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تأليف: ميشيل إس. دي فريس
         جيرت بوكيت

ترجمة: د. أنور بن إبراهيم حبرم
            د. محمد شحاته وهبي
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ــه  ــن وتوجي / اال,خري ــرى/ ىڡ0 ــىل التأث ــدرة ع ــي الق ــادة ه القي
أهــداف  تحقيــق  نحــو  جهودهــم  وتنســيق  ســلوكهم 
كة، ومــن ثــم فالقيــادة تنطــوي عــىل نــوع مــن  Tمشــرى
المســؤولية تجــاه المجموعــة للوصــول بهــم إىل الهــدف 
ــات  ــادة للمجتمع ــة القي / أهمي Tــأىى ــا ت ــن هن ــود. وم المنش
يــة إذ ينبغــي أن تنضــوي تحــت قيــادة واحــدة تنظم  lالبرس
شــؤونها وتوجــه ســلوكها وترســم أهدافهــا، ولــذا فأهميــة 
 0 ــںى/ 0 الموظف ــںى/ ــة الوصــل ب ــا حلق /  كونه ــادة تكمــن ىڡ0 القي
ولكونهــا  المســتقبلية،  وتصوراتهــا  المنظمــة   0 وبــںى/
/ تنضــوي تحتهــا االwفــراد والجماعــات وتلتــف  Tالمظلــة الــىى
اتيجيات  Tــرى ــم واالس ــة المفاهي ــا كاف ــر فيه ــا وتنصه حوله

ة والحنكــة والقــدرة عــىل تحديــد مواطــن  أن تكــون شــخصاً قياديــاً أمــٌر ليــس باليســرى/ إذ يتطلــب ذلــك أن تتســم بالخــرى}
هــا، والتحــىل/ باالwخــالق والثقــة بالنفــس  0 الضعــف ومــن ثــم التخلــص منهــا، ودعــم وتعزيــز مواطــن القــوة وتحفرى/
0 أفــراد المجتمــع. كمــا  0 بــںى/ والقــدرة الفائقــة عــىل حــل المشــكالت وبعــد النظــر ومشــاركة اال,خريــن وعــدم التميــرى/
0 اال,خريــن للعمــل نحــو تحقيــق تلــك الغايــة، والرؤيــة الثاقبــة  يتســم القــادة بالقــدرة عــىل تحديــد الهــدف وتحفــرى/

/ الجــدول التــاىل/ عــدد مــن ســمات القائــد: والتخطيــط والتفويــض والثقافــة. وىڡ0

الحديــث عــن القيــادة قديــم قدم 
التاريــخ، حيــث بــدأت عمليــات 
منــذ  وتدريبهــم  القــادة  اختيــار 
اعتمــدت  ولكنهــا  التاريــخ  فجــر 
عــىل ســمات وعوامــل مغايــرة لمــا 
هــي عليــه اال,ن. ففــي الحضــارة 
ــة  / االwلفي / قامــت ىڡ0 Tــىى الســومرية ال
كان  الميــالد  قبــل  السادســة 
ــد  ــار القائ ــد الختي ــار الوحي المعي
فقائــد  العمــر،   / ىڡ0 التقــدم  هــو 
الجماعــة هــو أكــرى} أفرادهــا ســناً، 
 0 / ذلــك الحــںى/ ومــن ثــم فالقائــد ىڡ0
لــم يكــن بحاجــة إىل تدريــب أو 
ــيكية  ــور الكالس / العص ــل. وىڡ0 تأهي
ــي  غريق ــرص اال� ــرف بالع ــا يع أو م

/ االwفــراد والمنظمــات وتحــدد نقــاط الضعــف وتعمــل عــىل القضــاء  / تدعــم نقــاط القــوة ىڡ0 Tــىى والسياســات، فهــي ال
ــة  ــىل مواكب ــل ع ــا، وتعم ــم خالفاته ــا وحس ــل وحله ــكالت العم ــع مش ــل م ــة بالتعام ــي المنوط ــا ه ــا أنه ــا، كم عليه

ــا. ــق أهدافه ــة لتحقي ــبل للمنظم ــرس الس ــرى/ وتي التغي

ــي  ــس وه ــن والجن ــذكاء والدي ــوزن وال ــة وال ــول القام ــىل/ وط ــان العض ــوة البني / ق ــرص ىڡ0 ــادة تنح ــمات القي ــت س كان
ط للقيــادة إىل جانــب توفــر  lمــرص القديمــة فــكان التديــن رس / / عرصنــا الحديــث. أمــا ىڡ0 صفــات ربمــا التــزال لهــا دور ىڡ0
ــادة اال,ن مرهونــة بامتــالك المــرء قــدراً واســعاً مــن  ــارزة. بينمــا أصبحــت القي قــدر مــن المعرفــة والفروســية والمب
ــة والطمــوح  ــارات التحويلي ــة والمه ــه للرؤي ــالد وامتالك ــة والدبلوماســية للب لمــام بالشــؤون االقتصادي ــة واال� المعرف
اهــة والمرونــة. ذلــك  0 ة والثقــة بالنفــس والرى0 والطاقــة والــذكاء والوعــي والقــدرة عــىل التكيــف مــع الظــروف المتغــرى/

ضافــة إىل الســمات الســلوكية. باال�
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0 االعتبــار عنــد تحديد  هنــاك عامــالن يجــب أخذهمــا بعــںى/
أســلوب القيــادة: االwول هــو أن أســلوب القيــادة يجــب أن 
ــة،  / المنظم ــخاص ىڡ0 ــه االwش ــا يتوقع ــع م ــقاً م ــون متس يك
منظمتنــا،  غايــات  مــع  متوافقــاً  يكــون  أن  وثانيهمــا 
مــن  العديــد  هنــاك  كذلــك  وفلســفتها.  ورســالتها، 
ــادة،  ــلوب القي ــد أس / تحدي ــب دوراً ىڡ0 / تلع Tــىى ــل ال العوام
ففــي بعــض المنظمــات، عــىل ســبيل المثــال، يُتوقــع 
مــن القــادة تعزيــز التغيــرى/ ودعمــه، بينمــا يُتوقــع منهــم 
بقــاء عــىل الوضــع الراهــن دون  / منظمــات أخــرى اال� ىڡ0
/ بعــض المنظمــات االwخــرى فُيتوقــع منهــم  ، أمــا ىڡ0 تغيــرى/
. فالعديــد مــن أســاليب  0 أن يكونــوا مبادريــن وحازمــںى/
/ القطــاع العــام قــد ال تختلــف عــن بعضهــا إال  القيــادة ىڡ0
بدرجــة طفيفــة حيــث تتحــدد مالمــح كل أســلوب بحســب 
 ، 0 ــںى/ ــب الموظف ــا، وبحس ــة وأولوياته ــات المنظم احتياج
والديناميكيــات الســياقية للمنظمــة، والثقافــة، ووفــرة أو 

CD9/א5"אאE;F#*
كة.א/.(+, Tتوضيح القيم والتعبرى/ عن الذات والتأكيد عىل الُمثل المشرى -

0 االwقوال واالwفعال. - أن يكون نموذجاً يُحتذى به من خالل المواءمة بںى/
C3#כG* C2H7 IJ+.ات - تصور المستقبل ووضع خطة للتعامل مع المتغرى/

كة. T0 اال,خرين وجمعهم حول رؤية مشرى - تحفرى/
K)L#/א C"M8א*. 0 - البحث عن الفرص وعن طرق مبتكرة للتحسںى/

- خوض التجارب وتقبل المخاطر.
N23=אא N$تعزيز روح التعاون وبناء الثقة.%5כ -

/ نفوس اال,خرين وتنمية الكفاءات. رصار ىڡ0 - بث روح اال�
Q$DL#/تشجيع اال,خرين وبث الحماس فيهمא -

- إظهار التقدير لال,خرين.
- االحتفاء بالقيم والنجاحات عن طريق بناء الروح الجماعية.

