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 ؟ ماهٌة القٌــــادة

ًٕ ػَيٍح اىرأثٍش ػيى ّشاطاخ ٗعي٘ك  -1

اَخشٌِ، جَاػاخ ماّ٘ا أً أفشاد، ىيقٍاً 

تَا ٌشاد ٌٍْٖ اىقٍاً تٔ ػِ سضا ٗطاػح، 

 .ىرحقٍق إٔذاف ٍحذدج فً ٗضغ ٍؼٍِ
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   هً  القٌادة -2   

 فىعبارة عن فن ٌجعل اآلخرٌن راؼبٌن 

 القٌام بعمل ما أنت مقتنع بضرورة القٌام به 
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3-  القدرة على التأثٌر فً األفراد والجماعات ودفعهم نحو

 .تحقٌق هدؾ أو مجموعة من األهداؾ المحددة

4- فً اآلخرٌن من حوله صفات تمٌز الفرد وتؤثر. 

5- شخص خبٌر ذو صفات وقدرات خاصة.   

 وٌمتلك قدرات ؼٌر عادٌة ٌؤثر فً اآلخرٌن لتحقٌق

 .أهداؾ معٌنة
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عممية يؤثر من خالليا فرد في مجموعة من  -6
 .األفراد لتحقيق ىدف مشترك
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  اىقٍادج مْظاً ذأثٍش -7

  :اىقٍادج ذؼًْ

 اىرأثٍش ػيى عي٘ك اَخشٌِ

اىْشاط اىزي ٌٖذف ىيرأثٍش ػيى اَخشٌِ ىنً 

 ٌرؼاّٗ٘ا ىرحقٍق تؼض إِذاف اىرً ٌشغثّٖ٘ا
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 اىقٍادج مرصشفاخ عي٘مٍح -8

  :اىؼَو اىقٍادي ٕ٘

اىزي ٌْرج ػْٔ قٍاً اَخشٌِ تَا ٌطية 

 ٌٍْٖ ٗفً ّفظ اذجآ اىقائذ
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 اىقٍادج ًٕ اإلقْاع -9
  :اىقٍادج ًٕ

ذ٘جٍٔ اىؼاٍيٍِ ػِ طشٌق اإلقْاع ٗاىرشجٍغ 

 تذالً ٍِ اعرخذاً اىرٖذٌذ ٗاىق٘ج

ػَيٍح اىرؼاٍو ٍغ اىطثٍؼح اىثششٌح، ًٕٗ فِ 

 اىرؼاٍو ٍغ اىْاط تاإلقْاع ٗ اىقذٗج

 ػَيٍح إقْاع اَخشٌِ ىرحقٍق ٕذف ٍشرشك
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القٌادة كأداة  -10

 إلنجــــاز األهـــــداؾ

  :القٌادة هً

عملٌة تنظٌم للمجموعة بما فٌها القائد إلنجاز هدؾ مشترك 

 بالحد األعلى من الكفاٌة والحد األدنى من الوقت والجهد

القوة الدٌنامٌكٌة الرئٌسٌة التً تحفز وتشجع وتنسق 

إلنجاز أهدافها اىَؤعغحنشاطات   

  :القٌادة هً
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اىقٍادج مغَاخ  -11

 شخصٍح

  : اىقٍـادج ذؼًْ
  ق٘ج اىشخصٍح

اىشخص اىزي ٌَريل أػظٌ ػذد ٍِ اىصفاخ 

 اىَشغ٘تح فً اىشخصٍح
  :اىقائـذ ٕ٘

ٍجَ٘ػح ٍِ اىغَاخ اىرً ذَنِ اىفشد ٍِ اىرأثٍش 

 ػيى اَخشٌِ إلّجاص ٍَٖح ٍؼٍْح

 :اىقٍادج ًٕ
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اىقٍادج مفِ  -12

العرجاتح ىرؼيٍَاخ ى

 اىقائذ

  :اىقٍـادج ذؼًْ

 االعرجاتح ىرؼيٍَاخ اىقائذ

 فِ حث اَخشٌِ ىيقٍاً تَا ٌشاد ٌٍْٖ اىقٍاً تٔ
 :اىقٍادج ًٕ

  :اىقائـذ ٕ٘ اىزي ٌششذ ٌٗ٘جٔ اَخشٌِ

 :اىقٍادج ًٕ امغاب اِفشاد ٍٖاساخ مافٍح ىرحقٍق االٕذاف اىَخطظ ىٖا
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 القٌادة فً اإلسالم 
 :قال سبحانه وتعالى 

كنت فظاً ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك  ما رحمة من هللا لنت لهم ولوبف”

األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا  فىفأعؾ عنهم واستؽفر لهم وشاورهم 

 ”ان هللا ٌحب المتوكلٌن 
 (159)آل عمران 

ٌمكن تلخٌصها كما  والتىاالسالم  فىتوضح اآلٌة أسس ومبادئ القٌادة 

 :ٌلى 

 .المعاملة  فىاللٌن   

 .العفو   

 [ .الشورى ] األمر  فىالمشاورة   

 .عقد األمر والتوكل على هللا   

 .القدوة الحسنة   

 .العدل  
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 :تعرٌؾ القٌادة اصطالحا

