
أنماط 
القادة

أكاديمية اإلبداع الخليجي للتدريب اإللكتروني

د. طارق السويدان



املوجه:
يركــز الموجــه علــى إعطــاء واصــدار األوامــر للمنفــذ فــي كيفيــة القيــام بالمهمــة ويحــرص علــى 

تقليــل األخطــاء، كمــا يحــرص علــى التأكــد مــن تعبئــة النمــاذج بشــكل دقيــق، ويقــوم بتعليــم 

المنفــذ كيــف يســتعمل برامــج الكمبيوتــر المتعلقــة بالمهمــة بدقــة. الموجــه يعلــم المنفــذ كيــف 

ومتــى وأيــن وتفاصيــل أداء المهمــة.



املدرب:
التفاصيــل  )بــكل  التوجيــه  يمــارس 

ــجيع  ــارس التش ــا يم ــاه( كم ــورة أع المذك

)بــكل تفاصيلــه المذكــورة أدنــاه فــي نمــط 

المشــجع(. 

ــه  ــن التوجي ــع بي ــى الجم ــادر عل ــو ق وه

ــة  ــاءة عالي ــن بكف ــجيع وأداء األمري والتش

ــا  ــت مم ــس الوق ــي نف ــرة ف ــة كبي وجرع

ــم  ــن يقوده ــع م ــدًا م ــغوال ج ــه مش يجعل

ليتأكــد مــن كفاءتهــم ألداء المهمــة المكلفين 

ــا. ــي له ــهم العال ــا حماس ــا، وأيض به



املشجع:
ــآت  ــتعمل المكاف ــه يس ــا أن ــة، كم ــز المعروف ــر والتحفي ــرق التقدي ــتعمل ط ــجع يس ــد المش القائ

الماديــة والمعنويــة بكثــرة مــن أجــل رفــع الحمــاس الذاتــي لمــن يقودهــم. وهــو ال يكتفــي بذلــك 

بــل يســتعمل طــرق التحفيــز العميقــة مثــل حســن اإلنصــات والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، وإعطاء 

الصاحيــات وتحريــك الدوافــع العميقــة فــي النفــس اإلنســانية.



املفّوض:
ــة  ــن الثق ــة م ــة عالي ــم درج ــم، ويعطيه ــن يقوده ــل م ــي عم ــل ف ــوض ال يتدخ ــد المف القائ

والصاحيــات والتمكيــن هــو ال يســتعمل التوجيــه وال التشــجيع لكنــه لمعرفتــه بكفــاءة مــن حولــه 

وحماســهم الذاتــي يثــق بهــم بدرجــة عاليــة تجعلــه يكتفــي باالتفــاق معهــم علــى األهــداف العامة 

ثــم يفوضهــم فــي تحديــد األهــداف التفصيليــة وإجــراءات وخطــوات العمــل مــع تزويــده بتقريــر 

نهائــي عــن النتائــج.



لاســتزادة حــول هــذا الموضــوع وللتعــرف إلــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول أنماط 

القــادة وفهــم أدوارهــم وصفــات كل نــوع علــى حــدى، يمكنكــم االلتحــاق بإحــدى 

الــدورات التدريبيــة اإللكترونيــة التــي يعقدهــا الدكتــور طــارق الســويدان مثــل دورة 

»صفــات وأنمــاط القــادة« ودورة »أنــواع القــادة واألتبــاع«. 

أمــا إذا كنــت تريــد معرفة مســتواك الشــخصي 

ــف  ــال مواق ــليم حي ــرف الس ــاع التص ــي اتب ف

ــة  ــك القيادي ــر مهارات ــد تطوي ــة أو تري معين

فــي مجــال عملــك، فينصحــك الدكتــور طــارق 

ــاس  ــي اختبار/مقي ــتراك ف ــويدان باالش الس

ــى  ــاعدك عل ــذي سيس ــة وال ــادة الموقفي القي

ــن  ــى الصعيدي ــة عل ــك القيادي ــة مهارات تنمي

ــي. ــخصي والمهن الش
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