
  

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
    

 


 

  
 مع حلوانتعاقد مركز ضمان الجودة بجامعة 

وحدة إدارة المشروعات للحصول على مشروع 
دعم ومتابعة الخطط التنفیذیة لمراكز ضمان 

 (QACSP)صریةالجودة في الجامعات الم
. ٢٠١٢والذي بدات فعالیاتھ منذ نوفمبر 

ویستمر المشروع لمدة عام یتم من خاللھا 
العمل على خطط تطویر وتنمیة كلیات الجامعة 
على كافة المستویات التعلیمیة حیث ینصب 
االھتمام االكبر للمشروع على تطویر البرامج 
  .التعلیمیة وتحقیق معاییر الجودة بجمیع الكلیات

ھدف مشروع دعم ومتابعة الخطط التنفیذیة ی
لمراكز ضمان الجودة بالجامعات إلى أن تصبح 
المراكز في وضع قادرعلى قیادة ودعم متابعة 
عملیة التحسین المستمر لألداء الجامعي 
ً لمعاییر أداء محددة  المؤسسي واالكادیمي وفقا
وواضحة وذلك من خالل تحقیق أداء متمیز 

بالجامعات بما یتضمن ة دلمراكز ضمان الجو
تحقق رسالتھا المنشودة وتحقیق المستوى المالئم 
من الحوكمة الفاعلة والمتطورة في إدارة 
منظومة جودة التعلیم العالي بالجامعات المصریة 
وبما یتوافق مع استراتجیة الجامعة ویتواكب مع 

  .المتطلبات القومیة لتطویر التعلیم العالي
عة الخطط التنفیذیة ویعتبر مشروع دعم ومتاب

 لمراكز ضمان الجودة في الجامعات المصریة
(QACSP)   ھو المحور الثاني من المرحلة

الثالثة من الخطة التنفیذیة الستراتیجیة تطویر 
: مة والتمیزلمرحلة العو(التعلیم العالي بمصر 

حیث كانت المرحلة االولى ) ٢٠١٢/٢٠١٧
فت والتي استھد) ٢٠٠٢/٢٠٠٧: مرحلة الجودة(

ضمان ضمان جودة التعلیم والتحسین المستمر 
ورفع كفاءه أداء مؤسسات التعلیم العالي 

: مرحلة االعتماد(المرحلة الثانیة ، المصریة
والتي تحدد أولویاتھا في القدرة ) ٢٠٠٧/٢٠١٢

على التطویر المستمر وضمان الجودة 
مرحلة (وتنقسم المرحلة الثالثة . واالعتماد

 محاور ٣الى ) ٢٠١٢/٢٠١٧: العولمة والتمیز
رئیسیة تتلخص في محور الجودة واالعتماد 
والذي یندرج تحتھ مجموعة من المشروعات 

وكافة المجاالت الرئیسیة في العملیة  التنافسیة
والمحور الثاني الحوكمة وتطویر ، التعلیمیة

ي یعني بمشروعات دعم ومتابعة ذالتشریعات وال
جودة في الخطط التنفیذیة لمراكز ضمان ال

دعم ھو ل والمحور الثالث  الجامعات المصریة
وتطویر البحث العلمي والتي تشمل مجموعة من 
المشروعات التنافسیة تتمثل اولویتھا في البحث 
العلمي واالھتمام بھ وانشاء مراكز ابحاث بحثیة 
ممیزة لرفع قدرات النشر العلمي على المستوى 

 .الدولي
  

   

 
 

قدم مدیر مركز ضمان الجودة وخبراءه خالص الشكر والتقدیر لعمید كلیة ھندسة المطریة 
وإلدارة الكلیھ ولمدیر وحدة ضمان الجودة واعضاء ھیئھ التدریس والعاملین بكلیتكم الموقرة 

 حلوان خالل الملتقى الذى نظم بمقر الكلیھ یوم لما قدموه للساده الحضور من كلیات جامعھ
 من خبرات وممارسات متمیزة فى مجال تطبیق نظم ضمان الجودة واالعتماد ٢٤/١١/٢٠١٣