وهو من أشهر أساتذة ( warran bennis) بٌنٌسٌرى وارن 

اإلدارة فً أمرٌكا صدر له خالل الثالثٌن عاماً ما ال ٌقل عن 

عشرٌن كتاباً أن الؽموض والتضارب فً عدم وضوح الصورة 

لكل من ٌرٌد أن ٌتعلم القٌادة سببه كثرة الكتابات التً ال تحدد 

  إطار القٌادة وكٌؾ ٌمكن أن نوصلها إلى المدٌر لٌصبح قائداً 
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 :بأنها القٌادة م ، عرفوا  1979عام هٌث وزمالؤه فً دراسة 

وفعالٌة تحتوي على التأثٌر على سلوك اآلخرٌن كأفراد وجماعات نشاط 

 . نحو انجاز وتحقٌق األهداؾ المرؼوبة

إذن القٌادة إنجاز وتأثٌر فً المقودٌن نحو تحقٌق األهداؾ المرؼوبة 

 والمنشودة



 تعرٌؾ ومفهوم القٌادة1)

 .مهارات القٌادة اإلدارٌة للمدٌر المتمٌز2)
 المهارات اإلنسانٌة والسلوكٌة للقائد3)

 ؟والمدٌر القائد  بٌنما هو الفرق 4)

 الفعالةأنماط القٌادة 5)

 فنون التحفٌز6)

 

 الوحدة الخامسة

 القٌـــــادة و التحفٌز
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 كٌؾ نرى أنفسنا؟

 كٌؾ نرى اآلخرٌن؟ 

 كٌؾ ٌرانا اآلخرون؟ 

 كٌؾ نرى الوضع اإلداري؟

 “الحكم على الشًء جزء من تصوره”

 

 !أسلوب فً التفكٌرالقٌادة 
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 القٌادٌون الذٌن ٌفترضون أن األفراد بطبٌعتهم

 . التسلطكسولٌن ٌنهجون أسلوب 

 القٌادٌون الذٌن ٌفترضون أن األفراد بطبٌعتهم

 .المشاركةٌحبون العمل ٌنهجون أسلوب 

 

 وافتراضات القٌادة 

 حول الطبٌعة البشرٌة 
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 قٌادة بالمنصب” سلطة دون تأثٌر." 

 قائد ؼٌر رسمً"تأثٌر دون سلطة." 

 القائد اإلداري"سلطة وتأثٌر." 

 

 لماذا القٌادة اإلدارٌة؟
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 القوة 

 (السلطة والتأثٌر)

 

 االتصال 

 (القدرة على توضٌح التوقعات)

 

 التؽٌٌر 

 (مبادرات وأفكار جدٌدة)

 
 

 محاور 

 دارٌةاإلالقٌادة 
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 قالوا فً القٌادة 

النجاح ال ٌقاس بالمنصب الذي وصل إلٌه الشخص ، 

بل بالمصاعب والعقبات التً تؽلب علٌها أثناء سعٌه 

 واشنطنبوكر      .للنجاح

إن القائد بحاجة إلى رؤى واضحة، ولكن الرؤى تبقى 

.  دون فائدة إذا لم تعمم بطرٌقة تولد الحٌوٌة وااللتزام

 تٌلور           .فالقٌادة والتواصل أمران ال ٌنفصالن
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 ،تنعكس اخالق وكفاءة القائد على الرجال الذٌن ٌختارهم

ارنً القائد وسوؾ اخبرك عن ، والذٌن ٌتجمعون حوله 

 .ارنً الرجال وسوؾ اخبرك عن قائدهم، رجاله 
 ونٌوكمب ارثر

فئة تمضً قدماً وتنجز شٌئاً ما، : ٌنقسم الناس إلى فئتٌن 

  .وفئة تلزم مكانها وتستفسر لماذا ٌنجز العمل بطرٌقة أخرى
 جورج واشنطن     

 قالوا فً القٌادة
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،والقٌادة عمل  اإلدارة عمل األشٌاء بالطرٌقة الصحٌحة

 (.دركر)األشٌاء الصحٌحة 

 (.بالنشرد)مفتاح القٌادة الناجحة التأثٌر ولٌس السلطة 

 (نادر)وظٌفة القٌادة إضافة قٌادٌٌن جدد ولٌس أتباع 

 (هزبرق)جوهر القٌادة أن ٌكون لدٌك رؤٌة 
 

 أقوال فً القٌادة
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 (بنس)المدٌر ٌسأل كٌؾ ومتى، والقائد ماذا ولماذا 

 إذا كانت أفعالك تلهم اآلخرٌن لٌحلموا أكثر، لٌتعلموا

 (أدمز! )أكثر، لٌعملوا أكثر، ولٌصبحوا أفضل، فأنت قائد

القٌادة معنٌة بكٌؾ سنكون ولٌس كٌؾ سنعمل؟! 

 لٌس المهم أن نصعد السلم ولكن األهم أن نضعه على

 (كوفً)الحائط الصحٌح 
 

 أقوال فً القٌادة
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التأثٌر على اآلخرٌن وتوجٌه    

 .سلوكهم لتحقٌق أهداؾ مشتركة

 تعرٌؾ القٌادة
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 مشكلة... البحث عن األفضل!! 

