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ـــا النعمـــة وجعـــل           ـــا   الـــدين وأتـــم علين الحمـــد هللا اُلُ◌ذي أكمـــل لن

امتنــا ولــه الحمــد خيــر أمــه وبعــث فينــا رســوًال منــا يتلــو علينــا آياتــه ويزكينــا 
لـــــه إال اهللا وحـــــدة ال شـــــريك لـــــه  وعلمنـــــا الكتـــــاب والحكمـــــة وأشـــــهد أن ال إ

شــــهادة تكــــون  لمــــن اعتصــــم بهــــا خيــــر عصــــمة وأشــــهد أن محمــــد عبــــده 
ورســوله أرســله للعــالمين رحمــة وخصــه بجوامــع الكلــم فربمــا جمــع أشــتات 
الحكم والعلم في كلمة أو شطر كلمة صلى اهللا علية وعلـى ألـه وأصـحابه 

  صاله تكون لنا نورًاً◌ من كل ظلمة وسلم تسليما 
  دوبع
أزمــة  اليــوم هــياألزمــة الشــديدة التــي وصــلت إليهــا أمــة اإلســالم فــإن     

جـل وعـال  -التخلف عن اإلمسـاك بزمـام القيـادة والسـيادة التـي أرادهـا اهللا 
ــٍة ُأْخِرَجــْت ِللنَّــاِس تَــْأُمُروَن {: لهــذه األمــة حينمــا قــال - ُكْنــُتْم َخْيــَر ُأمَّ

َوَكـــــــَذِلَك {]. ١١٠آل عمـــــــران [} َكـــــــرِ ِبـــــــاْلَمْعُروِف َوَتْنَهـــــــْوَن َعـــــــِن اْلُمنْ 
ًة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ    ]. ١٤٣: البقرة[ }َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

ومــا أبعــد الفــرق بــين الليلــة والبارحــة مــا أبعــد الفــرق بــين يــوم وقــف فيــه    
ربعـــي بـــن عـــامر كفـــرد مـــن جيـــل قيـــادي مســـلم، أمـــام رســـتم قائـــد الفـــرس، 

إن اهللا ابتعثنــا لنخــرج مــن ' : همــة هــذه األمــة القياديــة قــائالً ليشــرح لــه م
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شــاء مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد، ومــن ضــيق الــدنيا 
  . 'إلى سعة الدنيا واآلخرة ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم

وبـــين يـــوم نعيشـــه اآلن يقـــف فيـــه المســـلمون علـــى أعتـــاب الصـــليبيين     
م الــذل والخــزي والعــار، ومــا زالــت األمــة فــي واليهــود يســتجدوا مــنهم ســال

  .انتظار ذلك القائد المنتظر الذي يقودها إلى ذرى المجد والتمكين
ووجـود القائـد الجيـد علـى رأس عملـه  عمليـة القيـادةومن ناحية أخرى فـإن 

كبيرًا مـن تخلـف األمـة فـي  أمر غاية في األهمية، بل نكاد نقول إن جزءاً 
لعدم وجود ما  العلمية والتجارية واالقتصادية يرجع شتى الميادين بما فيها

 إذ كيـف. يكفي من القادة في منظماتنا ومؤسساتنا االقتصـادية والتجاريـة

تبحر السفينة بدون ربان وكيف تصل دون تخطيط ودراسـة للطريـق الـذي 
 .وما إلى ذلك تسلكه وحالة البحر

وُيقام األمر إلى أهله  ويوسدفالقيادة ال بد منها حتى تترتب الحياة،       
والقيــادة هــي التــي تــنظم . دون أن يأكــل القــوي الضــعيف العــدل، وُيحــال

إطـار خطـط المنظمـة بمـا يحقـق  طاقـات العـاملين وجهـودهم لتنصـب فـي
   .األهداف المستقبلية لها ويضمن نجاحها

وبالجملــة فــال صــالح للبشــر إال بوجــود القيــادة كمــا قــال الشــاعر الجــاهلي 
  : ودياألفوه األ

  وال سـراة إذاجهالهـم سـادوا* ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهم 
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  وال عمـاد إذا لم تـرس أوتـادُ *** والبيـت ال يبتنـى إال على عمد 
  وسـاكن أبلغوا األمر الذي كادوا*** فـإن تجمـع أوتـاد وأعمـدة 

   .اللهم هيئ لهذه األمة قائًدا ربانًيا ينقاد للحق ويقودها

أســئلة ونــداءات ودعــوات طالمــا تــرددت فــي أذهاننــا ونطقــت بهــا  هــذه   
ألســـنتنا وســـمعناها بـــين جـــدران المســـاجد مـــن أفـــواه الخطبـــاء علـــى أعـــواد 

  .أهمية القيادةالمنابر، ولكنها إنما تعبر تعبيًرا مباشًرا عن 
القائـد وصـفات  وصـايا ومن هنا كان هذا البحـث المتواضـع الـذي يتنـاول 

، لذي من شـأنه أن يعيـد لألمـة شـيئًا مـن مجـدها الضـائع الفعال والمؤثر ا
أسـأل اهللا أن ينفـع "ثالثـون وصـية ووصـية لتكـون قائـدًا ناجحـاً "وقد أسميته 

  .به كل قائد وكل مربي وكل مسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه 
الســؤال المنطقــي الــذي يطــرح نفســه فــي بدايــة الحــديث وفــي أول المطــاف 

  ا هو تعريف القيادة؟ م: عن فن صناعة القادة
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  : تعريف القيـادة
  

ــْوُد : قــال ابــن منظــور: القيــادة لغــة ــوق، يقــود الدابــة مــن : الَق نقــيض السَّ
ويسوقها من خلفها، فالقود من أمام والسوق من خلف واالسم من  أمامها،

  . ذلك كله الِقياَدة
ـــادة وســـوف نـــذكر هنـــا بعـــض التعريفـــات لمفهـــوم " فييـــر" فقـــد عـــرف  القي

يـــادة بأنهـــا تشـــمل أي جهـــد لتشـــكيل ســـلوك األفـــراد أو الجماعـــات فـــي الق
ــــق  ــــا أو تحقي ــــى مزاي المؤسســــة حيــــث تحصــــل المؤسســــة مــــن خاللهــــا عل

بأنهـا عمليـة تـأثير فـي نشـاطات أفـراد أو " هـرس"ألغراضها، بينمـا عرفهـا 
  .مجموعات تسهم في تحقيق األهداف في موقف محدد 

لــى التـــأثير فــي اآلخـــرين مــن أجـــل بأنهــا القـــدرة ع "ســـتوجدل" وقــد عرفهــا 
  .تحقيق أهداف أو أغراض محددة 

  
  :ومن هنا يمكن أن نقول 

ــأثير علــى: " هــي القيــادة اآلخــرين وتوجيــه ســلوكهم  هــي القــدرة علــى الت
المقـــودة  فهـــى إذن مســـؤولية تجـــاه المجموعـــة. لتحقيـــق أهـــداف مشـــتركة 

األفــراد فــي والقيــادة الناجحــة تحــرك "  للوصــول إلــى األهــداف المرســومة
  .االتجاه الذي يحقق مصالحهم على المدى البعيد 
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  القائد
 هــو الشــخص الــذي يســتخدم نفــوذه وقوتــه ليــؤثر علــى ســلوك  :القائــد

مهـارات القيـادة "بحـث . وتوجهات األفراد من حوله إلنجـاز أهـداف محـددة
  "١وصفات القائد

أهـداف  هو الذي ينتظـر منـه ممارسـة دور مـؤثر فـي تحديـد واتجـاه والقائد
  .الجماعة 

 

كلكــم راع وكلكــم ' -  -مســئول عــن أتباعــه، كمــا قــال النبــي  القائــد و
مســــئول عــــن رعيتــــه، فــــاألمير راع علــــى رعيتــــه ومســــئول عــــنهم، 
والمـــرأة راعيـــة علـــى بيـــت زوجهـــا ومســـئولة عنـــه والعبـــد راع علـــى 

والقيـــادة فـــي اإلســـالم معناهـــا الحقيقـــي ' مـــال ســـيده وهـــو مســـئول عنـــه
فة في األرض من أجل الصـالح واإلصـالح، وقـد أمـر النبـي تحقيق الخال

- -  ،بهــا ولــو كانــت فــي االجتمــاع القليــل العــدد أو المتواضــع الهــدف
ولهـذا أولـى  'إذا خرج ثالثـة فـي سـفر فليـؤمروا أحـدهم': - -يقول 

علمـــاء اإلســـالم موضـــوع القيـــادة اهتماًمـــا كبيـــًرا، يقـــول شـــيخ اإلســـالم بـــن 
أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بـل  يجب أن يعرف': تيمية

                                                 
 احمد عبن عبد المحسن العساف–مھارات القيادة وصفات القائد  -  ١
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ال قيام للـدين إال بهـا فـإن بنـي آدم ال تـتم مصـلحتهم إال باإلجمـاع لحاجـة 
  . 'بعضهم إلى بعض، وال بد لهم عند االجتماع من رأس

الشخصية القادرة على اختيار الرجال، وفرض احترامه عليهم، هو  القائد 
كانــاتهم واســتغاللها، ووضــع كــل مــنهم والحصــول علــى محبــتهم ومعرفــة إم

فــــي المكــــان الــــذي يالئمــــه، وبــــث فكــــرة القــــوة والمســــاواة بيــــنهم، وتوزيــــع 
المسؤوليات عليهم، وٕاشراكهم جميعًا في خدمة هدٍف سـاٍم علـى أن يتمثـل 

  .فيه إيمان جاد بالمهمة التي يقوم بها
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  :صفات القائد الفعال والمؤثر

انـــة، وهـــي مـــن أصـــعب األمـــور، وذلـــك ال شـــك أن قيـــادة النـــاس أم      
بســبب اخــتالف طبــائعهم، واألمــور المحيطــة بهــم، ويحتــاج القائــد إلــى فــن 
فـــي التعامـــل معهـــم ، وُرقـــي فـــي أســـلوب المحـــاورة للوصـــول إلـــى الهـــدف 

وحتــى يكــون القائــد بهــذه المنزلــة فــال بــدَّ مــن أن يكــون صــاحب . المنشــود
فهــي فــن بمعنــى . دة فــن وعلــم فالقيــا. تجرّبــة فــّذة، وممارســة لهــذه الصــنعة

 . الملكات الموروثة وعلم بمعنى تعلم األصول التي تقوم عليها القيادة 

البـــــد أن تكـــــون للقائـــــد صـــــفات مميـــــزة تؤهلـــــه ليكـــــون علـــــى رأس هـــــرم  و
وبهـذا . المنير لمسيرتها حتى تصل إلى هدفها المنشود الجماعة، والسراج

الده صــالحين فــاعلين، ليكــون أو  المعنــى يصــبح رب األســرة هــو قائــدها
لمـا فيـه  وكـذلك يصـبح رئـيس المؤسسـة هـو المسـؤول عـن تسـيير شـؤونها

كوحــــدة  وهكــــذا ينمــــو المجتمــــع. نجاحهــــا، والمعلــــم مســــؤول عــــن طالبــــه
  .متكاملة، وروح منسجمة

يعـرف ولـن  والحق الذي ال يماري فيـه منصـف أن التـاريخ لـم    
ا ويربيهـــا يســـتطيع أن يؤهـــل الشخصـــيات ويصـــقله يعـــرف منهجـــاً 

ويهيئهــــا للقيــــادة علــــى أكمــــل وجــــه كمــــا يفعــــل المــــنهج اإلســــالمي 
  .اإليماني العظيم
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وتعــود هــذه الحقيقــة إلــى أن مــنهج اإلســالم فــي تكــوين الشخصــية 
الـذي _ سـبحانه وتعـالى_التي تقود العـالم هـو مـنهج مـن عنـد اهللا 

يعلم طاقات اإلنسان ويستطيع أن يستثيرها ويوجهها وينميها نحـو 
  .يق أكرم األهدافتحق
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  العقيدة الراسخة –أخالق القيادة من 

تربيـــة ربانيــة إيمانيــة للشخصـــية  اقـــد تكفلــت بهــ–أخــالق القيــادة          
_ _وضــــع مقوماتهــــا القــــرآن وبــــين فروعهــــا وتطبيقهــــا النبــــي و المســــلمة 

  ..وتبعها صحبه الكرام وتابعوهم 
والتربيــة اإلســالمية فــي  وســنحاول أن نتتبــع بإيجــاز أثــر العقيــدة اإلســالمية

  :تكوين شخصية القائد
عات العقليـة والقلبيـة الجازمـة التـي يزرعهـا ونقصد بالعقيدة جميع القنا    

اإلســـالم فـــي قلـــوب أتباعـــه عـــن الخـــالق ســـبحانه وصـــفاته وأفعالـــه وعـــن 
اإلنسان وعالقته بربه ووظيفتـه ومركـزه ومصـيره وعـن اآلخـرة ومـا سـيكون 

إننـا نـرى أن أركـان اإليمـان كلهـا ..ثـواب وعقـاب فيها من حساب وجـزاء و 
  .تقف وتتكاتف في تكوين أعظم الدوافع

  
  :عقيدة اإليمان باهللا وأثرها في تكوين شخصية القائد -١

إن التحــرر مــن العبوديــة لغيــر اهللا عــز وجــل لهــو الخطــوة األولــى والدفعــة 
ق نحـو األقوى في سبيل التغلب على قيـاد الـنفس وهواهـا ومـن ثـم االنطـال

الحيــاة فــي مصــاف الصــادقين أصــحاب التضــحيات العظــام فــال خضــوع 
حينئـــذ لبريـــق شـــهوة وال خنـــوع لســـطوة قـــوة أرضـــية مهمـــا غشـــمت فالحيـــاة 
حينئــذ تكــون هللا وحــده والــنفس تكــون عبــدة مخلصــة لباريهــا تــرى ســعادتها 
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أمـا الـذين ، في إنفاذ أمره وتستشعر خلودها في الفناء في سبيل مرضـاته 
ن أنفســـهم بـــدراهم مـــا تـــزال أن تنتهـــي ومراكـــز مـــا تلبـــث أن تخلـــو يســـترقو 

فأولئــــك هــــم العبيــــد المســــترقون لعــــدوهم .. وقصــــور مــــا تلبــــث أن تخــــرب 
المستذلون ألنفسـهم علـيهم شـعار الخيبـة ودثـار المهانـة ولمـا عـرف العـدو 
هــؤالء المرضــى، وأدرك مــا يعبــدون مــن الشــهوات، عــرض علــيهم قســطا 

عـابهم، فسـاومهم علـى مبـادئهم وقـيمهم وعلـى أوطـانهم وافرا منها، فأسـال ل
لما يطلبون فاتخذ منهم  وأمتهم بل على أهلهم وأعراضهم ، فدفعوها أثماناً 

عمالء وخونة وجواسيس، وفرض عليهم مناهج وشروطا، فأطـاعوه مقابـل 
  .ما يضمن لهم من الهوى

إنــــه قــــد : ففــــي إحــــدى المعــــارك مــــع الــــروم قــــال بعــــض المســــلمون      
ضركم جمع عظيم من الـروم ونصـارى العـرب ، فـإن رأيـتم أن تتـأخروا، ح

إن كنــتم : __ويكتــب إلــى أبــي بكــر، فيمــدكم، فقــال هشــام ابــن العــاص 
ـــاتلوا القـــوم ـــد العزيـــز الحكـــيم، فق ـــتم : تعلمـــون أنمـــا النصـــر مـــن عن وان كن

مــا : تنتظــرون نصــرا مــن عنــد أبــي بكــر، ركبــت راحلتــي ألحــق بــه، فقــالوا 
فقــاتلوا قتــاًال شــديدًا، وهــزم اهللا الــروم، : ام بــن العــاص مقــاالتــرك لكــم هشــ

  !رحمك اهللا هذا الذي كنت تبغي: فمر رجل بهشام وهو قتيل فقال له 
وفــي يــوم مؤتــه كــان المســلمون ثالثــة آالف رجــل، ولمــا وصــلوا إلــى     

بلغهـم أن هرقـل نـزل فـي مئـة ألـف جنـدي ) بلدة فـي جنـوب األردن(معان 
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ضم إليه من نصارى العرب مئـة ألـف آخـرون، فقـال بعـض من الروم، وان
نخبـره بعـدد عـدونا، فإمـا أن يأمرنـا _ _نكتب إلى رسول اهللا : المسلمين

يـا : ــ وخطـب النـاس فقـالبأمره، فنمضي له، فقام عبد اهللا بـن رواحـه ـ 
واهللا إن كان التي تكرهون للتي خـرجتم تطلبـون، إنهـا الشـهادة، ومـا : قوم 

س بعدد وال قوة وال كثرة ، ما نقاتلهم إال بهذا الـدين الـذي أكرمنـا نقاتل النا
اهللا بـــه، فـــانطلقوا، إنهـــا إحـــدى الحســـنيين، إمـــا ظهـــور وٕامـــا شـــهادة، فقـــال 

  .قد واهللا صدق ابن رواحه: الناس
سـمعت القـوم : روى ابن إسحاق عن معاذ ابن عمرو ابـن الجمـوح قـال   

فجعلتـــه مـــن شـــأني، فصـــمدت  أبـــو الحكـــم ال يخلـــص إليـــه،: وهـــم يقولـــون
نحــوه، فلمــا أمكننــي حملــت عليــه، فضــربته ضــربه قطعــت قدمــه بنصــف 
ساقه، وضربني ابنـه علـى عـاتقي فطـرح يـدي، فتعلقـت بجلـدة مـن جنبـي، 

القتال عنه؛ فلقد قاتلت عامة يومي، ) غلبني واشتد عليه: أي(وأجهضني 
حتـــى وٕانـــي ألســـحبها خلفـــي، فوضـــعت عليهـــا قـــدمي، ثـــم تمطيـــت عليهـــا 

فانظر ماذا فعلت قوة الـروح فـي هـذا الرجـل، حتـى تخلـى عـن )...طرحتها
ذراعه بتلك الطريقة التي ذكرها، ولم يمنعه األلم ونـزف الـدم مـن مواصـلة 

  .القتال؛ حيث غطت قوة يقينه على كل ألم
  
  :في تكوين الشخصية القيادية_ أثر اإليمان بالرسول  -٢
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وله قـــد جـــاء بالهـــدى والنـــور لهـــذه إن المـــؤمن الـــذي أيقـــن فـــي أن رســـ   
البشــرية فأحبــه حبــًا اكتمــل معــه إيمانــه فصــار أحــب إليــه مــن والــده وولــده 

فـــإذا ..كـــان ســـعيه فـــي اإلقتـــداء بـــه ســـعي الصـــادقين .. والنـــاس أجمعـــين
ــالنبي  ــداء ب ــاة فــي االقت ــاألرض _ _بالحي ــور وصــلة ب ــور وحب كلهــا ن

ولمــا ..ل فــي صــفه للســماء وغــدا الكــون كلــه جنــديا معــه يكــافح ويناضــ
قــد اكتملــت كشخصــية قياديــة نموذجيــة كــان _ _ كانــت شخصــية النبــي

التـي .. في االقتداء بها خطوة كبرى على طريـق القيـادة الناجحـة المنجـزة 
تجمــع بــين رضــا الــرب ســبحانه وفهــم النــاس وحســن القــرار ونبــل الهــدف 

 ولقــد بينــت لنــا الســير كيــف كــان حــرص قــادة هــذه.. وٕاخــالص الســلوك 
األمــة األوائــل علــى اقتفــاء أثــر النبــوة فــي قيــادتهم للبشــرية فــي كــل حــين 

حتــى إن أحــدهم ليقــيم مــدى نجاحــه وفشــله بمــدى تطبيقــه ألوامــر ..ووقــت 
  ..ونواهيه وأخذه وعطائه وٕاقدامه وٕاحجامه_ _نبيه 
  :أثر اإليمان باليوم اآلخر في تكوين شخصية القائد -٣

تتغيـــر ، خـــرة يقينـــا ال غـــبش فيـــه وال شـــكإن الـــذي يحيـــا متيقنـــا بالحيـــاة اآل
.. حياته تغيرا إيجابيا يكاد يرفعه إلى مصاف الصالحين فور إيمانـه بـذلك

والذي .. والذي يعيش منتظرا النهاية والموت في كل حين يعيش معدا لها
.. والــذي يخشــى النــار الشــك يهــرب منهــا.. يحــب الجنــة الشــك يبــذل لهــا 
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أيقــن بالجنــة ولــم (أكثــر مــا يكــون ممــن لــذا كــان عجــب الســلف الصــالحين 
  ).يفر إليها وأيقن بالنار ولم يهرب منها

إن عقيـــدة المـــؤمن الراســـخة لتشـــده إلـــى الحيـــاة الروحانيـــة فـــي ظـــل       
وارف مــن ظــالل الجنــة و يســتهين فــي الحيــاة فيهــا بزخــرف الــدنيا ومتاعــه 
 ويستصـــغر كـــل زينـــة فيهـــا لمـــل يقارنهـــا بموعـــود صـــادق مـــن ربـــه لـــه فـــي

وٕاذا كان المسلم بالشهادتين ينطلق ويندفع إلى التضـحية، فـإن ... اآلخرة 
عقيدتـــه وتصـــوره عـــن اآلخـــرة تشـــده إلـــى العطـــاء الـــدائم شـــدا، وتمـــأل قلبـــه 
بالشـــوق إلـــى الشـــهادة، ألن هـــذه العقيـــدة تعرفـــه علـــى حقيقـــة هـــذه الـــدنيا، 
لة وقيمة متاعها، وأنها ليست سوى مرحلة من مراحل وجوده، وممر ووسـي
  . إلى مرحلة نهائية، فيها القيم الخالدة، والتجارة الرابحة، والفوز الحقيقي 

يروى عن صالح الـدين األيـوبي أنـه كـان يحمـل معـه صـناديق مقفلـة     
فــــي أيــــام جهــــاده، وكــــان يحــــرص عليهــــا أعظــــم الحــــرص، ويرعاهــــا أشــــد 

وي الرعاية، وبعد وفاته فتحت هذه الصناديق فوجـد الـذين فتحوهـا أنهـا تحـ
.. وصية صالح الدين وكفنه وكمية مـن التـراب مـن مخلفـات أيـام جهـاده 

فــــانظر إلــــى حيــــاة القائــــد المنتصــــر كيــــف يراهــــا موصــــولة فــــي ســــبيل اهللا 
  ..موتها وحياتها، أرضها وسماءها 

يــا نبــي اهللا، : فقالــت_ _ورد عــن أم حارثــة ســراقة أنهــا أتــت النبــي     
بـدر بسـهم ـ فـإن كـان فـي الجنـة  أال تحـدثني عـن حارثـة ـ وكـان قتـل يـوم
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يـا أم حارثـة، : صبرت، وٕان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ قـال
فـانظر إلـى هـذه . إنها جنان في الجنة، وٕان ابنك أصاب الفردوس األعلى

الصحابية الجليلة كيف استقر في قلبها أن الخسـران الـذي يسـتحق البكـاء 
  .هو فوات الجنة، بعدم إحراز الشهادة

لمـــا طعـــن حـــرام بـــن ملحـــان، قـــال : قـــال_ _وروى البخـــاري عـــن أنـــس 
و أن . فــزت ورب الكعبــة: بالــدم هكــذا، فنضــحه علــى وجهــه ورأســه، وقــال

.. قــد ســأل مــا قولــه فــزت ؟ متعجبــا . الــذي قتلــه جبــار بــن ســلمى الكالبــي
  !!صدق اهللا، ثم أسلم : قالوا يعنى الجنة فقال

  :خصية القائدأثر اإليمان بالقدر في تكوين ش -٤
واإليمان بالقدر يغير النفس من نفس خائفة وجلة مهتزة مترددة إلى "     

نفـس واثقــة مطمئنــة ثابتــة فتصــلح حينئـذ لتلقــي مهــام القيــادة ويلتــف حولهــا 
ويراهــا الجميـــع أجــدر مـــا ، النــاس مســتلهمين منهـــا اليقــين تطبيقـــًا ال قــوًال 

الحــواجز المثبطــة لإلنســان  فاإليمــان بقضــاء اهللا يحطــم.. تكــون بالقيــادة 
 ١"عــن البــذل والعطــاء ويقتــل الخــوف علــى الــرزق أو الــنفس مــادام ذلــك هللا

ال يمـــنعن أحـــدكم مخافـــة : "__روى أصـــحاب الســـنن قـــول النبـــي .. 

