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 "تأث�� وأثر"القيادة 
  

د فعــــل، مـــساو لـــھ 
ــــ	 املقـــدار و مـــضاد لــــھ 
ـــ	 �تجـــاه" يل�ـــل فعـــل  ن؛ $كــــذا !ـــان قــــانو "ر
د الفعــــــل ) إ+ــــــ*ق نيــــــوتن( رحــــــو  ـــا(ل ف34يائيـــ

ً
ــــل، أو الــــــس7ب ، لكــــــ) د الفعــ رن عنــــــدما نتأمــــــل الفعــــــل و 

روالنOيجــة، أو التــأثM4 وLثــر 
ــ	 مجـــال القيــادة، مــن منظــو نفـــEFG واجتمــاB	؛ نجــد الوضــع مختلـــف 
د فعل إYساYي Wش�ل ثابت ومطلق، فعندما نقـار بـ4ن QRـص4ن  Zة  نYس7يا، فال نتخيل $نا استمرا ر ر

ً

رمتعـاقب4ن 
ــ	 قيـادة مؤســسة مـا، غالبــا مـا تظ[ــر 
ً

قدود أفعـال فــر العمـل 
ــ	 تأكيـد أفــضلية أحــد$ما 
؟ نجد mجابات تختلف )مؤسسة/ فرZق(ُملاذا يقبل QRص ما عf	 قيادة : عf	 eخر، و$نا نOساءل

ن يرغبــــو 
ــــ	  نمـــن RــــQص آلخــــر، فيقبــــل الـــبعض مــــن أجــــل tغي4ــــM الوضــــع اr*ـــاq	 لألفــــضل، وآخــــر و ُ

غبة 
	 تحقيق م�اسب مالية،   . وغM4 ذلكرالOسلط والش[رة، والبعض 

نقـــانو (َّعنــدما ع{ــM عــن جـــو$ر مف[ــوم القيــادة بـــ ) نجــو }ـــEF ماكــسوZل(و$نــا قــد أحــسن 
، مــشM4ا إqــ	 )املالحــة

ً
أن أي RــQص �ــستطيع توجيــھ الــسفينة، لكــن تحديــد املــسار يتطلــب قائــدا"

ً
" ،

تي�يـــة،  و�ــ*يح أن أي RـــQص �ـــستطيع tــسيM4 العمـــل، مـــن خــالل القيـــام بالعديـــد مــن Lعمـــال الر
مــات، وترت�ــب LولوZــات، واســOثمار لكــن ت L ــد مــن الــصراعات، واحتــواء*rــق، واZزوحيــد ج[ــود الفر

Zة مستقبلية وا�ـ*ة ومحـددة tع{ـM عـن تطلعـا��م وآمـال[م  ... ؤالوقت، وتوجيھ ج[ود Lفراد نحو ر
فإن $ذا Lمر يتطلب قائدا
ً

.  

تتـــداخل مـــن ولـــ�س مـــن املـــستغرب أن تختلـــف نظرZـــة القيـــادة مـــن RـــQص آلخـــر، ولك��ـــا 
ات ال�E يجب أن يمتلك[ا القادة من أجل أن ي�ونوا أك�M فعالية، فالقيادة توجيھ ولـ�س  رحيث امل[ا
تفتـ�ش، دعـم ولـ�س تـصيد لألخطـاء، مـساندة ولـ�س تجرZـد، مـشاركة ولـ�س سـيطرة،  إنجـاز ولـ�س 

Zُبــادر بتحمــل والقائــد Lك�ــM فعاليـة؛ $ــو مــن �ــستمع بانفتــاح لوج[ـات نظــر eخــرZن، و. تOبـع ع�ــMات
ُاملــسئولية وحــل املــشكالت، و�عتـــذر عنــدما �علــم أنـــھ عfــ	 خطــأ، وZبـــدي اســتعداده Qrدمــة أعـــضاء 

ن دونـھ أو يظ[ـر مـن  والفرZق، وال يكسر القانو ب��ة أنھ قائد، وZتصرف بر�	 عندما يمدح eخر ُ ن
M الرســـمية، $ــو أفــضل منـــھ 
ــ	 �ــEFء مـــا، وZحقــق الت�امــل بـــ4ن �تــصاالت الرســمية و�تـــصاالت غ4ــ