الفرق بٌن الوضع الحالً والوضع : المشكلة
 .المرؼوب

 بعض القٌادٌٌن ٌفضلون البقاء فً المنطقة اآلمنة
 .والمرٌحة

 التنظٌم البٌروقراطً ٌشجع على الركون
 .   للمألوؾ

 مهمة القٌادة التحول لؤلفضل 



 الوحدة الخامسة

 القٌـــــادة والتحفٌز
 تعرٌؾ ومفهوم القٌادة1)

 .مهارات القٌادة اإلدارٌة للمدٌر المتمٌز2)

 المهارات اإلنسانٌة والسلوكٌة للقائد3)
 ؟والمدٌر القائد  بٌنما هو الفرق 4)

 الفعالةأنماط القٌادة 5)

 فنون التحفٌز6)
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 .على التخطٌطالقدرة 1.

 .إجادة التعامل مع اآلخرٌن2.

 .مهارة الحوار وإدارة النقاش3.

 .القدرة على إدارة الوقت4.

 .تشكٌل وإدارة الفرٌق الجماع5ً.

 .إدارة االجتماعات6.

 . حل المشكالت واتخاذ القرارات7.

المهارات األساسٌة 
 :للقائد وهً
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 :القدرة على التخطٌط : أوال  

  إن كل دقٌقة نبذلها من وقتنا للتخطٌط توفر أربع ساعات عند التنفٌذ

هو أحد وظائؾ اإلدارة الرئٌسٌة إضافة إلى التنظٌم والتوجٌه التخطٌط 

 .والرقابة

وضع مجموعة من االفتراضات حول الوضع فً المستقبل ثم وضع خطة : هو

تبٌن األهداؾ المطلوب الوصول إلٌها خالل فترة محددة مع تقدٌر 

 .االحتٌاجات المادٌة والبشرٌة لتحقٌق هذه األهداؾ بفاعلٌة
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إجادة التعامل مع اآلخرٌن :  ثانٌا  
 ":مهارات االتصال"

.  البعض ٌبالػ بالقول إن اإلدارة ما هً إال مجموعة من االتصاالت

وٌستند هذا الرأي إلى نتائج األبحاث التً أثبتت أن المدٌر ٌقضً 

 .من وقته فً العمل باالتصال% 80

   .فهو ٌستمع وٌتحدث وٌقرأ وٌكتب المذكرات والتقارٌر

 :بحث آخر كانت النتٌجة كما ٌلًوفً 
20 %من وقت المدٌر أو الرئٌس تنفق فً اتصاالت خارجٌة خاصة بالعمل. 

30 %اتصاالت بالمرؤوسٌن والمنفذٌن. 

40%اتصاالت بالمستوى اإلداري األعلى. 

10 %تنفق فً أداء أعمال فنٌة. 
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 ولكن ما هو االتصال؟

 االتصال له مفهوم ضٌق أو مادي وهو ٌعنً وسائل االتصال المادٌة

 :وله مفهوم أوسع وأشمل وٌقصد بذلك 

أو هو تبادل الحقائق أو األفكار أو اآلراء أو المشاعر من خالل 
 .عملٌات اإلرسال واالستقبال

 :ونستنتج من ذلك أن االتصال له عناصر هً
 .مرسل1.
 (.أو رسالة)ٌقدم مثٌرا أو منبها 2.
 .بحٌث ٌدرك معناها المطلوب( مرسل إلٌه)إلى شخص 3.
 .بهدؾ التأثٌر فً سلوكه والحصول على استجابة4.
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 :لالتصال أهمٌة كبٌرة فهو وسٌلة رئٌسة

 .لتوجٌه سلوك األفراد اتجاه األهداؾ المرؼوبة1.

 .توفر البٌانات والمعلومات وتنقلها إلى مركز اتخاذ القرار2.

 .تقرب بٌن األفكار والمفاهٌم للعاملٌن وتوحد أنماط العمل3.

 .تنقل أفكار العاملٌن إلى مراكز اتخاذ القرارات4.
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المهارات التسع فً االتصال 
 الشخصً الفعال

 كن ذاتك الطبٌعٌة1.

 استعمال فعال للدعابة2.

.3  ً  مشاركة فعالة من طرؾ المتلق

 استعمال فعال للؽة والوقفات4.

 الصوت والنبرة الصوتٌة5.

 اللبس المالئم والمظهر6.

 طبٌعٌةإشارات 7.

 وضعٌة جدٌدة8.

 فعال بالعٌناتصال 9.
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 :مهارات الحوار وإدارة النقاش: ثالثا  

 :آداب ٌجب أن ٌتحلى بها كال المتحاورٌن منهاوللحوار 

 .التعامل بالحسنى مع المحاور أو المخالؾ  -1.

 أن ٌكون الحوار لطلب الحق  -2.

 اختٌار الوقت والمكان المناسب  -3.

 مراعاة المقاصد االٌجابٌة عند الطرؾ اآلخر  -4.

 احترام الطرؾ اآلخر  -5.

 .اإلنصاؾ والعدل مع الخصوم -6.
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  صفات
 المحاور
 الناجح

 أن ٌتقن فن اإلنصات واالستماع لآلخر 1.

