وزارة التربية
التوجيه الفني العام لرياض األطفال

تعرٌف انقٍادة
هً القدرة على تحرٌك الجماعة نحو الهدف
عناصر تعرٌف انقٍادة
• وجود الهدف الواضح
• وجود جماعة من الناس (تابعٌن)
• وجود قدرة على تحرٌك هذه الجماعة نحو الهدف
وكلما وجدت الجماعة ظهرت الحاجة للقٌادة
الحٌوانات القٌادة لها أهمٌتها

حتى فً عالم

وما من إنسان على وجه األرض إال و ٌمارس نوعا من القٌادة
 .فهذه القٌادة ٌمارسها المدٌر مع الموظفٌن،
فً حٌاته الٌومٌة
الب ،والزوج مع زوجته وأبنائه ،وال ٌقتصر
والمعلم مع الط
مفهوم القٌادة على الزعماء السٌاسٌٌن.
لماذا ؟؟؟ وما أهمٌتها ؟؟؟
أهمٍت انقٍادة
 .1تساهم فً تنظٌم العمل وتنظٌم الحٌاة وتوزٌع المهام
واألدوار.
 .2وضع إستراتٌجٌة واضحة ودقٌقة واستخدام أسالٌب
تحرٌك محفزة نحو الهدف.
 .3تدعو إقام ة العدل ونصرة الضعٌف.
 .4تدعٌم السلوك اإلٌجابً والتقلٌل من السلبٌات.
 .5السٌطرة على مشكالت العمل ورسم الخطط الالزمة لحلها.
 .6مواكبة المتغٌرات المحٌطة وتوظٌفها لخدمة الجماعة.

 .7تنمٌة وتدرٌب األفراد.
هم انقٍادة تعني اإلدارة ؟؟؟؟؟
واإلدارة وٌعتبرونهما وجهان
ٌخلط الكثٌر بٌن مصطلحً القٌادة
.فالقائد
لعملة واحدة  ،لكن المصطلحٌن مختلفان تماما فً الحقٌقة
ٌمكن أن ٌكون مدٌرا ولكن لٌس كل مدٌر ٌصلح أن ٌكون قائدا.
إرا انقٍادة هً
اإلنسانٌة وتهتم بالمستقبل وتهتم بالرؤٌة
تركز على العالقات
والرسالة والتوجهات اإلستراتٌجٌة وتمارس أسلوب القدوة
والتدرٌب وقضاء األوقات مع الجماعة واالهتمام بهم كبشر.
أما اإلدارة فهً
إتقان األداء
على النقٌض من القٌادة فهً تركز على االنجاز و
م واستعمال السلطة،
فً الوقت الحاضر واالهتمام باللوائح والنظ
 .وفً الحقٌقة كالهما مهم فالقٌادة وحدها
كما تهتم بالنتائج اآلنٌة
تجعلنا نعٌش فً عالم المستقبل ونهمل االنجاز الفوري الذي
بدونه ال ٌمكن أن نستمر واإلدارة وحدها تجعلنا نبتعد عن
األهداف البعٌدة وقد تنسٌنا العالقات اإلنسانٌة.
فن انقٍادة
• التعاون معهم فً سبٌل تحقٌق الهدف المشترك
• كسب احترامهم وطاعتهم ووالئهم
• توجٌههم بطرٌقة صحٌحة
• القدرة على التأثٌر إٌجابٌا فً الجماعة

أسانٍب انتأثري اإلجيابً عهى اجلماعت
• إتباع سٌاسة الباب المفتوح.
• تذكر أسماء ومواقع الموظفٌن.
• تفقد العمل والموظفٌن.
• اختٌار الوقت والمكان المناسب لتوصٌل الرسائل.
• المشاركة عند االحتفال بالنجاح.
انعكاس انعالقاث االجيابٍت
• ٌتسم االحترام وتسود المحبة بٌن الموظفٌن
• السعً لتحقٌق األهداف بروح معنوٌة عالٌة
• تسمع منهم دائما كلمة نحن والعمل بروح الفرٌق
• الشعور بالفخر عند الحدٌث عن العمل
• ٌسود العمل جو من المرح والبهجة
تقسٍم انقٍادة من وجهت نظر انذوافع
• اٌجابٌة  positiveفالقائد اإلٌجابً ( مع إعطاء أمثلة )
ٌدفع مجموعته إلى العمل باستخدام الحب واالحترام.
يعمل على زٌادة الكفاءة عن طرٌق إثارة حوافزهم الذاتٌة.
ٌحرص على إقناع مجموعته بالهدف الذي حدده والعمل على كسب تعاونهم
المطلق.
• سلبٌة  negativeأما القائد السلبً ( مع إعطاء أمثلة )

فًدفع أفراد مجموعته للعمل باستخدام العنف والشدة.
استخدام الحوافز القائمة على الخوف والتهدٌد.

