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تصحيح نموذجي في مقياس القيادة

هل كل إداري قائد ،حلل وناقش وبشكل موجز ؟

الجواب األول ( 04نقاط):

تظهر هذه المقاربة في شكل يحدد مميزات كل من القائد و اإلداري  ،فن اإلدارة عموما يكون مكتسبا  ،بينما فن القيادة ال
يعتمد بشكل كبير على المكتسبات مثل اإلدارة

فالفرق يتجلى لنا من خالل عدة معايير كالوقت أين يكون القائد غير مقيد بالوقت بينما اإلداري مقيد ،كذلك القائد مجددا

بينما اإلداري مقلدا ،القائد يركز على العمل الصحيح بينما اإلداري يركز على طريقة العمل ،القائد يستمد السلطة من القيم
والمبادئ الصحيحة بينما اإلداري يستمد السلطة من أهداف المنظمة وقوانينها.

الجواب الثاني ( 04نقاط):

حدد أهم الفروق بين أنماط القيادة ؟

المدخل السلوكي  ،نمط قيادة حسب رنسيس ريكرت  ،حسب شميدت  ،حسب النظرية السلوكية ،
يشترك نمط القيادة حسب رنسيس ريكرت و نمط المدخل السلوكي في الجانب الديمقراطي في عملية القيادة و الجانب
السلطوي الذي يعتمد على مركزية القيادة ،كما يشترك أيضا مطلق العنان مع المشارك الديمقراطي.
من جهة أخرى يشترك نمط القيادة حسب شميدت ونمط القيادة حسب النظرية السلوكية في القائد المشارك في السلطة ،
االول يعتمد على الق اررات و الثاني يعتمد على طبيعة العالقات داخل المجموعة

الجواب الثالث ( 03نقاط):

ما دور مهارات االتصال في عملية القيادة ؟

يكمن دور مهارات االتصال في عملية القيادة فيمايلي:

*تعد مهارة االستماع وسيلة اساسية لتلقي المنبهات الخارجية كما ترجع اهمية ودور هذه المهارة كونها تعطي للفرد نظرة شاملة حول
الوضع المعاش كما تساعده على تجديد خباراته كذلك اكتساب معلومات ومعطيات جديدة وبالتالي تسهل عملية التواصل بين القائد
والمرؤوسين ومنه تحسين العالقات ،الفهم ،االدراك  .كما نجد هذه المهارة تأخذ عدة اشكال سواء استماع ذاتي ،استماع ثنائي او
جماعي كما تأخذ هذه المهارة ايضا عدة انواع استماع مباشر  ،استماع غير مباشر ،استماع تعليمي ،توجيهي ،تثقيفي

كذلك مهارة الحديث وفن التواصل والتحاور

الجواب الرابع ( 03نقاط):

تكلم عن مصادر نفوذ القائد ؟

يمكن تصنيف هذه المصادر وفق أساسين على النحو التالي:
*قوة أو نفوذ المنصب0.5 :

يوجد ثالثة أنواع من القوة التي ترتبط بالمنصب الرسمي للمدير في هرم السلطة وهي:
 -قوة القانون.

قوة الحافز أو المكافأة  -قوة الجزاء أو العقاب

*قوة الحافز أو المكافأة0.5:

تشير إلى قدرة القائد على منح حوافز ذات قيمة (مكافآت نقدية  -ثناء أو تقدير  -ترقيات)

كوسائل للتحكم في المرؤوسين.

*قوة الجزاء أو العقاب0.5:

تشير إلى قدرة القائد على توقيع الجزاءات (اإلنذارات  -الخصومات  -الفصل) على المرؤوسين.
*قوة القانون0.5:

هي عبارة عن حق القائد في طلب الطاعة واإلذعان له نظ اًر لمنصبه ووظيفته.
*قوة أو نفوذ مستمدة من الشخص ذاته0.5:

يعتمد هذا النوع على الخصائص الشخصية المميزة للفرد ،وهناك مصدرين للقوة النابعة من الشخص ذاته وهما:

 )1القوة أو النفوذ المعتمد على الخبرة0.25.
 )2القوة المستمدة من الشخصية0.25.

