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مؤسسة  أى  داخل  العمل  يقتضى 
وجود  حكومية  غير  أو  حكومية 
على  مساعدتها  على  يعمل  لها  قائد 
وتحسني  وأهدافها  رسالتها  تحقيق 
والحفاظ  أعضائها  بني  التفاعل 
إال  ذلك  يكون  ولن  تماسكها،  على 
هذا  لدى  مستقبلية  رؤية  بوجود 
القائد، وهذه الرؤية املستقبلية تنبع 
مميزة؛  شخصية  سمات  وجود   من 
عبارة  الديمقراطية  القيادة  ألن 
هذا  به،  يقوم  اجتماعى  دور  عن 
أثناء تفاعله مع أعضاء هذه  القائد 
وتحقيق  نجاحها  أجل  من  املؤسسة 
الذى  والوطنى  االجتماعى  دورها 
أنشئت من أجله واختير هذا القائد 
الناحجة  فاإلدارة  ذلك،  أجل  من 
ألن  ناجح  قائد  يقودها  التى  هى 

اإلدارة سلوك يقوم به القائد.
موقفية القيادة : 

يمكن  شخصية  كسمة  القيادة 
النظر إليها كعملية سلوكية، فاملدير 
أعضاء  سلوك  بؤرة  يمثل  الناجح 
هو  يكون  بل  يقودها  مؤسسة  أى 
الشخص املركزى بداخلها، فاملدير 
االجتماعى  املوقف  وليد  الناجح 
معني،  هدف  اجتماعى  موقف  ولكل 
موقف  لكل  يكون  ذلك  ضوء  وفى 
ذى هدف معني قائد معني وهذا ما 
يسمى بموقفية القيادة؛ ألن القيادة 
نتاج  ولكنها  مطلقًا  أمرًا  ليست 
شخصية  وتظهر  اجتماعى،  موقف 
القائد الناجح عندما يشعر أعضاء 
هذا  إلى  حاجة  فى  أنها  مؤسسة  أى 
ويحرك  يوجه  لكى  الناجح  القائد 
تحقيق  نحو  ومجهوداتهم  سلوكهم 

أهداف املؤسسة  بنجاح.
فسرت  التى  النفسية  النظريات 

القيادة :
 : نظرية السمات الشخصية:

ً
أوال

أو  القيادة  النظرية  تفسرهذه 
أى  مدير  بأن  الناجحة  اإلدارة 
بمجموعة  يتميز  قائدها  أو  مؤسسة 
من السمات الشخصية بغض النظر 
السائدة،  الثقافة  أو  القائد  نوع  عن 
قائد  أى  لدى  موحدة  السمات  هذه 
أو مدير مؤسسة، هذه السمات هى : 

بمعنى  الجسمية:  السمات  1ـ 
يجب  ناجحًا  قائدًا  يكون  لكى  أنه 
السمات  من  بمجوعة  يتميز  أن 
أن  على  تساعده  التى  الجسمية 
طول  مثل  ناجحًا،  قائدًا  يكون 
وسالمة  والحيوية  القوة  القامة، 
فى  السليم  العقل  ألن  الجسم، 
الجسم السليم ومن مظاهر املوهبة 
الجميلة  فالروح  الجسم،  سالمة 

تحل بالجسم الجميل كما قال بعض 
الفالسفة. 

2ـ السمات العقلية واملعرفية: مثل 
داخل  مشكالت  هناك  ألن  الذكاء 
أى مؤسسة تتطلب أن يكون مديرها 
الذكاءات  ببعض  يتميز  قائدها  أو 
الذكاء  ارتفاع  بجانب  املتعددة 
حل  على  قادرًا  يكون  حتى  العادى. 
ابداعية  بطريقة  املؤسسة  مشكالت 

أعضاء  من  ذكاًء  أكثر  يكون  وأن 
املؤسسة ولن يكون ذلك إال إذا كان 
يعيشها  التى  للثقافة  إثراء  هناك 
فالثقافة  املؤسسة،  قائد  أو  املدير 
القرار  اتخاذ  فى  نظر  بعد  تعطية 
تصرف  حسن  لديه  وتجعل  الناجح 
القرار  اتخاذه  سرعة  فى  وحكمة 

