ يه ويلعب ملساعد

ــام ا ــائج واملراقبــة عــن بعــد ،وكل ــة تقيــيم النت د حــتــاج احويبــارش هــو عملي

ــاءً  عــىل طلــب املرؤوســني وال حيرشــ انفــه يف التفاصــيل  ملســاعدته يتقــدم بن

 . أبداً الصغرية 



  
 

حيقـق  أنللقائـد  بالنتـائج ،وال يمكـن هو من أكثر الناس اهتامماً  ������

 .أوالً فعال  أداء إىلعمل ،وحول العمل  إىلما يريده إال إذا حول رؤيته 

 .،»إنــام النــاس كاإلبــل املائـة؛ ال تكــاد جتــد فيهــا راحلــة« :^يقـول 

وكـذلك  .اإلبـل نـادرة الوجـود يف ،والراحلة هي الناقة القوية رسيعة السـري

 .ود ضئيلةال جتده إال بحد ،العنرص القيادي يف الناس

وُجــد القنــوط إىل الرجــال ســبيله        

ــــه                    ــــمِو فِعال ــــرٍد يف س ــــُرب ف ول
 

ـــبيال ـــوط س ـــد القن ـــك مل جي   والي

ــــيال ــــادل ج ــــا ُيع ه خلق ــــوِّ   وعُل
 

إىل الســرية النبويــة الرشــيفة نجــد أن عــدد الصــحابة  وبــالنظر العميــق

ــذين بقــي هلــم ذكــر ــاريخ رضــوان اهللا علــيهم ال  نيحــوايل ألفــ انكــ ،يف الت

مائـة ألـف  بيـنام زاد عـدد الـذين حرضـوا حجـة الـوداع عـن ،ومخسامئة فقط

 كام نجد من بني الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول من كان قائدًا قبـل .شخص

إســالمه وأثنــاء ردتــه وبعــد عودتــه لإلســالم مثــل عمــرو بــن معــدي كــرب 

 .وغريهم وطليحة األسدي

                                                
: ٦١٣٣رواه البخـاري يف كتــاب الرقـاق، بــاب العزلـة راحــة مـن خــالط السـوء، احلــديث ) ١(

٥/٢٣٨٣. 



  

  

 ال ينطبـق عليـه حابة كـأيب ذر وباملقابل نجد أن بعض أتقى الصـ

ورغم أن أبا ذر كانت لديه القدرة عـىل  .تعريف القيادة ومل يتول اإلمارة أبداً 

ولعل هذا يوضح لنا  .وهداية الناس إال أن ذلك مل يمكنه من القيادة الدعوة

وبـني القـدرة عـىل  »الداعيـة النـاجح«الفعالة عـىل الـدعوة  الفرق بني القدرة

هنـاك وال شـك مـن حيسـن الـدعوة وال حيسـن  إن .»د النـاجحالقائ«القيادة 

 إليـه  وكالمهـا حتتـاج .الـدعوة القيـادة وهنـاك مـن حيسـن القيـادة وال حيسـن

  .األمة

كـل حسـب مـا  ،وجنـوداً  لقد أخرج النبي عليه الصـالة والسـالم قـادة

  .حباه اهللا به من قدرات وإمكانيات يسخرها يف سبيل اهللا

ــا  ــة  ^ســلمني املوجــودين يف عرصــ النبــي تقســيم امل ويمكنن إىل ثالث

 :هي أصناف

واسـتمرت  ،فرت لدهيم القدرات القيادية قبل إسـالمهماالذين تو -١

هم اإلسالم بصـقلها وتوجيههـا وهتـذيبها وتنميتهـا سااإلسالم و لدهيم بعد

بن الوليـد وعمـرو بـن العـاص وسـعد بـن أيب  مثل عمر بن اخلطاب وخالد

 .جهل وغريهم وقاص وعكرمة بن أيب

وهـؤالء وجههـم  .فر لـدهيم هـذه القـدرات القياديـةامل تتـو الـذين -٢

ما حيسنون عمله مثل الدعوة أو العلـم أو  الرسول عليه الصالة والسالم إىل



  
 

املجـــاالت األخـــرى 

التي أبدعوا فيها مثـل 

ــن  أيب ــد اهللا ب ذر وعب

 .مسعود 

الذين ولدوا  -٣

ــالم ــأوا يف اإلس  .ونش

يف مــن نشــأ  ومــنهم

املدينة املنورة وتعامـل 

الرسول عليـه الصـالة والسـالم توجيهـًا  بشكل مبارش فوجهه ^مع النبي 

 .واحلسني وعبد اهللا بـن الـزبري ومنهم احلسن .قياديًا فأصبحوا قادة يف الكرب

 .يف حني برز ابن العباس كعامل وداعية

قــادة مــن أولئــك الــذين كانــت لــدهيم القــدرات  ^النبــي  لقــد صــنع

ه اهللا هبذه القدرات فلم يتغري ولكن تم توجيـه أما الذي مل حيب .ادية أصالً القي

عض وكـان اهـتامم الرسـول بـب .متميـز يف عملـه وإنجـازه نشـاطه إىل مـا هـو

يف تنميـة املواهـب القياديـة لـدهيم بحيـث  امً هـماألطفال وتوجيهه هلم عامًال 

 .األتباع أصبح معظمهم قادة بارزين حيظون باحرتام

                                                
 .٦٢-٦١: طارق السويدان، فيصل بارشاحيل. صناعة القائد،) ١(
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جتـده أخـي وهـذا مـا  النـاجح والقائد الفاعل عاديوهناك فرق بني القائد ال

 :آليتيف اجلدول ا القارئ

 )الفعال(الناجح القائد  عاديالقائد ال

يســـــتخدم ســـــلطته الشخصـــــية  .يستخدم سلطته الرسمية

 .الرسميةو

 .حيقق النتائج .ينفذ العمل

يعمل من يـديرهم يف حضـوره ويف 

 .تفاعلونغيابه قد ال ي

 .يتفاعلون يف حضوره ويف غيابه

سلوك اآلخرين يف األجل  يف  ر مؤث

 .القصري

يف ًا وكفـــاءة وتطـــوير اً يـــرتك أثـــر

 .األجل الطويل
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 .يصنع األبطال .حياول أن يكون بطالً 

 .يعمل التغيري بنفسه .يتفاعل مع التغيري
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  الناجح القائد
 

  .نخريعدم اختالق األعذار أو لوم اآلب يمتاز �������������

األشـخاص الـذين يتعامـل  تـاز بقدرتـه عـىل أن يتبعـهيم��������������

  .معهم طواعية

فر ما االقديمة إذا تو لدية القدرة عن التنازل عن األفكار����������������

  .هو خري منها

  .وليات للموظفنيؤيمنح املس��������������

هو من يطـور رؤيـة واضـحة ملؤسسـته وأيـن يريـدها أن ����������������

  .تصل

ومـا هـي املبـادئ التـي  ،خيرب من هم حوله ما هـي قيمتـه��������������

 .يعرفوها ينتهجها حتى

  .هو من يستطيع أن ينمي اجتاه الفوز ملوظفيه��������������

  .صدفللئًا الذي هيتم بالتفاصيل وال يرتك شيهو ��������������

 ن كـالً يطلع من هم حوله عن اجلديد يف جمـال العمـل أل ������ ������

  .منهم لديه الرغبة يف ذلك



  
 

�������

����������������� 

يترصف كام 

لو أن هناك 

ــه  ــن يراقب م

ــو مل  ــى ل حت

 يوجـد مـن

 .يراقبه

�������

هـو  ������

ــــــــــــــن  م

يتحــــــدث 

عن احللول 

ــــــاع  واألتب

 .املشكالت هم من يبحثون عن

 .ز بالثبات والشخصيةيمتا �������������

  .األزمات ولديه احللول هلا مسبقاً  يتوقع �������������
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 .والصدق متاز بالنزاهةي �������������

  .ال يوجد معه موظف سيئ �������������

  .للمستقبل له نظرة �������������

 .هو الذي يصنع الظروف وال يكون تبعًا هلا��������������

ــل ������������������� ــة ال يص ــاإىل درج ــدو الرض ــك ع ــالنفس الن ذل  ب

 .النجاح

 .يترصف كام لو كان من املستحيل أن يفشل �������������

بالثبــات عنــد الشــدائد ومتاملــك عنــد مواجهــة  يمتــاز �����������������

  .املخاطر والصعوبات

  .يستطيع أن يامرس العمل حتى مع وجود اخلوف �������������

 .ئة للعملمن يصنع بي هو��������������

  .لقراراتإىل  ا  ال يتخذ قرارات يف األمور التي ال حتتاج �������������

  .بالتجديد يف العمل يمتاز �������������

للمستقبل ألنه يري الصـورة  سرتاتيجيةاإلبنظرته  يمتاز ���������������

 .كاملة

هو من يستطيع أن يتفاعـل مـع تغـريات املوقـف ويتخـذ  �������������

  .ات جديدةقرار



  
 

 .يمتاز بالرسعة واملفاجأة والرتكيز �������������

 ..عىل انفراد ويقيم هو الذي يمدح علناً ��������������

  
  

                                                
 .٧١املنطلق،الراشد،ص) ١(
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  ؟تكوين أم ملكة القيادة هل
 

 واملهـارات األسـاليب نـتعلم أن نسـتطيع فإننـا ؛وتكـوين ملكة القيادة 

ـــرق ـــب وط ـــهولة ونحوهـــا التخاط ـــتطيع ،بس ـــتقن أن ونس  نظريـــاتال ن

 ،طويلـة أو قصرية تدريبات خالل من القيادية واألساليب واإلسرتاتيجيات

ــن ــذي ولك ــتطيع ال ال ــرازه نس ــهولة إح ــو بس ــاعر ه ــة املش  البدهيــة ورسع

 العاطفيـة األمـور مـن ونحوهـا ..والتعاطف واالهتامم والرغبات والعاطفة

 القائـد ،وايلهمـ مل وأنـاس ،القيـادة ُأهلمـوا أنـاس وهنـاك .القائـد تصنع التي

 قـول ذلـك يف سـنتنا، والتوجيـه املهارات صقل و والتعليم بالتدريب ُيصنع

 يـا :قـال ،واألنـاة احللـم :اهللا حيبهام خلتني فيك إن «: لألشج^ النبي

 :قـال ،عليهام جبلك اهللا :قال ؟عليهام جبلني اهللا أم هبام أختلَّق أنا ،اهللا رسول

 أن يعنـي وهـذا ، ورسـوله اهللا امحيـبه خلتـني عـىل جبلنـي الـذي هللا احلمد

   :قــال ،أوصــني ^ للنبــي قــال رجــالً  أن روي املقابــل ويف ،فطريــة الصــفة

 املسـألة أن عـىل يـدل وهـذا، » تغضـب ال« :قال ،مراراً  فردد» تغضب ال«

 .للتعلم قابلة

                                                
 .٤/٣٥٧: ٥٢٢٥رواه أبو داود يف كتاب األدب، باب يف ُقبلة اجلسد، احلديث ) ١(

 .٥٧٦٥،٥/٢٢٦٧رواه البخاري يف كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، احلديث ) ٢(

 .٦٢-٦١: سويدان، فيصل بارشاحيلطارق ال. صناعة القائد، د) ٣(
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  صفات القائد الفعال واملؤثر

 

وذلـك  ،مـن أصـعب األمـور وهـي ،قيادة النـاس أمانـةيف  ال شك أن  

وحيتـاج القائـد إىل فـن يف  ،واألمـور املحيطـة هبـم ،بسبب اختالف طبائعهم

 .وُرقــي يف أسـلوب املحـاورة للوصــول إىل اهلـدف املنشــود ،التعامـل معهـم

 ،وحتى يكون القائد هبـذه املنزلـة فـال بـدَّ مـن أن يكـون صـاحب جترّبـة فـّذة

فهي فن بمعنى امللكـات املوروثـة  .مفالقيادة فن وعل .وممارسة هلذه الصنعة

  .وعلم بمعنى تعلم األصول التي تقوم عليها القيادة

و البــد أن تكــون للقائــد صــفات مميــزة تؤهلــه ليكــون عــىل رأس هــرم 

وهبـذا املعنـى  .املنري ملسريهتا حتى تصل إىل هدفها املنشود والرساج ،اجلامعة

وكــذلك  ،فــاعلني ليكــون أوالده صــاحلني يصــبح رب األرسة هــو قائــدها

 ،ملـا فيـه نجاحهـا يصـبح رئـيس املؤسسـة هـو املسـؤول عـن تسـيري شـؤوهنا

 .وروح منسجمة ،وهكذا ينمو املجتمع كوحدة متكاملة

واحلق الـذي ال يـامري فيـه منصـف أن التـاريخ مل يعـرف ولـن يعـرف  

يستطيع أن يؤهل الشخصيات ويصقلها ويربيها وهييئها للقيادة عـىل  منهجاً 

 .كام يفعل املنهج اإلسالمي اإليامين العظيم أكمل وجه



  
 

وتعـود هـذه احلقيقـة إىل أن مـنهج اإلسـالم يف تكـوين الشخصـية التــي 

الذي يعلـم طاقـات اإلنسـان ويسـتطيع  تقود العامل هو منهج من عند اهللا 

 .أن يستثريها ويوجهها وينميها نحو حتقيق أكرم األهداف
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  الرسول القائد                           

  

 الرسـول شخصـية يف العظمـة جوانب يف الباحث يشد ما أبرز من لعّل 

 يف نيالبـاحث جـذب مـا بالفعل وهذا ؛القيادي اجلانب يف ^ عظمته هو ^

ــاريخ ــاريخ يف العظــامء أول ^ وهعــدّ  وهلــذا ؛والغــرب الرشــق يف الت  - الت

 :يقـول هـارت .هــ مايكـل فهـذا ؛املوضـوع هـذا ألمهيـة هنـا أقـواهلم وأذكر

 كـل - الكامـل النجـاح لـه حتقـق الـذي التاريخ يف الوحيد الرجل هو حممد«

 مـن واحـد أسـس حممـد وضع لقد ،والدنيوي الديني املستوى عىل - الكامل

 واليـوم ،التـأثري عظـيم سياسـياً  قائـداً  أيضاً  وأصبح ..العامل يف األديان أعظم

ــد ــر بع ــن أكث ــ ثالثــة م ــاً  عرش ــد قرن ــزال ال وفاتــه بع ــأثريه ي ــاً  ت ــع قوي  واس

 أعظـم هـو يكـون بـأن جـديراً  بحـق نعتـربه أن لنـا اجلـائز فمن .....االنتشار

   هــو إنــه .....البرشــي التــاريخ عصــور كــل يف تــأثرياً  السياســيني القــادة

   الــذي وهــو ،دينــي هــو ومــا دنيــوي هــو مــا بــني النظــري املنقطــع التــآلف إذن

 التـاريخ يف تـأثرياً  األكثـر األوحـد الشخص ليكون ^ داً حمم أرّشح جيعلني

 .هـ.أ» اإلنساين

                                                
 .وما بعدها ٥: أعظم عظامء العامل^ حممد ) ١(



  
 

 القيـادة بقيـاس نقـوم كنـا لـو« :ماكنيـل وليـام األمريكي املؤرخ ويقول

 ،املسـيح :التـاريخ يف العظـام القـادة هـؤالء أسامء لدينا سيكون شامالً  قياساً 

 .»كونفوشيوس ،حممد ،بوذا

 جامعـة يف الـنفس علـم وأستاذ األمريكي يسالنف املحلل مارسمان جون أما

 البحـث هـذا يف عنـه احلـديث أريـد عام فيتحدث ؛- هيودي وهو - شيكاغو

 :األمهية غاية يف وظائف ثالث منهم كل يؤدي أن يلزم القادة إن« :فيقول

 للجامعــة مصــلحة حيقــق أن هــي :العظــيم للشــخص األوىل الوظيفـة -

 .يقودها التي

 نظامـاً  ألتباعـه يـوفر أن جيـب احلقيقـي القائد أن يه :الثانية الوظيفة -

 .باألمن الناس فيه يشعر اجتامعياً 

 أتباعـه يمـد أن قـادراً  يكـون أن هـي :احلقيقـي للقائـد الثالثة الوظيفة -

 مـن عـدداً  مارسمـان يـذكر ثـم ...»الصـحيحة العقائد من متسقة بمجموعة

 أن إىل حتليلـه هنايـة يف يصل ثم ؛وبوذا وهتلر كغاندي التارخيية الشخصيات

 وحـده فهـو ،حممـد هـو التـاريخ عصـور كـل يف قائد أعظم كان ربام« :يقول

 منـه أقـل موسـى وكـان ،للقائـد الـثالث والوظائف الثالث املزايا مجع الذي

» درجة

                                                
وما بعدها نقالً عن جملة تايم ٢٦: أعظم عظامء العامل، أمحد ديدات، مايكل هارت^ حممد ) ١(

 .م١٩٧٤يوليه  ١٥األمريكية يف 



  

  

دولـة الهـو رجـل  ^ اً أن رسولنا الكريم حممد البد أننا نجزم ونؤكد  

مرة كان يف القمة التي ال يرقى إليها أحد ويف كل  .سياسيًا وعسكرياً  :األول

وهو األمي الذي ال يعرف قراءة وال كتابة مما يدل عىل أن املسألة هنـا ربانيـة 

 .املبدأ والطريق والنهاية

 :سياسية نقاط توقف نخترصها كام يأيتوالبد أن لنجاح القيادة ال 

ــا-١ ــا وبأحقيته ــا هب ــدعوهتا وثقته ــادة ل ــذه القي ــتيعاب ه ــ ،اس ا وثقته

 .وعدم تناقض سلوك هذه القيادة مع ما تدعو إليه ،بانتصارها

 .قدرة القيادة عىل االستمرار بالدعوة تبليغًا وإقناعاً -٢

ــدرة ا-٣ ــىل ق ــادة ع ــيًام  لقي ــة وتنظ ــدعوة تربي ــتجيبني لل ــتيعاب املس اس

 .وتسيرياً 

 .وجود الثقة الكاملة بني القيادة وأتباعها-٤

ـــادة عـــىل التعـــرف إىل-٥ ـــدرة القي ـــتطيع   ق ـــاع وأن تس ـــة األتب إمكاني

 .أثناء احلركةيف االستفادة من كل إمكاناهتم العقلية واجلسمية 

 .الطارئة بأقل قدر ممكن من اجلهد كالتقدرة القيادة عىل حل املش-٦

 .أن تكون هذه القيادة بعيدة النظر مستوعبة للواقع-٧

 .قدرة هذه القيادة عىل الوصول إىل النرص واالستفادة منه-٨



  
 

أن حتكـم أمـر بنـاء دولتهـا إحكامـًا جيعلهـا عـىل  قـدرة هـذه القيـادة -٩

 .قادرة عىل الصمود والنمو عىل املدى البعيد

وما عرف التاريخ إنسانًا كمل يف هذه اجلوانب كلهـا إىل أعـىل درجـات 

مع مالحظة أن كامالته هنا جانب من جوانـب كامالتـه  ^الكامل غري حممد 

 ،ولنستعرض جوانب سرية رسول اهللا .ط هبا غري خالقهااملتعددة التي ال حيي

 :تلك اجلوانب العملية لنرى براهني ذلك

 وثقته بها وبانتصارها ^ استيعابه -١
ً
 وعمليا

ً
��لدعوته نظريا �

واضحًا متامًا يف أن منطلق دعوتـه هـو أن احلـاكم  ^لقد كان الرسول  

البرشـ لغـري سـلطان وأن خضـوع  .احلقيقي للبرش ال جيوز أن يكون غـري اهللا

وأن التغيري األسايس الذي ينبغي أن يتم يف العـامل هـو نقـل البرشـ  ،اهللا رشك

 .من خضوع بعضهم لبعض إىل خضوع الكل هللا الواحد األحد
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 :واألمثلة كثرية ولكني سوف اختار لكم منها

أكثر من مرة أن يطرد املستضعفني من  ^رسول اهللا طالب املرشكون  

ويف كل مرة كان يتنزل قرآن ويكون موقف  ،لسوا إليهاملسلمني حتى جي

 :ومن هذه ما أخرجه أبو نعيم عن ابن مسعود قال ،الرفض ^رسول اهللا 

من قريش عىل رسول اهللا وعنده صهيب وبالل  - السادة :أي -املأل  مرّ 

أي املأل (ونحوهم وناس من ضعفاء املسلمني فقالوا  وخباب وعامر 

أفنحن نكون تبعًا هلؤالء  ؟أرضيت هبؤالء من قومك ):خماطبني رسول اهللا

فأنزل  :اطردهم عنك فلعلك إن طردهتم اتبعناك قال ؟الذين منَّ اهللا عليهم

Q:  ½ ¼ » º ¹̧اهللا   ¶ µ  ́ ³ ² ± °

Ã Â Á À ¿ ¾ Ê É È Ç Æ Å Ä

 Ù Ø × Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë

Þ Ý  Ü Û Ú]٥٢:األنعام[. 

لناس يعتربون العمل السيايس اإلسـالمي وبذلك يكفيك أن تعلم أن ا 

عليـه -عمًال مثاليًا ال يستطيعه أي إنسان فإذا ما عرفنا بعد ذلك أن الرسول 

فال نجد موقفًا مـن  .استطاع أن يقود الناس هبذا اإلسالم -الصالة والسالم

وعلمــت أنــه مــا مــن زعــيم  ،مواقفــه تنــاقض مــع نصــوص ومبــادئ دعوتــه

مـع سـابق أو دعـوى مـع عمـل أو  إما الحقـاً  ،سيايس إال ويضطر للتناقض



  
 

وخاصـة إذا  ،أدركت مدى الكـامل يف القيـادة املحمديـة ،داخليًا مع خارجي

ــتط ــه مل يس ــت أن ــادة عرف ــالمية إىل القي ــة اإلس ــام األم ــن حّك ــع م ع أن يرتف

أمــا  ،إال أفــراد مــنهم اخللفــاء الراشــدون األربعــة ،باإلســالم الكامــل بحــق

لنـاس باإلسـالم ومل ينـزل باإلسـالم إىل مسـتوى فقد سـاس ا ^رسول اهللا 

بل رفع الناس إىل مستواه عىل وترية واحـدة ونسـق واحـد يف الفكـر  ،الناس

 .والعمل

  ^استطاعته  - ٢
ً
 وإقناعا

ً
 :االستمرار بدعوته تبليغا

 قـادة احلركـات السياســية امهنـاك شـيئان أساسـيان جيـب أن يــتفّطن هلـ 

 :الفكرية اجلديدة

 .تمرار عملية التبليغ واإلقناعاحلرص عىل اس  ) أ

 .البرص احلكيم باملوقف الذي يتخذ من اخلصم  ) ب

إن أي دعوة من الدعوات إذا مل تستطع تـأمني عمليـة اسـتمرار التبليـغ  

وأي دعــوة مــن الــدعوات ال تتخــذ  .واإلقنـاع جتمــد ثــم تنحرصــ ثــم متــوت

 .املوقف املناسب من اخلصم ترضب رضبة ساحقة ثم تزول

 ^جتـد أنـه  ^هذين اجلانبني يف العمل عند رسول اهللا عندما ندرس  

ورغم العداء العنيـف  ،فرغم تألب اجلزيرة العربية كلها عليه .قد نجح فيهام



  

  

فــإن عمليــة التبليــغ مل تنقطــع حلظــة مــن  ءورغــم كــل يش ،الــذي ووجــه بــه

 .اللحظات

فهـو يف مكـة  ،فأنت تالحظ حكمة مواقفه جتاه العـدو ،ألمر الثايناأما  

ولـو فعـل ذلـك خلرسـ أتباعـه  ،ومل يـأمر بقتـاهلم ،رب ويأمر أتباعه بالصربيص

 .وملــا أمكنــه أن يتــابع عمليــة التبليــغ ،ولشــغل بــذلك يف قضــايا الثــأر ،قــتالً 

 .فكسب هبذه اخلطة كثريًا من القلوب

فــإذا مــا انتقــل إىل املدينــة رأيــت جتــدد مواقفــه عــىل حســب الظــروف  

ولكـن  .ىل حرب إىل رضبـة هنـا ووثبـة هنـاكاجلديدة من معاهدة إىل سالم إ

عملية تبليغ احلق وإقناع الناس به عـىل كـل مسـتوى  هذا كله مل يؤثر بتاتًا يف 

 .وبكل وسيلة مالئمة

ال توجـد حركـة سياسـية تقـوم عـىل أسـاس عقـدي  :وخالصة القـول 

نجحــت كــام نجحــت دعــوة رســول 

وهذا يـدلنا  ،ويف فرتة قصرية ^اهللا 

–كــرب مــن أن يكــون عــىل أن األمــر أ

هلـذا الرسـول  –لوال التوفيـق اإلهلـي

الفذ عىل مدى التاريخ األثر األعظم 

 .بني الرجال
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  ^قدرته  - ٣
ً
على استيعاب أتباعه تربية وتنظيما

 ورعاية
ً
 :وتسيريا

ن الدعوة العقدية السياسية تصاب من قبل أتباعها بسبب قيادهتـا مـن إ 

 :نواح ثالث

أن تـريب أتباعهـا تربيـة نموذجيـة بحيـث  أال تقدر هذه الدعوة عـىل  ) أ

مما يـؤدي إىل نفـور النـاس منهـا كـأثر عـن  ،يعطي أتباعها صورة حسنة عنها

فيكون التابع حجـة عـىل الـدعوة بـدالً مـن أن يكـون  ،نفورهم من أصحاهبا

وعىل العكس من ذلك إذا ما ريب أفرادها تربية نموذجية حيـة فـإن  .حجة هلا

وحيبوهنم قبل أن يعرفوا ما يـدينون  ،يامهنم بدعوهتمالناس يؤمنون هبم قبل إ

 .وكم رجال رضبوا دعوهتم بسلوكهم مع أهنم حيملون دعوة عظيمة ،به

أن يدخل الدعوة ناس وال تستطيع هذه الدعوة أن تسخر طاقـاهتم   ) ب

وأمثال هؤالء يكونون يف وضع مشلول فال هم ضد الـدعوة وال  .يف سبيلها

 .هم يقدمون شيئًا هلا

وعندما  ،واملالحظة التامة ،دما ال حيس األتباع بالرعاية الدائمةعن   ) ت

أو  ،أو عنــدما حيســون بــأهنم منســيون ،ال يوضــعون فــيام حيــس وضــعهم بــه

نفسـية األتبـاع  يف كـل هـذا يـؤثر  ،عندما ال يعرف اإلنسان حمله ومهمته هبـا

 .ويولد عندهم فتورًا عن الدعوة



  

  

ا ألي دعـوة تقـوم عـىل أسـاس هذه النواحي الـثالث البـد مـن تالفيهـ 

ومـن دراسـتنا حليـاة  .مبدأ معني وعدم تالفيها يعطـل سـري الـدعوة ويقتلهـا

نجــد أنــه يتجنبهـا وجتــد مــا يقابلهــا بشـكل ال مثيــل لــه بحيــث ال  ^النبـي 

كيــف انترصــت هــذه الــدعوة وهــذه اجلامعــة وكيــف ذلــك  تســتغرب بعــد 

 .توسعت عىل مر األيام

 :فنرى

وكيـف أن األمـة اإلسـالمية كلهـا  ^ربية الرسـول ت :يف اجلانب األول

 .قد ُوسعت تربية

ترى احلركية الدائمـة التـي كـان جيعـل أصـحابه دائـًام  :يف اجلانب الثاين

 .يعيشوهنا

ترى  :يف اجلانب الثالث

يف الرعايـة  ^دقة الرسـول 

والعناية والسهر عىل شؤون 

 ،األتبـــاع بشــــكل عجيــــب

ولعـــل هـــذا اجلانـــب أحـــق 

 :بالتمثيل
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ملـا ضـاقت مكـة وأوذي  :أخرج ابن إسـحاق عـن أم سـلمة أهنـا قالـت

أصحاب رسول اهللا وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البالء والفتنة يف دينهم وأن 

وكـان رسـول اهللا يف منعـة مـن قومـه  ،رسول اهللا ال يستطيع دفع ذلك عـنهم

سـول فقـال هلـم ر .ومما ينال أصـحابه ،ال يصل إليه شئ مما يكره ،ومن عمه

إن بأرض احلبشة ملكـًا ال يظلـم أحـد عنـده فـاحلقوا بـبالده حتـى « :^ اهللا

 .»جيعل اهللا لكم فرجًا وخمرجًا مما أنتم فيه

ومـرة يف السـنة  ،مرة يف السـنة اخلامسـة .وقد وجههم مرتني إىل احلبشة

حيث كان املسلمون مقدمني عىل أعظم مراحل االضطهاد مرحلـة  .السابعة

 .املقاطعة الشاملة

ــىل مبلــغ دقــة الرســول   ــة ع ــه  ^واألمثلــة كثــرية وفيهــا دالل يف توجي

مـنهم  ًا وكيف أنه ال ينسى أحد ،أصحابه بالشكل الذي حيمون فيه ويأمنون

وكيـف يسـّري  ،وكيف يعـدهم للحظـة املناسـبة ،بل يستوعبهم مجيعًا برعايته

 .كل واحد منهم بحكمة تناسب وضعه

 :عند أتباعه ^الثقة التي كان يتمتع بها  -  ٤

لثقــة بــني النــاس وقائــدهم أمهيــة عظيمــة جــدًا عنــد أصــحاب الفكــر ل

لذلك ترى يف أنظمة احلكم الديمقراطية أن احلكومة تبقى حاكمة  ،السيايس

ل النـاس وهذا حا ،ما دامت متمتعة بثقة شعبها التي تعرفها ببعض الوسائل

أن  مـن ثـم ون معهـا فـإهنم يسـتطيعون وتعـاونالذين يثقـون بحكومـاهتم وي



  

  

أما إذا فقـدت الثقـة فقـد تالشـى كـل شـئ وفقـدت األمـة  .يسدوا النواقص

 .هيوي هبا املعنوية ويرضب اقتصادها ومن ثم قوهتا ويضعف روحها 

 ،لذلك كان من أهم عوامل القائد السيايس ألمة ثقة األمة به وحمبتها له

هـذا هذا إذا وجد يعوض كل النواقص وكل الفراغـات فـإذا مـا وضـح  فإن

ن تاريخ العامل كله ال يعرف مثًال واحـدًا يشـبه مـا كانـت إ :بشكل عام نقول

إن ثقة الناس بالقائد الرسول كانت ثقـة غـري  .به ^عليه ثقة أتباع الرسول 

مواقــف الصـــحابة يف أدق  متناهيــة يكفـــي إلدراكهــا أن تـــرى بعضــًا مـــن

 :ج األحوالوأصعب وأحر

  بيننـا وبـني النـاس حبـاالً  ول اهللا وإنَّ يـا رسـ :قال أبو اهليثم بن التيهان 

ـــوداً  :أي - ـــًا وعه  - أحالف

فلعلنا نقطعها ثم ترجـع إىل 

ــال  ــا احلب قومــك وقــد قطعن

ــاس ــا الن فضــحك  .وحاربن

ـــول اهللا  ـــه  ^رس ـــن قول م

اهلـــدم  ،الـــدم الـــدم :وقـــال

بـل الـدم  :ويف روايـة ،اهلدم

أنا مـنكم  .الدم واهلدم اهلدم

��������������������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������

����������������������������������������

������������������������ 



  
 

ثـم أقبـل أبـو اهليـثم عـىل  .أسامل من سـاملتمأحارب من حاربتم و ،وأنتم مني

نـه اليـوم يف حـرم د إنه لصـادق وإأشه ^يا قوم هذا رسول اهللا  :قومه فقال

فــاعلموا أنــه إن خترجــوه رمــتكم  ،اهللا وأمنــه وبــني ظهــري قومــه وعشــريته

فـإن كانـت طابـت أنفسـكم بالقتـال يف سـبيل اهللا  ،العرب عن قوس واحدة

وإن  ،ادعوه إىل أرضــكم فإنــه رســول اهللا حقــاً وذهـاب األمــوال واألوالد فــ

قبلنـا عـن اهللا وعـن رسـوله مـا  :فقـالوا عنـد ذلـك .خفتم خذالنًا فمن اآلن

فخـل بيننـا يـا أبـا  ،وقد أعطينا من أنفسنا الذي سألتنا يا رسول اهللا ،أعطيانا

 .أنا أول من بايع :فقال أبو اهليثم ،اهليثم وبني رسول اهللا فلنبايعه

ثرية وكلها تشعر اإلنسان بمقدار الثقة التي كانت متأل قلـوب األمثلة ك 

 .هذا الرعيل األول مع معرفتهم بام سيرتتب عىل هذه البيعـة مـن آثـار خميفـة

كانت من األرس والقوة والنفاذ بحيـث ال  ^واحلقيقة أن شخصية الرسول 

ولعـل  ،إال إذا كانت شخصـية معقـدة ،يملك من خيالطها إال أن يذوب فيها

يـأيت أبـو زيـد وأعاممـه  إذ  . قصة مواله زيد بن حارثة ما يؤكد هذا املعنـىيف

ليشــرتوه ويرجعــوا بــه إىل أهلــه حــرًا ولكــن زيــدًا خيتــار صــحبة حممــد مــع 

وهذه ظاهرة عجيبة أن  .عىل فراقه مع احلرية ولقاء األهل ،العبودية والغربة

ناضج الفكـر  وهو ليس صغري السن بل كان وقتذاك ،يصارح زيد أهله هبذا

 .أن حرره وتبناه - كان ذلك قبل النبوة - ^فكافأه حممد 



  

  

استطاعة القائد االستفادة من كل إمكانيـات األتبـاع  - ٥

مــع املعرفــة الدقيقــة بإمكانيــة كــل مــنهم  ،العقليــة واجلســمية أثنــاء احلركــة

 :ووضعه يف حمله

ووضـع  ،ظهورها يف معرفة الرجال ءإن عبقرية القيادة ال تظهر يف يش 

واســتخالص الــرأي  ،واســتخراج طاقــات العقــول بالشــورى ،كــل يف حملــه

 .األسوة العليا للبرش ^ويف كل من هذين كان الرسول  .الصحيح

إن الشورى يف فن السياسة عملية تستجمع فيها طاقات العقـول كلهـا  

ــالح ــرأي الص ــتخالص ال ــرار  ،الس ــؤولية الق ــرد مس ــل ف ــا ك ــل فيه ويتحم

فينـدفع نحـو املـراد بقـوة وترتفـع هبـا  .يها كل فرد بالنتيجةويقتنع ف ،النهائي

 يبقـى اإلنسـان فيهـا عـىل صـلة بمشـكالت و .ملكات الفـرد وروح اجلامعـة

حتـى يتحمـل  ،ولذلك جعل اهللا أمر املسـلمني شـورى بيـنهم ،أمته ومجاعته

 .كل فرد من املسلمني املسؤولية كاملة وال يبقى مسلم مهمالً 

ــي نرا  ــاهرة الت ــول والظ ــاة الرس ــا يف حي ــد ^ه ــورى  .كقائ ــه للش حب

ــري يف  ــرأي األخ ــيع دائرهتــا واستخالصــه ال ــه توس وحرصــه عليهــا وحماولت

 :النهاية

فلــم يكتــف ثــم  ،قبيــل غــزوة بــدر استشــار النــاس فأشــار املهــاجرون 

ثم اختذ قـراره األخـري حتـى يمحـو  ،استشار الناس فأشار اخلزرج واألوس



  
 

 .م أحد استشار الناس وأخذ برأي األكثريةوقبيل يو .أي تردد عن أي نفس

  ويـوم احلديبيـة أشـارت عليـه  .ويوم األحـزاب أخـذ بـرأي سـلامن الفـاريس

  .فأخذ برأهيا^ أم سلمة زوجته 

مـا  ،هنا القيادة التي ال تستكرب أن تنزل عىل رأي مسلم كائنـًا مـن كـانإ 

لشورى حتى ال والقيادة الصاحلة هي التي تعمم ا .دام الرأي سليًام صحيحاً 

 .يبقى أحد عنده رأي إال قاله وخاصة فيام يكون فيه غرم

أما معرفة الرجال ووضع كل يف حمله املناسب له وتكليفه باملهمة التـي  

 .أحد فيها ^فكذلك ال يلحق برسول اهللا  ،يصلح هلا

يلقـــبهام الصـــحابة  ^إن أبـــا بكـــر وعمـــر كانـــا يف زمـــن رســـول اهللا 

أمـر أبـا  ^وملا مـرض  ،ر معهام يف قضايا املسلمنيوكان يسم ،بالوزيرين له

ثـم  ،بكر أن يصيل بالناس وهذا الذي جعل املسلمني خيتارونـه بعـده خليفـة

والناس يعرفون ماذا فعل أبو بكر وعمر يـوم حكـام  ،كان عمر اخلليفة الثاين

عىل هـاتني الشخصـيتني كـان  ^فهل يشك أحد أن تركيز الرسول  ،الناس

فيهام يف  ^وأن رأي رسول اهللا  ، من الكفاءة يف املحل األعىلوأهنام ،يف حمله

رجـًال إال ورأيـت  ^وهـذان مـثالن فقـط وإال فـام اختـار رسـول اهللا  .حمله

 .احلكمة يف هذا االختيار

أكثـر اخللـق فراسـة يف اختيـار  ^لكل مقـام رجـال وكـان رسـول اهللا  

 .الرجل املناسب للمقام املناسب



  

  

 :الطارئة على حل املشكالت  ^قدرته الكاملة  - ٦

إن اهنيار الدعوات والتنظيامت السياسية عادة ما يكون بسبب مشـكلة  

مما يؤدي إىل انقسـام أصـحاهبا  ،طارئة ال تستطيع القيادة أن حتلها حًال موفقاً 

كان  كانت القيادة أقدر عىل حل املشكالت فكلام  .أو رضهبا والقضاء عليها

 .ذلك أضمن لنجاح الدعوة

 ،حــًال غـري مرشــوع حيـدث أن بعــض القيـادات حتــل املشـكالت وقـد  

فتبيد املعارضني أو تسجنهم كام نـرى كثـريًا مـن  ،فتستعمل القوة مع أتباعها

إال أن الظاهرة التي ال مثيـل هلـا يف تـاريخ القيـادات  .هذا يف عرصنا احلارض

 شـكالت قـدرة ال مثيـل هلـا عـىل حـل امل ^العاملية أنك جتد عند رسـول اهللا 

والـذي عـرف  .هـذا مـع سـلوك الطريـق األلطـف مـع األتبـاع ،بكل بساطة

العرب عن كثب يدرك كفاءة هذه القيادة التـي اسـتطاعت أن تشـق الطريـق 

 .بأقل قدر ممكن من املتاعب

لعوامـل فا ،نه ال توجد أمة يف العامل أكثر مشكالت مـن األمـة العربيـةإ 

وجرح كرامـة  ،فكلمة قد تثري حرباً  ،جداً كثرية  النفسية التي تثري املشكالت 

ونظـام للثـارات وشـعور بـالوالء وعواطـف متأججـة  ،قد يؤدي إىل ويالت

وكـل واحـدة  ،وعصبية عارمة وجرأة نادرة وقسوة وصالبة وعدم انضـباط

 ^وكـان رسـول اهللا  ،من هذه حتتاج إىل قيادة تتمتع بكفاءة منقطعـة النظـري



  
 

لشـعب القـوي املــراس وحيـل كــل مـر هــذا االقائـد الـذي اســتطاع أن يـدير أ

 .بكل بساطة مشكالته 

وأبــرز األمثلــة حلــه ملشــكلة وضــع احلجــر األســود قبــل النبــوة حــني  

 .هدمت قريش الكعبة وأعادت بناءها

ن القبائـل مجعـت احلجـارة ثـم إ :سـحاق للحـادث قـالإيف رواية ابـن  

لبنائها كل قبيلـة جتمـع عـىل حـدة 

ء موضـع ثم بنوها حتى بلـغ البنـا

الركن فاختصـموا فيـه كـل قبيلـة 

ــعه دون  ــه إىل موض ــد أن ترفع تري

األخرى حتـى حتـاوزوا وحتـالفوا 

وأعـدوا للقتـال فقربـت بنـو عبـد 

الدار جفنة مملوءة دمًا ثم تعاقـدوا 

هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي عىل املوت وأدخلوا أيدهيم يف ذلك الدم يف 