                                                 
  المصدر موقع المسلم-  خالد روشه  - ١
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الناس أن يقول بحـق إذا رآه أو سـمعه فإنـه ال يقـرب مـن أجـل وال 
  "..يباعد من رزق

آلجـــــال واألعمـــــار وأســـــباب فـــــي ا_ عـــــز وجـــــل_فباإليمـــــان بقـــــدر اهللا     
انتهائهــا يتحــرر المــؤمن مــن الخــوف مــن المــوت؟، والخــوف علــى الحيــاة، 

هــــو الــــذي يحيــــي ويميــــت، وأن أســــباب _ عــــز وجــــل_حيــــث آمــــن أن اهللا 
الموت والحيـاة بيـده سـبحانه، وأن لكـل مخلـوق لحظـة محـددة فـي علـم اهللا 

ســائل يخــرج فيهــا مــن هــذه الــدنيا، مهمــا اتخــذ لنفســه مــن و _ عــز وجــل_
  .الحماية والوقاية

علــى الــذين يظنــون القعــود الكســل والخنــوع _ ســبحانه_وقــد أنكــر اهللا     
وقــالوا إلخــوانهم إذا ضــربوا فــي " _ عــز وجــل_مهربــا مــن المــوت قــال 

األرض أو كانوا غـزي لـو كـانوا عنـدنا مـا مـاتوا ومـا قتلـوا، ليجعـل 
مــا تعملــون اهللا ذلــك حســرة فــي قلــوبهم، واهللا يحيــي ويميــت، واهللا ب

  ".بصير
إن القائــد المــؤمن إذا أحيـــا فــي نفســـه هــذه المعـــاني اليقينيــة الســـامية      

  ..انطلق في الرحاب بنورانية لم تسبق وشجاعة لم يعتادها الدنيويون 
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  :والتقوى القدوة :األولى

  .إن الناس تسمع بأعينها قبل أن تسمع بآذانها   
لكنهــا مدركــة أن هنــاك ..القــوي والعــرض  األوامــر القائــدتســمع مــن       

ودون ذلــك فــال ..يقــولملتزمــًا بمــا  القائــد أمــرًا أكثــر مــن ذلــك وهــو رؤيــة 
  .استماع وال ثقة 

إذا ': ومـــا أجمـــل الحكمـــة المـــأثورة التـــي تصـــف مســـؤولية القائـــد فتقـــول  
  . 'أردت أن تكون إمامي فكن أمامي

 فليس تأثيرها مـن وكهيترجم بها القائد مهمته بسل التي  هي  الحقة القيادة
  .خطبة عصماء أو صرخات عرجاء أو صيحات رنانة

 تفاعل نشط مؤثر  مكانة أو قوة وٕانما ليست مجرد مركز أوالحقة القيادة 
  .وسلوك يترجم به مهمته

  : وتكمن أهمية القدوة الحسنة في األمور اآلتية
المثال الحي المرتقي في درجات الكمال، يثير فـي نفـس البصـير  -١

ومـع هـذه . لعاقل قـدًرا كبيـًرا مـن االستحسـان واِإلعجـاب والتقريـر والمحبـةا
األمــور تتهــيج دوافــع الغيــرة المحمــودة والمنافســة الشــريفة، فــإن كــان عنــده 
ميل إلى الخير، وتطلع إلى مراتب الكمال، وليس في نفسه عقبات تصده 

مــن  عــن ذلــك، أخــذ يحــاول تقليــد مــا استحســنه وأعجــب بــه، بمــا تولــد لديــه
حــوافز قويــة تحفــزه ألن يعمــل مثلــه، حتــى يحتــل درجــة الكمــال التــي رآهــا 
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  . في المقتدى به
القــدوة الحســنة المتحليــة بالفضــائل العاليــة تعطــي اآلخــرين قناعــة  -٢

بأن بلوغ هذه الفضائل من األمور الممكنة، التي هي في متنـاول القـدرات 
  . اِإلنسانية وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال

مســتويات فهــم الكــالم عنــد النــاس تتفــاوت، ولكــن الجميــع يتســاوى  -٣
فـــإن ذلـــك أيســـر فـــي إيصـــال . أمـــام الرؤيـــة بـــالعين المجـــردة لمثـــال حـــي
أخـرج البخـاري فـي صـحيحه . المعاني التي يريد الداعية إيصالها للمقتدى

خاتَمـــا مـــن   اتخـــذ النبـــي: قـــال -رضـــِي اهللا عنهمـــا -عـــن ابـــن عمـــر 
إنــي اتخــذت {  س خــواتيم مــن ذهــب، فقــال النبــي، ذهــب، فاتخــذ النــا

إنـــي لـــن ألبســـه أبـــًدا، فنبـــذ النـــاس : خاتًمـــا مـــن ذهـــب فنبـــذه وقـــال
  ). ١(}  خواتيمهم

  ". ن القول فدلَّ ذلك على أن الفعل أبلغ م: " قالت العلماء
نظـــرة دقيقـــة فاحصـــة دون أن يعلـــم،  القائـــداألتبـــاع ينظـــرون إلـــى  -٤

فربَّ عمل يقوم به ال يلقي لـه بـاًال يكـون فـي حسـابهم مـن الكبـائر، وذلـك 
أنهــــم يعدونــــه قــــدوة لهــــم، ولكــــي نــــدرك خطــــورة ذلــــك األمــــر فلنتأمــــل هــــذه 

خبــر يــروى أن أبــا جعفــر األنبــاري صــاحب اِإلمــام أحمــد عنــدما أُ . القصــة

                                                 
، النسائي ) ١٧٤١(، الترمذي اللباس ) ٢٠٩١(، مسلم اللباس والزينة ) ٦٨٦٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(

   ).١٧٤٣(، مالك الجامع ) ٢/١١٦(، أحمد ) ٥٢٩٠(الزينة 
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عبر الفرات إليه فـإذا . بحمل اِإلمام أحمد للمأمون في األيام األولى للفتنة
يـا هـذا أنـت اليـوم رأٌس والنـاس : هو جـالس فـي الخـان، فسـلم عليـه، وقـال

يقتــدون بــك، فــواهللا لــئن أجبــَت إلــى خلــق القــرآن ليجيــبنَّ بإجابتــك خلــق مــن 
كثير، ومـع هـذا فـإن خلق اهللا، وٕان أنت لم تجب ليمتنعنَّ خلق من الناس 

إن لــم يقتلــك فأنــت تمــوت، وال بــد مــن المــوت  -يعنــي المــأمون  -الرجــل
مـا قلـت؟ فأعـاد : فجعل أحمد يبكـي ويقـول. فاتق اهللا وال تجبهم إلى شيء

  . ما شاء اهللا، ما شاء اهللا: عليه فجعل يقول
وتمـر األيــام عصــيبة علــى اِإلمــام أحمــد، ويمــتحن فيهــا أشــّد االمتحــان 

نصــيحة األنبــاري، فهــا هــو المــروزي أحــد أصــحابه يــدخل عليــه  ولــم يــنس
Ÿω { : يــــــا أســــــتاذ قــــــال اهللا تعــــــالى: "أيــــــام المحنــــــة ويقــــــول لــــــه uρ (# þθ è=çF ø) s? 

öΝ ä3|¡àΡ r& 4  {)ر أي شـيء تـرى يـا مـروزي اخـرج، انظـ: فقال أحمد.) ١ !

ــا مــن النــاس ال يحصــي : قــال فخرجــُت إلــى رحبــة دار الخليفــة فرأيــت خلًق
عددهم إال اهللا والصحف في أيديهم واألقـالم والمحـابر فـي أذرعـتهم، فقـال 

ننظر ما يقول أحمد فنكتبـه، قـال : أي شيء تعملون؟ فقالوا: لهم المروزي
رأيـت قوًمـا بأيـديهم : فدخل إلى أحمد بن حنبل فقال لـه. مكانكم: المروزي

يـــا مـــروزي أضـــل : الصـــحف واألقـــالم ينتظـــرون مـــا تقـــول فيكتبونـــه فقـــال

                                                 
  . ٢٩: سورة النساء آية) ١(
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  ". أقتل نفسي وال أضل هؤالء! هؤالء كلهم 
فمــن أبــرز أســباب أهميــة القــدوة أنهــا تســاعد علــى تكــوين الحــافز فــي 

علـى أن يكـون  التـابع دونما توجيـه خـارجي، وهـذا بالتـالي يسـاعد  األتباع
ت الجيــدة فــي المســالك الفاضــلة مــن حســن الســيرة والصــبر مــن المســتويا

  . والتحمل وغير ذلك
بل متى يكون المرء قدوة صالحة وأسوة حسنة ما لـم يسـابق إلـى فعـل 

وقـــد جـــاء فـــي ! مـــا يـــأمر بـــه مـــن خيـــر وتـــرك مـــا ينهـــى عنـــه مـــن ســـوء؟
أن النبـي،  -رضـي اهللا عنهمـا -الصحيحين وغيرهما عـن أسـامة بـن زيـد 

 يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابـه{ : قال- 
فـــي النـــار فيـــدور بهـــا كمـــا يـــدور الحمـــار برحـــاه  -يعنـــي أمعـــاءه

أي فالن مـا شـأنك؟ ألـيس كنـت : فيجتمع أهل النار عليه فيقولون
كنــــــت آمــــــركم : ا بــــــالمعروف وتنهانــــــا عــــــن المنكــــــر؟ قــــــالتأمرنــــــ

  ). ١(}  بالمعروف وال آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه
  : وقد قيل: وقد قيل

يــــداوي النــــاَس وهــــو  طبيــــبٌ تقـــي يـــأمُر النـــاَس بـــالتَقى  وغيـــرُ 
مسألة هامة يحسن التنبيـه إليهـا فـي هـذا المقـام وهـو أن المسـلم،  وهنا

قــدوة مترقًيــا فــي مــدارج الكمــال قــد يغلبــه هــوى أو شــهوة أو  حتــى ولــو كــان
                                                 

  ). ٥/٢٠٥(، أحمد ) ٢٩٨٩(، مسلم الزھد والرقائق ) ٣٠٩٤(اري بدء الخلق البخ) ١(
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تدفعه نفس أمارة بالسوء أو ينزغـه الشـيطان، فتصـدر منـه زلـة أو يحصـل 
  . منه تقصير

فإذا حدث ذلك فليبادر بالتوبة والرجوع ولُيْعلم أن هذا لـيس بمـانع مـن 
التأســـــي بـــــه واالقتـــــداء، فالضـــــعف البشـــــري غالـــــب والكمـــــال هللا وحـــــده وال 

  . معصوم إال من عصم اهللا
لــو : ســمعت ســعيد بــن جبيــر يقــول: وقــد حــدث مالــك عــن ربيعــة قــال

كــان المــرء ال يــأمر بــالمعروف وال ينهــى عــن المنكــر حتــى ال يكــون فيــه 
وصـــدق مـــن ذا : قـــال. شـــيء مـــا أمـــر أحـــد بمعـــروف وال نهـــى عـــن منكـــر

  ". الذي ليس فيه شيء 
يــــا ": ن الَشــــخيروقــــد قــــال الحســــن البصــــري لمطــــرف بــــن عبــــد اهللا بــــ

إنـي أخــاف أن أقـول مــا ال : فقـال مطــرف. مطـرف عـظ أصــحابك
يرحمــــك اهللا وأينــــا يفعــــل مــــا يقــــول؟؟ لــــود : فقــــال الحســــن -أفعــــل

الشيطان أنه ظفر بهذه منكم فلِم يأمر أحد بمعروف ولـم ينـه عـن 
  . "منكر

أيهـا النـاس إنـي أعظكـم ولسـت بخيـركم وال ": وقال الحسن أيًضـا
يـــر اِإلســـراف علـــى نفســـي غيـــر محكـــم لهـــا وال أصـــلحكم وٕانـــي لكث

حاملهــا علــى الواجــب فــي طاعــة ربهــا، ولــو كــان المــؤِمن ال يعــظ 
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أخــاه إال بعــد إحكــام أمــر نفســه لُعــدم الواعظــون، وقــلَّ المــذكرون 
ولما ُوِجد من يدعو إلى اهللا جـل ثنـاؤه ويرَغـب فـي طاعتـه وينهـى 

المـؤمنين  عن معصيته، ولكن في اجتمـاع أهـل البصـائر ومـذاكرة
بعضهم بعًضا حياة لقلوب المتقين، وٕاذكار مـن الغفلـة، وأمـن مـن 

مجـــــالس الـــــذكر، فـــــرب كلمـــــة  -عافـــــاكم اهللا -النســـــيان، فـــــألزموا 
   ."مسموعٌة ومحتقٍر نافعٌ 

ومــن لطــائف الفقــه عنــد أهــل العلــم رحمهــم اهللا مــا ذكــروا فــي تفســير 
tβρ * { : قولــــه تعـــــالى âßΔ ù' s? r& }̈ $ ¨Ψ9$# ÎhÉ9ø9$$ Î/ tβöθ |¡Ψs? uρ öΝ ä3|¡àΡ r& öΝ çFΡ r& uρ 

tβθ è=÷Gs? |=≈ tGÅ3ø9$# 4 Ÿξsùr& tβθ è=É) ÷ès? ∩⊆⊆∪  {)٤٤: سورة البقرة، اآلية[) ١ .[  

وا يأمرون فالمعنى أن اهللا ذم بني إسرائيل على هذا الصنيع حيث كان
بالخير وال يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مـع تـركهم لـه بـل 
الذم على التـرك وحـده ولـيس علـى األمـر، فـإن األمـر بـالمعروف مطلـوب 
مــن العامــل ومــن المقصــر ويتأكــد هــذا المعنــى مــن اآليــة الثانيــة فــي قولــه 
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فــاهللا ذمهــم ولعــنهم لــيس علــى فعلهــم المنكــر فحســب بــل علــى تــركهم 
الكـــــف عـــــن التقصـــــير : األول: التنـــــاهي عنـــــه، فالمقصـــــر عليـــــه واجبـــــان

وهــو فقــه دقيــق ينبغــي أن . تــرك التقصــيردعــوة المقصــرين إلــى : والثــاني
  . الدعاة والمربون وكفى بربك هادًيا ونصيًراالقادة و ينتبه له 

  :التقوى واإلخالص
المــنهج اإلســالمي التربــوي حــريص دائمــا علــى بلــورة شخصــية القائــد     

فـــال يفـــرق المـــنهج ، بشـــكل يـــتم فيـــه اســـتواء شخصـــيته مـــع زيـــادة إيمانـــه 
بـل ، زيادة اإليمان وحسن السلوك وطهـارة البـاطن اإلسالمي التربوي بين 

إن " منزلــــة الخلــــق الحســــن فقــــال كمــــا روي فــــي الصــــحيح رفــــع النبــــي 
لـذلك ال تكتمـل .. "أقربكم منى مجلسـا يـوم القيامـة أحاسـنكم أخالقـا 

شخصــية القائــد علــى المســتوى التربــوي فــي الــنهج اإلســالمي حتــى يكتمــل 
قــه وتتضــح مبادئــه وتعلــو قيمــه شخصــيتة مــن شــتى الجوانــب وتهــذب أخال

..  
إلى قائدة سـعد بـن أبـي وقـاص _ _فقد كتب عمر بن الخطاب        

أمــا بعــد، فــإني آمــرك ومــن : ومــن معــه مــن األجنــاد _ رضــي اهللا عنــه_
معــك مــن األجنــاد بتقــوى اهللا علــى كــل حــال؛ فــإن تقــوى اهللا أفضــل العــدة 

معـك أن تكونـوا أشـد  على العدو، وأقوى المكيدة فـي الحـرب، وآمـرك ومـن
احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم؛ فإن ذنوب الجيش أخـوف علـيهم 
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مــن عــدوهم، وٕانمــا ينصــر المســلمون بمعصــية عــدوهم هللا، ولــوال ذلــك لــم 
تكــــن لنــــا بهــــم قــــوة؛ ألن عــــددنا لــــيس كعــــددهم وال عــــدتنا كعــــدتهم ، فــــإن 

نصـر علـيهم استوينا في المعصية كان لهـم الفضـل علينـا فـي القـوة، وٕاال ن
بفضـــلنا لـــم نغلـــبهم بقوتنـــا، واعلمـــوا أن علـــيكم فـــي ســـيركم حفظـــة مـــن اهللا 
يعلمــون مــا تفعلــون ، فاســتحيوا مــنهم، وال تعملــوا بمعاصــي اهللا وأنــتم فــي 

إن عــدونا شــرمنا فلـــن يســلط وٕان أســأنا، فــرب قـــوم : ســبيل اهللا، وال تقولــوا
وا بمســاخط ســلط علــيهم شــر مــنهم، كمــا ســلط علــى بنــي إســرائيل لمــا عملــ

اإلسراء "  فجاسوا خالل الديار وكان وعدا مفعوال" اهللا كفرة المجوس 
ــ اآليــة   ، واســألوا اهللا العــون علــى أنفســكم كمــا تســألونه النصــر علــى   ٥ـ
  ).…عدوكم 
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  ؟ يستطيع أن يؤثر على سلوك المرؤوسين:الثانية 
  
لــى ظــاهرة يعتبــر التــأثير والنفــوذ أحــد المحــاور الرئيســة فــي التعــرف ع    

القيـــادة وفـــي اكتشـــاف القائـــد النـــاجح ، ويعتبـــر القائـــد ناجحـــًا مـــن خـــالل 
التعــــرف علــــى اســــتخدام نفــــوذه وتــــأثيره علــــى أتباعــــه ومرؤوســــيه ، وعليــــه 
يتوجب التعرف على كيفية تأثير القائد على مرؤوسيه ومن تلك األساليب 

  :التي تؤثر على المرؤوسين 
قصـــد بهـــا مـــنح أو ســـحب الحـــوافز وي:  اســـتخدام المـــدعمات والعقـــاب-١

اإليجابيــة والســلبية حيــث تمتــع القائــد بهــذه الصــالحيات فــي هــذا المجــال 
  .يزيد من قدرته على التأثير على مرؤوسيه 

القائــد النــاجح هــو الــذي يحــدد أهــداف العمــل :  تحديــد أهــداف العمــل-٢
لمرؤوســيه وألفــراد الجماعــة التــي يعمــل بهــا، ويشــترط فــي تحديــد األهــداف 

 .أن تكون محددة وموضوعية قابلة  للقياس 

لكــي يمــارس القائــد نفــوذًا عاليــًا عليــه أن :  جـمـــع وتحليــل المعلومــات-٣
يحصل على أكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات التـي تهـم وتمـس مرؤوسـيه 
ثــم عليــه أن يقــوم بتحليلهــا وانتقــاء النــافع منهــا والمــؤثرة فــي دافعيــة وأداء 

 .المرؤوسين 
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ويـتم ذلـك مـن خـالل قيـام القائـد بوصـف مهـام :  ليب العمـلتحديد أسا-٤
 .العمل وتحديد طرق التنفيذ وتدريب المرؤوسين وتوجيههم 

أن قيــام القائــد بالتــأثير فــي الظــروف المحيطــة  :تهيئــة ظــروف العمــل -٥
بـــأفراد الجماعـــة يمكـــن أن يزيـــد مـــن نفـــوذ القائـــد وتـــأثيره علـــى مرؤوســـيه 

 .لقائد في تشكيل جماعات العمل ويتحقق ذلك من خالل تأثير ا

إن توجيـه القائـد للمرؤوسـين مـن فتـرة :  تقديم النصـح والخبـرة والمشـورة-٦
ألخــرى وتقــديم  الخبــرة والمشــورة لهــم فــي مجــال العمــل ،  وقيامــه بتقــديم 

 .نصيحته في الوقت المناسب تكسبه نفوذًا أو تأثيرًا على مرؤوسيه 

يتميز القائد النـاجح بإشـراك  :تهمهم إشراك  اآلخرين في األمور التي -٧
مرؤوســــيه فــــي اتخــــاذ القــــرارات التــــي تمســــهم ، فالمشــــاركة فــــي الظــــروف 

 .المناسبة تشعر المرؤوسين بالرضا واالعتزاز بأنفسهم 

يواجـه القائـد مرؤوسـين ذوي دافعيـة :  تشجيع ورفـع دافعيـة المرؤوسـين-٨
فــراد تختلــف وحمــاس مــنخفض ألداء العمــل مــن وقــت آلخــر، حيــث إن األ

وعلـى القائــد النـاجح أن يتغلـب علــى ذلـك بعــدة . دافعيـتهم مـن وقــت آلخـر
طــــرق منهــــا أن يــــدرس حاجــــات المرؤوســــين أو أن يســــاعدهم فــــي تحديــــد 

 .أهدافهم وأن يشعرهم بالعدالة 
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  .الهدوء وضبط النفس:الثالثة

ســمات القيــادة الناجحــة الهــدوء وضــبط الــنفس، وهــي صــفة مــن أهــم     
فـــي جميـــع أحوالـــه، إن  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -رســـول اهللا جليـــة فـــي 

الهدوء وضبط النفس موهبـة فطريـة وسـمة خلقيـة تكتسـب كـذلك، وال بـأس 
   :تتبين فيهما هذه الصفة - -بذكر موقفين له 

فــي معركــة حنــين عنــدما فــوجئ المســلمون بهجــوم قــوي مــن الكفــار : أوالً  
عـد الفـتح، وتراجـع المسـلمون وفر من فـر ممـن أسـلم ب) هوازن ومن معها(

 -  -عشـــوائيًا، فـــي هـــذه اللحظـــات الحرجـــة والصـــعبة كـــان رســـول اهللا 
أيهــا النــاس هلمــوا إلــي أنــا رســول : ثابــت الجــأش هــادئ األعصــاب يقــول

نــاد أصــحاب الشــجرة، : اهللا، أنــا محمــد بــن عبــد اهللا، ويقــول لعمــه العبــاس
آب المسـلمون إليـه  - -وبفضل اهللا ثم بفضل هذا الثبـات مـن الرسـول 
 . ورجعوا يتجمعون حوله وانتصروا بعدئذ بإذن اهللا

هــذا الموقــف يحتــاج إلــى تأمــل، ففيــه الشــجاعة وحســن التصــرف، وفيــه  
هــدوء الــنفس وعــدم الهيجــان، وفيــه التــوازن مــع مــا فــي الحــدث مــن شــدة 
انعكســت علــى األلــوف ممــن ســار فــي الجــيش، يــذكرني هــذا الهــدوء مــن 

لكـي يحـافظ القائـد علـى هدوئـه، عليـه  «: قـول أحـدهمب - -رسول اهللا 
أن يعتــاد علــى معالجــة األمــور المفجعــة وكأنهــا عاديــة، بــدًال مــن معالجــة 

علــى القائــد الــذي يــود  «: ، ويقــول كــذلك»األمــور العاديــة وكأنهــا فواجــع 
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أن يكون أهًال للقيـادة أن يبـدأ بقيـادة نفسـه وال يمكـن لمـن ال يسـيطر علـى 
  . »ر على اآلخرين نفسه أن يسيط

إن اســتقبال أي حــدث مهمــا كانــت درجــة عظمتــه بهــدوء وضــبط نفــس   
   :يمّكن المسئول والقائد من عدة أمور منها

استيعاب الحدث بمعرفـة حجمـه الحقيقـي، فكـم مـن موقـف اسـتقبلناه : أوالً  
بشـــدة وغلظـــة بينمـــا هـــو أبســـط وأصـــغر مـــن أن يواجـــه ويســـتعد لـــه علـــى 

عكس صحيح فكم من حدث ظهـر لنـا بسـيطًا فلـم وال -حساب أمور أخرى
يحســب لــه أي حســاب فلمــا تبــين لنــا أنــه كبيــر ويحتــاج إلــى موقــف ســريع 
منـــا لـــم نـــتمكن مـــن اســـتيعابه، ففـــي كـــال الحـــالتين ضـــبط الـــنفس وهـــدوءها 

  . يعين القائد على دراسة حجم األحداث
أن  اســـتيعاب الحـــدث بمعرفـــة مســـبباته، األســـباب التـــي مـــن شـــأنها: ثانيـــاً  

تــؤدي إلــى وقــوع الحــدث يعــين علــى معرفــة أفضــل المواقــف التــي ينبغــي 
  . اتخاذها

استيعاب الحـدث بمعرفـة أبعـاده المسـتقبلية، فمـا مـن حـدث إال ولـه : ثالثاً  
مـــــا وراءه، والهـــــدوء وضـــــبط الـــــنفس ممـــــا يعـــــين القائـــــد علـــــى االســـــتعداد 

  . لمواجهته بعقلية الواعي لما يدور حوله
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نفسها غنم المسلمون غنائم كثيـرة جـدًا، فـأعطى رسـول ففي غزوة حنين   
مــن هــذه الغنــائم أعطيــات كبيــرة للمؤلفــة قلــوبهم مــن أهــل مكــة  - -اهللا 

وبعض زعماء األعراب، فوجد األنصار في أنفسـهم شـيئًا؛ ألن رسـول اهللا 
- -  لم يعطهم، وظنوا أنه قّسمه في قومه، فجمعهـم رسـول اهللا- - 

يا معشر األنصار، مقالة بلغتني عنكم،  (: ئالً في مكان وخاطبهم قا
وموجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألـم آتكـم ضـالًال فهـداكم اهللا، 

بلــى، هللا : وعالــة فــأغنكم اهللا، وأعــداء فــألف اهللا بــين قلــوبكم؟ قــالوا
ــــــونني يــــــا معشــــــر : ثــــــم قــــــال! ولرســــــوله المــــــن والفضــــــل أال تجيب

؟ هللا ولرســـوله المـــن بمـــاذا نجيبـــك يـــا رســـول اهللا: األنصـــار؟ قـــالوا
 . والفضل