املناسب للموقف املناسب.
3ـ السمات االنفعالية : 

شخصية القائد )املدير( الناجح
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د. إبراهيم  محمد املغازى   
قسـم علم النفس -  جامعة بور سعيد ، عضو 

اجمللس العربى  لألخالق واملواطنة 

تشكيل  فى  السمات  أهم  وهى 
الناجح،  املدير  أو  القائد  شخصية 
السلم  يكون  أن  يتطلب  وهذا 
النفسى  )وامليزان  الوجدانى 
عالية  بدرجة  يتميز  لشخصيته( 
لشخصيته،  االنفعالى  الثبات  من 
 فى انفعاالته 

ً
بمعنى أن يكون معتدال

وليس ملتويا )خبيثا أو تافها( حتى 
يكون حكيما فى اتخاذه أى قرار فى 
تنجح  حتى  املؤسسة  أعضاء  صالح 

هذه املؤسسة. 
4ـ السمات االجتماعية والخلقية: 
املدير  أو  القائد  يتمتع  أن  بمعنى 
بالصفة االجتماعية وبمجموعة من 
الذكاء  مثل  االجتماعية  املهارات 
الدم  وخفة  واالجتماعى،  الوجدانى 
والروح املعنوية العالية وروح التعاون 
بها،  يعمل  التى  املؤسسة  أعضاء  مع 
واحترام  املظهر  بحسن  يتميز  وأن 
وااليثار  والصدق  واألمانة  الوقت 
وحسن السمعة والتواضع واملشاركة 

الوجدانية واالجتماعية.

ثانيًا: النظرية املوقفية 
القائد  إلى  النظرية  هذه  تنظر 
اجتماعى  موقف  ونتاج  وليد  بأنه 
تظهر  الناجح  القائد  وأن  معني، 
موقف  فى  شخصيته  سمات 
مشكلة  حل  وكيفية  صعب  اجتماعى 
اجتماعى  موقف  فى  معينة  صعبة 
شخصيته  سمات  تظهر  معني، 
النفسى  التأثير  مدى  بمعنى 
واالجتماعى الذى يحدثه فرد معني 
املؤسسة  أعضاء  أو  اآلخرين  فى 
التى يعمل بها وبالتالى يكون القائد 
أو املدير الذى يختارونه أقل درجة، 
فالقيادة طبقا لهذه النظرية وظيفة 

تنظيمية .
وظائف املدير أو القائد الناجح:

 – السياسة  وضع   – التخطيط 
التنسيق – التنظيم – الحزم والحكم 
وعدم التحيز – وضع نظام للصواب 
املؤسسة  أعضاء  ملحاسبة  والعقاب 
أعضاء  بني  العالقات  ضبط   –

املؤسسة .
أنواع القيادة : 

 – الديمقراطية   – االستبدادية 
القوضوية

القائد  هو  الناجح  القائد 
برأيه،  متشبث  غير  الديمقراطى، 
بل يحترم آراء وفكر وثقافة أعضاء 

املؤسسة،  وأمرهم شورى بينهم.
ِتى 

ْ
ُيؤ  ) العظيم  الله  وصدق 
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القائد الناجح

الحاالت  من  الخوف  يعتبر 
اإلنسان  بها  يمر  التى  الطبيعية 
حياته،  مراحل  مختلف  فى 
االنتقالية،  الفترات  فى   خاصة 
إلى  ه ذاهب 

ّ
أن يعتقد اإلنسان  إذ 

فكلما  املعروف،  غير  املجهول 
بالقادم  اإلنسان  جهل  ازداد 
منه،  خوفه  ازداد  شىء  بأى   أو 
والخوف ضمن الحدود الطبيعّية 
اإلنسان  تحفيز  على  يساعد 
االحتياطات  خذ 