يش عىل ذلك أربع ليـال أو مخسـًا فمكثت قر .فسموا لعقة الدم ،تلك اجلفنة

أن املشـري  ىإذ يـرو(ثم إهنم اجتمعوا يف املسجد وتشاوروا وتناصفوا فزعم 

أن أبـا  :بعـض أهـل الروايـة )ويكنى أبا حذيفة ،عىل قريش مهشم بن املغرية

 ،أمية بن املغرية عبد اهللا بن عمر بـن خمـزوم وكـان عامئـذ أسـن قـريش كلهـا

ا بينكم فيام ختتلفون فيه أول من يدخل من باب اجعلو ،يا معرش قريش :قال

��������������������������������

����������������������

���������������������������������������

������������ 



  

  

 ^فكان أول داخل عليهم رسول اهللا  .هذا املسجد يقيض بينكم فيه ففعلوا

فلـام انتهـى إلـيهم وأخـربوه  .هذا حممـد ،رضينا ،هذا األمني :فلام رأوه قالوا

 :فأخذ الركن فوضعه فيه بيـده ثـم قـال ،فأيت به ،هلّم إّيل ثوباً  ^قال  ،اخلرب

حتى إذا بلغوا به  .ثم ارفعوا مجيعًا ففعلوا ،أخذ كل قبيلة بناحية من الثوبيلِ 

 .موضعه وضعه هو بيده ثم بني عليه

حيــل املشــكالت  ^والـنامذج كثــرية كلهــا تبـني كيــف كــان رسـول اهللا 

هـذه اإلمكانيـة العجيبـة يف حـل  .اليومية برسعة عجيبة فال يبقى هلـا أي أثـر

مـا « :اردشو األديب اإلنكليزي املشهور يقـولاملشكالت جعلت رجًال كربن

  أحوج العامل إىل رجل كمحمد حيل مشاكله وهو يرشـب فنجانـًا مـن القهـوة 

 !- »ببساطة :أي -

ومــن قــرأ كتــب احلــديث رأى كثــرة املشــكالت اليوميــة والفرديــة  

وهو يسوس شـعبًا مـن أعىصـ  ^واجلامعية التي كانت تعرتض رسول اهللا 

ومع هذا فـام عـرف أن مشـكلة مـرت  ،دًا وطاعة وسياسةشعوب العامل انقيا

عليه إال وحلها بسهولة كاملـة واسـتقامة مـع مـنهج احلـق الـذي يـدعو إليـه 

وما كـان ذلـك ليكـون  ،والذي يمثل أرقى صور الواقعية واملثالية بآن واحد

 .لوال توفيق اهللا ورعايته



  
 

 :وضرباته السياسية املوفقة ^ بعد نظرة - ٧

لترصـفات رسـول اهللا جيـد أنـه ال يوجـد ترصـف إال وفيـه  إن الـدارس 

 )بـاذان(عىل اليمن  عامله  فمثًال يرسل كرسى إىل .غاية احلكمة وبعد النظر

فريسـل  ،وأن يقبض عىل رسـول اهللا لريسـله إىل كرسـى ،أن هييج رسول اهللا

باذان رجلني ليقبضا عىل رسول اهللا ويأتيـا بـه إىل كرسـى ويـأمر بـاذان أحـد 

فلام وصل الرجالن أبقـاهم الرسـول  ،لني أن يدرس أحوال رسول اهللالرج

عنده مخسة عرش يومًا دون رد عليهم وُقتـل كرسـى يف اليـوم اخلـامس عرشـ 

بقتـل كرسـى يـوم مقتلـه وأهـدى أحـد الـرجلني منطقـة فيهـا  فأنبأهم 

ذهب وفضة وأرسل إىل باذان رسالة مضموهنا أنه إن أسلم أعطـاه مـا حتـت 

من آثار هذا كله أن خلع باذان والءه لكرسى وأسلم معلنـًا والءه يده وكان 

 .^ملحمد 

إن األمثلة كثرية جـدا ولكـن يبقـى أن تـدرك األفـق العـايل الـذي كـان  

وتدرك أن قيادته جزء من صـلته بـاهللا املحـيط علـًام بكـل  --ينظر منه 

 .فكان مسددًا راشدًا مهدياً  ءيش

ــ - ٩و  ٨ ــر وتطبي ــول إىل النص ــان الوص ــا ك ق م

وإحكام البنـاء بحيـث يكـون قـادرًا عـىل  بعد النرصالعمل من أجله 

الصــمود يف املســتقبل ووضــع أســس النمــو الــدائب املتطــور بحيــث حتــتفظ 

 :الدعوة بإمكانية السري عرب العصور



  

  

زال اإلسـالم يف يـوال  ،لقد مىضـ عـىل بـدء اإلسـالم أربعـة عرشـ قرنـاً  

 ،تبذلـه الـدعايات الكـافرة مـن أعدائـه رغم كل ما ،وال زال يتوسع ،انتشار

فـال  ،أصحاب دين بطرق منظمة وغري منظمـة سواء كانوا أصحاب دين أم 

ورغـم املالبسـات  .زال قـادرًا عـىل احلركـةيـزال اإلسالم هو اإلسـالم وال ي

ورغــم ســيطرة  ،التارخييــة التــي أوقعــت العــامل اإلســالمي يف قبضــة أعدائــه

ا ألعــداء ئــون الكــافرين اســتطاعوا أن هييورغــم أ .األعــداء فاإلســالم بــاق

اإلسالم وسائل االنتصار داخل العامل اإلسـالمي فاإلسـالم شـامخ يتحـدى 

 .ويقهر

ــالم   ــم اإلس ــم باس ــقطت دول حتك ــل س ــاريخ الطوي ــذا الت ــالل ه وخ

ويف كـل مـرة كـان  .وقامت دول حتمل اإلسالم واستوعب اإلسالم اجلميـع

به هـم الغـالبني وحضـارته أرقــى اإلسـالم حممـوالً حـق احلمـل كــان أصـحا

احلضــارات ومــا ذّل املســلمون إال مــن تقصــريهم وتفــريطهم وجهلهـــم 

 .باإلسالم

 قمة التأخر والقرون الوسطى عنـدنا القرون الوسطى عند األوروبيني 

ــا  ــانوا يومه ــدم وك ــة التق قم

ــا ال  متمســكني بــدينهم وكن

زلنا متمسـكني بـديننا ومـن 

حيــث  ،هنــا مفــرق الطريــق

ــان اإل ــه ك ــل أتباع ــالم مح س
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وهـذا هـو اإلسـالم  .عىل التقدم وحيث كـان غـري اإلسـالم دينـًا كـان تـأخر

وكًا وهـو يف كـل حـال يصارع اآلن عىل كل مستوى رشقًا وغربًا فكـرًا وسـل

 .ن اضطهد املسلمون فذلك لقوة فكرهم ال ليشء آخرأبدًا غالب وإ

ي حـررت وما أحد جيهل أن روح اجلهـاد يف قلـوب املسـلمني هـي التـ 

لقـد اسـتطاع اإلسـالم  .العامل اإلسالمي من قبضة مستعمريه يف عرصنا هذا

ــول اهللا  ــاه رس ــذي بن ــاس ال ــذا ألن األس ــل ه ــالل ثالثــة  ^أن يفع ــه خ ل

ــل  ــع ك ــور ويس ــل العص ــل ك ــث حيم ــوة بحي ــن الق ــان م ــًا ك ــين عام وعرش

 .العصور

ات أنه خـالل عرشـ سـنو ^ن الظاهرة التي نراها يف حياة رسول اهللا إ 

فقط كان كل جزء من أجزاء دعوته قائًام يميشـ عـىل األرض عـىل أكمـل مـا 

كل جزء من أجـزاء دعوتـه قـابًال للتطبيـق خـالل كـل كان و ،يكون التطبيق

فإذا مـا  .وما مر عرص إال ورأيت اإلسالم مطبقًا بشكل من األشكال ،عرص

 عملــت بــأن دعــوة سياســية فكريــة حتتــاج إىل عرشــات الســنني حتــى تنترشــ

وتنترص وقد تطبق وقد ال تطبق أدركت أن العملية هنا ليست عمليـة عاديـة 

أن الـدين  وحتـس مـن ثـم  .خارق للعـادة حتـس وراءه يـد اهللا ءوإنام هي يش

 .دين اهللا وأن حممدًا عبده ورسوله

                                                
الم، سعيد حوى، دار السالم)١(  .الرسول عليْه الصالة والسَّ



  

  

  

  

  

  للقائد الناجحودورات وصايا   
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  وىــــوالتق دوةــالق
 

 .ل أن تسمع بآذاهناإن الناس تسمع بأعينها قب 

لكنها مدركة أن هناك أمرًا ..تسمع من القائد األوامر والعرض القوي 

ودون ذلك فـال اسـتامع وال ..ملتزمًا بام يقول أكثر من ذلك وهو رؤية القائد

 .ثقة

إذا « :وما أمجـل احلكمـة املـأثورة التـي تصـف مسـؤولية القائـد فتقـول 

  .»أردت أن تكون إمامي فكن أمامي

يرتجم هبـا القائـد مهمتـه بسـلوكه فلـيس تأثريهـا  التي هي ادة احلقةالقي

 .من خطبة عصامء أو رصخات عرجاء أو صيحات رنانة

تفاعل نشـط مـؤثر  ليست جمرد مركز أو مكانة أو قوة وإنام القيادة احلقة

 .وسلوك يرتجم به مهمته

  :وتكمن أمهية القدوة احلسنة يف األمور اآلتية

يثري يف نفس البصري العاقـل  ،رتقي يف درجات الكاملاملثال احلي امل -١

ومـع هـذه األمـور  .قدًرا كبًريا من االستحسان واِإلعجاب والتقرير واملحبة

فـإن كـان عنـده ميـل إىل  ،تتهيج دوافـع الغـرية املحمـودة واملنافسـة الرشـيفة

 ،وليس يف نفسـه عقبـات تصـده عـن ذلـك ،وتطلع إىل مراتب الكامل ،اخلري



  

  

بـام تولـد لديـه مـن حـوافز قويـة  ،ول تقليد ما استحسنه وأعجب بـهأخذ حيا

  .حتى حيتل درجة الكامل التي رآها يف املقتدى به ،حتفزه ألن يعمل مثله

القدوة احلسنة املتحلية بالفضائل العالية تعطي اآلخرين قناعة بـأن  -٢

التــي هــي يف متنــاول القــدرات  ،بلــوغ هــذه الفضــائل مــن األمــور املمكنــة

  .نسانية وشاهد احلال أقوى من شاهد املقالاإلِ 

ولكن اجلميع يتسـاوى  ،مستويات فهم الكالم عند الناس تتفاوت -٣

فإن ذلك أيرس يف إيصـال املعـاين التـي  .أمام الرؤية بالعني املجردة ملثال حي

 -أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عمـر  .يريد الداعية إيصاهلا للمقتدى

فاختـذ النــاس خـواتيم مــن  ،مـن ذهــب اً خامتــ ^ ياختــذ النبـ :قـال -

إين لـن  :إين اختـذت خامتًـا مـن ذهـب فنبـذه وقـال« ^ ،فقـال النبـي ،ذهب

  .»فنبذ الناس خواتيمهم ،ألبسه أبًدا

  .»ذلك عىل أن الفعل أبلغ من القول فدلَّ « :قالت العلامء

فـربَّ  ،األتباع ينظرون إىل القائد نظرة دقيقة فاحصة دون أن يعلـم -٤

وذلـك أهنـم  ،عمل يقوم به ال يلقـي لـه بـاًال يكـون يف حسـاهبم مـن الكبـائر

 .ولكـي نـدرك خطـورة ذلـك األمـر فلنتأمـل هـذه القصـة ،يعدونه قدوة هلم

                                                
، الرتمـذي )٢٠٩١(، مسـلم اللبـاس والزينـة )٦٨٦٨(عتصام بالكتاب والسنة البخاري اال)١(

 ). ١٧٤٣(، مالك اجلامع )٢/١١٦(، أمحد )٥٢٩٠(، النسائي الزينة )١٧٤١(اللباس 



  
 

احب اِإلمام أمحد عندما ُأخرب بحمـل اِإلمـام يروى أن أبا جعفر األنباري ص

عـرب الفـرات إليـه فـإذا هـو جـالس يف  .أمحد للمأمون يف األيام األوىل للفتنـة

 ،يـا هـذا أنـت اليـوم رأٌس والنـاس يقتـدون بـك :وقـال ،فسلم عليه ،اخلان

وإن  ،فواهللا لئن أجبَت إىل خلق القرآن ليجيبنَّ بإجابتك خلـق مـن خلـق اهللا

يعنـي  -ومـع هـذا فـإن الرجـل ،ليمتنعنَّ خلق مـن النـاس كثـري أنت مل جتب

وال بد من املوت فاتق اهللا وال جتـبهم إىل  ،إن مل يقتلك فأنت متوت -املأمون 

مـا شـاء  :فأعاد عليه فجعل يقول ؟ما قلت :فجعل أمحد يبكي ويقول .يشء

  .ما شاء اهللا ،اهللا

هـا أشـّد االمتحـان ومل ويمـتحن في ،ومتر األيام عصيبة عىل اِإلمام أمحد

فها هو املروزي أحد أصحابه يدخل عليه أيام املحنة ،ينس نصيحة األنباري

فقال  .]٢٩:النسـاء[LK J I :يا أستاذ قال اهللا تعاىل« :ويقول له

فخرجـُت إىل رحبـة دار  :قـال !انظـر أي يشء تـرى ،يا مروزي اخرج :أمحد

ــ عــددهم إال اهللا والصــحف يف  ــاس ال حييص ــن الن ــا م ــت خلًق اخلليفــة فرأي

 ؟أي يشء تعملون :فقال هلم املروزي،أيدهيم واألقالم واملحابر يف أذرعتهم

فـدخل إىل أمحـد  .مكـانكم :قال املـروزي ،ننظر ما يقول أمحد فنكتبه :فقالوا

رأيت قوًما بأيدهيم الصحف واألقالم ينتظرون مـا تقـول  :له بن حنبل فقال

  .»ضل هؤالءأقتل نفيس وال أُ  !ضل هؤالء كلهميا مروزي أُ  :فيكتبونه فقال

 األتبـاعفمن أبرز أسباب أمهية القدوة أهنا تساعد عىل تكوين احلافز يف 



  

  

ــّم  وهــذا  ،دونــام توجيــه خــارجي عــىل أن يكــون مــن  يســاعد التــابع ِمــن ث

ستويات اجليدة يف املسالك الفاضلة من حسـن السـرية والصـرب والتحمـل امل

  .وغري ذلك

بل متى يكون املرء قدوة صاحلة وأسوة حسنة مـا مل يسـابق إىل فعـل مـا 

وقـد جـاء يف الصـحيحني  !؟يأمر به من خري وتـرك مـا ينهـى عنـه مـن سـوء

جياء بالرجل يـوم « :قال ^ ،أن النبي - -وغريمها عن أسامة بن زيد 

يف النـار فيـدور هبـا كـام  -يعنـي أمعـاءه -القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه

يـدور احلـامر برحــاه فيجتمـع أهــل 

أي فـالن مــا  :النـار عليـه فيقولــون

ــــا  ؟شــــأنك ــــت تأمرن ــــيس كن أل

 :قال ؟وف وتنهانا عن املنكرباملعر

 ،كنــت آمــركم بــاملعروف وال آتيــه

  .»وأهناكم عن املنكر وآتيه

  :وقد قيل

  وغــُري تقــي يـــأمُر النــاَس بـــالتَقى 
 

  طبيـٌب يــداوي النـاَس وهــو عليــُل 
 

حتـى  ،وهنا مسألة هامة حيسن التنبيه إليها يف هذا املقام وهو أن املسـلم

                                                
 ). ٥/٢٠٥(، أمحد )٢٩٨٩(، مسلم الزهد والرقائق )٣٠٩٤(البخاري بدء اخللق ) ١(

�����������������������

������������������������������

������ �� �

 



  
 

رج الكـامل قـد يغلبـه هـوى أو شـهوة أو تدفعـه ولو كان قدوة مرتقًيا يف مـدا

  .فتصدر منه زلة أو حيصل منه تقصري ،نفس أمارة بالسوء أو ينزغه الشيطان

فإذا حدث ذلك فليبادر بالتوبة والرجوع ولُيْعلم أن هذا ليس بامنع من 

ــداء ــه واالقت ــأيس ب ــده وال  ،الت ــامل هللا وح ــب والك ــي غال ــعف البرش فالض

  .معصوم إال من عصم اهللا

لـو « :سـمعت سـعيد بـن جبـري يقـول :وقد حدث مالك عن ربيعة قال

كان املرء ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكـر حتـى ال يكـون فيـه يشء مـا 

وصـدق مـن ذا الـذي لـيس فيـه  :قال .أمر أحد بمعروف وال هنى عن منكر

  .»يشء

يـا مطـرف « :وقد قال احلسن البرصي ملطرف بن عبـد اهللا بـن الَشـخري

 :فقال احلسن -إين أخاف أن أقول ما ال أفعل :فقال مطرف .عظ أصحابك

لود الشيطان أنه ظفر هبذه منكم فلِم يـأمر  ؟؟يرمحك اهللا وأينا يفعل ما يقول

  .»أحد بمعروف ومل ينه عن منكر

ــا ــن أيًض ــال احلس ــريكم وال « :وق ــت بخ ــم ولس ــاس إين أعظك ــا الن أهي

 غـري حمكـم هلـا وال حاملهـا عـىل أصلحكم وإين لكثـري اِإلرساف عـىل نفيسـ

ولـو كـان املـؤِمن ال يعـظ أخـاه إال بعـد إحكـام أمـر  ،الواجب يف طاعة رهبا

وقلَّ املذكرون وملا ُوِجد من يـدعو إىل اهللا جـل ثنـاؤه  ،نفسه لُعدم الواعظون

ــه وينهــى عــن معصــيته ولكــن يف اجــتامع أهــل البصــائر  ،ويرَغــب يف طاعت



  

  

 ،وإذكـار مـن الغفلـة ،حيـاة لقلـوب املتقـني اً ضومذاكرة املؤمنني بعضهم بع

ــألزموا  ،وأمــن مــن النســيان ــاكم اهللا -ف ــة  ،جمــالس الــذكر -عاف فــرب كلم

  .»مسموعٌة وحمتقٍر نافعٌ 

ومن لطائف الفقه عند أهل العلم رمحهم اهللا مـا ذكـروا يف تفسـري قولـه 

z y x w v u t }| { ~ :تعــــاىل

  .]٤٤:البقرة[�

م بني إرسائيـل عـىل هـذا الصـنيع حيـث كـانوا يـأمرون فاملعنى أن اهللا ذ

ولــيس املــراد  ،بــاخلري وال يفعلونــه

ذمهم عىل أمرهم بالرب مـع تـركهم 

له بل الذم عىل الرتك وحده وليس 

فــإن األمــر بــاملعروف  ،عــىل األمــر

مطلوب من العامـل ومـن املقرصـ 

ويتأكد هذا املعنى من اآليـة الثانيـة 

  .]٧٩:املائدة[O N M LRQ P :تعاىل  يف قوله

فاهللا ذمهـم ولعـنهم لـيس عـىل فعلهـم املنكـر فحسـب بـل عـىل تـركهم 

 :الكـف عـن التقصـري والثـاين :األول :فاملقرصـ عليـه واجبـان ،التناهي عنه

وهـو فقـه دقيـق ينبغـي أن ينتبـه لـه القـادة  .دعوة املقرصين إىل ترك التقصـري
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  .والدعاة واملربون وكفى بربك هادًيا ونصًريا

ــإن ــذلك ف ــورة  ول ــىل بل ــام ع ــريص دائ ــوي ح ــالمي الرتب ــنهج اإلس امل

فـال يفـرق  ،شخصية القائد بشكل يتم فيه استواء شخصيته مـع زيـادة إيامنـه

ــارة  ــلوك وطه ــن الس ــامن وحس ــادة اإلي ــني زي ــوي ب ــالمي الرتب ــنهج اإلس امل

 منزلة اخللـق احلسـن فقـال كـام روي يف الصـحيح ^بل رفع النبي  ،الباطن

لـذلك ال تكتمـل ..»م منى جملسـا يـوم القيامـة أحاسـنكم أخالقـاإن أقربك«

كتمــل تشخصــية القائــد عــىل املســتوى الرتبــوي يف الــنهج اإلســالمي حتــى 

 ..من شتى اجلوانب وهتذب أخالقه وتتضح مبادئه وتعلو قيمه هشخصيت

ومـن  فقد كتب عمر بن اخلطاب  إىل قائدة سعد بـن أيب وقـاص  

فإين آمرك ومن معك من األجناد بتقوى اهللا عـىل  ،دأما بع« :معه من األجناد

 ،وأقوى املكيدة يف احلـرب ،فإن تقوى اهللا أفضل العدة عىل العدو ؛كل حال

 ؛وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احرتاسا من املعايص مـنكم مـن عـدوكم

وإنام ينرص املسلمون بمعصـية  ،فإن ذنوب اجليش أخوف عليهم من عدوهم

ألن عـددنا لـيس كعـددهم وال  ؛ذلك مل تكن لنـا هبـم قـوة ولوال ،عدوهم هللا

وإال  ،فإن استوينا يف املعصية كان هلم الفضل علينـا يف القـوة ،عدتنا كعدهتم

 واعلموا أن علـيكم يف سـريكم حفظـة ،ننرص عليهم بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا

تم وال تعملوا بمعـايص اهللا وأنـ ،فاستحيوا منهم ،من اهللا يعلمون ما تفعلون



  

  

فـرب قـوم  ،إن عدونا رشمنا فلن يسلط وإن أسـأنا :وال تقولوا ،يف سبيل اهللا

كام سلط عـىل بنـي إرسائيـل ملـا عملـوا بمسـاخط اهللا  ،سلط عليهم رش منهم

 ،]٥:اإلرساء[p o n m lk j i كفــرة املجــوس

 .»...واسألوا اهللا العون عىل أنفسكم كام تسألونه النرص عىل عدوكم
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 العقيدة الراسخة –من أخالق القيادة 

 

أخالق القيادة قـد تكفلـت هبـا تربيـة ربانيـة إيامنيـة للشخصـية املسـلمة 

وتبعهـا صـحبه ^ ووضع مقوماهتا القـرآن وبـني فروعهـا وتطبيقهـا النبـي 

 ..الكرام وتابعوهم

المية يف وسنحاول أن نتتبع بإجياز أثر العقيدة اإلسالمية والرتبيـة اإلسـ

 :تكوين شخصية القائد

ونقصد بالعقيدة مجيع القناعات العقلية والقلبية اجلازمة التـي يزرعهـا  

اإلسالم يف قلوب أتباعه عن اخلالق سبحانه وصفاته وأفعاله وعن اإلنسـان 

وعالقته بربه ووظيفته ومركزه ومصريه وعن اآلخرة وما سـيكون فيهـا مـن 

نــرى أن أركــان اإليــامن كلهــا تقــف إننــا ..حســاب وجــزاء وثــواب وعقــاب

 .وتتكاتف يف تكوين أعظم الدوافع

عقيدة اإليامن باهللا وأثرها يف تكوين شخصية القائد -١

هلو اخلطوة األوىل والدفعة األقوى  Qإن التحرر من العبودية لغري اهللا  

ومن ثم االنطالق نحو احليـاة يف  ،النفس وهواها ةيف سبيل التغلب عىل قياد



  

  

الصادقني أصـحاب التضـحيات العظـام فـال خضـوع حينئـذ لربيـق مصاف 

فاحليـاة حينئـذ تكـون هللا ،شهوة وال خنوع لسطوة قوة أرضية مهـام غشـمت 

ــدة خملصــة لبارهيــا تــرى ســعادهتا يف إنفــاذ أمــره  ــنفس تكــون عب وحــده وال

ذين يسـرتقون أنفسـهم وتستشعر خلودها يف الفناء يف سبيل مرضاته، أمـا الـ

أن تنتهي ومراكز ما تلبـث أن ختلـو وقصـور مـا تلبـث أن  شكيوبدراهم ما 

فأولئك هم العبيد املسرتقون لعدوهم املسـتذلون ألنفسـهم علـيهم .. خترب

شعار اخليبة ودثار املهانة وملا عرف العدو هؤالء املرىض، وأدرك ما يعبدون 

من الشهوات، عرض عليهم قسـطا وافـرا منهـا، فأسـال لعـاهبم، فسـاومهم 

دئهم وقيمهم وعـىل أوطـاهنم وأمـتهم بـل عـىل أهلهـم وأعراضـهم، عىل مبا

فدفعوها أثامنًا ملا يطلبون فاختذ مـنهم عمـالء وخونـة وجواسـيس، وفـرض 

 .عليهم مناهج ورشوطا، فأطاعوه مقابل ما يضمن هلم من اهلوى

ــاىل  ــول اهللا تع £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » : يق

¬¸ ¶ µ ´ ³ ² ±°  ̄®]ــام ــت ، ل]١٦٣-١٦٢:األنع يس

كلامت العقيدة فلسفة أو كلامت خمزنة يف عقولنا ليس هلـا أثـر يف واقعنـا، بـل 

ـاءة لآلخـرين،  هي نبض وشعاع يتمثل يف قائد شامخ يتقد مهـة وشـعلة وضَّ

وهي التي من أجلها يضحي اإلنسـان مـن أجـل ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول 

 .اهللا، وهي منهج حياته وهدفه وضابطه يف كل جماالت احلياة



  
 

وكان خالـه  -أنه ملا طعن حرام بن ملحان : يقول أنس بن مالك 

فـزت : يوم بئر معونة؛ قال بالدم هكذا فنضحه عىل وجهه ورأسه ثم قـال -

 .ورب الكعبة

  مشـــى حيـــدوه منهجـــه اإلهلــــي

   وقـــــوراً  خيـــــط طريقـــــه يقظـــــاً 

  مشـــى واحلـــق يمـــأل أصــــغريه
 

ـــــــ ـــــــاهي اً أبّي ـــــــه يب   يف عقيدت

  ويرقـــب ســـريه خـــوف املتـــاه

ــاهح ــاض بانتب ــرأي م ــيف ال   ص
 

 :هدفه األسمى هو اآلخرة

ــل   ــاحلة حتي ــة ص ــة بني ــب الدنيوي ــربط حتــى املكاس ــلم ي إن القائــد املس

املباحات إىل أجر وثواب، ألن مفهوم العبادة يف اإلسالم مفهوم شامل لكـل 

مربوط بنية احتساب األجر، وهلذا كـان  –غري منهي عنه  –ما يعمله من أمر 

ون يوصون جنودهم قبل احلروب باإلخالص وعـدم العجـب القادة املسلم

 .أو الفخر وإال خرسوا املعركة

إنـه قـد حرضـكم : نياملعارك مع الروم قـال بعـض املسـلمففي إحدى  

مجع عظيم من الروم ونصارى العرب، فإن رأيـتم أن تتـأخروا، ويكتـب إىل 

                                                
يع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل رواه البخاري كتاب املغازي، باب غزوة الرج) ١(

 .٤/١٥٠٢: ٣٨٦٥والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه، احلديث 



  

  

 إن كنـتم تعلمـون أنــام«: أيب بكـر، فيمـدكم، فقـال هشـام بـن العـاص 

مـن   وان كنتم تنتظـرون نرصـاً : النرص من عند العزيز احلكيم، فقاتلوا القوم

مــا تــرك لكـم هشــام بــن : ، فقـالوا»عنـد أيب بكــر، ركبــت راحلتـي أحلــق بــه

فقاتلوا قتاالً شديدًا، وهزم اهللا الروم، فمر رجل هبشـام وهـو : العاص مقاالً 

 !رمحك اهللا هذا الذي كنت تبغي: قتيل فقال له

كان املسلمون ثالثة آالف رجـل، وملـا وصـلوا إىل معـان  ةم مؤتويف يو 

بلغهم أن هرقل نزل يف مئة ألف جندي من الروم، ) بلدة يف جنوب األردن(

: وانضم إليه من نصارى العـرب مئـة ألـف آخـرون، فقـال بعـض املسـلمني

نخربه بعدد عدونا، فإمـا أن يأمرنـا بـأمره، فنميضـ ^ نكتب إىل رسول اهللا 

واهللا إن كـان  «:يـا قـوم: وخطب الناس فقال م عبد اهللا بن رواحه له، فقا

التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، إهنا الشـهادة، ومـا نقاتـل النـاس بعـدد 

وال قوة وال كثرة، ما نقاتلهم إال هبذا الدين الـذي أكرمنـا اهللا بـه، فـانطلقوا، 

قـد واهللا صـدق : ، فقال النـاس»إهنا إحدى احلسنيني، إما ظهور وإما شهادة

 .ابن رواحه

سـمعت القـوم : روى ابن إسحاق عن معاذ بن عمرو بن اجلموح قال 

أبو احلكم ال خيلص إليه، فجعلته من شأين، فصمدت نحـوه، : وهم يقولون

فلام أمكنني محلت عليه، فرضبته رضبه قطعت قدمه بنصف ساقه، ورضبني 



  
 

: أي -أجهضـني ابنه عىل عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلـدة مـن جنبـي، و

القتال عنه؛ فلقـد قاتلـت عامـة يـومي، وإين ألسـحبها  - غلبني واشتد عليه

فـانظر ...)خلفي، فوضعت عليها قـدمي، ثـم متطيـت عليهـا حتـى طرحتهـا

ماذا فعلت قوة الروح يف هذا الرجل، حتى ختـىل عـن ذراعـه بتلـك الطريقـة 

ل؛ حيـث غطـت التي ذكرها، ومل يمنعه األمل ونزف الـدم مـن مواصـلة القتـا

 .قوة يقينه عىل كل أمل
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 :يف تكوين الشخصية القيادية^ أثر اإليامن بالرسول  -٢

إن املؤمن الذي أيقن يف أن رسوله قد جاء باهلدى والنور هلذه البرشـية  

والنـاس  فأحبه حبـًا اكتمـل معـه إيامنـه فصـار أحـب إليـه مـن والـده وولـده

باحليـاة يف االقتـداء فـإذا ..ه سعي الصـادقنيقتداء بكان سعيه يف اال.. أمجعني

 كلها نور وحبور وصلة باألرض للسامء وغدا الكون كلـه جنـدياً ^ بالنبي 

قـد اكتملـت ^  وملـا كانـت شخصـية النبـي..معه يكافح ويناضل يف صـفه

االقتداء هبا خطوة كربى عـىل طريـق القيـادة  ذجية كان كشخصية قيادية نمو

مع بني رضا الرب سبحانه وفهـم النـاس وحسـن التي جت.. الناجحة املنجزة

ولقـد بينـت لنـا السـري كيـف كـان .. القرار ونبل اهلدف وإخـالص السـلوك

حــرص قــادة هــذه األمــة األوائــل 

عــىل اقتفــاء أثــر النبــوة يف قيــادهتم 

ــــــــل حــــــــني  ــــــــية يف ك للبرش

حتــى إن أحــدهم ليقــيم ..ووقــت

مدى نجاحه وفشله بمدى تطبيقه 

أخــذه ونواهيــه و^ ألوامــر نبيــه 

 ..وعطائه وإقدامه وإحجامه
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 :أثر اإليامن باليوم اآلخر يف تكوين شخصية القائد -٣

تتغـري ، ال غـبش فيـه وال شـك باحلياة اآلخـرة يقينـاً  قناً وإن الذي حييا م

.. فـور إيامنـه بـذلكمـن حياته تغريا إجيابيا يكاد يرفعه إىل مصاف الصاحلني 

والـذي .. كل حـني يعـيش معـدا هلـاالنهاية واملوت يف  والذي يعيش منتظراً 

لـذا .. والذي خيشـى النـار الشـك هيـرب منهـا.. حيب اجلنة الشك يبذل هلا

أيقـن باجلنـة ومل يفـر إليهـا «كان عجب السلف الصاحلني أكثر ما يكون ممـن 

 .»وأيقن بالنار ومل هيرب منها

إن عقيدة املؤمن الراسخة لتشده إىل احلياة الروحانية يف ظل وارف من  

ويستصـغر كـل ،الل اجلنة و يستهني يف احلياة فيها بزخرف الدنيا ومتاعـه ظ

وإذا كـان ... يقارهنا بموعـود صـادق مـن ربـه لـه يف اآلخـرة حني زينة فيها 

املسلم بالشهادتني ينطلق وينـدفع إىل التضـحية، فـإن عقيدتـه وتصـوره عـن 

شـهادة، ألن ال ، ومتـأل قلبـه بالشـوق إىلاً اآلخرة تشده إىل العطاء الـدائم شـدّ 

حقيقة هـذه الـدنيا، وقيمـة متاعهـا، وأهنـا ليسـت سـوى  فه عرِّ هذه العقيدة تُ 

مرحلــة مــن مراحــل وجــوده، وممــر ووســيلة إىل مرحلــة هنائيــة، فيهــا القــيم 

 . اخلالدة، والتجارة الرابحة، والفوز احلقيقي

يروى عن صالح الدين األيويب أنه كان حيمـل معـه صـناديق مقفلـة يف  

جهاده، وكـان حيـرص عليهـا أعظـم احلـرص، ويرعاهـا أشـد الرعايـة، أيام 



  

  

وبعد وفاته فتحت هذه الصناديق فوجـد الـذين فتحوهـا أهنـا حتـوي وصـية 

فـانظر إىل .. صالح الدين وكفنه وكمية من الرتاب من خملفـات أيـام جهـاده

حياة القائد املنترص كيف يراها موصولة يف سبيل اهللا أرضها وسامءها، موهتا 

 ..حياهتاو

يا نبـي اهللا، أال : فقالت _^_ورد عن أم حارثة رساقة أهنا أتت النبي  

حتدثني عن حارثة ـ وكان قتل يوم بـدر بسـهم ـ فـإن كـان يف اجلنـة صـربت، 

يـا أم حارثـة، إهنـا «: ^ وإن كان غري ذلك اجتهـدت عليـه يف البكـاء؟ قـال

ر إىل هـــذه فــانظ. »جنــان يف اجلنــة، وإن ابنـــك أصــاب الفــردوس األعـــىل

ــة  ــحابية اجلليل الص

ــــف اســــتقر يف  كي

ــان  ــا أن اخلرس قلبه

ـــــتحق  ـــــذي يس ال

ــوات  ــو ف ــاء ه البك

اجلنة، بعدم إحـراز 

 .الشهادة
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 :أثر اإليامن بالقدر يف تكوين شخصية القائد -٤

واإليامن بالقدر يغري الـنفس مـن نفـس خائفـة وجلـة مهتـزة مـرتددة إىل 

لقـي مهـام القيـادة ويلتـف حوهلـا نفس واثقة مطمئنة ثابتة فتصـلح حينئـذ لت

الناس مستلهمني منها اليقني تطبيقًا ال قوالً، ويراها اجلميع أجدر مـا تكـون 

فــاإليامن بقضــاء اهللا حيطــم احلــواجز املثبطــة لإلنســان عــن البــذل .. بالقيــادة

ــك هللا ــادام ذل ــنفس م ــرزق أو ال ــىل ال ــوف ع ــل اخل ــاء ويقت روى .. والعط

ال يمـنعن أحـدكم خمافـة النـاس أن يقـول « :^أصحاب السنن قول النبـي 

 .»بحق إذا رآه أو سمعه فإنه ال يقرب من أجل وال يباعد من رزق

يتحــرر  يف اآلجــال واألعــامر وأســباب انتهائهــا Qفبــاإليامن بقــدر اهللا  

هـو  Q، واخلوف عىل احلياة، حيث آمن أن اهللا املؤمن من اخلوف من املوت

وت واحليــاة بيـده ســبحانه، وأن لكــل الـذي حييــي ويميــت، وأن أسـباب املــ

خيرج فيها من هذه الدنيا، مهام اختذ لنفسه  Qخملوق حلظة حمددة يف علم اهللا 

 .من وسائل احلامية والوقاية

 وقد أنكر اهللا سبحانه عىل الذين يظنون القعود الكسل واخلنوع مهرباً  

̧  Q : À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹من املوت قال  ¶

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë

Ö Õ Ô Ó Ò]١٥٦:آل عمران.[ 

                                                
 .املصدر موقع املسلم -خالد روشه ) ١(



  

  

إن القائد املؤمن إذا أحيا يف نفسه هذه املعاين اليقينية السـامية انطلـق يف  

 ..الدنيويون الفهاورانية مل تسبق وشجاعة مل يالرحاب بن
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  قـــــن اخللــــحس
 

بينام يركـز  ،الشخصيةتنبع القيادة يف املجتمع املسلم من طهارة اخللق و

ومن ثـم فالناحيـة  ،التعليم الغريب يف أهدافه عىل حتصيل اخلربات واملهارات

ولـذلك فـإن كـل  ،ليسـت ذات أمهيـة يف حـس األوربيـني» اخللقية« املعنوية

 .األفكار املثالية األخالقية تتقلص بصورة واضحة يف الغرب

وجتسـيدًا لألسـوة  ،دةللقيـا كـامالً  مثاالً  ^ولقد كانت بعثة نبينا حممد 

وهذه  ،وإرشاد البرشية إىل طريق اخلري حتى قيام الساعة ،والريادة والتوجيه

أن  ^ويلـزم كـل مـن جـاء بعـده  ،القيادة صاحلة لكـل األزمـان واألحـوال

 .يتبعه يف منهجه القيادي

 :������������������������������و

ا القائد جتعله يفقد السيطرة هناك الكثري من املواقف التي يمر هب :احللم

ومـن أمثلـة حلـم القائـد مـن  ؛فيفـتح جمـاالً للفـتن واخلصـومات ؛عىل نفسه

وخاصة عندما كتـب  ؛السرية النبوية ما كان من رسول اهللا يف صلح احلديبية

 ،وكذلك حلمه عىل أيب سـفيان يـوم فـتح مكـة ،عقد الصلح مع ممثل قريش

 .وغري هذه املواقف كثري

                                                
 .بترصف ١٢٣-٤٢٢: التغيري عىل منهاج النبوة، مجعة أمني عبد العزيز) ١(



  

  

وبالعفو ينبـذ  ،لعفو يكسب القائد حمبة مجيع األفراد وثقتهمبا :العفو -

ومنـه مـا كـان مـن عفـو  ؛القائد اخلالفات الشخصية مقابل املصـلحة العامـة

وعفـوه عـن ثاممـة بـن أثـال أيضـًا  ،قريش يوم فـتح مكـة عن  ^رسول اهللا 

 .^الذي كان يريد قتل رسول اهللا 

أيب قحافـة والـد أيب  مع ^ومن ذلك موقفه  :التواضع ولني اجلانب -

ثـم جئـت بـأيب أيب قحافـة  :يقول أبـو بكـر ،بكر الصديق يوم فتح مكة

بـل  :فقلـت ؟هال تركـت الشـيخ حتـى آتيـه :فقال  ^  إىل رسول اهللا 

 .ثم أسلم إنا لنحفظه أليادي ابنه عندنا  :قال ،هو أحق أن يأتيك

 ؛زم ال ينـاقض العفـوفـاحل ؛ولكن العفو والتواضـع ال يعنيـان الضـعف       

حازمًا يف مواقف كثرية منها موقفـه مـع عمـه أيب طالـب عنـدما  ^فقد كان 

ومع املنافقني يف مسجد الرضـار وغريهـا  ،طلب منه عدم سب آهلة املرشكني

 .من املواقف

 ؛ألن القائد هبذا يغلق الطريق أمام هـواة القيـل والقـال :حسن الظن -

ألن كثرهتـا تـؤدي إىل إسـاءة  ؛ألقاويـلوذلك بنهيهم عن إشـاعة الظنـون وا

وال يبحـث هـذا القائـد عـن  ؛ويولد الشحناء ،الظن بالناس وهتك األرسار

                                                
حافة والد أيب بكر ب احلديث رواه احلاكم يف كتاب معرفة الصحابة ي، يف ذكر مناقب أيب ق) ١(

٣/٢٧٢: ٥٠٦٥. 