 .أن ٌكون لبقا فً العبارات والتعامالت 2.

 أن ٌتقن معاٌرة اآلخر  3.

 أن ٌتحلى بالهدوء  4.

 أن ٌكون قوي البدٌهة  5.

 .أن ٌعمل على ضبط النفس 6.

 أن ٌكون متواضعا  7.

 دماثة األخالق8.
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 وسائل تقوٌة
مهارة 
 الحوار

 إخالص النٌة هلل عز وجل  -1.

 االستعداد والتحضٌر للحوار  -2.

تدرٌب النفس على ممارسة مهارة اإلنصات  -3.

 .لآلخرٌن

 االلتزام بالعقل والمنطق  -4.

 إتقان فن السؤال  -5.

 استخدام الوسائل التعلٌمٌة  -6.

االستفادة من النماذج المثالٌة فً الحوار  -7.

 والمناقشة
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 :فن إدارة الوقت : رابعا 

 الوقت رأس مال المسلم فً هذه الحٌاة 

اؼتنم خمسا :" فً الحدٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 شبابك قبل هرمك، : قبل خمس 

 وصحتك قبل سقمك،

 وؼناك قبل فقرك،

 وفراؼك قبل شؽلك،

 ".وحٌاتك قبل موتك 
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 تشكٌل وإدارة الفرٌق الجماعً: خامساً 

عدد من األفراد بخلفٌات مختلفة فً المهارة والمعرفة، ٌتم 
اختٌارهم من مجاالت مختلفة بالمنظمة ألداء مهمة محددة 

 ".ومعروفة

 :أبرز خصائص فرٌق العمل هً
 .ٌجمع بٌنهم هدؾ مشترك1.

 .ٌشعر كل منهم بانتمائه للفرٌق2.

 .توجد بٌنهم مهام وعالقات متبادلة3.

ٌشتركون فً قٌم ومبادئ متفق علٌها لتنظٌم سلوك وتصرفات 4.
 .الفرٌق أثناء أداء المهمة
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 :مهارات قائد الفرٌق

 .القدرة على حل النزاعات1.

 .القوة فً اتخاذ القرارات2.

 .حسن التعامل مع اآلخرٌن3.

 .القدرة على إدارة االجتماعات والتخطٌط لها4.

 .اإلدارة المثلى للوقت5.

 .تحفٌز أعضاء الفرٌق6.

 .قبول الرأي اآلخر7.
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 معوقات العمل مع الفرٌق

 .الفشل فً مهارة االتصال1.

 .النزاع فً بٌئة العمل2.

 .الفروق الفردٌة الواضحة بٌن أعضاء الفرٌق3.

 .عدم تحدٌد المهام بدقة للفرٌق4.

 .عدم االستعداد لدى البعض للعمل بروح الفرٌق الواحد5.

من بعض األعضاء على إنجازات اآلخرٌن مما االتكالٌة 6.

 .ٌجعل العمل على بعض أعضاء الفرٌق ولٌس الجمٌع
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 مهارة اإلنصات

 :القواعد لذلك منها
النظر إلى الشخص الذي ٌتحدث إلٌك : القاعدة األولى 

التشجٌع على إلقاء األسئلة: القاعدة الثانٌة. 

عدم مقاطعة المتحدث: القاعدة الثالثة. 

إذا اضطررت للمقاطعة فال تلجأ إلى تؽٌٌر الموضوع: القاعدة الرابعة. 

أن تصؽً مع استبعاد العاطفة: القاعدة الخامسة. 

أن تكون مصؽٌاً متجاوباً : القاعدة السادسة. 
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 إدارة االجتماعات: سادساً 
د بشكل  الطرٌقة التً ٌتم بها التعامل مع االجتماعاتإن  التً ٌتم عقدها، تحد 

أساسً مدى النجاح الذي ٌمكن أن تحققه هذه االجتماعات فً بلوغ 

 . أهدافها

وهذا ال ٌتوقؾ فقط على أسلوب إدارتها أثناء انعقادها، بل ٌتوقؾ أٌضاً 

، وأسلوب المتابعة الالحقة لما تم االتفاق أسلوب اإلعداد المسبق لهاعلى 

 .أثناءهاعلى تنفٌذه 



 الوحدة الخامسة 

 القٌـــــادة و التحفٌز

 تعرٌؾ ومفهوم القٌادة1)

 .مهارات القٌادة اإلدارٌة للمدٌر المتمٌز2)

 المهارات اإلنسانٌة والسلوكٌة للقائد3)

 القائد والمدٌر ؟ ما هو الفرق بٌن4)
 الفعالةأنماط القٌادة 5)

 فنون التحفٌز6)
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 الفرق بين أن تكون مديراً وأن تكون قائداً  

 القائــد المـديــر 
ٌنجز االشٌاء بطرٌقة 

  صحٌحة
  ٌفعل الشًء الصواب

  مهتم بالتأثٌر   مهتم بالكفاءة

  ٌثذع  ٌذٌش

  يركز عمى الناس يركز عمى النظام والبنية

  يعول عمى الثقة  يعول عمى السيطرة
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 القائــد المـديــر 
  الناس في اتجاه واضح يوجو  ويوظفينظم 