أتيتنـاك : أمـا واهللا لـو شـئتم لقلـتم، فلصـدقتم ولصـدقكم: (- -قال 
ُمَكـــذِّبًا فصـــدقناك، ومخـــذوًال فنصـــرناك، وطريـــدًا فآوينـــاك، وعـــائًال 

  ). فآسيناك
أوجدتم يا معشر األنصار في أنفسكم في لعاعة مـن الـدنيا تألفـت 

أال ترضــون يــا معشــر ! مكمبهــا قومــًا ليســلموا ووكلــتكم إلــى إســال
األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسـول اهللا إلـى 
رحـــالكم؟ فوالـــذى نفـــس محمـــد بيـــده لـــوال الهجـــرة لكنـــت امـــرءًا مـــن 



  

٣٦

األنصار، ولـو سـلك النـاس شـعبًا وسـلكت األنصـار شـعبًا لسـلكت 
اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصـار وأبنـاء أبنـاء ! شعب األنصار

  . ألنصارا
رضــينا برســول اهللا قســمًا : فبكــى القــوم حتــى أخضــلوا لحــاهم، وقــالوا: قــال 

  . وحظاً 
يـوحي الهـدوء بـأن صـاحبه ذو إرادة ال  «: يقول صاحب كتاب فن القيادة

تتحول عن هـدفها وتسـبب نظـرة الـرئيس الهادئـة العميقـة شـعورًا مـن القلـق 
حساسـًا غريزيـًا بـأنهم لدى المشاغبين ومثيري المشاكل مـن المرؤوسـين، وإ 

  ١.»أمام قوة ال تقهر
  
  

                                                 
  . م١٩٨٦ الثالثة الطبعة كورتوا ج القيادة فن في لمحات-  ١



  

٣٧  

  :القيادة ليس لها سن معين:الرابعة
القــــرآن .إن القيــــادة ال تشــــترط ســــنًا بعينهــــا، أو مــــن لــــه ســــاللة عريقــــة    

أخبرنا عن قصص كثيـرة للقيـادة لكننـا فـي هـذه المقالـة سـوف نـذكر قصـة 
 . طالوت عليه السالم 

ي القـرآن الكـريم عـن صـفات قائـد عظـيم، لقد أخبرنا اهللا سبحانه وتعـالى فـ
ــْيُكْم َوَزاَدُه َبْســَطًة ِفــي {: قــال تعــالى. هــو طــالوت ــَه اْصــَطَفاُه َعَل ِإنَّ الّل

قيــل عــن "وجــاء فــي تفســير اآليــة الكريمــة ). ٢٤٧:البقــرة(} اْلِعْلــِم َواْلِجْســمِ 
دباغًا، ولم يكن من سـبط النبـوة أو الملـك، بـل : كان سقاء، وقيل: طالوت

اهللا اصطفاه، وزاده بسـطة فـي العلـم الـذي هـو مـالك اإلنسـان، وأعظـم  إن
ــــاء  ــــه األثــــر أثن ــــذي يظهــــر ب وجــــوه التــــرجيح، وزادة بســــطة فــــي الجســــم ال

  .١"الملمات
فـــأمر القيـــادة ال ُيـــوّرث إذًا، ولكـــن ُيعطـــى لمـــن لـــه خبـــرة وُدربـــة، وُحبـــي   

البـد ان  بصفات أّهلته لذلك لكن المشـكلة فـي الـبعض أنـه يظـن أن القائـد
يكــون أبنــاؤه قــادة وقــد يكــون الكــالم صــحيحًا فــي بعــض جوانبــه لكــن فــي 

  . المجمل فالقيادة ال تورث وال تتعلق بجنس وال لون وال لغة وال مهنة
رضـي -كذلك ال ترتبط بسن معينة من ذلـك قيـادة أسـامة بـن زيـد  القيادة 

الصـحابة  في بعثه لغزو الشام ومعه أبو بكر، وعمـر، وكبـار -اهللا عنهما
                                                 

 )١/٣٣٨الشوكاين : فتح القدير(- ١



  

٣٨

أســامه تــولى لقربــه مــن النبــي  إنالــبعض قــال !. رضــي اهللا عــنهم أجمعــين
  وهذا كالم غير صحيح ألنه لو لم يكن يصلح ما واله النبي .  

العلــم  القائــدمــن صــفات  إنيقــول اإلمــام الــذهبي فــي ســير أعــالم النــبالء 
 والخبرة والشطارة وكلها كانت صفات تتوافر في أسامة بـن زيـد رضـي اهللا

  . عنه 
  



  

٣٩  

  .لآلخرينلى رؤية الصورة الشاملة وتمريرهاالقدرة ع : لخامسةا 
  

ينظر القادة إلى األمور بشمولية وبعد نظر، ويسعون جاهدين لنقل       
هـــــذه الصـــــورة إلـــــى اآلخـــــرين، وبعـــــض القـــــادة يفشـــــلون فـــــي نقـــــل رؤاهـــــم 

عــن ومفــاهيمهم لآلخــرين، وهــذه الخطــوة المهمــة التــي تميــز القائــد الفعــال 
 . غيره

إن القـــيم والحقـــائق هـــي التـــي تحـــدد مفـــاهيم الصـــورة الشـــاملة، وعنـــدما ال 
يمتلـــك القائـــد الحقـــائق الوافيـــة والقـــيم العاليـــة لـــن يســـتطيع تحديـــد الصـــورة 
الشاملة، وبالتالي لن يستطيع نقلها لآلخرين، ألن فاقـد الشـيء ال يعطيـه، 

ال يوفقــــون لقيــــادة لــــذلك عــــادة مــــا يــــنجح القــــادة فــــي إدارة العمــــل ولكــــنهم 
ال يسـاعدونهم فـي  -بكـل بسـاطة-اآلخرين ونقل رؤاهم إليهم؛ ألن أولئـك 

  . استيعاب ما يحدث لهم وحولهم 
إذا كان طموحك أن تصبح قائدًا فعـاًال يجـب عليـك أن توضـح مفاهيمـك  

بطرائق يسهل على اآلخرين استيعابها، لذا على القائد أن يتأكد دائمًا مـن 
آلخـــرين، وأنهـــا رســـخت فـــي عقـــولهم وأدركوهـــا تمامـــًا، وضـــوح الحقـــائق ل

  . بشرط أن تالمس هذه الحقائق احتياجات وآمال ومشاعر اآلخرين



  

٤٠

إن الحقــائق وحــدها ال تكفــي لــدفع اآلخــرين إلنجــاز العمــل ، بــل عليــك أن 
تستثمر الحقائق مع القيم بحيث تنقل الوعي بالرغبـات واآلمـال والعواطـف 

  . تك التي تساعد على نشر رؤي
  
  
  



  

٤١  

  القدرة على صنع القرار المالئم:لسادسةا
 

النـــاجح صـــنع أو اتخـــاذ القـــرار، وال شـــك أن هـــذا  القائـــدمـــن مميـــزات    
  . األمر يزيد من ثقة العاملين بمديرهم وقائدهم

  :مفهوم عملية صنع القرار 
العملية التي يتم بموجبها تحديد المشكلة والبحث عن أنسب الحلول لهـا ، 

المفاضلة والموضوعية بين عـدد مـن البـدائل واالختيـار الحـذر عن طريق 
  .والمدرك والهادف لحل المشكلة التي من أجلها تم صنع القرار 

  : كما أن صناعة القرار ترتكز على المهارات التالية
   :تحديد األولويات -١

إن صناعة القرار واتخاذه ميـزة ضـرورية لكـل مـدير أو قائـد، ومهـارات    
ار أمور ملحـة لتحقيـق أقصـى درجـات األداء، وهـي تتطلـب مـن صنع القر 

المـدير أو القائــد أن يميـز بــين األمـور مــن حيـث تحديــد أولوياتهـا ومــن ثــم 
   .الحكم عليها

  : وضع أهداف واضحة -٢
إن األهــداف المحــددة . أول مرحلــة فــي تحقيــق األهــداف هــو تحديــدها    

ليـة صـنع القـرار يـؤدي تعطي وجهة محـددة لعمليـة صـنع القـرار، وفـي عم
  . وضع األهداف إلى توضيح المتطلبات

  



  

٤٢

  : المقاربة المنهجية لصنع القرار -٣
  . قد يفشل قرار ما، ال لسوء ولكن لظروف خافية حالت دون نجاحه 

هــذا األســلوب نــافع عنــدما يكــون هنــاك جــدل حــول مشــاريع متعــددة وأيهــا 
لتحديــد المتطلبـــات  أنقــع وأجــدى، وهنـــا يعمــد المـــدير علــى توجيــه النقـــاش

األوليــة والثانويــة ومــدى مالءمــة كــل مشــروع مــع هــذه المتطلبــات المحــددة 
  . بما يتوافق مع أهداف الشركة

تـأثير وتـأثر لـن تسـتطيع كقائـد أن تـؤثر فـي اآلخـرين مـا لـم تتخلـل  القيـادة
داخل مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم وهذا مـا يعـرف بـالتقمص العـاطفي 

 .  
  :الشائعة إلتخاذ القرار  األساليب      

  :هناك أربعة أساليب يتبعها مديرو المدارس في اتخاذ القرارات وهي 
استخدام الخبرات السابقة على أساس أن المشـكلة : الخبرة  -١

  .الحالية تتشابه مع المشكالت السابقة 
التقليـــد وتطبيـــق الحلـــول التـــي اتبعهـــا مـــديرون : المشـــاهدة  -٢

 .آخرون في حل مشاكل شبيهه 

 .التجربة والخطأ  -٣

 .األسلوب العلمي  -٤

  :خطوات األسلوب العلمي في إتخاذ القرار 
  .تشخيص المشكلة وتحديد الهدف  -١



  

٤٣  

 .تحليل المشكلة  -٢

  .تحليل البدائل الممكنة  -٣
  .تحديد البدائل ومقارنتها واختيار البديل المناسب  -٤
  .اختيار الحل  -٥
 .اإلعداد للتنفيذ والمتابعة  -٦

  :تتنبيهات 
  .ردة فعل غير مدروسة  ال يكن قرارك -١
ال تتخذ قرارا مجاملة القتراح قدم لك ، فـإن النـاس يغيـرون  -٢

آرائهم ، وقد يغضب عليك من استرضيته بقـرارك ، وتبقـى 
 .عليك مسئولية القرار 

 .ال تلجأ ألول حل يخطر ببالك  -٣

ال تنســــــخ قــــــرارات اتخــــــذها غيــــــرك ، فقــــــد تكــــــون ظــــــروف  -٤
 .مدرستك ليست كظروف مدرسته 

  :نع القرار الجيد نصيحة لص
  .حدد هدفك أو مشكلتك بدقة  -١
 .اجمع المعلومات الكافية  -٢

وســع قاعـــدة القـــرار واطلـــب المشـــاركة فـــي صـــنعه مـــن كـــل  -٣
 .الذين لهم عالقة به حتى الطالب 



  

٤٤

 .اطلب عدة خيارات وبدائل  -٤

 .ل ، وحدد نقاط الضعف والقوة فيهاوازن بين تلك البدائ -٥

 .يار األمثل الخ –باالشتراك مع مجموعتك  –حدد  -٦

 .أعط نفسك ومجموعتك فرصة لتصور جميع النتائج  -٧

  :السلبية واإليجابية المترتبة على هذا القرار 
  .وضع مبررات اتخاذه  -١
 .اختر الوقت المناسب إلصداره  -٢

 .حدد المسؤوليات في تنفيذه  -٣

 .أعط الدعم المادي والمعنوي إلنجاحه  -٤

 .تابع تنفيذه    -٥

 .دم التقيد به ضع إجراءات مكتوبة في حال ع -٦

 

  :معوقات اتخاذ القرار 
  .قصور البيانات والمعلومات  -١
 .التردد وعدم الحسم  -٢

 .السرعة في اتخاذ القرار  -٣

 .الجوانب النفسية والشخصية لصانع القرار  -٤

 .عدم المشاركة في اتخاذ القرار  -٥



  

٤٥  

  :القائد المؤثر مستمع جيد: لسابعةا
ى الصورة كاملة لكي تستطيع فاعًال يجب أن تنظر إل لكي تصبح قائداً    

اآلخــرين يجــب عليــك أن تســتمع  أن تــؤثر فــي اآلخــرين، ولكــي تــؤثر فــي
  :يلي لهم، والمهم أن تستمع بحق لآلخرين عن طريق ما

  :اجعل ذهنك صافيًا -١
لــذا يجــب عليــك التركيــز واإلنصــات إلــى حــديث اآلخــرين وعــدم االنشــغال 

 . بأي صارف 

  : كن صريحًا  -٢
ـــد اســـتماع  ـــه هـــل عن ـــذي أمامـــك، بغـــض النظـــر عمـــا يقول ك للشـــخص ال

  يوافقك أو يخالفك ؟ 
  :اطرح األسئلة -٣

افهــــم مــــا يقولــــه اآلخــــرون لــــك ، واطــــرح األســــئلة للتوضــــيح والتفصــــيل ال 
  . للتعجيز واإلحراج 

  : ادرس لغة الجسد -٤
اللســان يخبــرك بمــا يــدور فــي العقـــول، بينمــا حركــات الجســد تخبــرك بمـــا 

لــذلك أحِســن اســتخدام لغــة الجســد لتســتمع وتفهــم بشــكل  يــدور فــي الــروح،
 . أكبر 

  : االعتراف-٥ 



  

٤٦

إن التفاعـــل مـــع الشـــخص المتحـــدث تعطيـــه شـــعوًرا أنـــك تفهـــم مـــا يعنيـــه، 
  . وبأنك تفهم مشاعره وأحاسيسه

  :تبادل الرأي  -٦
تجـــاذب الحـــديث مـــع الشـــخص المتحـــدث، وأعـــد صـــياغة كالمـــه، وتبـــادل 

  . معه المشاعر واألحاسيس
  : لخص الموضوع -٧

ــــدما تتأكــــد مــــن انتهــــاء  ــــر، فعن قبــــل الخــــوض فــــي الحــــديث والكــــالم الكثي
المتحـــدث عـــن الحـــديث الســـابق، لخـــص حديثـــه بـــدون مقاطعـــة ثـــم اتركـــه 

  . يتابع الحديث 
  :أظهر االهتمام  -٨

يجـــب عليـــك كقائـــد فاعـــل أن تظهـــر اهتمامـــك بالمتحـــدث، وأن تصـــل    
، ولــن يســتطيع أي قائــد أن يــنجح دون وٕايــاه إلــى درجــة االعتنــاق العــاطفي

هــذه الرابطــة التــي هــي نقــل احتياجــات وآمــال ومشــاعر اآلخــرين، وكــذلك 
يجــب أن تكــون هــذه المشــاعر صــادقة مــن لــدن القائــد حتــى يحصــل علــى 

  . والء اآلخرين، إذ ال قيادة دون والء 
  : أظهر مشاعر االحترام -٩



  

٤٧  

وجــــد قيــــادة ، وٕاذا أردت أن بــــدون التــــزام ال يوجــــد والء، وبــــدون والء ال ت 
تحقق هذه المقولة عليك أن تحترم حقوق واحتياجـات ومشـاعر وأحاسـيس 

  . إن تقدير اآلخرين سر من أسرار القيادة الناجحة . اآلخرين
  :الصراحة االتصال القائم على -١٠

إن االتصـال . ركيزتان من ركائز القيادة الناجحـة  إن الوضوح والصراحة 
مصـداقية لـدى اآلخرين،وبالتـالي  -كقائـد-ح يشـكل لـك مع اآلخرين بوضـو 

   .الفاعلة تستطيع أن تؤثر على اآلخرين عبر قنوات االتصال
  



  

٤٨

  :القوة: لثامنةا
 ســورة! ؟) إنَّ خيــَر مــن اســتأجرَت القــويُّ األمــين( هــوالمعيــار  (

 .القصص

 

الصــفتين تجمعــان كــل المعــاني القياديــة  إن هــاتين.. واألمانــة، نعــم القــوة
   .عنها علماء اإلدارة في العالم تي تحدَّثال
  

   :القوة
وتختلـف القـوة المطلوبـة  أداء المهمـة، وتعنـي الكفـاءة والـذكاء والقـدرة علـى

 .باختالف المهمة

ترجـع  إمـارة الحـرب فـالقوة فـي والقوة فـي كـل عمـل بحسـبها،:قال ابن تيمية
ـــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــى الخب ـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــجاعة القلـــــــــــــــــــــــب وٕال  بـــــــــــــــــــــــالحروب، إل

بالعـدل الـذي دل عليـه القـرآن  ترجـع إلـى العلـم ن النـاسالحكم بـي والقوة في
  .والسنة وٕالى القدرة على تنفيذ األحكام

المنصـب، ةأو المـدير قـوة تسـمى قو  القائـديمتلك صاحب المنصب أو      
وتعنــي الســيطرة علــى حيــاة اآلخــرين، وهــذا أمــر طبعــي، ولكــن هــذه القــوة 

  .محدودة التأثير 



  

٤٩  

يــؤثروا فــي حيــاة اآلخــرين يمتلكــون قــوة خفيــة إن الــذين يســتطيعون أن     
تمكنهم مـن توجيـه األفـراد ومـن ثـم التـأثير ) كريزما(تعرف بقوة الشخصية 

  .عليهم وحثهم على العمل 

  أنواع القوى: 

  ) :المنصب ( قوة المركز  ٠١

وهــي الحــق المعطــى لــك داخــل منصــبك ومركــزك الــوظيفي الــذي      
ل مرحلــة مــن تعيينــك فــي المنصــب، تتــواله، وتظهــر هــذه القــوة عنــد أو 

  .وتتميز بأنها ذات تأثير محدود، وٕانتاجية سريعة لكنها غير مستقرة 
  ):الكريزما ( قوة الشخصية  .٢

وهـــي مجموعــــة مـــن الســــمات والقــــيم المثلـــى والمهــــارات العاليــــة       
تظهر هـذه القـوة . تجذب بها لب اآلخرين وتكسب طابع التأثير عليهم

ينــك فــي المنصــب ، فيــرى اآلخــرون أنــك تمتلــك قيًمــا بعــد مــدة مــن تعي
ومبادئ مثلى، وذو مصداقية وعزيمة صادقة فيتأثرون بـك، هـذه القـوة 
ــــــــــــــــــــــــأثير عــــــــــــــــــــــــالي وٕانتاجيتهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــاٍل ومســــــــــــــــــــــــتقرة   .ذات ت

  
قــد يمتلــك الــبعض قــوة المركــز بينمــا ال يتمتعــون بقــوة الشخصــية ، * 



  

٥٠

المنصـب  والعكس قد يحـدث ، وعنـد إيجـاد الشـخص الـذي يتمتـع بقـوة
  .ويمتلك قوة الشخصية نحصل على القائد الناجح 

  
  ما الممارسات التي تزيد من قوة الشخصية ؟: والسؤال هنا

  ممارسات قوة الشخصية:  
  : التحريض ٠١

يـدرك القـادة النـاجحون أن التحـريض يــأتي مـن الـداخل ، وهـم يقومــون 
حـريض بمجهود صادق لتفهم احتياجات األفراد ومشـاعرهم ، لـذا يـتم ت

  .الفرد بحسب احتياجاته
  
   :المالحظة  ٠٢

يتميـــــز القائـــــد الفاعـــــل بقـــــوة المالحظـــــة عنـــــد متابعتـــــه ومراقبتـــــه      
ــــة  ــــونهم أو تصــــرفاتهم أو طريق ــــى عي ــــق النظــــر إل لآلخــــرين عــــن طري

يتميـــز القـــادة النـــاجحون بتشـــغيل . حـــديثهم فيتنبـــأ بـــأحوالهم ومشـــاعرهم
  ) .الحدس ( الحاسة السادسة لديهم وهي 

  
  



  

٥١  

  : تبادل األفكار  .٣
إن روح العالقة والمعاملـة بـين القائـد النـاجح وأتباعـه قائمـة علـى      

تبــادل األفكــار وتالحمهــا مــع بعضــها الــبعض، لــذا ســتدرك مــن خــالل 
  .هذه الطريقة النتائج المرغوبة لديك 

  
   :التقصي  ٠٤

ـــــى التحـــــدث معـــــك ،        ـــــة التقصـــــي تشـــــجع اآلخـــــرين عل إن عملي
مليــــة تبــــين مـــدى اهتمامــــك بالعــــاملين بعيـــدًا عّمــــا يســــمى والتقصـــي ع

بالتطفل ، إذًا الفرق بينهمـا شاسـع، فالتقصـي معرفـة األحـوال بأسـلوب 
مـــؤدب بقصـــد االهتمـــام بالعـــاملين وخـــدمتهم، أمـــا التطفـــل فهـــو معرفـــة 
أحوال اآلخرين بأسلوب غير الئق بقصـد المعرفـة والتـدخل فـي شـؤون 

  .اآلخرين
  : التشجيع  .٥

القائـد النــاجح شــخص مـؤثر يشــع حماســًا ويبعـث علــى التشــجيع؛      
ألنه يمتلك روحًا عالية وعزيمة صادقة، وهنا السؤال كيف يتم تشجيع 
اآلخرين؟ والجواب على ذلـك يجـب عليـك أن تجعـل العـاملين يـدركون 

  .الفوائد التي تعود عليهم من تحقيق ما تطلبه منهم
  



  

٥٢

  :منح المكافآت  ٠٦
قائــد النــاجح أن العــاملين ال ينــدفعون إلــى العمــل مــا لــم يــدرك ال      

لــــذا يجـــب عليــــك كقائــــد أن تـــوفر الحــــوافز المالئمــــة؛ . يجـــدوا التقــــدير
  .لتضمن استمرار العمل خصوصًا إذا كان العمل شاقًا 

  
  :التوجيه  ٠٧

إن القائـــد المـــؤثر هـــو الـــذي يحـــدد مســـار اآلخـــرين، وتركيـــز         
ف المشــتركة التــي يشــارك فيهــا كــل فــرد جهــودهم علــى تحقيــق األهــدا

  .من أفراد الفريق مع المحافظة على الروح العالية للفريق
  :التكيف مع الهدف .٨

القائــد النــاجح يســتطيع التكيــف مــع الهــدف؛ ألن لديــه رؤيــة          
شـــاملة وصـــورة أكبـــر، لـــذلك عليـــك كقائـــد فعـــال أن توجـــه عـــن طريـــق 

ع وضــــع المواعيــــد النهائيــــة تحديــــد األهــــداف التــــي يجــــب تحقيقهــــا مــــ
  .والوسائل المالئمة لالنتهاء من العملية 

  :نقل األهداف واألغراض الموضوعية .٩
إن الرؤيـــة عبـــارة عـــن هـــدف، ومعـــالم الطريـــق للوصـــول إلـــى         

ـــك يجـــب أن تكـــون  الهـــدف هـــي األغـــراض الموضـــوعية، ولتحقيـــق ذل
  .اعواضحًا وتتحدث عن رؤياك بحماس وبإيجاز وشجاعة وٕابد



  

٥٣  

  التنشيط ٠١٠
إن وضع خطة تعتمد على أهداف وأغراض تم تحديـدها بعنايـة       

هي الجزء العقالني في القيادة، وأما الرغبة في الدفاع عن كل ما هـو 
سليم فهو الجزء العاطفي، واندماج الجزء العقالني مع الجزء العـاطفي 

ف يخلقـــان روح التعـــاون وتركيـــز أنشــــطة النـــاس علـــى تحقيـــق األهــــدا
   .المشتركة 

 

 :القوة ومن مظاهر فقدان

وأعراضه البطء في إنجاز المعامالت والضغط فـي العمـل  :القاتل الروتين
. االكتئــاب والملــل، ويــؤدي إلــى تمضــية الوقــت كيفمــا اتفــق والــذي يســبب

اإلدارة والـــروتين الحكـــومي المستشـــري فـــي  ولعـــل هـــذا واضـــح فـــي ترّهـــل
 .معظم الدول العربية

يصـبح اسـتغفارًا سـريعًا بـال  يضـعف االسـتغفار عنـدما :ارضـعف االسـتغف
خشـــونة  روح، اســـتغفارًا شـــفهيًا ال يالمـــس شـــغاف القلـــب، فيـــرق بـــه مـــن

وهــو مــن شــروط القــوة المعنويــة واالقتصــادية التــي غفلنــا عنهــا وال . الــذنب
وهذا هـود عليـه السـالم ينصـح قومـه . أنظمة الغرب أو علومهم توجد لدى

ُتوُبـوْا  َيـا َقـْوِم اْسـَتْغِفُروْا َربَُّكـْم ثُـمَّ ( :االقتصادية فيقول عنويةبشروط البنية الم
ْدَرارًا َوَيِزْدُكْم ُقوَّةً  ِتُكمْ  ِإَلْيِه ُيْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّ  .سورة هود ) ِإَلى ُقوَّ



  

٥٤

  :االمانة:لتاسعةا
 

  :األمانة

. ء العمـل علـى أتـم وجـهالمصداقية والرقابة الذاتيـة والمبـادرة ألدا وتعني   
 :األمانة بأكثر من معنى، ومنها وتستخدم كلمة

 

ــَماَوات َواَألْرِض  ِإنَّــا َعَرْضــَنا(قــال تعــالى :التكليــف األَماَنــَة َعَلــى السَّ
َيْحِمْلَنَهـا َوَأْشـَفْقَن ِمْنَهـا َوَحَمَلَهـا اِإلنَسـاُن ِإنَّـه كـان  َفـَأَبْين َأن َواْلِجَبالِ 
 األحزاب سورة ) جهوال ظلوما

 

القضـايا الماليـة،  تمتد حدود األمانة إلى ما هو أبعـد مـن :األمانة المعنوية
 وعلـى سـبيل المثـال عـدم بخـس. فهي تشمل أمانة الفكر والرأي والموقـف

العـــــاملين حقـــــوق التقـــــدير الممـــــزوج بالحـــــب، ومســـــاعدتهم فـــــي قضـــــاياهم 
  .االستطاعة ومشاكلهم المؤرقة بقدر

 

ذي، كما يقول الغزالـي، تصـان بـه الحقـوق المتمثلـة وهو ال :اليقظ الضمير
 .والناس وتحرس به األعمال من دواعـي التفـريط واإلهمـال في حقوق اهللا

.  
 