رواه احلاكم يف كتاب معرفة الصحابة ي، يف ذكر مناقب أيب قحافة والد أيب بكر ب احلديث ) ٢(

٣/٢٧٢: ٥٠٦٣. 



  
 

بــل  ؛وال حيكــم عــىل األفــراد ملجــرد الظــن ،خفايــا األمــور وأرسار النفــوس

 .يكون حكمه عليهم إذا ثبتت عليهم احلقائق

ـــازهلم - ـــاس من ـــزال الن ـــال  :إن ـــد ق ـــوم« :^وق ـــريم ق ـــاكم ك  إذا أت

ينزل كل شخص يف منزله املناسب دون التقليل مـن  ^فكان  ،»فأكرموه

مـع أيب  ^ومـن ذلـك مـا كـان منـه  ؛شأن أحد عـىل حسـاب شـخص آخـر

 .ومع فاطمة بنت حاتم الطائي أيضاً  ،سفيان يوم الفتح

وهكذا يتمكن القائد بحسن  

خلقه مـن خلـق جـو مناسـب مـن 

 ،الــود واملحبــة بينــه وبــني األفــراد

 ،األفراد بعضـهم مـع بعـضوبني 

وهذا يدفع العمل أيضًا إىل أفضل 

 .مستوى وأفضل إنجاز

                                                
رواه ابـــن ماجـــه يف كتـــاب األدب، بـــاب إذا أتـــاكم كـــريم قـــوم فـــأكرموه، احلـــديث ) ١(

٣٧١٢:٢/١٢٢٣. 

: النبوية وتطبيقاهتا يف اإلدارة املدرسـية، نـوال سـعد الطـويرقيالعالقات اإلنسانة يف السرية ) ٢(

 .وما بعدها بترصف ٦٩
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  سلوك املرؤوسني يف  يستطيع أن يؤثر 

 

ظاهرة القيـادة  إىل حد املحاور الرئيسة يف التعرف التأثري والنفوذ أ عدُّ يُ  

 إىل رف القائــد ناجحــًا مــن خــالل التعــعــد ويُ  ،ويف اكتشــاف القائــد النــاجح

 إىل وعليـه يتوجـب التعـرف  ،أتباعـه ومرؤوسـيه يف ستخدام نفوذه وتأثريه ا

 يف تـــي تـــؤثر مرؤوســـيه ومـــن تلـــك األســـاليب ال يف كيفيـــة تـــأثري القائـــد 

 :املرؤوسني

ويقصـد هبـا مـنح أو سـحب احلـوافز  :استخدام املدعامت والعقاب-١

ال يزيـد جـاإلجيابية والسلبية حيث متتع القائـد هبـذه الصـالحيات يف هـذا امل

 .مرؤوسيه يف من قدرته عىل التأثري 

القائد الناجح هو الذي حيدد أهـداف العمـل  :حتديد أهداف العمل-٢

ويشـرتط يف حتديـد األهـداف أن  ،ملرؤوسيه وألفراد اجلامعة التي يعمـل هبـا

 .للقياس تكون حمددة وموضوعية قابلة

ليـًا عليـه أن لكي يامرس القائـد نفـوذًا عا :جـمـع وحتليل املعلومات-٣

حيصل عىل أكرب قدر ممكن من املعلومات التي هتم ومتس مرؤوسيه ثم عليـه 

 .أن يقوم بتحليلها وانتقاء النافع منها واملؤثرة يف دافعية وأداء املرؤوسني

ويتم ذلـك مـن خـالل قيـام القائـد بوصـف  :حتديد أساليب العمل-٤

 .توجيههممهام العمل وحتديد طرق التنفيذ وتدريب املرؤوسني و



  
 

ن قيـام القائـد بالتـأثري يف الظـروف املحيطـة إ :هتيئة ظـروف العمـل-٥

 مرؤوسيه ويتحقق  يف أثريه بأفراد اجلامعة يمكن أن يزيد من نفوذ القائد وت

 .ذلك من خالل تأثري القائد يف تشكيل مجاعات العمل

إن توجيه القائد للمرؤوسـني مـن  :تقديم النصح واخلربة واملشورة-٦ 

وقيامـه بتقـديم  ،اخلـربة واملشـورة هلـم يف جمـال العمـل ة ألخرى وتقديمفرت

 .مرؤوسيهيف ناسب تكسبه نفوذًا أو تأثريًا نصيحته يف الوقت امل

يتميز القائد الناجح بإرشاك  :اآلخرين يف األمور التي هتمهم إرشاك-٧

فاملشـاركة يف الظـروف املناســبة  ،مرؤوسـيه يف اختـاذ القـرارات التـي متسـهم

 .تشعر املرؤوسني بالرضا واالعتزاز بأنفسهم
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يواجــه القائــد مرؤوســني ذوي  :تشــجيع ورفــع دافعيــة املرؤوســني-٨

حيـث إن األفـراد  ،دافعية ومحـاس مـنخفض ألداء العمـل مـن وقـت آلخـر

ختتلف دافعيتهم مـن وقـت 

وعىل القائد الناجح  .آلخر

أن يتغلـب عـىل ذلـك بعـدة 

ــــدرس  ــــا أن ي ــــرق منه ط

ني أو أن حاجــات املرؤوســ

ـــــــد  ـــــــاعدهم يف حتدي يس

أهــــدافهم وأن يشــــعرهم 

 .بالعدالة
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  ســـط النفــدوء وضبــاهل

  

وهي صفة جلية  ،من أهم سامت القيادة الناجحة اهلدوء وضبط النفس

إن اهلـدوء وضـبط الـنفس موهبـة فطريـة  ،يف مجيع أحوالـه ^يف رسول اهللا 

تتبني فيهام هـذه  ^وال بأس بذكر موقفني له  ،لكوسمة خلقية تكتسب كذ

  :الصفة

يف معركة حنني عندما فوجئ املسلمون هبجوم قوي مـن الكفـار  :أوالً  

وتراجـع املسـلمون  ،وفر من فـر ممـن أسـلم بعـد الفـتح )هوازن ومن معها(

ثابــت  ^يف هــذه اللحظــات احلرجــة والصــعبة كــان رســول اهللا  ،عشــوائياً 

 :ب يقولاجلأش هادئ األعصا

ويقول لعمه  ،أنا حممد بن عبد اهللا ،أهيا الناس هلموا إيل أنا رسول اهللا «

وبفضـل اهللا ثـم بفضـل هـذا الثبـات مـن  ،»نـاد أصـحاب الشـجرة :العباس

آب املسلمون إليه ورجعوا يتجمعـون حولـه وانترصـوا بعدئـذ  ^الرسول 

  .بإذن اهللا

وفيـه  ،ن الترصـفففيـه الشـجاعة وحسـ ،هذا املوقف حيتاج إىل تأمـل 

وفيــه التــوازن مــع مــا يف احلــدث مــن شــدة  ،هــدوء الــنفس وعــدم اهليجــان



  

  

انعكست عىل األلـوف ممـن 

يذكرين هذا  ،سار يف اجليش

 . ^اهلدوء من رسول اهللا 

إن استقبال أي حدث  

ــه  مهــام كانــت درجــة عظمت

هبدوء وضبط نفـس يمّكـن 

ــدة  ــن ع ــد م املســئول والقائ

  :أمور منها

فكــم مــن موقــف  ،اب احلــدث بمعرفــة حجمــه احلقيقــياســتيع :أوالً  

استقبلناه بشدة وغلظة بينام هو أبسط وأصغر من أن يواجه ويستعد لـه عـىل 

والعكس صحيح فكم من حدث ظهر لنا بسيطًا فلـم  -حساب أمور أخرى

حيسب له أي حساب فلام تبني لنـا أنـه كبـري وحيتـاج إىل موقـف رسيـع منـا مل 

احلالتني ضبط النفس وهدوءها يعـني القائـد  لتا ك ففي ،نتمكن من استيعابه

  .عىل دراسة حجم األحداث

األسـباب التـي مـن  اسـتيعاب،استيعاب احلدث بمعرفة مسبباته :ثانياً  

شأهنا أن تؤدي إىل وقوع احلدث يعني عىل معرفة أفضل املواقف التي ينبغـي 

  .اختاذها

�» �����������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������«���� �

����������������������� 



  
 

فام من حدث إال وله  ،ةاستيعاب احلدث بمعرفة أبعاده املستقبلي :ثالثاً  

عـني القائـد عـىل االسـتعداد ملواجهتـه واهلدوء وضبط النفس ممـا يً  ،ما وراءه

  .بعقلية الواعي ملا يدور حوله

فــأعطى  ،ففـي غــزوة حنــني نفســها غــنم املســلمون غنــائم كثــرية جــداً  

من هذه الغنائم أعطيات كبرية للمؤلفة قلوهبم من أهل مكـة  ^رسول اهللا 

ألن رسـول اهللا  ؛فوجـد األنصـار يف أنفسـهم شـيئاً  ،األعـراب وبعض زعامء

يف مكـان  ^فجمعهـم رسـول اهللا  ،وظنوا أنه قّسمه يف قومـه ،مل يعطهم ^

ــائالً  ــاطبهم ق ــ األنصــار «:وخ ــا معرش ــنكم ،ي ــي ع ــة بلغتن ــدة  ،مقال وموج

 ،وعالة فـأغنكم اهللا ،أمل آتكم ضالالً فهداكم اهللا ،وجدمتوها عيل يف أنفسكم

ثـم  !هللا ولرسـوله املـن والفضـل ،بـىل :قـالوا ؟فألف اهللا بني قلـوبكم وأعداء

أال جتيبـونني يـا معرشـ  :قال

ــــالوا ؟األنصــــار ــــامذا  :ق ب

ــول اهللا ــا رس ــك ي هللا  ؟نجيب

  .ولرسوله املن والفضل

أمـا واهللا لـو « :^قال 

فلصـــدقتم  ،شـــئتم لقلـــتم

بًا  :ولصدقكم أتيتنـاك ُمَكـذِّ

ـــــــدقناك ـــــــذوالً  ،فص وخم

  .»وعائًال فآسيناك ،يدًا فآويناكوطر ،فنرصناك
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أوجدتم يا معرش األنصار يف أنفسكم يف لعاعـة مـن الـدنيا تألفـت هبـا «

أال ترضـون يــا معرشـ األنصــار أن  !قومـًا ليســلموا ووكلـتكم إىل إســالمكم

فوالـذى  ؟يذهب النـاس بالشـاة والبعـري وترجعـوا برسـول اهللا إىل رحـالكم

ولـو سـلك النـاس  ،مـرءًا مـن األنصـارنفس حممد بيده لوال اهلجرة لكنـت ا

اللهم ارحم األنصار  !شعبًا وسلكت األنصار شعبًا لسلكت شعب األنصار

  .»وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار

رضـينا برسـول اهللا  :وقـالوا ،فبكى القـوم حتـى أخضـلوا حلـاهم :قال 

يقــــول  .قســــًام وحظــــاً 

ــــاب فــــن  صــــاحب كت

يـوحي اهلـدوء «: القيادة

به ذو إرادة ال بـأن صــاح

تتحــــول عــــن هــــدفها 

ــرئيس  ــرة ال ــبب نظ وتس

اهلادئــة العميقــة شــعورًا 

من القلق لدى املشاغبني ومثريي املشاكل من املرؤوسني، وإحساسًا غريزيًا 

 »بأهنم أمام قوة ال تقهر

                                                
 .م١٩٨٦ملحات يف فن القيادة ج كورتوا الطبعة الثالثة ) ١(
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  القادة الناجحون

 

   الــَوَرى عــىل يفــيُض  ُطهــرٌ  قلــوهبمُ 

   مـؤمنٍ  كـلِّ  عـىل الصايف السلسُل  همُ 

ــوا ــىل أطّل ــدنيا ع ــَب  ال ــدي كواك    هتت

   لــــرّهبمْ  خمَلصــــنيَ  عليهــــا وســــاُدوا

ــــبيُلهمُ     هنَجــــهُ  اهللاُ أوضــــَح  مــــا س

ــــمْ  ــــوا فل ــــةَ  اهللاِ يف َيرهب ــــمٍ  لوم    الئ

   ُمســــاومٍ  ثــــواُب  يومــــاً  ُيْطــــبِهمْ  وملْ 

   وَمظهــراً  ِرساً  اإلبريــزُ  الــّذهُب  ُهــمُ 

ـــانُ  احلُلـــمُ  ُهـــمُ  ـــام َوقـــدةِ  يف الّريَّ    الظَّ

ــمُ  ــوُّ  مــُل األ ُه ــٌل  خــاَب  إنْ  املرج    مأم

نا أراهـــمْ  كـــأين نا ليســـِت  والـــدُّ    الـــدُّ

   َصـدعهِ  بعـدِ  مـن الّدينِ  َعمودَ  أقاموا
 

  اخلوافــــِق  جــــراَح  تأســــو وأيــــدهيمُ 

  الصــواعِق  نــارُ  اهليجــاءِ  حومــةِ  ويف

  املفـــــارِق  اشـــــتباهِ  عنـــــدَ  بنـــــورهمُ 

  العواتـــِق  يف أغالَهلـــا حيملـــوا فلـــمْ 

ــــادَ  إذا ــــهُ  ح ــــلُّ  عن ــــِق وفا وانٍ  ك   س

ــــذروا وملْ  ــــبةَ  اهللاِ يف َحي ــــارِق  غض   م

  ُمنـــــافِق  ثنـــــاءُ  يومـــــاً  ُيْصـــــبهمْ  وملْ 

  احلقــــائِق  بيــــاَض  بــــيٌض  جبــــاُهُهمُ 

  لبــارِق  َطيــٌف  اآلفــاِق  عــىل ولــيَس 

ـوطِ  ُبْعــدُ  وأوَهـنَ    الّســوابِق  صــربَ  الشَّ

  املشـــارِق  مـــلءُ  اهللاِ نـــورُ  و َصـــالحاً 

اخلالئــِق  فــوَق  احلــقِّ  لــواءَ  وأعَلــوا
 

                                                
 .من قصيد بعنوان غربة للشاعر عصام العطار) ١(



  

  

  

  ة ليس هلا سن معنيالقياد

 

القـرآن أخربنـا .أو من له ساللة عريقـة ،إن القيادة ال تشرتط سنًا بعينها

عن قصص كثـرية للقيـادة لكننـا يف هـذه املقالـة سـوف نـذكر قصـة طـالوت 

.  

هو  ،يف القرآن الكريم عن صفات قائد عظيم لقد أخربنا اهللا  

z y x } | { ~ �  :قال تعاىل .طالوت

 :قيل عن طالوت« وجاء يف تفسري اآلية الكريمة ،]٢٤٧:ةالبقر[¡¢

بل إن اهللا  ،ومل يكن من سبط النبوة أو امللك ،دباغاً  :وقيل ،كان سقاء

وأعظم وجوه  ،وزاده بسطة يف العلم الذي هو مالك اإلنسان ،اصطفاه

 .»وزادة بسطة يف اجلسم الذي يظهر به األثر أثناء امللامت ،الرتجيح

وُحبـي  ،ولكـن ُيعطـى ملـن لـه خـربة وُدربـة ،ادة ال ُيـوّرث إذاً فأمر القي 

بصفات أّهلتـه لـذلك لكـن املشـكلة يف الـبعض أنـه يظـن أن القائـد البـد ان 

يكــون أبنــاؤه قــادة وقــد يكــون الكــالم صــحيحًا يف بعــض جوانبــه لكــن يف 

  .املجمل فالقيادة ال تورث وال تتعلق بجنس وال لون وال لغة وال مهنة

                                                
 ).١/٣٣٨(الشوكاين : فتح القدير)١(



  
 

 دة كذلك ال ترتبط بسن معينة من ذلك قيادة أسامة بن زيـد القيا 

 !.أمجعـني وكبـار الصـحابة  ،وعمر ،يف بعثه لغزو الشام ومعه أبو بكر

وهذا كالم غري صـحيح ألنـه  ^البعض قال إن أسامه توىل لقربه من النبي 

  .^لو مل يكن يصلح ما واله النبي 

إن من صفات القائد العلم  «:يقول اإلمام الذهبي يف سري أعالم النبالء

  .واخلربة والشطارة وكلها كانت صفات تتوافر يف أسامة بن زيد 

  عمر بن اهللا عبد عنويف احلديث املذكور يف الصفحات املاضية  

  .»راحلة فيها جتد تكاد ال ،املائة كاإلبل الناس إنام« :^ اهللا رسول قال :قال

 .نافع رشادوإ ،صادق خرب عىل مشتمل احلديث هذا

 - الكامـل وأن ،النـاس ألكثر شامل النص أن أخرب ^ فإنه ،اخلرب أما 

 منهـا أردت فـإذا ،تسـتكثرها ،املائـة كاإلبـل ،قليل فيهم - الكامل مقارب أو

 وهكذا ،جتدها تكد مل ،واإلياب والذهاب ،والركوب للحمل تصلح راحلة

 أو الفتـوى أو مللتعلـي يصـلح مـن مـنهم تنتخب أن أردت فإذا ،كثري الناس

 مـن جتد تكد مل ،املهمة الوظائف أو ،الصغار أو الكبار الواليات أو ،اإلمامة

 ظلــوم اإلنسـان فــإن ،الواقـع هـو وهــذا ،صـاحلاً  قيامـاً  الوظيفــة بتلـك يقـوم

 الكـــامل مـــن مانعـــة وهـــي ،للنقـــائص ســـبب واجلهـــل والظلـــم ،جهـــول

 .والتكميل

                                                
 ).٣١٥:ص(هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار، ) ١(



  

  

 ينبغـي أنـه إىل ^ منـه ادإرشـ اخلـرب هـذا مضـمون فـإن ،اإلرشـاد وأما

 للقيـام يصلحون الذين الرجال تأهيل يف وجيتهدوا ،يسعوا أن األمة ملجموع

 .النفع العامة الكلية واألمور ،باملهامت

ــد  ــد وق ــذا إىل اهللا أرش ــى ه ــه يف املعن ¿ Ä Ã Â Á À :قول

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å]ــــــــــة  .]١٢٢:التوب

 ،أخـرى طائفـة للعلـم يتصـدى وأن ،كافيـة طائفة به يقوم وأن ،باجلهاد فأمر

 أمـر والتوليـة بالواليـات تعـاىل وأمـره ،هـؤالء وهؤالء ،هؤالء هؤالء ليعني

 .واملكمالت الرشوط من به إال تتم ال وبام ،هبا

 وال منهـا للنـاس بـد ال ،الكليـة واألعامل ،والدنيوية الدينية فالوظائف

 ،هبــا إال مصــلحتهم تــتم

ــــي ــــتم ال وه  بــــأن إال ت

 ،واألمناء األكفاء يتوالها

ــك ــتدعي وذل ــعي يس  الس

 األوصاف هذه حتصيل يف

 قـال ،االسـتطاعة بحسب

y x w :تعــــــاىل اهللا

z. 
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 قـال «»  املائـة كاإلبـل النـاس إنـام«:  احلديث رشح يف حجر ابن احلافظ قال

 أحكـام يف النـاس أن:  أحـدمها:  وجهـني عىل احلديث هذا تأولوا:  اخلطايب

 ، وضـيع عـىل لرفيـع وال ، مرشـوف عـىل لرشيف فيها فضل ال سواءٌ  الدين

 والراحلـة ، لرتكـب ترحـل التي وهي راحلة فيها يكون ال التي املائة كاإلبل

 للرحـل تصـلح وال ، للحمـل تصـلح محولة كلها أي ، مفعولة بمعنى فاعلة

 الفضـل أهـل وأمـا ، نقـص أهـل النـاس أكثر أن:  والثاين.  عليها والركوب

 تعاىل قوله ،ومنه املحمولة اإلبل يف الراحلة بمنزلة فهم ؛ جداً  قليل عددهمف

 . » ] ١٨٧:  األعراف [  َيْعَلُمونَ  الَ  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلكِنَّ  : 

 . وغريهم ، القرطبي و ، النووي و ، األزهري الثاين ورجح

 وسواء ، الثاين املعنى هنا ومرادنا ، أخرى بأدلة ثابتان املعنيني أن شك وال

 ، احلـديث هبـذا املراد هو أكان

 شـــأن فهكـــذا غـــريه املــراد أم

 هــو مــنهم فالقليــل ؛ النــاس

 وأكثـرهم ، عليـه ُيعتَمدُ  الذي

 . ذلك دون

 : عدة وقفات املعنى هذا ويف
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 ؛ املتميزة الفاعلة بالعنارص االعتناء واملربني الدعاة عىل أن:  األوىل الوقفة

 يقـاس ال للـدعوة اسـتجابتهم وأثر ، وجودهم عزيزٌ  ، الناس يف قليل هم إذ

 . غريهم بأثر

 اإلسالم أعز اللهم «:  يقول كان الذي ^  بالنبي حسنة أسوة ذلك يف وهلم

 .)١( » اخلطاب بن بعمر أو ، جهل بأيب:  إليك الرجلني هذين بأحب

 رواه مـا العنايـة هـذه صـور ومـن ؛ هـؤالء بأمثـال ُيعنَـْون السـلف كـان وقد

 حسـني أيب ابن كان:  قال عياش بن إسامعيل عن بإسناده اجلامع يف خلطيبا

 الشـامي الغـالم هـذا تقـدم نـراك:  احلديث أصحاب له فقال ، يدنيني املكي

لـه إين:  ؟فقال علينا وُتْؤثُِره  عـن بـه حـدث حـديث عـن يومـاً  فسـألوه.  أؤمِّ

 فسـألني ، الرابعـة ونيسـ ثالثـاً  فذكر ، كمل فقد أربعاً  الطعام مجع إذا:  شهر

 مجـع إذا أنـه شـهر عـن حدثتنا:  فقلت ؟ حدثتكم كيف:  يل فقال ، ذلك عن

َي  ، حالالً  أوله كان إذا:  كمل فقد أربعاً  الطعام  ، يوضع حني اهللا عليه وُسمِّ

 . ُيرَفع حني اهللا وُمحِدَ  ، األيدي عليه وكُثرت

 .)٢( ؟ ترون كيف:  فقال ، القوم عىل فأقبل

                                                
 ) .٥٦٨١(، والرتمذي  ٢/٩٥، ) ٥٣٦٣(رواه أمحد  )١(

 . ١/٣١٢اجلامع ،  )٢(



  
 

 يكون ألن ذلك يدعوه املعنى هذا واملريب الداعية يدرك حني : ثانيةال الوقفة

 رواحل، كلهم يكونوا لن منهم؛فالناس وينتظره الناس من يطلبه فيام واقعياً 

 . إليها يصلوا أن مجيعاً  الناس من وننتظر مثالية صورة نرسم أن يسوغ وال

 أن يسوغ فال ، الناس من أحد من واقعية صورة نرى حني : الثالثة الوقفة

 يصـل مـا إىل يصـلوا أن مـنهم وننتظـر ، بـه اآلخـرين نقارن نموذجاً  نتخذها

 بعـض أو ، أبنائـه مع اآلباء بعض يصنعه ما ذلك يف الشائعة ومنالصور ،إليه

 يكونـوا أن اآلخـرين مـن فينتظـر بأحـدهم يعجـب حـني طالبه مع املعلمني

 . إليه وصل ما إىل يصلوا وأن ، مثله

 القــدرات عـىل قـارصاً  النـاس بـني االخــتالف معيـار لـيس : بعـةالرا الوقفـة

 جديتهم، ويف ، لألعباء حتملهم يف يتفاوتون فهم ؛ وحدها والذهنية العقلية

 ، العوامـل هـذه إلـخ.. ..  النفسـية قـدراهتم ويف ، للمخاطر تضخيمهم ويف

 . االعتبار يف أخذه من بد ال مما كلها وهي

 للمزيد، متطلعاً  ، اهلمة عايل املسلم جيعل املعنى اهذ إدراك : اخلامسة الوقفة

 . دونه هو من إىل ينظر وال ، فوقه هو من إىل والصالح العلم يف ينظر



  

  

 

  ارؤية الصورة الشاملة ومتريره

 

ويسـعون جاهـدين لنقـل  ،ينظر القادة إىل األمور بشـمولية وبعـد نظـر 

ـــادة يفشـــلون يف ن ،هـــذه الصـــورة إىل اآلخـــرين ـــض الق ـــم وبع ـــل رؤاه ق

وهـذه اخلطـوة املهمـة التـي متيـز القائـد الفعـال عـن  ،ومفـاهيمهم لآلخـرين

  .غريه

وعنـدما ال  ،إن القيم واحلقائق هي التي حتدد مفاهيم الصورة الشـاملة 

لـن يسـتطيع حتديـد الصـورة فيمتلك القائد احلقـائق الوافيـة والقـيم العاليـة 

 ،ألن فاقـد اليشـء ال يعطيـه ،لن يستطيع نقلهـا لآلخـرين من ثم و ،الشاملة

ــادة  ــنهم ال يوفقــون لقي ــل ولك ــنجح القــادة يف إدارة العم ــا ي ــادة م لــذلك ع

ال يسـاعدوهنم يف  -بكل بسـاطة-ألن أولئك  ؛اآلخرين ونقل رؤاهم إليهم

  .استيعاب ما حيدث هلم وحوهلم

ــك أن توضــح   ــب علي ــاالً جي ــدًا فع ــبح قائ ــك أن تص ــان طموح إذا ك

لـذا عـىل القائـد أن يتأكـد  ،عىل اآلخرين اسـتيعاهبامفاهيمك بطرائق يسهل 

وأهنـا رسـخت يف عقـوهلم وأدركوهـا  ،دائًام مـن وضـوح احلقـائق لآلخـرين

  .برشط أن تالمس هذه احلقائق احتياجات وآمال ومشاعر اآلخرين ،متاماً 



  
 

ــدها  إن احلقــائق وح

ال تكفــي لــدفع اآلخــرين 

بل عليك  ،إلنجاز العمل

 أن تســتثمر احلقــائق مــع

القيم بحيث تنقل الـوعي 

ــــــال  ــــــات واآلم بالرغب

والعواطــف التــي تســاعد 

  .عىل نرش رؤيتك
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  القدرة على صنع القرار املالئم

 

وال شك أن هذا األمـر  ،من مميزات القائد الناجح صنع أو اختاذ القرار 

  .يزيد من ثقة العاملني بمديرهم وقائدهم

 :رمفهوم عملية صنع القرا

العملية التي يتم بموجبها حتديد املشكلة والبحث عـن أنسـب احللـول 

عن طريق املفاضلة واملوضوعية بني عدد من البـدائل واالختيـار احلـذر  ،هلا

 .واملدرك واهلادف حلل املشكلة التي من أجلها تم صنع القرار

  :تيةلقرار ترتكز عىل املهارات اآلكام أن صناعة ا

  :حتديد األولويات -١

ومهـارات  ،إن صناعة القرار واختاذه ميزة رضورية لكل مدير أو قائـد 

صنع القـرار أمـور ملحـة 

ــات  ــ درج ــق أقىص لتحقي

وهي تتطلـب مـن  ،األداء

ــز  ــد أن يمي املــدير أو القائ

بــني األمــور مــن حيــث 

حتديد أولوياهتا ومـن ثـم 

  .احلكم عليها
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  :وضع أهداف واضحة -٢

إن األهــداف املحــددة  .و حتديــدهاأول مرحلــة يف حتقيــق األهــداف هــ 

ويف عملية صنع القرار يؤدي وضع  ،تعطي وجهة حمددة لعملية صنع القرار

  .األهداف إىل توضيح املتطلبات

  :املقاربة املنهجية لصنع القرار -٣

  .ال لسوء ولكن لظروف خافية حالت دون نجاحه ،قد يفشل قرار ما

حـول مشـاريع متعـددة  جـدل هذا األسلوب نافع عنـدما يكـون هنـاك

ــا أن ــوأهي ــدىف ــا  ،ع وأج وهن

ــــدير  ــــد امل توجيــــه  إىل يعم

ــات  ــد املتطلب ــاش لتحدي النق

األوليـــة والثانويـــة ومـــدى 

مالءمة كل مرشوع مـع هـذه 

املتطلبات املحددة بام يتوافـق 

  .مع أهداف الرشكة

لن تستطيع كقائد أن تؤثر يف اآلخرين ما مل تتخلـل  و القيادة تأثري وتأثر

ــل  ــالتقمص داخ ــرف ب ــا يع ــذا م ــواطفهم وه ــهم وع ــاعرهم وأحاسيس مش

  .العاطفي

 :ختاذ القرارئعة الاألساليب الشا

 :يف اختاذ القرارات وهي املؤسساتهناك أربعة أساليب يتبعها مديرو 
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استخدام اخلربات السابقة عـىل أسـاس أن املشـكلة احلاليـة  :اخلربة -١

 .تتشابه مع املشكالت السابقة

يد وتطبيق احللول التـي اتبعهـا مـديرون آخـرون يف التقل :املشاهدة -٢

 .األسلوب العلمي -٤ .التجربة واخلطأ -٣ .حل مشاكل شبيهه

 :القرار ختاذاخطوات األسلوب العلمي يف 

 .تشخيص املشكلة وحتديد اهلدف -١

 .حتليل املشكلة -٢

 .حتليل البدائل املمكنة -٣

 .حتديد البدائل ومقارنتها واختيار البديل املناسب -٤
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 .ار احللاختي -٥

 .اإلعداد للتنفيذ واملتابعة -٦

 :تتنبيهات

 .ال يكن قرارك ردة فعل غري مدروسة -١

ــراراً  -٢ ــذ ق ــك ال تتخ ــدم ل ــرتاح ق ــة الق ــريون  ،جمامل ــاس يغ ــإن الن ف

وتبقـى عليـك مسـئولية  ،وقد يغضب عليك من اسرتضيته بقرارك ،همءآرا

 .القرار

 .ال تلجأ ألول حل خيطر ببالك -٣

ــــــــــــــخ  -٤ ال تنس

 ،كقــرارات اختـــذها غـــري

فقـــــد تكـــــون ظـــــروف 

ســــــــتك ليســــــــت ؤسم

 .ستهؤسكظروف م

 :نصيحة لصنع القرار اجليد-٥

 .حدد هدفك أو مشكلتك بدقة -١

 .امجع املعلومات الكافية -٢
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وسع قاعدة القرار واطلب املشاركة يف صـنعه مـن كـل الـذين هلـم  -٣

 .عالقة به

 .اطلب عدة خيارات وبدائل -٤

 .يهاوحدد نقاط الضعف والقوة ف ،وازن بني تلك البدائل -٥

 .اخليار األمثل –باالشرتاك مع جمموعتك  –حدد  -٦

 .أعط نفسك وجمموعتك فرصة لتصور مجيع النتائج -٧

 :ابية املرتتبة عىل هذا القرارجياإلالسلبية و-٨    

 .وضع مربرات اختاذه -١

 .اخرت الوقت املناسب إلصداره -٢
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 .حدد املسؤوليات يف تنفيذه -٣

 .أعط الدعم املادي واملعنوي إلنجاحه -٤

 .تنفيذه تابع  -٥

 .ضع إجراءات مكتوبة يف حال عدم التقيد به -٦

 :معوقات اختاذ القرار

 .قصور البيانات واملعلومات -١

 .الرتدد وعدم احلسم -٢

 .الرسعة يف اختاذ القرار -٣

 .اجلوانب النفسية والشخصية لصانع القرار -٤

 .عدم املشاركة يف اختاذ القرار -٥
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  القائد املؤثر مستمع جيد

 

فاعًال جيب أن تنظر إىل الصورة كاملة لكـي تسـتطيع  لكي تصبح قائداً  

 ،اآلخـرين جيـب عليـك أن تسـتمع هلـم ولكي تـؤثر يف ،أن تؤثر يف اآلخرين

  :أيتي واملهم أن تستمع بحق لآلخرين عن طريق ما

 
ً
 جيدا

ً
 :كيف تكون مستمعا

 :اجعل ذهنك صافياً -١

ــات إىل حــد ــذا جيــب عليــك الرتكيــز واإلنص يث اآلخــرين وعــدم ل

  .االنشغال بأي صارف

  :كن رصحياً  -٢

بغـض النظـر عـام يقولـه هـل  ،عند اسـتامعك للشـخص الـذي أمامـك 

  ؟يوافقك أو خيالفك

 :اطرح األسئلة -٣

واطرح األسـئلة للتوضـيح والتفصـيل ال  ،افهم ما يقوله اآلخرون لك

  .للتعجيز واإلحراج



  
 

  :ادرس لغة اجلسد -٤

بينام حركات اجلسد ختربك بـام يـدور  ، يدور يف العقولاللسان خيربك بام

  .لذلك أحِسن استخدام لغة اجلسد لتستمع وتفهم بشكل أكرب ،يف الروح

  :االعرتاف-٥ 

 ،عطيه شـعوًرا أنـك تفهـم مـا يعنيـهيإن التفاعل مع الشخص املتحدث 

  .وبأنك تفهم مشاعره وأحاسيسه

 :تبادل الرأي -٦

وتبـادل  ،وأعـد صـياغة كالمـه ،املتحدثجتاذب احلديث مع الشخص 

  .معه املشاعر واألحاسيس

  :خلص املوضوع -٧

فعنــدما تتأكــد مــن انتهــاء  ،قبــل اخلــوض يف احلــديث والكــالم الكثــري

خلص حديثه بـدون مقاطعـة ثـم اتركـه يتـابع  ،املتحدث عن احلديث السابق

  .احلديث

 :أظهر االهتامم -٨

وأن تصل وإيـاه  ،اممك باملتحدثجيب عليك كقائد فاعل أن تظهر اهت 

ولــن يســتطيع أي قائــد أن يــنجح دون هــذه  ،إىل درجــة االعتنــاق العــاطفي



  

  

وكذلك جيب أن  ،الرابطة التي هي نقل احتياجات وآمال ومشاعر اآلخرين

 ،تكون هذه املشاعر صادقة من لدن القائد حتى حيصـل عـىل والء اآلخـرين

  .إذ ال قيادة دون والء

  :االحرتامأظهر مشاعر  -٩

وإذا أردت  ،وبـدون والء ال توجـد قيـادة ،بدون التزام ال يوجـد والء 

عليـك أن حتـرتم حقـوق واحتياجـات ومشـاعر  وجب  أن حتقق هذه املقولة

  .إن تقدير اآلخرين رس من أرسار القيادة الناجحة .وأحاسيس اآلخرين

 :الرصاحة االتصال القائم عىل -١٠

ــاحة  ــةركيز إن الوضــوح والرص ــادة الناجح ــائز القي ــن رك ــان م إن  .ت

االتصـــال مـــع اآلخـــرين 

-بوضــوح يشــكل لـــك 

ــدى  -كقائــد مصــداقية ل

ـــــــرين ـــــــم و،اآلخ  من ث

ــــــؤثر  ــــــتطيع أن ت  يف تس

ـــرين عـــرب قنـــوات  اآلخ

  .الفاعلة االتصال
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  وةــــــــــــــــالق

 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥:قوله تعاىل املعيار هو

  .]٢٦:القصص[

الصـفتني جتمعـان كـل املعـاين القياديـة  إن هـاتني ..عمن ،واألمانة القوة

ث   .عنها علامء اإلدارة يف العامل التي حتدَّ

  :القوة

وختتلــف القــوة  ،أداء املهمــة وتعنــي الكفــاءة والــذكاء والقــدرة عــىل

 .املطلوبة باختالف املهمة

 إمـارة احلـرب فـالقوة يف ،والقوة يف كـل عمـل بحسـبها:قال ابن تيمية

 احلكم بني النـاس والقوة يف،جاعة القلب وإىل اخلربة باحلروبترجع إىل ش

بالعدل الذي دل عليه القرآن والسنة وإىل القدرة عـىل تنفيـذ  ترجع إىل العلم

  .)١(األحكام

 ،املنصـب يمتلك صاحب املنصب أو القائد أو املـدير قـوة تسـمى قـوة 

القـوة  ولكـن هـذه ،وهـذا أمـر طبعـي ،وتعني السيطرة عـىل حيـاة اآلخـرين

 .حمدودة التأثري

                                                
 . ١٦السياسة الرشعية ص  )١(



  

  

 الغــزو يف ين أمــري يكونــان الــرجالن لــه قيــلف  أمحــد اإلمــام ســئل 

 الفـاجر أمـا: قـال ىغـزيً  أهيام مع ضعيف صالح اآلخر و فاجر قوي أحدمها

 فصـالحه الضـعيف الصـالح أمـا و، نفسـه عـىل فجـوره و للمسـلمني فقوته

 فقـه مـن هـذاو،الفـاجر القـوي مـع ى فيغـز املسلمني عىل ضعفه و لنفسه

 .أمحد اإلمام

إن الذين يستطيعون أن يؤثروا يف حيـاة اآلخـرين يمتلكـون قـوة خفيـة 

 جيـه األفـراد ومـن ثـم التـأثري متكنهم من تو )كريزما(تعرف بقوة الشخصية 

 .وحثهم عىل العمل فيهم 

 :القوة من مظاهر فقدان

يف  وأعراضــه الــبطء يف إنجــاز املعــامالت والضــغط :القاتــل الــروتني

. االكتئاب وامللل، ويؤدي إىل متضية الوقت كيفام اتفـق العمل والذي يسبب

اإلدارة والروتني احلكـومي املسترشـي يف معظـم  ولعل هذا واضح يف ترّهل

 .الدول العربية

يصبح استغفارًا رسيعًا  يضعف االستغفار عندما :ضعف االستغفار

خشونة  فريق به من بال روح، استغفارًا شفهيًا ال يالمس شغاف القلب،

وهو من رشوط القوة املعنوية واالقتصادية التي غفلنا عنها وال . الذنب

                                                
 ).١١٧:ص(فقه األولويات ) ١(



  
 

ينصح قومه برشوط  وهذا هود. أنظمة الغرب أو علومهم توجد لدى

É È Ç Æ Å Ä Ã :االقتصادية فيقول البنية املعنوية

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê]٥٢:هود[. 