R$FS#/مور للصدفة.אwوضع الخطط الصحيحة والمدروسة للعمل، وعدم ترك اال -
VWא>C א/U)L +אS5אT א/.3א7 

XBאV%/א
- صناعة االwحداث وليس انتظارها

N23=אא YZ 3$[هداف المرجوة.א/#אwالتواصل معهم، وتوجيههم لتحقيق اال -
CE]א/^א C2H3/رؤية ما ال يراه اال,خرون، وتقبل النقد الذي يُوجه إليه وإىل أفكاره.א -

دارة العامــة،  / االwدبيــات الحديثــة لــال� نــدرة المــوارد، إلــخ. ولربمــا تعــد القيــادة التحويليــة االwســلوب االwكــرىl بحثــاً ىڡ0
/ تضــم  Tالقطــاع العــام، والــىى / 0 ىڡ0 0 عــىل عــدد مــن الســلوكيات المعتــادة للقــادة التحويليــںى/ وذلــك بإجمــاع المختصــںى/
 0 ام بتلــك الرؤيــة، و(٣) تحفــرى/ 0 Tام بهــا، (٢) بنــاء المصداقيــة وااللــرى 0 Tقدرتهــم عــىل: (١) صياغــة رؤيــة مســتقبلية وااللــرى
/ القطــاع  0 ىڡ0 ٢٠١)، فــإن القــادة التحويليــںى/ ٠ ،Paarlberg and Lavigna) ج والفينيــا اال,خريــن وتشــجيعهم. ووفقــاً لبارلــرى}
0 وفكــر المنظمــة، وإيصــال الفكــر الملهــم، ووضــع أهــداف  0 قيــم الموظفــںى/ العــام مســؤولون أيضــاً عــن المواءمــة بــںى/
ــة  ــاكل عملي ــة للعمــل، وإيجــاد هي ــة االجتماعي ــد االwهمي ــد نطــاق العمــل، وتأكي ــة، وتحدي ــات العام واضحــة للخدم
/ القطــاع العــام فهــو االwســلوب التكامــىل/  / صنــع القــرار. أمــا أســلوب القيــادة االwمثــل ىڡ0 اكهــم ىڡ0 l0 وإرس 0 الموظفــںى/ لتمكــںى/

ــة. ــة مــن الصفــات التبادلي ــة ودرجــة متوســطة أو معتدل ة مــن الصفــات التحويلي ــرى/ ــذي يحمــل درجــة كب ال
*_28#אA א/#(X27 >;: א/.$א-,

ــم  ــم وأهدافه ــادة وتوجهاته ــة الق ــب حاج ــب بحس ــتويات التدري ــاوت مس تتف
 / Tيعملــون بهــا. فالمنظمــة الــىى / Tوبحســب البيئــة التنظيميــة وحاجــة المنظمــة الــىى
ــالف  ــض بخ ــات التفوي ــىل ممارس ــادة ع ــدرب الق ــلطة ال ت 0 الس ــرى/ ــتهدف ترك تس
ــن عــىل  ــدرب المديري ــي ت ــلطة فه 0 الس ــرى/ ــدم ترك ــدف إىل ع / ته Tــىى ــات ال المنظم
ى  ــرى/ ــب ف ــج التدري ــة برام ــدم فعالي ــن ع ــا ع ــال. أم ــض الفع ــات التفوي ممارس
فيدلــر (Fiedler, ١٩٧٢) أن عــدم فعاليــة برامــج التدريــب قــد يكــون ناجمــاً عــن 

ــة. ــدف إىل إدارة المنظم / ته Tــىى ة ال ــرى/ ــب الفق ــاليب التدري أس
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/ القطــاع العــام هــي  / أن القيــادة ىڡ0 Tفالــوىى / يــرى جيوفــاىى0
قضيــة يغفــل عنهــا الكثــرى/ من المنظمــات إىل حٍد مــا، ومن 
/ القطــاع العــام ليــس فعــاالً دائمــاً.  ثــم فــإن التدريــب ىڡ0
/ هــذا القطــاع نجحــوا  غــرى/ أن هنــاك الكثــرى/ مــن القــادة ىڡ0
ــا  ــا يدفعن ــذا م ــات، وه 0 المؤسس ــںى/ ــارق ب ــداث ف / إح ىڡ0
0 بحيــث يتــم  إىل العمــل عــىل تدريــب المديريــن العامــںى/
 / Tامــج التدريبيــة الــىى تحويلهــم إىل قــادة يركــزون عــىل الرى}
ــة،  0 القــدرات الفطري ــںى/ تســلط الضــوء عــىل العالقــات ب
ة، والتدريــب الرســمي كدوافــع لتنميــة القيــادة.  والخــرى}

ــادة مؤسســات القطــاع العــام مســألة يغلــب عليهــا التعقيــد بدرجــة  تعــد قي
ــادة مؤسســات القطــاع الخــاص نظــراً الwنهــا تنطــوي عــىل مهــام  أكــرى} مــن قي
/ قــد تحــول دون تحقيــق أهــداف  Tتتعلــق بتقييــم بيئــة العمــل والمعوقــات الــىى
0 وتفويضهــم  المنظمــة، كمــا تتعلــق أيضــاً بتطويــر وصقــل مهــارات الموظفــںى/
ــا  ــتمرة. ومم ــة مس ــم بصف ــم أدائه ــة وتقيي ــف المختلف ــع المواق ــل م للتعام
/ القطــاع الخــاص أن االwهداف  / القطــاع العــام مختلفــة عنهــا ىڡ0 يجعــل القيــادة ىڡ0

0 القيــادة  جابــة عــن هــذا التســاؤل يجــب التفريــق بــںى/ لال�
والديناميكيــة  التغيــرى/  عــىل  تركــز  فالقيــادة  دارة،  واال�
، ومــن ثــم فهــي  0 وتحديــد االتجــاه والرؤيــة والتحفــرى/
دارة فهــي  ي، أمــا اال� lمعنيــة بالتعامــل مــع العنــرص البــرس
اف  lرس تركــز عــىل التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه واال�
والرقابــة، وهــي بذلــك معنيــة بالتعامــل مــع االwشــياء 
الماديــة، ومــن ثــم يختلــف القائــد عــن المديــر إذ يجــب 

ــة  ــىل نوعي ــاؤل ع ــذا التس ــن ه ــة ع جاب ــد اال� تعتم
وعــىل  القــادة  عليــه  يحصــل  الــذي  التدريــب 
ــه، فالتدريــب الموجــه  ــون في ــذي يعمل الســياق ال
ــب  ــن التدري ــف ع ــام يختل ــاع الع / القط ــادة ىڡ0 للق
/ القطــاع الخــاص، إذ القطــاع  الموجــه للقــادة ىڡ0
العــام يخلــق ســياقا فريــداً يحتــاج إىل نــوع خــاص 
ــم. اماته 0 Tــاء بالرى ــم الوف ــىىT يمكنه ــادة ح ــن الق م