بالشـخص بشـكل مـتقن مـن  فـالحرص علـى أداء الواجـب المنـوط :اإلتقـان



  

٥٥  

بمــا  ومنــه الســهر علــى حقــوق النــاس وٕاذا اســتهان الفــرد. أخــالق المســلم
فـــرط فيمـــا بعـــده إلـــى أن تستشـــري روح الفســـاد كلـــف بـــه وٕان كـــان صـــغيرًا 

بــــل إن المطلــــوب هــــو تجــــاوز اإلتقــــان . المؤسســــة والضــــياع فــــي كيــــان
والتنفيـــذ مسترشـــدين بـــدعوة  والوصـــول إلـــى درجـــة اإلبـــداع فـــي التخطـــيط

عمــل أحــدكم عمــًال أن  إن اهللا يحــب إذا" :المصــطفى عليــه الســالم
 .أخرجه البيهقي ."يتقنه

 

لمنـافع شخصـية أو لإلضـرار  م استغالل المنصبأي عد :عدم االستغالل
  .وٕاضاعة حقوقهم اآلخرينبمصالح 

 

فـي المكـان المناسـب ولـيس  وهـو تعيـين الرجـل المناسـب :تعيـين األصـلح
مـن اسـتعمل " :مصـداقًا لقـول رسـول اهللا عليـه الصـالة والسـالم. العكـس

رجــًال مــن عصــابة، وفــي تلــك العصــابة مــن هــو أرضــى هللا منــه، 
 .أخرجه الحاكم ."اهللا وخان رسوله وخان المؤمنينخان  فقد

. نستهين بها أو نفرط في حقهـا إن األمانة قضية عظيمة ال ينبغي أن    
أن نمـارس  فال يجب نركز على الشكليات وننسى الجـوهر الحقيقـي، فبـدل

قـدرًا  بـالتلقين المـبهم، ففقـدنا -علـى سـبيل المثـال -التربية والتعليم اكتفينـا 
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نــة، والنتيجــة جيــل مــن الشــباب ال يرعــى مصــلحة المجتمــع، وال مــن األما
  .١الصادق والمخلص في تقدمه وازدهاره يقوم بدوره

  
  

                                                 
 موقع الدكتور طارق السويدان -  ١
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  الرجال عرفةم:لعاشرةا
 مكامن من االستفادة على القدرة الناجحة اإلدارة مسلّمات من إن    

 هذا يتحقق ولكي ، يمكن ما بأفضل المرؤوسين لدى ،والتميز التفوق
 لدى المكامن هذه وتمييز معرفة ضرورة والرؤساء القادة على ماً لزا كان

  . الرجال بمعرفة نعنيه ما وهو ، مرؤوسيهم
 رسـمها أهـداف لخدمـة توظيفهم -على والقدرة ،) أوالً ( الرجال توفر إن   
 نجــاح عنهــا ينــتج التــي اإلداريــة المعادلــة طرفــاً  لهمــا ،) ثانيــاً ( القــادة لهــم

 عنــه نــتج كلمــا التوظيــف هــذا مــن االســتفادة لمــادة اأحســن وكلمــا ، القــادة
 بالعنصــر الرتباطهــا صــعباً  فنــاً  القيــادة اعتبــرت هنــا ومــن.  ونجــاح تفــوق

 العناصـر فـي الحـال هـو كمـا ببسـاطة وفهمه تحليله يصعب الذي البشري
 العالقـة صـورة فهـم يمكننـا التصـور هـذا خـالل ومـن.  الطبيعية الكيميائية

 ننســى أال وينبغــي.  الرجــال معرفــة علــى قــدرتهم وبــين ، القــادة نجــاح بــين
  . الواقع في ألهدافهم تحقيق عنه ينتج القادة نجاح أن

 ســــر عــــن لتعبــــر الكلمــــات هــــذه العالميــــة المنظمــــات أكبــــر إحــــدى كتبــــت
  : وتفوقها نجاحها

 يســـاعدان عمـــل وجـــو إداري تنظـــيم خـــالل مـــن النجـــاح هـــذا حققنـــا لقـــد(  
 الفرديــة المواهــب وشــحذ وتطــوير ، البشــرية الكــوادر أفضــل اجتــذاب علــى

 ... . ( ..  
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  : أساسين عنصرين الكلمات هذه في ونلحظ
  . البشرية الكوادر أفضل اجتذاب:  األول العنصر
  . الفردية المواهب وشحذ تطوير:  الثاني العنصر

 علــى القــدرة دون العنصــرين هــذين تحقيــق الممكــن مــن لــيس أنــه شــك وال
  . الرجال معرفة
 ، بكـر أبـو...  بأمتي أمتي أرأف: (  قال أنه - - اهللا رسول عن ثبت

 علـــي وأقضـــاهم ، عثمـــان حيـــاءً  وأصـــدقهم ، عمـــر اهللا ديـــن فـــي وأشـــدهم
 معـاذ والحـرام بـالحالل وأعلمهـم ، أبـي وأقـرؤهم ، ثابـت بـن زيد ،وأفرضهم

 ١) الجراح بن عبيدة أبو األمة هذه وأمين أميناً  أمة لكل وٕان ،أال جبل بن
  ...  ...  أسرار من إن .

 رجالــــه، معرفــــة علــــى قدرتــــه - - اهللا رســــول بهــــا تمتــــع التــــي العظمــــة
: (  المفكـرين أحـد يقول ، ومواهبه قدرته حسب كالً  ، لهم توظيفه وحسن

  ...  معرفة إن
 القــوة ينبــوع إنهــا ، تــأثيراً  أكثرهــا و الــرئيس أعمــال أدق مــن بعمــق الرجــال
  ، يملكها التي
 التـي الفائـدة عظـم نحلـل أن هنـا المفيد ومن. ٢) العظام اءالرؤس سر إنها

  ...  يجنيها
                                                 

 ١٢٢٤ الصحيحة األحاديث سلسلة -  ١

 ٣٢ ص القيادة فن  - ٢
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  . الرجال معرفة من المتمكن القائد
  في ووضعهم توظيفهم لحسن األمثل الطريق هي الرجال معرفة إن:  أوالً 

 لخدمــــة أنفســــهم فــــي يكــــون مــــا أفضــــل يقــــدموا أن يمكــــنهم الــــذي المكــــان
  . أهدافهم

 الحقيقــي الحــافز هــو المناســب مكــانهم فــي ينالمرؤوســ توظيــف إن:  ثانيــاً 
 ذواتهـــم األفـــراد يحقـــق حيـــث ، لألفـــراد والعطـــاء االســـتمرارية روح إليجـــاد
  . الحقيقية إمكاناتهم خالل من وتفوقهم بتمّيزهم

 المناسـب المكـان فـي وضـعوا لمـن واإلبـداع االرتقاء على القدرة إن:  ثالثاً 
 علــى يــنعكس ممــا ، الحيــة لتجــاربوا الواقــع أثبتــه مــا هــو إمكانــاتهم نتيجــة
  . الناجح القائد خلف يسير الذي التنظيم تمييز
 يــــتمكن لــــم الــــذين أولئــــك يظهرهــــا التــــي الخبــــرة وقلــــة اإلربــــاك إن:  رابعــــاً 

 إحــــدى هــــي ، بحقيقــــتهم معــــرفتهم لقلــــة تــــوظيفهم حســــن مــــن المســــئولون
  . برجاله معرفته نتيجة تفاديها الناجح القائد يمكن التي السلبيات

 انتقـاءهم القائـد أحسن الذين األكفاء بالمرؤوسين الثغرات سد إن:  خامساً 
 وبهــذا ، توجيـه إلــى بحاجـة هــم لمـن كثــب عـن والمراقبــة التفـرغ مــن يمكنـه

 دون بـاآلخرين واالرتقـاء ، الثغـرات سـد للرجـال معرفته خالل من يستطيع
  . عناء
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 مرتبطــــة مليــــةع رجالــــه علــــى والــــرئيس القائــــد ســــيطرة درجــــة إن:  سادســـاً 
 ولــذلك ، وقــدراتهم ، ونفســياتهم ، لشخصــياتهم تفهمــه بمــدى وثيقــاً  ارتباطــاً 
 حـــــدود أو التكليــــف مســـــتوى أو المهــــام حجــــم يقـــــدر أن يســــتطيع ال فهــــو

 يــتمكن أن دون للمخالفــة االنضــباط تعــرض تجاوزهــا إذا التــي االســتطاعة
  . المعرفة حق معرفتهم من

 اآلالم وبـــــث بالتعـــــايش المرؤوســـــون هيبديـــــ الـــــذي االســـــتعداد إن:  ســـــابعاً 
 لهــو ومعــرفتهم فهمهــم اســتطاعوا الــذين الرؤســاء ألولئــك المســاعدة وطلــب
 رؤوس في يدور ما تخمين رؤساؤهم يستطع لم من يبديه مما بكثير أكبر
 ، أســرارهم بمعرفــة غيــرهم احتــواء القــادة يســتطيع هنــا ومــن يقــودونهم مــن

 امتلكــوا أن بعــد ، لهــم والناصــح وجــهالم بــدور القيــام علــى والعمــل وآالمهــم
  . مرؤوسيهم قلوب
 الخليفــة كــان: (  الثــاني الخليفــة واقــع مــن الــنص هــذا مــع وقفــة ولنقــف   

 تعيــين فــي الرجــال أفاضــل يشــاور ، عنــه اهللا رضــي ، الخطــاب بــن عمــر
 اسـتعمله رجـل علـى ودلـوني علـي أشيروا:  يوماً  لهم فقال ، موظفيه كبار
ــوا ، دهمنــي قــد أمــر فــي  فــي كــان إذا رجــالً  أريــد فــإنني ، عنــدكم مــا فقول
 كأنـه كـان أميـرهم وهـو فيهم كان وٕاذا أميرهم كأنه كان أميرهم وليس القوم
 فأحضـره ، الحـارثي زيـاد بـن الربيع الصفة لهذه نرى:  فقالوا ، منهم واحد
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 ، عليــه وزاد عمــر رجــاء علــى أربــى بمــا فيــه وقــام عملــه فــي فوفــق.  وواله
  .١) الربيع بوالية عليه أشاروا منل عمر فشكر

 معرفـــة أهميـــة مـــن وقـــدمناه ســـبق مـــا خـــالل مـــن الـــنص هـــذا فـــي والنـــاظر
  الرجال
  : التالية الجوانب يلمس

 مـــنخالل وذلـــك ومعـــرفتهم الرجـــال اختيـــار ألهميـــة -- عمـــر فهـــم -١
  . موظفيه كبار تعيين في الرجال أفاضل مع تشاوره

  المكان في سبالمنا الرجل وضع على - - حرصه -٢
 يتمكنـوا حتـى ، يريـد الـذي الرجل صفات استشارهم لمن بين فقد المناسب

  . عمر هدف ليحقق الصفات هذه يوافق من اختيار من
 ال ، وتصرفاتهم مواقفهم خالل من الرجال معرفة في - - حكمته -٣

 نظـــر فـــي يجســـد أن اســـتطاع فقـــد ، عـــنهم يقـــال ومـــا أقـــوالهم خـــالل مـــن
  . يريده الذي الحي الرجل مثال مستشاريه

  : التالية المواقف سر تفهم أن تستطيع المتقدمة المعاني بهذه وأخيراً 
 يكتشــف ثــم مــا مكــان فــي واإلنتاجيــة بالــذكاء المرؤوســين علــى يحكــم -١
  . جديد رئيس من كامنة طاقات لديه بأن
  . سيء بأنه اآلخر ويصفه جيد بأنه مرؤوساً  الرؤوساء أحد يصف -٢

                                                 
  هـ١٤٠٣ -  والنشر للطباعة العلوم دار - املنيف اهللا عبد إبراهيم - اإلدارة يف أقوال  - ١
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 لديــه بــأن يكتشــف ثــم ، البتــة لشــيء يصــلح ال ألنــه لمــرؤوسا يهمــل -٣
  . جديد رئيس من كامنة طاقات

 ممــا أكثــر الجديــد رئيســه عنــد أفضــل عطــاء ويعطــي المــرءوس يبــذل -٤
  . القديم رئيسه مع يفعل كان
 مرءوسـيه بمعرفتـه القيادة أحسن أحدهم أن إال جيد تبرير من هناك وليس
  . ذلك في فشل واآلخر

  
 

  معةجا آية
 

 توجد آية أساسية جامعة ألهم مالمح القائد الفعال من المنظور

، وهناك العديد من اآليات، والمواقف األخرى المكملة لها في  اإلسالمي
  .القرآن

  :وهذه اآلية هي
 
لهم، ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا  فبما رحمة من اهللا لنت"

األمر، فإذا  يمن حولك فاعفو عنهم، واستغفر لهم،وشاورهم ف
 ١٥٩آل عمران " (عزمت فتوكل على اهللا، إن اهللا يحب المتوكلين
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( 

  وهي أيضا في آخر سورة التوبةوآية أخرى تصف الرسول 

:  

 لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم، عزيــز عليــه مــا عنــتم، حــريص"

وأعتقــد أن هــاتين اآليتــين تمــثال معــا " علــيكم، بــالمؤمنين رؤوف رحــيم
ومات القيـادة الناجحـة وكـل مـا يـرتبط بهـا مـن صـفات أو مق أهم ما يحدده

   تلك المقومات؟ سمات أو أنماط ، فما هي يا ترى
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  :اللين:حادية عشرةلا
اللـين،  فأول ما يجب أن يكون عليه القائد مع أتباعه هـو اتبـاع أسـلوب   

واللــين عكــس الشــدة والقســوة، ولكنــه لــيس ضــعفا أو جنبــا، وهــذا هــو أكبــر 
الكثيــر مــن القــادة حينمــا يتصــورون اللــين ضــعفا، والشــدة  فيــه خطــأ يقــع

   .والقسوة قوة وهذا قمة خطأ
 

 لـذا فـإن أول مـا يؤكـد عليـه القـرآن هنـا هـو اتبـاع القائـد لجانـب اللـين مـع

المرؤوســين، لدرجــة تصــل كمــا يــذكر القــرآن فــي آيــات أخــرى إلــى خفــض 
   "الذين اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك عن"الجناح 

عالقـــة  واألتبـــاع وهـــذا األســـلوب هـــو الـــذي يجعـــل العالقـــة بـــين القائـــد   
 تواصــل وحــب وتفــاهم، وتعطــي جــوًا مــن الثقــة واالنفتــاح والتشــجيع علــى

المبــــادرة واالبتكــــار، وتقتــــل روح الخــــوف أو القهــــر التــــي قــــد تســــلك إلــــى 
ومــن هنــا يعتبــر . نتيجــة لألســلوب القاســي العنيــف النفــوس دون أن نــدري

تجميعــا لمــن حولــه وتــأثيرا فــيهم،  ن فــي طبعــه هــو أكثــر القــادةالقائــد اللــي
   .وتحقيقا للهدف

وهذا إيراد من قبس النبوة في بـاب الرفـق وبيـان أثـره لننطلـق منـه إلـى 
  . ما يخّص هذا المبحث

إن اهللا رفيــق يحــب الرفــق ويعطــي { : يقــول عليــه الصــالة والســالم



  

٦٥  

على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي علـى مـا سـواه 
  . رواه مسلم) ١(} 

إن الرفـق .. قعليـك بـالرف{ : وقال مخاطًبا عائشة رضي اهللا عنهـا
  ). ٢(}  ال يكون في شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه

إن النـــاس فـــي حاجـــة إلـــى كنـــف رفيـــق، وٕالـــى : يـــا أيهـــا الُمقتـــدى بهـــم
رعايـــة حانيـــة، وبشاشـــة ســـمحة، بحاجـــة إلـــى وّد يســـعهم، وحلـــم ال يضـــيق 

فـي حاجـة إلـى قلـب كبيـر يعطـيهم وال يحتـاج . بجهلهم وضـعفهم ونقصـهم
ئهم، ويحمــــل همهــــم وال يــــثقلهم بهمــــه، يجــــدون عنــــده االهتمــــام إلــــى عطــــا

  . والرعاية والعطف والسماحة والمودة والرضا
وقــد يحســن أن نخــص الــدعاة المقتــدى بهــم بخطــاب عــن الرفــق أخــًذا 
مـــن نهـــج الســــلف إذ أن هـــذا الميــــدان ونحـــن نعــــيش الصـــحوة اِإلســــالمية 

  . ه وترفقوأجواءها المباركة نحتاج فيه إلى مزيد عناية وفق
أيهــا النــاس ال تَُبغُِّضــوا اهللا إلــى : " وهــو علــى المنبــر يقــول عمــر 

                                                 
، الدارمي الرقاق ) ٢٧٠١(، الترمذي االستئذان واآلداب ) ٦٥٢٨(البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ) ١(
)٢٧٩٤ .(  
، ) ٦/١٢٥(، أحمد ) ٢٤٧٨(، أبو داود الجهاد ) ٢٧٠١(، الترمذي االستئذان واآلداب ) ٥٦٧٨(البخاري األدب ) ٢(

  . )٢٧٩٤(الدارمي الرقاق 



  

٦٦

فيقـول ) ١(يجلـس أحـدكم قاصـا : عباده فقيل كيف ذلك أصلحك اهللا؟ قال
ــا فيطــول  علــى النــاس حتــى يــبغض إلــيهم مــا هــم فيــه، ويقــوم أحــدكم إماًم

  ". على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه 
حــــدث النــــاس كــــل جمعــــة فــــإن : "-نهمــــاع  -ويقــــول ابــــن عبــــاس 

أكثرت فمرتين فإن أكثرت فثالث وال تمل الناس مـن هـذا القـرآن، وال تـأت 
فــإذا أمــروك .. أنصــت: القــوم وهــم فــي حــديث فتقطــع علــيهم حــديثهم وقــال

فحدثهم وهم يشتهونه وٕاياك والسجع فـي الـدعاء، فـإني عهـدت رسـول اهللا، 
  وأصحابه ال يفعلونه ."  

يـا  -سعود ُيـذكِّر كـل خمـيس فقـال رجـل مـن القـوم لـوددتوكان ابن م
فرد عليه هذا الكنيـف الـذي قـد . لو أنك ذكرتنا كل يوم -أبا عبد الرحمن 

أما إنـه يمنعنـي مـن ذلـك أنـي أكـره أن أمَلكـم وٕانـي أتخـولكم : " مليء علًما
  ". يتخولنا بها مخافة السآمة علينا  بالموعظة كما كان النبي، 

ا الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي الفـــتح مســـتنبًطا مستخلًصـــا يعلـــق علـــى هـــذ
وفـــي هـــذا اســـتحباب تـــرك المداومـــة فـــي الجـــد فـــي العمـــل الصـــالح : بقولـــه

إمـا كـل : خشية المـالل، وٕان كانـت المواظبـة مطلوبـة، لكنهـا علـى قسـمين

                                                 
  . أي واعظ: قاص) ١(



  

٦٧  

يوم مع عدم التكلف، وٕاما يوًما بعـد يـوم فيكـون التـرك ألجـل الراحـة ليقبـل 
ا يـــــوم الجمعـــــة ويختلـــــف بـــــاختالف األحـــــوال علـــــى الثـــــاني بنشـــــاط، وٕامـــــ

  . واألشخاص والضابط الحاجة مع وجود النشاط
إمــا : والرفــق ذو ميــادين فســيحة ومجــاالت عريضــة فرفــق مــع الجهــال

باألعرابي الذي بال فـي  جهل علم، أو جهل تحضر، ولقد رفق النبي، 
وا المسجد وتركه حتى فرغ من بولـه وأمـر أصـحابه بـالكف عنـه وأال يقطعـ

وأخبره أن المساجد لم تبَن لهذا وٕانمـا  عليه بوله، فلما فرغ دعاه النبي، 
  . هي لذكر اهللا والصالة

، جذبـة شـديدة وكـان عليـه وجلٌف أعرابي آخر جـذب بـرداء النبـي، 
قـــال { ثـــم  بـــرد نجرانـــي غلـــيظ الحاشـــية فـــأثر فـــي صـــفحة عنـــق النبـــي، 

يــا محمــد مــر لــي مــن مــال اهللا الــذي عنــدك فالتفــت نبــي الرفــق : األعرابــي
مــا كهــر  بــأبي هــو وأمــي، ). ١(} والرحمــة ضــاحًكا ثــم أمــر لــه بعطــاء 

  . وال نهر وال تبرم وال ضجر
 

  

                                                 
  ). ٣/٢٢٤(، أحمد ) ١٠٥٧(، مسلم الزكاة ) ٥٤٧٢(البخاري اللباس ) ١(



  

٦٨

  :الفظاظة البعد عن :عشرة الثانية 
 

 في القول الالذع الشديد وقد تكون طبعا فيوالفظاظة هنا هي        

اإلنسان ال يستطيع التخلص منه، وقد تعتريه في أوقات أو ظروف 
له من ضغوط، وما يعتريه من مشاكل أو  معينة نتيجة لما يتعرض

حول ال تكاد تخلو  أزمات، فتجعل تعامله وخاصة ردوده وكلماته مع من
 مما يخلق في. الخ......اءمن نقد الذع أو توبيخ أو تعنيف أو استهز 

نفوس من حوله حالة من الفزع والرعب التي تجعلهم يترددون كثيرا قبل 
أو يدلون بنصيحة، فيكفي من هذا القائد مجرد تعليق  أن يشاركوا برأي

للمشاركة أو المبادرة في نفس كل من  صغير بلفظ حاد ليخمد أي حماس
  .هوى هذا القائد ارييج تول له نفسه أن يقول رأي خاصة إن كان ال
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  :البعد عن غلظة القلب :عشرة  الثالثة 
 

وغلظة القلب وما تنطوي عليه من قسوة شديدة تتحول مع الوقت         
ترتســم علــى وجــه مثــل هــذا الشــخص لدرجــة  إلــى ســمة وقســمات جامــدة

سـهاما حـادة تخمـد أي  – تجعل من نظراته القاسية وليس من كلماتـه فقـط
إذا  اع أو االنطالق أو االبتكـار فـي نفـوس مـن حولـه خاصـةمحاولة لإلبد

كانــت ال تتمشــى مــع رأي وهــواه، ومــع الوقــت تحــول مــن حولــه إلــى مجــرد 
مرتعشين مترددين، أو منافقين مسبحين لحمده ومرددين لمـا  أتباع خائفين

تلــك الصــفة والتــي قبلهــا إلــى حالــة مــن  يقــول، وفــي جميــع األحــوال تــؤدي
ينفـرون منـه وال يـربطهم بـه  المرؤوسين لقائـدهم تجعلهـم النفور النفسي من

   .ال محالة إال القهر، فإذا كان لهم الخيرة من أمرهم فسوف ينفضون عنه
 

  



  

٧٠

  :العفو:عشرة لرابعةا
 

والمرؤوســـين هنـــا جـــاء فـــي صـــيغة  األتبـــاع يالحـــظ أن العفـــو عـــن     
يـه الرسـول حقيقـة مـا عل األمر، بينما كانت الصفات الثالث السـابقة تقـرر

هنــا  صــلى اهللا عليــه وســلم مــن لــين، وبعــد الفظاظــة وغلظــة القلــب والعفــو
مـــن األمـــور األساســـية والضـــرورية ألي قائـــد كـــي يـــتمكن مـــن خلـــق منـــاخ 

   .والمشاركة واإلبداع حقيقي للشورى
 

 وذلك أن أي جو للعمل لن يخلـو مـن خـالف أو تقصـير أو خطـأ مـن   

قائـد كيـف يعفـو ويتسـامح بشـكل إيجـابي جانب المرؤوسين فإذا لم يـتعلم ال
هـــذا الخطـــأ بمجـــرد عالجـــه ويـــذكر صـــاحبه بضـــرورة  وفعـــال ويتناســـى