 :أنواع القوى

  :قوة اإليامن.١

 :ضمن اجلوانب اآلتيةوتت

بحيث ُترى مبادئ ومعـاين  ،فالقائد مستقيم يف كل ترصفاته :االستقامة

فيكون باستقامته تلك قدوة لغريه يف كـل حركاتـه  ،اإلسالم من أحواله كلها

 .وسكناته

ــرك املزكــي ــيمن  :االســتغفار املح ــوزي ف ــن اجل ــه اب ــذي يصــف حال ال

 .»ص ما كانوا فيه فاستغفرواكلام عربوا مقامًا إىل مقام رأوا نق« :يصف

ومها حمركـا  ،فهام مادة للقيادات البرشية :دوام االتصال بالقرآن والسنة

 .اهلمم نحو اخلري ونحو الفالح والصالح

وهـذا القائـد يشـارك يف  :تذُكر أن القيادة الناجحـة مـن مـزارع اآلخـرة

 ،لوتـذكر اآلخـرة أيضـًا حيفـزه عـىل العمـ ،ترك بصـامت مرشـقة يف التـاريخ

 .وجيعله أكثر سموًا وتطلعاً 



  

  

 ):املنصب(قوة املركز  .٢

 ،وهي احلق املعطى لك داخل منصبك ومركزك الوظيفي الذي تتواله 

وتتميز بأهنا ذات  ،وتظهر هذه القوة عند أول مرحلة من تعيينك يف املنصب

 .وإنتاجية رسيعة لكنها غري مستقرة ،تأثري حمدود

 ):الكريزما(قوة الشخصية  .٣

هي جمموعة من السامت والقـيم املـثىل واملهـارات العاليـة جتـذب هبـا و 

تظهـر هـذه القـوة بعـد مـدة مـن  .فـيهم طابع التـأثري لب اآلخرين وتكسب 

وذو  ،فــريى اآلخــرون أنـك متتلــك قــيًام ومبــادئ مــثىل ،تعيينـك يف املنصــب

 هــذه القــوة ذات تــأثري عــالِ  ،مصــداقية وعزيمــة صــادقة فيتــأثرون بــك

 .ومستقرة يةا عالوإنتاجيته

د يوه:القوة العلمية .٤  ،العمليَّـة والتطبيقـات النَّظـري بـالِعلم التـزوُّ

ــة األســاليب وبشــتَّى ة منهــا العلنيَّ  وقــدرات العــدو قــدرات حــول والرســيَّ

 ُيرســل ^ اهللا رســول وكــان .املشــكلة أو املعركــة ظــروف وحــول ،األتبـاع

هتم عددهم ومعرفة أعدائه لرصد العيون  والطُّـرق وجـودهم ومكـان ،وعدَّ

 .ُيسلكوها أن املمكن

ة مدى يف التدقيق ثمَّ    القـرارات ألنَّ  ،املَنطِق من واقرتاهبا املعلومة صحَّ

 عـىل تتوقَّـف القـرارات سـالمة فـإنَّ  مـن ثـم و ،املعلومـات هـذه عىل سُتبنَى

ة مدى  .املعلومات صحَّ



  
 

 حـوايل القوم نَّ أ العني أخربه  إذ ،بدر غزوة يف ^ فعله ما ذلك ومثال 

ا ُأبلغ ذبائحهم عدد عن سأل وعندما .ةاملائ  فقال ،عرش اً ويوم تسع اً يوم بأهنَّ

 .كان وهكذا ،وألف تسعامئة بني القوم إنَّ :

 ،قــد يمتلــك الــبعض قــوة املركــز بيــنام ال يتمتعــون بقــوة الشخصــية* 

ــب  ،والعكــس قــد حيــدث ــع بقــوة املنص ــد إجيــاد الشــخص الــذي يتمت وعن

 .ة الشخصية نحصل عىل القائد الناجحويمتلك قو

 ؟ما املامرسات التي تزيد من قوة الشخصية :والسؤال هنا

 :ممارسات قوة الشخصية

  :التحريض -١

وهـم يقومـون  ،يدرك القادة الناجحون أن التحريض يأيت مـن الـداخل

لـذا يـتم حتـريض  ،بمجهود صـادق لـتفهم احتياجـات األفـراد ومشـاعرهم

 .تهالفرد بحسب احتياجا

  :املالحظة -٢

يتميز القائد الفاعل بقوة املالحظة عند متابعته ومراقبته لآلخـرين عـن  

طريــق النظــر إىل عيــوهنم أو ترصــفاهتم أو طريقــة حــديثهم فيتنبــأ بــأحواهلم 

يتميز القادة الناجحون بتشغيل احلاسـة السادسـة لـدهيم وهـي  .ومشاعرهم

 ).احلدس(



  

  

  :تبادل األفكار -٣

مـة عـىل تبـادل قة واملعاملة بني القائد الناجح وأتباعه قائإن روح العال 

لــذا ســتدرك مــن خــالل هــذه الطريقــة  ،بعضــها الــبعض األفكــار وتالحــم 

 .النتائج املرغوبة لديك

  :التقيص -٤

والتقيصــ  ،إن عمليــة التقيصــ تشــجع اآلخــرين عــىل التحــدث معــك 

إذًا الفـرق  ،تطفـلعملية تبني مدى اهتاممـك بالعـاملني بعيـدًا عـّام يسـمى بال

فالتقيصــ معرفـة األحــوال بأسـلوب مــؤدب بقصـد االهــتامم  ،بيـنهام شاسـع

أما التطفل فهو معرفة أحوال اآلخـرين بأسـلوب غـري  ،بالعاملني وخدمتهم

 .الئق بقصد املعرفة والتدخل يف شؤون اآلخرين

  :التشجيع -٥

ه ألنـ ؛القائد الناجح شخص مؤثر يشـع محاسـًا ويبعـث عـىل التشـجيع 

ــادقة ــة وعزيمــة ص ــتم تشــجيع  ،يمتلــك روحــًا عالي ــا الســؤال كيــف ي وهن

ذلــك جيــب عليــك أن جتعــل العــاملني يــدركون  ن واجلــواب عــ ؟اآلخــرين

 .الفوائد التي تعود عليهم من حتقيق ما تطلبه منهم



  
 

يــدرك القائــد النــاجح أن العــاملني ال ينــدفعون إىل :مــنح املكافــآت -٦

 ؛لذا جيب عليك كقائـد أن تـوفر احلـوافز املالئمـة .العمل ما مل جيدوا التقدير

 .لتضمن استمرار العمل خصوصًا إذا كان العمل شاقاً 

 :التوجيه -٧

وتركيـز جهـودهم عـىل  ،إن القائد املؤثر هو الذي حيدد مسار اآلخرين 

حتقيق األهداف املشرتكة التـي يشـارك فيهـا كـل فـرد مـن أفـراد الفريـق مـع 

 .لية للفريقاملحافظة عىل الروح العا

 :التكيف مع اهلدف -٨

ألن لديــه رؤيــة شــاملة  ؛القائــد النــاجح يســتطيع التكيــف مــع اهلــدف 

لذلك عليك كقائد فعال أن توجه عن طريق حتديد األهـداف  ،وصورة أكرب

التي جيب حتقيقها مع وضع املواعيد النهائية والوسائل املالئمة لالنتهـاء مـن 

 .العملية

 :اض املوضوعيةنقل األهداف واألغر -٩

ومعـامل الطريـق للوصـول إىل اهلـدف هـي  ،إن الرؤية عبارة عن هـدف 

ولتحقيق ذلك جيب أن تكون واضحًا وتتحدث عـن  ،األغراض املوضوعية

 .رؤياك بحامس وبإجياز وشجاعة وإبداع



  

  

 :التنشيط -١٠

إن وضع خطة تعتمد عـىل أهـداف وأغـراض تـم حتديـدها بعنايـة هـي 

وأما الرغبة يف الدفاع عـن كـل مـا هـو سـليم فهـو  ،لقيادةاجلزء العقالين يف ا

وانـدماج اجلـزء العقـالين مـع اجلـزء العـاطفي خيلقـان روح  ،اجلزء العاطفي

  .التعاون وتركيز أنشطة الناس عىل حتقيق األهداف املشرتكة
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  والتشجيع ثقافة اإلشادة                    
 

 مـع التعامـل، الفـن هـذا وأصـول أساسـيات ومـن ،فـن النـاس مـع لتعاملا

 بضــغط يعملــون ال،خاصــة طبيعــة هلــم،آالت ليســو برشــ أهنــم عــىل النــاس

ــل.زر ــاس إن ب ــل - الن ــاس ك ــا - الن ــم م ــة إال ه ــن جمموع ــيس م  األحاس

 العمــل نحــو لينطلقــوا والتحفيــز اإلشــادة مــن يشءإىل   حيتاجون،واملشــاعر

 .واإلنجاز

 أن يف يرغبــون البرشــ كــل ،البرشــ عنهــا يبحــث فطريــة حاجــة يرالتقــد

 متكـن فـإذا والرشاب الطعام عن يبحث بداية فاإلنسان مذكوًرا شيًئا يكونوا

 متكـن فـإذا التقدير عن بحث ذلك من متكن فإذا ،األمن عن بحث ذلك من

 .اإلنجاز عن بحث ذلك من

ــرياً  إنّ   ــن كث ــاس م ــمَّ  ال الن  َه

 عــن بحـثال سـوى عمـل وال هلـم

 الـالذع النقد مع والعيوب الزالت

 هموا ُيســ لــن وهؤالء،النصــيحة ال

ــدمري عــن فضــالً ،يشء إنجــاز يف  ت

 .واملؤسسات األشخاص
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 أيــام أصــحابه تربيــة يف األســلوب هــذا ^ اهللا رســول اســتخدم ولقــد 

 بالتقــــدير مفعمــــة جيــــدها ^ اهللا رســــول لســــرية واملطــــالع ،اســـتخدام

 وهـذا ،بالفاروق يسميه عمر وهذا ،بالصديق يسميه بكر أبو فهذا،املخلص

 بـن عـيل وهـذا ،اهللا أسـد يسـميه محزة وهذا ،املسلول اهللا سيف يسميه خالد

 وهـذا ،موسـى مـن هـارون بمنزلـة ^ الرسـول من أنه عنه خيرب ،طالب أيب

 يسـميه عبيـدة أبـو وهـذا ،املالئكـة منـه تستحي نهإ عنه يقول عفان بن عثامن

 .واحلالل باحلرام األمة أعلم يسميه جبل بن ذمعا وهذا ،األمة أمني

ومن األساليب القيادية النبوية يف التشجيع إشاعة الروح املعنويـة وقـت  

وإعطـاء الصـالحيات  ،واإلشعار باألمن وقت احلرج أو اخلوف منه،الضعف

 :من السنة والسرية النبوية ما يأيت وبيان ذلك ؛هملبعوثيه وسفرائ

يبعــث التفــاؤل يف اللحظــات  ^ســول اهللا يف معركــة اخلنــدق نجــد ر

ــه  ــل ،مرشــكعرشــة آالف الصــعبة فأمام ــدد املســلمني قلي ــاعدهم  ،وع فيس

ــازب  ،مشــجعاً  ــن ع ــرباء ب ــول ال ــول اهللا  :يق ــان رس ــدق  ^ك يف اخلن

 :وهو يقول ،والرتاب قد عال بطنه

ــا اهتــدينا  ــوال أنــت م ــم ل   الله

ـــــــا  ـــــــأنزلن ســـــــكينة علين   ف

ــــــا إن األً    ىل قــــــد بغــــــوا علين
 

  ال تصـــــــدقنا وال صــــــــلينا و

ـــــا ـــــدام إن القين ـــــت األق   وثب

ــــــــا ــــــــا أبين    إذا أرادوا دينن
 

                                                
 ).٥/٢٦٩: ٨٨٥٧(رواه النسائي يف كتاب السري، باب الدعاء ثم حفر اخلندق، احلديث ) ١(



  
 

عرض لنـا فيـه  ؛أن نحفر اخلندق ^ملا أمرنا رسول اهللا « : وقال 

فجـاء رسـول  ؛^فاشـتكينا ذلـك إىل رسـول اهللا  ؛حجر ال يأخذ فيه املعول

لــث فكرسـ ثفرضـب  »بسـم اهللا« :وقـال ،فـألقى ثوبـه وأخـذ املعـول ^اهللا 

واهللا إين ألبرصـ قصـورها  ،اهللا أكـرب أعطيـت مفـاتيح الشـام :قـال ،الصخرة

بسـم اهللا وكرسـ « :ثم رضب أخرى وقـال :قال ،»احلمر اآلن من مكاين هذا

واهللا إين ألبرصـ قرصـ  ،اهللا أكـرب أعطيـت مفـاتيح فـارس« :وقال ،»آخر ثلثاً 

 :قـال ،ع احلجرفقط »بسم اهللا« :ثم رضب ثالثة وقال ،»املدائن األبيض اآلن

 »واهللا إين ألبرص باب صنعاء ،اهللا أكرب أعطيت مفاتيح اليمن«

كان قائدًأ يشعر الصحابة بأهنم يتعاملون مع قائد حيـبهم  ^والرسول  

فجعـل ترعـد  ،رجـل فكلمـه ^فلقد أتى النبي  ؛ويرشدهم ويطمئنون إليه

امـرأة تأكـل  بـناإنـام أنـا  ،هّون عليك فـإين لسـت بملـك« :فقال له ،فرائصه

 .»القديد

                                                
 ).٥/٢٦٩: ٨٨٥٨(ندق احلديث النسائي يف كتاب السري، باب الدعاء ثم حفر اخل) ١(

 .٢/١١٠١: ٣٣١٢رواه ابن ماجه يف كتاب األطعمة، باب القديد، احلديث ) ٢(



  

  

يعطي معاذ بـن جبـل  ^وهو  

من صـالحيات املهمـة سفريه إىل الـي

بعـــد أن وثــــق  التـــي وكلهـــا إليــــه

ثـم رضب صـدره وقـال  ...؛بخربته

احلمــد هللا الــذي وفــق « :لــه مشــجعاً 

رسول رسـول اهللا ملـا يـريض رسـول 

قـًا لعمرو بن العـاص الـذي كـان منف ^قوله  ^ومن تشجيعه  ....»اهللا

  .» يا عمرو نعم املال الصالح مع الرجل الصالح« :يف سبيل اهللا تعاىل

ــنام  ــتكلم وحي ــىل  ن ــادة ع ــدير اإلش ــا والتق ــون أن علين ــادق نك  يف نيص

 جوفـاء مـدح عبارات يعني التقدير أن البعض يظن كام ال ،وتقديرنا إشادتنا

 وُنعطيـه ينفعـه بام عليه ونثني الشخص فنقدر .باحلقيقة عالقة له ليس ومتلق

 الشــخص يصــاب حتــى واملــدح الثنــاء يف مــثالً  ُنرســف فــال ،نفســه يف الثقــة

 .والغرور بالعجب

                                                
احلـديث رواه أبــو داود يف كتـاب كيــف القضــاء، بـاب اجتهــاد الـرأي يف القضــاء، احلــديث ) ١(

٣/٣٠٣: ٣٥٩٢. 

، ذكـر اإلباحـة رواه ابن حبان يف كتاب الزكاة، باب مجـع املـال مـن حلـه ومـا يتعلـق بـذلك) ٢(

 .٨/٦: ٣٢١٠للرجل الذي جيمع املال من حله إذا قام بحقوقه فيه، احلديث
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 ؟والتملق التقدير بني الفرق ما

 األول ،اللسـان عـن يصـدر واآلخـر خـالص نقـي األول بسـيط األمر 

 ،اجلميـع مـن فيه مرغوب األول ،األنانية من قطعة والثاين ،األنانية من جمرد

 .اجلميع من عليه مغضوب واآلخر

 ولنستعمل ،مكان كل ويف ودعوتنا ،بيوتنا يف اإلشادة ثقافة لننرش فهيا 

 باملـدح اجلهـر أسـلوب و، اإلنجاز حتقيق عند واإلشادة الشكر عبارات دائام

 بإصـالح وننشـغل اآلخرين عيوب تصيد ولنتجنب .بالذم اإلرسار وكذلك

 .ديننا عن والذود..أنفسنا وبناء..عيوبنا
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�ةــــــــــانـــاألم                            �

 

 .املصداقية والرقابة الذاتية واملبادرة ألداء العمل عىل أتـم وجـه وتعني 

 :ومنها ،األمانة بأكثر من معنى وتستخدم كلمة

° ± µ  ́³ ² ¶ :قال تعـاىل :التكليف

Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ̧

 .]٧٢:زاباألح[

 ،القضـايا املاليـة متتد حدود األمانة إىل ما هو أبعد من :��������������

 وعـىل سـبيل املثـال عـدم بخـس .فهي تشمل أمانة الفكر والـرأي واملوقـف

ومســـاعدهتم يف قضـــاياهم  ،العـــاملني حقـــوق التقـــدير املمـــزوج باحلـــب

  .االستطاعة املؤرقة بقدر كالهتم ومش

تصان به احلقوق املتمثلة  ،كام يقول الغزايل ،ذيوهو ال :������� �����

 ..والناس وحترس به األعامل من دواعي التفريط واإلمهال ،يف حقوق اهللا

بالشـخص بشـكل مـتقن  فاحلرص عىل أداء الواجـب املنـوط :������

بـام  وإذا اسـتهان الفـرد،ومنه السهر عـىل حقـوق النـاس  .من أخالق املسلم



  

  

ــغريًا  ــان ص ــه وإن ك ــف ب ــاد كل ــي روح الفس ــده إىل أن تسترش ــيام بع ــرط ف ف

بل إن املطلوب هو جتاوز اإلتقـان والوصـول إىل  .املؤسسة والضياع يف كيان

إن « :والتنفيذ مسرتشدين بدعوة املصطفى  درجة اإلبداع يف التخطيط

 .أخرجه البيهقي .»عمل أحدكم عمًال أن يتقنه اهللا حيب إذا

ملنــافع شخصــية أو  املنصــبأي عــدم اســتغالل  :عــدم االســتغالل

ـــــإلرضار  ل

ـــــالح  بمص

ـــــرين  اآلخ

وإضــــــاعة 

  .حقوقهم

ــني  تعي

 :األصــلح

مصداقًا لقول  .يف املكان املناسب وليس العكس وهو تعيني الرجل املناسب

ويف تلـك  ،من استعمل رجًال من عصابة« :رسول اهللا عليه الصالة والسالم

 »سـوله وخـان املـؤمننيخان اهللا وخـان ر فقد ،العصابة من هو أرىض هللا منه

 .]أخرجه احلاكم[
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فـال  .نستهني هبا أو نفرط يف حقها إن األمانة قضية عظيمة ال ينبغي أن 

أن نـامرس  فبـدل ،نركـز عـىل الشـكليات وننسـى اجلـوهر احلقيقـيأن  جيب 

قدرًا مـن  ففقدنا ،بالتلقني املبهم -عىل سبيل املثال -الرتبية والتعليم اكتفينا 

وال يقـوم  ،تيجة جيـل مـن الشـباب ال يرعـى مصـلحة املجتمـعوالن ،األمانة

 .الصادق واملخلص يف تقدمه وازدهاره بدوره
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  الـــــة الرجـــــمعرف

 

إن مــن مســلّامت اإلدارة الناجحــة القــدرة عــىل االســتفادة مــن مكــامن 

كـان  ولكـي يتحقـق هـذا ،والتميز لدى املرؤوسني بأفضل ما يمكن،التفوق

ــة ومتييــز هــذه املكــامن لــدى  ــًا عــىل القــادة والرؤســاء رضورة معرف لزام

 .وهو ما نعنيه بمعرفة الرجال ،مرؤوسيهم

ــو  ــال اإن ت ــىل ،)أوالً (فر الرج ــدرة ع ــداف  -والق ــة أه ــوظيفهم خلدم ت

هلام طرفًا املعادلة اإلداريـة التـي ينـتج عنهـا نجـاح  ،)ثانياً (رسمها هلم القادة 

نــتج عنــه تفــوق  دة االســتفادة مــن هــذا التوظيــف ســنا ملــاوكلــام أح ،القــادة

ومـن هنـا اعتـربت القيـادة فنـًا صـعبًا الرتباطهـا بالعنرصـ البرشـي  .ونجاح

الذي يصعب حتليلـه وفهمـه ببسـاطة كـام هـو احلـال يف العنـارص الكيميائيـة 

ومن خالل هـذا التصـور يمكننـا فهـم صـورة العالقـة بـني نجـاح  .الطبيعية

وينبغي أال ننسـى أن نجـاح القـادة  .قدرهتم عىل معرفة الرجالوبني  ،القادة

 .ينتج عنه حتقيق ألهدافهم يف الواقع



  
 

 كتبت إحدى أكرب املنظامت العاملية هذه الكلامت لتعرب عن رس نجاحهـا

 :وتفوقها

لقد حققنا هذا النجاح من خالل تنظيم إداري وجو عمـل يسـاعدان « 

ـــىل ـــية ع ـــوادر البرش ـــل الك ـــذاب أفض ـــب  ،اجت ـــحذ املواه ـــوير وش وتط

  ..)....الفردية

 :ونلحظ يف هذه الكلامت عنرصين أساسني

 .اجتذاب أفضل الكوادر البرشية :العنرص األول

 .تطوير وشحذ املواهب الفردية :العنرص الثاين

وال شك أنه ليس من املمكن حتقيق هذين العنرصين دون القدرة عـىل  

 .الرجال معرفة
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 ،أبــو بكــر ...أرأف أمتــي بــأمتي« :نــه قــالأ ^ثبــت عــن رســول اهللا  

ــــر ــــن اهللا عم ــــدهم يف دي ــــثامن ،وأش ــــاًء ع ــــدقهم حي ــــاهم  ،وأص وأقض

وأعلمهـم بـاحلالل واحلــرام  ،وأقـرؤهم أيب ،وأفرضـهم زيـد بـن ثابـت،عيل

ــن ،معــاذ بــن جبــل ــدة ب ــًا وأمــني هــذه األمــة أبــو عبي أال وإن لكــل أمــة أمين

قدرتـه عـىل  ^تع هبا رسول اهللا العظمة التي مت ...إن من أرسار .»اجلراح

يقـول أحـد  ،كًال حسب قدرته ومواهبـه ،وحسن توظيفه هلم ،معرفة رجاله

 ،تـأثرياً  أكثرهـا الرجال بعمق من أدق أعامل الرئيس و  إن معرفة« :املفكرين

 .»إهنا رس الرؤساء العظام ،إهنا ينبوع القوة التي يملكها

  :فوائد معرفة الرجال

ا أن نحلل عظم الفائدة التـي جينيهـا القائـد املـتمكن مـن ومن املفيد هن 

 .معرفة الرجال

إن معرفة الرجال هي الطريق األمثل حلسن توظيفهم ووضـعهم  :أوالً 

أفضـل مـا يكـون يف أنفسـهم خلدمـة فيـه  املكان الذي يمكنهم أن يقدموا  يف

 .أهدافهم

                                                
 .١٢٢٤سلسلة األحاديث الصحيحة ) ١(

 .٣٢فن القيادة ص ) ٢(



  
 

احلقيقـي  إن توظيـف املرؤوسـني يف مكـاهنم املناسـب هـو احلـافز :ثانياً 

حيــث حيقــق األفــراد ذواهتــم  ،روح االســتمرارية والعطــاء لألفــراد إلجيــاد

 .بتمّيزهم وتفوقهم من خالل إمكاناهتم احلقيقية

إن القدرة عىل االرتقاء واإلبـداع ملـن وضـعوا يف املكـان املناسـب  :ثالثاً 

 ممـا يـنعكس عـىل متييـز ،نتيجة إمكاناهتم هو ما أثبته الواقع والتجارب احليـة

 .التنظيم الذي يسري خلف القائد الناجح

إن اإلربـاك وقلـة اخلـربة التـي يظهرهـا أولئـك الـذين مل يـتمكن  :رابعاً 

ــئولون ــتهم املس ــرفتهم بحقيق ــة مع ــوظيفهم لقل ــن ت ــن حس ــدى  ،م ــي إح ه

 .الناجح تفادهيا نتيجة معرفته برجاله السلبيات التي يمكن القائد

ــد إن ســد الثغــرات باملرؤوســني األ :خامســاً  كفــاء الــذين أحســن القائ

 

 

 

 

 



  

  

 ،انتقاءهم يمكنه من التفـرغ واملراقبـة عـن كثـب ملـن هـم بحاجـة إىل توجيـه

واالرتقاء بـاآلخرين  ،وهبذا يستطيع من خالل معرفته للرجال سد الثغرات

 .دون عناء

إن درجة سـيطرة القائـد والـرئيس عـىل رجالـه عمليـة مرتبطـة  :سادساً 

ولـذلك  ،وقـدراهتم ،ونفسـياهتم ،صـياهتمارتباطًا وثيقًا بمـدى تفهمـه لشخ

فهــو ال يســتطيع أن يقــدر حجــم املهــام أو مســتوى التكليــف أو حــدود 

االستطاعة التي إذا جتاوزها تعرض االنضباط للمخالفة دون أن يتمكن من 

 .معرفتهم حق املعرفة

إن االسـتعداد الـذي يبديـه املرؤوسـون بالتعـايش وبــث اآلالم  :سـابعاً 

ولئك الرؤساء الـذين اسـتطاعوا فهمهـم ومعـرفتهم هلـو املساعدة أل وطلب

أكرب بكثري مما يبديه من مل يستطع رؤساؤهم ختمـني مـا يـدور يف رؤوس مـن 

ــم ــة أرساره ــريهم بمعرف ــواء غ ــادة احت ــتطيع الق ــا يس ــن هن  ،يقــودوهنم وم

بعـد أن امتلكـوا  ،وآالمهم والعمل عـىل القيـام بـدور املوجـه والناصـح هلـم

 .قلوب مرؤوسيهم

كان اخلليفة عمـر « :ولنقف وقفة مع هذا النص من واقع اخلليفة الثاين 

فقال هلم  ،يشاور أفاضل الرجال يف تعيني كبار موظفيه ، ،بن اخلطاب

فقولـوا مـا  ،أشريوا عيل ودلوين عىل رجل استعمله يف أمـر قـد دمهنـي :يوماً 



  
 

ه أمـريهم فإنني أريد رجًال إذا كان يف القوم وليس أمريهم كـان كأنـ ،عندكم

نـرى هلـذه الصـفة  :فقالوا ،وإذا كان فيهم وهو أمريهم كان كأنه واحد منهم

فوفق يف عملـه وقـام فيـه بـام أربـى  .فأحرضه وواله ،الربيع بن زياد احلارثي

 .»فشكر عمر ملن أشاروا عليه بوالية الربيع ،عىل رجاء عمر وزاد عليه

مـن أمهيـة معرفـة  والناظر يف هـذا الـنص مـن خـالل مـا سـبق وقـدمناه

 :اآلتيةيلمس اجلوانب  الرجال

خالل  ألمهية اختيار الرجال ومعرفتهم وذلك من فهم عمر  -١

 .تشاوره مع أفاضل الرجال يف تعيني كبار موظفيه

املناسـب فقـد  عىل وضع الرجـل املناسـب يف املكـان حرصه  -٢

مـن  يـارحتى يتمكنوا من اخت ،بني ملن استشارهم صفات الرجل الذي يريد

 .يوافق هذه الصفات ليحقق هدف عمر

 ،يف معرفة الرجال من خـالل مـواقفهم وترصـفاهتم حكمته  -٣

ــنهم ــال ع ــا يق ــواهلم وم ــالل أق ــن خ ــر  ،ال م ــد يف نظ ــتطاع أن جيس ــد اس فق

 .مستشاريه مثال الرجل احلي الذي يريده

                                                
 .هـ١٤٠٣ -دار العلوم للطباعة والنرش  -إبراهيم عبد اهللا املنيف -أقوال يف اإلدارة) ١(



  

  

 :اآلتيةستطيع أن تفهم رس املواقف وأخريًا هبذه املعاين املتقدمة ت

حيكم عىل املرؤوسني بالذكاء واإلنتاجية يف مكـان مـا ثـم يكتشـف  -١

 .طاقات كامنة من رئيس جديد بأن لديه

 .يصف أحد الرؤوساء مرؤوسًا بأنه جيد ويصفه اآلخر بأنه يسء -٢

لديـه  أن ثـم يكتشـف  ،هيمل املرؤوس ألنـه ال يصـلح ليشـء البتـة -٣

 .طاقات كامنة من رئيس جديد

 يعطي عطاء أفضل عند رئيسه اجلديد أكثر مما كانيبذل املرءوس و -٤

 .يفعل مع رئيسه القديم

ولــيس هنــاك مــن تربيــر جيــد إال أن أحــدهم أحســن القيــادة بمعرفتــه 

 .واآلخر فشل يف ذلك مرءوسيه
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  ةــــجامع ةــــآي

 

 توجـد آيــة أساســية جامعــة ألهــم مالمـح القائــد الفعــال مــن املنظــور

واملواقـف األخـرى املكملـة هلـا يف  ،وهنـاك العديـد مـن اآليـات ،مياإلسال

  .القرآن

  :وهذه اآلية هي

 87 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * )
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J I]١٥٩:آل عمران[. 

  :وهي يف آخر سورة التوبة أيضاً  ^وآية أخرى تصف الرسول 
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ª ©  ̈ وأعتقد  ،]١٢٨:التوبة[¦ §

مقومات القيادة الناجحة وكل ما  أهم ما حيدد معاً  ن أن هاتني اآليتني متثال

  ؟تلك املقومات فام هي يا ترى ،يرتبط هبا من صفات أو سامت أو أنامط



  

  

 

  نــــــــــــــــاللي

 

 ،اللـني فأول ما جيب أن يكون عليه القائد مع أتباعه هو اتباع أسـلوب 

وهـذا هـو أكـرب  ،أو جنبـاً  ولكنه ليس ضـعفاً  ،كس الشدة والقسوةواللني ع

والشــدة  ،فيــه الكثــري مــن القــادة حيــنام يتصــورون اللــني ضــعفاً  خطــأ يقــع

  .والقسوة قوة وهذا قمة خطأ

 لذا فإن أول ما يؤكد عليه القرآن هنا هو اتباع القائد جلانب اللـني مـع 

 يات أخرى إىل خفض اجلنـاحلدرجة تصل كام يذكر القرآن يف آ ،املرؤوسني

Y X W V U T S]٢١٥:الشعراء[. 

واألتبـاع عالقـة  وهذا األسلوب هـو الـذي جيعـل العالقـة بـني القائـد 

 وتعطي جـوًا مـن الثقـة واالنفتـاح والتشـجيع عـىل ،تواصل وحب وتفاهم

وتقتل روح اخلوف أو القهر التي قد تسـلك إىل النفـوس  ،املبادرة واالبتكار

ومن هنا يعترب القائـد اللـني  .نتيجة لألسلوب القايس العنيف دريدون أن ن

  .للهدف وحتقيقاً  ،ملن حوله وتأثريا فيهم جتميعاً  يف طبعه هو أكثر القادة

وهذا إيراد من قبس النبوة يف باب الرفق وبيان أثـره لننطلـق منـه إىل مـا 

  .خيّص هذا املبحث



  
 

إن اهللا رفيـق حيـب الرفـق ويعطـي عـىل « :يقول عليه الصـالة والسـالم

  .]رواه مسلم[ »الرفق ما ال يعطي عىل العنف وما ال يعطي عىل ما سواه

إن الرفق ال يكـون يف يشء  ..عليك بالرفق« :وقال خماطًبا عائشة 

  .» وال ينزع من يشء إال شانه ،إال زانه

وإىل رعايــة  ،إن النــاس يف حاجـة إىل كنــف رفيـق :يـا أهيـا املُقتــدى هبـم

وحلـم ال يضـيق بجهلهـم  ،بحاجـة إىل وّد يسـعهم ،وبشاشة سـمحة ،حانية

 ،يف حاجة إىل قلب كبري يعطيهم وال حيتاج إىل عطـائهم .وضعفهم ونقصهم

جيـدون عنـده االهـتامم والرعايـة والعطـف  ،وحيمل مههم وال يـثقلهم هبمـه

  .والسامحة واملودة والرضا

وقد حيسن أن نخص الدعاة املقتدى هبم بخطاب عن الرفـق أخـًذا مـن 

أجواءهـا هنج السلف إذ أن هذا امليدان ونحن نعـيش الصـحوة اِإلسـالمية و

  .املباركة نحتاج فيه إىل مزيد عناية وفقه وترفق

                                                
ــدين) ١( ــدين واملعان ــتتابة املرت ــاري اس ــاهلم  البخ ــتئذان واآلداب )٦٥٢٨(وقت ــذي االس ، الرتم

 ). ٢٧٩٤(، الدارمي الرقاق )٢٧٠١(

ـــاري األدب ) ٢( ـــتئذان واآلداب )٥٦٧٨(البخ ـــذي االس ـــاد )٢٧٠١(، الرتم ـــو داود اجله ، أب

 ). ٢٧٩٤(، الدارمي الرقاق )٦/١٢٥(، أمحد )٢٤٧٨(



  

  

ُضـوا اهللا إىل عبـاده « :وهو عىل املنرب يقول عمر  أهيا النـاس ال ُتَبغِّ

فيقـول عـىل  » اجيلـس أحـدكم قاّصـ :قال ؟فقيل كيف ذلك أصلحك اهللا

ويقوم أحدكم إماًما فيطول عىل النـاس  ،الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه

  .»ى يبغض إليهم ما هم فيهحت

حدث الناس كل مجعة فإن أكثـرت فمـرتني « : ويقول ابن عباس

وال تـأت القـوم وهـم يف  ،وال متل الناس مـن هـذا القـرآن اً فإن أكثرت فثالث

فـإذا أمـروك فحـدثهم وهـم  ..أنصـت :حديث فتقطع عليهم حديثهم وقال

وأصـحابه  ^ ،فإين عهـدت رسـول اهللا ،يشتهونه وإياك والسجع يف الدعاء

  .»ال يفعلونه

ر كل مخيس فقال رجل مـن القـوم لـوددت وكان ابن مسعود  يـا  -ُيذكِّ

 الصـحايب اجلليـلفـرد عليـه هـذا  .لو أنك ذكرتنا كـل يـوم -أبا عبد الرمحن 

أمــا إنــه يمنعنــي مــن ذلــك أين أكــره أن أمَلكــم وإين « :علــًام  ءىلالــذي قــد ًمــ

 .»يتخولنا هبا خمافة السآمة علينا ^ ،أختولكم باملوعظة كام كان النبي

 :يعلق عىل هذا احلافظ ابن حجـر يف الفـتح مسـتنبًطا مستخلًصـا بقولـه

 ،ويف هذا استحباب ترك املداومـة يف اجلـد يف العمـل الصـالح خشـية املـالل

إمــا كــل يــوم مــع عــدم  :لكنهــا عــىل قســمني ،وإن كانــت املواظبــة مطلوبــة

                                                
 . أي واعظ: قاص) ١(



  
 

الـرتك ألجـل الراحـة ليقبـل عـىل الثـاين  وإما يوًما بعد يوم فيكـون ،التكلف

وإمــا يــوم اجلمعــة وخيتلــف بــاختالف األحــوال واألشــخاص  ،بنشــاط

  .والضابط احلاجة مع وجود النشاط

إمــا  :والرفـق ذو ميــادين فســيحة وجمــاالت عريضـة فرفــق مــع اجلهــال

بـاألعرايب الـذي بـال يف  ^ ،ولقـد رفـق النبـي ،أو جهل حترضـ ،جهل علم

حتى فرغ من بولـه وأمـر أصـحابه بـالكف عنـه وأال يقطعـوا املسجد وتركه 

وأخربه أن املساجد مل تبَن هلذا وإنـام هـي  ^ ،فلام فرغ دعاه النبي ،عليه بوله

  .لذكر اهللا والصالة

وجلــــٌف أعــــرايب 

آخر جـذب بـرداء النبـي 

جذبة شديدة وكان  ،^

عليه بـرد نجـراين غلـيظ 

احلاشـية فـأثر يف صـفحة 

قـال « ثم ^ ،عنق النبي

يا حممد مـر يل  :األعرايب

من مال اهللا الذي عنـدك 

 ^ ،بأيب هو وأمـي .»فالتفت نبي الرفق والرمحة ضاحًكا ثم أمر له بعطاء

  .ما كهر وال هنر وال تربم وال ضجر

                                                
 ). ٣/٢٢٤(، أمحد )١٠٥٧(، مسلم الزكاة )٥٤٧٢(البخاري اللباس ) ١(
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  وغلظة القلب ةالفظاظ البعد عن

 

اإلنسـان  يف الفظاظة هنا هي يف القول الالذع الشديد وقد تكون طبعـاً   

وقد تعرتيه يف أوقـات أو ظـروف معينـة نتيجـة ملـا  ،ال يستطيع التخلص منه

فتجعــل  ،أو أزمـات كالت ومــا يعرتيـه مـن مشــ ،لــه مـن ضـغوط يتعـرض

ن نقـد الذع أو ال تكـاد ختلـو مـ ه حول تعامله وخاصة ردوده وكلامته مع من

نفـوس مـن حولـه حالـة  ممـا خيلـق يف .الخ......توبيخ أو تعنيف أو استهزاء

أو  من الفزع والرعب التـي جتعلهـم يـرتددون كثـريا قبـل أن يشـاركوا بـرأي

فيكفي من هذا القائد جمرد تعليق صغري بلفظ حـاد ليخمـد  ،يدلون بنصيحة

 اً له نفسه أن يقول رأيـ ولسللمشاركة أو املبادرة يف نفس كل من ت أي محاس

 .هوى هذا القائد جياري خاصة إن كان ال

غلظة القلب وما تنطوي عليه من قسوة شـديدة تتحـول مـع الوقـت و  

ترتسم عىل وجه مثل هذا الشـخص لدرجـة جتعـل  إىل سمة وقسامت جامدة

حـادة ختمـد أي حماولـة  سـهاماً  – من نظراته القاسـية ولـيس مـن كلامتـه فقـط

إذا كانـت ال  النطـالق أو االبتكـار يف نفـوس مـن حولـه خاصـةلإلبداع أو ا

 ومع الوقت حتول من حوله إىل جمرد أتبـاع خـائفني ،تتمشى مع رأي وهواه



  
 

ويف  ،حمـده ومـرددين ملـا يقـولبأو منـافقني مسـبحني  ،مرتعشـني مـرتددين

تلك الصفة والتي قبلها إىل حالة من النفور النفيس مـن  مجيع األحوال تؤدي

فـإذا كـان  ،ينفرون منه وال يربطهم به إال القهـر سني لقائدهم جتعلهماملرؤو

 .ال حمالة هلم اخلرية من أمرهم فسوف ينفضون عنه
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  وـــــــــــــــــالعف

  

بيـنام  ،األتباع واملرؤوسني هنا جاء يف صيغة األمر الحظ أن العفو عنيُ 

 ،مـن لـني ^حقيقة مـا عليـه الرسـول  قة تقرركانت الصفات الثالث الساب

هنا من األمـور األساسـية والرضـورية  وبعد الفظاظة وغلظة القلب والعفو

  .واملشاركة واإلبداع ألي قائد كي يتمكن من خلق مناخ حقيقي للشورى

 وذلك أن أي جو للعمل لن خيلو مـن خـالف أو تقصـري أو خطـأ مـن 

ائـد كيـف يعفـو ويتسـامح بشـكل إجيـايب جانب املرؤوسني فإذا مل يـتعلم الق

هذا اخلطأ بمجرد عالجه ويذكر صـاحبه برضـورة اإلقـالع  وفعال ويتناسى

من القسوة والشـدة عـىل  يؤول إىل درجة ضئيلة  فإن األمر ،عنه والندم عليه

ــه يستشــعر اخلجــل مــن نفســه والتــواري عــن  نفــس املخطــئ لدرجــة جتعل

 لمشـاركة الفعالـة أو إبـداء الـرأيبل واإلحجـام عـن أي حماولـة ل ،األنظار

خاصـة إذا مل حيجـم القائـد عـن تـذكري مرءوسـيه مـن  ،حتى وإن كان صوابا

  .عليها وسخريته منها موتأنيبه موأخطائه  موقت آلخر بعيوهب

ولـيس معنـى ذلـك  ،لذا كان من الرضـوري للقائـد أن يعفـو ويصـفح 

 ى الصفحة السوداءوإنام يكون عالج اخلطأ يف حينه وتطو ،جتاهل األخطاء



  
 

ولعل أفضل ما يعلمنا ذلك قولـه تعـاىل يف  ،متاما ويبدأ القائد صفحة جديدة

 ،ثـم بـاهلجر ،أخطاء الزوجة بعد أن حدد التـدرج يف العـالج بالعظـة معاجلة

E D C B A :ثـم يقـول تعـاىل ،املـربح ثم بالرضب غري

L K J I H GF]٣٤:النساء[. 