أن يتوفــر لــدى القائــد المهــارات الالزمــة لخلــق وصياغــة رؤيــة واقعيــة، وذات مصداقيــة، فمهمــة القائــد هــي إثــارة 
المشــاعر وشــحذ الهمــم، وكذلــك تحديــد أهــداف طموحــة تغــرى/ الوضــع الراهــن وتبحــث عــن تحديــات جديــدة. 
/ أداء منظماتهــم. كذلــك البــد أن يتوفــر لــدى  / أتباعهــم ومــن ثــم ىڡ0 فالقــادة يتمتعــون بكاريزمــا تجعلهــم مؤثريــن ىڡ0
القائــد العديــد مــن المهــارات المختلفــة مثــل الثقــة بالنفــس، والتوجــه نحــو االwهــداف، والقــدرة عــىل التعبــرى/ عــن 
/ الوقــت نفســه  ، وىڡ0 الرؤيــة، والتواصــل مــع اال,خريــن وإقناعهــم، وإظهــار ســلوك غــرى/ تقليــدي، والقــدرة عــىل التغيــرى/
ون عــن  0 ــة المــوارد. فضــالً عــن ذلــك فالقــادة يتمــرى/ ــار محدودي 0 االعتب الظهــور بمظهــر الواقعــي الــذي يأخــذ بعــںى/
ــاً فحســب، كمــا أنهــم يركــزون عــىل االwشــخاص ويغرســون الثقــة  ــاً وليــس إداري المديريــن بامتالكهــم ســلوكاً ابتكاري
فيهــم وال يركــزون عــىل النظــم والهيــاكل التنظيميــة، ويســعون لتحقيــق أهــدف طويلــة االwجــل، كذلــك فهــم يركــزون 
عــىل القيــام بالعمــل الصحيــح وليــس اختيــار الطريقــة الصحيحــة للعمــل، وهــم يتحــدون الوضــع الراهــن وال يقبلون 
دارة فتتعلــق بالتكيــف مــع التعقيــد –عــن طريــق وضــع االwهــداف والخطــط، والتنظيــم، والتوظيــف، وحــل  بــه. أمــا اال�
اتيجية  T0 أن القيــادة تتعلــق بالتكيــف مــع التغيــرى/ التنظيمــي بوضــع رؤيــة واســرى / حــںى/ المشــكالت، ورصــد النتائــج، ىڡ0

0 لتحقيقهــا. 0 الموظفــںى/ ــة، وتحفــرى/ ، وإيصــال الرؤي ــرى/ للتغي
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/ القطــاع العــام تركــز عــىل ســلوكيات متعــددة ال عالقــة لهــا بالمنصــب أو بصفــة  وانطالقــاً مــن ذلــك فــإن القيــادة ىڡ0
ــام  ، وإله ــرى/ ــة التغي ــرى} مواكب ــا االwك ــن ســلطة المنصــب، ويعــد همه ــرىl م ــوة الشــخصية أك ــة، وتعتمــد عــىل ق معين

ــة المنظمــة.  0 لتحقيــق رؤي 0 التابعــںى/ وتحفــرى/

ــد مــن المقاييــس  كات الخاصــة العدي lــرس ــدى ال يتوافــر ل
هــا  واالwدوات - كهوامــش الربــح، وأســعار االwســهم، وغرى/
/ تســاعد القائــد عــىل تقييــم قراراتــه  Tات الــىى lمــن المــؤرس
ــال  ــو ح ــذا ه ــس ه ــة. ولي ــىل أداء المنظم ــوف ع والوق
القطــاع العــام: حيــث لــدى القــادة مقاييــس أكــرىl غموضاً 
/ المقام االwول إىل ســعيهم لتحقيق  لــالwداء، ويعــود ذلــك ىڡ0
أهــداف المنظمــة. وتــؤدي هــذه الفــروق إىل تعقيــد أكــرى} 
ــام  ــاع الع / القط 0 ىڡ0 ــںى/ داري ــادة اال� ــداف للق ــوغ االwه / بل ىڡ0

مقارنــة بقــادة القطــاع الخــاص.

/ القطــاع العــام أكــرىl غموضــاً، وأن التــرسب الوظيفــي لقــادة القطــاع العــام أعــىل مقارنــة بالقطــاع الخــاص، وأن  ىڡ0
وقراطيــة، وأن هنــاك قيــوداً أكــرىl رصامــة، ومســتويات أعــىل مــن المســاءلة، وقواعــد  منظمــات القطــاع العــام أكــرىl برى/
0 ومســتقل بحاجــة إىل القــادة الذيــن يتمتعــون بقــدرات  ز قيــادة القطــاع العــام كمجــال ممــرى/ . لــذا، تــرى} lوإجــراءات أكــرى
/ القطــاع  تحويليــة. ولــذا يمكــن القــول بــأن بحــوث القيــادة وكذلــك النظريــات والتوجهــات والمخرجــات ازدهــرت ىڡ0
/ القطــاع العــام  دارة القياديــة غــرى/ موجــودة بشــكل يعتــد بــه ىڡ0 الخــاص دون العــام، وذلــك مرجعــه االعتقــاد بــأن اال�

/ القطــاع العــام عــىل عــدة أبعــاد منهــا: حيــث ترتكــز القيــادة ىڡ0
اتيجيات؛ Tوسع للمنظمة، ووضع االسرىwتحديد االتجاهات: تحديد الرؤية، وتوضيح الصورة اال

ام بتحقيقها، وبناء الفرق؛ 0 Tهداف، وااللرىwشخاص: تحديد االw0 اال المواءمة بںى/
، وتلبية االحتياجات. 0 لهام: توفرى/ الطاقة، والتمكںى/ 0 واال� التحفرى/
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ــه «ســحر  ــق علي ــا يمكــن أن نطل ــا أو م الكاريزم
ــك  ــي تل ــخصية» ه ــوة الش ــخصية»، أو «ق الش
غــرى/  قــدرات  المــرء  تعطــي   / Tالــىى الســمة 
قنــاع وأرس اال,خريــن،  / القيــادة واال� طبيعيــة ىڡ0
ــة تتســم بالقــدرة  كمــا أن الشــخصية الكاريزمي
انتباههــم  وجــذب  اال,خريــن،  إلهــام  عــىل 
ــا تجعــل  ــوف. والكاريزم بشــكل أكــرىl مــن المأل
المســؤولية،  تحمــل  عــىل  قــادراً  صاحبهــا 