ضئيلة يكون من القسوة والشـدة علـى  اإلقالع عنه والندم عليه، فإن األمر
والتــواري عــن  نفــس المخطــئ لدرجــة تجعلــه يستشــعر الخجــل مــن نفســه

 لفعالـة أو إبـداء الـرأياألنظار، بـل واإلحجـام عـن أي محاولـة للمشـاركة ا

حتى وٕان كان صوابا، خاصة إذا لم يحجم القائد عن تذكير مرءوسيه من 
  .وأخطائـــــه وتأنيبـــــه عليهـــــا وســـــخريته منهـــــا وقـــــت آلخـــــر بعيوبـــــه

ولـيس معنـى ذلـك تجاهـل  لذا كان من الضروري للقائـد أن يعفـو ويصـفح،
 اءاألخطـاء، وٕانمـا يكـون عـالج الخطـأ فـي حينـه وتطـوى الصـفحة السـود

تماما ويبدأ القائد صفحة جديـدة، ولعـل أفضـل مـا يعلمنـا ذلـك قولـه تعـالى 
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أخطــاء الزوجــة بعــد أن حــدد التــدرج فــي العــالج بالعظــة، ثــم  فــي معالجــة
فــإن أطعــنكم فــال : "المبــرح، ثــم يقــول تعــالى بــالهجر، ثــم بالضــرب غيــر

   ."كبيرا تبغوا عليهم سبيال، إن اهللا كان عليا
 

ر المرؤوســين بأخطــائهم ونقــاط ذكِّ ادة هــو ذلــك الــذي ُيــإن أســوأ القــ       
  . وقت ألخر ضعفهم من

 

  



  

٧٢

  :االستغفار لهم :عشرةخامسة ال
 

الســابقة تعتبــر أساســية ويمكــن للقــادة اكتســابها  إذا كانــت الصــفات      
أو إيمــانهم، فــإن هــذا األمــر  ليحققــوا النجــاح بصــرف النظــر عــن عقيــدتهم

بهــا  وامــر الــذي ال يمكــن أن يتصــفعلــى وجــه الخصــوص يعتبــر مــن األ
ألن األمـــر هنـــا تحظـــى مرحلـــة الرســـميات ووصـــل إلـــى . إال مـــؤمن حـــق
والعواطــف الشــغوفة والحــب الشــديد الــذي يجعــل القائــد ال  مرحلــة القلــوب

، وٕانما يحرص علـى أن يسـتغفر لهـم أتباعه يكتفي بالعفو فقط عن أخطاء
ون إال مــن قلــب نقــي، يكــ اهللا كــي يعفــو عــنهم أيضــا، وال شــك أن ذلــك ال

الـذي  رقيق، سـليم، محـب لمـن حولـه، رحـيم، بـل إن مجـرد هـذا االسـتغفار
ال يكـــون إال بـــين المـــرء وربـــه يتـــرك أثـــرا طيبـــا فـــي نفـــس كـــل مـــن القائـــد 

أي تــدخل مباشــر وهــذه لغــة القلــوب، التــي ال يعلمهــا إال  والمــرؤوس دون
يـف تتغيـر ويقـين وسـوف تجـد بنفسـك ك اهللا، ولك أن تجرب ذلـك وبصـدق

   .عالج النفوس وتنتهي المشاكل التي لم يكن لها قبل ذلك
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  :الشورى في األمر:عشرةسادسة ال
 

 أن كــل مــا ســبق لــيس إال تمهيــد لهــذا األمــر، وفرشــاً  لعلــي أكــاد أزعــم    
شــورى حقيقيــة وليســت شــكلية، تقــوم  إليجــاد جــو إيجــابي لممارســة ومناخـاً 

   .وتبني على الجوهر وليس على المظهر
 

يكـــون هنـــاك شـــورى حقيقيـــة فـــي ظـــل الشـــدة، والقســـوة،  فهـــل يمكـــن أن
   !والفظاظة والغلظة؟
كانــت الــنظم والشــكليات واالدعــاءات والممارســات التــي  الشــك أنــه مهمــا

فيهـا المقومـات الخمـس السـابقة، لـن تكـون  تدعى ذلك، فإنها ما لـم يتـوافر
  .إال مجرد شورى شكلية ديكورية جوفاء

الم ال يدعو فقط إلى نمط قيادة تشاوري، وٕانما يضـع ضـمان فإن اإلس لذا
   .وتحقيقه على أفضل صورة وأكمل وجه ومقومات ممارسته

 

  



  

٧٤

  :التردد العزيمة وعدم:عشرة سابعة عشرة ال
 

 الشك أن أي قرار يـتم بنـاء علـى كـل مـا سـبق قـد اسـتوفى مقومـات     

ألمور أن يتـردد صنع القرار الصحيح بطريقة صحيحة، لذلك من األسوأ ا
القرار، خاصة إذا كان رأي األغلبيـة مخالفـا لرأيـه ورضـخ  القائد بعد اتخاذ

إرضاء له، وهذا هـو مـا حـدث بالفعـل حينمـا  هو لرأيهم، ثم حاولوا الرجوع
يـوم أحـد وأشـاروا بـالخروج  استشار الرسول صلى اهللا عليه وسـلم أصـحابه

فلمـا دخـل  لألعداء خارج المدينة وكـان خـالف رأيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم
الرتــداء عــدة الحــرب نــدموا وقــرروا الرجــوع عــن رأيهــم لرأيــه وأخبــروه بــذلك 

مـا كـان لنبـي بعـد أن لـبس ألمتـه : "قـال خروجه ولكن الرسـول  بعد
   .هومضى لتنفيذ ما اتفق علي "للحرب أن يرجع وخرج

   ..هي التردد إن أكبر آفة من آفات اتخاذ القرارات
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 :التوكل على اهللا :عشرةثامنة ال
 

في خضم كل ذلك أنك إنما تسير بفضل اهللا وحوله وقوتـه  وال تنسى     
األســـباب والمقومـــات الســـابقة فأنـــت  ورعايتـــه وعنايتـــه، فـــإذا أخـــذت بكـــل

إن اهللا : "بقولــه توهنــا نالحــظ أن اآليــة ختمــ متوكــل فاستحضــر توكلــك
   "يحب المتوكلين

أي التـي ال تكـون  وصـفة التوكـل مـن الصـفات أو األخـالق اإليمانيـة،     
 إال للمــؤمن وهــي صــفة جامعــة، فــإذا أردت أن تعــرف المعنــى الحقيقــي

والمختصــر للتوكــل فهــو أن تعمــل علــى أخــذ كافــة األســباب الموصــلة إلــى 
مــال للنجــاح إال باتبــاع هــذه كأنــه لــيس هنــاك أي احت النجــاح فــي أمــر مــا

كل ذلك وبعد بقلبـك وتفـوض األمـر  األسباب فقط، ثم تتوكل على اهللا في
فـي النتـائج المرضـية،  إليه ابتداء من توفيقه لك لهذه األسباب وتوفيقه لك

معـك، كـأن  وأن يكون يقينك في التوكل على اهللا والثقة في عونه لـك وأنـه
   .سبابليس هناك أدنى اعتماد أو ركون لأل

المـرء إلـى الكسـل والدعـة والتخلـف عـن  وليس معنى التوكل أن يـأنس     
يحبـه اهللا وال يرضـاه،  ركب العمل الجـاد الموصـل للنجـاح والفـالح فهـذا ال

كان عليها  وٕانما يحب فقط المتوكلين عليه حق التوكل وبهذه الكيفية التي
عملـي ومحـدد،  كل، وأصحابه والتي أرشدنا إليها هذه اآليـة بشـالرسول 

مــا الــذي يجــب أن يكــون عليــه القائــد مــن مقومــات حتــى يظفــر بحــب اهللا 
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ومــن ثـم النجـاح والفعاليـة والفـوز أو بلفــظ جـامع الفـالح فـي الــدنيا  وتأييـده
   .واآلخرة
يــا أخــي لــم تتغيــر أحوالنــا ومنظماتنــا إن نحــن غيرنــا أنفســنا  فــانظر      

ــا ليكــون علــى هــذا لرائــع الــذي يــدعو إليــه القــرآن المســتوى ا ونمــط قيادتن
وكيف كان نمط الرسول  العظيم، لكن وقبل أن نتركك قد يرد الذهن سؤال

القـرآن علـى ذكـره فيـه  القيـادي؟ ومـا هـي الصـفات القياديـة التـي حـرص
؟ 

بها؟وما هي النتيجة المتوخاة مـن  وكيف يمكن لنا أن نتعلم منها ونقتدي  
  وراء ذلك؟
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  مالحز :عشرة تاسعة لا
  

  : الحزم في قديماً  الحكماء قال     
  . الحظوظ أنفس الحزم* 
  . رجال من أوفى وحزم ، مال من أنفع رأي رب* 
  . العجز أخره ، الحزم يقدمه لم من* 
  . الندامة يوجب والتغرير ، السرور يوجب الحزم* 

 القــــوة علــــى تــــدل الحــــزم لفظــــة أن إذ الحــــزم معنــــى فــــي هــــذا كــــل وجمــــاع
 الواضـحة المواقـف واتخـاذ التصـرف حسـن معناهـا في خلويد  واالجتماع

  . وٕاصرار بقوة
 لحـــزم اآلخـــرين وزمـــام مواقفـــه بقـــوة نفســـه زمـــام جمـــع الـــذي هـــو والحـــازم 

  . قيادته
 هــي الحازمــة القيــادة إن:  فيقــول الحازمــة القيــادة شخصــية أحــدهم يصــف
 عــــن وتبحــــث المتاعــــب رغــــم ومنطقــــي واضــــح تفكيــــر علــــى تحــــافظ التـــي

 المــأزق فــي وتثبــت األمــر كلــف مهمــا إصــرار بكــل  بهــا وتمســك الحقيقــة
 آلرائهـــا تحيـــز بـــدون وتحكـــم حولهـــا مـــن الجميـــع انســـحب ولـــو صـــبر بكـــل

  . وأمانة صدق بكل بأخطائها وتعترف الشخصية وتصرفاتها



  

٧٨

 أن إذ بوضــوح بــالحزم واتســامها الناجحــة القيــادة بــين العالقــة هنــا وتظهــر
 يتـــأتى ال وهــذا األمـــور زمــام امــتالك لـــىع القــدرة القيــادة معـــاني أهــم مــن

  .كلها أمور بعد إال للقيادة
  : الجزم معاني من
  الضعيف فالرجل ، والشدة الرخاء وقت األمور تسيير على القدرة : أولها

 وقـت أواصـرهم ويشـد صـفوفهم ويوحد أفراده يقود أن يستطيع ال المتخاذل
  الرخاء
  . والقوة الحزم إلى الحاجة تزداد حيث الشدة وقت به فكيف
ــاً   وال األهــواء بــه تتالعــب ال الحــازم فــالرئيس األهــواء أمــام الوقــوف:  ثاني

 الصـــحيح نصـــابها فـــي األمـــور يضـــع أن يســـتطيع فبحزمـــه اآلراء تتقاذفـــه
 المصـــلحة غيـــر لتخـــدم تســـير أو تتســـيب أن لألمـــور فرصـــة يـــدع أن دون

 لمنطــقوا الحجــة لــذوي يســمع وحزمــه وبحكمتــه فهــو ، عنقــه فــي المناطــة
 بقافلتـه للسـير يؤهلـه ممـا األهـواء ذوي أمام حازماً  واضحاً  ويقف الصحيح

  . تعثر دون
 اإلصـرار فمعنـى الحـازم سـمة صعباً  كان ولو الهدف إلى الوصول:  ثالثاً 
  ال

 نفــــوس فــــي رســــخ الــــذي الحــــازم القائــــد إن إذ ، الحــــزم معنــــى عــــن يفتــــرق
 ويسعى يصر من مقدمة في نفسه يجد ، الهدف تحقيق ضرورة مرؤوسيه
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 مـــا إلـــى ومرؤوســـوه هـــو يصـــل حتـــى وٕاصـــراره بحزمـــه قـــدوة ليكـــون جـــاداً 
 فـــي الطريـــق بـــه ينقطـــع الـــذي المتخـــاذل القائـــد خـــالف وذلـــك إليـــه تطلعـــوا

  . المنتصف
 سـمات أهـم مـن الصـحيح الموقـف وتحديد القرار اتخاذ على القدرة:  رابعاً 
 يـرفض حزمـه فإن نفسه لىإ سبيالً  والتردد للشك يدع ال فهو الحازم القائد
 يعرفـــوا أن دون مرؤوســـيه يتـــرك ال أن دائمـــاً  المهـــم مـــن إن ، وبشـــدة ذلـــك
 مختلفـة سـبل إلـى تقـودهم شخصية لهم يشر لم ما أمر في موقفه أو قراره
  . الحازم قائدهم لهم يرسمها أن ينبغي كالتي ليست

 القيـــادة بســـمة وثيقـــاً  ارتباطـــاً  يـــرتبط وأعبائهـــا المســـئولية تحمـــل:  خامســـاً 
 إذا منفعـة أي يحقق وال شيئاً  يعني ال الطريق أول الحزم أن إذ ، الحازمة

 يــدرك وعنــدها تبعاتهــا بكــل الطريــق نهايــة إلــى الوصــول عليــه يترتــب لــم
 متالزمـة سـمة هـي بل عابرة أزمة مجرد ليس قيادتهم حزم أن المرؤوسون

  . األمور زمام بيدهم قادة كونهم مع
  : الناجحة القيادة في الحزم صفة يبرزان يمانعظ موقفان ويحضرني  

  : األول
 ربـــه نـــاجى أن بعــد الطـــور مــن رجـــع لمــا -الســـالم عليــه- موســـى موقــف
 األمــر وعــاين للعجــل قومــه عبــادة بخبــر اهللا مــن علــم وقــد بــاأللواح وعــاد
 َمــا َهــاُرونُ  َيــا[  هــارون أخــاه وعاتــب ووبخهــم فعــنفهم قومــه علــى أقبــل
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 َقـالَ [  السـامري علـى أقبـل ثـم ،]  َتتـَِّبَعنِ  َأالَّ *  َضـلُّوا ُهمْ َرَأْيتَ  إذْ  َمَنَعكَ 
 ِفــي َلــكَ  َفــإنَّ  َفاْذَهــبْ  َقــالَ [  وأنــذره توعــده ،]  َســاِمِريُّ  َيــا َخْطُبــكَ  َفَمــا

 ثـــم أحـــداً  يمـــس بـــأال عليـــه دعـــاء وهـــذا] .  ِمَســـاَس  ال َتُقـــولَ  َأن الَحَيـــاةِ 
 ذلــك وبعــد ،]  ُتْخَلَفــهُ  لَّــن ْوِعــداً مَ  َلــكَ  وٕانَّ : [  فقــال األخــرى فــي توعــده
 َظْلـتَ  اَلِذي إَلِهكَ  إَلى وانُظْر [  البحر في وذراه فحرقه العجل إلى عمد

َقنَّـــهُ  َعاِكفـــاً  َعَلْيـــهِ   يصـــف والقـــرآن] .  َنْســـفاً  الـــَيمِّ  ِفـــي َلَننِســـَفنَّهُ  ثُـــمَّ  لَُّنَحرِّ
 سـرعة اهللا كتـاب في للقصة القارئ يشعر إذ واضحة حزم بصورة الموقف
 خاطفـاً  يكـون يكاد سريع وبحزم برمتها الفتنة على والقضاء الموقف اتخاذ
 فـي لتصـرفاته مالزماً  كان واإلصرار الوضوح إن بل يتكاسل أو يتردد فلم

   .عنه نتحدث الذي الحزم معنى هو وهذا األمر على القضاء
  : الثاني
  رسول وفاة بعد األعراب ردة في- بكر أبو الصديق موقف
ـــــاء ارتـــــدت إذ - - اهللا  ومســـــيلمة األســـــدي طليحـــــة وادعـــــى كثيـــــرة أحي

 الجنـد فقـل أسـامة جـيش الصـديق وأنفـذ قومهم حولهم والتف النبوة الكذاب
 يهجمــوا أن ورامــوا المدينــة فــي األعــراب مــن كثيــر فطمعــت ، المدينــة فــي

 حولهـا بـالجيش يبيتـون حراسـاً  المدينة أنقاب على الصديق فجعل ، عليها
 الحــال واشــتدت الخطـب عظــم «:  فيقـول الموقــف هــذا كثيـر نابــ ويصـف

 مـن عليـه هـم ومـا المرتـدين يتـرك أن فـي الصـديق مـع الصـحابة تكلم وقد
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 يزكـون ذلـك بعـد ثـم ، قلـوبهم فـي اإليمان يتمكن حتى ويتألفهم الزكاة منع
 ": المشــهورة كلمتــه وقــال النــاس فــي وقــام وأبــاه ذلــك مــن الصــديق فــامتنع
 علـى ألقـاتلهم - - اهللا رسول إلى يؤدونه كانوا عقاالً  ونيمنع لو واهللا

 فـــي وكـــان ، " والزكـــاة الصـــالة بـــين فـــرق مـــن ألقـــاتلن واهللا منعهـــا
 مـن كـان فمـا بعضـهم وأغـار المدينـة في األعراب طمع أن المحنة اشتداد

ـــة قائمـــاً  بـــات أن إال الصـــديق ـــع فمـــا النـــاس يعبـــئ ليل  وهـــم إال الفجـــر طل
 قــال حتــى ذلــك علــى واســتمر للمســلمين اهللا ومكــن حــدوا صــيد فــي والعــدو

 أفعــل ال واهللا:  فقــال ، رجــالً  وأرســلت المدينـة إلــى رجعــت لــو:  المسـلمون
 يقـاتلون اهللا رسـول وصـحابة هـو الصـديق بقـي وهكـذا بنفسـي أواسينكم وال

  . جديد من اهللا حكم إلى الجزيرة خضعت حتى
 مـــن وكالهمـــا الحـــزم معـــاني مـــن وهـــو الموقـــف فـــي ظـــاهر فاإلصـــرار    

 عمـر صـدر اهللا شـرح فبحزمـه الصـديق اهللا رحـم ، الناجحـة القيـادة سمات
 بكـر أبـي صـدر شـرح قـد اهللا رأيـت أن إال هـو فمـا:  يقول إذ الخطاب بن

 فــي العظـيم األثـر لهمـا كـان الموقفــان وهـذان . الحـق أنـه فعرفـت ، للقتـال
 فــي شــأنها للقيــادة تكانــ ولهــذا أثــره حــازم موقــف ولكــل ، األمــة هــذه بقــاء
  . واألمم الجماعات حياة

  



  

٨٢

 : القدرة على التخطيط:  العشرون

للتخطيط توفر  إن كل دقيقة نبذلها من وقتنا: هناك مقولة تقول       
ألهمية التخطيط على مستوى ع ساعات عند التنفيذ وما ذلك إالأرب

  .والشركات والدول بل حتى على مستوى األمم والحضارات األفراد
   :مفهوم التخطيط

هـو أحـد وظـائف اإلدارة الرئيسـية إضـافة إلـى التنظـيم والتوجيـه  التخطـيط 
   .والرقابة

تعريفـه بأنـه وضـع مجموعـة مـن االفتراضـات حـول الوضـع فـي  ويمكـن   
األهــداف المطلــوب الوصــول إليهــا خــالل  المســتقبل ثــم وضــع خطــة تبــين

رية لتحقيـق هـذه األهـداف والبشـ فترة محددة مع تقدير االحتياجـات الماديـة
   .بفاعلية

   :وعليه تكون عناصر التخطيط هي
  ُيسعى إلى تحقيقه  هدف

 وسيلة تحقيق الهدف

  .معيار ضبط جودة تحقيق الهدف 
  
  
  



  

٨٣  

  :خطوات عملية التخطيط

   :تحديد الرؤية-١ 
نريــــد الحصــــول عليهــــا فــــي  وهــــي الصــــورة الشــــاملة المســــتقبلية التــــي   

وللجماعـة  ن واضحة وملهمة للفرد إن كانت فرديـةالمستقبل، والبد أن تكو 
  .إن كانت جماعية

 

   :وضع الرسالة-٢
كلماتهــا بدقــة وعنايــة تحــدد مــا نريــد أن  والرســالة جملــة تعبيريــة تصــاغ  

   .تكون على المدى البعيد
للفــرد أو المؤسســة والتعريــف بــاألغراض المنشــودة  وهــي تتضــمن الهويــة

  .اضوالوسائل التي تحقق هذه األغر 

 

   :وضع األهداف-٣
  .وهـــــــي األمـــــــور التـــــــي نســـــــعى لتحقيقهـــــــا علـــــــى المـــــــدى البعيـــــــد   

  :ويراعى عند وضع األهداف ما يلي

  .تبديل صياغة الهدف بصيغة الفعل تحقيق، إنهاء، 

  .تكتب بعبارة إيجابية تدل على ما يفترض فعله ال ما يفترض تركه 

  .الدقة واالختصار دون إطالة أو إطناب 

  .واإلمكانات تكون األهداف وفق القدرات أن 



  

٨٤

  .إن كان الهدف للمجموعة فال بد من اشتراك الجميع في صياغة الهدف

  .تحديد اإلطار الزمني لتحقيق هذا الهدف 

   :األهداف اإلجرائية-٤
 

بهــا الخطــوات العمليــة لتحقيــق كــل هــدف مــن األهــداف المحــددة  ويــراد   
ى عند وضع األهداف من حيث الصياغة يراع آنفًا ويراعى في الخطة ما

  ..واإلطار الزمني الخ

 

   :ومراجعتها تقويم الخطة -٥
 بعد االنتهاء من وضع الخطة والبدء في تنفيذها البـد أن يكـون هنـاك   

مواجهــة وتقــويم لتنفيــذ هــذه الخطــة وتكــون هــذه المراجعــة إمــا أســبوعية أو 
  .ذلك بحسب الحاجة واالحتياج شهرية أو غير

  
  



  

٨٥  

 إجادة التعامل مع اآلخرين :لحادية والعشرونا

  ":مهارات االتصال"
ورئيســــا فــــي حيــــاة اإلنســــان وعالقاتــــه  يمثــــل االتصــــال دورا هامــــا      

االتصــال عــامال  وفــي إدارة الهيئــات يمثــل. االجتماعيــة وســير مؤسســاته
حاســما لتحقيــق النجــاح حتــى أن الــبعض يبــالغ بــالقول إن اإلدارة مــا هــي 

ويسـتند هـذا الـرأي إلـى نتـائج األبحـاث التـي . ة من االتصاالتمجموع إال
   .من وقته في العمل باالتصال% ٨٠يقضي  أثبتت أن المدير

وفـي بحـث آخـر .والتقـارير فهـو يسـتمع ويتحـدث ويقـرأ ويكتـب المـذكرات   
  :كانت النتيجة كما يلي

 

فــي اتصــاالت خارجيــة خاصــة  مــن وقــت المــدير أو الــرئيس تنفــق% 20
  .ملبالع

  .اتصاالت بالمرؤوسين والمنفذين %٣

  .اتصاالت بالمستوى اإلداري األعلى%٤٠

   .تنفق في أداء أعمال فنية %١٠
 

  ولكن ما هو االتصال؟

 

ـــه مفهـــوم ضـــيق أو مـــادي وهـــو يعنـــي وســـائل     االتصـــال  االتصـــال ل



  

٨٦

ولــه مفهــوم أوســع وأشــمل ) إلــخ....التليفونــات، الرســائل، البرقيــات(الماديــة
  :بذلك دويقص

 نقل وتبادل المعلومات التي على أساسها يتوحد الفكر، وتتفـق المفـاهيم، 

  .وتتخذ القرارات

خــــالل  أو هــــو تبــــادل الحقــــائق أو األفكــــار أو اآلراء أو المشــــاعر مــــن 
  .عمليات اإلرسال واالستقبال

  :ونستنتج من ذلك أن االتصال له عناصر هي

  ).لةأو رسا(يقدم مثيرا أو منبها   مرسل 

  .معناها المطلوب بحيث يدرك) مرسل إليه(إلى شخص  

   .بهدف التأثير في سلوكه والحصول على استجابة 
  :لالتصال أهمية كبيرة فهو وسيلة رئيسة وهكذا فأن

  .المرغوبة لتوجيه سلوك األفراد اتجاه األهداف 

  .توفر البيانات والمعلومات وتنقلها إلى مركز اتخاذ القرار

  .بين األفكار والمفاهيم للعاملين وتوحد أنماط العملتقرب  

   .إلى مراكز اتخاذ القرارات تنقل أفكار العاملين 
   :عوامل تزيد من فاعلية االتصاالت

  .الثقة في مصدر الرسالة-١

  .والوعي الكامل لقيمة المعلومات والبيانات المعرفة-٢



  

٨٧  

  .الواضحة لغة مفهومة وانتقاء العبارات-٣

ار الوقــــت المناســــب لتوجيــــه الرســــالة حتــــى ال تكــــون المعلومــــات اختيــــ-٤
  .الفائدة عديمة

 اســـتخدام المـــؤثرات الدالـــة التـــي تعكـــس حقيقـــة المعنـــى والمفهـــوم -٥