يطمب الطاعة العمياء من 
 المرؤوسين  

 االقتناع  

  لديو رؤية طويمة االجل  لديو رؤية قصيرة األجل

  يسأل ماذا ولماذا يسأل كيف ومتى 

  يتحدى الوضع الراىن  يقبل الوضع الراىن

  يركز عمى المستقبل  يركز عمى الحاضر
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 القائـد المـديـر 
  يوجو انظاره لألفق يوجو انظاره نحو العمل الحالي

يسترشد في قراراتو بالمعمومات 
 والحسابات الدقيقة 

يعتمد في حساباتو عمى مشاعره 
 وأحاسيسو الداخمية 

يختار أتباعو عمى اساس 
 الوصف الوظيفي 

يختار أتباعو عمى اساس 
 شخصيتيم ورؤيتيم المستقبمية 

  يواجو المخاطر يتجنب المخاطر 

يحث الناس عمى االلتزام 
 بالمعايير

  يميم الناس نحو التغيير



 المكاوىأمل : المدربة   أكادٌمٌة همم  وؼرفة الباحة  دبلوم إدارة أعمال 

Diploma in  

Business Administration 

 

 القائــد المديـر

يعمل ضمن االحكام 
التنظيمية والقوانين 

 والسياسات واإلجراءات

يعمل خارج االحكام التنظيمية 
والقوانين والسياسات 

 واإلجراءات 

يعطي أىمية كبيرة لألصول 
 المادية والمالية والتكنولوجية

يعطي أىمية كبيرة لمناس 
كأصول  واألفكار والرؤى

 حقيقية  

 يأخذ زمام المبادرة لمقيادة  يعطيو اآلخرون منصبا  
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 مقارنة بٌن مفهومً اإلدارة والقٌادة

 االدارة القٌادة

تركز على النفوذ والتأثٌر االجتماعً  -  

 .وعلى قبول األفراد لهذا النفوذ

 .الجماعة هً مصدر السلطة -  

 .السلطة ؼٌر رسمٌة -  

 .وظٌفة من وظائؾ االدارة -  

 التفاعل بٌن األفراد هو جوهر القٌادة -  

تركز على السلطة الرسمٌة وعلى اذعان  -  

 .وامتثال األفراد لهذه السلطة

 .التنظٌم الرسمً هو مصدر السلطة -  

 .السلطة رسمٌة ومقننة -  

 .مفهوم أشمل من القٌادة -  

الوصؾ التنظٌمً للعالقات هو جوهر  -  

 .التصرفات االدارٌة
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  الموارد والجهود  تنسٌق

 واستؽاللها

 المؤسسةلتحقٌق أهداؾ 

 عملٌة المحافظة

التنظٌمٌة فً سبٌل  على الموارد

 المؤسسةأهداؾ  تحقٌق

إلدارةا  

تصمٌم وتنشٌط للعملٌات الالزمة 

الموارد باتجاه لتوجٌه 

 المخرجات  والنتائج المخطط لها

 العملٌــــــة اإلدارٌــــــة

 تخطيط تخطيط

 تنظيم

 تحكم

 عالج مشكلة رقابة

 اتخاذ قرار

 توظيف

 حفز

 ؟؟؟؟؟

 تقدير

 ؟؟؟؟

 تسويق
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توفٌر الرؤٌة واإلستراتٌجٌة 

الخاصة بصناعة 

 (التطوٌر)التؽٌٌر

التعامل مع الحوادث والمؤثرات 

المختلفة بطرٌقة تحقق السالمة 

والنجاح والتطور والنمو للمنظمة 

 والعاملٌن

قٌادةال  

 حفٌز وتشجٌع األفرادت

 وتسلٌحهم بالمهارات المختلفة 

 القٌادٌةالعملٌــــــة 



 المكاوىأمل : المدربة   أكادٌمٌة همم  وؼرفة الباحة  دبلوم إدارة أعمال 

Diploma in  

Business Administration 

 
  اإلدارة نشاط

?  

?  

?  
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?   
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ثالث صفات  ادارٌة حدد اسوأ 
او قٌادٌة لدٌك واقترح 

 ؟ لتعدٌلهااستراتٌجٌة 
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 شخصٌة

 سمعة 
 طٌبة

 أمانة

 هدوء 
 واتزان

 القدرة على 
 االبتكار

 ضبط 
 النفس

 احترام 
 الؽٌر

 حسن 
 المظهر

 قوة 
 البدٌهة

 أخالق 
 حسنة

 اىغَاخ اىقٍادٌح
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 اىغَاخ اىقٍادٌح
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 اىغَاخ اىقٍادٌح



 الوحدة الخامسة 

 القٌـــــادة و التحفٌز
 تعرٌؾ ومفهوم القٌادة1)

 .مهارات القٌادة اإلدارٌة للمدٌر المتمٌز2)

 المهارات اإلنسانٌة والسلوكٌة للقائد3)

 القائد والمدٌر ؟ ما هو الفرق بٌن4)

 الفعالةأنماط القٌادة 5)

 فنون التحفٌز6)
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 أَّاط اىقٍادج