وZـــواز جيـــدا بـــ4ن 
ً نـــة والديناميـــة(و�ـــ4ن ) حفـــظ النظـــام و�tـــساق الـــداخf	(ن 
ـــ	 إطـــار ) والتغي4ـــM واملر

جية لفرZقھ   .رالب�ئة الداخلية واQrا

Zتـھ؛  ؤاملعيار اr*قيقي للقيادة $و التأثM4، فعندما يؤمن فرZق عمل Q�Wـصية القائـد و�ر
ف أو ال وفــإ �م يتعــاونو معــھ م[مــا !انــت الظـــر ادت حـــد��ان مــات ال�ــE تــواج[[م وم[مــا  Lزعقبــات و . ز

Zة؛ إذا لم يكن الفرZق أو QRLاص مقتنعو بك كقائد فـإ �م لـن يتعـاونو معـك  فقا ل[ذه الر نو ن ؤ و
ً

ك 
ــ	 القيــادة؟ : 
ــ	 تحقيــق أ$ــدافك، والــسؤال $نــا ر$ــل قــدمت لفرZقــك أســبابا !افيــة لالقتنــاع بــدو ً

ن التبا عك؟ إذا لم يـتمكن القائـد مـن ترسـيخ مـصداقيتھ وثقتـھ وو$ل يOبعك Lعضاء أل �م مضطر
Zة ال�ـE �عرضـ[ا، فـأو طرZقـة لتقيـيم  عة الكالم أو اQrطابات أو الر للدى فرZقھ فال ¦�م[م مدي ر ؤ و
ذ!ــاء وتـــأثM4 القائـــد ªـــ	 أن تنظـــر إqـــ© RLـــQاص ا¨*يطــ4ن بـــھ؛ مـــن حيـــث مـــدي تـــأثM4ه عfـــ	 ســـلوك[م 

  .قيق[ا لصاr فرZقھواح¬Mام[م لھ مع النتائج ال�E يتم تح

وعنـــدما �عتمـــد قائـــدا عfـــ	 العنــــف والتخوZـــف إلجبـــار النـــاس عfــــ	 فعـــل مـــا يرZـــده؛ فإ �ــــا 
ً

نل�ــست قيــادة حقيقيــة، والعكــس �ــ*يح؛ القــادة Lكفــاء �عتمــدو عfــ	 �ح¬ــMام والــسماح بالقــدر 
مـــن التـــأثM4 ُاملناســـب مـــن اr*رZـــة و�ختيـــار، فعنـــدما يظ[ـــر القائـــد اح¬ـــMام أعـــضاء الفرZـــق والتقليـــل 

عل°�م بقوة السلطة أو املنصب؛ فإنـھ يكـسب اح¬ـMام[م، فالقيـادة الفعالـة تنطلـق مـن عـدة مظـا$ر 
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اك الـــــــذاtي، Lمانـــــــة، املوضـــــــوعية، القـــــــوة : "ومقومـــــــات متمثلـــــــة 
ـــــــ	 راح¬ـــــــMام وتقـــــــدير eخـــــــرZن، mد
Zة املـستقبلية، حـسن التـص ُالعاطفية، التواصل الفعال مع eخرZن، �نضباط، الر رف 
ـ	 الكث4ـM ؤ

وعfــ	 الــرغم مــن ذلــك، ف[نــاك أوقــات . لوالقائمــة تطـو..." مـن املواقــف، واختيــار التوقيــت املناســب 
ة 
	 فر العمل واملنظمات ال�t Eعتمـد " السيطرة"ني�و ف°�ا ن´³  قطرZقة مناسبة للقيادة؛ لك��ا ناد ر

  .عf© القيادة املش¬Mكة

ُّل، الــذين نك��مــا ُوZجــب أن ال يخطــئ أحــد؛ تقــدير L$ميــة وmجــال ِ
ُ ْ َ


ـــ	 رللمنظــو mســالمي 
 	
سة واجبا��م ) القدوة(القيادة، واملتمثل  رال�E �ستمد م��ا Lعضاء النموذج الذي يOبعونھ 
	 مما

ُوتوجيـــھ عالقـــا��م بـــاآلخرZن، وقـــد !ـــان القـــرآن الكـــرZم املوجـــھ Lو لقائـــد Lمـــة mســـالمية محمـــد  َ لّ ِ
ُ- 

َّعليھ الصالة والسالم  َ ف[و القدوة اr*سنة 
	 القيادة وفن التعامل، والقرآن يزخر باآليات الكثM4ة -َّ ُ