   .)نبرات الصوت، اختيار الكلمات، حركات الوجه(المطلوب
  .جذب االنتباه الكامل-٦

 ..جـاز الشـديدالتحدث بطريقة مشوقة وتجنـب اإلسـهاب الزائـد أو اإلي -٧

أو الســمعية أو (األمثلــة واســتخدام وســائل اإليضــاح البصــرية ضــرب -٨
 )والبيانات الرسوم التوضيحية أو النماذج

الرسـالة  عـدم التسـرع فـي اتخـاذ القـرارات أو تكـوين رأي إال بعـد تلقـي -٩
  .كاملة

  .اختيار المكان المناسب إلبالغ المعلومات -١٠

  .هااألفكار قبل عرض تنظيم -١١

  .اإلنصات جيدا-١٢
تضــمنت إحــدى الدراســات الحديثــة قواعــد لالتصــال النــاجح أدرجتهــا تحــت 

أي اللمسـة اإلنسـانية علـى النحـو ) Human Touch(الكلمـة اإلنجليزيـة 
  :التالي

  ..H: Hear Him                        .استمع إليه  )١



  

٨٨

  U:  Understand his feeling     .احترم شعوره  )٢
  M: Motivate his desire           . غبتهحرك ر   )٣
  A: Appreciate hisefforts         . قدر مجهوده  )٤
  N: News Him                . مده باألخبار  )٥
  T: Train Him                                   .دربه  )٦
 O: Open his                        . أرشده  )٧

eyes.  
  .U: Understand his uniqueness     .تفهم تفرده  )٨
 C: Contact                              . اتصل به  )٩

Him.  
  .H: Honour Him                   .            أكرمه)  ١٠ 
  

  



  

٨٩  

  مهارات الحوار وٕادارة :والعشرون لثانية ا
  :النقاش

 
أن يعـيش بمعـزل عـن  اإلنسـان اجتمـاعي بطبعـه وطبيعتـه ال يسـتطيع    

   .هو في اتصال مستمر معهم من خالل الحوار واإلقناعالناس ف
حفل الحوار ومهاراته بأهمية خاصة خصوصًا لدى القائد النـاجح إذ  لذلك

متنوعــة مــن النــاس ،روى الطبرانــي بإســناد صــحيح  هــو يتعامــل مــع أنــواع
يقبـــل بوجهـــه كـــان رســـول اهللا  ((قـــالعـــن عمـــرو بـــن العـــاص 

وكــان يقبــل بوجهــه وحديثــه  ،وحديثــه علــى شــر القــوم يتألفــه بــذلك
   )).علىَّ حتى ظننت أني خير القوم

  :يتحلى بها كال المتحاورين منها وللحوار آداب يجب أن

 

 التعامل بالحسنى مع المحاور أو المخالف -١

   .٨٣البقرة }وقولوا للناس حسنا{:قال تعالى . 
   .١٢٥النحل }أحسن وجادلهم بالتي هي{:وقال تعالى

  .متفق عليه)لطيبة صدقةالكلمة اوقال 

  .أن يكون الحوار لطلب الحق وليس نصرة للنفس والرأي-٢



  

٩٠

المناسب فلـيس كـل مكـان صـالح للحـوار ولـيس  اختيار الوقت والمكان-٣
  .كل زمان كذلك

  االيجابية عند الطرف اآلخر وٕاحسان الظن به مراعاة المقاصد -٤

 

  .أو ديانته أو مذهبه احترام الطرف اآلخر مهما كان جنسه -٥

   .اإلنصاف والعدل مع الخصوم -٦
  

  :صفات المحاور الناجح

  أن يتقن فن اإلنصات واالستماع لآلخر -١

  .والتعامالت أن يكون لبقا في العبارات -٢

  أن يــتقن معــايرة اآلخــر بغــرض معرفــة ســماته الظــاهرة ضــعفا وقــوة -٣

  .أن يتحلى بالهدوء ورباطة الجأش -٤

  .البديهة وحاضر الفكرأن يكون قوي  -٥

  .يعمل على ضبط النفس أن -٦

  .أن يكون متواضعا لآلخرين -٧

أهـم الصـفات ،فحسـن الخلـق جمـاع كـل مـا  دماثـة األخـالق وهـذه مـن -٨
   .سبق

  
  



  

٩١  

  :وسائل تقوية مهارة الحوار

 

  :أرادت أن تكون ماهرًا في الحوار والمحاورة فعليك بما يلي إذا

 واالنتصار للحق حتى لو كان ضده وجل إخالص النية هللا عز.   
   ًواستكشـــاف خفايـــا  االســـتعداد والتحضـــير للحـــوار تحضـــيرًا جيـــدا

  .الموضوع والتزود بالمعلومات

  اإلنصات لآلخرين تدريب النفس على ممارسة مهارة.  

  إتقان فن السؤال من حيث مضمونها ووقت طرحها وأسلوبها 

   دليلااللتزام بالعقل والمنطق والبحث عن ال.  

  األمثلة الحسية استخدام الوسائل التعليمية وضرب.  

 االستفادة من النماذج المثالية في الحوار والمناقشة  

 
 



  

٩٢

 :فن إدارة الوقت:  والعشرون الثالثة 

  
مـــن الـــذهب  الوقـــت رأس مـــال المســـلم فـــي هـــذه الحيـــاة ، أثمـــن     

فهــو يــذهب والفضــة والــدراهم إذ أن األمــوال تــذهب وتعــود وأمــا الوقــت 
 .إلى يوم القيامة بال عودة

   .لذا فاحترس من وحوش الوقت الخمسة واحذرهم أن يأكلوك  
شـبابك : اغتنم خمسا قبـل خمـس :" الحديث قال رسول اهللا  في

وفراغـك  فقـرك، وغنـاك قبـل وصـحتك قبـل سـقمك، قبـل هرمـك،
    ."وحياتك قبل موتك قبل شغلك،

  ماذا نعني بإدارة الوقت ؟ 
 * الوقـــت تعنـــي أوًال إدارة الـــذات، فهـــي نـــوع مـــن  إدارة الفـــرد  إدارة

 .نفسه بنفسه

  * إدارة الوقــت هــي إدارة األعمــال التــي نقــوم بمباشــرتها فــي حــدود
  .ساعة ٢٤الوقت المتاح، يوميًا 

  * إدارة الوقت هي محاولـة تـرويض الوقـت وفـرض سـيطرتنا عليـه
  .،بدًال من أن يفرض سيطرته علينا

 *ي إدارة السلوك والشخصيةإدارة الوقت ه.  



  

٩٣  

 * هــي الطــرق والوســائل التــي تعــين المــرء علــى االســتفادة القصــوى
ـــق التـــوازن فـــي حياتـــه مـــا بـــين  مـــن وقتـــه فـــي تحقيـــق أهدافـــه وخل

  .الواجبات والرغبات واالهداف
نعمتـان مغبـون ((: قـال روى البخاري مـن حـديث ابـن عبـاس أنـه 
 ).فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

فمـن اسـتغل صـحته وفراغـه فـي طاعـة   :قال الحافظ ابن حجر      
اهللا فهـــو المغبـــوط ومـــن اســـتغل صـــحته وفراغـــه فـــي معصـــية اهللا فهـــو 

، والفراغ النفسـي ، والفـراغ   الفراغ القلبي: والفراغ أنواع     .المغبون
  .  العقلي

  : الفراغ القلبي     
اع الفراغ على اإلطـالق وهو أخطر أنو !! أن يفرغ القلب من اإليمان     

.  
إذا فرغ القلـب مـن اإليمـان فصـاحب هـذا القلـب ميـت وٕان تحـرك بـين     

األحيـــاء فالقلـــب وعـــاء اإليمـــان كمـــا قـــال المصـــطفى فـــي حـــديث النعمـــان 
فإن عمر القلب باإليمان مـا شـعر اإلنسـان أبـدًا :الذي رواه الشيخان وفيه 

 . بالفراغ ألنه في كل لحظة سيتلذذ باألنس باهللا

مسـاكين واهللا أهــل الــدنيا خرجــوا مــن : قـال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة   
  .الدنيا ولم يتذوقوا أطعم وأحلى ما فيها 



  

٩٤

  !وما أطعم ما فيها ؟: قيل    
  .ذكر اهللا واألنس بلقائه : قال   

ــم تشــغلها بــالحق شــغلتك بالباطــل إن لــم  :الفــراغ النفســي  الــنفس إن ل
 .المعاصي والذالت تفطمها بالطاعات قادتك إلى 

ــــــي ِإنَّ (: الــــــنفس أمــــــارة      ــــــا َرِحــــــَم َربِّ ــــــوِء ِإالَّ َم ــــــاَرٌة ِبالسُّ ِإنَّ الــــــنَّْفَس َألَمَّ
  ]٥٣:يوسف[)َربِّي

حياته دمار وآخرته بوار بدليل تصايح أهل النار وهـم :  الفراغ العقلي
فــى النــار بــين يــدى الواحــد القهــار يتصــايحون أنهــم كــانوا ال يحملــون 

  .ال يعقلون بها  عقوالً 
 صور من حرص السلف رضوان اهللا عليهم على وقتهم

  )فتشبهوا إن تكونوا مثلهم    إن التشبه بالرجال فالح(     
هذا اإلمام أبو بكر األنبارى يـدخل عليـه الطبيـب فـي مـرض موتـه -١

ثــم يخــرج " ا ال يفعلــه أحــد~قــد كنــت شــي"فينضــر إلــى بولــه ويقــول لــه 
أى أنــه فقــد األمــل فــي شــفائه ويعــود إليــه " ئمــا يجــئ منــه شــ"فيقــول 
كنــت أعيــد فــي "فيقــول اإلمــام رحمــه اهللا " مــا الــذى كنــت تفعــل"ويســأله 

أي يقرأ ويكتب ويحفظ عشرة آالف ورقة " كل أسبوع عشرة آالف ورقة
  أسبوعيا



  

٩٥  

شــــيخ اإلمــــام مالــــك صــــاحب –وهــــذه امــــرأة اإلمــــام الزهــــري -    -٢
وجها بالكتـب فتقـول و اهللا إن تشكو من تعلق  ز  –المذهب المعروف 

  .الكتب اشد على من ثالث ضرائر هذه
و إنـي اخبـر عـن حـالي "وهذا العالمة ابن الجوزي يقول عن نفسـه -٣   

مــا أشــبع مــن مطالعــة الكتــب و إذا رأيــت كتابــا لــم أره فكــأني وقعــت علــى 
كنز فلو أني قلت إني قد طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثـر و أنـا بعـد 

  ". الكتب في طلب 
كــان الجــد إذا دخــل " وهــذا عبــد الــرحمن تيميــة يحكــي عــن جــده فيقــول -٤

مخافــة " اقــرأ هــذا الكتــاب و ارفــع صــوتك حتــى أســمع : الخــالء يقــول لــي 
  . أن يضيع الوقت الذي يدخل فيه الحمام دون استفادة 

أمــا إمــام المفســرين علــى مــر العصــور ابــن جريــر الطبــري  فيحكــى -٥  
  .   بعين عاما يكتب في كل يوم أربعين ورقة عنه أنه مكث أر 

ربمـا كـان يأكـل وأقـرأ " يقول عبد الرحمن ابن األمام أبي حاتم الرازي  -٦
عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخالء وأقرأ عليه ويدخل البيت فـي طلـب 

فكانت ثمرة هـذا المجهـود وهـذا الحـرص علـى اسـتغالل " شيء وأقرأ عليه 
ـــدات وكتـــاب التفســـير فـــي الوقـــت كتـــاب الجـــرح و  التعـــديل فـــي تســـعة مجل

  . مجلــــــــــــــــــــدات عــــــــــــــــــــدة وكتــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــند فــــــــــــــــــــي ألــــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــــزء
مـن أمضـى يومـا مـن عمـره " وتدبر أخي المسلم معي ما قاله هذا الحكيم 



  

٩٦

أو فـرض أداه أو مجـد أثلـه أو حمـد حصـله أو خيـر ، في غير حق قضاه
  " أسسه أو علم أقتبسه فقد عق يومه وظلم نفيه 

  
نســتغل أألوقـات وأن نجعــل حياتنــا كلهـا هللا فــال نضــيع مــن  لـذلك علينــا أن

أوقاتنا ما نتحسر عليه يوم القيامـة فالوقـت سـريع االنقضـاء فهـو يمـر مـر 
 : السحاب وفي ذلك قيل

  فكأنها من قصرها أيام *** مرت سنيـن بالوصال وبإلهنا 
  فكأنها من طولها أعوام *** ثم انثنـت أيـام هجر بعدها 

  فكأنها وكأنـهم أحالم ***  السنون وأهلها ثم أنقضت تلك
وجـــدنا أن اإلنســـان : حســـب بعـــض العلمـــاء وبعـــض الحكمـــاء ذلـــك فقـــالوا

العــــادي ينــــام ثلــــث عمــــره، إذًا فســــوف ينــــام ثلــــث هــــذه األربعــــين، ثــــم كــــم 
لطعامــه، وكــم لشــرابه، ثــم كــم يأخــذ النــاس مــن وقتــه فــي األمــور المباحــة، 

وقتـك نصـف سـاعة، وهـذا شـيء  فإن بعـض النـاس يسـلم عليـك فيريـد مـن
نشاهده نحن، طفل يمسك بك ويضيع عليـك سـاعة، وكثيـر مـن النـاس ال 

ولـو دقـق وحسـب ! يشعر بقيمة هذا الـزمن وال بأهميتـه وكـأن أمـرًا مـا كـان
  .لوجد أن العمر ضيق وقصير بشكل يدعو إلى الغرابة



  

٩٧  

  يةاالفتراضي النسبة المئو  الوقت من اليوم  مجموع الوقت من العمر
---------------------------------------  

  %٠.٣٥    ثالثة أشهر      خمس دقائق -
  %٠.٧١    ستة أشهر      عشر دقائق -
  %١.٤٢              سنة كاملة             عشرون دقائق -
  %٤.٢٨    ثالث سنوات       ساعة كاملة -
 %٤٢.٨٥         ثالثون سنة       عشر ساعات -

  %٣٢    ٢٣      يومياً النوم، بمعدل ثمان ساعات 
  %٣٠.٧    ٢١.٥     يومياً ) ٢.٥-٧من (العمل، 

  %٦.٤  ٤.٥األكل والشرب، بمعدل ساعة ونصف يوميًا   
---------------------------------------  

  :لصوص الوقت
 المقاطعات والزيارات المفاجئة.- 

  االتصاالت الهاتفية غير المنتجة. 

 - االجتماعات غير الفعالة.- 

   يف أو التأجيل بأعذار واهيةالتسو.  
 - األهداف غير الواضحة.- 

  النقص في المعلومات/ (المعلومات الضعيفة(-  



  

٩٨

 عدم تحديد األولويات.-  

  ال“عدم القدرة على قول”.  
 عدم تخطيط الوقت-  

 انخفاض الروح المعنوية.-  

 اإلصغاء غير الجيد.  
  أمور تساعدك على تنظيم وقتك

ر أدناه، هي أمور أو أفعال، تساعدك علـى هذه النقاط التي ستذك    
  .تنظيم وقتك، فحاول أن تطبقها قبل شروعك في تنظيم وقتك

  وجــود خطــة، فعنــدما تخطــط لحياتــك مســبقًا، وتضــع لهــا األهــداف
الواضحة يصبح تنظيم الوقت سهًال وميسرًا، والعكس صـحيح، إذا 

  . لم تخطط لحياتك فتصبح مهمتك في تنظيم الوقت صعبة
 مــن تــدوين أفكــارك، وخططــك وأهــدافك علــى الــورق، وغيــر  ال بــد

ذلــــك يعتبــــر مجــــرد أفكــــار عــــابرة ستنســــاها بســــرعة، إال إذا كنــــت 
صـــاحب ذاكـــرة خارقـــة، وذلـــك سيســـاعدك علـــى إدخـــال تعـــديالت 

  . وٕاضافات وحذف بعض األمور من خطتك
  بعــد االنتهــاء مــن الخطــة توقــع أنــك ســتحتاج إلــى إدخــال تعــديالت

  . تقلق وال ترمي بالخطة فذلك شيء طبيعي كثيرة عليها، ال



  

٩٩  

 الفشل أو اإلخفاق شيء طبيعي فـي حياتنـا، ال تيـأس، وكمـا قيـل :
  . أتعلم من أخطائي أكثر مما أتعلم من نجاحي

  يجــب أن تعــود نفســك علــى المقارنــة بــين األولويــات، ألن الفــرص
والواجبــات قــد تأتيــك فــي نفــس الوقــت، فأيهمــا ســتختار؟ باختصــار 

تراه مفيـد لـك فـي مسـتقبلك وفـي نفـس الوقـت غيـر مضـر  اختر ما
  . لغيرك

 اقرأ خطتك وأهدافك في كل فرصة من يومك.  
  استعن بالتقنيات الحديثة الغتنـام الفـرص وتحقيـق النجـاح، وكـذلك

  . لتنظيم وقتك، كاإلنترنت والحاسوب وغيره
  تنظيمك لمكتبك، غرفتك، سـيارتك، وكـل مـا يتعلـق بـك سيسـاعدك

دم إضاعة الوقت، ويظهرك بمظهر جميـل، فـاحرص أكثر على ع
  . على تنظيم كل شيء من حولك

  ،الخطــط والجــداول ليســت هـــي التــي تجعلنــا منظمــين أو نـــاجحين
  . فكن مرنًا أثناء تنفيذ الخطط

  ركـــز، وال تشـــتت ذهنـــك فـــي أكثـــر مـــن اتجـــاه، وهـــذه النصـــيحة أن
طبقـــت ســـتجد الكثيـــر مـــن الوقـــت لعمـــل األمـــور األخـــرى األكثـــر 

  . أهمية وٕالحاحاً 



  

١٠٠

  اعلم أن النجاح ليس بمقدار األعمال التـي تنجزهـا، بـل هـو بمـدى
  .تأثير هذه األعمال بشكل إيجابي على المحيطين بك

  .معوقات تنظيم الوقت
المعوقــات لتنظــيم الوقــت كثيــرة، فلــذلك عليــك تنجنبهــا مــا اســتطعت    

  :ومن أهم هذه المعوقات ما يلي
 عدم وجود أهداف أو خطط .  
 التكاسل والتأجيل، وهذا أشد معوقات تنظيم الوقت، فتجنبه .  
  ،النســــيان، وهــــذا يحــــدث ألن الشــــخص ال يــــدون مــــا يريــــد إنجــــازه

  . فيضيع بذلك الكثير من الواجبات
  ،مقاطعات اآلخرين، وأشغالهم، والتـي قـد ال تكـون مهمـة أو ملحـة

اعتــــذر مــــنهم بكــــل لباقــــة، لــــذى عليــــك أن تــــتعلم قــــول ال لــــبعض 
  .راألمو 

  عدم إكمال األعمال، أو عدم االستمرار في التنظـيم نتيجـة الكسـل
  .أو التفكير السلبي تجاه التنظيم

 سوء الفهم للغير مما قد يؤدي إلى مشاكل تلتهم وقتك.  
  .خطوات تنظيم الوقت

هــذه الخطــوات بإمكانــك أن تغيرهــا أو ال تطبقهــا بتاتــًا، ألن لكــل      
قــت المهـم أن يتبــع األســس العامــة شـخص طريقتــه الفــذة فـي تنظــيم الو 



  

١٠١  

لكـــن تبقـــى هـــذه الخطـــوات هـــي الصـــورة العامـــة ألي . لتنظـــيم الوقـــت
  .طريقة لتنظيم الوقت

 فكر في أهدافك، وانظر في رسالتك في هذه الحياة.  
  أنظــر إلــى أدوارك فــي هــذه الحيــاة، فأنــت قــد تكــون أب أو أم، وقــد

و مــدير، تكــون أخ، وقــد تكــون ابــن، وقــد تكــون موظــف أو عامــل ا
فكــــل دور بحاجــــة إلــــى مجموعــــة مــــن األعمــــال تجاهــــه، فاألســــرة 
بحاجــة إلــى رعايــة وبحاجــة إلــى أن تجلــس معهــم جلســات عائليــة، 
وٕاذا كنـــت مـــديرًا لمؤسســـة، فالمؤسســـة بحاجـــة إلـــى تقـــدم وتخطـــيط 

  .واتخاذ قرارات وعمل منتج منك
  حــدد أهــدافًا لكــل دور، ولــيس مــن الملــزم أن تضــع لكــل دور هــدفًا

ينًا، فبعض األدوار قد ال تمارسها لمدة، كـدور المـدير إذا كنـت مع
  .في إجازة

  نظــم، وهنــا التنظــيم هــو أن تضــع جــدوًال أســبوعيًا وتضــع األهــداف
الضــرورية أوًال فيــه، كأهــداف تطــوير الــنفس مــن خــالل دورات أو 
القـــراءة، أو أهـــداف عائليـــة، كـــالخروج فـــي رحلـــة أو الجلـــوس فـــي 

والتحـــدث، أو أهـــداف العمـــل كعمـــل خطـــط جلســـة عائليـــة للنقـــاش 
  .للتسويق مثًال، أو أهدافًا لعالقاتك مع األصدقاء
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  ،نفــذ، وهنــا حــاول أن تلتــزم بمــا وضــعت مــن أهــداف فــي أســبوعك
وكـــن مرنـــًا أثنـــاء التنفيـــذ، فقـــد تجـــد فـــرص لـــم تخطـــر ببالـــك أثنـــاء 
التخطــــيط، فاســــتغلها وال تخشــــى مــــن أن جــــدولك لــــم ينفــــذ بشــــكل 

  .كامل
 ة األســـــبوع قـــــيم نفســـــك، وانظـــــر إلـــــى جوانـــــب التقصـــــير فـــــي نهايـــــ

  .فتداركها
   

 : إدارة الوقت عادة

عـــادة يكتســـبها  إن المحافظـــة علـــى الوقـــت وٕادارتـــه اإلدارة الجيـــدة   
اإلنســـان متـــى مـــا أراد ذلـــك ، ولـــو أردنـــا أن نعـــرف كيـــف تتكـــون هـــذه 

هـارة لوجدنا أن العادة هي النقطة التي تلتقي فيها المعرفة والم العادات
   .والرغبة

 

  :تشكيل وٕادارة الفريق الجماعي:  والعشرون لرابعة ا
 

األفـــراد بخلفيـــات  عـــدد مـــن" يتمثـــل مفهـــوم فريـــق العمـــل بأنـــه      
 مختلفـــة فـــي المهـــارة والمعرفـــة، يـــتم اختيـــارهم مـــن مجـــاالت مختلفـــة

   ."بالمنظمة ألداء مهمة محددة ومعروفة
  



  

١٠٣  

  :أبرز خصائص فريق العمل هي

   .ينهم هدف مشتركب يجمع -١
  .يشعر كل منهم بانتمائه للفريق .-٢

  .وعالقات متبادلة توجد بينهم مهام  -٣   

 يشتركون فـي قـيم ومبـادئ متفـق عليهـا لتنظـيم سـلوك وتصـرفات -  ٤    

  .الفريق أثناء أداء المهمة

   :مسؤوليات الفريق
  .بهم أداء المهمة المناطة .-١

  .الحلول لها حل مشكالت العمل وابتكار -٢

  .المنظمة التدريب والتطوير ألعضاء-٣

  .الدعم والنماء للمنظمة -٤

  :مهارات قائد الفريق

  .على حل النزاعات القدرة-١ 

   .القوة في اتخاذ القرارات-٢
  .حسن التعامل مع اآلخرين-٣ 
  .القدرة على إدارة االجتماعات والتخطيط لها-٤

  .اإلدارة المثلى للوقت-٥

  .يز أعضاء الفريقتحف-٦

   .قبول الرأي اآلخر-٧



  

١٠٤

  :مهارات أعضاء الفريق

  .امتالك مهارة العمل الجماعي -١

  .حسن التعامل مع اآلخرين -٢

  .على التفكير اإليجابي القدرة  -٣

  .القدرة على اإلنجاز  -٤

  .المحافظة على الوقت  -٥

  .العمل بروح الفريق  -٦

  .تقبل الرأي األخر  -٧
  

  :صفات الفريق الناجح

  .يعمل لهدف مشترك وواضحأن  -١

  .النتائج النهائية للفريق تنسب للجميع  -٢

  .كل عضو يكمل اآلخر وال يكرره  -٣

  .الدافع األساسي للفريق هو اإلنتاج  -٤

  .كل عضو له نفس الحقوق واإلمتيازات في الثواب -٥

  .للمعلومات داخل الفريق االنسياب الحر  -٦

  .وجود قيادة راشدة  -٧

 . تستشير وتنفذ ،تسمع وتفهم، توجه وترشد -٨

  



  

١٠٥  

  :معوقات العمل مع الفريق

   .الفشل في مهارة االتصال -١
   .النزاع في بيئة العمل-٢     
  .الفروق الفردية الواضحة بين أعضاء الفريق  -٣     