والعرض التفصیلى الذى قدم خاللھ واستعراض للمقومات التى ساھمت فى حصول الكلیھ 
 كما أثنى خبراء المركز على اإلعتماد من الھیئھ القومیھ لضمان جودة التعلیم واإلعتماد،

وقیاداتھ على سعھ صدر المسئولین بالكلیة باإلجابھ على جمیع استفسارات السادة الحضور 
المكتبھ ووحدة ضمان الجودة (اثناء اللقاء والزیارة التفقدیھ التى تمت لبعض األماكن بالكلیھ 

كالء الكلیات ، باإلضافھ الى حسن الضیافة للسادة عمداء وو)،بعض المعامل، المالعب
العلوم، تربیھ ریاضیھ  (وأعضاء ھیئة التدریس الذین حضروا اللقاء من كلیات جامعھ حلوان 

  )  .للبنات، تربیھ فنیھ، اقتصاد منزلى، فنون جمیلھ 

 

  



 
 

نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان زیارات 
المراجعة الداخلیة خالل الفصل الدراسي الثاني 

 والتي ضمت ٢٠١٢/٢٠١٣ للعام الجامعي
مجموعة من الخبراء في مجال ضمان الجودة 
والمراجعات الداخلیة والمعتمدین من الھیئة 
القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد باالضافة 
لالستعانة بالخبرات المتمیزة في مجال ضمان 

ن الجودة من أعضاء ھیئة التدریس من داخل جامعة حلوان وكذا مدیري وحدات ضما
تأتى زیارات المراجعة الداخلیة ضمن فعالیات مشروع دعم   .الجودة بكلیات جامعة حلوان

والذي  (QACSP)ومتابعة الخطط التنفیذیة لمراكز ضمان الجودة في الجامعات المصریة
مجال ضمان الجودة بكلیات الجامعة ومدى التفاعل بین وحدات یشمل متابعة سیر العمل في 

 .الكلیات ومركز ضمان الجودة بالجامعةضمان الجودة بھذه 



 

رؤية ورسالة 
 : جامعة حلوان 

  : عملیة التوثیق على مراحل عدیدة كما یليتتم 
  

وفیھا یتم وضع وتنفیذ الھیكل واإلطار العام ویتم 
فیھا تحدید أھداف التوثیق ویراعي أن تكون 

  .بسیطة ومعبرة بدقة عما تسعى الوحدة لتحقیقھ
 : 

یتم ھنا تحدید وجمع كل ما یتاح من مواد 
ج الوحدة متعلقة ببرنامومصادر وأسالیب ووثائق 

  :مثللتخصص واالھتمام وفقا لوخطتھا السنویة 
القرارات والقوانین والقواعد الحكومیة  - ١

  المؤسسة لعمل الوحدة
  . الصحف و المجالت والنشرات الیومیة - ٢
 . النشرات الرسمیة و غیر الرسمیة - ٣
 مطبوعات والمعلومات المصورة والمرئیةال - ٤

التى تسجل انشطة وممارسات الوحدة 
 فیدیو – نماذج –أى مستندات یتضمن ذلك (

 أخبار – كتیبات – بوسترز – تسجیالت –
 تسجیالت – تسجیالت إذاعیة –صحفیة 

  ) تقاریر– صور فوتوغرافیة –فیدیو 
 
  :مراحل وتتضمن االنشطة الجوھریة فیھاال أھم 

تقسیم بحسب األھداف إلي موضوعات ال - ١
المجمعة مواد والوثائق تقسیم ال ثم رئیسیة

 لموضوعاتلوفقا 
راجع المواد التي جمعتھا بحسب كل  - ٢

موضوع فمراجعتھا قبل البدء من شأنھ إثارة 
  .الذاكرة

ابدأ بكتابة الخطوات التي تم اتباعھا بحسب  - ٣
  كل موضوع مع عدم إھمال التفاصیل

دعم كل خطوة كتبتھا بما یتاح لك من مواد  - ٤
   .)...  تقاریر إعالمیة–صور (

دعم خطواتك بحاالت دراسیة توضح مدي  - ٥
  . التغیر الذي تم نتیجة تدخالتك

  .ھا أكثر من مرةأقرایع األجزاء وضم جم - ٦
  . ضع المرفقات ثم وزع التقریر النھائي  - ٧

 
 أجرتھ الوحدة أو وثیقة مؤسسیة عمالسواء أكان 

م غیرھا أو ممارسات تمت فى الوحدة او الكلیة أ
فالعادة أن یتبع المصدر تبویبا ً معینا ً ثابتا ً .. 