ر املرؤوســني بأخطــائهم ونقــاط إن أســوأ القــادة هــو ذلــك الــذ  ي ُيــذكِّ

 .خروقت آل ضعفهم من
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  مــــار هلـــــاالستغف
 

أساســية ويمكــن للقــادة اكتســاهبا  ُيعــد الســابقة  إذا كانــت الصــفات

ن هـذا األمـر عـىل فـإ ،أو إيامهنم ليحققوا النجاح برصف النظر عن عقيدهتم

هبـا إال مـؤمن  ن يتصـفمـن األوامـر الـذي ال يمكـن أ ُيعدُّ وجه اخلصوص 

 ى مرحلـة الرسـميات ووصـل إىل مرحلـة القلـوبطـألن األمر هنا خت .حق

والعواطف الشـغوفة واحلـب الشـديد الـذي جيعـل القائـد ال يكتفـي بـالعفو 

وإنام حيرص عىل أن يستغفر هلم اهللا كي يعفـو عـنهم  ،أتباعه فقط عن أخطاء

حمـب ملـن  ،سـليم ،رقيق ،يكون إال من قلب نقي وال شك أن ذلك ال ،أيضاً 

الذي ال يكـون إال بـني املـرء وربـه  بل إن جمرد هذا االستغفار ،رحيم ،حوله

ــاً  يــرتك أثــراً  يف نفــس كــل مــن  طيب

أي تـدخل  القائـد واملـرؤوس دون

التـي ال  ،مبارش وهذه لغة القلـوب

ـــرب  ،يعلمهـــا إال اهللا ـــك أن جت ول

ويقني وسوف جتـد  وبصدق ،ذلك

 بنفســـك كيـــف تتغـــري النفـــوس

التي مل يكن هلـا  كالت تهي املشوتن

  .عالج قبل ذلك
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  رــي األمـورى فــالش

 

وفرشًا ومناخًا إلجياد جو إجيـايب  ،هلذا األمر اً كل ما سبق ليس إال متهيد

عىل اجلوهر ولـيس عـىل  ىنتقوم وتبْ  ،شورى حقيقية وليست شكلية ملامرسة

  .املظهر

 ،والقسـوة ،رى حقيقيـة يف ظـل الشـدةيكون هنـاك شـو فهل يمكن أن 

  !؟والفظاظة والغلظة

كانـت  الشك أنه مهام 

ــــــــكليات  ــــــــنظم والش ال

ـــات  ـــاءات واملامرس واالدع

لـن تكـون  ،السـابقة ة اخلمس األمور فيها  فإهنا ما مل يتوافر ،ذلكي التي تدع

  .إال جمرد شورى شكلية ديكورية جوفاء

وإنـام يضـع  ،يـادة تشـاوريفإن اإلسـالم ال يـدعو فقـط إىل نمـط ق لذا 

  .وحتقيقه عىل أفضل صورة وأكمل وجه ضامن ومقومات ممارسته

ـــالتفكري  ^ولقـــد أرشك الرســـول   أصـــحابه يف التخطـــيط احلـــريب ب

 :ومن أمثلة ذلك ما يأيت ،واملناقشة وإبداء الرأي مطبقًا ملبدأ الشورى
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 .ومكاهنا ،استشار أصحابه يف مبدأ معركة بدر -

 .البقاء يف املدينة أو اخلروج يوم أحد استشارهم يف -

ألنـه كـان  ؛عدا غزوة احلديبيةكاّفة    أصحابه يف غزواته  ^استشار  -

ــار  ــه االســتقرار الرضــوري النتش ــليمة التــي تــؤّمن ل ــاه الس يرصــ عــىل نواي

وقـد رأى املسـلمون  ؛فكان يقصد بـذلك أهـدافًا بعيـدة مل يـبح هبـا ؛اإلسالم

 .وبعد نظره ^ملسوا حكمة الرسول بعد ذلك ما حققه الصلح و

 :يف التخطيط له فوائد عديدة منها ^ومشاركة الصحابة للرسول  

ب  -  .عىل فن التفكري والتعبري عن الرأيالتدرُّ

ب - عــىل حــل  التــدرُّ

 .املشكالت عملياً 

ب - عىل املبـادأة  التدرُّ

وحسـن  ،والترصف بحريـة

ــي  ــف الت ــف يف املواق الترص

إىل تــواجههم دون الرجــوع 

 .القائد األعىل

ب - عـىل قاعـدة  التدرُّ

ــيط( ــذين يف التخط ــة )إرشاك املنف ــاع باخلط ــابيتهم  ؛واالقتن ــمن إجي ــا يض مم

 .ويضمن واقعية اخلطة ،ومحاسهم
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 .يوجه القادة إىل التنظيم الرأيس االستشاري -

إلعـدادهم للمراكـز  ،يتيح الفرصـة الكتشـاف املواهـب بـني األتبـاع -

 .املناسبة لكل منهم

ب - األسلوب األمثل لتنظـيم  الذي ُيعدُّ  ؛عىل رضورة التخطيط التدرُّ

 .العمل

تأكيـد مبـدأ  ؛مـن خـالل مشـورته يف التخطـيط ^كام قرر رسـول اهللا  

ورضورة استشـارة أصـحاب  ،...الشورى وأن التخطيط مسـئولية مشـرتكة

  .ورضورة تنفيذ اخلطة بعد املشورة  ،الرأي

                                                
ومــا بعــدها  ٢٧٨: يف القيــادة وإدارة احلــرب، حممــد مجــال الــدين حمفــوظ^ سـنة الرســول ) ١(

  بترصــــف كبــــري، وانظــــر يف هــــذا املجــــال كتــــاب قــــراءة سياســــية للســــرية النبويــــة، 

 .١٢١-١٢٠: حممد رواس قلعه جي. د
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  ددالرت العزمية وعدم

 

صـنع  الشك أن أي قرار يتم بناء عىل كل ما سبق قد استوىف مقومـات 

سـوأ األمـور أن يـرتدد القائـد ألذلك مـن  ،القرار الصحيح بطريقة صحيحة

لرأيـه ورضــخ هــو  خاصــة إذا كـان رأي األغلبيــة خمالفــاً  ،القــرار بعـد اختــاذ

ام وهـذا هـو مـا حـدث بالفعـل حيـن ،إرضـاء لـه ثم حاولوا الرجـوع ،لرأهيم

يوم أحـد وأشـاروا بـاخلروج لألعـداء خـارج  أصحابه ^استشار الرسول 

فلام دخل الرتداء عـدة احلـرب نـدموا وقـرروا  ^املدينة وكان خالف رأيه 

 ^خروجـه ولكـن الرسـول  الرجوع عن رأهيم لرأيه وأخـربوه بـذلك بعـد

ــال ــد أن « :ق ــي بع ــان لنب ــا ك م

للحـرب أن  لبس ألمته وخرج

تفـق اُ  ومىض لتنفيـذ مـا» يرجع

 .عليه
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 هــى اللــل علــالتوك
 

يف خضم كل ذلك أنك إنام تسـري بفضـل اهللا وحولـه  أهيا القائد ال تنس

األسـباب واملقومـات السـابقة  فـإذا أخـذت بكـل ،وقوتـه ورعايتـه وعنايتـه

I H G قولــه  تعــاىلوهنــا نالحــظ  فأنــت متوكــل فاستحرضــ توكلــك

J]١٥٩:آل عمران[.  

أي التـي ال تكـون  ،من الصـفات أو األخـالق اإليامنيـة وصفة التوكل 

إال للمـــــؤمن وهـــــي صـــــفة 

فــإذا أردت أن تعــرف  ،جامعــة

واملخترصـــ  املعنـــى احلقيقـــي

ــو ــل فه ــىل  :للتوك ــل ع أن تعم

املوصـلة كاّفـة  األسـباب  أخذ 

كأنه ليس  إىل النجاح يف أمر ما

 ل عىل اهللا يفثم تتوك ،هناك أي احتامل للنجاح إال باتباع هذه األسباب فقط

وتفوض األمر إليه ابتداء مـن توفيقـه لـك هلـذه األسـباب وتوفيقـه كل ذلك 

وأن يكون يقينك يف التوكل عىل اهللا والثقـة يف عونـه  ،يف النتائج املرضية لك

  .كأن ليس هناك أدنى اعتامد أو ركون لألسباب ،معك لك وأنه
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والتخلـف عـن  املرء إىل الكسـل والدعـة وليس معنى التوكل أن يأنس 

ركـــب العمــــل 

اجلـــاد املوصـــل 

للنجـــــــــــــــاح 

والفـــالح فهـــذا 

ــه اهللا وال  ال حيب

كـان  وإنام حيب فقط املتوكلني عليه حق التوكل وهبذه الكيفيـة التـي ،يرضاه

عمـيل  نا إليها هـذه اآليـة بشـكلتوأصحابه والتي أرشد ،^عليها الرسول 

ى يظفـر بحـب حتـ صـفات  ب أن يكون عليه القائد مـن ما الذي جي ،وحمدد

ومـن ثـم النجـاح والفعاليـة والفـوز أو بلفـظ جـامع الفــالح يف  اهللا وتأييـده

  .الدنيا واآلخرة

أنفسنا ونمط مل نغري  تتغري أحوالنا ومنظامتنا إن نحن ن يا أخي ل فانظر 

لكـن  ،املستوى الرائع الذي يدعو إليه القرآن العظـيم قيادتنا ليكون عىل هذا

 وكيــف كــان نمــط الرســـول الــذهن ســـؤالوقبــل أن نرتكــك قــد يــرد 

فيـه  ا القرآن عـىل ذكرهـ وما هي الصفات القيادية التي حرص ؟القيادي^

ومـا هـي النتيجـة املتوخـاة ؟هبا وكيف يمكن لنا أن نتعلم منها ونقتدي؟^

 ؟من وراء ذلك
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  زمــــــــــــــــاحل

 :قال احلكامء قديًام يف احلزم 

 .احلزم أنفس احلظوظ* 

 .وحزم أوىف من رجال ،ب رأي أنفع من مالر* 

 .أخره العجز ،من مل يقدمه احلزم* 

 .والتغرير يوجب الندامة ،احلزم يوجب الرسور* 

ــوة  ــىل الق ــدل ع ــزم ت ــة احل ــزم إذ أن لفظ ــى احل ــل هــذا يف معن ــاع ك ومج

ويدخل يف معناها حسن الترصف واختاذ املواقف الواضحة بقـوة  واالجتامع

 .وإرصار

 .و الذي مجع زمام نفسه بقوة مواقفه وزمام اآلخرين حلزم قيادتهواحلازم ه 

إن القيادة احلازمـة هـي  :يصف أحدهم شخصية القيادة احلازمة فيقول

التي حتافظ عىل تفكري واضح ومنطقي رغـم املتاعـب وتبحـث عـن احلقيقـة 

بكل إرصار مهام كلـف األمـر وتثبـت يف املـأزق بكـل صـرب ولـو  ومتسك هبا

يع من حوهلا وحتكم بدون حتيز آلرائها وترصـفاهتا الشخصـية انسحب اجلم

 .وتعرتف بأخطائها بكل صدق وأمانة



  

  

وتظهر هنا العالقة بني القيادة الناجحة واتسامها باحلزم بوضـوح إذ أن 

من أهم معاين القيادة القدرة عىل امتالك زمام األمور وهذا ال يتـأتى للقيـادة 

 .مور كلهااألإال بعد 

عنـدما طلـب  حلزم يف موقف الرسول عليه الصـالة والسـالما ويتجىل 

 :^فقـال  ؛أن يشـفع يف املخزوميـة التـي رسقـت منه أسـامة بـن زيـد 

أتشــفع يف حــد مــن حــدود «

ــم  ؛»اهللا ــام فاختطــب ث ثــم ق

ـــال ـــذين « :ق ـــام أهلـــك ال إن

قــبلكم أهنــم كــانوا إذا رسق 

وإذا  ؛فـيهم الرشــيف تركــوه

رسق فيهم الضعيف أقـاموا 

وأيــم اهللا لــو أن  ؛دعليــه احلــ

 .»فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها

                                                
ــاب ) ١( ــاء، ب ــاب األنبي ، ..))الكهــف والــرقيم أم حســبت أن أصــحاب((رواه البخــاري يف كت

 .٣/١٢٨٢: ٣٢٨٨احلديث 
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واهللا لـو « :يف حـرب مـانعي الزكـاة يق وكذلك ما كان من الصدِّ  

 .»لقاتلتهم عىل منعه ^منعوين عقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا 

 :من معاني اجلزم

ــا ــدة :أوهل ــاء والش ــت الرخ ــور وق ــيري األم ــىل تس ــدرة ع ــل  ،الق فالرج

ــعيفال ــد  ض ــراده ويوحــد صــفوفهم ويش ــتطيع أن يقــود أف ــاذل ال يس املتخ

فكيف به وقت الشدة حيث تزداد احلاجة إىل احلـزم  أوارصهم وقت الرخاء

 .والقوة

الوقوف أمام األهواء فالرئيس احلازم ال تتالعب بـه األهـواء وال  :ثانياً 

دون أن  تتقاذفه اآلراء فبحزمه يستطيع أن يضع األمور يف نصـاهبا الصـحيح

 ،يدع فرصة لألمور أن تتسيب أو تسري لتخدم غري املصلحة املناطـة يف عنقـه

فهو وبحكمته وحزمه يسمع لذوي احلجة واملنطق الصحيح ويقف واضحًا 

 .حازمًا أمام ذوي األهواء مما يؤهله للسري بقافلته دون تعثر

ار الوصول إىل اهلدف ولو كان صعبًا سمة احلـازم فمعنـى اإلرص :ثالثاً 

ــزم ال ــى احل ــن معن ــرتق ع ــوس  ،يف ــخ يف نف ــذي رس ــازم ال ــد احل إذ إن القائ

جيد نفسه يف مقدمة من يرص ويسـعى جـادًا  ،مرؤوسيه رضورة حتقيق اهلدف

                                                
 رواه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن) ١(



  

  

ليكون قدوة بحزمه وإرصاره حتى يصل هو ومرؤوسوه إىل ما تطلعـوا إليـه 

 .وذلك خالف القائد املتخاذل الذي ينقطع به الطريق يف املنتصف

القدرة عىل اختاذ القرار وحتديد املوقف الصحيح من أهم سـامت  :رابعاً 

ًال إىل نفسـه فـإن حزمـه يـرفض القائد احلازم فهو ال يدع للشك والرتدد سبي

إن من املهم دائًام أن ال يرتك مرؤوسيه دون أن يعرفـوا قـراره أو  ،بشدةذلك 

ليسـت كـالتي  هلم شخصية تقودهم إىل سبل خمتلفة حيدد   يف أمر ما ملموقفه 

 .ينبغي أن يرسمها هلم قائدهم احلازم

حتمـل املسـئولية وأعبائهـا يـرتبط ارتباطـًا وثيقـًا بسـمة القيـادة  :خامساً 

إذ أن احلــزم أول الطريــق ال يعنــي شــيئًا وال حيقــق أي منفعــة إذا مل  ،احلازمــة

يرتتـــب عليـــه الوصـــول إىل هنايـــة الطريـــق بكـــل تبعاهتـــا وعنـــدها يـــدرك 

حزم قيادهتم ليس جمرد أزمة عابرة بل هي سمة متالزمـة مـع  املرؤوسون أن

 .كوهنم قادة بيدهم زمام األمور

 :وحيرضين موقفان عظيامن يربزان صفة احلزم يف القيادة الناجحة 

 :األول

ــاد  موقــف موســى  ــه وع ــاجى رب ملــا رجــع مــن الطــور بعــد أن ن

ن األمر أقبل عىل عايملا باأللواح وقد علم من اهللا بخرب عبادة قومه للعجل و



  
 

Z Y X ] \ [ قومه فعنفهم ووبخهـم وعاتـب أخـاه هـارون 

^a` _]ــامري ،]٩٣:طــه ــىل الس ــل ع ــم أقب z y } ث

́ µ  توعـــــده وأنـــــذره ،]٩٥:طـــــه[| {  ³ ² ±

¼» º ¹  ̧¶]وهذا دعـاء عليـه بـأال يمـس أحـدًا ثـم  .]٩٧:طه

عـد ذلـك وب ،]٩٧:طه[½ ¾ ¿ ÂÁ À :توعده يف األخرى فقال

Ç Æ Å Ä Ã  عمـــد إىل العجـــل فحرقـــه وذراه يف البحـــر

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È]والقــــــرآن  .]٩٧:طــــــه

يصف املوقف بصورة حـزم واضـحة إذ يشـعر القـارئ للقصـة يف كتـاب اهللا 

رسعة اختاذ املوقف والقضاء عـىل الفتنـة برمتهـا وبحـزم رسيـع يكـاد يكـون 

ــو ــل إن الوض ــل ب ــرتدد أو يتكاس ــم ي ــًا فل ــًا خاطف ــان مالزم ح واإلرصار ك

  .لترصفاته يف القضاء عىل األمر وهذا هو معنى احلزم الذي نتحدث عنه

 :الثاين

 ^اهللا  يف ردة األعراب بعـد وفـاة رسـول بكر   موقف الصديق أيب

الكـذاب النبـوة  إذ ارتدت أحيـاء كثـرية وادعـى طليحـة األسـدي ومسـيلمة

 ،ة فقـل اجلنـد يف املدينـةوالتف حوهلم قـومهم وأنفـذ الصـديق جـيش أسـام

فجعــل  ،فطمعــت كثــري مــن األعــراب يف املدينــة ورامــوا أن هيجمــوا عليهــا



  

  

الصديق عىل أنقاب املدينة حراسًا يبيتون بـاجليش حوهلـا ويصـف ابـن كثـري 

عظم اخلطب واشتدت احلال وقد تكلم الصـحابة مـع  « :هذا املوقف فيقول

منـع الزكـاة ويتـألفهم حتـى  الصديق يف أن يرتك املرتدين وما هـم عليـه مـن

ثـم بعـد ذلـك يزكـون فـامتنع الصـديق مـن ذلـك  ،يتمكن اإليامن يف قلوهبم

واهللا لـو منعـوين عقـاالً كـانوا « :وأباه وقام يف الناس وقـال كلمتـه املشـهورة

هم عـىل منعهـا واهللا ألقـاتلن مـن فـرق بـني نألقاتل ^يؤدونه إىل رسول اهللا 

اد املحنة أن طمع األعراب يف املدينة وأغـار وكان يف اشتد ،»الصالة والزكاة

بعضهم فـام كـان مـن الصـديق إال أن بـات قـائًام ليلـة يعبـئ النـاس فـام طلـع 

الفجر إال وهم والعدو يف صـيد واحـد ومكـن اهللا للمسـلمني واسـتمر عـىل 

 :فقـال ،لـو رجعـت إىل املدينـة وأرسـلت رجـالً  :ذلك حتـى قـال املسـلمون

وهكذا بقي الصديق هو وصحابة رسول ،م بنفيس واسينكواهللا ال أفعل وأل

 .اهللا يقاتلون حتى خضعت اجلزيرة إىل حكم اهللا من جديد

فاإلرصار ظاهر يف املوقف وهو من معـاين احلـزم وكالمهـا مـن سـامت  

ــادة الناجحــة ــدر عمــر بــن  ،القي رحــم اهللا الصــديق فبحزمــه رشح اهللا ص

 ،رشح صـدر أيب بكـر للقتـالفام هـو إال أن رأيـت اهللا قـد  :اخلطاب إذ يقول

 ،وهذان املوقفان كان هلام األثر العظـيم يف بقـاء هـذه األمـة .فعرفت أنه احلق

 .للقيادة شأهنا يف حياة اجلامعات واألمم  ولكل موقف حازم أثره وهلذا كان



  
 

  :احلكمة مع احلزم

 هـي واحلكمـة ،حكمـة وراءمهـا يكـن مل مـا وتصـميم حـزم يف خـري ال 

 القـرار تنفيـذ عـىل اإلرصار هـو واحلـزم ،الصـحيح عهموض يف اليشء وضع

مان يف السليم  اهليبـة يضـيع الـذي الـرتدُّد عكـس وهو .املناسبني واملكان الزَّ

ت الوقت وهيدر  اجلامعـة داخـل النزاع إلثارة مصدراً  ويكون ،الفرص ويفوِّ

 .صفوفها وشق

ـة هـو احلكمـة مـع احلزم عىل مثال وخري   رأس مـع ^ اهللا رسـول قصَّ

 قـال حيـث ،املصـطلق بنـي غـزوة بعـد سـلول  بـن ُأَيب عبد اهللا ابـن  املنافقني

ن« :- وأنصـاري مهـاجر بـني نشـب نـزاع أثر - املنافق  ،يأكلـك كلبـك سـمِّ

ة ويف .»األذل منها األعز ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن واهللا  مـن أكثر القصَّ

 :حكمة من وأكثر حازم موقف

 .املنافق بقتل  عمر اقرتاح ^ الرسول رفض حلزم ا

ق ال حتَّى احلكمة س ،الفتنة تتعمَّ  أنَّ  العـرب بني وُيشاع اخلالف ويتكرَّ

 دخـول مـن وينفـرون ،حولـه مـن النـاس فيـنفض ،أصحابه يقتل ^ حممداً 

 .اإلسالم

ك أوامره ^ الرسول إصدار احلزم  .توقُّف دون املدينة إىل بالتحرُّ

ث عن الناس لينشغل: احلكمة  .واألنصار املهاجرين بني لفتنةبا التحدُّ

 املنــافقني زعــيم بمقالــة )معــاذ بــن ســعد( األنصــار ســيِّد إبــالغ :احلـزم

 .للفتنة املنافقني دعوة إمهال وعدم



  

  

ة استشارة :احلكمة ة وَتـْركُ  ،األنصـار مـن اخلاصَّ ـف الفعـل ردَّ  والترصُّ

 . ُأيب بن عبداهللا بن عبداهللا اجلليل وللصحايب األنصار لزعيم

 قطـع والـرباء الـوالء بعقيـدة إيامنـه بصـدق الشـاب أنَّ  النتيجـة انتوك

 هـو ^ اهللا ورسـول األذل أنَت « :أباه وخماطباً  سيفه شاهراً  أبيه عىل الطريق

 .»اهللا رسول لك يأذن حتَّى املدينة تدخل ال واهللا ،األعز

ل يف املنـافقني زعـيم أسكتوا األنصار مجهور أنَّ  النتيجة وكانت  يـوم أوَّ

 لعمر ^ اهللا رسول مهس وهنا .^ اهللا لرسول ينافق أن حاول عندما عةمج

 اليـوم بقتلـه أمرناهـا لـو أنـوف لـه ألرعـدت يومئـذٍ  قتلناه لو عمر يا« 

 .»لقتلته

 ثقـة وزيـادة مهـدها يف وقتلهـا ،الفتنة اتقاء تمَّ  واحلزم باحلكمة وهكذا 

 .بالقائد األتباع
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  طــى التخطيــلدرة عــالق                    

 

ع للتخطـيط تـوفر أربـ إن كل دقيقة نبذهلا مـن وقتنـا :هناك مقولة تقول

 ألمهيـة التخطـيط عـىل مسـتوى األفـراد ساعات عند التنفيـذ ومـا ذلـك إال

 .والرشكات والدول بل حتى عىل مستوى األمم واحلضارات

  :مفهوم التخطيط

هـو أحـد  التخطيط 

ة وظــائف اإلدارة الرئيســ

التنظـــــــيم  إضـــــــافة إىل

  .والتوجيه والرقابة

تعريفه بأنه  ويمكن 

وضــــع جمموعــــة مــــن 

األهــداف  االفرتاضــات حــول الوضــع يف املســتقبل ثــم وضــع خطــة تبــني

 املطلوب الوصول إليها خـالل فـرتة حمـددة مـع تقـدير االحتياجـات املاديـة

  .والبرشية لتحقيق هذه األهداف بفاعلية
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  :وعليه تكون عنارص التخطيط هي

 .ُيسعى إىل حتقيقه هدف

 .وسيلة حتقيق اهلدف

 .معيار ضبط جودة حتقيق اهلدف 

  :خطوات عملية التخطيط

  :حتديد الرؤية-١ 

 ،نريد احلصول عليها يف املستقبل وهي الصورة الشاملة املستقبلية التي 

وللجامعـة إن كانـت  والبد أن تكون واضحة وملهمة للفرد إن كانت فرديـة

  .مجاعية

مـات أهـم مـن اهلـدف ومعرفـة بالرسـالة واإليـامن يةالرؤ وضوح   مقوِّ

ا ،القيادة  مـن اسـتفادته يمكـن ملـا إمهـال دون املسـتقبل إىل النَّظـر تعنـي ألهنَّ

 .احلايل الواقع عليه هو ملا إغفال ودون ،املايض

ل القائد إىل نظرواا   أشـد يف وهـو ،واضـحة رؤيته كانت كيف ^ األوَّ

عف حلظات  وبكل مالك بن لرساقة يقول ،ميِّتاً  أو حيَّاً  وبمطل مطارد .الضَّ

  »؟؟كرسى سواري يديك ويف رساقة يا أنت كيف«:ثقة

ـ وهـو اخلنـدق غـزوة أثنـاءيف   واحلصار اخلطر حلظات أشد ويف…  يكرسِّ

ــ الصــخور  ُفتَحــت ،أكــرب اهللا ...الــروم فتحــت ،أكــرب اهللا«…:أصــحابه وُيبرشِّ

 .»برصى ُفتحت ،أكرب اهللا ..فارس



  
 

  :وضع الرسالة-٢

كلامهتا بدقة وعناية حتدد ما نريد أن تكون  والرسالة مجلة تعبريية تصاغ 

  .عىل املدى البعيد

للفرد أو املؤسسة والتعريـف بـاألغراض املنشـودة  وهي تتضمن اهلوية

والوســــائل التــــي حتقــــق هــــذه 

  .األغراض

  :وضع األهداف-٣

وهــي األمــور التــي نســعى  

  .بعيدلتحقيقها عىل املدى ال

ـــــد وضـــــع  ـــــى عن ويراع

  :أيتياألهداف ما 

  .تبديل ،إهناء ،صياغة اهلدف بصيغة الفعل حتقيق 

  .تكتب بعبارة إجيابية تدل عىل ما يفرتض فعله ال ما يفرتض تركه 

  .الدقة واالختصار دون إطالة أو إطناب 

  .واإلمكانات وفق القدراتعىل  أن تكون األهداف  

  .فال بد من اشرتاك اجلميع يف صياغة اهلدفإن كان اهلدف للمجموعة 

  .حتديد اإلطار الزمني لتحقيق هذا اهلدف 
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  :األهداف اإلجرائية-٤

هبا اخلطوات العملية لتحقيق كل هـدف مـن األهـداف املحـددة  ويراد 

يراعـى عنـد وضـع األهـداف مـن حيـث الصـياغة  آنفًا ويراعى يف اخلطة مـا

 .الخ....واإلطار الزمني 

  :ومراجعتها يم اخلطةتقو -٥

 بعد االنتهاء من وضع اخلطة والبـدء يف تنفيـذها البـد أن يكـون هنـاك 

 مواجهة وتقو

 شـهرية  إمـا ووتكون هـذه املراجعـة إمـا أسـبوعية يم لتنفيذ هذه اخلطة 

 .ذلك بحسب احلاجة واالحتياج غري وإما 
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  إجادة التعامل مع اآلخرين

 

يف حيـــاة اإلنســـان وعالقاتـــه  رئيســـاً و مهـــًام   يمثـــل االتصـــال دوراً  

 حاسـامً االتصال عـامال ً ويف إدارة اهليئات يمثل .االجتامعية وسري مؤسساته

جمموعـة  إن اإلدارة ما هي إال :ن البعض يبالغ بالقولإلتحقيق النجاح حتى 

 ويستند هذا الرأي إىل نتائج األبحاث التي أثبتت أن املدير .من االتصاالت

  .ه يف العمل باالتصالمن وقت% ٨٠يقيض 

ويف بحـث .والتقـارير فهو يستمع ويتحدث ويقـرأ ويكتـب املـذكرات 

  :أيتآخر كانت النتيجة كام ي

يف اتصـاالت خارجيـة خاصـة  من وقـت املـدير أو الـرئيس تنفـق% ٢٠

  .بالعمل

  .اتصاالت باملرؤوسني واملنفذين %٣٠

  .اتصاالت باملستوى اإلداري األعىل%٤٠

  .أداء أعامل فنيةتنفق يف  %١٠

  ؟ولكن ما هو االتصال



  

  

 االتصـال املاديـة االتصال له مفهوم ضيق أو مادي وهو يعنـي وسـائل 

ــات( ــائل ،التليفون ــات ،الرس ــخ....الربقي ــمل  )إل ــع وأش ــوم أوس ــه مفه ول

  :بذلك ويقصد

ــر  ــد الفك ــها يتوح ــىل أساس ــي ع ــات الت ــادل املعلوم ــل وتب ــق  ،نق وتتف

  .وتتخذ القرارات ،املفاهيم

ــن  ــاعر م ــار أو اآلراء أو املش ــائق أو األفك ــادل احلق ــو تب ــالل  أو ه خ

  .عمليات اإلرسال واالستقبال

ونســـــتنتج مـــــن ذلـــــك أن 

  :االتصال له عنارص هي

ــل  ــرياً  مرس ــاً  يقــدم مث  أو منبه

 ).أو رسالة(

ـــخص   ـــه(إىل ش ـــل إلي  )مرس

  .معناها املطلوب بحيث يدرك

  .تجابةهبدف التأثري يف سلوكه واحلصول عىل اس 

  :لالتصال أمهية كبرية فهو وسيلة رئيسة نإوهكذا ف

  .املرغوبة لتوجيه سلوك األفراد اجتاه األهداف 

  .توفر البيانات واملعلومات وتنقلها إىل مركز اختاذ القرار
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  .تقرب بني األفكار واملفاهيم للعاملني وتوحد أنامط العمل 

  .راراتإىل مراكز اختاذ الق تنقل أفكار العاملني 

  :عوامل تزيد من فاعلية االتصاالت

  .الثقة يف مصدر الرسالة-١

  .والوعي الكامل لقيمة املعلومات والبيانات املعرفة-٢

  .الواضحة لغة مفهومة وانتقاء العبارات-٣

اختيار الوقت املناسب لتوجيـه الرسـالة حتـى ال تكـون املعلومـات -٤

  .الفائدة عديمة

 لدالـة التـي تعكـس حقيقـة املعنـى واملفهـوماسـتخدام املـؤثرات ا -٥

  ).حركات الوجه ،اختيار الكلامت ،نربات الصوت( املطلوب

  .جذب االنتباه الكامل-٦

ــاز  -٧ ــد أو اإلجي ــهاب الزائ ــب اإلس ــوقة وجتن ــة مش ــدث بطريق التح

  ..الشديد

أو السـمعية ( األمثلة واستخدام وسائل اإليضـاح البرصـية رضب -٨

 .)والبيانات ة أو النامذجأو الرسوم التوضيحي

ــي -٩ ــد تلق ــوين رأي إال بع ــرارات أو تك ــاذ الق ــع يف اخت ــدم الترس  ع

  .الرسالة كاملة



  

  

  .اختيار املكان املناسب إلبالغ املعلومات -١٠

  .األفكار قبل عرضها تنظيم -١١

 .اإلنصات جيداً -١٢

تضمنت إحدى الدراسات احلديثة قواعـد لالتصـال النـاجح أدرجتهـا 

للمسـة اإلنسـانية عـىل أي ا )Human Touch(لمـة اإلنجليزيـة حتـت الك

 :اآليتالنحو 

 ..H: Hear Him     .استمع إليه  )١

 U   :Understand his feeling     .احرتم شعوره  )٢

 M: Motivate his desire      .حرك رغبته  )٣

 A   : Appreciate his efforts      .قدر جمهوده  )٤

 N: News Him      .مده باألخبار  )٥

           T: Train Him     .دربه  )٦

 .O    : Open his eyes              .أرشده  )٧

  .Understand his uniqueness       .تفهم تفرده  )٨

 .C: Contact Him      .اتصل به  )٩

 .H: Honour Him          .أكرمه )١٠ 



  
 

 

   النقاشة مهارات احلوار وإدار

  

أن يعــيش بمعــزل عــن  عتــه ال يســتطيعاإلنسـان اجتامعــي بطبعــه وطبي

  .الناس فهو يف اتصال مستمر معهم من خالل احلوار واإلقناع

حفل احلوار ومهاراته بأمهية خاصة خصوصًا لدى القائد الناجح إذ  لذلك

روى الطرباين بإسناد صحيح عن ،متنوعة من الناس هو يتعامل مع أنواع

جهه وحديثه عىل رش يقبل بو^كان رسول اهللا :قالعمرو بن العاص 

حتى ظننت أين خري  عيلَّ َ وكان يقبل بوجهه وحديثه  ،القوم يتألفه بذلك

 .»القوم

  :يتحىل هبا كال املتحاورين منها وللحوار آداب جيب أن 

¸ :قــال تعــاىل التعامــل باحلســنى مــع املحــاور أو املخــالف -١

º ¹]٨٣:البقرة[.  

 .]١٢٥:النحل[~ � ¡ ¢£ :وقال تعاىل

  .]متفق عليه[» الكلمة الطيبة صدقة« :^وقال 

  .أن يكون احلوار لطلب احلق وليس نرصة للنفس والرأي -٢



  

  

للحـوار  اً فلـيس كـل مكـان صـاحل،املناسب  اختيار الوقت واملكان -٣

  .وليس كل زمان كذلك

 . االجيابية عند الطرف اآلخر وإحسان الظن به مراعاة املقاصد -٤

  .أو مذهبه أو ديانته اآلخر مهام كان جنسه احرتام الطرف -٥

 .اإلنصاف والعدل مع اخلصوم -٦

������������������������������������� 

 ���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������� �

 ��������������������������������������������������������������

��������������������������� �

 ���������������������������������������

�������������������������� �

 



  
 

  :صفات احملاور الناجح

  أن يتقن فن اإلنصات واالستامع لآلخر -١

  .والتعامالت يف العبارات أن يكون لبقاً  -٢

 . وقوة اآلخر بغرض معرفة سامته الظاهرة ضعفاً  فهم أن يتقن  -٣

  .ورباطة اجلأشأن يتحىل باهلدوء  -٤

  .أن يكون قوي البدهية وحارض الفكر -٥

  .يعمل عىل ضبط النفس أن -٦

  .لآلخرين أن يكون متواضعاً  -٧

فحسن اخللق مجاع كـل مـا ،أهم الصفات دماثة األخالق وهذه من -٨

  .سبق

  :وسائل تقوية مهارة احلوار

  :يتأ احلوار واملحاورة فعليك بام يدت أن تكون ماهرًا يفأر إذا

  إخالص النية هللاQ واالنتصار للحق حتى لو كان ضده.  

   ًواستكشــاف خفايــا  االســتعداد والتحضــري للحــوار حتضــريًا جيــدا

  .املوضوع والتزود باملعلومات



  

  

  اإلنصات لآلخرين تدريب النفس عىل ممارسة مهارة.  

  إتقان فن السؤال من حيث مضموهنا ووقت طرحها وأسلوهبا. 

  ل واملنطق والبحث عن الدليلااللتزام بالعق.  

  األمثلة احلسية استخدام الوسائل التعليمية ورضب.  

 االستفادة من النامذج املثالية يف احلوار واملناقشة. 

 

��

 



  
 

 

  تـــــن إدارة الوقـــف

 

مـن الـذهب والفضــة  أثمـن ،الوقـت رأس مـال املسـلم يف هـذه احليــاة

إىل  وقت فهو يذهب بال عـودةوالدراهم إذ أن األموال تذهب وتعود وأما ال

 .يوم القيامة

  .لذا فاحرتس من وحوش الوقت اخلمسة واحذرهم أن يأكلوك 

شـبابك قبـل  :قبـل مخـس اغتنم مخسـاً « :^احلديث قال رسول اهللا  يف

 ،وفراغـك قبـل شـغلك ،وغناك قبل فقرك ،وصحتك قبل سقمك ،هرمك

  .»وحياتك قبل موتك

   ؟ماذا نعني بإدارة الوقت

 إدارة الفـرد نفسـه  فهي نوع مـن ،الوقت تعني أوالً إدارة الذات إدارة

 .بنفسه

  إدارة الوقت هي إدارة األعامل التي نقوم بمبارشهتا يف حدود الوقـت

 .ساعة ٢٤يوميًا  ،املتاح

 بـدالً ،إدارة الوقت هي حماولة ترويض الوقت وفرض سـيطرتنا عليه

 .من أن يفرض سيطرته علينا



  

  

  السلوك والشخصيةإدارة الوقت هي إدارة. 