وتحقيقهــا. والمعايــرى/  االwهــداف  ووضــع 
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ونظــراً لمــا للكاريزمــا الشــخصية مــن أهميــة بالغــة فقــد أجريــت عليهــا العديــد مــن الدراســات، حيــث تقــدم االwدبيــات 
ــتوى أداء  / مس ــرون ىڡ0 ــاىل/ يؤث ، وبالت 0 ــںى/ ــىل التابع ــغ ع ــرى/ بال ــم تأث 0 له ــںى/ ــادة الكاريزماتي ــىل أن الق ــان ع ه ــة الرى} الحديث
المنظمــة ودرجــة تحقيقهــا لالwهــداف. فقــد ركــز جافيــدان ووالدمــان عــىل ســبيل المثــال عــىل مــدى مالءمــة القيــادة 
ــتوى  ــن المس ــر م / مدي Tــىى ــن مائ ــرىl م ــتقصاء آراء أك ــان باس ــام الباحث ــام. وق ــاع الع ــىل القط ــا ع ه ــة وتأثرى/ الكاريزمي
/ أن مــا يدعــم القيــادة الكاريزميــة يتمثــل  / القطــاع العــام الكنــدي، واكتشــفا مــن خــالل التحليــل التجريــىى} المتوســط ىڡ0
ــن  ــة، وحــس التحــدي، والتشــجيع، والمخاطــرة. فقــد لوحــظ أن القــادة الذي رصار، والرؤي / الطاقــة، واال� ببســاطة ىڡ0
ضافــة إىل ذلــك،  يخاطــرون بأنفســهم ســعياً وراء أهدافهــم قــد يولــدون ثقــة أعــىل بالنفــس لــدى مرؤوســيهم. باال�
ام الــذات  Tيميــل القــادة الذيــن يشــجعون التفكــرى/ المســتقل، ويقدمــون تغذيــة مرتجعــة إيجابيــة إىل بنــاء ثقافــة احــرى
 / / انحســار ىڡ0 0 كانــت ىڡ0 لــدى مرؤوســيهم. ومــن آثــار القيــادة الكاريزميــة عــىل االwداء أن الســلوكيات الســلبية للمرؤوســںى/

 . 0 ظــل وجــود القــادة االwخالقيــںى/
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ومناقشــتها  السياســات  بصياغــة  العامــة  السياســات  إدارة  تختــص 
/ وضــع اال,ليــات  ــادة السياســات فتتمثــل ىڡ0 ــا قي وتنفيذهــا وتقييمهــا، أم
العامــة  القضايــا  حــول  المجتمعــي  النقــاش  لتفعيــل  المؤسســية 
وقــرارات  حــات  Tومقرى سياســات  وضــع  تتطلــب   / Tالــىى والتحديــات 
 / ٢٠). إن قيــادة السياســات العامــة تُعــد عمليــة تتــم ىڡ0 ٠ ٠ ،Shafritz)
إطــار مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة حيــث توجههــم نحــو 
ــاع  ــل إىل إجم ــم التوص ــن ث ــكالت وم ــات، والمش ــع التحدي ــل م التعام
 / Tى الــىى ات الكــرى} / ينبغــي العمــل بهــا. إن التغيــرى/ Tحــول السياســات الــىى
 / Tــىى ــادة السياســات العامــة ال / قي تشــهدها دول العالــم تتطلــب دقــة ىڡ0
تقــوم عــىل ريــادة االwعمــال واالبتــكار والتحويــل، بحيــث تســتطيع 
ورياتــه، والتخطيــط  التنبــؤ بالتغيــرى/ المطلــوب، وتحليــل مكوناتــه ورص0
ــم تجنــب الفــوىص0 مــع  ــك يت ــذه وبذل اف عــىل تنفي lرس لمســاراته، واال�

ــع. ــد للجمي / المفي ــاىى} يج ــر اال� ــان التطوي ضم

/ تعيشــها بعــض بلــدان العالــم  Tإن حالــة عــدم االســتقرار الــىى
 Tــىى ــتوى ح ــة المس ــة عالي ــدرات إداري ــود ق ــب وج ــاً تتطل حالي
دارة االwخالقيــة، وتحقــق  تُعمــل القانــون وتتبــىى0 منهــج اال�
جــراءات  المصلحــة العامــة، وتراعــي القواعــد، واللوائــح، واال�
/ أفريقيــا، عــىل ســبيل المثــال مــن غيــاب  النظاميــة. فتعــاىى0

تتجــىل أهميــة القيــادة عنــد وقــوع المنظمــات تحــت الضغــوط أو 
ــة؛ ولذلــك  / منظمــات الــدول النامي ة ىڡ0 lــرد بكــرى االwزمــات، وهــو أمــر ي
ــدول  / ال ــادة ىڡ0 0 وضــع القي ــںى/ ــة رسيعــة ب ــد أن نعقــد مقارن فمــن المفي
ــن  ــس الوه ــات تعك ــدوث اضطراب ــد ح ــة عن ــدول المتقدم ــة وال النامي
ــديدة  ــروف ش ــن ظ ــا م ــط به ــا يحي ــة لم ــدول النامي ي ال Tــرى ــذي يع ال
/ تونس ومــرص وليبيا  / ىڡ0 االضطــراب، ومثــال ذلــك ثــورات الربيــع العــرىى}
/ ثمارهــا. فقــد تمخضــت االwحــداث  Tوســوريا وهــي ثــورات أبــت أن تــؤىى
/ للكلمــة عــىل  / مــرص عــن إدارة عامــة معطلــة بالمعــىى0 الحــرىڡ0 ة ىڡ0 االwخــرى/
أيــدي القــوة المهيمنــة للشــعب الــذي طالــب بحــل النظــام. ففــي ذلــك 
دارة العامــة، إال  النمــوذج مثــال عــىل اضطرابــات وتحــوالت عطلــت اال�
دارة العامــة هــو فــرض قــدر مــن النظــام داخــل  أن ســبب وجــود اال�
بيئــة تتســم بالفــوىص0 لمصلحــة الجمهــور الــذي تخدمــه. ولــذا، ليــس 
ــة  ــاف كيفي ــوى اكتش ــارات س ــن الخي ــد م ــة العدي دارة العام ــدى اال� ل

ــات.  / أوقــات االضطراب ــا حــىىT ىڡ0 الحفــاظ عــىل زخمه

القانــون وهــو مــا يتطلــب مــن القــادة التخطيــط لــه، 
وتنفيــذه، والمحافظــة عليــه. وال شــك أن وجــود 
ــن عــىل التنظيــم  مثــل أولئــك القــادة يحفــز اال,خري
والتخطيــط واالنضبــاط، واتبــاع اللوائــح، ولكننــا 
ــن  / م ــاىى0 / تع Tــىى ــة ال ــدول االwفريقي ــض ال / بع ــد ىڡ0 نج
أن  التخطيــط  وغيــاب  داريــة  اال� القــدرة  انعــدام 
ــات،  وقراطي ــث بالبرى/ ــن للعب ــاح لال,خري ــال مت المج
والفســاد،  الفوضويــة،  السياســية  والمنافســة 
ــم  ــه أن معظ ــف ل ــا يؤس ــاءلة. ومم ــدام المس وانع
ــالل  ــن خ ــا م ــم تطويره / ت Tــىى ــة ال داري ــدرات اال� الق
هــا  تأثرى/  lيتــالىس إفريقيــا   / ىڡ0  0 العامــںى/  0 الموظفــںى/
ــا يطــول أمــد هــذه  ــات، فعندم ــا نشــبت رصاع كلم
ام القانــون، والقواعــد،  Tاعــات، فــإن عــدم احــرى 0 الرى0
جــراءات، واالwخــالق،  واللوائــح، والعمليــات، واال�
ز  جــراءات النظاميــة تــرى} والشــفافية والمســاءلة، واال�
إىل الســطح وتــزداد بنســب ال يمكــن الســيطرة عليها، 
 . 0 0 الحكوميــںى/ / الســلوك اليومــي للموظفــںى/ ســخ ىڡ0 Tوترى
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/ التدريــب  أحــد جوانــب التدريــب عــىل القيــادة يتمثــل ىڡ0
 / عــىل اكتشــاف المشــكالت االجتماعيــة والتنبــؤ بهــا ىڡ0
ــكالت  ــذه المش ــة ه ــإن مواجه ــم ف ــن ث ــتقبل، وم المس
أحــد  هــي  ومنظماتهــا  الدولــة  مؤسســات  وحمايــة 
/ تتطلــب بنــاء نظــام إداري صــارم يضــم  Tالتحديــات الــىى
ــون،  مــون القان T0 ممــن يحرى 0 والموظفــںى/ ــار المســؤولںى/ كب
ويتحملــون  فنيــة،  ات  وخــرى} بمهــارات  ويتمتعــون 