تخصص  یساعد على معرفتھ بسھولة ویسر كأن 
الوحدة احد اماكن التخزین فیھا لوثائق الوحدة 
وآخر للمجالس العلمیة وثالث للوثائق المساعدة 

  ..الخ). االستبیانات واستطالعات الرأى(
  

 لتسھیل الوصول ا من حیث توافقھا مع نظام م
  . واالطالع والتعامل

 
 المستندات -  النماذج –تقاریر تقلیدي مثل ال •

  رسمیة
 السمعي - لكترونى غیر تقلیدي مثل اال •

 المستندات -  البصري -  السمعي - بصري 
  )میكروفیلم(المصغرة 

ذاكرة  یھا الوسائط التى یتم التوثیق علوتتضمن 
طة المرئیة والمسموعة األشر، الورق، اإلنسان

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 والوسائط  الحاسب وأقراصوالحاسوبیة
   .الرقمیة األخرى

 
من الضرورى ان یتواجد بكل وحدة من 
وحدات الجودة لجنة لنظم المعلومات 

 وتقوم بمراجعة و توثیق جمیع والتوثیق
كذلك التعاون مع أنشطة وحدة الجودة و 

وحدة تكنولوجیا المعلومات بالكلیة فى تنفیذ 
  :مھام ھذه الوحدة وذلك من خالل 

  إنشاء قاعدة بیانات لوحدة توكید الجودة •
توثیق أنشطة و مخرجات مشروع  •

  الكلیة للتأھیل لإلعتماد
تجھیز الدورة المستندیة لجمیع األنشطة  •

  الخاصة بوحدة الجودة
نشطة من إستكمال توثیق جمیع األ •

  الرسمیةالمجالس 
  

وتحلیلھا (استبیانات واستطالع رأى  •
 )ونتائجھا

  قواعد البیانات •
  ملفات المعاییر •
  المرفقات واألدلة والشواھد •
  أدلة الھیئة القومیة وبرنامج التطویر •
  توثیق انشطة ومخرجات الوحدة •
الالئحة (وثائق الوحدة األساسیة  •

  الدورة - كل التنظیمى  الھی–األساسیة 
  )المستندیة للوحدة

  المراسالت الداخلیة والخارجیة •
  تقاریر المراجعة الخارجیة والداخلیة •
  أنشطة المجالس الرسمیة •
  األكادیمیة ملفات األقسام •

 
الرقمیة التوثیق باستخدام التقنیات ھو 

الحدیثة التى تستخدم فى نقل وحفظ صورة 
یة وى ایة وثیقة باستخدام التقن لمحتةبقاطم

فى اى یھا  یمكن الرجوع البحیثالرقمیة 
وقت وبطریقة او اكثر من طرق البحث 

وبالتالى المساھمة فى . المتعارف علیھا
  . لوثائقاوضع حلول لمشاكل محتویات 

 
تفعیل شبكات المعلومات الداخلیة ان  •

لكتروني  البرید اإلواستخداموجدت 
بأكبر قدر مستطاع وبالتالي وضع 

آلیات لتبادل المراسالت داخل جھة 
 ً   . العمل إلكترونیا

ً التعلیماتتوزیع  •   .  والتشریعات إلكترونیا
استالم المخططات النھائیة للمشروعات  •

ً المقاولینمن    .  واإلستشاریین إلكترونیا
العمل على االحتفاظ بنسخة واحدة من  •

الوثائق الورقیة المھمة مع أھمیة األخذ 
بعین االعتبار إدخالھا إلى الحاسوب 

عن طریق الماسحة الضوئیة وحفظھا 
 ً   . إلكترونیا

  نستكمل باقى الموضوع فى العدد العاشر
 

 
تسعى جامعة حلوان أن تكون مؤسسة 
تعلیمیة وبحثیة رائدة فى التكنولوجیا 
والفنون ومتمیزة فى التربیة والعلوم 