  هي الطرق والوسائل التـي تعـني املـرء عـىل االسـتفادة القصـوى مـن

وقتــه يف حتقيــق أهدافــه وخلــق التــوازن يف حياتــه مــا بــني الواجبــات 

 .واألهدافوالرغبات 

نعمتان مغبون فيهام كثري « :قال^روى البخاري من حديث ابن عباس أنه 

 .»من الناس الصحة والفراغ

فمـن اسـتغل صـحته وفراغـه يف طاعـة اهللا فهـو  :حجر قال احلافظ ابن

والفـراغ  .ومن استغل صـحته وفراغـه يف معصـية اهللا فهـو املغبـون،املغبوط 

 .والفراغ العقيل ،والفراغ النفيس ،الفراغ القلبي :أنواع

  :الفراغ القلبي 

 .وهو أخطر أنواع الفراغ عىل اإلطالق !!أن يفرغ القلب من اإليامن 

قلب من اإليامن فصـاحب هـذا القلـب ميـت وإن حتـرك بـني إذا فرغ ال 

األحياء فالقلب وعاء اإليامن كام قال املصطفى يف حديث النعامن الذي رواه 

فإن عمر القلب باإليامن ما شعر اإلنسان أبدًا بالفراغ ألنـه يف :الشيخان وفيه

 .كل حلظة سيتلذذ باألنس باهللا



  
 

اهللا أهـل الـدنيا خرجـوا مـن مسـاكني و :قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة

 .الدنيا ومل يتذوقوا أطعم وأحىل ما فيها

 !؟وما أطعم ما فيها :قيل 

 .ذكر اهللا واألنس بلقائه :قال 

النفس إن مل تشغلها باحلق شغلتك بالباطل إن مل  :الفراغ النفسي

 .والزالتتفطمها بالطاعات قادتك إىل املعايص 

/ 0& ' ) ( * + , -. :الـــــــنفس أمـــــــارة 

 .]٥٣:يوسف[

 :الفــراغ العقلــي

حياتـــه دمـــار وآخرتـــه 

ـــايح  ـــدليل تص ـــوار ب ب

النار  يفأهل النار وهم 

ــــني  ــــديب ــــد  ي الواح

القهار يتصـاحيون أهنـم 

كانوا ال حيملون عقوالً 

 .ال يعقلون هبا
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 :السلف رضوان اهللا عليهم على وقتهم حرص صور من   

 يكـاد فـال ألوقـاهتم، استغالهلم يف األمثلة أروع السلف لنا رضب لقد

 اســتثامرهم كيفيــة عــن لنــا حتكــي التــي الروايــات تلــك يســمع منــا الواحــد

ــاهتم ــك وقبــل والعلــم، العمــل يف ألوق ــادة يف كلــه ذل  تلــك وخيــال إال العب

 وجعلهــم واجتهــادهم جــدهم مــن فيهـا يظهــر ملــا األســاطري مــن الروايـات

 .أعينهم نصب اآلخرة

ـــبهوا إن تكونـــوا مـــثلهم   فتش
 

ـــ   به بالرجـــال فـــالحإن التش
 

ر نظـيدخل عليه الطبيب يف مرض موته في يهذا اإلمام أبو بكر األنبار         

مـا « ثـم خيـرج فيقـول» ال يفعله أحد اً ئشيتفعل  قد كنت « إىل بوله ويقول له

كنـت  الذيما « أنه فقد األمل يف شفائه ويعود إليه ويسأله يأ »ءجيئ منه يش

أي » أعيد يف كل أسـبوع عرشـة آالف ورقـةكنت « فيقول اإلمام » تفعل

 .يقرأ ويكتب وحيفظ عرشة آالف ورقة أسبوعياً 

شــيخ اإلمــام مالــك صــاحب املــذهب –وهــذه امــرأة اإلمــام الزهــري 

الكتـب  هـذهزوجهـا بالكتـب فتقـول و اهللا إن  تشـكو مـن تعلـق –املعروف 

 .من ثالث رضائر عيلّ  اشدُّ 

خـرب عـن حـايل مـا أُ و إين « هوهذا العالمة ابن اجلوزي يقول عـن نفسـ 

مل أره فكأين وقعـت عـىل كنـز فلـو  أشبع من مطالعة الكتب و إذا رأيت كتاباً 



  
 

أين قلـت إين قـد طالعـت عرشـين ألـف جملـد كـان أكثـر و أنـا بعـد يف طلــب 

  .»الكتب

كـان اجلـد إذا دخـل « تيمية حيكي عن جده فيقولبن وهذا عبد الرمحن 

خمافـة أن  »اب و ارفـع صـوتك حتـى أسـمعاقـرأ هـذا الكتـ :اخلالء يقـول يل

  .يضيع الوقت الذي يدخل فيه احلامم دون استفادة

فيحكـى عنـه أنـه  أما إمام املفرسين عىل مر العصور ابن جرير الطـربي 

  .يكتب يف كل يوم أربعني ورقة مكث أربعني عاماً 

ربـام كـان يأكـل وأقـرأ « مام أيب حـاتم الـرازييقول عبد الرمحن ابن اإل

ه ويميش وأقرأ عليه ويدخل اخلالء وأقرأ عليه ويـدخل البيـت يف طلـب علي

فكانت ثمـرة هـذا املجهـود وهـذا احلـرص عـىل اسـتغالل » يشء وأقرأ عليه

الوقت كتاب اجلرح والتعديل يف تسعة جملدات وكتاب التفسـري يف جملـدات 

  .عدة وكتاب السند يف ألف جزء

 وهـذا ، احلنـبيل عقيـل ابـن الوفاء أيب عن ذكروه ما ذلك من وأعجب          

 يف يقـع الكتـاب وهـذا جملـدان، منـه طبـع) الفنـون( اسـمه كتـاب لـه الرجل

 منـه رأى أنـه فـالن حـدثني: الطبقـات ذيـل يف رجـب ابـن قال جملد، ثامنامئة

 هبـذه كتابـاً  صـنف فكيـف!! واحـد كتـاب وهـذا األربعامئة، بعد كذا املجلد

 يلقيهـا، كـان التـي الـدروس جانب إىل األخرى، كتبه جانب إىل الضخامة؟



  

  

 رحـم، له وكان مشاكل عنده وكان وأوالد زوجة له فكان حياته، جانب إىل

 .الكتاب هذا مثل يصنف حتى الوقت وجد أين فمن

 كّل  إذا حتى عمري، من ساعةً  أضيع أن يل حيل ال إنه: يقول إليه اسمع        

 حــال فكـري أعمــلف اسـرتحت مطالعــة، عـن وبرصــي منـاظرة عــن لسـاين

 بجهــدي أســطر وإننــي أســطره، مــا يل خطــر وقــد إال أقــوم فــال اســرتاحتي،

 ما ألجل اخلبز عىل باملاء وحتسيه الكعك خث أختار إنني حتى أكيل، أوقات

 .املضغ يف التفاوت من بينهام

 يضـيع أن يمكـن ال والكعك، اخلبز مضغ بني ما الوقت يالحظ فرجل

 عـىل حيرصـون فكـانوا دقيقتـني، عـىل حيـرص وهو أربعاً  أو ثالثاً  أو ساعتني

 جـزاؤك يكـون للعمـر استكاملك وبقدر العمر، هي األنفاس ألن األنفاس؛

 .اآلخرة يف

 يعتمـر، معـروف وكـان الكرخـي معـروف شارب يقص قصاص أتى          

 اهللا، يسـبح معـروف فأخـذ شاريب، من خذ: للقصاص قال ثم رأسه، فحلق

 أعمـل، وأنـا تعمـل، أنت: قال اسكت، شفتك، أقص أنا: القصاص له قال

 األلـوف مئـات يسبح أظنه: بعضهم وقال اهللا، بذكر متمتامً  إال ئيرُ  ما: قالوا

 .النوم يستطيعون فال سبح، سبح أهله عند نام إذا كان: ويقولون اليوم، يف



  
 

 فـإذا ينـام، حتـى فيهـا يسـبح الليـايل بعـض عليـه مـرت ربام: عنه ويقال       

 .الفجر يؤذن حتى سبح فراشه ىلع اضطجع

 .ينام ال الليايل بعض يف الثوري سفيان وكان       

 يقـرأ فأخـذ املـوت، سـكرات يف أتـى الصـاحلني، أحد حممد بن اجلنيد          

 املــوت، مــرض يف وهــو حيدثونــه، -وجريانـه قرابتــه- النــاس فــأتى القـرآن،

 هــذه أيف! أبتــاه يـا :ابنــه لــه قـال القــرآن، يقــرأ وأخـذ حــدثهم، ومــا فسـكت

 فأخـذ الصـالح، بالعمـل مني الناس أحوج ومن: قال! القرآن؟ تقرأ الساعة

 .انتهى حتى ويقرأ يقرأ

 ويقـرأ املسـجد، إىل كتابـاً  يأخذ كان الكبري، املحدث البغدادي اخلطيب        

 .وحيدثني الكتاب، أحدث: قال ذلك، يف له قيل وآيبًا، ذاهباً 

ــال        ــد وق ــا أح ــذه حلنيالص ــرجتم إذا «: لتالمي ــن خ ــجد م ــوا املس  فتفرق

ــرءوا ــرآن، لتق ــإنكم اهللا، وتســبحوا الق ــتم إذا ف ــق، يف اجتمع ــتم الطري  تكلم

 .» أوقاتكم وضاعت

 النـاس فإذا ملحت«:  اخلاطر صيد يف معناه ما كالم يف اجلوزي ابن قال         

 عـىل املشـايخ يتناول وهذا السوق، يف فارغاً  جيلس فهذا األوقات؛ يضيعون

 بـني خاصـة كثـرية الزيـارات اآلن وأصـبحت يـزورهم،: أي ،»اخلدمة وجه



  

  

 اهللا، يف ويرضـبه اهللا، يف) اثنتـني( الساعة إىل ويسهره اهللا، يف يزوره الشباب،

 حتــدد مل إذا للوقــت، مضــيعة وهــذه اهللا، يف يشء كــل أصــبح اهللا، يف ويغتابــه

 .ضياع بعده ما الذي احلتم فالضياع وإال لعمل، بجدول الزيارة

 هبذا ما«: فقال يتصارعان رجلني عىل مر أنه:  عباس ابن عن روي وقد       

 .»فراغنا بعد أمرنا

 خاليـاً  يكـون أن ألحـدكم ألكره إين«: قال أنه عنه اهللا ريض عمر عن وروي

 .»دين وال دنيا عمل يف ليس سبهلًال،

 تبـذيره يف املرتكبـة اجلريمـة وعظمـة الوقـت عظمـة لنا يبني القيم ابن          

 مـن القلـب إضـاعة: الوقـت وإضاعة القلب إضاعة: يقول حينام وتضييعه،

 الفسـاد فـاجتمع األمـل، طـول من الوقت وإضاعة اآلخرة، عىل الدنيا إيثار

 .األمل وطول اهلوى اتباع يف

 ومهتــه قــدره حسـب عــىل أحـد كــل لـذة«: عليــه اهللا رمحـة يقــول ولـذلك     

 اهتاممـه يكـون ورشفـه وقـدره اإلنسـان مهـة حسب عىل: أي نفسه، ورشف

 .»للوقت واستغالله

 يف لـذهتم مـن قـدراً  وأرفعهـم مهـة وأعظمهـم نفسـاً  الناس فأرشف «:قال   

 .»ويرضاه حيبه ما إىل والتودد لقائه إىل والشوق وحمبته اهللا معرفة



  
 

 وقذتني«: منه أصهر قد وكان املزي احلجاج أيب احلافظ عن كثري ابن ويقول

 األعـواد هذه عىل يقول سمعته احلافظ، املزي احلجاج أيب من سمعتها كلمة

 لـه خلق ما غري يف عمره من ساعة ذهبت امرأً  إن: -املنرب أعواد عىل: يعني-

 .»القيامة يوم حرسته عليه تطول أن حلري

 يسـمى وقـت هنـاك لـيس أنـه يعلـم أن املسـلم لإلنسـان بد ال ولذلك          

 ابـن قال ولذلك العمل، من وبطالة خلو وقت يسمى وقت وال اغ،فر وقت

 منـه يضيع فال وقته، وقدر زمانه رشف يعرف أن لإلنسان ينبغي«:  اجلوزي

 مـن فاألفضـل األفضـل يقـدم بـل يضـيع ال فقـط ولـيس قربة، غري يف حلظة

 عنـه يعجـز ولـربام فتـور، غـري من قائمة اخلري يف نيته ولتكن والعمل، القول

 .»العمل من نالبد

 ومحـى صـداع مـن مـرض أصـابه مـن وأعرف«: اهللا رمحه القيم ابن يقول     

 انظر وضعه، غلب؛ فإذا فيها، قرأ إفاقة؛ وجد فإذا رأسه، عند الكتاب وكان

 أرجـع عليـه اشتد وإذا وقرأ، الكتاب فتح خفة؛ وجد إذا املرض، حال حتى

.»الوسادة عند الكتاب

مـن عمـره  من أمىض يوماً « قاله هذا احلكيموتدبر أخي املسلم معي ما 

أو محد حصله أو خـري أسسـه أو أو فرض أداه أو جمد أثله ، يف غري حق قضاه

 .» هسيومه وظلم نف قتبسه فقد عقَّ اعلم 



  

  

فـال نضـيع  ،أألوقات وأن نجعـل حياتنـا كلهـا هللا غتنملذلك علينا أن ن

فهـو يمـر ،االنقضـاء  فالوقـت رسيـع،من أوقاتنا ما نتحرس عليه يوم القيامة 

  :مر السحاب ويف ذلك قيل

  هلنــا امرت سنيـن بالوصــال وب 

  ثــم انثنــــت أيـــام هجـــر بعـــدها 

  نقضت تلك السنون وأهلها اثم 
 

  فكأهنــــا مــــن قرصــــها أيـــــام 

  فكأهنــــا مــــن طوهلــــا أعــــوام 

ـــــالم  ـــــهم أحـ ـــــأهنا وكأن   فك
 

إلنسـان وجـدنا أن ا :حسب بعض العلامء وبعض احلكامء ذلـك فقـالوا

 ،ثم كم لطعامـه ،إذًا فسوف ينام ثلث هذه األربعني ،العادي ينام ثلث عمره

فـإن بعـض  ،ثم كـم يأخـذ النـاس مـن وقتـه يف األمـور املباحـة ،وكم لرشابه

 ،وهذا يشء نشاهده نحن ،الناس يسلم عليك فرييد من وقتك نصف ساعة

مة هـذا وكثري من الناس ال يشعر بقي ،طفل يمسك بك ويضيع عليك ساعة

ولـو دقـق وحسـب لوجـد أن العمـر  !الزمن وال بأمهيته وكـأن أمـرًا مـا كـان

 .ضيق وقصري بشكل يدعو إىل الغرابة

 النسبة املئوية االفرتايض جمموع الوقت من العمر الوقت من اليوم

 %٠.٣٥ ثالثة أشهر مخس دقائق -

 %٠.٧١ ستة أشهر عرش دقائق -

 %١.٤٢ سنة كاملة عرشون دقائق -



  
 

 %٤.٢٨ ثالث سنوات ساعة كاملة -

 %٤٢.٨٥ ثالثون سنة عرش ساعات -

 %٣٢ ٢٣ النوم، بمعدل ثامن ساعات يومياً 

 %٣٠.٧ ٢١.٥ يومياً ) ٢.٥-٧من (العمل، 

 %٦.٤ ٤.٥ األكل والرشب، بمعدل ساعة ونصف يوميًا 

 :لصوص الوقت

 املقاطعات والزيارات املفاجئة. 

  ةاالتصاالت اهلاتفية غري املنتج. 

 - االجتامعات غري الفعالة. 

  التسويف أو التأجيل بأعذار واهية. 

 - األهداف غري الواضحة. 

   النقص يف املعلومات(املعلومات الضعيفة(. 

 عدم حتديد األولويات.  

 ال« عدم القدرة عىل قول«. 

 عدم ختطيط الوقت.  

 انخفاض الروح املعنوية.  

 اإلصغاء غري اجليد. 



  

  

  :وقتك أمور تساعدك على تنظيم

تساعدك عىل تنظيم  ،هي أمور أو أفعال ،هذه النقاط التي ستذكر أدناه 

 .فحاول أن تطبقها قبل رشوعك يف تنظيم وقتك ،وقتك

 وتضــع هلــا األهــداف  ،فعنــدما ختطــط حلياتــك مســبقاً  ،وجــود خطــة

م ـإذا لـ ،والعكـس صـحيح ،الواضحة يصبح تنظيم الوقـت سـهًال وميرسـاً 

  .ك يف تنظيم الوقت صعبةختطط حلياتك فتصبح مهمت

 وغـري  ،وخططـك وأهـدافك عـىل الـورق ،ال بد من تـدوين أفكـارك

إال إذا كنـت صـاحب ذاكـرة  ،جمرد أفكار عابرة ستنساها برسـعة ُيعدُّ  ذلك 

وذلك سيساعدك عىل إدخال تعـديالت وإضـافات وحـذف بعـض  ،خارقة

  .األمور من خطتك

 ىل إدخال تعديالت كثـرية بعد االنتهاء من اخلطة توقع أنك ستحتاج إ

  .باخلطة فذلك يشء طبيعي ال تقلق وال ترمِ  ،عليها

 أتعلم  :وكام قيل ،ال تيأس ،الفشل أو اإلخفاق يشء طبيعي يف حياتنا

  .من أخطائي أكثر مما أتعلم من نجاحي

 ــات ــني األولوي ــة ب ــىل املقارن ــرص  ،جيــب أن تعــود نفســك ع ألن الف

باختصـار اخـرت مـا  ؟فـأهيام سـتختار ،والواجبات قد تأتيك يف نفس الوقـت

  .لك يف مستقبلك ويف نفس الوقت غري مرض لغريك ًا تراه مفيد



  
 

 اقرأ خطتك وأهدافك يف كل فرصة من يومك. 

 وكـذلك  ،استعن بالتقنيات احلديثة الغتنام الفـرص وحتقيـق النجـاح

  .كاإلنرتنت واحلاسوب وغريه ،لتنظيم وقتك

 وكل ما يتعلـق بـك سيسـاعدك  ،سيارتك ،غرفتك ،تنظيمك ملكتبك

فـاحرص عـىل تنظـيم  ،ويظهرك بمظهر مجيـل ،أكثر عىل عدم إضاعة الوقت

  .كل يشء من حولك

  ـــداول ـــط واجل اخلط

ـــا  ليســـت هـــي التـــي جتعلن

فكـن  ،منظمني أو نـاجحني

  .أثناء تنفيذ اخلططيف مرنًا 

 ــــز ــــتت  ،رك وال تش

ــاه ــن اجت ــر م ــك يف أكث  ،ذهن

ن طبقــت إوهــذه النصــيحة 

ــري مــن الوقــت ســتجد الك ث

لعمـــل األمــــور األخــــرى 

  .األكثر أمهية وإحلاحاً 

����������������������������� 

�������� ������������������������������������

������������������������������������������

�����.  

��������� ��������������������������������

������������������������������������������������

��������������� 

�������� ������������������������������

������������������������������������������

������������� ������ 

��������������������������������������������

���������������������� . 
 



  

  

 بـل هـو بمـدى  ،اعلم أن النجاح ليس بمقدار األعـامل التـي تنجزهـا

 .املحيطني بك يف أثري هذه األعامل بشكل إجيايب ت

  :معوقات تنظيم الوقت

تطعت ومـن ما اس جتنبهافلذلك عليك  ،املعوقات لتنظيم الوقت كثرية 

 :يأيتوقات ما أهم هذه املع

 عدم وجود أهداف أو خطط.  

 فتجنبه ،وهذا أشد معوقات تنظيم الوقت ،التكاسل والتأجيل.  

 فيضـيع  ،وهذا حيدث ألن الشخص ال يدون ما يريد إنجازه ،النسيان

  .بذلك الكثري من الواجبات

 والتي قـد ال تكـون مهمـة أو ملحـة ،وأشغاهلم ،مقاطعات اآلخرين، 

 .عليك أن تتعلم قول ال لبعض األمور لذا ،ةاعتذر منهم بكل لباق

 أو عدم االسـتمرار يف التنظـيم نتيجـة الكسـل أو  ،عدم إكامل األعامل

 .التفكري السلبي جتاه التنظيم

 تلتهم وقتك كالت شسوء الفهم للغري مما قد يؤدي إىل م. 



  
 

  :خطوات تنظيم الوقت

ــذه اخلطــوات بإمكانــك أن تغريهــا أو ال تطبقهــا بتاتــاً   ألن لكــل  ،ه

شخص طريقته الفذة يف تنظيم الوقت املهم أن يتبـع األسـس العامـة لتنظـيم 

لكن تبقى هـذه اخلطـوات هـي الصـورة العامـة ألي طريقـة لتنظـيم  .الوقت

 .الوقت

 وانظر يف رسالتك يف هذه احلياة ،فكر يف أهدافك. 

 وقـد تكـون  ،اً أو أم اً فأنت قد تكون أب ،أنظر إىل أدوارك يف هذه احلياة

فكل دور بحاجة  ،اً مدير أو أو عامالً  اً وقد تكون موظف ،اً وقد تكون ابن ،اً أخ

فـاألرسة بحاجـة إىل رعايـة وبحاجـة إىل أن  ،إىل جمموعة من األعـامل جتاهـه

فاملؤسسـة بحاجـة  ،وإذا كنـت مـديرًا ملؤسسـة ،جتلس معهم جلسات عائلية

 .إىل تقدم وختطيط واختاذ قرارات وعمل منتج منك

 ولـيس مــن امللـزم أن تضـع لكـل دور هــدفًا  ،فًا لكـل دورحـدد أهـدا

 .كدور املدير إذا كنت يف إجازة ،فبعض األدوار قد ال متارسها ملدة ،معيناً 

 وهنا التنظـيم هـو أن تضـع جـدوالً أسـبوعيًا وتضـع األهـداف  ،نظم

أو  ،كأهداف تطوير النفس من خالل دورات أو القراءة ،الرضورية أوالً فيه

كــاخلروج يف رحلــة أو اجللــوس يف جلســة عائليــة للنقــاش  ،ةأهــداف عائليــ



  

  

أهـدافًا  تضـع  أو ،أو أهداف العمل كعمل خطط للتسويق مـثالً  ،والتحدث

 .لعالقاتك مع األصدقاء

 وكـن  ،وهنا حاول أن تلتزم بام وضعت من أهداف يف أسبوعك ،نفذ

 ،التخطــيطأثنــاء يف  مل ختطــر ببالــك  اً فقــد جتــد فرصــ ،أثنــاء التنفيــذيف مرنــًا 

 .من أن جدولك مل ينفذ بشكل كامل فاستغلها وال ختش

 وانظر إىل جوانب التقصري فتداركها ،يف هناية األسبوع قيم نفسك. 

 :إدارة الوقت عادة

عادة يكتسـبها اإلنسـان  إن املحافظة عىل الوقت وإدارته اإلدارة اجليدة 

لوجـدنا أن  داتولو أردنا أن نعرف كيف تتكون هذه العا ،متى ما أراد ذلك

  .العادة هي النقطة التي تلتقي فيها املعرفة واملهارة والرغبة
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  تشكيل وإدارة الفريق اجلماعي

  

األفـراد بخلفيـات خمتلفـة يف  عـدد مـن« يتمثل مفهوم فريق العمل بأنـه

باملنظمة ألداء مهمة حمددة  يتم اختيارهم من جماالت خمتلفة ،املهارة واملعرفة

 .»ومعروفة

  :هي رز خصائص فريق العملأب

  .بينهم هدف مشرتك جيمع -١

  .يشعر كل منهم بانتامئه للفريق -٢

  .وعالقات متبادلة توجد بينهم مهام -٣

 يشرتكون يف قيم ومبـادئ متفـق عليهـا لتنظـيم سـلوك وترصـفات -٤

  .أثناء أداء املهمة يف  الفريق

  :مسؤوليات الفريق

  .هبم أداء املهمة املناطة -١

  .حل مشكالت العمل وابتكار احللول هلا -٢

  .املنظمة التدريب والتطوير ألعضاء -٣

  .الدعم والنامء للمنظمة -٤



  

  

  :مهارات قائد الفريق

  .عىل حل النزاعات القدرة-١ 

  .القوة يف اختاذ القرارات-٢

 .حسن التعامل مع اآلخرين-٣ 

  .القدرة عىل إدارة االجتامعات والتخطيط هلا-٤

  .إلدارة املثىل للوقتا-٥

  .حتفيز أعضاء الفريق-٦

  .قبول الرأي اآلخر-٧

  :مهارات أعضاء الفريق

  .امتالك مهارة العمل اجلامعي -١

  .حسن التعامل مع اآلخرين -٢

  .عىل التفكري اإلجيايب القدرة  -٣

  .القدرة عىل اإلنجاز  -٤

  .املحافظة عىل الوقت  -٥

  .العمل بروح الفريق  -٦

  .تقبل الرأي األخر  -٧



  
 

  :صفات الفريق الناجح

  .أن يعمل هلدف مشرتك وواضح -١

  .النتائج النهائية للفريق تنسب للجميع  -٢

  .كل عضو يكمل اآلخر وال يكرره  -٣

  .الدافع األسايس للفريق هو اإلنتاج  -٤

  .يف الثواب واالمتيازاتكل عضو له نفس احلقوق  -٥

  .للمعلومات داخل الفريق االنسياب احلر  -٦

  .ةوجود قيادة راشد  -٧

 .تستشري وتنفذ ،توجه وترشد ،تسمع وتفهم -٨

  :معوقات العمل مع الفريق

  .الفشل يف مهارة االتصال -١

  .النزاع يف بيئة العمل-٢ 

  .الفروق الفردية الواضحة بني أعضاء الفريق -٣ 

  .عدم حتديد املهام بدقة للفريق-٤ 

  .الفريق الواحد عدم االستعداد لدى البعض للعمل بروح -٥ 

 تكاليـة مـن بعـض األعضـاء عـىل إنجـازات اآلخـرين ممـا جيعـلاال-٦ 

  .العمل عىل بعض أعضاء الفريق وليس اجلميع



  

  

   :مهارة اإلنصات

 واإلنصات مهارة ،من أهم مزايا الفريق الناجح القدرة عىل اإلنصات 

ولتطـوير مهـارة اإلنصــات ،يمكـن للجميـع أن يطورهـا متـى مــا أراد ذلـك 

  :بعض القواعد لذلك منها ييذكر روبرت مونتجمر

جمـرد  لـيس –النظر إىل الشخص الـذي يتحـدث إليـك  :القاعدة األوىل

  .احلملقة بل اهلدف أالّ تبعد نظرك عنه

  .األسئلة التشجيع عىل إلقاء :القاعدة الثانية

  .عدم مقاطعة املتحدث :القاعدة الثالثة

  .تغيري املوضوعاضطررت للمقاطعة فال تلجأ إىل  إذا :القاعدة الرابعة

  .استبعاد العاطفة أن تصغي مع :القاعدة اخلامسة

مونتجمري املامرسـة  ويلخص .أن تكون مصغيًا متجاوباً  :القاعدة السادسة

 اإلصغائية يف القدرة عـىل التوغـل يف الشـخص اآلخـر ورؤيـة األشـياء مـن

خالل وجهة نظره الشخصية إن الغرض هنا قد هيـدف إىل حماولـة اإلصـغاء 

 .آذاننا إىل جانب يوننا وقلوبنابع



  
 
 

  اتـــاعــإدارة االجتم

 

حتّدد  ،يتم عقدها إن الطريقة التي يتم هبا التعامل مع االجتامعات التي 

 بشكل أسايس مدى النجاح الذي يمكن أن حتققه هذه االجتامعات يف بلوغ

ل بـ ،أثنـاء انعقادهـا يف  وهذا ال يتوقف فقط عـىل أسـلوب إدارهتـا .أهدافها

وأسـلوب املتابعـة الالحقـة ملـا  ،أسلوب اإلعداد املسبق هلا يتوقف أيضًا عىل

  .هائأثنايف   تم االتفاق عىل تنفيذه

  قومات االجتماع الناجحم

من أجل توفري مقومات النجاح ألّي من االجتامعات التي يـتم عقـدها 

  :أيتمن القيام بام ي ال بد

  .االجتامعالتأكد من أن هناك حاجة فعلية لعقد  -١

  .بدقة ووضوح اهلدف الذي يتم عقد االجتامع لتحقيقه  حتديد -٢

  .املناسبني لدعوهتم إىل حضور االجتامع األشخاصاختيار  -٣

وكـذلك  ،لعقد االجتامع للجميع نيحتديد التاريخ والوقت املالئم -٤ 

  .املدة املخصصة له



  

  

  .االجتامع حتديد املكان املالئم لعقد -٥ 

  .ري جدول أعامل واضح ودقيق لالجتامعحتض -٦ 

الدعوة إىل حضور االجتامع تتضمن هـدف االجـتامع  التأكد من أن-٧ 

ــان ــت ومك ــاريخ ووق ــه وت ــاركني في ــه واملش ــة ل ــدة املخصص ــاده وامل  ،انعق

باإلضافة إىل جدول أعاملـه واملسـتندات والوثـائق املطلـوب مـن املشـاركني 

  .إعدادها وإحضارها معهم إىل االجتامع

بـام  ،واالستعداد امليداين لعقـده ،لالجتامع التجهيز الكامل والدقيق-٨ 

  .الالزمة يف ذلك مكان االجتامع واألدوات املساعدة

 تزويد املشاركني بكافة املعلومات الرضورية ملسامهتهم  -٩ 

  .االجتامع الفّعالة يف

ــتامع-١٠ ــور االج ــدعوين إىل حض ــب للم ــد واملناس ــتعداد اجلّي  ،االس

  .هبدف املشاركة الفاعلة فيه ذلكو

بعـد أن يكـون  وذلـك ،بدء االجتامع يف الوقت املحّدد له بالضـبط-١١

  .قد تم إبالغ املشاركني رضورة أن ال يتأخروا عن هذا الوقت

وذلـك  ،عىل التزام جدول األعامل املقّرر ،احلرص أثناء االجتامع -١٢

حالـة مـن  م أمـا البـاب واسـعًا  أّي خمالفة لبنوده تفتح ألن ،مهام كلف األمر

االجتامع ومنعه من حتقيق اهلـدف املرجـو مـن  الفوىض تؤدي حتًام إىل إفشال

  .انعقاده



  
 

باهتامم إىل كل ما يطرحـه املشـاركون مـن  استامع رئيس االجتامع -١٣ 

  .أفكار وأراء ومالحظات من خالل االجتامع

ءة وطـرح األفكـار تشجيع املشاركني عىل إبداء املالحظات البنـا -١٤ 

هم يف حتقيــق اهلــدف املتــوخى مــن تقــّدم عنــارص جديــدة تســ اخلالقــة التــي

  .االجتامع

 ،رئيس االجـتامع للنقـاش أو حماولـة السـيطرة عليـه عدم احتكار-١٥ 

للحصـول عـىل فرصـتهم العادلـة يف  وذلك إلفساح املجال لآلخـرين أيضـاً 

  .إبداء الرأي ووجهة النظر

ـــيس-١٦  ـــع اال احـــرتام رئ ـــتامع آلراء وأفكـــار ومالحظـــات مجي ج

  .متوافقة مع آرائه وأفكاره حتى ولو مل تكن ،املشاركني يف االجتامع

بـل  ،أمـر سـلبي عـدم النظـر إىل تعـدّد اآلراء واألفكـار عـىل انـه - ١٧ 

  .اعتباره وسيلة رضورية للوصول إىل القرار األفضل واألنسب

ـــوعية -١٨  ـــتامع باملوض ـــيس االج ـــع رئ ـــ ،متُت ـــبعض وع ـــزه ل    دم حتّي

  .املشاركني دون اآلخرين

ــه -١٩  ــري رأي ــرأة يف تغي ــة واجل ــتامع باملرون ــيس االج ــع رئ ــا  ،متُت إذا م

  .أثناء االجتامع تكّشفت له حقائق جديدة

 ،االجـتامع اختاذ القرارات املناسبة التي حتقق اهلدف املتوخى مـن -٢٠ 

  .وذلك دون أّي ترسع



  

  

اختاذهـا خـالل  تنفيذ القـرارات التـي تـم توزيع مسؤولية متابعة .-٢١

  .عىل خمتلف املشاركني فيه ،االجتامع

عـىل  ،كل قرار مطلـوب تنفيـذه الحقـاً  حتديد تاريخ أقىص إلنجاز-٢٢

 .أن ال يتم جتاوز هذا التاريخ مهام كان الثمن

التأكــد مــن أن اجلميــع قــد فهــم واســتوعب مــاهو مطلــوب منــه  -٢٣

  .تنفيذه بعد االجتامع

مــن خــالل تــدوين حمرضــ االجــتامع بالدقــة  ،توثيــق االجــتامع-٢٤

  .والتفصيل املطلوبني

إرسال مذكرة خّطيـة إىل كـل مـن املشـاركني  ،بعد انتهاء االجتامع-٢٥ 

مطلـوب  تتضـمن مـا هـو

إنجـازه والتـاريخ املتوُقــع 

ــاز ــد أّي  ،لإلنج ــع حتدي م

ــاج  نــوع مــن التنســيق حيت

ـــــه مـــــع  إىل القيـــــام ب

  .اآلخرين

بعـــة تنفيـــذ متا-٢٦ 

القرارات التي تم اختاذها 

 .وذلك لضامن تنفيذها يف األوقات املحّددة هلا ،االجتامع أثناءيف 
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  حل املشكالت واختاذ القرارات

  

ألن الكفـاءة  ؛بتدريب رجاله عـىل اختـاذ القـرارات ^عني رسول اهللا 

واقـف احلقيقية للقائـد تـتجىل يف القـدرة عـىل اختـاذ القـرارات السـليمة يف امل

 :فمن قرارته ما يأيت ؛أمثلة عملية كثرية ^فقدم الرسول  ،املختلفة

 ؛عندما خرج املسلمون للقـاء قافلـة قـريش وهـي عائـدة مـن الشـام - 

أن يبـت يف األمـر حتـى يستشـري  ^مل يشأ الرسـول  ؛وعندما أفلتت القافلة

 ؛الذين يواجهون فيه حتدي القتال ألول مرة بصورة حاسمة أصحابه 

 .ذ قراره بعد مشورهتم بخوض املعركةفاخت

وكان هلذا القرار  ؛خروجه إىل محراء األسد يف اليوم التايل لغزوة أحد -

 ..وأرهبت أعداءهم ،آثار رفعت قوة اجليش اإلسالمي

صــاح  :يقــول ابـن عبـاس :الشــائعة يـوم أحـد ^كـّذب رسـول اهللا  -

لك ال نشـك أنـه قـال وإنـا كـذ ،فلم نشك فيه أنه حق ،»قتل حممد« الشيطان

فعرفتــه بتكفئــه إذا  ؛بــني الشــعبني ^حتــى طلــع رســول اهللا  ؛حــق قــد قتــل

 .حتى كأنه مل يصبنا ما أصابنا  ؛قال ففرحنا ؛مشى

                                                
: ١٠٧٣١الطرباين يف املعجم الكبري، عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا عـن ابـن عبـاس ي، احلـديث ) ١(

١٠/٣٠١. 



  

  

وكانـت كـل البيـوت تريـد  ؛للموقف عندما دخل املدينـة ^حسمه  -

 .» دعوها فإهنا مأمورة« :يف ناقته ^فقال  ،أن حتظى به

 ،ن أن املقـدرة عـىل عمـل تقريـر رسيـع للموقـفوهكذا تعلم املسلمو 

من القـدرات واملهـارات التـي ينبغـي أن  ؛والوصول إىل قرار سليم وحاسم

ألن القائد املرتدد ال يتوقـف رضره عنـد حـد الفشـل  ؛يمتلكها القائد املسلم

بل يمتـد إىل أتباعـه فيشـيع فـيهم  ؛يف مواجهة املوقف وقبل أن يفوت األوان

 .قة والضعفالرتدد وفقد الث

  : مراحل حل املشكالت واختاذ القرارات

  :متر بمراحل هي إن حل املشكالت واختاذ القرارات عملية

  :حتديد املشكلة -١

وتـربز املشـاركة  ،وخلفياهتا التعمق يف دراسة املشكلة ملعرفة تفاصيلها 

مـن املجهــود  اجلامعيـة يف حتديـد املشـكلة حيــث تعتـرب أكثـر بـروزًا ونضــجاً 

 دي ألن مقدرة الفرد ال متكنه من اإلحاطة بمالبسـات املشـكلة بعكـسالفر

  .املجهود اجلامعي

                                                
ري يكون يف أيدي العـدو فيتنرصـ، رواه سعيد بن منصور يف السنن، كتاب اجلهاد، باب األس) ١(

، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد يف كتاب املغـازي والسـري، بـاب اهلجـرة ٢/٤٠٠: ٢٩٧٨

 .٦/٦٣: إىل املدينة



  
 

  :حتديد اهلدف -٢

تباعـه يف سـبيل املـا تنـوي  حدد ما الذي تريد أن حتققه وجتنب أي ذكر 

  .الوصول هلذا اهلدف

  :حتديد البدائل-٣

مرحلـة التحـري والتفتـيش عـن احللـول املختلفـة حلــل  يقصـد بـذلك 

أكـرب مـن  ًا أن يضـع اإلداري عـدد وجيـب،شكلة التي تم تشخيصها بدقـة امل

  .البديل املناسب احللول البديلة حتى يضمن عدم وقوعه يف اخلطأ واختيار

  :تقويم البدائل -٤

  :اآلتيةاالعتبارات  جيب أن نقيم كل حل بديل مع مراعاة 

ملاديـة املالئمـة وا إمكانية تنفيذ البديل ومدى توافر اإلمكانات البرشـية

  .لتنفيذه

ــع  ــي يتوق ــاح الت ــذه واألرب ــة لتنفي ــاليف املالي ــائر  التك ــا واخلس حتقيقه

  .املحتملة

اسـتجابة املرؤوسـني  االنعكاسات النفسية واالجتامعية لتنفيذه ومـدى

  .للبديل وحسن توقيت تنفيذه

  .تساعد يف تقويم البدائل وإثراء النقاش وال شك أن املشاركة اجلامعية



  

  

  :اختيار البديل -٥

االختيـار األنسـب للبـدائل املتاحـة وينبغـي مراعـاة اختيـار  وهنـا يـتم 

االستغالل األمثل لعنـارص اإلنتـاج املاديـة والبرشـية  البديل الذي يؤدي إىل

ينبغي تضمن اختيار البـديل حتقيـق الرسـعة  كذلك ،املتاحة بأقل جهد ممكن

والشـك أن  .سـتعجال والرسـعةاال املطلوبـة السـيام إذا كـان احلـل يتطلـب

مـن األمـان كـذلك  اً االشرتاك اجلامعي يف اختيار البديل يعطي األفـراد نوعـ

  .احلامس لتنفيذ القرار الذي اختذ بناء عىل مشاركتهم

  :القرار تنفيذ -٦

 تنفيذ القرار علًام بـأن مرحلـة تنفيـذ –بعد اختيار البدائل  –وهنا يلزم  

تابعة وتعاون اآلخرين ومراقبة التنفيذ للتأكـد مـن القرار تتطلب نوعًا من امل

  .التطبيق سالمة

  :املشاركة اجلامعية يف اختاذ القرارات

للمشاركة يف اختاذ القـرارات ممـا يسـاعد عـىل  إعطاء املرؤوسني فرصة 

فعاليته لتحقيق اهلدف املرجو منه وكـذلك  تقويه نوعية القرار املتخذ وزيادة

ألهنـم شـاركوا يف صـنع القـرار ممـا  بتنفيـذ مجيـع بنـودهزيـادة التـزام األفـراد 

  .انتامئهم يساعد عىل رفع روحهم املعنوية وزيادة درجة



  
 

  :فوائد املشاركة اجلامعية يف اختاذ القرارات

  .لفهم املرؤوسني للقرار وقبوهلم له حتقق املشاركة -١

محاسـهم املرؤوسني بتنفيـذ القـرار و تؤدي املشاركة إىل زيادة التزام-٢ 

  .هلذا التنفيذ

  .املرؤوسني ألهداف القرار حتقق املشاركة استيعاب -٣ 

 تتمثل يف  تتيح املشاركة إشباع احلاجات العليا لإلفراد والتي -٤ 

  .بالذاتية واإلنجاز االستقالل والشعور

 أفراد اجلامعة  ده أسلوب يع عندما تتم املشاركة من خالل -٥ 

 بأسلوب واِف  عات للمناقشة وإدارة النقاشمرشوعًا قبل عقد االجتام

  .فإن اجلامعة متارس ضغوطا عىل أفرادها لقبول القرار واإلذعان له

متكن املشاركة اجلامعية من زيادة فرص التعـاون بـني األفـراد حلـل  -٦

 .املشكالت املشرتكة



  

  

 

 لـــورة األمشــة الصــرؤي

 

عون جاهـدين لنقـل ويسـ ،ينظر القادة إىل األمور بشـمولية وبعـد نظـر 

ـــم  ،هـــذه الصـــورة إىل اآلخـــرين ـــل رؤاه ـــادة يفشـــلون يف نق ـــض الق وبع

 .وهذه اخلطوة املهمة التي متيز القائد الفعال ،ومفاهيمهم لآلخرين

 :رؤية الصورة الشاملة* 

وعنـدما ال  ،إن القيم واحلقائق هي التي حتدد مفاهيم الصورة الشـاملة 

يم العاليــة لــن يســتطيع حتديــد الصــورة يمتلـك املــدير احلقــائق الوافيــة والقــ

 ،ألن فاقـد اليشـء ال يعطيـه ،لن يستطيع نقلهـا لآلخـرين من ثم و ،الشاملة

لذلك عادة ما يـنجح اإلداريـون يف إدارة العمـل ولكـنهم ال يوفقـون لقيـادة 

ال يسـاعدوهنم يف  -بكل بسـاطة-ألن أولئك  ؛اآلخرين ونقل رؤاهم إليهم

 .ماستيعاب ما حيدث هلم وحوهل

 :توصيل الصورة األشمل لآلخرين* 

ــك أن توضــح   ــب علي ــاالً جي ــدًا فع ــبح قائ ــك أن تص ــان طموح إذا ك

لـذا عـىل القائـد أن يتأكـد  ،مفاهيمك بطرائق يسهل عىل اآلخرين اسـتيعاهبا



  
 

وأهنـا رسـخت يف عقـوهلم وأدركوهـا  ،دائًام مـن وضـوح احلقـائق لآلخـرين

 .اجات وآمال ومشاعر اآلخرينبرشط أن تالمس هذه احلقائق احتي ،متاماً 

ــدها  إن احلقــائق وح

ال تكفــي لــدفع اآلخــرين 

بل عليك  ،إلنجاز العمل

أن تســتثمر احلقــائق مــع 

القيم بحيث تنقل الـوعي 

ــــــال  ــــــات واآلم بالرغب

والعواطــف التــي تســاعد 

  .عىل نرش رؤيتك
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  نــاآلخري يف ر ــالتأثي

 

ــأث  ــائل الت ــرز وس ــن أب ــتامم إن م ــاطفي وااله ــك الع ــون بالتحري ري يك

 ،والعاطفة صـامم األمـان جتـاه عالقـة القائـد بـاآلخرين ؛باإلنسانية واإلقناع

خاصـة  ،ويستلزم حتريك العاطفة فهم الطبيعـة اإلنسـانية ومعرفـة حاجاهتـا

وهـذا مـا فعلـه  ؛وأن حتريك العواطف يصبح رضوريـًا يف أوقـات األزمـات

ــائم بعــد غــزوة حنــني فــأعطى قريشــًا يف حادثــة توز ^رســول اهللا  يــع الغن

حمركـة لعواطـف  ^فكانت كلامتـه  ،وبعض قبائل العرب ومل يعِط األنصار

 .واحلديث مذكور بطوله يف الوصية  الرابعة يف ثنايا هذا البحثاألنصار

الوفـاء  ُق ُلـُخ  ة التي يتحىل هبا القائد املسلم ومن األمور العاطفية املهم 

والقائـد الفعـال يتمثـل املعـاين الوجدانيـة  ؛خر بأنه مهم لديـهالذي ُيشعر اآل

وإن كــان ..« :تقــول أم املــؤمنني عائشــة  ؛العاليــة يف كثــري مــن مواقفــه

 .»ليذبح الشاة فيتتبع هبا صدائق خدجية فيهدهيا هلن

                                                
 .١١٧٤٨رواه أمحد عن أيب سعيد اخلدري ا، احلديث ) ١(

رواه الرتمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح، كتـاب الـرب والصـلة عـن رسـول اهللا ) ٢(