ّ
يت وجعله 

تساعده  التى  الالزمة  والتدابير 
على التعامل مع القادم املجهول، 
ازداد  إن  أما  معه،  وتأقلمه  وبل 
الحدود  هذه  عن  الخوف  معدل 
الطبيعية، فإن ذلك سيعمل حتمًا 
تأدية  عن  اإلنسان  إعاقة  على 
مهامه، فمنسوب الخوف املرتفع 
تدمير  من  ل  يعجِّ اإلنسان  لدى 
هها، ولهذا فقد كان  الحياة ويشوِّ
أن  اإلنسان  على  الضرورى  من 
يعمل جاهدًا على مقاومة الخوف 
السلبى  الذى سيعمل على تدمير 

 .
ً
حياته تدميرًا كامال

طرق التغلب على الخوف
بكافة  االعتراف   

ً
أوال يجب   >

على  تسيطر  التى   املخاوف 
على  قدرته  من  وتحد  العقل 
فاالعتراف  والتفكير،  اإلبداع 
النوع  لهذا  البداية  نقطة  هو  بها 
ألجل  ويمكنكم  املشاكل،  من 
كافة  وكتابة  تدوين  الغاية  هذه 
اإلنسان  بها  يشعر  التى  املشاعر 
خالل حياته، كما يجدر به تدوين 
األسباب  كافة  أيضًا  وكتابة 
بهذا  الشعور  إلى  دفعته  التى 
اإلحساس، كما يمكن كتابة املدة 
التى يبقى خاللها اإلنسان أسيرًا 

لهذه املشاعر.
< يجب القيام بكل األمور التى 
تسبب الخوف، حيث يجب البدء 
بهذا األمر بشكل تدريجى  وليس 
دفعة واحدة، فهذا األمر يساعد 

شيئًا  الشجاعة  استرجاع  على 
تجاوز  إلى  سيؤدى  مّما  فشيئًا 
تواجهه،  التى  للعقبات  اإلنسان 
من  املخاوف  مواجهة  ويمكن 
هزلية  مخاوف  جعلها  خالل 
إلى  عليها،  املستمّر  والضحك 
والسخرية  النكات  إطالق  جانب 
ل حتمًا من قيمة 

ِّ
منها، فهذا سيقل

اإلنسان،  قلب  فى  املخاوف  هذه 
يعاد  طبيعية  أمور  إلى  وستتحول 

اإلنسان عليها. 
أسلوب  باع 

ّ
ات يجب   >

الهادئ،  والتفكير  االسترخاء 
لإلنسان  ر 

ِّ
يوف فاالسترخاء 

والطمأنينة،  والهدوء  الراحة 
األعصاب  تقوبة  على  ويساعد 
على  يعمل  كما  وتهدئتها، 
استرجاع اإلنسان لقدرة التفكير 
املستفيض،  والتحليل  املنطقى 
على  قادرًا  اإلنسان  يجعل  مّما 

التفكير بشكل عقالنى وجّيد. 
على  ب 

ُّ
التغل عملية  تتضمن   >

بالنفس،  الثقة  رفع  املخاوف 
التوبيخ  املجدى  غير  من  ه 

ّ
إن إذ 

الذات  فجلد  للذات،  املستمّر 
جدًا،  كثيرة  سلبّية  مضاّر  له 
فإنه  هذا  من  العكس  على 
بإعادة  البدء  الضرورى  من 
من  والحسابات  األوراق  ترتيب 
األخطاء  من  واالستفادة  جديد، 
مكامن  ودراسة  السابقة، 
تقويتها  ومحاولة  الضعف، 
 

ّ
الحل هو  فهذا  عليها،  ب 

ُّ
والتغل

ملثل هذه املشاكل.
النفس  تطوير  <يجب 
عند  التوقف  وعدم  باستمرار 
األمر  فهذا  فقط،  ة 

ّ
معين نقطة 

سيعمل على زيادة الثقة بالنفس، 
اكتساب  أن  إلى  باإلضافة 
سيساعد  الجديدة،  املعلومات 
سيؤّدى   مّما  اإلبداع،  زيادة  على 
الخوف  على  ب 

ّ
التغل إلى  حتمًا 

واملخاوف.

كيف تتغلب على الخوف؟