 .وفقاً لمعاییر الجودة العالمیة

  
جامعة حلوان إحدى الجامعات الحكومیة 

 : المصریة تعمل على
أكادیمیة ذات جودة تقدیم برامج  •

عالیة تحكمھا المعاییر المحلیة 
والعالمیھ إلعداد خریج متمیز قادر 
على المنافسة واإلبداع وتلبیة حاجات 
المجتمع واإلسھام في تطوره 

 .ورفاھیتھ
تقدیم برامج رفع كفاءة أعضاء ھیئة  •

التدریس وتنمیة قدراتھم التعلیمیة 
والبحثیة حتى ینعكس ذلك إیجابیاً 

 من الطالب والبیئة المحلیة و على كل
 .القومیة

 .االرتقاء بالبحث العلمى بالجامعة •
تحقیق التعلیم المستمر وزیادة  •

التعاون مع المؤسسات التعلیمیة 
 .العالمیة

تحقیق التعلیم المشاركة الفعالة فى  •
خدمة المجتمع وبناء ثقافتھ وتنمیة 
بیئتھ ودفع قطاعات اإلنتاج فیھ 

إلقلیمیة للمنافسة المحلیة وا
 .والعالمیة

 
 



 

وكيل الكلية لشئون دور 
  الدراسات العليا والبحوث 

 ودةـجال  ضمان نظم في
  .أو تمنعھ من التفوق

ن بعنایة نشاھد كثیرا من المتفوقین یحظو 
 ومجتمعھم وجامعاتھمورعایة من أسرھم 

 ھمولكن على الرغم من ذلك نجد كثیرا من
یفشل فى مسار حیاتھ بشكل أو بآخر، وال 

قوع والوتشفع لھ مواھبھ من الحیلولة دونھ 
ؤالء لم أمثال ھوفریسة لبعض المشكالت، 

، واستغالل مواھبھم یحظوا بالعنایة والرعایة
  .معھمفي صالحھم وصالح مجت

 
ومن أخطر المشكالت التي تواجھ الموھوب، 

 أو اكتراث دوناستھانة معلمھ بھ ومعاملتھ 
 تحري ذكاؤه وإطالق طاقاتھ العقلیة ةحاولم

وخاصة من معاونى ھیئة التدریس الذین ال 
یملكون بعد قدرات التعامل مع ھذا النوع من 

  ٠ھ خیبة أمل وانطواءالطالب، وھذا یسبب ل
 مضایقات من  یعاني الطالب المتفوقوقد

بعض أعضاء ھیئة التدریس السیما غیر 
 من المادة العلمیة عندما  منھمالمتمكن

یحرجھ الطالب المتفوق بكثرة األسئلة التي ال 
یجد المعلم لھا جوابا مما یؤدي بالمعلم إلى 

جرح مشاعره، بما یكراھیة ھذا الطالب وقد 
  .  یدرسھماكراھیة لدي ؤیقد 

   
ب لالالزم بالطا قد یؤدي االھتمام أكثر من

 إلى الغرور والتباھي مما ینشأ عن المتفوق
ذلك كراھیة زمالئھم لھم بسبب ھذه السمة 
الذمیمة التي تدفعھم إلى التعالي والنرجسیة، 
لذا یجب على عضو ھیئة التدریس االعتدال 
في االھتمام بالطالب المتفوقین لئال تنشأ 

الضارة،  أن وجود الطالب لدیھم ھذه السمة 
المتفوق بین زمالئھ العادیین والمتأخرین 
یمكن أن یستخدم لیحیي جو الفصل ویخلق 
جوا من الحركة والنشاط فضال أن الطالب 
العادیین والمتأخرین یستفیدون فائدة عظیمة 