ــات  ــة للحكوم داري ــية واال� ــدرة السياس ــر الق ــاء وتطوي ــعب. فبن ــة والش ــام الحكوم ــائهم وأم ــام رؤس ــؤولية أم المس
/ قيــادة حقيقيــة للقطــاع العــام، إذ يســتحيل عــىل الحكومــات  / غايــة االwهميــة إذا أردنــا أن نبــىى0 الديمقراطيــة مســألة ىڡ0
الديمقراطيــة أن تَدعــي بأنهــا حكومــات اجتماعيــة قــادرة إذا كان المســؤولون والســلطات يتســمون باالنتقائيــة والفســاد 
/ تحــل عــن طريــق النظام  Tنظمــة السياســية التقليديــة الــىىwهليــة؛ وهــذه هــي المســاوئ أو العيــوب الثالثــة لالwوعــدم اال
وقراطــي للدولــة الحديثــة. ويتطلــب هــذا التحــدي عــدم تســييس نظــام التوظيــف وترقيــات أو إقالــة  الهرمــي البرى/

ــون. ــال للقان ــة، واالمتث ــة العام اه 0 ــة والرى0 ــة المدني ــام الخدم ــيخ نظ ، وترس 0 ــںى/ 0 الحكومي ــںى/ الموظف
: وتضم هذه التحديات ما يىل/

/ صنع القرار العام. 0 ىڡ0 - تطوير المؤسسات لضمان مشاركة المواطنںى/
/ إبداء الرأي عىل أصحاب المصلحة ذوي النفوذ. - ضمان عدم اقتصار الحق ىڡ0

0 الجودة المؤسسية. - تشجيع تكوين رأس المال االجتماعي وبناء القدرات لتحسںى/
- التمسك بمبدأ الشفافية والمساءلة وتطبيق الحوكمة ونتائجها عرى} القنوات القانونية.

دارة العامــة االwفريقيــة العديــد مــن التحديــات  واجهــت اال�
إبــان حصولهــا عــىل االســتقالل حيــث عانــت الــدول 
ــا  ــيطرت عليه ــات وس ــق والخدم ــة المراف ــن قل ــذاك م آن
ذلــك  مــع  ولكنهــا  الداخليــة،  اعــات  0 والرى0 الرصاعــات 
دارة  ة مــن مؤسســات اال� تمكنــت مــن إنشــاء مجموعــة كبــرى/
كات  lــرس ــزة وال ــات واالwجه ــوزارات والمؤسس ــة كال العام
/ تواكــب الفكــر الســياىس/  Tالعامــة والهيئــات التنظيميــة الــىى
ضافــة إىل تأســيس  واالقتصــادي المعــارص آنــذاك، باال�
لتعليــم  العامــة  دارة  لــال� جديــدة  ومعاهــد  مــدارس 
وتدريــب موظفــي الحكومــات االwفريقيــة الحديثــة لتطويــر 
المؤسســات والبــرسl واالستشــارات والبحــوث، والتعريف 
 0 امــج المســتقبلية وتطويرهــا وتعيــںى/ بالسياســات والرى}
0 لهــا لتحقيــق التنميــة الوطنيــة. ولذلــك  0 مكرســںى/ موظفــںى/
معاهــد  تأســيس  عــىل  االwفريقيــة  الحكومــات  عملــت 
دارة. وبالمثــل، فــإن  دارة العامــة أو معاهــد تطويــر اال� اال�
ــدول الناطقــة  / ال دارة تأسســت ىڡ0 ــال� ــة ل المــدارس الوطني
بالفرنســية (مثــل أوغنــدا والســنغال وغينيــا وســاحل 
 / ىڡ0 مهمــة  مســاهمات  بالفعــل  قدمــت  وقــد  العــاج). 
ــة  ــدان االwفريقي / البل ــة ىڡ0 ــة العام ــادات الخدم ــب قي تدري

ــتقالل. ــة االس حديث
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ــه بحلــول الســبعينيات كانــت االwنظمــة  ــه أن ممــا يــؤىس ل
العســكرية قــد حلــت محــل الحكومــات المنتخبــة، إذ 
ــرب  ــن الح / براث ــمراء ىڡ0 ــارة الس ــقطت الق ــا س ــان م رسع
ــاكات حقــوق  ــات، وانته ــات، والرصاع ــة، واالنقالب االwهلي
ــواء  ــعوب س ــزوح للش ــن ن ــه م ــم عن ــا نج ــان، وم نس اال�
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إىل الداخــل أو الخــارج. لقــد كان الموظفــون المتعلمــون 
ــوا  0 حيــث ترك ــل النازحــںى/ 0 أوائ ــںى/ ــارات ب وأصحــاب المه
 . 0 الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة خاليــة مــن الموظفــںى/
دارة  / ظــل االwنظمــة العســكرية تراجعــت مكانــة اال� وىڡ0
العامــة والقيــادة والتطويــر ولــم تعــد مــن أولويــات 
أداة  أضحــت  العامــة  الخدمــات  أن  كمــا  الحكومــات، 
للقــوى الظالمــة وليــس وســيلة للتطويــر. كمــا عانــت 
الهيــاكل المؤسســية للدولــة مــن مشــاكل نظاميــة تســبب 
داري الــذي خلفــه االســتعمار ممــا أعــاق  فيهــا الجهــاز اال�
نمــو النظــام وتحولــه إىل جهــاز ذو توجــه تنمــوي. واال,ن 
/ أزمــة مزدوجــة تمثلــت  دارة العامــة االwفريقيــة ىڡ0 تغــرق اال�
/ أزمــة االwداء وأزمــة الدعــم، ومــن ثــم فــإن هنــاك  ىڡ0
ــة لمواجهــة  ــة مؤسســات الدول عــادة هيكل ورة ال� ثمــة رص0