 .٤/٣٦٩: ٢٠١٧باب ما جاء يف حسن العهد، احلديث ، ^



  
 

 حد حني يرى بـني الشـهداء محـزةأن يبكي وحيزن يوم أُ  ^ومن وفائه  

أن النبي نظر يـوم  فعن أيب هريرة  ،ن الشهداء بن عبد املطلب وغريه م

فرأى منظـرًا مل يـر منظـرًا قـط أوجـع لقلبـه  ؛وُمثل به ،أحد إىل محزة وقد قتل

 .منه وال أوجل

لن تسـتطيع كقائـد أن تـؤثر يف اآلخـرين مـا مل تتخلـل داخـل و لذلك ف

 .مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم وهذا ما يعرف بالتقمص العاطفي

هو القدرة عىل استيعاب الصورة كاملة مع تفهم مـا يـدور  :تناقاالع* 

 .فيهمر اآلخرين مع إدراك التأثري بخواطر ومشاع

لكي تصبح قائدًا فـاعًال جيـب أن تنظـر إىل الصـورة كاملـة  :االستامع* 

ولكي تؤثر يف اآلخـرين جيـب عليـك أن  ،لكي تستطيع أن تؤثر يف اآلخرين

 .تستمع هلم

 

ــائ ــال الق ــىل االتص م ع

 :الرصاحة

ــــــــــــــــــوح  إن الوض

                                                
: ٤٨٩٤رواه احلاكم يف كتاب معرفة الصحابة ي، ذكر إسالم محزة بن عبد املطلب، احلديث ) ١(

٣/٦٤. 
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إن االتصـال مـع اآلخـرين  .والرصاحة ركيزتان من ركـائز القيـادة الناجحـة

وبالتـايل تسـتطيع أن ،مصداقية لـدى اآلخرين -كقائد–بوضوح يشكل لك 

  .تؤثر عىل اآلخرين عرب قنوات االتصال الفاعلة
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  اونـــق روح التعـــخل

  

نـاجح أن خلـق روح التعـاون يف املـنظامت رشط أسـاس يدرك القائد ال

ال شك أن تنظيم فرق ألداء العمـل تزيـد مـن التحـام  ،من أساسات النجاح

وحتـى يـتم  ،ومتاسك والتصاق األفراد مما يزيد من مؤرشات التعاون بينهم

 .ذلك ال بد من اجلمع بني ديناميكية العمل ودينامكية العملية

��ديناميكيات العمل �

عىل القائـد النـاجح أن يوجـه تفكـريه وطاقتـه لتحقيـق اإلنتاجيـة جيب  

وحتى تكون قائدًا ناجحًا جيب عليـك مسـاعدة أيـة مجاعـة تنتمـي  ،للجامعة

إليها لتحقيق أهدافها من خالل وسائل متنوعة تدفع اجلامعة وتوجهها نحـو 

ــدافها ــق أه ــا .حتقي ــؤال هن ــق  :والس ــل حتقي ــن أج ــرين م ــود اآلخ ــف نق كي

 ؟األهداف

 :وهي ،ولإلجابة عن ذلك يوجد عدة طرائق لتسهيل حتقيق األهداف

 وإدارة املوارد ،اجتامعات دورية للرؤساء :أنشطة اإلدارة -١

 .تقديم االقرتاحات وطرح اآلراء والدعوة لالجتامع :املبادرة -٢

 .التحقق من دقة البيانات :البحث عن املعلومات -٣



  

  

ـــوارد  :إعطـــاء املعلومـــات -٤ ـــوفري امل ـــديم ت ـــة وتق املطبوعـــة واملرئي

 .املعلومات

معرفة وجهات النظر هلا فوائـد يف اختـاذ  :الرجوع إىل آراء اآلخرين -٥

 .القرارات

 .اطرح وجهة نظرك وحدد الفوائد ألفكارك :التعبري عن اآلراء -٦

وأطلـق  ،وبرصـاحة،نـاقش األفكـار اجلديـدة  :طرح أفكار مفاجئة -٧

 .د يف طرح األفكار وتوجيههاالعنان خللق االبتكار والتجدي

 ،اســـتخدم التحليـــل املنطقـــي للحقـــائق :يل والتطـــويرصـــالتف -٨

 .واستخلص البيانات من النتائج املتاحة

 .حتديد املناصب وتنظيم األنشطة :التشكيل والتكيف -٩

أثنــاء االجتامعــات أو يف  تقريــب وجهــات النظــر  :التلخــيص -١٠

 .املناقشات وغريها

اقرتاع اجلامعة حول استعدادها الختـاذ  :قة اجلامعيةالسعي للمواف -١١

 .القرارات وحل اخلالفات واملنازعات

الوصــول إىل التــزام مجــاعي يف  :احلصــول عــىل املوافقــة اجلامعيــة -١٢

وهــذا األمــر ال يتــأتى إال باملوافقــة  ،احلصــول عــىل قــرار أو حــل لقضــية مــا

 .جدواهاجلامعية عىل قرار أو حل لقضية ما حتى يثبت عدم 



  
 

 .إجياد املقاييس والتقاييم املناسبة للتقييم :وضع معايري -١٣

 .هو عملية قياس األفكار واآلراء طبقًا للمعايري املقررة :التقييم -١٤

 .تأدية مهمة مجاعية لتحقيق اهلدف املنشود :اإلنتاج -١٥

تـدوين امللحوظــات أو كتابـة التقــارير وتوصــيل  :كتابـة التقــارير -١٦

 .إىل الراغبني يف معرفة املعلومات املعلومات

 .متثيل اجلامعة خارجيًا بقراراهتا وأعامهلا :التمثيل -١٧

توفري املواد وأداء األعامل التي تضمن اسـتمرار الفريـق  :الصيانة -١٨

ــــــــه بيرســــــــ  ألداء عمل

 .وسهولة

ســلَّط تفكــريك عــىل 

إنجاز العمـل مهـام كلـف 

ــــك  ،األمــــر ألن إنجازات

ســـوف جتعـــل اآلخـــرين 

تفون حولك والعكـس يل

 .صحيح
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 واحليوية التزود بالطاقة

 

وشـحذ اهلمـم  ،عىل القائـد النـاجح أن يـزود اجلامعـة بالطاقـة الالزمـة 

 ،ويتطلب ذلك وجود احليوية التي يتمتع هبا القائد ،والعزائم بشكل مستمر

وهي منحة من اهللا تسـلب مـن  Charismaوهي اجلاذبية الشخصية للقائد 

وهـذه  ،وحتظـى بـدعمهم بسـبب سـامتك الشخصـية ،خـرينخالهلا لـب اآل

 :ثالثة أنواع من سلوك القائد الفعال واملؤثر

 :االلتزام بالقيم

السمة التي متيز القائد الناجح هي التزامه بالقيم واملبـادئ يف األزمـات  

ــل  ،فهــي املحــك احلقيقــي للقائــد ،واملرســات ــاجح أالَّ تقب ــد ن فعليــك كقائ

 ،وأن تتمسك هبا مـع املرونـة وسـبل حتقيقهـا ،ومبادئكاملساومة عىل قيمك 

إن قيمــك ومبادئــك هــي اخلطــوط البــارزة التــي تنطلــق منهــا قراراتــك 

 .وسلوكك وترصفاتك

 :احلامس

 ،إن القائد النـاجح لديـه شـعور يدفعـه ويوجهـه نحـو احليـاة واجلامعـة 

 ،نوهذا الشعور هو الذي نعني به احلـامس الـذي يتميـز بـه القـادة النـاجحو



  
 

 ،وحتقيــق أهــدافها وآماهلــا ،الــذين يظهــرون محاســهم نحــو احليــاة واجلامعــة

التفـاؤل (وهذه النظرة املتفائلة يطلق عليها  ،وينظرون إىل الدنيا نظرة تفاؤل

وهـي االعـرتاف بصـعوبة املوقـف مـع االلتـزام احلقيقـي باملبـادئ  )الواقعي

 .والقيم وحتقيق األهداف

 إالفالح عجوز يغرس شجرة ال تثمـر كرسى أنو رشوان مر ب أنحيكى 

فقـال لـه .عمـر هـذا الفـالح العجـوز  إليهـابعد  سنوات طويلة قـد ال يمتـد 

هذه الشجرة التي لن تنال مـن ثمرهـا  كيف ُتتعب نفسك يف غرس :كرسى 

،ونغـرس  فأكلنـالقد غرس لنا مـن قبلنـا :فأجاب الفالح العجوز .أي يشء 

 .ملن بعدنا فيأكلوا 

 أوقـدمـرة  ألفعة تيضء الطريق فبدال من تلعن الظالم إن التفاؤل شم

،فــإذا اســتحكمت األزمــات وتعقــدتن حباهلــا شــمعة ،وايضــا شــمعة ثانيــة 

 .،وطال الليل فشمعة الصرب هي العاصمة من التخبط 

هــو معرفــة اخلصــوم مــع اإليــامن بقيمــك ومبادئــك  :التفــاؤل الــواقعي

 .هذا األمر يوجد احلامسو ،وقدراتك وقدرات اآلخرين عىل حتقيق النجاح

  :الطاقة

يتمتع القادة العظامء بالطاقة واحليوية الالزمـة إلدارة شـؤوهنم اخلاصـة 

وإنجـاز كـل مـا هـو  ،والعامة مع القدرة عىل مواجهـة الضـغوط والصـعاب



  

  

هذه القوة عىل االحتامل نابعة من احلمية الشخصية التي يتمتع هبـا  ،مطلوب

 .القادة الناجحون

 :خصيةاحلمية الش

 ،إن التحكم باستمرار احليوية والنشـاط مقرتنـة بعـدة أمـور مـن أمههـا 

كـل هـذه األشـياء  ،والراحـة ،ونمطية الغذاء السليم املتوازن ،اللياقة البدنية

وتعطيـك دعـًام  ،تساهم يف تشكيل مزاجك ونظرتك جتاه نفسك واآلخـرين

 ،تولــد القــوةألن القــوة  ،قويـًا لاللتــزام بقيمــك ومبادئــك وحتقيــق أهــدافك

 .والضعف يولد الضعف

 :االلتزام يعزز القوى

ــة  فنجــد أنــه كلــام زاد  ،إن العالقــة بــني الطاقــة وااللتــزام عالقــة طردي

ـــــعورك بالطاقـــــة زاد  ش

 ،إحساســـــك بـــــااللتزام

وكلـــــــام زاد شـــــــعورك 

ـــااللتزام ـــعورك  ،ب زاد ش

وكلــام  ،بالطاقــة واحليويــة

زادت طاقتك وحيويتـك 

ــــاً  ــــدًا ناجح ــــت قائ    .كن
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هــذه الطاقــة واحليويــة الالزمــة إلنجــاز العمــل تنبــع مــن إيامنــك بقيمــك إن 

ــدافك ــق أه ــك بتحقي ــع التزام ــداتك م ــة  ،ومعتق ــامس والطاق ــالقيم واحل ف

  .واحليوية هي عنارص مهمة يف زيادة اجلاذبية الشخصية للقائد الناجح
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فاتا
ِّ
ة لص

َّ
  للقائد األخالقي

 

مـاتو العقليَّة القدرات إنَّ   خصـيَّة املقوِّ  وحـدها تكفـي ال ،العاليـة الشَّ

ــادة يف للنجــاح ــاع قي ــدَّ  ،األهــداف لتحقيــق األتب  صــفات تصــحبها أن والب

ها نورد ،سامية أخالقيَّة  :أيتي فيام أمهُّ

��االستقامة:أوال �

 ال ،ذاتـه يف صـاحلاً  يكون أن اإلسالمي املنهج يف القائد مواصفات من 

» ال« قـول عىل قادراً  يكون وأن والنفاق الرياء وال الكذب وال الِغش يعرف

 سـوء إىل يـده متتـد فال ،واللِّسان اليد عفيف يكون وأن ،تقال أن جيب حيث

سته أو جمتمعه أموال أو أتباعه يلحق  النـاس إليذاء لسانه يمتد ال وأن ،مؤسَّ

 .هفوة أقل عند

ــنهج يف القائــد  ــافظ اإلســالمي امل ــه عــىل ُحي تــه رشف ــبير وال ،وعفَّ  تك

 عـىل ُحيافظ بذلك ألنَّه ،الرسِّ  يف وال الَعَلن يف ال وصغريها كبريها الفواحش

 .يقود ملن قدوة بمثابة ويكون القيادة متطلَّبات

                                                
 بكر الرحيان -السلوك الوظيفي يف املنهج اإلسالمي ) ١(



  
 

 ،كلِّـه هـذا يف النـاس مثـال الكـرام وصـحابته ^ اهللا رسـول كان وقد 

 ، العزيـز عبـد بـن وعمر اخلطاب بن عمر استقامة عن التاريخ اسألوا

مان عرب هبم ياقتد ممَّن مثاهلمأ وعن  .الزَّ

 :التواضع:ثانيا

 مـن القـوم ِعليـة يف تكـون عنـدما عظمتهـا تـتجىلَّ  سـامية إنسانيَّة صفة 

 .والِعلم والثروة النفوذ أصحاب

 الكربيـاء« :ربَّـه عـن يرويـه الـذي القـديس احلـديث يف ^ النَّبي يقول 

بته منهام يشءٍ  يف نازعني فمن ،إزاري والعظمة ردائي  .»عذَّ

 .»اهللا رفعه هللا تواضع من« :^ ويقول
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 أعظـم هـدِهيم عـىل سار ومن الراشدون واخللفاء ^ اهللا رسول رضب لقد

ة لألتباع اجلناح وخفض التواضع يف األمثلة ة منهم وللضعفاء ،عامَّ  .خاصَّ

 ليســمع القــوم رشفــاء فيــرتك امــرأة  تســتوقفه ^ اهللا رســول فهــذا

ــ دخــل وعنــدما ،شـكواها  ومل ،متواضــعاً  الــرأس خــافض دخلهــا فاحتـاً  ةمكَّ

اً  جبَّاراً  يدخلها  .متكربِّ

  :العدل :ثالثا

ـال القائد صفات أهم من وهو ،اإلهليَّة الصفات من العدل   وهـو ،الفعَّ

 ،أبعــاده مجيــع يف العــدل مراعــاة وينبغــي ،والقيــادة املُلــك الســتمرار مــدعاة

اءال يف والعدل، القربى وذي النَّفس مع العدل اء رسَّ  منح يف والعدل ،والرضَّ

 .األعداء مع حتَّى والعدل ،باألعامل التكليف أو العقوبات وإنزال املزايا

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª  :تعـــاىل يقـــول

 رسقــت التـي املخزوميــة املـرأة حادثــة يف ولنـا ]٨:املائـدة[» ¬ ®¯

 .العدل إىل ^ نظرته عن جيل   مثال

رع املسلم القايض حكم  م عـيل املـؤمنني أمري ضد لليهودي بالدِّ  اهللا كـرَّ

ه ،يكـذب ال عليَّـا أنَّ  اليقـني علـم يعلـم وهـو ،وجهه  إقامـة يسـتطع مل ولكنـَّ

 .للدرع اليهودي رسقة عىل الدليل



  
 

لوا  ة تأمَّ  لـه قـال إذ ،ُيسـلم أن قبـل ،زيـد أخيـه قاتل مع  عمر قصَّ

ـاً  ذلـك أيمنعنـي :الرجـل فقـال ،أراك أن ُأريد ال فإينَّ  وجهي عن ُأغرب  حقَّ

 احلـب عـىل تبكـي إنَّـام :الرجل فقال ،»ال«  عمر فأجاب ؟حقوقي من

ني ال أي !!النساء  .حتببني مل أم أحببتني هيمُّ

لوا لوا ،العدل تأمَّ ن عندما حقوقها طلب عىل الرعيَّة ُجرأة وتأمَّ  من تتيقَّ

 .راعيها عدل

ألنصــار أن رجـًال مــن ا ومـن ذلــك مـا يرويــه أســيد بـن حضــري  

فطعنـه النبـي  ،وكان فيه مـزاح بيـنام يضـحكهم ،بينام هو حيدث القوم 

إن عليك قميصًا  :قال ،»اصطرب« :قال ،فقال أصربين ،يف خارصته بعود ^

فاحتضـنه وجعـل يقبـل  ،عـن قمـيص ^فرفـع النبـي  ،وليس عيل قمـيص

 يريـد أقـدين مـن :وقولـه أصـربين .إنام أردت هذا يا رسـول اهللا :قال ،كشحه

 . وقوله اصطرب معناه استقد ،نفسك

ولكن من العـدل أحيانـًا أن يتـدرج القائـد يف اإلصـالح عنـدما يـألف  

فبالعــدل يصــلح ولكــن بــدون نقلــة مفاجئــة رسيعــة جتعــل  ؛النــاس الفســاد

ومما حيافظ أيضـًا عـىل قـوة التوجيـه أن يقـوم  ،األفراد يتملصون من قائدهم

                                                
ون غريه ممـا أبـيح د^ رواه البيهقي يف السنن الكربى يف مجاع أبواب ما خص به رسول اهللا ) ١(

 .٧/١٠٢: ١٣٣٦له وحظر عىل غريه، باب ما جاء يف قبلة اجلسد، احلديث 



  

  

/ 0  :كام قال تعاىل ،خبار الصادقةقرار القائد وتوجيهه بناء عىل األ

ــرات[1 2 3 4 5 6 ــليامن  ،]٦:احلج ــيدنا س ــا س ــام علمن وك

Z ] \ [ ^ _ `:حـــــني قـــــال للهدهـــــد 

 .]٢٧:النمل[

سن :رابعا
ُ
  :اإلصغاء ح

ــتقن الــذي هــو النــاجح القائــد   يف الوقــت ُيميضــ وال ،اإلصــغاء فــن ُي

 والـذي ،يفهـم اإلصـغاء فـن ُيـتقن والـذي ،علـيهم والتنظري األتباع تبكيت

ــاذ يســتطيع يفهــم ــليم القــرار اختِّ ــق السَّ  أتباعــه فُيحبُّــه ،األهــداف فتتحقَّ

 .ويطيعونه

يتـه إليـه يلتفـت أحد إىل استمع إذا ^ اهللا رسول كان   وال يسـمع ،بكلِّ

ث ُيتمَّ  حتَّى وينتظر ،يقاطع  إليـه يطلـب ربيعة بن ُعتبة جاء ملَّا .حديثه املتحدِّ

 ملكنَّـاك ُملكـاً  تريـد كنـت إن« :يقول وعقبة ،للنهاية إليه استمع هدعوت ترك

 حتَّى ^ الرسول يقاطعه مل ،»...تريد وإن ...أعطيناك ماالً  تريد وإن ،علينا

د هدوء بكل الرسول أجاب بعدها .انتهى  :املشهور وبالرَّ

مس وضعوا لو ،ياعمُّ  واهللا«   أن عـىل يسـاري يف والقمـر يمينـي يف الشَّ

 .»دونه أهلك أو تركته ما األمر هذا أترك



  
 

ل   أن تريـد املدير أو القائد عىل تدخل عندما ،العرص هذا يف أحوالنا تأمَّ

م أو ،نظر وجهة له ترشح ـم« :بقولـه يصفعك ،اقرتاحاً  له تقدِّ  ،»وأوجـز تكلَّ

ــت وإذا ــتكلُّم حاول ــدعك مل ال ــل ي ــة ُتكم ــدة مجل ــيس ،مفي ــه فل ــت لدي  الوق

 !!تعلم ال ما لميع ألنَّه ،لالستامع

 أو ،ُيرعبـك حتـى وهنـاك هنـا اتِّصـاالته وجيـري أوامره يصدر ألنَّه أو 

ر ألنَّه أو ،!!أمهيَّته لك ُيثبت حتَّى  لـيس موضوع بألف حديثك أثناءيف   ُيفكِّ

 قيـادات بـني الفـرق هـو وهـذا ،!!أجلـه مـن جئـت الذي املوضوع بينها من

ــــــــا الســــــــلف  وقياداتن

ــــارصة ــــب وال ،املع   عج

 النتائج تكون أن ومن ثم 

 !!.نراه الذي النحو عىل

  

  

 
ً
  :التسامح و الصرب :خامسا

 هفـوات عىل الصرب و، املعوقات مواجهة و الّصعاب حتمل عىل القدرة 

 إصــدار و القــرارات اختــاذ قبــل يوّ الــرت و اِحللــم و أخطــائهم و األتبــاع

                                                
 .السلوك الوظيفي يف املنهج اإلسالمي، مرجع سابق) ١(
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 ما و زانه إال ٍ يشء يف ُوِضع ما اِحللم أن ^ اهللاّ رسول عّلمنا قد و .األحكام

 .شانه إال يشءٍ  من نزع

 تتمثَّـل ؛فضـيلتني إىل يفيض القائد من يكون عندما التسامح أو واِحللم 

 ُحـب يف الثانيـة وتتمثَّـل ،باألتبـاع تضـحية دون املشكالت معاجلة يف األوىل

 .األهداف حتقيق يف وتفانيهم للقائد األتباع

ـــف  ـــدون كي ـــو جت  عف

 جمرمــي عــن ^ اهللا رســول

ــــــة ــــــوا« مكَّ ــــــأنتم اذهب  ف

 يف فـاتح قاهلا هل ؟»الطلقاء

ــاريخ ة ت ــيَّ ــه البرش  ؟،ألعدائ

 صـالح عفـو جتدون وكيف

ـــــدين ـــــد ال ـــــرتداده عن  اس

 الشـام بـالد ومعظم للقدس

 .؟الصليبني جمرمي من

ـــرياً  إنَّ  ـــن كث ـــادة م  الق

رب بفارغ ينتظرون اليوم واملديرين  حتَّـى ُسـلطتهم حتـت أعـدائهم وقوع الصَّ

 !!.ُظلم يف ُظلامً  أصالَ ً تكون قد والتي ،االنتقام غريزة هبم ايروو

                                                
 طارق السويدان.د -الرسول القائد ) ١(
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ً
هد الكرم :سادسا

ُّ
  :والز

 أيــدي يف بــام يطمــع مــن أو ،البخيــل يكرهــوا أن البرشــ طبيعــة مــن إنَّ  

 ألتباعـه املزايـا مـن بكثـري يزهـد الذي هو املحبوب املدير أو والقائد .الناس

 ،قلـوهبم لتـأليف متاع أو مال من يهلد ممَّا ويمنحهم بل ،لنفسه حيتكرها وال

هد يف هلم ُقدوة وليكون  والتطلُّـع الدنيا ُحطام عن والرتفُّع النَّفس وسموِّ  الزُّ

 .اهللا عند ما إىل

 وقـرأتم ،هيـودي عنـد ة مرهونـ ودرعه مات ^ اهللا رسول أنَّ  تعلمون

هــد يف والصــحابة اخللفــاء ِســَري   مرغــ - احلــايل العرصــ ويف بــل .والــورع الزُّ

ـمع مـأل كــان عربيَّـاً  زعــيامً  أنَّ  سـمعنا - مرارتـه  يــرتك ومل مـات والبرصــ السَّ

عـات له ُمجعت آخر رشيفاً  عربيَّاً  رئيساً  وأنَّ  !!جنيه ٢٠٠ سوى  لعـالج التربُّ

ـذين معظـم تـرون كيـف لكن و !!زوجته ـام مـن ال اليـوم املتنفِّ  ووزراء حكَّ

ــاعهم بــل ،فحســب ــام ،وأتب  وربَّ

 قائـل مـن هـل ...أتبـاعهم أتباع

 ؟؟»هذا لك أين من« :هلم
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  صفات القادة امللتزمني باملبادئ

  

 .»القيادة عىل ضوء املبادئ« كام يراها ستيفن كويف يف كتابه

 االستامع، الدورات، التدريب، القراءة :أهنم يتعلمون باستمرار. 

 ينظــرون إىل احليــاة كرســالة  :أهنــم يســارعون إىل تقــديم اخلــدمات

 .إهنم يشعرون باحلمل الثقيل وباملسؤولية، مهنةومهمة ال ك

 فالقائد مبتهج دمث سعيد نشيط مرشـق  :أهنم يشعون طاقة إجيابية

ــا تقاســيم وجهــه هادئــة ال يعــرف العبــوس  الوجــه باســم الثغــر طلــق املحي

ومتثـل طـاقتهم شـحنة للضـعيف  .متفائل إجيايب، والتقطيب إال يف موضعهام

 .ونزعًا لسلبية القوي

 ال يبالغ القائد يف رد الفعل جتـاه الترصـفات  :ثقون باآلخرينأهنم ي

ويعلمون أن هناك فرقًا كبـريًا بـني اإلمكانـات ، السلبية أو الضعف اإلنساين

ــلوك ــار ، والس ــاذ املس ــحيح واخت ــة للتص ــري مرئي ــات غ ــاس إمكان فلــدى الن

 .السليم

 ومتميـزون ، فهـم نشـيطون اجتامعيـاً  :أهنم يعيشـون حيـاة متوازنـة

ويشـعرون بقيمـة أنفسـهم ، ويتمتعون بصحة نفسـية وجسـدية طيبـة، ياً ثقاف



  
 

وهم أبعد ما يكونون عـن املبالغـة ، وال يقعون أسارى لأللقاب واملمتلكات

وإذا مـا ، ويفرحـون بإنجـازات اآلخـرين، وعن تقسيم األشياء إىل نقيضـني

 .أخفقوا يف عمل رأوا هذا اإلخفاق بداية النجاح

  ينبع األمان لدهيم من الداخل وليس من  :امرةمغ أهنم يرون احلياة

اث احليـاة ويـرون أحـد ، اخلارج ولذا فهم سباقون للمبادرة تواقون لإلبداع

إهنـم  ؛أفضـل فرصـة لالستكشـاف وكسـب اخلـربات اجلديـدةولقاء الناس 

 .رواد احلياة الغنية الثرية باخلربات اجلديدة

 حيسـنون أي يتكـاملون مـع غـريهم و :أهنم متكـاملون مـع غـريهم

ويعملــون مــع اآلخــرين بــروح الفريــق لســد الــنقص ، وضــع يــدخلون فيــه

وال يـرتددون يف إيكـال األعـامل إىل غـريهم بسـبب ، واالستفادة من امليزات

 .مواطن القوة لدهيم
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 يــدربون أنفســهم عــىل  :أهنــم يــدربون أنفســهم عــىل جتديــد الــذات

والعقليـة واالنفعاليـة  البدنيـة :ممارسة األبعاد األربعـة للشخصـية اإلنسـانية

ويتحلـون ، فهم يامرسـون الرياضـة والقـراءة والكتابـة والتفكـري .والروحية

بالصرب وكظم الغـيظ ويتـدربون عـىل فـن االسـتامع لآلخـرين مـع املشـاركة 

ومن الناحية الروحية يصلون ويصومون ويتصـدقون ويتـأملون ، الوجدانية

وال يوجــد وقــت يف  .ينيف ملكــوت اهللا ويقــرءون القــرآن ويتدارســون الــد

يومهم أكثر عطاء من الوقت الذي خيصصونه للتدرب عىل األبعـاد األربعـة 

ــية اإلنســانية ، للشخص

ومن ُشغل بالنشـاطات 

اليومية عنها كان كمـن 

شــغل بقيــادة الســيارة 

عــــن مـــــلء خزاهنـــــا 

 .بالوقود
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  العادات السبع للقادة اإلداريني 

 

 لة تتصل بمـدى معرفـة الـذات وهذه اخلص :كن خمتارًا الستجابتك

فال جتعل ألي يشء أو أي أحد سـيطرة ، ومعرفة الدوافع وامليول والقدرات

وال ، مـؤثرًا بالدرجـة األوىل ال متـأثرًا دومـاً ، كن فاعًال ال مفعوالً به، عليك

وكلام مارسـت  ،وهذا سيعطيك درجة من احلربة ،تتهرب من املسؤولية أبداً 

وتكـون ممسـكًا بزمـام  ،هبـدوء لـردود أفعالـك هذه احلريـة أصـبحت خمتـاراً 

 .االستجابة بناء عىل قيمك ومبادئك

 يعنـي ابـدأ ونظـرك عـىل  :لتكن غايتك واضحة حينام تبدأ بعمل ما

فتحتــاج إىل إطــالق اخليــال ليحّلــق بعيــدًا عــن أرس املــايض وســجن ، الغايــة

 .اخلربة وضيق الذاكرة

 جعـل أمهيـة األشـياء ا

ــــا ــــب أولويته ــــذه  :بحس وه

ــة  ــىل ممارس ــدرة ع ــة بالق مرتبط

فـــال  ،اإلدارة وضـــبط اإلرادة

جتعل تيار احليـاة يسـريك كـيفام 
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بل اضبط أمورك وركز اهتاممك عـىل مـا لـه قيمـة وأمهيـة وإن مل يكـن ، سار

 .ومثل هؤالء يكون هلم أدوار بارزة وقوية يف حياهتم، أمرًا ملحاً ً اآلن

 نجـاح شـخص مـا أن تؤمن أن  :فكر عىل أساس الطرفني الرابحني

، بام يفيد اجلميـع كالت ر اإلمكان حل املشوحتاول قد، ال يعني فشل اآلخر

وهذه اخلصلة ترتبط بعقلية ثرية واسـعة األفـق عظيمـة املـدارك تتبـع عقليـة 

 .الوفرة ال عقلية الشح والندرة

 وتـرتبط هـذه اخلصـلة  :ثـم اسـع إىل أن ُتفهـم، اسع أوالً ألن تفهم

فمن اخلطأ أن يكون استامعك ألجـل اجلـواب والـرد  ،باحرتام الرأي اآلخر

 .بل ألجل الفهم واملشاركة الوجدانية

 فنحن يكمل بعضنا بعضـًا نظـرًا  :اجعل العمل رشاكة مع اآلخرين

وموقـف املشـاركة هـذا هـو املوقـف الـرابح ، لالختالفات والفروقات بيننـا

 .ال موقف الرابح واخلارس، للطرفني

 التحسـني املسـتمر والـوالدة املتجـددة  ويقصد هبـا :اشحذ قدراتك

 .وأال يبقى الفرد منا يف مكانه بال تقدم ألنه سوف يتأخر حتامً 

 



  
 

 

  وـد كورتــد عنـات القائـصف

 

 :صفة للقائد هي ١٧» ملحات يف فن القادة« كورتوا يف كتابه .ويرى ج

 اهلدوء وضبط النفس.  

 معرفة الرجال.  

 اإليامن باملهمة.  

 ةالشعور بالسلط.  

 البداهة واملبادرة وأخذ القرار. 

 االنضباط.  

 الفعالية.  

 التواضع.  

 الواقعية.  

 الدماثة والعطف.  

 طيبة القلب.  



  

  

 احلزم.  

 العدل.  

 احرتام الكائن البرشي.  

 إعطاء املثل.  

 املعرفة.  

 التنبؤ. 

ولكـل واحـدة مـن هــذه الصـفات أمثلـة شـاهدة مــن حيـاة القـادة عــرب 

ففيها ما يتخـذ مثـاالً ^رية العطرة الرشيفة لنبينا حممد وتكفينا الس ؛التاريخ

واضــحًا عــىل هــذه الصــفات 

ــيل  ــطرار ل ــة دون اض الكريم

أعناق النصوص أو اعتساف 

العــــرب مــــن القصــــص دون 

 .جالء يف الداللة
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  ادةــــون القيــن فنـــم

 :فن إصدار األوامر )١

الء هلـؤ »صـالحيات« وهـل متلـك حـق إصـداره؟هل األمـر رضوري•

 .»إرشاف« األشخاص

وليسـت ، الغاية مـن األمـر سياسـة الرجـال واالسـتفادة مـن قـدراهتم•

 .الغاية منه استعراضية أو تعسفية

وحـّدد الوقــت ، عـّني الشـخص املســؤول بعـد إصــدار األمـر مبــارشة•

ــاح ــدد ، املت وح

املســـــــــاعدين 

 .واملوارد

لــــيكن أمـــــرك •

، واضـــــــــــحاً 

، موجزاً ، كامالً 

وكــــن ، دقيقــــاً 

 .من نفسك عند إصدارهواثقًا 

 

� 



  

  

 :فن التأنيب )٢

 .ولتكن بنغمة هادئة ورزينة، أعط املالحظة الرضورية دون تأخري•

وجتنب إثارة اجلـروح ، أنِّب ولكن بعد حتري احلقيقة كاملة بمالبستها•

 .السابقة

التأنيب الذي ال يتناسـب مـع •

  .اخلطأ يعطي نتيجة عكسية

ــب  :اســأل املخطــئ• مــا الواج

لتجنب هذا اخلطـأ عليه فعله 

ــــه  ؟مســــتقبال وتوصــــل مع

 .حللول عملية

 �فن معاجلة التذمرات )٣

 .جتنب األوضاع التي ختلق املشكالت•

، استقبل الشاكي بالرتحاب واستمع إليه وال ترفض الشكوى مبارشة•

 .ثم استمع إىل وجهة النظر األخرى

ــه• ــل يشء فأفعل ــررت فع ــظ ، إذا ق ــباب حف ــاكي أس ــح للش وإال وض

 .شكواه
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 �فن املكافأة والتشجيع )٤

وشــجع ، واعــرتف بإنجــازات األفــراد، ثــن عــىل األعــامل الناجحــةأ•

 .معاونيك دوماً 

عــــــــــــاملهم •

ـــيام  كخـــرباء ف

، يتقنونـــــــــــه

وتقبـــــــــــــل 

ـــــــــارهم  أفك

 .التجديدية

ـــــن • ـــــد م ال ب

ثقافـة « توطيد

ـــــــــادة » اإلش

ــــــــــــــل  داخ

 .مؤسستك

كلـــــــــــــــف •

ـــــــــزين  املتمي

ـــم  ـــأعامل أه ب

ومســؤوليات 

 .أعىل
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قريــات رائعــة حتطمــت ألهنــا مل جتــد يف اللحظــة تــذكر أنــه كــم مــن عب•

املالئمة رئيسًا صاحلًا يثني بعدل ويشجع بتعقل وهيتم بطريقـة تـذكي 

 .نار احلامسة

�:فن املراقبة��� �

ــر يشء واحــد• ــل يشء، إن األم ــذ ك ــن التنفي ــفات ، ولك ــر ص وال تظه

 .القائد ومقدرته إال عند مراقبة التنفيذ

وعليـه أن ال يـرتدد يف توجيـه ، احلسـنة عىل القائد أن يعرتف بـاألعامل•

 .االنتباه نحو األخطاء

إن االحتكاك مع احلقيقة بكل حماسنها ومسـاوهيا يعطـي القائـد فكـرة •

 .صحيحة أفضل من مئات التقارير

�:فن املعاقبة��� �

 .لتكن العقوبة متناسبة مع الذنب واملذنب واألحوال املحيطة•

وقـوة الرشـ ، الجتامع يولـد القـوةفـا، ال جتمع املعاقبني يف عمل واحـد•

 .هدامة

ال تعاقب الرئيس أمام مرؤوسيه حتى ال ينهار مبدأ السلطة وتـتحطم •

 .سلسلة القيادة

 .ال تناقش مشاغبًا أمام اآلخرين•

 .الخ ..ترك استثارة املعاقب، اللوم، من العقوبة تغيري نوع العمل•



  
 

��فن التعاون مع القادة اآلخرين��� �

العمل ليست خلدمـة أشـخاص أو أغـراض تافهـة وإنـام تذكر أن غاية •

 .خلدمة مثل عليا يتقاسم اجلميع متاعب حتقيقها

 .ال بد من وجود رغبة كبرية يف التفاهم املشرتك•

 .ليكن نقدك لغريك من القادة لبقًا يف لفظه بناء يف غايته•

 .ال يكن مهك مراقبة أخطاء اآلخرين فسوف يضيع عملك•

تفاقم سوء التفاهم عىل دقائق يسـرية مـا دامـت الفكـرة ال ترتك جماالً ل•

 .العامة مشرتكة
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  نيــحـاجــح للنـــائـــنص

 

 فـإن النـاجحني أقويـاء أصـحاء ،عليك بامليش والرياضـة والنظافـة 

فإذا أردت عمـًال فعليـك بالصـباح فإنـه أسـعد » بارك اهللا ألمتي يف بكورها«

  .األوقات

 وكـل  ،واملـوت قـادم ،والعمـر ينرصـم ،ة تكتبال تقف فإن املالئك

  .نفٍس خيرج ال يعود

  وأثمـرت  )بعسـى(وأطلعـت لـه  )لعلَّ (أنبتت له  )سوف(من زرع

  .هلا طعم الندامة ومذاق احلرسة )بليت(

 وإياك  ،واحذر البغتة ،وبادر الفرصة ،إذا أصبحت فال تنتظر املساء

  .هللاوإذا عزمت فتوكل عىل ا ،والتأجيل والرتدد

 كل من سار عىل الدرب وصل أربابه ال تقل قد ذهبت  

 ومـا يناسـب مواهبـك فــ ،اإلبداع أن جتيـد يف ختصصـك [ Z

_   .]١٤٨:البقرة[: ; > =< ]٦٠:البقرة[\ [̂ 

                                                
 .البوم  مفتاح النجاح ، عائض القرين) ١(



  
 

 أبـو كـام قـال  ،ال يضري الناجحني كالم السـاقطني فإنـه علـٌو ورفعـة

  :متام

  نرشــــــ فضــــــيلةٍ  وإذا أراد اهللا
 

   طويت أتاح هلا لسـان حسـودِ 
 

 وتنويـه  ،وإعـالٌن حمـرتٌم لـه ،ودعاية جمانية ،النقد الظامل قوٌة للناجح

  :بفضله

  اقصٍ مـن نـ وإذا أتتك مـذمتي
 

   فهــي الشــهادة يل بــأين كامــُل 
 

 وتظهـر عظـامء الرجـال ،الناجح يقوم بمشاريع يعجز عنها اخليال، 

  .وتثري الدهشة والغرابة والتعجب يف األجيال

 وال يكون صفرًا بـال قيمـة  ،الناجح ال يعيش عىل هامش األحداث

  .وال زيادة يف حاشية

 ثـر سـقطه وبـان خللـهمن كانت مهته يف شهواته وطلـب ملذاتـه ك، 

  .وظهر عيبه وعوره

 ومن أدمن النظر يف الدفاتر احرتمته  ،من خدم املحابر خدمته املنابر

  .األكابر

 ــاجح التفــاؤل ــاليف  ،وعــدم اليــأس ،مــن خلــق الن والقــدرة عــىل ت

  .وحتويل اخلسائر إىل أرباح ،واخلروج من األزمات ،األخطاء



  

  

 والورقـة مـع  ،مـع الـدرهم مـالوالـدرهم  ،القطرة مع القطـرة هنـر

  .والساعة مع الساعة عمر ،الورقة كتاب

 ــك  ؛وغــدًا مل يولــد ،واليــوم يف الســياق ،أمــس مــات فــاغتنم حلظت

  .فإهنا غنيمة باردة ؛الراهنة

 وقلـٍب  ،ولسـاٍن يـذكر ،ونظـٍر يعـرب ،املؤمن ال خيلو من عقٍل يفكـر

  .وجسٍد عىل العمل يصرب ،يشكر

 وتقـــرأ صـــفحًة مـــن  ،احـــدة تســـبح مائـــة تســـبيحةيف الدقيقـــة الو

وتتلو سـورة  ،وتكتب رسالة ،وتطالع ثالث صفحات من كتاب ،املصحف

  .اإلخالص ثالثاً 

  كتـاب  ابن سيناءوأعاد  ،مائة مرة مسلم  صحيح لنيسابوري ا كرر

  .عرش مرات املغنيوقرأ بعضهم  ،أربعني مرة الفارايب

  حيفـظ  قتادةوكان  ،كلها فأعادها من حفظه ابن حزماحرتقت كتب

  .»ما كتبت سوداء يف بيضاء« :الشعبيوقال  ،محل بعري

  ابــن وتــذاكر  ،ليلــًة كاملــة يصــيل حتــى أصــبح ســفيان الثــوريقــام

ــارك ــر املب ــى الفج ــًا حت ــامء وقوف ــد العل ــو وأح ــديث ه ــني  ،احل ــي األم وبق

  .يبحث يف مسألة يومًا وليلة الشنقيطي



  
 

  وكـان  -مليـون :أي-ألـف ألف مـرة  ^لفظ  حييى بن معنيكتب

ولـئن  ،أقل ما أحفـظ الشـعر« :الشعبيال وق ،ربام كتب احلديث مخسني مرة

  .»شئتم ألنشدنكم شهرًا كامالً 

 ى والفاشل يسـخر منـه كـل أحـد حتـ ،الناجح حيرتمه أطفال مدينته

  .ولو اعتذر هلم ألف مرة

 وعـزم  ،وصـرب صـرب احلـامر ،من بكر يف طلب العلم بكور الغـراب

  .حصل علًام كثرياً  ،واختلس الفرصة اختالس الذئب ،عزيمة الليث

ومن صال وجال  ،وماء احلركة الربكة ،والعاطل نادم ،الكسالن حمروم

  .غلب الرجال

 عمــر وقتــل فيــه ،يــىوذبــح فيــه حي ،نــاح فيــه نــوح ،الطريــق شــاق، 

  .وجلدت فيه ظهور األئمة ،عيلواغتيل  ،وأهرق فيه دم عثامن

  ــاب ــد كت ــن دري ــخ اب ــرةنس ــرات اجلمه ــع م ــح  ،أرب ــاريونق  البخ

أجـر  ،يغتسل عند كل حديٍث ويصيل ركعتـني ،صحيحه يف ست عرشة سنة

بعـض َسـعف بيتـه يف أبـو حنيفـة  وبـاع ،نفسه يف طلب العلـم أمحد بن حنبل

  .ثالثة أياٍم يف طلب احلديث سفيانوجاع  ،العلم

 فإذا نعس نـام  ،وحيفظ ويصيل ويسبح ،النووي يطالع ويكتب كان

 ابن سيناءوكان  ،عرش درسًا يف اليوم اللشوكاين اثن وكان ،ليًال وهو جالسق

  .يكتب يف اليوم مخسًا وعرشين صفحة



  

  

  ــي ــس النب ــاً كــان إدري ــه الصــالة والســالم خياط  وداود  ،علي

ابــن  وكــان ،وأجــر موســى عليــه الصــالة والسـالم نفســه يف الرعــي ،حـداداً 

  .يبيع البز حنيفة أبو و ،املسيب يبيع الزيت

 فال بقاء مـع الليـل  ،وكتابة اآلثار ،قبل تقيض األعامل ،البدار البدار

 ،وسـخف املقاصـد ،وسـفاهة العـزائم ،أعوذ باهللا من خسـة اهلمـم ،والنهار

  .وبالدة النفوس ،وثخانة الطبع

  فهـبَّ  ،يف أحـد :عن الشهادة يف بـدر فقـالبن أيب طالب  عيلبحث

 ،التمسها يف خيـرب :فسعى إليها قالوا ،ربام كانت يف اخلندق :إىل هناك فقالوا

  .ما أحسن القتلة يف املسجد :قال ،تأخر املوعد :فلام أتاها قالوا

 ومن حفظه وكـرره  ،والتأليف فيه ،وتعليمه ،حيفظ العلم للعمل به

  .وذاكره وذاكر به ودرسه ثبت يف صدره

 ــة ــوي املالحظ ــون ق ــاجح أن يك ــد للن ــز ،ال ب ــم الرتكي ــًا  ،دائ حافظ

  .طموحًا إىل املعايل ،مديًام للتدبر ،للوقت

  تفقهوا « :عمروقال » ذللت طالبًا فعززت مطلوباً « :ابن عباسقال

 .»ال يطلب العلم مستٍح وال مستكرب« :جماهدوقال » قبل أن تسودوا

 



  
 

 

  قاعدة للقيادة املؤثرة ٢٢

 

 ثق باهللا. 