  ٠من الطالب المتفوقین 
 

یعاني الطالب المتفوق من الملل أثناء 
الدروس العادیة وذلك عندم یكرر المعلم 

ب سریع الفھم یفھم الشرح الدرس فالط
الشرح ألول وھلة ثم یبدء بالتشاغل عن 
المعلم وقد یتسبب فى فوضى في المحاضرة 

 مالمعلویكون عرضة للعقاب والتأنیب، ألن 
یكون مشغوال بالطالب العادیین والمتأخرین 

لوكیل أى كلیة لشئون الدراس ات العلی ا والبح وث 
دور ھام لمسئولیتھ عن عدد من مع اییر االعتم اد 
. ق   د یتوق   ف علیھ   ا اعتم   اد الكلی   ة م   ن عدم   ھ

 اشراف سیادتھ عل ى اع داد الخط ط فة الىافباالض
البحثی ة للكلی  ة والتأك د م  ن أن من تج الدراس  ة ف  ى 

 یلب   ى احتیاج   ات س   وق مرحل   ة الدراس   ات العلی   ا
العمل الفعلیة وأن الدراسات العلیا بالكلی ة تجت ذب 

 :العد األكبر من الوافدین فإن علیھ ایضا
إم  داد الوح  دة ب   الخطط البحثی  ة المعتم  دة م   ن  - ١

األق  سام العلمی  ة وك  ذلك الخط  ة البحثی  ة للكلی  ة 
والتحق   ق م   ن ارتباطھم   ا مع   ا تحقیق   ا لرس   الة 

حاجة المجتم ع الكلیة ولمتطلبات سوق العمل و
. وان ذل   ك م   رتبط بالخط   ة البحثی   ة للجامع   ة 

ك   ذلك إم   داد الوح   دة باآللی   ة الت   ي اس   تخدمت 
للتحق   ق م   ن أن الخط   ة البحثی   ة للكلی   ة تحق   ق 
متطلب  ات المجتم  ع وتواك  ب التق  دم العلم  ي ف  ي 

  .مجاالت التخصص المختلفة
وض   ح ع   دد ات دوری   ة تإم   داد الوح   دة ببیان    - ٢

 العلی    ا ف    ي الط    الب الملتحق    ین بالدراس    ات
دبل  وم، ( التخص  صات المختلف  ة بك  ل برن  امج 

وك   ذلك أع   داد الخط   ط ) ماج   ستیر، دكت   وراه
  .البحثیة والرسائل العلمیة   لكل برنامج

إع   داد بی   ان یوض   ح ع   دد المھم   ات العلمی   ة  - ٣
داخلی    ة ( واألش    راف الم    شترك و البعث    ات 

 ).وخارجیة
إعداد بیان یوضح عدد أع ضاء ھیئ ة الت دریس  - ٤

خارجی  ة (ي الم  ؤتمرات العلمی  ة الم  شاركون ف  
 ). وداخلیة

إم     داد الوح     دة ببی     ان بأع     داد الم     ستفیدین  - ٥
بمساھمات الجامعة في نشر األبحاث وحضور 

وبروتوك والت ) خارجیة وداخلیھ( مؤتمرات  
 .التعاون لدعم البحث العلمي بالكلیة

إم  داد الوح  دة ببی  ان یوض  ح بأع  داد الرس   ائل  - ٦
 ال  ذین منح  وا العلمی  ة الت  ي ت  م مناق  شتھا وع  دد

) دبل وم ، ماج ستیر ، دكت وراه( درجات علمیة 
خالل ال ثالث س نوات األخی رة ف ي ك ل مرحل ة 

 .لكل مجال من مجاالت التخصص
متابعھ إعداد أع ضاء ھیئ ة الت دریس لتوص یف  - ٧

وتقری    ر المق    ررات الدراس    یة الت    ي یقوم    وا 
بتدری  سھا وذل  ك بالمتابع  ة م  ع رؤس  اء األق  سام 

 .العلمیة بالكلیة
رة إن  شاء قاع  دة بیان  ات لجمی  ع بیان  ات ض  رو - ٨

 .الدراسات العلیا وتجدیدھا بصفة مستمرة
أعداد الكت ب (إمداد الوحدة ببیانات عن المكتبة  - ٩

، الدعم المالي ال ذي )في التخصصات المختلفة
اعتمده لشراء الكتب، وم دى كفای ة اإلمكانی ات 

 .المتاحة بالمكتبة
ن   شطة    إع   داد البن   د الخ   اص باألبح   اث واأل-١٠

/ العلمی    ة ال    وارد بنم    وذج التقری    ر ال    سنوي
الدراس  ة الذاتی  ة وإرس  الھ للوح  دة حت  ى ت  تمكن 
الوحدة من تجھیز التقریر في ص ورتھ النھائی ة  

. 