ــي. دارة االwفريق ــام اال� ــق نظ / تعي Tــىى ــات ال التحدي
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/ إفشــال الخدمــات  اجتمعــت عــدة عوامــل أســهمت ىڡ0
الحوكمــة،  فعاليــة  عــدم  ومنهــا:  االwفريقيــة  العامــة 
دارة، ونقــص التخطيــط والمســاءلة،  وغيــاب القيــادة، واال�
يــة وســوء تنظيــم الخدمــات  lوضعــف إدارة المــوارد البرس
اهــة وتــردي حالــة معاهــد  0 العامــة والبيئــة العدائيــة والرى0
داريــة، فضــالً عــن أن  دارة العامــة ومعاهــد التنميــة اال� اال�
ــرى/  ــا يوجــه الwشــخاص غ ــاً م ــر كان غالب التدريــب والتطوي
0 حيــث كانــت معظــم برامــج التدريب والــدورات  مناســبںى/
 ، 0 الدراســية موجهــة إىل مســتوى المديريــن التنفيذيــںى/
دارة العامــة ومعاهــد  وهنــا يؤكــد المؤلــف أن معاهــد اال�
ــة  ــات المدني / المؤسســات والهيئ Tــاىڡ ــة - كب داري ــة اال� التنمي
- أصبحــت ضحيــة حكومــات وطنيــة عســكرية، ومركزيــة 

ــادة. ــة القي فاســدة وضعيف

ــكل  ــاً للهي ــواع وفق ــادة إىل عــدة أنمــاط أو أن تنقســم القي
التنظيمــي وســلوك القائــد، فهنــاك القيــادة الديكتاتوريــة 
/ ال تســمح  Tــىى ــادة العســكرية أو االســتبدادية ال وهــي القي
ــر وتلغــي  ــادل اال,راء ووجهــات النظــر، وتحــارص الفك بتب
/ تهتــم  Tثقافــة التشــاور، وهنــاك القيــادة الديمقراطيــة الــىى
النجــاح،   / ىڡ0 لهــا  كاء  lرس هــم  وتعترى}  0 العاملــںى/ بتطويــر 
والقيــادة الحــّرة ويطلــق عليهــا اســم قيــادة عــدم التدخل 
0 االســتبدادية والديمقراطية،  وهــي النــوع المحايــد مــا بــںى/
/ لحظــة اتخاذ  / تظهــر ىڡ0 Tوالقيــادة الموقفيــة وهــي تلــك الىى
/ موقــف مــا، والقيــادة التبادليــة حيــث يتــم تبادل  القــرار ىڡ0
. وهنــاك أيضاً  0 0 الرئيــس والمرؤوســںى/ االwدوار القياديــة بــںى/
ية وهــي أحــد أنمــاط القيــادة الــذي يعــد  القيــادة التيســرى/
/ تعــد ســمة  Tلبــدء العمليــات التعاونيــة الــىى وريــاً  رص0
/ عمليــات التخطيــط، والقيــادة التعاونيــة وهــي  أساســية ىڡ0
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/ ظــل حالــة مــن الفــوىص0  انطلقــت ثــورة ٢٥ مــن ينايــر ىڡ0
/ ســادت مــرص نتيجــة لغيــاب القــادة ممــا وضــع  Tالــىى
ــك  ــون وكذل ــون الحكومي داري ــك، فاال� ــىل المح ــورة ع الث
ــا  ــر له ــم يتوف ــة – ل ــرى/ الربحي ــة وغ ــات الحكومي المنظم
المــال أو الســلطة التقديريــة لدفــع تكاليــف خدمــات 
ــكار  0 إىل ابت ــںى/ ــع المدرب ــك الوض ــا ذل ــد دع ــب. وق التدري
ــورة  ــه الث ــا أحدثت ــم؛ فم ــام بمهمته ــدة للقي ــبل جدي س
ديــة آنــذاك يحتــاج لقــادة  Tوضــاع المرىwمــن انقــالب عــىل اال
0 قادريــن عــىل تلبيــة طموحــات الشــعوب الثائــرة  مدربــںى/
آنــذاك. ومــن هنــا بــادرت بعــض المؤسســات والجامعات 
حيــث  القــادة  وتدريــب  لتدريــس  خططهــا  تغيــرى/  إىل 
ــات  / أولوي ــر ىڡ0 ــا أث 0 كم ــںى/ ــىل المتلق ــب ع ــذا التدري ــر ه أث

ــة. ــة االنتقالي ــالل المرحل ــة خ الحكوم

البــد مــن توفــر مهــارات معينــة حــىىT يتمكــن القائــد مــن 
تنفيــذ السياســات العامــة وتشــمل هــذه المهــارات:
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/ تتطلــب توفــر أعــىل مســتويات المشــاركة والمســاواة  Tالــىى
/ الســلطة، والقيــادة الخادمــة وهــو ذلــك النمــوذج الــذي  ىڡ0
يعطــي أولويــة لمصلحــة االwتبــاع ويقدمهــا عــىل المصلحــة 

الشــخصية للقائــد.

א/�T8%V א/.$א-K אא*^e /(+| א23Z.$א

 / Tالــىى االwفريقيــة  الــدول  لتنميــة  المطلــوب  النمــوذج   
/ تنفيــذ السياســات العامــة فهــو ذلــك  / مــن قصــور ىڡ0 تعــاىى0
ــادة  ــات القي 0 ممارس ــںى/ ــع ب ــه الجم ــم في ــذي يت ــط ال النم
ــد  ــر للقائ ــد أن يتوف ــا الب ــيد وهن ــم الرش ــة والحك الفعال
ــال.  ــادة االwعم ــارات ري ــارات التفاعــل والتواصــل ومه مه
ــل  ــن أج ــل م ــل والتواص ــارات التفاع ــة لمه ــاك حاج فهن
0 مجموعــات  ــںى/ اســتحضار التعــاون والعمــل المتضافــر ب
ــارات  ــا متنافســة؛ وينطــوي ذلــك عــىل مه متنوعــة وغالب
التعــاون، وقــدرات حــل المشــكالت، ومهــارات إدارة 
التنــوع، وقــدرات المشــاركة وبنــاء العالقــات، ومهــارات 
اك  lتتيــح العمل الجماعــي وإرس / Tالعالقــات الشــخصية الــىى

ــة. ــاب المصلح أصح

 0 أمــا مهــارة ريــادة االwعمــال فهــي مطلوبــة - وفقــاً للباحثــںى/
- لتحقيــق االwهــداف، بالرغــم مــن تعقيــدات مثــل هــذه 
ــددة.  ــراف متع ــا أط / تنفيذه ك ىڡ0 Tــرى / يش Tــىى ــات ال العملي
وينطــوي هــذا عــىل مهــارات إبداعيــة، والقــدرة عــىل 

ــالء.  ــىل العم 0 ع ــرى/ ك Tــكار والرى ــر، واالبت ــم المخاط تقيي

א/.א@( א/Sא-`

المطلوبــة  القيــادة  أنمــاط  أحــد  هــو  الخــادم  القائــد 
فريقيــة وهــو ذلــك النمــوذج الــذي  لتنميــة الــدول اال�
ــزز  ــم ويع 0 وتمكينه ــںى/ ــر التابع ــة تطوي ــىل أهمي ــد ع يؤك
ي ويعمــل عــىل تطويــره ومشــاركة  lقيمــة العنــرص البــرس
الســلطة معــه والحفــاظ عــىل مصالــح الجميــع، ويقــدم 
ــه الشــخصية،  أهــداف المنظمــة ورســالتها عــىل طموحات
/ الســياق االwفريقــي  ولذلــك فــإن هــذا النمــوذج إن طبــق ىڡ0
ســيضع القــارة عــىل مســار التنميــة. ولهــذا النمــوذج مــن 
القيــادة خصائــص ثالثــة ذكرهــا جرينفيلــد ١٩٧٧، وهــذه 
الخصائــص تعــد بمثابــة حجــر الزاويــة للقيــادة الخادمــة، 

: ــاىل/ وهــي كالت
0 أو المنظمة أو المجتمع.  - خدمة التابعںى/

- التواضع.
- الرؤية.