رال�E توجھ الرسو 
	 مختلف أمو اr*ياة؛ قال  سو ا¿ أسوة حسنة  ﴿: - tعاq© -ل  	
لقد !ان لكم 
ٌ َ َ ََ َ ْ َُ ٌ ُ

ِ
َّ ِل َر ِ

ْ ُ ََ َْ

ًملن !ان يرجو ا¿ واليوم eخر وذكر ا¿ كثM4ا َ َ ِْ ِ
َ َ ْ ََ َ َّْ ََّ ََ َ َُ ْ َ َْ َ

 -ل، ومن التوج°�ات mل[ية للرسـو ]L :21حزاب[﴾  ِ
َّعليھ الصالة والسالم  حمة من ا¿ ﴿: - tعاq© -ل قو هللا -َّ ِفبما 

َّ َ
ِ ٍ َ َْ َر ِ

َ
ِ لنت ل[م ولو كنت فظا غليظ القلب 

ْ Èَ َ ْ َ ْْ َ َ َ
ِ ِ
َ َ ُ ْ َ ْ ُ

$م 
	 Lمر فإذا عزمت فتو!ل عf© ا¿ ِالنفضوا من حولك فاعف ع��م واستغفر ل[م وشاو ِ ِ
َّ ْ َْ َ َ َ ْْ َُّ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ََ ْ ْ ُّ

ِ ِِ
َ

ِ
ْ ْ ُْ ْ َ َ رَ َ ُ َْ ََ

آل [﴾   ِ
  ].159: عمران

لومـن أبـر التوج°�ـات القياديـة للرسـو  َّلـصالة والـسالم  عليـھ ا-ز  مـن $ـذه eيـة الكرZمــة؛ -َّ
َّالل4ن الذي تمتع بھ الرسـو عليـھ الـصالة والـسالم، وعـدم الفظاظـة وعـدم الـشدة والغلظـة، وLمـر  َّ ُل َّ َ

، وLمـــر بالتو!ــــل عfـــ© هللا Wعــــد العـــزم 
ـــ	 جميــــع Lمـــو ربـــالعفو عـــن �ــــ*ابتھ، وLمـــر بالOــــشاو  و
ــــ	  .ر
ُت ال�E توجھ الرسو كقائد ل[ـذه Lمـة، وتدفعـھ إqـ© حـسن التعامـل، ُالقرآن الكرZم الكثM4 من eيا ْ

ِ
ُ َ َّّ ُ ٍ ل ِ

ُ

�ـك باr*كمـة واملوعظـة اr*ـسنة وجـادل[م بـال�ª Eـ	  ﴿: - tعاq© -من $ذه eيات قولھ  َادع إq© سـ7يل  ُ َِ ِ ِ
َّ

ِ ِ ِ
ْ َْ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ّ ََ َ ْ ْ َ ُ
رِ ِ

ْ

�ك $و أعلم بمن ضل ع َأحسن إن  َّْ ََ ُْ َُ ُ َّ
ِ ِ

َ َ ََ ََ رَّ َن س7يلھ و$و أعلم بامل[تدينْ ْ
ِ ِ ِ

َ ْ ُ ْ
ِ

ُ َ ْ َ َ َُ َ
  ].125: النحل[﴾ ِ

Mوالقيـادة ُال تطلـب ولك��ــا ت�ليـف ملــن يث7ـت صــالحيتھ؛ ىفالقيـادة مـسئولية ك{ــ ، EــÍال ت�ت
ـــ© الطرZـــــق الـــــÎ*يح دو  نباالختيــــار ولكـــــن البـــــد مــــن متاWعـــــة أداء القيـــــادات للتأكــــد مـــــن ســـــM4$م عfـ

ــــدال شـــــك أن !ـــــل م[مـــــة ل[ــــــا ، وانحرافـــــات ــــا 
ــــــ	 القائـ ــــب توافر$ـ ـــراء .صـــــفات يجـ ر إجـــ ي ومـــــن الـــــضر و
ات النفسية و املقابالت ال�Qصية عند اختيار القائد؛ للتأكـد مـن تـوافر املقومـات العلميـة ر�ختبا