من هو الشخص القيادي ؟؟؟
• هل ٌكون بالفطرة أم باالكتساب ؟؟؟
مساث انطفم انقائذ
 ..كثٌر األسئلة
• الذكاء الذي ٌتمتع به الطفل ومؤشراته
،خٌال واسع  ،سرٌع الحفظ  ،ذاكرة قوٌة ،صوت جهوري
• محبوب جداَ من األطفال اآلخرٌن وله قدرة على قٌادتهم
وتوزٌع الم هام علٌهم والتحدث باإلنابة عنهم وٌبادر فً
مساعدتهم
• مستمع جٌد ٌتصف بالجرأة،والمبادرة والمشاركة فً جمٌع
األنشطة  ،ولدٌه قدرة عالٌة على إٌجاد حلول مناسبة
للمشاكل والمواقف المختلفة وعلى البحث واالستكشاف
مهاراث انقٍادة انرتبىٌت
المعرفة المتخصصة
• مهارات فنٌة وتشتمل على
الواسعة  /الفهم العمٌق والشامل  /التجدٌد والتطوٌر.

 /الخبرة

تحدٌد الرؤٌة والرسالة
• مهارات إدراكٌة وتشتمل على
 /اإلشراف
 /القدرة على التنظٌم
القدرة على التخطٌط
والرقابة والتوجٌه.
• مهارات
المشاعر
الحاجات.

سلوكٌة وتشتمل على
 /تقبل االقتراحات

العالقات الطٌبة
واالنتقادات

هم
/ف
 /إشباع

/

مستىٌاث انقٍادة
• قٌادة علٌا
• قٌادة وسطى
• قٌادة تنفٌذٌة
وجمٌع هذه المستوٌات تتطلب فن للقٌادة
القٌادة الفنٌة واإلدراكٌة والسلوكٌة ولكنها تتفاوت
مستوى القٌادة

وتتطلب مهارات
بالنسب وفق

أمناط انقٍادة
ً

أوال  ...انقٍادة االتىقراطٍت Autocratic leadership :واملعنً احلريف
(القٌادة المستبدة أو القٌادة المطلقة)
• ٌدخل تحت مفهوم هذا النوع من القٌادة الدٌكتاتورٌة والقٌادة
التعسفٌة المستمدة من السلطة المخولة للقٌادي ودائما ما ٌمٌل
أصحاب ه ذه الصفة إلً حصر السلطة لصالحهم واالنفراد بها
دون مشاركة باقً الكوادر ومنها اتخاذ القرارات ووضع
الخطط والسٌاسات منفردا وغالبا ما تكون أسباب ذلك ألن
الشخصٌة القٌادٌة متسلطة أي أنها ال تثق فً مقدرات وقدرات
عدم الثقة بالنفس وٌركز
اآلخرون وعادة ما ٌكون لها مردود
هذا النوع على أن تسلط علٌه األضواء دون غٌره مع تهمٌش
باقً أعضاء الفرٌق اإلداري  ،والقٌادة من هذا النوع هً
قٌادة تجٌد المناورة ووهم مرؤوسٌه أنه األكثر معرفة ومن
االنشقاق والتدنً فً مستوي
نتائج هذه الصفة من القٌادة
األداء والنتٌجة الحتمٌة هً الفشل.