الجواب الخامس ( 03نقاط):

أذكر مميزات كل من القائد و المرؤوس ؟

مميزات القائد  :القدرة على اتخاذ القرار .الثقة بالنفس  .العدالة .اإليثار  .القدرة على التوقع  .الذكاء .دافعية االنجاز  .القدرة على
االبتكار  .اللياقة البدنية  .قوة الشخصية  .تحمل المسؤولية 1.5 .ن
مميزات المرؤوس :السن  .مستوى النضج  .المستوى الثقافي .التخصص .الخبرة السابقة 1.5 .ن

الجواب السادس ( 02نقاط):

كيف يمكن للقائد أن يؤثر في المرؤوسين ؟

يتضمن تأثير القائد على التابعين الجوانب التالية  0.25 :عن كل عنصر

النفوذ الشرعي :مصدر هذا النوع من النفوذ او التأثير هو "المركز الرسمي" الذذذي يحتلذذه القائذذد فذذي المنظمذذة او الهيمذذة وموقعذذه مذذن خذذط
السلطة الذي ينساب من اعلى الى اسفل في التنظيمات االدارية.

نفوذ المكافأة  :يعتمد هذا النوع من النفوذ علذذى قذذدرة القائذذد فذذي التذذأثير علذذى افذراد المجموعذذة مسذذتخدماً وسذذيلة المكافذذأة او االثابذذة او اي
وسيلة اخرى مذذن وسذذائل الترغيذذب التذذي تجعلهذذم يسذذتجيبون للقائذذد لمذذا قذذد يعذذود علذذيهم مذذن فوائذذد او منذذافع شخصذذية سذواء اكانذذت ماديذذة ام

معنوية.

نفوذ االكراه  :هذا النوع من النفوذ يقصد به امتثال واذعذذان افذراد الجماعذذة للقائذذد كنتيجذذة للخذذوف المذرتبط بتوقعذذات االفذراد بذذأن قصذذورهم
عن انجاز االعمذذال او الواجبذذات او عذذدم االجذذادة او عذذدم طذذاعتهم للتوجيهذذات واالوامذذر او القذ اررات سذذوف يترتذذب عليذذه نذذوع مذذن العقذذاب

المادي او المعنوي الذي يلحق بهم.

نفوذ الخبرة  :المصدر االساسي لهذا النوع من النفوذ هو المهارات او القدرات او الخبرات االدارية او الفنية او العلمية في مجال عمل
الجماعة والتي يمتلكها القائد وقد يتميز بها عن غيره من افراد الجماعة.

نفوووذ المرجووع  :يتمثذذل هذذذا النذذوع مذذن النفذذوذ فذذي اعجابذذاو تعلذذق اف ذراد الجماعذذة بالقائذذد وعذذاطفتهم االيجابيذذة نحذذوه او اعجذذابهم بسذذمات او

صفات شخصية معينة يتسم بها القائد وتميزه عن غيره مذذن افذراد الجماعذذة وهذذو االمذذر الذذذي يجعلهذذم يمتثلذذون الوامذره ويحذذاولون ارضذذاءه

ويعتبرونه المرجع الذي يقلدونه في السلوك الذي يسعالى لتنميته لديهم ويحاولون التمسك بالقيم والمبادئ التي يعتنقها.

نفوذ االقناع  :يقصد بنفوذ االقناع نوع التأثير الذي يستخدمه القائد لكي يحاول بصورة منطقية اقنذذاع التذذابعين او المرؤوسذذين والالعبذذين
بأن اشباع حاجاتهم او تحقيق اهدافهم وتحقيق اهداف الجماعة يتطلب انواع معينة من السلوك او االداء.

نفوذ غرس االفكار  :يقصد بنفوذ غرس االفكار محاولة القائد غرس بعض المعتقدات او القذذيم المعينذذة فذذي اذهذذان ووجذذدان التذذابعين او
المرؤوسين او الالعبين الستخدامها في عملية التأثير على سلوكهم.

نفوووذ مبابقووة الق ورار  :يسذذتطيع القائذذد الرياضذذي ان يذذؤثر علذذى التذذابعين او المرؤوسذذين او الرياضذذيين عذذن طريذذق اشذذتراكهم فذذي اختبذذار
الق اررات المطلذذوب تنفيذذذها،اذ ان عمليذذة مشذذاركتهم فذذي اتخذ اذ القذرار واقنذذاعهم الشخصذذي بضذذرورة تنفيذذذه تعتبذذر مذذن العوامذذل المسذذاعدة او
الهامة في التأثير االيجابي على سلوكهم وحماسهم الداء السلوك المطلوب او المهام الموكلة اليهم.

الجواب السابع ( 01نقاط):

عرف القيادة ؟

ا لقيادة هي عملية إلهام األفراد ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج المرجوة .وتتعلق بتوجيه األفراد للتحرك في االتجاه
السليم ،والحصول على التزامهم ،وتحفيزهم لتحقيق أهداف المؤسسة

انتهى
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