 
 

 یعانون من مشكالت نفسیة أو اجتماعیة أو تربویة یعتقد البعض أن الطالب المتفوقین ال
ألنھم لو كانوا یعانون من مشكالت لما تفوقوا أو أبدعوا ألن المشكالت تحول بینھم وبین 

 ولكن المتفوق یعاني عادة من ظروف قد تحد من تفوقھ -  إلى حد ما-التفوق، ھذا صحیح
  .دراسیا المحتاجین  لتكرار الشرح

   
الطالب المتفوق  االنطواء واالنعزال یبعد

یبعده عن وعن األصدقاء والزمالء 
الحیاة العامة والتفاعل مع المجتمع مما 
یؤثر فیھ عندما یتخرج وینخرط في سلك 

ي، وبالتالي قد یواجھ مشكلة العمل الوظیف
عدم قدرتھ على التكیف مما یسبب لھ 
اإلحباط، وقد یفشل في عملھ، وكثیرا ما 
نشاھد طالبا متفوقین انعزلوا عن الناس 
فال نسمع لھم ذكرا، ولم یصلوا إلى مكانة 

  .مرموقة في المجتمع
   

 یتعرض بعض المتفوقین إلى الغیرة من
زمالئھم المتأخرین دراسیا فیعمل ھؤالء 
إلى ایذائھم بشكل أو بآخر كسرقة 

 إتالف تصمیماتھم ونماذجھم مراجعھم أو
او مشروعاتھم بدافع الغیرة منھم ومن 
ھنا قد تنشأ مشكالت تعوق الطالب عن 

  .تقدمھ الدراسي
  

 الدینالومشاعر الالمباالة التي یبدیھا 
إزاء مالمح نجابتھ وعبقریتھ، وقد یثبط 

 عن ھمكذلك انشغال. بناالالعبقریة عند 
 وعند ٠الطالب بمشاغل ومشاكل الحیاة

بعض اآلباء نقیض الالمباالة فنجد 
 في االحتفاء بذكاء ابنھ ودفعھ المغاالة

دفعا نحو ممارسة بعض المسائل العقلیة 
مما یثقل كاھل الطالب ویفسد علیھ 

  ٠ه العقلى الطبیعيتطور
اب لطاوخالصة القول ال یعني ذلك أن ا

 من مشكالت نفسیھ ى یعانالذىالمتفوق 
أو اجتماعیھ إنھا حتما سوف تحول دونھ 
ودون تفوقھ بل أننا نرى ونشاھد عددا 
من المتفوقین لدیھم ظروف صعبھ من 
یتم أو فقر أو إعاقة نالوا أعلى الدرجات 

ف ھذه والمكانة االجتماعیة ولم تق
المشكالت أمام طریقھم بل إنھم تحدوا 
الصعاب ووصلوا إلى أھدافھم بالجد 
والمثابرة والصبر فھذا عمید األدب 
العربي الدكتور طھ حسین لم یمنعھ كف 
البصر أیضا من بلوغھ أعلى الدرجات 

وھیلین كیلر كانت صماء ، العلمیة
  ..وغیرھم كثیر.....خرساء عمیاء

 



 
  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 

       

 

 : 
: یقال " السوق " في اللغة نقیض " القود  "

یقود الدابة من أمامھا ویسوقھا من خلفھا 
وعلیھ فمكان القائد في المقدمة كالدلیل والقدوة 

ھي القدرة على التأثیر : والقیادة. والمرشد
توجیھ سلوكھم لتحقیق أھداف على اآلخرین و