C$@א_V/א Aא/.$א-א

بقيــادة  يطالبــون   0 الباحثــںى/ أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
ــرون أن النمــوذج  يغلــب عليهــا الطابــع االwنثــوي حيــث ي
االwنثــوي للقيــادة يغلــب عليــه المشــاركة وبنــاء العالقــات 
والتواصــل مــع اال,خريــن والعمــل الجماعــي والتأكيــد عــىل 
ــث  0 بحي ــںى/ 0 الموظف ــںى/ ــن وتمك ــاه اال,خري ــؤولية تج المس
يتســىى0 لهــم العمــل عــىل تطويــر المنظمــة. كذلــك فــإن 
ــل  ة التفاع lــرى ــة وك ــة الهرمي ــم بقل ــائية تتس ــادة النس القي
ســعت  فقــد  ولذلــك  المصلحــة،  أصحــاب  ومشــاركة 
الحكومــات إىل تشــجيع القيــادة النســائية وتوفــرى/ دورات 
/ المناصــب القياديــة. / ىڡ0 Tىڡ Tتدريبيــة لمســاعدتهن عــىل الــرى
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/ مــن جانــب الــدول  Tام أخــالىڡ 0 Tهنــاك بــال شــك الــرى
المتقدمــة بمســاعدة الــدول الناميــة ولكــن تلــك الجهــود 
ــاً  ــؤدي أحيان هــا الفشــل بــل وت / الغالــب مصرى/ كانــت ىڡ0
إىل نتائــج عكســية، نظــراً الwن العالــم المتقــدم ال يعــرف 
عــىل وجــه التحديــد مــا الــذي ينبغــي عليــه القيــام بــه. 
ــروف  ــب ظ ــة لتناس ــم مصمم ــب لديه ــج التدري ام فرى}
وبيئــات تختلــف عمــا هــي عليــه الــدول النامية، فالفشــل 
ربمــا ينجــم عــن التنفيــذ أو عــن عــدم التنفيــذ الناجــح.

/ دول العالــم بحســب الظــروف وبيئة  تختلــف أســاليب القيــادة ىڡ0
العمــل وثقافــة المجتمــع ومتطلباتــه، فالواليــات المتحــدة عــىل 
ــه  ــي: التوجي ــادة ه ــاليب للقي ــة أس ــىى0 خمس ــال تتب ــبيل المث س
ــا والشــهرة. وال شــك أن هــذه  0 والكاريزم ــںى/ والمشــاركة والتمك
/ مناطــق مختلفــة مــن العالــم تحمــل  النمــاذج المتوفــرة ىڡ0
/ أمريــكا أن النمــوذج االwكــرىl قربــاً لرئاســة  مغــزى مهمــاً. فيبــدو ىڡ0
المنظمــة هــو نمــوذج المديــر التنفيــذي، بينمــا هــو رب االwرسة 
/ فرنســا، ومؤســس االتحــادات  ، والقائــد العســكري ىڡ0 0 / الصــںى/ ىڡ0

ــا.  / ألماني ىڡ0

 ، 0 ــںى/ 0 الموظف ــںى/ ــة ب / العالق ــادة ىڡ0 ــص القي ــس خصائ تنعك
هــم  وغرى/ المنظمــة،  إدارة  ومجلــس   ، 0 والمشــاركںى/
/ سياســاتها،  مــن أصحــاب المصلحــة، كمــا تنعكــس ىڡ0
وإجراءاتهــا، وبرنامجهــا. وهنــاك تســع خصائــص أساســية 

ينبغــي أن يســعي القائــد الناجــح المتالكهــا وهــي: 

تُعــد االنفعاليــة المصحوبــة بالشــغف أكــرىl خصائــص 
ــا  ــر. بينم ــكان آخ / أي م ــا ىڡ0 ــكا عنه / أمري ــيوًعا ىڡ0 ــادة ش الق
 / ك جميــع الــدول ىڡ0 Tتشــرى / Tيُعــد الحســم الســمة الــىى
التنفيذيــون  القــادة  أمــا  التنفيذيــة.  للفاعليــة  وصفهــا 
االwوروبيــون واليابانيــون فهــم االwكــرىl اهتمامــاً بالحصــول 
عــىل إجمــاع اال,راء، بينمــا يميــل الصينيــون واالwمريكيــون 
ــئوليتها.  ــل مس ــردي وتحم ــكل ف ــرارات بش ــاذ الق إىل اتخ
0 جميــع الــدول.  كة بــںى/ Tقنــاع أيضــاً صفــة مشــرى ويعتــرى} اال�
ة للقيــادة  0 وخاصيــة القــدرة عــىل التأقلــم فهــي ســمة ممــرى/
االwمريكيــة بشــكل عــام، إال أنهــا ال تحظــى باالهتمــام 
ك  Tــا. وتُعــد الرصامــة خاصيــة تشــرى / آســيا وأوروب ذاتــه ىڡ0
فيهــا جميــع المناصــب التنفيذيــة العليــا، إال أن االwمريــكان 
يبذلــون جهدهــم لعــدم إظهارهــا. أمــا الــذكاء العاطفــي 
/ يمكــن أن تحفــز  Tــىى وهــو القــدرة عــىل فهــم الدوافــع ال
المتحــدة  الواليــات   / ىڡ0 أهميــة   lكــرىwاال فهــي  اال,خريــن 
/ هــذا الوقــت. وتُعــد معرفــة الــذات أساســية  ــا ىڡ0 وأوروب
ــكا، وتعــد  / أمري / التوقعــات شــائعة ىڡ0 لتجنــب المغــاالة ىڡ0
/ أمريــكا أكــرىl منهــا  / حــاالت محــدودة بمثابــة الفضيلــة ىڡ0 ىڡ0
/ النمــوذج االwســيوي فهــي تمثــل نقطــة قــوة  / آســيا، أمــا ىڡ0 ىڡ0
 / / المديــر التنفيــذي. وال يُعــد التواضــع ســمة شــائعة ىڡ0 ىڡ0
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هنــاك بــال شــك حاجــة ملحــة للقيــادة الرشــيدة وبخاصــة 
 0 مخلصــںى/ قــادة  إىل  بحاجــة  فهــي  الناميــة،  الــدول   / ىڡ0
قادريــن عــىل تغيــرى/ نمــط الحيــاة بهــا ودفعهــا إىل مســار 
التنميــة بوجــه عــام وهــو االwمــر الــذي ينشــأ عنــه احتيــاج 
ــادة الخادمــة إذ  ــادة وبخاصــة القي إىل التدريــب عــىل القي
/ ُمنيــت بقــادة  Tفريقيــة الــىى هــو النمــوذج االwمثــل للقــارة اال�
0 طموحهــم  / ســبيل تحقيــق التــوازن بــںى/ يجاهــدون ىڡ0
الشــخىص/ ومتطلبــات المنصــب الــذي يتولونــه، ولــذا فإن 
نمــوذج القائــد الخــادم مــن شــأنه أن يدفــع القــادة للتخىل/ 
عــن أهوائهــم الشــخصية وتكريــس أنفســهم للعمــل عــىل 