مــة نأن يــتم اختيــار املرRــ*4ن البعيـدين عــن الــش�Ïات، و�Zــو ذلــك مــن ، وزوالعمليـة وال�Qــصية الال
Zخ الــوظيفي ل�ــل مرRــ وســمعت مالئــھرخــالل التــا يجــب تــوافر !افــة الــشوا$د وLدلــة ، حيــث زھ بــ4ن 

املؤكدة عf© تـوافر Lر!ـان املطلو�ـة ألداء م[مـة القيـادة، مـع �$تمـام بـالنمو املÐـE، وإعـداد قيـادات 
  .الصف الثاYي وجا$ز�ÑZم

 ســواء !ــان إيجابيــا أم ســلبيا -أثــر القيــادة 
ً ً

ُ $ـــو الــذي يبقــى وZــدوم 
ــ	 ال7ــشر، فــال تقـــاس -

 القائـــد بواســـطة املبـــاYي ال�ـــE شـــيد$ا أو التجديـــدات املاديـــة ال�ـــE يجر¦�ـــا خـــالل ف¬ـــMة قيادتـــھ كفـــاءة
نفقـط، وإنمـا أيـضا بمـدى جـودة أداء RLـQاص الـذين اسـOثمر فـ°�م قبـل أن يرحـل، فـال ت�ـو ف¬ــMة  ً

ثــا قوZــا �ــستمر لـــسنو القائــد م[مــة إال بقــدر تأثM4$ــا 
ــ	 حيــاة eخـــرZن، فــبعض القــادة ي¬M!ــو إ
ً ً

ر ات، ن
حـيل[م، و
ـ	 Wعـض اr*ـاالت $نـاك مـن  رو�ستمر 
	 إحداث تأثM4ات إيجابية 
	 ب�ئة العمـل ح�ـW Óعـد 
حيل[م، و$ناك العديد من القادة تطيب ا¨�الس بذكر$م، والبعض عf	 العكس من ذلك،  ري�تظر  ُ

ثـــك mيجــاÕي إال مـــن خـــالل التفاعـــل ال7ــشر mيجـــاÕي، وإعطائـــھ أولوZـــ يفــال يمكـــن أن �ـــستمر إ ة 
ـــ	 ر
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ثك إq© ما $و أWعد  
	 املستقبل، بحيث تحمل إ M}أك M4د من النجاح وإحداث تأثZرس7يل تحقيق املز
  .من ذلك

لإذا لم tستطع قيادة نفسك فال تحاو قيادة "ً
	 $ذا الصدد قائال ) وليام ب4ن(وقد أشار 
، وحيث إن أفعال القادة أصرح tعبM4ا من !لما��م؛ قد تظ[ر Wعض املم"eخرZن

ً
 	
سات السلبية  را

ُّتحدث القائد عن �نتماء والوالء ملؤسستھ و$و عدا×ي ألعضا�Öا، : زالقيادة، وال�E من أبر مظا$ر$ا

عنـــدما يتحـــدث عـــن الـــشفافية وال3Øا$ـــة وZــــتحفظ عfـــ	 الكث4ـــM مـــن اr*قـــائق أو �عرضـــ[ا منقوصــــة، 
ضاء الفرZــق، عنـــدما عنــدما يتحــدث عــن العمـــل التعــاوYي و$ــو كث4ـــM اQrــصام والتجنــب والعنـــاد ألعــ

ليتحدث عن النمط الديمقراطي وسياسة الباب املفتوح واملشاركة الفعالة ومـع أو فكـرة أو مق¬ـMح 
$ا  Zة 
	 أبÓÍ صو رتر الديكتاتو ر   .وغM4 ذلك.... ي

وختامــــا؛ علينـــــا أن نOـــــساءل مجـــــددا
ً ً

ـــ	 طرZقتـــــھ : " ـــل فـــــرد تطـــــوZره 
ــ ــ	 !ـ مــــا الـــــذي يجـــــب عfـــ
يؤثر تأثM4ا إيجابيا وM¬Zك أثرا طيبا 
	 فرZقھ، من tغM4ات سلوكية،  ل�ي - كقائد 
	 موقعھ –وأسلو�ھ 

ً ً ً ً

  ".وتطوZر ذاtي، وتحس4ن عالقاتھ 
	 العمل وغM4 ذلك؟

  

  وع�� هللا قصد الس�يل

  يأحمد عبد الفتاح حمدي ال�نداو/ د

&ر–,لية ال*�بية بن�ن بالقا&رة    ز جامعة .

  