  .عدم تحديد المهام بدقة للفريق-٤      

  .الفريق الواحد عدم االستعداد لدى البعض للعمل بروح   -٥      

 اإلتكالية من بعض األعضاء على إنجازات اآلخرين مما يجعل-٦       

   .العمل على بعض أعضاء الفريق وليس الجميع 
 

   :مهارة اإلنصات
 من أهم مزايا الفريق النـاجح القـدرة علـى اإلنصـات، واإلنصـات مهـارة    

يمكـــن للجميـــع أن يطورهـــا متـــى مـــا أراد ذلـــك ولتطـــوير مهـــارة اإلنصـــات 
   :بعض القواعد لذلك منها مونتجمرييذكر روبرت 
مجــرد  لــيس –النظــر إلــى الشــخص الــذي يتحــدث إليــك  :القاعــدة األولــى

  .الحملقة بل الهدف أّال تبعد نظرك عنه

   .األسئلة التشجيع على إلقاء: القاعدة الثانية
   .عدم مقاطعة المتحدث: القاعدة الثالثة
   .جأ إلى تغيير الموضوعاضطررت للمقاطعة فال تل إذا :القاعدة الرابعة

   .استبعاد العاطفة أن تصغي مع :القاعدة الخامسة



  

١٠٦

   .أن تكون مصغيًا متجاوباً  :القاعدة السادسة
مـــونتجمري الممارســـة اإلصـــغائية فـــي القـــدرة علـــى التوغـــل فـــي  ويلخـــص

خـــالل وجهـــة نظـــره الشخصـــية إن  الشـــخص اآلخـــر ورؤيـــة األشـــياء مـــن
 إلــى جانــب صــغاء بعيوننــا وقلوبنــاالغــرض هنــا قــد يهــدف إلــى محاولــة اإل

  .آذاننا
  



  

١٠٧  

  :إدارة االجتماعات: والعشرون لخامسة ا
 

يــتم  إن الطريقــة التــي يــتم بهــا التعامــل مــع االجتماعــات التــي          
عقـــدها، تحـــّدد بشـــكل أساســـي مـــدى النجـــاح الـــذي يمكـــن أن تحققـــه هـــذه 

ب إدارتهـا وهـذا ال يتوقـف فقـط علـى أسـلو . أهـدافها االجتماعـات فـي بلـوغ
أســـلوب اإلعـــداد المســـبق لهـــا،  أثنـــاء انعقادهـــا، بـــل يتوقـــف أيضـــًا علـــى

   .أثناءها وأسلوب المتابعة الالحقة لما تم االتفاق على تنفيذه
من أجل توفير مقومات النجاح ألّي مـن االجتماعـات التـي يـتم عقـدها ال 

  :من القيام بما يلي بد

 

  .االجتماعالتأكد من أن هناك حاجة فعلية لعقد  -١

  .تحديــد بدقــة ووضــوح، الهــدف الــذي يــتم عقــد االجتمــاع لتحقيقــه -٢

  .المناسـبين لـدعوتهم إلـى حضـور االجتمـاع اختيـار فقـط األشـخاص -٣

لعقـد االجتمـاع، وكـذلك المـدة  تحديـد التـاريخ والوقـت المالئـم للجميـع -٤ 
  .المخصصة له

  .االجتماع تحديد المكان المالئم لعقد -٥ 

  .تحضير جدول أعمال واضح ودقيق لالجتماع -٦  

الدعوة إلى حضور االجتماع تتضمن هدف االجتماع  التأكد من أن-٧   
انعقـــاده والمـــدة المخصصـــة لـــه،  والمشـــاركين فيـــه وتـــاريخ ووقـــت ومكـــان



  

١٠٨

ــــــوب ــــــه والمســــــتندات والوثــــــائق المطل ــــــى جــــــدول أعمال مــــــن  باإلضــــــافة إل
  .جتماعالمشاركين إعدادها وٕاحضارها معهم إلى اال

لالجتماع، واالسـتعداد الميـداني لعقـده، بمـا  التجهيز الكامل والدقيق-٨    
  .الالزمة في ذلك مكان االجتماع واألدوات المساعدة

  تزويد المشاركين بكافة المعلومات الضرورية لمساهمتهم  -٩      
  .االجتماع الفّعالة في

 الجتماع، وذلكاالستعداد الجّيد والمناسب للمدعوين إلى حضور ا -٩

  .بهدف المشاركة الفاعلة فيه

بعد أن يكون  بدء االجتماع في الوقت المحّدد له بالضبط، وذلك-١٠
  .قد تم إبالغ المشاركين ضرورة أن ال يتأخروا عن هذا الوقت

الحــرص أثنــاء االجتمــاع، علــى التــزام جــدول األعمــال المقــّرر،  -١١
بنـوده تفـتح البـاب واسـعًا أمـا أّي مخالفة ل وذلك مهما كلف األمر، ألن

االجتماع ومنعـه مـن تحقيـق  حالة من الفوضى تؤدي حتمًا إلى إفشال
  .الهدف المرجو من انعقاده

باهتمام إلى كل ما يطرحـه المشـاركون  استماع رئيس االجتماع -١٢ 
  .من أفكار وأراء ومالحظات من خالل االجتماع



  

١٠٩  

ات البنـــاءة وطـــرح تشـــجيع المشـــاركين علـــى إبـــداء المالحظـــ -١٣  
تقـّدم عناصـر جديــدة تسـاهم فـي تحقيـق الهــدف  األفكـار الخالقـة التـي
  .المتوخى من االجتماع

رئيس االجتمـاع للنقـاش أو محاولـة السـيطرة عليـه،  عدم احتكار-١٤ 
للحصـول علـى فرصـتهم العادلـة  وذلك إلفساح المجـال لآلخـرين أيضـاً 

  .في إبداء الرأي ووجهة النظر

االجتمــــاع آلراء وأفكـــــار ومالحظـــــات جميـــــع  تــــرام رئـــــيساح-١٥     
  .متوافقة مع آرائه وأفكاره المشاركين في االجتماع، حتى ولو لم تكن

أمـر سـلبي، بـل  عـدم النظـر إلـى تعـدّد اآلراء واألفكـار علـى انـه -  ١٦   
  .اعتباره وسيلة ضرورية للوصول إلى القرار األفضل واألنسب

  الجتماع بالموضوعية، وعدم تحّيزه لبعض تمُتع رئيس ا   -١٧     
  .المشاركين دون اآلخرين

تمُتع رئيس االجتماع بالمرونـة والجـرأة فـي تغييـر رأيـه، إذا مـا  -١٨     
  .أثناء االجتماع تكّشفت له حقائق جديدة

 اتخـــاذ القـــرارات المناســـبة التـــي تحقـــق الهـــدف المتـــوخى مـــن -١٩    

   .االجتماع، وذلك دون أّي تسرع
اتخاذهـــا خـــالل  توزيـــع مســـؤولية متابعـــة تنفيـــذ القـــرارات التـــي تـــم .-٢٠

  .االجتماع، على مختلف المشاركين فيه



  

١١٠

كل قرار مطلوب تنفيذه الحقًا، علـى أن  تحديد تاريخ أقصى إلنجاز-٢١ 
 ال يتم تجاوز هذا التاريخ مهما كان الثمن

منـه تنفيـذه التأكد من أن الجميع قـد فهـم واسـتوعب مـاهو مطلـوب  -٢٢ .
  .بعد االجتماع

توثيـــــق االجتمـــــاع، مـــــن خـــــالل تـــــدوين محضـــــر االجتمـــــاع بالدقـــــة -٢٣
  .والتفصيل المطلوبين

بعد انتهـاء االجتمـاع، إرسـال مـذكرة خّطيـة إلـى كـل مـن المشـاركين -٢٤ 
مطلـوب إنجـازه والتـاريخ المتوقُـع لإلنجـاز، مـع تحديـد أّي  تتضـمن مـا هـو

  .قيام به مع اآلخرينال نوع من التنسيق يحتاج إلى

االجتمـــاع، وذلـــك  متابعـــة تنفيـــذ القـــرارات التـــي تـــم اتخاذهـــا أثنـــاء-٢٥  
  .لضمان تنفيذها في األوقات المحّددة لها
  



  

١١١  

  :حل المشكالت واتخاذ القرارات: والعشرون لسادسةا
 

  :تمر بمراحل هي إن حل المشكالت واتخاذ القرارات عملية      

   :تحديد المشكلة -١
وخلفياتهـــا، وتبـــرز  التعمـــق فـــي دراســـة المشـــكلة لمعرفـــة تفاصـــيلها      

 المشـاركة الجماعيـة فـي تحديـد المشـكلة حيـث تعتبـر أكثـر بـروزًا ونضـجاً 

مــن المجهــود الفــردي ألن مقــدرة الفــرد ال تمكنــه مــن اإلحاطــة بمالبســات 
   .المجهود الجماعي المشكلة بعكس

 

   :تحديد الهدف -٢
لمــا تنــوي إتباعــه فــي  ن تحققــه وتجنــب أي ذكــرحــدد مــا الــذي تريــد أ   

   .سبيل الوصول لهذا الهدف
 

   :تحديد البدائل-٣
مرحلـــة التحـــري والتفتـــيش عـــن الحلـــول المختلفـــة لحـــل  يقصـــد بـــذلك     

أن يضـع اإلداري عـدد أكبـر مـن  المشكلة التي تم تشخيصـها بدقـة ويجـب
البـــديل  الحلـــول البديلـــة حتـــى يضـــمن عـــدم وقوعـــه فـــي الخطـــأ واختيـــار

   .المناسب
  
 



  

١١٢

   :تقويم البدائل -٤
   :االعتبارات التالية يجب أن نقيم كل حل بديل مع مراعاة      

والماديــة المالئمــة  إمكانيــة تنفيــذ البــديل ومــدى تــوافر اإلمكانــات البشــرية
   .لتنفيذه

   .تحقيقها والخسائر المحتملة التكاليف المالية لتنفيذه واألرباح التي يتوقع 
اســـتجابة المرؤوســـين  اســـات النفســـية واالجتماعيـــة لتنفيـــذه ومـــدىاالنعك

   .للبديل وحسن توقيت تنفيذه
   .تساعد في تقويم البدائل وٕاثراء النقاش وال شك أن المشاركة الجماعية

 

   :اختيار البديل -٥
االختيــار األنســب للبــدائل المتاحــة وينبغــي مراعــاة اختيــار  وهنــا يــتم       

االســـتغالل األمثـــل لعناصـــر اإلنتـــاج الماديـــة  إلـــىالبـــديل الـــذي يـــؤدي 
ينبغــي تضــمن اختيــار البــديل  والبشــرية المتاحــة بأقــل جهــد ممكــن، كــذلك

االســــتعجال  تحقيــــق الســــرعة المطلوبــــة الســــيما إذا كــــان الحــــل يتطلــــب
والشـك أن االشـتراك الجمـاعي فـي اختيـار البـديل يعطـي األفـراد . والسرعة

تنفيـــذ القـــرار الـــذي اتخـــذ بنـــاء علـــى مـــن األمـــان كـــذلك الحمـــاس ل نـــوع
   .مشاركتهم

 

   :القرار تنفيذ -٦



  

١١٣  

 تنفيـذ القـرار علمـًا بـأن مرحلـة تنفيـذ –بعـد اختيـار البـدائل  –وهنـا يلـزم   

القــرار تتطلــب نوعــًا مــن المتابعــة وتعــاون اآلخــرين ومراقبــة التنفيــذ للتأكــد 
   .التطبيق من سالمة

  
   :المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات

للمشاركة في اتخاذ القرارات مما يساعد على  إعطاء المرؤوسين فرصة   
فعاليتــه لتحقيــق الهــدف المرجــو منــه  تقويــه نوعيــة القــرار المتخــذ وزيــادة

ألنهــم شــاركوا فــي صــنع  وكــذلك زيــادة التــزام األفــراد بتنفيــذ جميــع بنــوده
   .همانتمائ القرار مما يساعد على رفع روحهم المعنوية وزيادة درجة

  
  :فوائد المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات

  .لفهم المرؤوسين للقرار وقبولهم له تحقق المشاركة -١

المرؤوسـين بتنفيـذ القـرار وحماسـهم  تـؤدي المشـاركة إلـى زيـادة التـزام-٢  
  .لهذا التنفيذ

  .المرؤوسين ألهداف القرار تحقق المشاركة استيعاب -٣  

  تتمثل في  إشباع الحاجات العليا لإلفراد والتي تتيح المشاركة   -٤ 
  .االستقالل والشعور بالذاتية واإلنجاز

  أسلوب يعتبره أفراد الجماعة  عندما تتم المشاركة من خالل   -٥ 



  

١١٤

بأسـلوب وافـي فـإن  مشروعًا قبـل عقـد االجتماعـات للمناقشـة وٕادارة النقـاش
  .واإلذعان لهالجماعة تمارس ضغوطا على أفرادها لقبول القرار 

تمكن المشاركة الجماعية من زيادة فرص التعـاون بـين األفـراد لحـل  -٦  
  .المشكالت المشتركة

  



  

١١٥  

 :رؤية الصورة األشمل:والعشرون لسابعة ا

ينظر القـادة إلـى األمـور بشـمولية وبعـد نظـر، ويسـعون جاهـدين لنقـل     
م هـــــذه الصـــــورة إلـــــى اآلخـــــرين، وبعـــــض القـــــادة يفشـــــلون فـــــي نقـــــل رؤاهـــــ
  .ومفــــاهيمهم لآلخــــرين، وهــــذه الخطــــوة المهمــــة التــــي تميــــز القائــــد الفعــــال

  
  :رؤية الصورة الشاملة* 

إن القيم والحقائق هي التي تحدد مفاهيم الصـورة الشـاملة، وعنـدما        
ال يمتلك المدير الحقائق الوافيـة والقـيم العاليـة لـن يسـتطيع تحديـد الصـورة 

قلها لآلخرين، ألن فاقـد الشـيء ال يعطيـه، الشاملة، وبالتالي لن يستطيع ن
لــذلك عــادة مــا يــنجح اإلداريــون فــي إدارة العمــل ولكــنهم ال يوفقــون لقيــادة 

ال يسـاعدونهم فـي  -بكـل بسـاطة-اآلخرين ونقل رؤاهم إليهم؛ ألن أولئـك 
  .استيعاب ما يحدث لهم وحولهم 

  
  :توصيل الصورة األشمل لآلخرين* 

صـــبح قائـــدًا فعـــاًال يجـــب عليـــك أن توضـــح إذا كـــان طموحـــك أن ت       
مفاهيمك بطرائق يسهل على اآلخرين استيعابها، لذا على القائـد أن يتأكـد 
دائمــًا مــن وضــوح الحقــائق لآلخــرين، وأنهــا رســخت فــي عقــولهم وأدركوهــا 



  

١١٦

تمامــــــًا، بشــــــرط أن تالمــــــس هــــــذه الحقــــــائق احتياجــــــات وآمــــــال ومشــــــاعر 
  .اآلخرين

  
لــدفع اآلخــرين إلنجــاز العمــل ، بــل عليــك  إن الحقــائق وحــدها ال تكفــي* 

ــــات واآلمــــال  ــــوعي بالرغب ــــث تنقــــل ال ــــيم بحي ــــائق مــــع الق أن تســــتثمر الحق
  . والعواطف التي تساعد على نشر رؤيتك 

  
  



  

١١٧  

  :التأثير على اآلخرين:والعشرون لثامنةا
لــــن تســــتطيع كقائــــد أن تــــؤثر فــــي اآلخــــرين مــــا لــــم تتخلــــل داخــــل       

  .فهم وهذا ما يعرف بالتقمص العاطفي مشاعرهم وأحاسيسهم وعواط
  
هـو القـدرة علـى اسـتيعاب الصـورة كاملـة مـع تفهـم مـا يـدور  :االعتناق * 

  .بخواطر ومشاعر اآلخرين مع إدراك التأثير عليهم 
  
  االستماع* 

لكــي تصــبح قائــدًا فــاعًال يجــب أن تنظــر إلــى الصــورة كاملــة لكــي       
ر فــي اآلخــرين يجــب عليــك أن تســتطيع أن تــؤثر فــي اآلخــرين، ولكــي تــؤث

  :تستمع لهم، والمهم أن تستمع بحق لآلخرين عن طريق ما يلي
  
لذا يجب عليـك التركيـز واإلنصـات إلـى حـديث :  اجعل ذهنك صافياً  ٠١

  .اآلخرين وعدم االنشغال بأي صارف 
عنـــد اســتماعك للشـــخص الـــذي أمامــك، بغـــض النظـــر :  كــن صـــريحاً  .٢

  لفك ؟عما يقوله هل يوافقك أو يخا
افهم ما يقوله اآلخرون لك ، واطـرح األسـئلة للتوضـيح  :اطرح األسئلة .٣

  .والتفصيل ال للتعجيز واإلحراج 



  

١١٨

اللسان يخبرك بما يدور في العقـول، بينمـا حركـات : ادرس لغة الجسد .٤
الجســـد تخبـــرك بمـــا يـــدور فـــي الـــروح، لـــذلك أحِســـن اســـتخدام لغـــة الجســـد 

  .لتستمع وتفهم بشكل أكبر 
إن التفاعل مع الشخص المتحدث تعطيه شـعوًرا أنـك تفهـم  :العترافا .٥

  .ما يعنيه، وبأنك تفهم مشاعره وأحاسيسه
تجـاذب الحـديث مـع الشـخص المتحـدث، وأعـد صـياغة :  تبادل الرأي .٦

  .كالمه، وتبادل معه المشاعر واألحاسيس
  
قبــل الخــوض فــي الحــديث والكــالم الكثيــر، فعنــدما : لخــص الموضــوع ٠٧
كـــد مـــن انتهـــاء المتحـــدث عـــن الحـــديث الســـابق، لخـــص حديثـــه بـــدون تتأ

  .مقاطعة ثم اتركه يتابع الحديث 
  
يجـــــب عليـــــك كقائـــــد فاعـــــل أن تظهـــــر اهتمامـــــك :  أظهـــــر االهتمـــــام ٠٨

بالمتحــدث، وأن تصــل وٕايــاه إلــى درجــة االعتنــاق العــاطفي، ولــن يســتطيع 
وآمــــال أي قائــــد أن يــــنجح دون هــــذه الرابطــــة التــــي هــــي نقــــل احتياجــــات 

ومشاعر اآلخرين، وكذلك يجب أن تكون هـذه المشـاعر صـادقة مـن لـدن 
  .القائد حتى يحصل على والء اآلخرين، إذ ال قيادة دون والء 



  

١١٩  

  
بـــدون التـــزام ال يوجـــد والء، وبـــدون والء ال : أظهـــر مشـــاعر االحتـــرام ٠٩

توجـــد قيـــادة ، وٕاذا أردت أن تحقـــق هـــذه المقولـــة عليـــك أن تحتـــرم حقـــوق 
إن تقـــدير اآلخـــرين ســـر مـــن . ات ومشـــاعر وأحاســـيس اآلخـــرينواحتياجـــ

  .أسرار القيادة الناجحة 
  
  االتصال القائم على الصراحة 

إن االتصـال . إن الوضوح والصراحة ركيزتان من ركـائز القيـادة الناجحـة 
مصـداقية لـدى اآلخرين،وبالتـالي  -كقائـد–مع اآلخرين بوضوح يشكل لك 
  . عبر قنوات االتصال الفاعلة تستطيع أن تؤثر على اآلخرين

  
  



  

١٢٠

  خلق روح التعاون:والعشرون لتاسعةا
يــدرك القائــد النـــاجح أن خلــق روح التعــاون فـــي المنظمــات شـــرط         

أساس من أساسات النجاح، ال شك أن تنظـيم فـرق ألداء العمـل تزيـد مـن 
التحــام وتماســك والتصــاق األفــراد ممــا يزيــد مــن مؤشــرات التعــاون بيــنهم، 

  .ى يتم ذلك ال بد من الجمع بين ديناميكية العمل ودينامكية العملية وحت

  :ديناميكيات العمل*

يجـــــب علـــــى القائـــــد النـــــاجح أن يوجـــــه تفكيـــــره وطاقتـــــه لتحقيـــــق         
اإلنتاجيـــة للجماعـــة، وحتـــى تكـــون قائـــدًا ناجحـــًا يجـــب عليـــك مســـاعدة أيـــة 

وعــــة تــــدفع جماعــــة تنتمــــي إليهــــا لتحقيــــق أهــــدافها مــــن خــــالل وســــائل متن
ــــق أهــــدافها  ــــا . الجماعــــة وتوجههــــا نحــــو تحقي ــــف نقــــود : والســــؤال هن كي

  اآلخرين من أجل تحقيق األهداف ؟

  :ولإلجابة عن ذلك يوجد عدة طرائق لتسهيل تحقيق األهداف ، وهي 

  اجتماعات دورية للرؤساء ، وٕادارة الموارد:  أنشطة اإلدارة ٠١
  .راء والدعوة لالجتماعتقديم االقتراحات وطرح اآل :المبادرة  ٠٢
  .التحقق من دقة البيانات:  البحث عن المعلومات ٠٣
توفير الموارد المطبوعة والمرئية وتقديم :  إعطاء المعلومات ٠٤



  

١٢١  

  .المعلومات 
معرفة وجهات النظر لها فوائد في اتخاذ : الرجوع إلى آراء اآلخرين ٠٥

  .القرارات
  .حدد الفوائد ألفكاركاطرح وجهة نظرك و : التعبير عن اآلراء ٠٦
ناقش األفكار الجديدة وبصراحة، وأطلق :  طرح أفكار مفاجئة ٠٧

  .العنان لخلق االبتكار والتجديد في طرح األفكار وتوجيهها 
استخدم التحليل المنطقي للحقائق، واستخلص : التفضيل والتطوير ٠٨

  .البيانات من النتائج المتاحة 
  .ناصب وتنظيم األنشطةتحديد الم:  التشكيل والتكيف ٠٩
تقريب وجهات النظر أثناء االجتماعات أو المناقشات :  التلخيص ٠١٠
  .وغيرها
اقتراع الجماعة حول استعدادها التخاذ : السعي للموافقة الجماعية ٠١١

  .القرارات وحل الخالفات والمنازعات
الوصول إلى التزام جماعي في  :الحصول على الموافقة الجماعية  ٠١٢
ول على قرار أو حل لقضية ما ، وهذا األمر ال يتأتى إال بالموافقة الحص

  .الجماعية على قرار أو حل لقضية ما حتى يثبت عدم جدواه 
  .إيجاد المقاييس والتقاييم المناسبة للتقييم  :وضع معايير  ٠١٣
  .هو عملية قياس األفكار واآلراء طبقًا للمعايير المقررة :التقييم ٠١٤



  

١٢٢

  .تأدية مهمة جماعية لتحقيق الهدف المنشود :  اإلنتاج ٠١٥
تدوين الملحوظات أو كتابة التقارير وتوصيل :  كتابة التقارير ٠١٦

  .المعلومات إلى الراغبين في معرفة المعلومات
  .تمثيل الجماعة خارجيًا بقراراتها وأعمالها:  التمثيل ٠١٧
ستمرار الفريق توفير المواد وأداء األعمال التي تضمن ا :الصيانة ٠١٨

  .ألداء عمله بيسر وسهولة
سلَّط تفكيرك على إنجاز العمل مهما كلف األمر، ألن إنجازاتك سوف * 

  .تجعل اآلخرين يلتفون حولك والعكس صحيح 
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 :والحيويةالتزود بالطاقة :الثالثون 

علــى القائــد النــاجح أن يــزود الجماعــة بالطاقــة الالزمــة، وشــحذ الهمــم     
مستمر، ويتطلب ذلك وجود الحيوية التي يتمتع بها القائـد،  والعزائم بشكل

وهــي منحــة مــن اهللا تســلب  Charismaوهــي الجاذبيــة الشخصــية للقائــد 
مــن خاللهــا لــب اآلخــرين، وتحظــى بــدعمهم بســبب ســماتك الشخصــية ، 

  :وهذه ثالثة أنواع من سلوك القائد الفعال والمؤثر
  
  :االلتزام بالقيم ٠١
ز القائد الناجح هي التزامه بالقيم والمبادئ في األزمات السمة التي تمي   

والمســــرات، فهــــي المحــــك الحقيقــــي للقائــــد، فعليــــك كقائــــد نــــاجح أالَّ تقبــــل 
ــــة وســــبل  ــــك، وأن تتمســــك بهــــا مــــع المرون ــــى قيمــــك ومبادئ المســــاومة عل
تحقيقها، إن قيمك ومبادئك هي الخطوط البارزة التي تنطلق منها قراراتـك 

    .ك وسلوكك وتصرفات
  :الحماس ٠٢

إن القائــد النــاجح لديــه شــعور يدفعــه ويوجهــه نحــو الحيــاة والجماعــة،      
وهذا الشعور هو الذي نعني به الحماس الذي يتميز به القـادة النـاجحون، 
الذين يظهـرون حماسـهم نحـو الحيـاة والجماعـة، وتحقيـق أهـدافها وآمالهـا، 

المتفائلـــة يطلـــق عليهـــا وينظـــرون إلـــى الـــدنيا نظـــرة تفـــاؤل، وهـــذه النظـــرة 
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وهــي االعتــراف بصــعوبة الموقــف مــع االلتــزام الحقيقــي ) التفــاؤل الــواقعي(
  .بالمبادئ والقيم وتحقيق األهداف 

هــــو معرفــــة الخصــــوم مــــع اإليمــــان بقيمــــك ومبادئــــك :  التفــــاؤل الــــواقعي
وقدراتك وقدرات اآلخرين على تحقيق النجاح، وهـذا األمـر يوجـد الحمـاس 

.  
  