 اىَغرثذ

ىذٌٔ قذس قيٍو ٍِ اىثقح •

  .فً قذساخ اِػضاء

ٌؼرقذ أُ اىث٘اب اىَادي •

ٗحذٓ ٕ٘ اىزي ٌحفض 

  .اىْاط ىيؼَو

ٌصذس اِٗاٍش ىرْفز ٍِ •

  .ّقاػ دُٗ

 اىذٌَقشاطً

ٌششك اِػضاء فً اذخار •

  .اىقشاساخ

ٌششح ىفشٌقٔ اِعثاب •

اىَ٘جثح ىيقشاساخ اىرً 

  .ٌرخزٕا

 ٌؼثش ػِ اٍرذاحٔ أٗ ّقذٓ•

  .ىُخشٌِ تَ٘ض٘ػٍح

 اىيٍثشاىً

ثقرٔ فً قذساذٔ •

  .اىقٍادٌح ضؼٍفح

ال ٌقً٘ ترحذٌذ أي •

  .إٔذاف ِذثاػٔ

 قيٍو االذصاه تاِفشاد•

  .ٗاىرفاػو ٍؼٌٖ
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 تركز على السلوك الفعلً الظاهر للقائد واهتماماته

 .فً العمل

 للقائد اهتمامٌن: 

 .االهتمام بالعملأ-

 .االهتمام بالعاملٌنب-

  

   النظرٌات السلوكٌة
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 :وٌظهر هذا السلوك فً قٌام القائد بمجموعة من األعمال مثل

 .تحدٌد األنشطة واقتراح خطط العمل•

 .التعرؾ على المشكالت وإٌجاد الحلول لها•

هذه بجمع المعلومات الالزمة التخاذ القرار السلٌم وتزوٌد المرؤوسٌن •

 .المعلومات

 .تطوٌر مجاالت العمل •

 .التوفٌق بٌن اآلراء والمقترحات•

 .دراسة إمكانٌة تنفٌذ اآلراء والمقترحات •

 .تقٌٌم مسارات العمل بالقٌاس إلى معاٌٌر األداء  المتفق علٌها•

 .دراسة مقومات التنفٌذ والعمل على مواجهتها•

 (اإلنتاج)االىتمام بالعمل 
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 :وٌظهر ذلك فً قٌام القائد بما ٌلً

 .التشجٌع واالستجابة للمٌول واالتجاهات اإلنسانٌة لجماعة العمل•

 .إتاحة الفرصة لمساهمة العاملٌن فً اتخاذ القرارات ووضع وتحدٌد معاٌٌر األداء•

 .إشراك المجموعة فً وضع وتحدٌد األهداؾ وتقسٌم العمل •

 .السماح للعاملٌن بالتعبٌر عن آرائهم ومشاعرهم•

 .إحداث التجانس وتدعٌم اإلجماع والتوحد فً آراء العاملٌن•

 .تقدٌم النصح واإلرشاد•

 .العاملٌنبٌن تقلٌل درجة التوتر والشعور بعدم االستقرار •

 (األفراد)االىتمام بالعاممين 
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على تصنٌؾ السلوك " وموتونبلٌك " تقوم الشبكة اإلدارٌة التً قدمها 

اإلداري للمدٌرٌن فً إطار مصفوفة ٌمثل بعدها األفقً العمل وبعدها 

الرأسً االهتمام بالعالقات اإلنسانٌة وتضع درجات االهتمام على كل 

من البعدٌن على مقٌاس من تسع درجات تعطى فٌه درجة واحدة 

أو العالقات وتسع درجات ألعلى .. ألقل درجات االهتمام بالعمل

 درجات االهتمام

وٌوجد فً إطار المصفوفة عدد كبٌر من أنماط السلوك اإلداري ٌتحدد كل 

منها بدرجة على كل من البعدٌن إال  أن هناك خمسة أنماط رئٌسٌة 

   .تقع فً زواٌا المصفوفة وفً وسطها



 المكاوىأمل : المدربة   أكادٌمٌة همم  وؼرفة الباحة  دبلوم إدارة أعمال 

Diploma in  

Business Administration 

 

 قائد 

 الفرٌق

 المتشدد

 المتسٌب
 النادي

 االجتماعً

 الشبكة اإلدارية

(1،9) 

(9،9) 

(1،1) 

(9،1) 
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  الموقفيــة القيــادة

  :االفرشاضاخ اِعاعٍح

 ال ٌ٘جذ أعي٘ب ٗاحذ أٍثو ىيقٍادج

 ذرطية اىَ٘اقف اىَخريفح أعاىٍة قٍادٌح ٍخريفح

اىقادج اِمثش فاػيٍح ٌٕ اىزٌِ ٌغرخذٍُ٘ اِعي٘ب 

 اىزي ٌرْاعة ٗاىَ٘قف
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 مدى تعقٌد المهام
 ميَا صادخ دسجح اىرؼقٍذ  ميَا صادخ اىحاجح ىير٘جٍٔ

 ميَا ماُ اى٘قد اىَراح قيٍالً  ميَا صادخ اىحاجح ىير٘جٍٔ الوقت المتاح

 مستوى النضج 
 الوظٌفً 
 للمرؤوسٌن

 ميَا اسذفؼد دسجح اىْضج  قيد اىحاجح ىير٘جٍٔ

 :ٌعتمد األسلوب الفعال للقٌادة الموقفٌة على
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 كٌؾ تؤثر على رؤسائك