 ك بدون غطرسةثق بنفس.  

 خملصاً  كن. 

 كن قدوة.  

 انسجم مع الواقع. 

 اعرف ما تريد. 

  لآلخرينامنح ثقتك.  

 كافة جماالت العمل اخلربة و املهارة يف  امتلك املعرفة و. 

 اختاذ القرار كن قادرا عىل. 

 ال تكتِف باختاذ القرارات. 

  من العاملني األعواناتقن اختيار. 

 طأاستعد لقبول النصيحة عند اخل. 

  األولوياترتب أعاملك حسب.  

 بكفاءة در وقتكأ. 



  

  

  ــأثري ــروح  اآلخــرين يف  اســتخدم لطافتــك يف الت ــاتزان وبرباعــة و ب ب

 .املبادرة

 اجتنب التحدث عن نفسك. 

  األداءكن عادال عند تقويم.  

 بلباقة أصدر تعليامتك. 

  ُبينك و بني معاونيك احلواجز مقال ت. 

 طور قدرات معاونيك. 

 ك و مرؤوسيكئمع رؤسامهذبا  لتكن. 

 توقع ما سيصادفك من متاعب و عقبات. 
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  ادةـــاط القيـــأمن

  

��  ):املنسحب(القائد السلبي ��

 .ويعطي املرؤوسني حرية منفلتة يف العمل ؛ال يقوم بمهام القيادة •

 .ني عىل حد سواءلضعيف االهتامم بالعمل والعام •

 .يفي عن العاملني معهويغيب الرضا الوظ ؛ال حيقق أي أهداف •

 .تكثر الرصاعات واخلالفات يف العمل •

�� ���العلمي(القائد الرمسي  � �

 .شديد االهتامم بالعمل والنتائج •

ويسـتخدم معهـم ، ضعيف االهتامم باملشاعر والعالقات مع العاملني •

 .السلطة والرقابة

��   ):املتعاطف(القائد االجتماعي ��

 . من حيث الرعاية والتنميةاهتامم كبري بالعنرص اإلنساين •

 .يسعى حثيثًا للقضاء عىل ظواهر اخلالف بني العاملني •

 .اهتامم ضعيف بالعمل واإلنتاج وحتقيق األهداف •



  

  

 :القائد املتأرجح����

وأحيانـًا هيـتم  ،فأحيانًا هيتم بالناس والعالقات ؛يتقلب يف األساليب •

 .بالعمل واإلنتاج

 .يامرس أسلوب منتصف الطريق •

 .يفشل هذا األسلوب يف حتقيق التوازن ويف بلوغ األهداف •

�):املتكامل(القائد اجلماعي ���� �

 ،فاهتاممه كبـري بالنـاس والعالقـات، هيتم بالبعدين اإلنساين والعميل •

 .وكذلك بالعمل واإلنتاج

ويشـكالن  ،ومناخ العمل اجلامعـي يسـودان املجموعـة ،روح الفريق •

 .هاحمورًا مهًام يف ثقافت

 .حيرص عىل إشباع احلاجات اإلنسانية •

 .حيقق املشاركة الفعالة للعاملني •

وهيتم  ،ويربط األفراد باملنظمة ،يستمد سلطته من األهداف واآلمال •

 .بالتغيري والتجديد

�:ائد املتسلطالق���� �

 .منخفضة جداً  املرؤوسنيدرجة الثقة يف  •

 .الرتكيز عىل أساليب الرتهيب والرتغيب •



  
 

 .واملرؤوسني الرؤساءضعف التداخل واالتصال بني  •

 .استخدام األساليب الرقابية الصارمة •

 .ويستخدم هذا النمط يف األزمات والقرارات احلساسة

�:القائد اجلماعي���� �

 .درجة عالية من الثقة باملرؤوسني وقدراهتم •

 .استخدام نظام احلوافز املبني عىل فعالية املشاركة •

وكـذلك االتصـال  ،ة من التداخل بـني الرؤسـاء واألفـراددرجة عالي •

 .بجميع أنواعه

 .وتقييم نتائجه ،مشاركة اجلميع يف حتسني أساليب العمل •

ويف حـاالت  ،ويستخدم هذا النمط مع أصـحاب املهـارات واخلـربات

 .التدريب

�:ائد املتسلط العادلالق���� �

 .درجة الثقة يف املرؤوسني منخفضة •

مـع  ،ت إنسانية متعلقة بتحقيق العدالة بني مجيع األفـرادضع اعتباراي •

 .أولوية الصالح العام للمؤسسة

 .يشبه القائد األب الذي يؤمن باستخدام سلطته األبوية •



  

  

�� �:القائد االستشاري�� �

 .درجة مرتفعة من الثقة باملرؤوسني •

 .درجة املشاركة من قبل املرؤوسني أقل نسبياً  •

لكـن القـرار النهـائي  ؛ء آرائهـم يف بعـض األمـوريسمح لألفراد بإبدا •

 .من اختصاص القائد

��� �:القائد االنسحابي�� �

 .غري مهتم بالعمل والعالقات اإلنسانية •

 .روح املنظمة يف  وتأثريه سلبي  ،غري فعال •

 .يعد من أكرب املعوقات دون تقدم العمل والعاملني •

��� �:القائد اامل�� �

 .ية فوق كل اعتباريضع العالقات اإلنسان •

 .تغيب عنه الفاعلية نتيجة لرغبته يف كسب ود اآلخرين •

��� �):أوتوقراطي(القائد اإلنتاجي �� �

 .يضع اهتاممه بالعمل فوق كل اعتبار •

 .ضعيف الفاعلية بسبب إمهاله الواضح للعالقات اإلنسانية •

 .يعمل األفراد معه حتت الضغط فقط •



  
 

��� �):املوفق(القائد الوسطي �� �

 .يعرف مزايا االهتامم باجلانبني لكنه غري قادر عىل اختاذ قرار سليم •

فقـد يطـب زكامـًا لكنـه  ؛احللول الوسط هي أسلوبه الدائم يف العمل •

 !.حيدث جذاماً 

أي سياسـة إطفـاء ، تركيزه موجه عىل الضغوط اآلنيـة التـي يواجههـا •

 .وال يضع أي اعتبار للمستقبل، احلريق أو سيارة اإلسعاف

�):البريوقراطي(القائد الروتيني ـ ��� �

 .ال هيتم بالعمل وال بالعالقات مع األفراد •

 .يتبع حرفيًا التعليامت والقواعد واللوائح •

 .الروح املعنوية للعاملني يف  تأثريه حمدود جدًا  •

 .يظهر درجة عالية من الفاعلية نتيجة اتباعه التعليامت •

��� �):املنمي(القائد التطويري �� �

وهييــئ منــاخ العمــل ، ويعمــل عــىل تنميــة مهــاراهتم ،يثــق يف األفــراد •

 .املؤدي لتحقيق أعىل درجات اإلشباع لدوافع العاملني

 .فاعليته مرتفعة نتيجة لزيادة ارتباط األفراد به وبالعمل •

 يف  ن اهتاممـه بالعـاملني يـؤثر لك ،ناجح يف حتقيق مستوى من اإلنتاج •

 .حتقيق بعض األهداف



  

  

��� �:القائد األوتوقراطي العادل�� �

يعمل عـىل كسـب طاعـة ووالء مرؤوسـيه بخلـق منـاخ يسـاعد عـىل  •

 .ذلك

ــب دون  • ــا يرغ ــاملني ألداء م ــع الع ــىل دف ــه ع ــه يف قدرت ترتكــز فاعليت

 .مقاومة

��� �):املتكامل(القائد اإلداري �� �

 .يوجه مجيع الطاقات جتاه العمل املطلوب عىل املدى القصري والبعيد •

 .دد مستويات طموحة لألداء واإلنتاجحي •

 .حيقق أهدافًا عالية •

ويتعامل معها عـىل هـذا  ،يتفهم التنوع والتفاوت يف القدرات الفردية •

 .األساس

 .اهتاممه بالعمل والعاملني تظهر فاعليته من خالل •

��� ��:املوجهالقائد �� �

 .بينام درجة الدعم منخفضة، درجة التوجيه عالية جداً  •

 .وحيكم الرقابة والسيطرة ،عىل التفاصيل الدقيقة يرشف •

 ،اخلـربة املنخفضـة ووهم ذو ؛يامرس هذا السلوك مع العاملني اجلدد •

 .وااللتزام املرتفع

                                                
 مرجع سابق. مهارات القيادة و صفات القائد) ١(



  
 

��� ��:املساندالقائد �� �

 .بشكل جيد هلم ويصغي  ،يمتدح ويشجع العاملني •

 .يقوم بدور امليرس واملساعد لتنفيذ األعامل •

ومـــع  ،ســـلوك مــع العــاملني ذوي الكفـــاءة العاليــةيــامرس هــذا ال •

 .متوسطي االلتزام

��� ��:املفوضالقائد �� �

 .يمنح احلرية للعاملني لتحمل املسؤوليات •

 .حييل إليهم املشكالت الختاذ القرارات املناسبة •

وااللتــزام  ،يـامرس هــذا الســلوك مــع العــاملني ذوي الكفــاءة العاليــة •

 .املرتفع

��� ��:الرئيسالقائد �� �

 .يوجه ويساعد يف الوقت نفسه •

ــني بــالتعليامت • ــزود املرؤوس ــحها هلــم ،ي ــاعدهم عــىل  ،ويوض ويس

 .تنفيذها

ـــزام  • ـــطة وااللت ـــاءة املتوس ـــع ذوي الكف ـــلوب م ـــا األس ـــامرس هن ي

 .املنخفض

                                                
 .القيادة ومدير الدقيقة الواحدة: للمزيد حول هذه النظرية ينظر كتاب: حوظةمل) ١(
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  مشكلة ضعف القيادة وحلها
 

 .ضعف التأثري يف سلوك جمموعة برشية لتحقيق هدف حمدد :التعريف

 :اهراملظ •

 .انعدام االنضباط يف املجموعة .١

 .الرتدد واخلوف من التوجيه .٢

 .ضعف مستوى الطاعة .٣

 .أو حتققها بزمن غري مقبول، عدم حتقق األهداف بدرجة مقبولة .٤

 .بقاء الصفات السلبية يف األفراد أو زيادهتا .٥

 .ضعف التفاعل مع أنشطة املؤسسة .٦

 .عدم االستامع لوجهات النظر األخرى .٧

 ).كًام وكيفاً (من غري نمو بقاء املجموعة  .٨

 :األسباب •

 .تأثري تربية األبوين يف صياغة الشخصية .١

 .سةؤستأثري البيئة املحيطة وامل .٢

 .عدم االقتناع باألهداف املوضوعة .٣

 .وعدم إتقانه، عدم حب العمل املكلف به .٤



  

  

 .عدم وجود قيادات سابقة كقدوة .٥

 .غياب احلوافز عن نشاطات املؤسسة .٦

 .تبليغ عنهاتراكم األخطاء دون ال .٧

 .الترسع يف تكليف القائد قبل إعداده .٨

 :العالج •

 .االستامع لوجهات النظر املختلفة .١

 .اختاذ القرار مجاعياً  .٢

 .كسب األفراد وكسب ثقتهم .٣

 .واستثامر طاقاهتم ،مزايا األفراد إىل التعرف  .٤

 .واملصارحة يف جو من الطمأنينة ،اللقاء الفردي .٥

 .من خرباهتم واالستفادة ،االحتكاك بالقياديني .٦

 .املتابعة اجليدة واملستمرة للتكاليف .٧

 .اعتامد مبدأ احلوافز والتقدير لألفراد .٨

 .تربية جيل ثان من القادة .٩

.وضع البدائل يف كل تكليف وبرنامج 

                                                
 .عبد احلميد الباليل..انظر كتاب مشكالت وحلول يف حقل الدعوة) ١(
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ً
 :كيف تقتل قائدا

 

 .اجعله يف إطار روتني جامد وأجواء كئيبة-١

  .دون تفكريعلمه هزة الرأس ب-٢

  .علمه إذابة شخصيته بامدة النسخ الكربونية-٣

 .اجعل أهدافه غري واقعية-٤

 .تعامل معه كآلة-٥

  .ال تلتفت إليه وأعجزه عن حل مشكالته-٦

  .انسب نجاحه إىل غريه-٧

 .امكث يف منصبك وحارب من أجله-٨
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  )١(التعامل مع صعاب املراس

��  ��الشخص الدبابة  �

وحينام تتعرض أهدافـه للخطـر ، يعته إىل الثقة الزائدة بالنفس يميل بطب

وينفجر يف غضب حمطًام الشخص الذي تسـبب ، يلجأ إىل املواجهة الرصحية 

، هذا الشخص ال تسريه دوافع شخصية ضدك . يف املشكلة من وجهة نظره 

فـإذا ، ويتلخص هدفه الرئيس يف إهناء املهمة بـأرسع وقـت وأفضـل طريقـة 

يأخذ عىل عاتقه اسـتكامل املهمـة ليزحيـك عـن طريقـه ، يف املواجهة  تباطأت

 . ويكمل املهمة بدونك 

فإنـه سـيتعامل ، إذا وجـدت نفسـك أمـام الدبابـة :  التعامل مع الدبابـة

فقــد تكـون أنــت . ولكنــك لسـت اهلــدف نفسـه ، معـك كجـزء مــن اهلـدف 

ــوع  ــابات املرش ــتفظ بحس ــذي حي ــب ال ــك وراء ، املحاس ــن أن ــو يظ ــل وه ك

وقد تكون أنت مهندس الكمبيوتر الـذي ، املشكالت وتعطيل كل األوراق 

وألنـه . وهـو يـرى أنـك تعيـق عمـل اإلدارة كلهـا ،تأخر يف إصالح العطـل 

 . فالبد إًذا من إبعادك عن الطريق ، بأي ثمن  "إهناء املهمة"هيدف إىل 

                                                
 .الدكتور ريك برنكامن والدكتور ريك كريشنر: التعامل مع الناس صعبي املراس تأليف  )١(



  

  

 : ردود الفعل العادية جتاه الدبابة 

 . س القوة إما اهلجوم املضاد بنف -١

 .أو حماولة تربير املوقف  -٢

 أو الصمت التام واالبتعاد عن فوهة املدفع  -٣

��  �:القناص �

ــاء النــاس وإظهــارهم بمظهــر  ــص القنــاص يف اصــطياد أخط يتخص

األغبياء من خـالل تعليقاتـه الالذعـة واسـتهزائه بـآرائهم يف األوقـات التـي 

 . حيتاجون فيها بشدة للثقة بالنفس 

 : ري املعلنة لسلوك القناص وتأثريها عىل سلوكه األهداف غ

قد هيدف إىل إهناء العمل يف أرسع وقـت ولـذا فهـو يلجـأ للطلقـات  -أ

ولذا فهو يبالغ يف ، اخلفية حتى يقيض عىل املعارضة برسعة ويصل إىل هدفه 

 . سلوكه العدواين جتاه الضحية 

ق قـد حيـاول احلصــول عـىل اهتاممــك وجـذب انتباهــك عـن طريــ -ب

 . سخريته الالذعة ودافعه الرئيس هو البحث عن مودتك واهتاممك

 : ردود الفعل العادية جتاه القناص 

 .  "تفادي هذه الترصفات مع القناص"



  
 

 . ال تظهر لآلخرين أنك تشعر باحلرج  -

 . ال حتاول الرد بنفس الطريقة  -

 . ال تنسحب وختتبئ داخل موقعك  -

�� دعي  �
ُ
 �:مور العلم ببواطن األامل

ولذا فهو شديد الثقة بـالنفس ، يتميز باملعرفة العميقة والكفاءة الكبرية 

 . ويعرب عن آرائه بوضوح 

هدفـه الرئييسـ هـو : أهداف العامل ببواطن األمور وتأثريها عىل سلوكه 

إهناء العمل عىل أفضل وجه ولذا فهو يميل إىل السيطرة وال حيب املعارضـة  

 . ألنه يعترب املعارضة حتديًا ملعرفته وسلطته ، وال يستمع ملن يعارضه 

 :قد يثريك سلوكه ويؤدي بك إىل : ردود الفعل العادية جتاهه 

حماولة أن تكون مثلـه بـأن تـرفض اآلراء املضـادة ملجـرد معارضـتها  -أ

 . لرأيك 

احتقـاره ألنــه ضــيق األفــق مــن وجهــة نظــرك وال يصــغي للــرأي  -ب

 . اآلخر 

وأن تبقـى صـامتًا ، آراءك لن ترى النـور أبـدًا  الشعور باألسى ألن -ج

 . وتتقبل وجهات نظره وتوجيهاته دون نقاش 



  

  

�� �  
ّ
 �:عي املعرفة مد

ولـذا فهـو حيسـن ، عادة ما يكون شخصًا ذا معرفة سطحية بأمور شتى 

التأثري عىل الناس يف البداية ولكنه يميل إىل املبالغة ويصدق نفسـه مـن كثـرة 

 . سحره يف إساءة قيادة الناس لالجتاه اخلطأ قد يستخدم . ما يقول 

هـدف هـذا الشـخص هـو : أهداف مدعي املعرفة وتأثريها عىل سلوكه 

احلصول عىل الثناء واإلعجاب ولذا فهو يميل إىل االندفاع يف حماولة للتـأثري 

 . عىل من حوله 

حيـنام تكتشـف أن الشـخص : ردود الفعل العادية جتاه مـدعي املعرفـة 

رد مظهـر كـاذب فقـد يـدفعك هـذا إىل العنـف يف الـرد عليـه ممـا املتحدث جم

 . يستفزه ويدفعه للمبالغة يف ادعاءاته أكثر 

��  �:القنبلة  �

عندما ترتاكم األسباب داخل الشخص القنبلة وحتني حلظة االنفجـار ، 

ولسبب تافـه ، ينفجر القنبلة يف كل اجتاه حمطًام كل يشء وأي يشء دون متييز 

 . بأسباب انفجاره  ال عالقة له

عـادة مـا هيـدف القنبلـة : اهلـدف الـرئيس للقنبلـة وتـأثريه عـىل سـلوكه 

إذا ، ألن عالقتـه بالنـاس هـي حمـور حياتـه ، للحصول عىل الثناء واالهـتامم 



  
 

يشـعر باالسـتياء الـذي يـرتاكم بداخلـه دافعـًا إيـاه ، قوبل القنبلة بالالمباالة 

فهو يكره اللحظات التـي ، وبرغم ذلك . لالنفجار يف حلظة ال يتوقعها أحد 

ثـم يبـدأ حمـاوالت جـادة ، ينفجر فيها ويتمنى لو متكن من التحكم يف نفسه 

 .ملحو ذكرى حلظة االنفجار من ذاكرة الناس 

 : قد يدفعك انفجار القنبلة إىل :  "القنبلة"ردود الفعل العادية جتاه 

 . انفجار مضاد  -أ

لكراهيـة جتـاه القنبلـة ألنـه يـؤذي انسحاب من املنطقـة وشـعور با -ب

 . مشاعرك بال سبب 

 . االختباء يف مكان آمن أو اهلروب من املواجهة  -ج

التحكم يف املوقـف حيـنام يفلـت زمـام القنبلـة ملقاومـة : هدفك اجلديد 

 . النار املشتعلة أو إطفاء الفتيل 

��  �:الشاكي الباكي �

ه وال يعـرف هو شـخص هيـوى الشـكوى ألن وضـعه احلـايل ال يرضـي

وهـو هبـذا . كيف يغـريه وال حيلـة لـه إال الشـكوى مـن كـل يشء وأي يشء 

 . يشيع جوًا من السلبية حوله يبعده عنه الناس وينفرهم منه 



  

  

املثاليـة هـي حمـور : اهلدف الرئيس للشاكي وكيـف يـؤثر عـىل سـلوكه  

أن وربــام ،  "إجــادة األعــامل واملهــام املوكلــة إليــه"وكــذلك ، حيــاة الشــاكي 

فهو دائًام غري راض عـن األمـر ، الكامل املطلق هدف ال يمكن الوصول إليه 

 . الواقع 

 : عادة يدفعك الشاكي إىل :  "الشاكي"ردود فعلك املعتادة جتاه 

 . أن تبدأ بالشكوى معه  -أ

فيبدأ يعيد الشكوى بنغمة جديدة ومـن ، أن تعرتض عىل ما يقول  -ب

  .مدخل جديد ليقنعك بوجهة نظره 

 . أن توافق عىل ما يقول فيتامدى يف الشكوى  -ج

فينرشح وحياول املسـاعدة يف احلـل بمزيـد ، أن حتاول حل مشكلته  -د

 . من الشكوى واإلحلاح 

 .أن تتساءل ملاذا اختارك أنت بالذات ليشكو إليك  -هـ

��  �:الرافض  �

ــوع  ــل مرش ــيد األخطــاء يف ك ــل يشء يتص هــو شــخص متشــكك يف ك

 . فرص نجاحه من البداية لريفضه ويقوض 



  
 

الـرافض شـخص : اهلدف الكامن للرافض وكيـف يـؤثر عـىل سـلوكه 

وبحثـه عـن املثاليـة . يركز جل اهتاممه عـىل عـدم االهـتامم بأفكـار اآلخـرين 

إذا أخطـأ هـو . يدفعه لالبتعاد عن التجربة واملخاطرة خوفًا من خيبة األمـل 

ب باليـأس رسيعـًا ويعـرب عـن يصا، أو أحد من العاملني معه يف أي مرشوع 

نقـده الـدائم للعمـل . سخطه بأسلوب انتقادي لكل الناس ولكـل األشـياء 

 . وللغري يبعد عنه الناس مما يزيد من إحساسه باليأس والعزلة 

الرافض من أكثر النـاس صـعوبة يف : ردود الفعل املعتادة جتاه الرافض 

التطوير وتسوق إىل اإلحبـاط فالسلبية تدمر الروح املعنوية وجتمد . التعامل 

فهـم ، و املشكلة أن الرافضني ال يقصـدون أبـدًا إزعـاج اآلخـرين . واليأس 

وأن ال أمل يف التغيـري وتـؤدي قنـاعتهم ،يوقنون حقًا أن الوضع ميئوس منه 

ومتسكهم بمواقفهم إىل إثارة اآلخرين و دفعهم إىل االنسحاب بعيـدًا عـنهم 

 . ليرتكوهم ملصريهم البائس 

��  �:الصامت  �

كلـام . هو شخص يميل إىل االنطواء ويصـعب عليـه التعبـري عـن آرائـه 

لغويـة ، كلام قل تعبريه عن نفسه بأي وسيلة كانـت ، ازدادت الضغوط عليه 

وهــو شــخص عــاطفي وعصــبي ويشــعر بعــدم األمــان ويكــتم . أو غريهــا 

 . مشاعره يف داخله 



  

  

 : اهلدف الكامن وكيف يؤثر عىل سلوك الصامت 

 : هناك نوعان من الصامتني 

أحدمها حمور حياته الناس فهو يرغب يف جماراهتم ومسايرهتم وعنـد  -أ

 . حتى ال يتفوه بام قد يؤثر عىل عالقته هبم ، الضغط عليه يلجأ إىل الصمت 

وعنـد الضـغط  "إهناء مهامه بأفضل طريقة"النوع الثاين يرغب يف  -ب

ويظن أن ال أحد هيـتم مثلـه ،االستياء عليه وجماهبته بأخطاء اآلخرين يشعر ب

 . فيلوذ بالصمت كوسيلة لالحتجاج 

قد تلجأ إىل العصـبية والعنـف معـه : ردود الفعل العادية جتاه الصامت 

ولكن البـد أن نـتعلم كيـف تصـرب عليـه كـام لـو ، يف حماولة إلقناعه بالكالم 

 . كنت متلك كل الوقت للحصول عىل ما ترغب معرفته من معلومات 

 . حفزه عىل الكالم : هناك اجلديد 

��  �:املرتدد  �

هو شخص يعجز عن اختاذ القرارات يف الوقت املناسب ألنـه غالبـًا مـا 

يرى السلبيات يف كل قرار فيخاف من االختيار خشـية أن خيطـئ ويتعـرض 

 . للوم أو العتاب 



  
 

ــلوكه  ــىل س ــؤثر ع ــف ي ــامن وكي ــدف الك ــاس : اهل ــاراة الن ــدف ملج هي

ولذا فهو خياف االختيارات التي قد تغضب أو تـؤذي مشـاعر  ،ومسايرهتم 

 . أي شخص 

املـرتدد يسـبب لـك العصـبية والغضـب ونفـاد : سلوكك العـادي معـه 

وهذا الضغط يدفعـه ، الصرب فتحاول الضغط عليه أكثر للحصول عىل قرار 

 . للمبالغة أكثر يف السلبية والرتدد 

��� �  
ً
 �:املوافق دائما

يوافــق اجلميــع ويعــد . حتــى لــو شــعر هبــا  "ال"هــو شــخص ال يقــول 

غري منظم يف وقته ودائًام ينتحل . اجلميع بتنفيذ طلباهتم دون أن يفي بوعوده

 . األعذار لعدم وفائه بوعوده 

هـو يرغـب يف : اهلدف الكامن وكيـف يـؤثر عـىل سـلوك املوافـق دائـًام 

دون  مسايرة الناس واحلصـول عـىل رضـائهم ويف سـبيل ذلـك يعـد اجلميـع

التفكري ويكتفي بالوعود ويظن أن من حقه يف املقابل أن حيصـل عـىل احلـب 

عدم وفائه بوعوده يسبب استياء الناس وغضـبهم منـه ممـا يدفعـه . والتقدير 

يف النهاية يشـعر هـو نفسـه باالسـتياء ألن مـن حولـه ال . للمزيد من الوعود 

 . يقدرون رغبته يف احلصول عىل رضائهم 



  

  

حيـنام يعـدك املوافـق دائـًام بيشـء وال : عادية جتاه املوافـق ردود الفعل ال

ينفذه فهذا يدفعك إىل لومه والغضب منه بينام هو يف أمـس احلاجـة لالهـتامم 

 . وملن يعلمه كيف ينظم وقته 
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  اكتشاف العناصر القيادية

 

 :متر هذه العملية بست مراحل أساسية هي

شـخاص ودراسـة واقعهـم مـن كافـة حتديد جمموعة من األ: مرحلة التنقيب

ــواحي ــية .الن ــوة الشخص ــذكاء وق ــل ال ــة مث ــايري عام ــع مع ــن وض ــد م وال ب

 .والتوازن واملبادرة ،ومعايري أخرى خاصة باملهمة املطلوبة

وهـي اختبـار ومتحـيص املجموعـة التـي تـم اختيارهـا يف : مرحلة التجريب

خـالل املامرسـات  املرحلة السابقة؛ بحيث تكون حتت املراقبة واملالحظة من

اليومية واملواقف املختلفة ومن خالل اختبـار القـدرات اإلنسـانية والذهنيـة 

 .والفنية لدهيم

حيث ، يتم فيها تقييم املجموعة بناء عىل معايري حمددة سابقاً  :مويمرحلة التق

ــدرات ــاوت يف الق ــز والتف ــور والتمي ــب القص ــا جوان ــوم .يكتشــف فيه ويق

 .يكون مزاجياً  بالتقويم عدة أشخاص حتى ال



  

  

، يتضح مما سبق جوانب القصور والضعف يف الشخصيات: مرحلة التأهيل

وبناء عليه حتدد االحتياجات التدريبية حسبام تقتضيه احلاجة العملية وخيتار 

 ..هلذه الربامج املدربني ذوي اخلربة والتجربة واإلبداع

 مواقــع بعــد التــدريب والتأهيــل خيتــار جمموعــة مــنهم يف: مرحلــة التكليــف

قياديـة متفاوتـة املسـتوى واألمهيـة لفـرتات معينـة لنضـع اجلميـع عـىل حمــك 

 .،وحتى يظهر املتميز من غريهالتجربة

بعـد أن تأخـذ هـذه العنـارص فرصـتها مـن حيـث املامرسـة : مرحلة التمكـني

والتجربة تتضح املعامل األساسـية للشخصـية القياديـة لكـل واحـد مـنهم ثـم 

 .ابليتهم هلا ومناسبتها هلمتفوض هلم املهام حسب ق
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  ــةـــامتــخ

 

ولن يستطيع أن يصبح قائدًا إال  ،كل شخص قادر عىل أن يصبح قائداً  

ولكي تكون قائدًا ناجحًا ال بد أن تتمتـع بمعتقـدات وقـيم  ،إذا كان له أتباع

ليـك وجيـب ع ،اآلخـرين البـابوسامت شخصية تكسب هبا  ،ومبادئ مثىل

ــاك  ــادرًا عــىل نقــل رؤي ــة واضــحة وشــاملة وتكــون ق أن يكــون لــديك رؤي

لآلخرين باختيار نوعية االتصال املناسبة والفعالة يف جٍو متعـاوٍن ومتـوازٍن 

إذا قرنت هذا كله بحامس ونشـاط  ،بني ديناميكية العمل وديناميكية العملية

تصبح القائـد وسوف  ،فسوف متسك بزمام القيادة والريادة ،وطاقة وحيوية

  .الناجح الذي تريده أنـت

أن  أسـأل اهللا إىل آخر املطـاف و وأنت أناوهبذا القدر أخي القائد نصل 

هبـذه الكلـامت و أن جيعلهـا خالصـة لوجهـه الكـريم انـه نعـم  ينفع ويصـلح

 .املوىل ونعم النصري

 عمران -اليمن 

Almadari_1@hotmail.com  
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  عــــــاملراج

 
 

 سـعد الـدين عشـاموي،، نيـةالموتطبيقاهتـا يف املجـاالت ا اإلدارة أسس -١

 . مطابع أكاديمية نايف:الرياض 

، ٩مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، ط ،عبـد الكـريم زيـدان، أصول الدعوة -٢

 .م٢٠٠٢

 ، والنرشـ للطباعة العلوم دار، نيفامل اهللا عبد إبراهيم ، اإلدارة يف أقوال -٣

 .هـ١٤٠٣

مكتبــة عــني :ســيد اهلــواري، ،القــاهرة  ،اإلدارة باألهــداف والنتــائج -٤

 .م١٩٩٧شمس،

،عبـد األخبـار جوامـع رشح يف األخيـار عيون وقرة األبرار قلوب هبجة -٥

 .)ت-د(،دار الزاحم،سعدي نارص بن الرمحن 

، اإلسكندرية، دار ١زيز، ط، مجعة أمني عبد العالتغيري عىل منهاج النبوة -٦

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الدعوة، 

،إبراهيم عبـد اهللا املنيـف، الريـاض ،آفـاق اإلبـداع  تطور الفكر املعارص -٧

 .م١٩٩٩للنرش واإلعالم،



  
 

ــالمية -٨ ــة اإلس ــيد حممــد يوســفالتمكــني لألم ــاهرة ، حممــد الس دار : الق

 .السالم للطباعة والنرش 

سلسـلة   هشـام الطالـب ، ،يـة املفـاهيم القياد ، دليل التـدريب القيـادي -٩

 .املعهد العايل للفكر اإلسالمي،التنمية البرشية 

 لإلعــالم،الرشــك العربيــة خالصـات كتــب املــدير ورجــل األعــامل - ١٠

وأعـداد ( .عرشة السنة احلادية م،٤،٢٠٠٣ع القاهرة، ،)شعاع (ميلالع

 ).أخرى

 .طارق السويدان ، الرسول القائد - ١١

الم - ١٢  .سعيد حوى، دار السالم ،الرسول علْيه الصالة والسَّ

 .م٢٠١٠ دار الراية، اجليزة ،مرص، إبراهيم الفقي ، ،سحر القيادة - ١٣

 .بكر الرحيان ، السلوك الوظيفي يف املنهج اإلسالمي - ١٤

 :، حممد مجال الدين حمفوظيف القيادة وإدارة احلرب^ سنة الرسول  - ١٥

 .، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار الفكرسنن ابن ماجه - ١٦

ــق، دار ن أيب داودســن - ١٧ ــد احلميــد، دمش ، حتقيــق حممــد حميــي الــدين عب

 .الفكر

، بـريوت، دار إحيـاء ، حتقيق أمحد حممد شـاكر وآخـرينمذيسنن الرت - ١٨

 .الرتاث العريب



  

  

، حتقيــق الســيد عبــد اهللا هاشــم الــيامين، بــريوت، دار ســنن الــدارقطني - ١٩

 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦املعرفة، 

غفـار البنـداري، سـيد كرسـوي ، النسائي، حتقيق عبد الالسنن الكربى - ٢٠

 .م١٩٩١-هـ١٤١١، بريوت، دار الكتب العلمية، ١حسن، ط

، بـريوت، مؤسسـة ٢، حتقيـق شـعيب األنـؤوط، طصحيح ابن حبـان - ٢١

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الرسالة، 

، بريوت، دار ابـن كثـري، ٣، حتقيق مصطفى البغا، طصحيح البخاري - ٢٢

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

قي، بــريوت، دار إحيــاء صــحيح مســلم، حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد البــا - ٢٣

 .الرتاث العريب

ـــل، طصـــناعة القائـــد - ٢٤ دار ،  ٢، طـــارق الســـويدان، فيصـــل بارشاحي

 م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤األندلس اخلرضاء،

 .هشام عبد اهللا:ترمجة. ستيفن كويف ،العادات السبع للقادة اإلداريني - ٢٥

 .كيث سايمنتن، العبقرية واإلبداع والقيادة دين - ٢٦

، النبويـة وتطبيقاهتـا يف اإلدارة املدرسـية ة يف السـريةيالعالقات اإلنسان - ٢٧

 .نوال سعد الطويرقي

 .م١٩٩٢، دار اخلري، ١حممد بن عيل الشوكاين، ط فتح القدير، - ٢٨



  
 

ــدة  - ٢٩ ــة جدي ــات دراس ــه األولوي ــنة يففق ــاب والس ــوء الكت ــفض  ،يوس

 .القرضاوي ،مكتبة وهبة ،مرص

، ، عـامن١، خالد سـليامن الفهـداوي، طالفقه السيايس للوثائق النبوية - ٣٠

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار عامر، 

بـدون ،جـالل العامل ،دمروا اإلسالم أبيـدوا أهلـه: قادة الغرب يقولون - ٣١

 .طبع ودار النرش

 .مجال مايض ، القيادة املؤثرة - ٣٢

 .ترمجة عبداللطيف اخلياط. ستيفني كويف ،القيادة عىل ضوء املبادئ - ٣٣

 طــارق. ،حممـد أكــرم العـدلوين  ،القيـادة يف القــرن احلـادي والعرشــين - ٣٤

 . حممد السويدان

 .كينيث بالترشد ،القيادة ومدير الدقيقة الواحدة - ٣٥

 .حممد ديامس ،كيف حتصل عىل أفضل ما لدى اآلخرين - ٣٦

 .املقدم اهليثم األيويب ترمجة. كورتوا.ج: ملحات يف فن القيادة - ٣٧

 ، مبادئ اإلدارة العامة والتنظيم اإلداري يف اململكة العربيـة السـعودية - ٣٨

 . م١٩٨٧، ،حممد خاشعجي املهوس 

 .، مايكل هارت، القاهرة، مكتبة القرآن أعظم عظامء العامل^ حممد  - ٣٩



  

  

، ســـهيل حســـني وبعثاتــه الدبلوماســـية^ مراســالت النبـــي حممـــد  - ٤٠

 م٢٠٠١الفتالوي، عامن، دار الضياء، 

 .اإلمارات،دار املنطلق،حممد أمحد الراشد ،املسار - ٤١

 .، مرص، دار قرطبةمسند اإلمام أمحد - ٤٢

دراسـة نفسـية تربويـة، سـيد  ،امعية والشخصية املسلمةاملسئولية االجت - ٤٣

ــثامن، ط ــد ع ــية، ٢أمح ــو املرص ــاهرة، مكتبــة األنجل  -هـــ١٤٠٥، الق

 .م١٩٨٥

 .عبد احلميد الباليل،مشكالت وحلول يف حقل الدعوة - ٤٤

 .البوم للشيخ عائض القرين ، مفتاح النجاح - ٤٥

 .املتحدة العربية اإلمارات املنطلق دار ط ، الراشد امحد حممد ،املنطلق - ٤٦

حممـد بـن عبـد اهللا الطريـف املحـارض بقسـم  ، مهارات القائد النـاجح - ٤٧

 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرتبية بجامعة

 .أمحد بن عبد املحسن العساف، مهارات القيادة و صفات القائد - ٤٨
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