فھي إذن مسؤولیة تجاه المجموعة . مشتركة
كما . المقودة للوصول إلى األھداف المرسومة

أن القیادة ھي عملیة تھدف إلى التأثیر على 
سلوك األفراد وتنسیق جھودھم لتحقیق أھداف 

 والقائد ھو الشخص الذي یستخدم نفوذه .معینة
 األفراد من وقوتھ لیؤثر على سلوك وتوجھات

  . حولھ إلنجاز أھداف محددة
 :  

البد للمجتمعات البشریة من قیادة تنظم 
شؤونھا وتقیم العدل بینھا حتى لقد أمر النبي 
صلى هللا علیھ وسلم بتعیین القائد في أقل 
التجمعات البشریة حین قال علیھ الصالة 

إذا خرج ثالثة في سفر فلیأمروا : " والسالم
ً وال یتفرق بھم " ھم أحد ، لیكون أمرھم جمیعا

وألھمیة القیادة .الرأي وال یقع بینھم االختالف
جیش من : "قال القائد الفرنسي نابلیون

ٍ من أسود  األرانب یقوده أسد، أفضل من جی
   :ىوعلیھ فأھمیة القیادة تكمن ف" یقوده أرنب

أنھا حلقة الوصول بین العاملین وبین  )١
  . تھا المستقبلیةخطط المؤسسة وتصورا

أنھا البوتقة التي تنصھر داخلھا كافة  )٢
  . المفاھیم واالستراتیجیات والسیاسات

تدعیم القوى االیجابیة في المؤسسة  )٣
  . وتقلیص الجوانب السلبیة قدر اإلمكان

السیطرة على مشكالت العمل وحلھا ،  )٤
  . وحسم الخالفات والترجیح بین اآلراء

باعتبارھم تنمیة وتدریب ورعایة األفراد  )٥
أھم مورد للمؤسسة ، كما أن األفراد 

  . یتخذون من القائد قدوة لھم
مواكبة المتغیرات المحیطة وتوظیفھا  )٦

  . لخدمة المؤسسة
تسھل للمؤسسة تحقیق األھداف  )٧

  . المرسومة
 :  

القدرة على إحداث تغییر ما أو : التأثیر  ) أ
  . إیجاد قناعة ما

 على إحداث أمر أو منعھ، القدرة: النفوذ  ) ب
وھو مرتبط بالقدرات الذاتیة ولیس 

  .بالمركز الوظیفي
وھي الحق المعطى : السلطة القانونیة  ) ت

  .للقائد في أن یتصرف ویطاع

وعلیھ فعناصر القیادة وجود مجموعة من 
االتفاق على أھداف للمجموعة  األفراد و

تسعى للوصول إلیھا ووجود قائدٍ من 
ر وفكر إداري وقرار المجموعة ذي تأثی

صائب وقدرة على التأثیر اإلیجابي في سلوك 
  .المجموعة

 :  
الحدیث عن القیادة قدیم قدم التاریخ، بینما  •

الحدیث عن اإلدارة لم یبدأ إال في العقود 
األخیرة من القرن التاسع عشر ومع ذلك 

دارة  وتركز اإل. فالقیادة فرع من علم اإلدارة
التخطیط، : على أربع عملیات رئیسیة ھي

 أما .التنظیم، التوجیھ واإلشراف، الرقابة
  :القیادة فتركزعلى ثالث عملیات رئیسیة ھي

  .تحدید االتجاه والرؤیة •
  . حشد القوى تحت ھذه الرؤیة •
  . التحفیز وشحذ الھمم •

القیادة تركز على العاطفة بینما اإلدارة تركز 
اختیار "القیادة بالكلیات تھتم   و.على المنطق