يتمتع القادة العظماء بالطاقة والحيوية الالزمة إلدارة شؤونهم  :الطاقة ٠٣

الخاصة والعامة مع القدرة على مواجهة الضغوط والصـعاب، وٕانجـاز كـل 
مــا هــو مطلــوب ، هــذه القــوة علــى االحتمــال نابعــة مــن الحميــة الشخصــية 

  .التي يتمتع بها القادة الناجحون 
  
  :الحمية الشخصية* 

ار الحيوية والنشاط مقترنة بعدة أمـور مـن أهمهـا ، إن التحكم باستمر      
اللياقة البدنية ، ونمطية الغذاء السليم المتوازن، والراحة، كل هذه األشـياء 
تساهم في تشـكيل مزاجـك ونظرتـك تجـاه نفسـك واآلخـرين، وتعطيـك دعمـًا 
ــــد القــــوة،  قويــــًا لاللتــــزام بقيمــــك ومبادئــــك وتحقيــــق أهــــدافك، ألن القــــوة تول

    .لد الضعف والضعف يو 
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  :االلتزام يعزز القوى * 
إن العالقــة بــين الطاقــة وااللتــزام عالقــة طرديــة ، فنجــد أنــه كلمــا زاد     

شعورك بالطاقة زاد إحساسـك بـااللتزام ، وكلمـا زاد شـعورك بـااللتزام ، زاد 
شعورك بالطاقة والحيوية، وكلما زادت طاقتك وحيويتك كنـت قائـدًا ناجحـًا 

والحيويـة الالزمـة إلنجـاز العمـل تنبـع مـن إيمانـك بقيمـك  إن هذه الطاقة. 
ـــــة  ـــــالقيم والحمـــــاس والطاق ـــــق أهـــــدافك ، ف ـــــداتك مـــــع التزامـــــك بتحقي ومعتق

  . والحيوية هي عناصر مهمة في زيادة الجاذبية الشخصية للقائد الناجح 
  

    



  

١٢٦

  :صفات القادة الملتزمين بالمبادئ: الحادية والثالثون 
  ." القيادة على ضوء المبادئ" في كتابهكما يراها ستيفن كوفي  

 االستماع، الدورات، التدريب، القراءة :أنهم يتعلمون باستمرار.  
 ينظــرون إلــى الحيــاة كرســالة : أنهــم يســارعون إلــى تقــديم الخــدمات

  .إنهم يشعرون بالحمل الثقيل وبالمسؤولية، ومهمة ال كمهنة
 نشــــيط  فالقائــــد مبــــتهج دمــــث ســــعيد :أنهــــم يشــــعون طاقــــة إيجابيــــة

مشـــرق الوجـــه باســـم الثغـــر طلـــق المحيـــا تقاســـيم وجهـــه هادئـــة ال 
. متفائــــل إيجــــابي، يعــــرف العبــــوس والتقطيــــب إال فــــي موضــــعهما

  .وتمثل طاقتهم شحنة للضعيف ونزعًا لسلبية القوي
 ال يبالغ القائد في رد الفعل تجاه التصـرفات  :أنهم يثقون باآلخرين

أن هنــاك فرقــًا كبيــرًا بــين ويعلمــون ، الســلبية أو الضــعف اإلنســاني
فلــدى النــاس إمكانــات غيــر مرئيــة للتصــحيح ، اإلمكانــات والســلوك
  .واتخاذ المسار السليم

 ومتميـــزون ، فهـــم نشـــيطون اجتماعيـــاً : أنهـــم يعيشـــون حيـــاة متوازنـــة
ويشــعرون بقيمــة ، ويتمتعــون بصــحة نفســية وجســدية طيبــة، ثقافيــاً 

وهـــــم أبعـــــد مـــــا ، تأنفســــهم وال يقعـــــون أســـــارى لأللقـــــاب والممتلكــــا
ويفرحـون ، يكونون عن المبالغـة وعـن تقسـيم األشـياء إلـى نقيضـين



  

١٢٧  

وٕاذا مــــا أخفقـــوا فـــي عمــــل رأوا هـــذا اإلخفــــاق ، بإنجـــازات اآلخـــرين
  .بداية النجاح

 ينبــع األمــان لــديهم مــن الــداخل ولــيس  :نهــم يــرون الحيــاة كمغــامرةأ
ن مــــن الخــــارج ولــــذا فهــــم ســــباقون للمبــــادرة تواقــــون لإلبــــداع ويــــرو 

أحـــداث الحيـــاة ولقـــاء النـــاس كأفضـــل فرصـــة لالستكشـــاف وكســـب 
  .الخبرات الجديدة؛ إنهم رواد الحياة الغنية الثرية بالخبرات الجديدة

 يتكـــاملون مـــع غيـــرهم ويحســـنون أي : أنهـــم متكـــاملون مـــع غيـــرهم
ويعملــــون مــــع اآلخــــرين بــــروح الفريــــق لســــد ، وضــــع يــــدخلون فيــــه

يتــرددون فــي إيكــال األعمــال وال ، الــنقص واالســتفادة مــن الميــزات
  .إلى غيرهم بسبب مواطن القوة لديهم

 ـــذات ـــى تجديـــد ال ـــدربون أنفســـهم عل ـــدربون أنفســـهم علـــى : أنهـــم ي ي
البدنيــــة والعقليــــة : ممارســــة األبعــــاد األربعــــة للشخصــــية اإلنســــانية

فهــــم يمارســــون الرياضــــة والقــــراءة والكتابــــة . واالنفعاليــــة والروحيــــة
وكظــــم الغــــيظ ويتــــدربون علــــى فــــن  ويتحلــــون بالصــــبر، والتفكيــــر

ومـن الناحيـة الروحيـة ، االستماع لآلخرين مـع المشـاركة الوجدانيـة
يصلون ويصـومون ويتصـدقون ويتـأملون فـي ملكـوت اهللا ويقـرءون 

وال يوجــد وقــت فــي يــومهم أكثــر عطــاء . القــرآن ويتدارســون الــدين
ـــــدرب علـــــى األبعـــــاد األربعـــــة  ـــــذي يخصصـــــونه للت مـــــن الوقـــــت ال



  

١٢٨

ومـــن ُشـــغل بالنشـــاطات اليوميـــة عنهـــا كـــان ، إلنســـانيةللشخصـــية ا
 .كمن شغل بقيادة السيارة عن ملء خزانها بالوقود

  



  

١٢٩  

  العادات السبع للقادة اإلداريين :والثالثون  الثانية 
  :كما يراها ستيفن كوفي في كتابه الشهير

 وهـذه الخصـلة تتصـل بمـدى معرفـة الـذات  :كن مختارًا الستجابتك
فـــال تجعـــل ألي شـــيء أو أي ، الميـــول والقـــدراتومعرفـــة الـــدوافع و 
مـؤثرًا بالدرجـة األولـى ، كن فـاعًال ال مفعـوًال بـه، أحد سيطرة عليك

وال تتهـــرب مـــن المســـؤولية أبـــدًا ، وهـــذا ســـيعطيك ، ال متـــأثرًا دومـــاً 
درجـــة مـــن الحربـــة وكلمـــا مارســـت هـــذه الحريـــة أصـــبحت مختـــارًا 

ســـتجابة بنـــاء علـــى بهـــدوء لـــردود أفعالـــك وتكـــون ممســـكًا بزمـــام اال
  .قيمك ومبادئك

 يعني ابـدأ ونظـرك علـى : لتكن غايتك واضحة حينما تبدأ بعمل ما
فتحتاج إلى إطالق الخيال ليحّلق بعيدًا عن أسـر الماضـي ، الغاية

  .وسجن الخبرة وضيق الذاكرة
 وهـذه مرتبطــة بالقـدرة علــى : أجعـل أهميـة األشــياء بحسـب أولويتهــا

ادة فال تجعل تيار الحياة يسـيرك كيفمـا ممارسة اإلدارة وضبط اإلر 
بــل اضــبط أمــورك وركــز اهتمامــك علــى مــا لــه قيمــة وأهميــة ، ســار

ومثــل هــؤالء يكــون لهــم أدوار بــارزة ، وٕان لــم يكــن أمــرًا ملحــًاً◌ اآلن
  .وقوية في حياتهم



  

١٣٠

 أن تؤمن أن نجاح شخص ما : فكر على أساس الطرفين الرابحين
مكان حل المشـاكل بمـا يفيـد وتحاول قدر اإل، ال يعني فشل اآلخر

وهــذه الخصــلة تــرتبط بعقليــة ثريــة واســعة األفــق عظيمــة ، الجميــع
  .المدارك تتبع عقلية الوفرة ال عقلية الشح والندرة 

 وتــرتبط هــذه الخصــلة : ثــم اســع إلــى أن تُفهــم، اســع أوًال ألن تفهــم
فمــــن الخطــــأ أن يكــــون اســــتماعك ألجــــل ، بــــاحترام الــــرأي اآلخــــر

  .بل ألجل الفهم والمشاركة الوجدانيةالجواب والرد 
 فنحن يكمـل بعضـنا بعضـًا نظـرًا  :اجعل العمل شراكة مع اآلخرين

وموقــف المشــاركة هــذا هــو الموقــف ، لالختالفــات والفروقــات بيننــا
  .ال موقف الرابح والخاسر، الرابح للطرفين

 ويقصد بها التحسين المستمر والوالدة المتجددة وأال : اشحذ قدراتك
 .الفرد منا في مكانه بال تقدم ألنه سوف يتأخر حتماً يبقى 

 

  



  

١٣١  

  صفات القائد عند كورتو:والثالثونالثالثة 
  :صفة للقائد هي ١٧ "لمحات في فن القادة"كورتوا في كتابه . ويرى ج •

  الهدوء وضبط النفس  .  
  معرفة الرجال  .  
 اإليمان بالمهمة .  
 الشعور بالسلطة .  
 لقرارالبداهة والمبادرة وأخذ ا.  
 االنضباط   .  
 الفعالية   .  
 التواضع  .  
 الواقعية  .  
 الدماثة والعطف .  
 طيبة القلب  .  
 الحزم   .  
 العدل  .  
 احترام الكائن البشري .  
 إعطاء المثل  .  
 المعرفة  .  



  

١٣٢

 التنبؤ.  
ولكل واحدة من هذه الصفات أمثلة شاهدة من حياة القـادة عبـر التـاريخ ؛ 

ففيهـا مـا يتخـذ مثـاًال واضـحًا فة لنبينـا محمـد وتكفينا السيرة العطرة الشري
علــــى هــــذه الصــــفات الكريمــــة دون اضــــطرار للــــي أعنــــاق النصــــوص أو 

  . اعتساف العبر من القصص دون جالء في الداللة
  



  

١٣٣  

  :من فنون القيادة:والثالثون  لرابعة ا
  :فن إصدار األوامر )١
لهـــــؤالء " صـــــالحيات"هـــــل األمـــــر ضـــــروري؟وهل تملـــــك حـــــق إصـــــداره  •
  ".إشراف"ألشخاص ا
وليسـت الغايـة ، الغاية مـن األمـر سياسـة الرجـال واالسـتفادة مـن قـدراتهم •

  .منه استعراضية أو تعسفية
وحــــّدد الوقــــت ، عــــّين الشــــخص المســــؤول بعــــد إصــــدار األمــــر مباشــــرة •

  .وحدد المساعدين والموارد ، المتاح
نفســك عنــد  وكــن واثقــًا مــن، دقيقــاً ، مــوجزاً ، كــامالً ، لــيكن أمــرك واضــحاً  •

  .إصداره
  
  :فن التأنيب )٢
  .ولتكن بنغمة هادئة ورزينة، أعط المالحظة الضرورية دون تأخير •
ــ • وتجنــب إثــارة الجــروح ، ب ولكــن بعــد تحــري الحقيقــة كاملــة بمالبســتهاأنِّ

  .السابقة
  .   التأنيب الذي ال يتناسب مع الخطأ يعطي نتيجة عكسية •
فعلــه لتجنــب هــذا الخطــأ مســتقبال ؟ مــا الواجــب عليــه : اســأل المخطــئ  •

  .وتوصل معه لحلول عملية 



  

١٣٤

  :فن معالجة التذمرات)  ٣
  .تجنب األوضاع التي تخلق المشكالت •
ثــم ، اســتقبل الشــاكي بالترحــاب واســتمع إليــه وال تــرفض الشــكوى مباشــرة •

  .استمع إلى وجهة النظر األخرى
  .حفظ شكواهوٕاال وضح للشاكي أسباب ، إذا قررت فعل شيء فأفعله •
  :فن المكافأة والتشجيع) ٤
وشــجع معاونيــك ، واعتــرف بإنجــازات األفــراد، اثــن علــى األعمــال الناجحــة •

  .دوماً 
  .وتقبل أفكارهم التجديدية، عاملهم كخبراء فيما يتقنونه •
  .داخل مؤسستك" ثقافة اإلشادة"ال بد من توطيد  •
  .كلف المتميزين بأعمال أهم ومسؤوليات أعلى •
ـــم تجـــد فـــي اللحظـــة تـــذ • كر أنـــه كـــم مـــن عبقريـــات رائعـــة تحطمـــت ألنهـــا ل

المالئمــة رئيســًا صــالحًا يثنــي بعــدل ويشــجع بتعقــل ويهــتم بطريقــة تــذكي نــار 
  .الحماسة

  :فن المراقبة) ٥
وال تظهـر صـفات القائـد ، ولكن التنفيـذ كـل شـيء، إن األمر شيء واحد •

  .ومقدرته إال عند مراقبة التنفيذ
وعليـه أن ال يتـردد فـي توجيـه ، أن يعترف باألعمـال الحسـنةعلى القائد  •

  .االنتباه نحو األخطاء



  

١٣٥  

إن االحتكـــاك مـــع الحقيقـــة بكـــل محاســـنها ومســـاويها يعطـــي القائـــد فكـــرة  •
  .صحيحة أفضل من مئات التقارير

  :فن المعاقبة) ٦
  .لتكن العقوبة متناسبة مع الذنب والمذنب واألحوال المحيطة •
وقــوة الشــر ، فاالجتمــاع يولــد القــوة، قبين فــي عمــل واحــدال تجمــع المعــا •

  .هدامة
ال تعاقــب الــرئيس أمــام مرؤوســيه حتــى ال ينهــار مبــدأ الســلطة وتــتحطم  •

  .سلسلة القيادة
  .ال تناقش مشاغبًا أمام اآلخرين •
  .الخ.. ترك استثارة المعاقب، اللوم، من العقوبة تغيير نوع العمل•
  :آلخرينفن التعاون مع القادة ا) ٧
تــذكر أن غايــة العمــل ليســت لخدمــة أشــخاص أو أغــراض تافهــة وٕانمــا  •

  .لخدمة مثل عليا يتقاسم الجميع متاعب تحقيقها
  .ال بد من وجود رغبة كبيرة في التفاهم المشترك •
  .ليكن نقدك لغيرك من القادة لبقًا في لفظه بناء في غايته •
  .يع عملكال يكن همك مراقبة أخطاء اآلخرين فسوف يض •
ال تتــرك مجــاًال لتفــاقم ســوء التفــاهم علــى دقــائق يســيرة مــا دامــت الفكــرة  •

  .العامة مشتركة
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 الخامسة والثالثون:نصائح للناجحين1 
 

  عليــــك بالمشــــي والرياضــــة والنظافــــة، فــــإن النــــاجحين أقويــــاء أصــــحاء
فـــإذا أردت عمـــًال فعليـــك بالصـــباح فإنـــه } بـــارك اهللا ألمتـــي فـــي بكورهـــا {

 . األوقاتأسعد 

  ال تقف فإن المالئكة تكتب، والعمر ينصرم، والموت قادم، وكل نفٍس
  . يخرج ال يعود

  وأثمــــرت ) بعســــى(وأطلعــــت لــــه ) لعــــلَّ (أنبتــــت لــــه ) ســــوف(مــــن زرع
  . لها طعم الندامة ومذاق الحسرة) بليت(
  إذا أصبحت فال تنتظر المساء، وبادر الفرصة، واحذر البغتـة، وٕايـاك

  . والتردد، وٕاذا عزمت فتوكل على اهللاوالتأجيل 
 كل من سار على الدرب وصل      أربابه ال تقل قد ذهبت  

 َقـْد َعِلـَم ُكـلُّ اإلبداع أن تجيد في تخصصـك، ومـا يناسـب مواهبـك فــ
  ]. ١٤٨:البقرة[َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها ] ٦٠:البقرة[ُأَناٍس َمْشَرَبُهْم 

  أبــو ال يضــير النــاجحين كــالم الســاقطين فإنــه علــٌو ورفعــة، كمــا قــال
  :  تمام

  طويت أتاح لها لسان حسودِ      نشر فضيلٍة  وٕاذا أراد اهللا

                                                 
  عائض القرني–مفتاح النجاح  -  ١
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  النقــد الظــالم قــوٌة للنــاجح، ودعايــة مجانيــة، وٕاعــالٌن محتــرٌم لــه، وتنويــه
  : بفضله

  فهي الشهادة لي بأني كاملُ      من ناقصٍ  وٕاذا أتتك مذمتي

 هــر عظمــاء الرجــال، النــاجح يقــوم بمشــاريع يعجــز عنهــا الخيــال، وتظ
  . وتثير الدهشة والغرابة والتعجب في األجيال

  الناجح ال يعيش على هـامش األحـداث، وال يكـون صـفرًا بـال قيمـة وال
  . زيادة في حاشية

  ،مــن كانــت همتــه فــي شــهواته وطلــب ملذاتــه كثــر ســقطه وبــان خللــه
  . وظهر عيبه وعوره

  النظـــر فـــي الـــدفاتر مـــن خـــدم المحـــابر خدمتـــه المنـــابر، ومـــن أدمـــن
  . احترمته األكابر

  ،من خلق الناجح التفاؤل، وعدم اليـأس، والقـدرة علـى تالفـي األخطـاء
  . والخروج من األزمات، وتحويل الخسائر إلى أرباح

  القطــرة مــع القطــرة نهــر، والــدرهم مــع الــدرهم مــال، والورقــة مــع الورقــة
  . كتاب، والساعة مع الساعة عمر

 وم في السياق، وغدًا لم يولد؛ فـاغتنم لحظتـك الراهنـة؛ أمس مات، والي
  . فإنها غنيمة باردة
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  المــؤمن ال يخلــو مــن عقــٍل يفكــر، ونظــٍر يعبــر، ولســاٍن يــذكر، وقلــٍب
  . يشكر، وجسٍد على العمل يصبر

  ،في الدقيقة الواحدة تسبح مائـة تسـبيحة، وتقـرأ صـفحًة مـن المصـحف
رسـالة، وتتلـو سـورة اإلخـالص  وتطالع ثالث صفحات من كتـاب، وتكتـب

  . ثالثاً 
  كتـاب  ابن سيناءمسلم  مائة مرة، وأعاد  صحيح   النيسابوري  كرر

  . عشر مرات المغنيأربعين مرة، وقرأ بعضهم  الفارابي
  يحفــظ  قتــادةكلهــا فأعادهــا مــن حفظــه، وكــان  ابــن حــزماحترقــت كتــب

  ]]. ما كتبت سوداء في بيضاء : [[ الشعبيحمل بعير، وقال 
  ابــــن ليلــــًة كاملــــة يصــــلي حتــــى أصــــبح، وتــــذاكر  ســــفيان الثــــوريقــــام

الحــــديث هــــو وأحــــد العلمــــاء وقوفــــًا حتــــى الفجــــر، وبقــــي األمــــين  المبــــارك
  . الشنقيطي  يبحث في مسألة يومًا وليلة

  أي-لفظ صلى اهللا عليـه وسـلم ألــف ألـف مـرة  يحيى بن معينكتب :
أقـل مـا : [[ الشـعبيوكان ربمـا كتـب الحـديث خمسـين مـرة، وقـال  -مليون

  ]]. أحفظ الشعر، ولئن شئتم ألنشدنكم شهرًا كامًال 
  الناجح يحترمه أطفال مدينته، والفاشل يسخر منـه كـل أحـد حتـى ولـو

  . اعتذر لهم ألف مرة
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  ر الغــراب، وصــبر صــبر الحمــار، وعــزم مــن بكــر فــي طلــب العلــم بكــو
  . عزيمة الليث، واختلس الفرصة اختالس الذئب، حصل علمًا كثيراً 

الكسالن محـروم، والعاطـل نـادم، ومـاء الحركـة البركـة، ومـن صـال وجـال 
  . غلب الرجال

  ،الطريـــق شـــاق، نـــاح فيـــه نـــوح، وذبـــح فيـــه يحيـــى، وقتـــل فيـــه  عمـــر
  . ، وجلدت فيه ظهور األئمة عليوأهرق فيه دم عثمان ، واغتيل 

  صــحيحه   البخــاريأربــع مــرات، ونقــح  الجمهــرةنســخ ابــن دريــد كتــاب
أحمـد كل حديٍث ويصـلي ركعتـين، أجـر  في ست عشرة سنة، يغتسل عند

نفســه فـي طلــب العلـم، وبــاع  أبـو حنيفــة بعـض َســعف بيتـه فــي  بـن حنبـل
  . ثالثة أياٍم في طلب الحديث سفيانالعلم، وجاع 

  كــان  النــووي يطــالع ويكتــب، ويحفــظ ويصــلي ويســبح، فــإذا نعــس نــام
ابـن في اليوم، وكـان  قليًال وهو جالس، وكان  للشوكاني اثني عشر درساً 

  . يكتب في اليوم خمسًا وعشرين صفحة سيناء
 م كــان إدريــس النبــي عليــه الصــالة والســالم خياطــًا، وداود عليــه الســال

حـدادًا، وأجــر موســى عليــه الصــالة والسـالم نفســه فــي الرعــي، وكــان  ابــن 
  . أبو حنيفة  يبيع البز المسيب يبيع الزيت، و
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 ار، قبل تقضي األعمال، وكتابة اآلثار، فال بقـاء مـع الليـل البدار البد
والنهــار، أعــوذ بــاهللا مــن خســة الهمــم، وســفاهة العــزائم، وســخف المقاصــد، 

  . وثخانة الطبع، وبالدة النفوس
  فــي أحــد ، فهــبَّ إلــى هنــاك : فقــاال عــن الشــهادة فــي بــدر علــيبحــث

التمســها فــي خيبــر ، : ربمــا كانــت فــي الخنــدق ، فســعى إليهــا قــالوا: فقــالوا
  . ما أحسن القتلة في المسجد: تأخر الموعد، قال: فلما أتاها قالوا

  فيـــه، ومـــن حفظـــه وكـــرره يحفـــظ العلـــم للعمـــل بـــه، وتعليمـــه، والتـــأليف
  . وذاكره وذاكر به ودرسه ثبت في صدره

  ،ال بد للنـاجح أن يكـون قـوي المالحظـة، دائـم التركيـز، حافظـًا للوقـت
  . مديمًا للتدبر، طموحًا إلى المعالي

  عمــــروقــــال ]] ذللــــت طالبــــًا فعــــززت مطلوبــــًا : [[ ابــــن عبــــاسقــــال  :
ال يطلــــب العلــــم مســــتٍح وال : [[ مجاهــــدال وقــــ]] تفقهــــوا قبــــل أن تســــودوا [[

 ]].مستكبر 
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  خاتمــة
كــل شــخص قــادر علــى أن يصــبح قائــدًا ، ولــن يســتطيع أن يصــبح       
إال إذا كــــان لــــه أتبـــاع، ولكــــي تكــــون قائـــدًا ناجحــــًا ال بــــد أن تتمتــــع  قائـــداً 

بمعتقدات وقيم ومبادئ مثلى، وسمات شخصية تكسب بها لـب اآلخـرين، 
ويجب عليك أن يكون لديك رؤية واضحة وشـاملة وتكـون قـادرًا علـى نقـل 
رؤياك لآلخرين باختيار نوعية االتصال المناسبة والفعالة في جٍو متعاوٍن 

ـــة العمليـــة، إذا قرنـــت هـــذا كلـــه وم ـــوازٍن بـــين ديناميكيـــة العمـــل وديناميكي ت
بحمـــاس ونشـــاط وطاقـــة وحيويـــة، فســـوف تمســـك بزمـــام القيـــادة والريـــادة ، 

  . وسوف تصبح القائد الناجح الذي تريده أنـت 
  إلى آخر المطاف و وأنت أناوبهذا القدر أخي القائد نصل 

مات و أن يجعلها خالصة لوجهه أسأل اهللا  أن ينفع ويصلح  بهذه الكل
  .الكريم انه نعم المولى ونعم النصير 

  أمير بن محمد المدري
عمران                                                  –اليمن –إمام وخطيب مسجد اإليمان 

Almadari_1@hotmail.com  
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