ً
ثانٍا ...انقٍادة انسهبٍتFree-Rein Leadership :
من أهم صفات هذا النوع من القٌادة هً السلبٌة أي بمعنً أدق
قٌادة تركن إلى موقعها القٌادي فقط دون السعً إلً تحقٌق
األهداف وفً حقٌقة األمر هذا النوع اإلداري ال ٌؤدي أي عمل
عل ى
لٌمات من القٌادة العلٌا وتوزٌعها
ٌذكر سوي أنه ٌتلقً التع
سعً ل تحقٌق أهداف
المرؤوسٌن دون متابعة أو ممارسة أو
العمل وال ٌرتقً إلً مستوي محاسبة المرؤوسٌن علً سوء
األداء أو التنسٌق فٌما بٌنهم وال ٌفصل فً أي قرارات وهذا
النوع ٌطلق علٌه القٌادي التابع.
ً
ثانثا  ...انقٍادة انذميقراطٍت democratic Leadership :مبعنً
(القٌادة المتكاملة أو القٌادة المتعاونة)
من أهم صفات هذا النوع من القٌادة أنها متواضعة وتستمد
قوتها من رأي األغلبٌة وتمتاز بقوة العالقات اإلنسانٌة بٌن
اإلدارة
القائد ومرؤوسٌه نتٌجة قٌامه بدور العضو فً منظومة
،والمشاركة فً حل المشاكل والقصور الذي ٌواجه اإلدارة
دون إسقاط حقوق الرأي واالستماع لكافة االقتراحات وٌأتً
التفاعل فً هذا النوع من قناعة القائد بمبدأ الدٌمقراطٌة
وحقوق اآلخرون فً صناعة القرار واعترافه بإمكاناتهم
النوع من القٌادة
وٌتمتع هذا
وقدراتهم علً اتخاذ القرار
بسهولة اإلقناع وٌعد هذا النوع من القٌادة هو األفضل لما
ٌحققه من نجاحات واستمرار فً التنمٌة والتطوٌر من خالل
التعاون المشترك .

مؤشراث هامت ٌستذل منها عهى جناح انقٍادة
• الشعور بالراحة واالطمئنان.
• وجود حوار ومشاركة فعالة.
• تدنً نسبة الغٌاب.
• القدرة على تقٌٌم أداء القائد.
رضً

وهذا ٌذكرنا ب المقولة المشهورة لسٌدنا عمر بن الخطاب -
هللا عنه (رحم هللا امرء أهدى إلً عٌوبً).
وحتى تكون الم وجهة الفنٌة قٌادٌة فعالة ال بد من معرفتها التامة
بوظائفها المختلفة وأهم أدوارها.
وظائف املوجهت انفنٍت
 /المتابعة الفنٌة للمعلمٌن والمتعلمٌن
• وظائف فنٌة
 /استثمار الطاقات الموهوبة
الخطط التنمٌة والعالجٌة
اإلشراف على الوسائل التعلٌمٌة.

•

/إعداد

وظائف إدارٌة  /المساهمة فً إعداد الجدول المدرسً.

أدوار املوجهت انفنٍت إما تشجٍع أو تىجٍه وفق أمناط اجل ماعت

أمناط امجلاعة حسب درجة الكفاءة وامحلاس
• متحمس وقلٌل الكفاءة
وتخفٌف التشجٌع.

وٌكون دور الموجهة

زٌادة التوجٌه

/

• قلٌل الحماس وقلٌل الكفاءة
التوجٌه وزٌادة التشجٌع.
• قلٌل الحماس وصاحب كفاءة
التشجٌع وتخفٌف التوجٌه.

وٌكون دور الموجهة
وٌكون دور الموجهة

• صاحب حماس وصاحب كفاءة
من التوجٌه والتشجٌع وفرصة للتفوٌض.

وٌكون دور الموجهة

زٌادة
زٌادة
قلٌل

املتطهباث انرئٍسٍت يف شخصٍت املوجه ة انفنٍت انقٍادٌت

االطالع المستمر والواسع وتحمل المسؤولٌة وقوة
حكمة  ،حازم ة فً
الشخصٌة ومعرفة معالجة المشكالت ب
،قوٌة الذاكرة حاضر ة البدٌهة
غٌر شدة لٌن ة فً غٌر ضعف
مرن ة واعً ة مخطط ة  ،تعد البرامج على أساس علمً
ل ة النقد
مدروس ٌتماشى مع األنظمة التربوٌة الحدٌثة  ،متقب
السمعة
ة باألخالق الفاضلة و
البناء بصدر رحب متمتع
الحمٌدة فً ا لروضة والمجتمع  ،مؤمن ة بأهمٌة عمله ا الذي
تؤدٌه.

موضوع القٌادة ٌعتبر من المواضٌع
ختاما نود القول بأن
الهامة جدا والتً ال بد من االهتمام بها والتدرٌب علٌها
حتى نتمكن من النهوض بمؤسساتنا التربوٌة وبالتالً نوجد
مجتمعا قوٌا وٌكون غدنا أفضل من ٌومنا.

مت حبمد هللا