بینما تھتم اإلدارة بالجزئیات " العمل الصحیح
اختیار الطریقة الصحیحة "والتفاصیل 

ویشتركان في تحدید الھدف وخلق ." للعمل
الجو المناسب لتحقیقھ، ثم التأكد من إنجاز 

  .المطلوب وفق معاییر وأسس معینة
 

 اإلیمان بقدرة :الرسالة ةالشعور بأھمی •
  .الشخص على القیادة وحبھ للعمل كقائد

مواجھة  القدرة على :القویة الشخصیة •
الحقائق القاسیة والحاالت الكریھة بشجاعة 

  .وإقدام
للرؤساء والزمالء  ویكون :اإلخالص •

  .والمرؤوسین والمنظمة والعائلة
 شعور مشترك، :الجیدة النضج واآلراء •

یرة وحكمة، والتمییز براعة وذوق، بص
  .بین المھم وغیر المھم

الرغبة في  الحماس، :والنشاط الطاقة •
  .العمل، والمبادرة

اتخاذ القرارات المستعجلة  الثقة في :الحزم •
  .واالستعداد للعمل بھا

برغباتھ واحتیاجاتھ  یضحي :التضحیة •
  .الشخصیة لتحقیق الصالح العام

فصاحة  :والتخاطب  االتصالمھارات •
  .وقوة التعبیر لسانال

التخطیط  القدرة على :اإلداریة القدرات •
والتنظیم والتوجیھ والرقابة وتشكیل فرق 

  .الخ ...العمل وتقویم األداء
  

 
 

 
  

القادة بحث وتحمیس  دة تتضمن قیامالقیا
العاملین إلنجاز أعمالھم بصورة جیدة مھما 

وحتى یمكن أداء . إلیھم كانت المھام الموكلة
ذلك بكفاءة، یجب أن تكون مدركا لجمیع 

الموقف، ومن ثم اختیار  العوامل المؤثرة في
 .نمط القیادة المناسب لھذا الموقف

 حن نعنيعندما نتحدث عن أنماط القیادة، فن
الطریقة التي یستخدمھا القائد في التصرف 

  .اآلخرین بالصالحیات المتاحة لھ لقیادة
: 

 المستبد .١
 الطیب المستبد .٢
 الدیموقراطي .٣
 اللیبرالي .٤
 

الثقة في قدرات  لدیھ قدر قلیل من •
  .األعضاء

المادي وحده ھو الذي  یعتقد أن الثواب •
  .عملیحفز الناس لل

  .من دون نقاش یصدر األوامر لتنفذ •
  

  .یقولھ األتباع ینصت بعنایة لما •
  .دیموقراطي یعطي االنطباع بأنھ •
) شخصي(بشكل فردي  لكنھ یتخذ قراراتھ •

  .دائما
 

  .اتخاذ القرارات یشرك األعضاء في •
األسباب الموجبة للقرارات  یشرح ألتباعھ •

  .التي یتخذھا
نقده لآلخرین  یعبر عن امتداحھ أو •

  .بموضوعیة
 

  .القیادیة ضعیفة ثقتھ في قدراتھ •
  .أھداف ألتباعھ ال یقوم بتحدید أي •
  .راد والتفاعل معھمفباأل قلیل االتصال •

 األسلوب الدیموقراطي في القیادة ھو أكثر ھذه
األسالیب فعالیة وإنتاجیة، وھو أقربھا لروح 

أفكار   ألنھ یؤدي إلى تولیدالعمل الجامعى،
جدیدة وإحداث تغییرات إیجابیة وترسیخ 

  الجماعیة الشعور بالمسؤولیة
ھنالك خمسة عناصر ینبغي على القادة غرسھا 

  :نفوس األعضاء، وھي في
وأمسك بزمام  تحكم بمسار الوقت، .١

  .األمور، وال تدعھا تتحكم بك
أكثر من الكبرى  واألھدافاھتم بالنتائج  .٢

  .ك بالعملاھتمام
ّ عوامل القوة وال .٣ ّ عوامل الضعف،  نم تنم

سواء فیما یتعلق بك شخصیا أو في 
  .تقبّل أفضل ما عند اآلخرینو. غیرك

مجاالت رئیسیة  تمحور في عملك حول .٤
محدودة التي من شأن العمل الجاد المتسق 

  .كبیرة فیھا أن یأتي بنتائج
با  سبحانھ وتعالى،  ضع ثقتك الكاملة .٥

  وحا في ما تصبو إلى تحقیقھوكن طم