وضــع القــارة عــىل مســار التنميــة المســتدامة. 
 Lichia Yiu and) 0يذكــر الباحثــان ليخيــا يــو وريمونــد ســيرى
امــج التدريبيــة،  Raymond Saner) أن العديــد مــن الرى}
/ البلــدان الناميــة تعتمــد أســلوب التدريــب  وخاصــة ىڡ0
ات  القديــم الــذي يــرى أن العــرض وإلقــاء المحــارص0
/ تدفــع المتــدرب للعمــل ومحــاكاة  Tيكســبان المعرفــة الــىى
مــا تلقــاه نظريــاً وتطبيقــه عــىل أرض الواقــع، وهــذه 
وتحتــاج  الجمــود  عليهــا  يســيطر  شــك  بــال  امــج  الرى}
0 نتائــج برامــج  للتحديــث المتواصــل بحيــث يمكــن تحســںى/
ــام.  ــاع الع / القط ــة ىڡ0 ــة المقدم ــارات القيادي ــة المه تنمي
إال أنــه وبالرغــم مــن التحســينات العديــدة، فلــم تبــذل 
ســوى جهــود بســيطة إىل اال,ن لضمــان جــودة التدريــب. 
ــب  ــم التدري / عال ــاء ىڡ0 ــن االwخط ــرى/ م ــاك الكث ــا أن هن كم
اضــات.  Tمــا تســبب مخالفــة هــذه االفرى / دائمــاً  Tوالــىى
ــن  ــة مهيم ــدورات التدريبي ــى ال ــن، تبق ي ــبة للكثرى/ فبالنس

ــرض. ــب الع ــة حس اء، وموجه ــرى} ــل الخ ــن قب ــا م عليه

بــدأت الــدول المتقدمــة بإنشــاء هــذه المعاهــد والمراكــز 
بهــدف تطويــر المديريــن والقــادة وأعــدوا لذلــك العديــد 
نامــج  / كان مــن بينهــا الرى} Tامــج التدريبيــة الــىى مــن الرى}
0 (CPM): وهــو برنامج  / العتمــاد المديريــن العامــںى/ الوطــىى0
المنظمــات   / ىڡ0 والمديريــن  للقــادة  نموذجــي   / تدريــىى}
 0 / الواليــات المتحــدة. ويتمــرى/ الحكوميــة وغــرى/ الربحيــة ىڡ0
 0 االwكاديميــںى/ مــن  هــم   0 المدربــںى/ بــأن  نامــج  الرى} هــذا 
النحــو  عــىل  الــدوىل/  التهيئــة  وبرنامــج   ، 0 والممارســںى/

رصيحــاً  رداً  أفريقيــا   / ىڡ0 المعاهــد  هــذه  إنشــاء  جــاء 
اً عــىل متطلبــات الحكومــات االwفريقيــة بشــأن  lومبــارس
داخــل  ات  والخــرى} واالستشــارات  القــدرات  تنميــة 
ــرى/  / توف ــل دور هــذه المعاهــد ىڡ0 ــث يتمث مؤسســاتها، حي
ــب  / الغال ــوث ىڡ0 ــارات والبح ــب واالستش ــات التدري خدم
 / 0 والمديريــن متوســطي المســتوى ىڡ0 لكبــار المســؤولںى/
ــن  ــد م ــذه المعاه ــت ه ــا بذل ــي. ومهم ــاع الحكوم القط
/ حاجــة ماســة إىل  جهــد لتعزيــز القيــادة إال أنهــا التــزال ىڡ0

والتطويــر.   0 التحســںى/

/ أفريقيــا  لــم تحقــق دورات التدريــب نتائجهــا المرجــوة ىڡ0
وينســحب ذلــك عــىل بعــض البلــدان المتقدمــة حيــث لــم 
/ هولنــدا ســوى  / القطــاع العــام ىڡ0 تحقــق هــذه الــدورات ىڡ0
/ الرضــا الوظيفــي، والــوالء  الحــد االwدىى0 مــن التأثــرى/ ىڡ0
للمنظمــة، والدافعيــة للخدمــة العامــة. كمــا جــاءت آثــار 
/ مثــل هــذه  ــا حــىىT ىڡ0 ــة لال,مــال إىل حــد م التدريــب مخيب
0 عــىل الــدورات  الــدول المتقدمــة، حيــث تنفــق الماليــںى/
ــوث  ــر بح ــم تج / ل Tــىى ــر، وال ــا ال تذك ــكاد فوائده / ت Tــىى ال

كافيــة عليهــا.
/ تقدمها  T0 الــدورات الــىى ة بــںى/ ال شــك أن هنــاك فجــوة كبــرى/
/ مختلــف أنحــاء العالم.  معاهــد التدريــب واالحتياجــات ىڡ0
0 طــرق التدريــب  ويبــدو أن هنــاك عــدم تناســب بــںى/
/ أجــزاء مختلفــة مــن العالــم.  المقدمــة والمطلوبــة ىڡ0
/ أفريقيــا وآســيا تحديــداً، حاجــة لتحويــل القيــادة  فنجــد ىڡ0
إذا  عمــا  النظــر  بغــض  حديثــة،  قيــادة  إىل  التقليديــة 
ــة،  ــادة الخادم ية، أو القي ــرى/ ــادة التيس ــمى القي ــت تس كان
 0 بــںى/ حقيقيــة  فجــوة  فهنــاك  االwنثويــة.  القيــادة  أو 
االحتياجــات التدريبيــة والــدورات التدريبيــة المقدمــة 
ــخف  ــن الس ــيكون م ــم. وس ــن العال ــة م ــزاء مختلف / أج ىڡ0
/ الــدول المتقدمــة  نســخ وحــدات التدريــب المســتخدمة ىڡ0
ــو  ــة. كل هــذا يدع ــدول النامي ــل إىل ال ــا دون تعدي ونقله
/ نتصــور فيهــا التدريــب  Tإىل التفكــرى/ الجــاد بالطريقــة الــىى

ــادة. للقي

، ولكنهــا أحيانــاً مــا يتســم بهــا  المديــر التنفيــذي االwمريــىك/
ــب  ــة الwغل ــادة صف ــي ع ــيوي. وه ــذي االwس ــر التنفي المدي
0 فقــد كان يتســم بهــا أبراهــام لينكولــن  ــںى/ القــادة الفعال
 0 ــادة السياســيںى/ ــع الق 0 جمي ــںى/ ام ب Tــذي يحظــى باالحــرى ال

 .(٢٠ ٠٥ ,Mills) مريــكانwاال

 / / الحلقــات وورش العمــل المقامــة ىڡ0 المنصــوص عليــه ىڡ0
ســتوكهولم بالســويد، إال أن هــذه المعاهــد كمــا أنهــا لــم 
ــة فقــد أخفقــت  ــدول النامي / ال / احتياجــات القــادة ىڡ0 ــىى} تل
/ بعــض الــدول المتقدمــة  / تحقيــق هــذا الهــدف ىڡ0 أيضــاً ىڡ0
 / ــادة ىڡ0 ــب الق ــه تدري ــث واج ــا. حي ــدا وإيطالي ــل هولن مث

ة. ــرى/ ــكالت خط ــا مش إيطالي
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