 قــم بواجـبـك وتحمل مسئولٌاتك

 أطرح أفكارك باختصار ووضوح

  استخدم -ال تعتمد على الحقائق فقط فً إدارتك 

  مهاراتك التسوٌقٌة

  وضح دائماً الفوائد التً ستعود على المنظمة

 وعلى رؤسائك حٌن طرحك لؤلفكار والمقترحات
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  أعط رئٌسك وقت للتفكٌر وال تتوقع الموافقة

 أو القرار الفوري

 .كن واثقاً من وجهة نظرك والحقائق التً تستشهد بها

 دع لؽة جسمك تظهر ثقتك

 ركز على الحلول ولٌس المشكالت

 كٌؾ تؤثر على رؤسائك
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 معوقات التعامل الفعال مع الرؤساء

 الخوؾ والشك وعدم الثقة فً الرؤسـاء

 عدم الثقة فً قدراتك وإمكاناتك

 طرح األفكار من منطلق ذاتً

 عدم توفر الحقائق واألدلة
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 القناعة بأن المنصب واللقب هما اللذان ٌصنعان الفرق

 سوء التقدٌر فً حل المشـكالت

 محاولة إرضاء الجمٌع

 التحدث عن سلفه سلبا مع اآلخرٌن

 بعض مشكالت المدراء

 الفشل فً التركٌز على أهداؾ التنظٌم

 فقدان السٌطرة
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الواقع هو هدؾ قدٌم تم تحقٌقه ، فنحن نتجه نحو 

المستقبل بنفس سرعة عقرب الثوانً سواء 

 .برؼبتنا ام ال 

دام المستقبل قادم، كٌؾ سنساهم فً  ما:السؤال

 .خطوات تعتقد انها اساسٌة 3تشكٌلة؟ اقترح فقط 
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 الوحدة الخامسة 

 القٌـــــادة و التحفٌز
 تعرٌؾ ومفهوم القٌادة1)

 .مهارات القٌادة اإلدارٌة للمدٌر المتمٌز2)

 المهارات اإلنسانٌة والسلوكٌة للقائد3)

 القائد والمدٌر ؟ ما هو الفرق بٌن4)

 أنماط القٌادة الفعالة5)

 فنون التحفٌز6)
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 فنون التحفٌز
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 كل إنسان ٌحب أن ٌكون محط إعجاب اآلخرٌن
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 المحتوى

 تعريف التحفيز

 أهداف التحفيز

 أهمية التحفيز

 وسائل التحفيز

 ماذا لو لم 

 ٌتم تحفٌزك؟

 كٌؾ تكسب 

 تعاونك من حولك؟

 محفِزاكٌؾ تكون 

 العوامل المؤثرة فً التحفٌز
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 عبارة عن مجموعة الدوافع التً تدفعنا لعمل شًء ما

 تعرٌؾ التحفٌز
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 تعرٌؾ التحفٌز أو الدافع

  داخلىعبارة عن شعور وإحساس   Motivationالدافع 

 .ٌوجه سلوك الفرد لسد حاجة معٌنة ٌشعر هذا الفرد بعدم إشباعها 

  ”Tension“هذه الحاجة تولد عند الشخص نوعاً من التوتر 

 . دفع الفرد إلى سلوك معٌن لسد هذا النقص ٌ
 

 .  فالحاجة إلى الطعام مثال تحدث توترا لدى الفرد ٌدفعه للبحث عن الطعام إلشباع هذه الحاجة

 . وكذلك الحال بالنسبة للحاجات اإلنسانٌة  األخرى 

 .إشباع هذه الحاجات سٌدفعه إلى سلوك معٌن  فىمساعدة الفرد 
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مة
مه
ت 
حا
طل
ص
م

 

 الدافع هو العامل المحرك النابػ من داخل اإلنسان والذي ٌثٌر الرؼبة للعمل واالنجاز

 الحاجة .هً رؼبة ملحة إلشباع نقص معٌن لدى الفرد

 الحافز .هو مؤثر بٌئً ٌهدؾ إلى إثارة الدوافع  وتحقٌق االستجابة لها

 التحفٌز .عملٌة إدارٌة للتأثٌر على األفراد بهدؾ تقدٌم األفضل 
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 وتعطٌها ألفرادها اإلنسانٌة بالحاجات تهتم الناجحة المؤسسات”•

 واترمان وروبرت بيترز توماس “ؼٌرها على أولوٌة
 

 على اإلجابة  .العلمً البحث من سنة عشرٌن نتائج ظهرت”•

 اسأل] هي [؟للعمل اإلنسان تحفز التً العوامل هً ما ] السؤال

 (اإلدارة علم في باحثان) هوقز وتشارلز فالورز فينسنت “[موظفٌك
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  ((وليم جيمس )) يقول عالم النفس والفيلسوف 

 

من أعمق الصفات اإلنسانية لدى اإلنسان هو أن يحرص دائما على أن يكون 

 . مقدرا خير تقدير من قبل اآلخرين 

 

القائد المؤثر يسعى دائما إلى تقريب آرائه إلى آراء الناس وإشعارهم  

 .باهتمامه بهم ، وبقيمهم
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 Incentivesوالحوافز   Motivesالدوافع 

السلوك اإلنسانً ٌقصد به النشاطات المتعددة التً ٌقوم بها اإلنسان أثناء حٌاته لٌشبع  •

 حاجاته وتحقٌق أهدافه وتوقعاته وٌتكٌؾ مع متطلبات الحٌاة

 -:وٌتحدد السلوك اإلنسانً بعاملٌن أساسٌٌن  •

 Motive  األول ٌنبع من داخل الفرد وهو ما ٌعرؾ بالدوافع(  أ  

والثانً موجود خارج الفرد وٌتمثل بالعوامل المحٌطة به المؤثرة فً سلوكه التً تعرؾ بالحوافز (  ب 

Incentives  وتمثل مثٌرات للسلوك الذي تترتب على ممارسته نتائج 

 المحفزات

 (المثٌرات) 
 النتائج السلوك الدافعٌة

 العالقة بٌن الحوافز والسلوك
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 األهداؾ العامة للتحفٌز

 سلوك أفضل للموظفٌن

 دوران الموظفٌن انخفاض معدل

الحٌوٌة  بزٌادة

 والنشاط

 انخفاض نسبة

 التؽٌب
 هداؾألتحقٌق ا
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 فراداألعناصر نجاح 

 .أداء عمل عالقود إلى أداء األفراد ٌزٌادة نؤمن بشكل كبٌر بأن 

 

   ...بطرٌقة أخرى

 .األداء+ فراد األ= النجاح 
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 أنواع الحوافز

 الحوافز

 المادية
 الحوافز

 المعنوية

 الحوافز

 الفردية
 الحوافز

 الجماعية

 الحوافز

 الخارجية

 الحوافز

 الداخلية



 المكاوىأمل : المدربة   أكادٌمٌة همم  وؼرفة الباحة  دبلوم إدارة أعمال 

Diploma in  

Business Administration 

 

 الحوافز من حٌث أثرها
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 التحفٌز فً اإلسالم

من صل ى : ) ٌقول النبً صلى هللا علٌه وسلم 

ً  صالة واحدة صل ى هللا علٌه بها عشًرا   ( عل

َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَله  :" ٌقول هللا تعالى

 "َعْشر  أَْمَثالَِها
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 وآله علٌه هللا صلى هللا رسول عن عباس ابن حدٌث ففً

 كتب هللا إن ) :قال وتعالى تبارك ربه عن ٌروي فٌما وسلم

ٌ ن ثم ، والسٌئات الحسنات  فلم بحسنة هم   فمن ، ذلك ب

 فعملها بها هم   وإن . كاملة حسنة عنده هللا كتبها ٌعملها

 ضعؾ سبعمائة إلى حسنات عشر عنده وجل عز هللا كتبها

 عنده هللا كتبها ٌعملها فلم بسٌئة هم   وإن . كثٌرة أضعاؾ إلى

 ( واحدة سٌئة هللا كتبها فعملها بها هم   وإن . كاملة حسنة

 مسلم رواه

 التحفٌز فً اإلسالم
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 كٌؾ ٌعمل الفرد لبلوغ هدؾ أو تأدٌة مهمة؟

 االقناع الحوافز الخوؾ
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 التحفٌز ظرٌاتأمثلة ن

 (ماسلو ) نظرية االحتياجات اإلنسانية  1

 (ماكللند ) نظرية دوافع اإلنجاز  2

 (هزبرج ) نظرية العوامل الثنائية  3

 (ستيفن كوفي ) نظرية التوازن  4
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 قبول فلسفة وتوجهات المنظمة * 

قبول ما ٌفوض لهم من •

 صالحٌات

 العمل بدأب لتحقٌق أهداؾ المنظمة•

 أال ٌسٌئوا الظن بالنواٌا  الطٌبة•

 ان ٌحسنوا الصورة الذهنٌة•

 أن ٌبدوا والءهم والتزامهم•

 أال ٌبددوا ثقة االدارة فٌهم•

 توقعات األفراد من المنظمة

 وظٌفىأمن واستقرار •
 وظائؾ مناسبة ومشبعة الحتٌاجاتهم•

 ظروؾ عمل آمنة وصحٌة•

 سٌاسات وإجراءات عادلة•

 القرارات المؤثرة فىالمشاركة •

 الوظٌفىفرص للتنمٌة والتقدم •

 التعامل باحترام وتقدٌر•

 

 توقعات المنظمة من االفراد توقعات األفراد من المنظمة
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 األشخاصالعوامل المهمة فً التأثٌر على 

 شعور العامل 

 أنه جزء ال ٌتجزأ 

 من هذه المؤسسة

 اقتناع كل عامل 

 أنه عضو مهم فً 

 هذه المؤسسة

 وجود 

 لالختٌار  مساحة

 الحوافز الداخلٌة أقوى من الحوافز الخارجٌة    
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 متابعة تطبٌق نظام الحوافز

 الحصول على معلومات مرتدة عن النظام

 تقدٌم نظام الحوافز المقترح للعاملٌن

 تحدٌد الحوافز التى تلبى احتٌاجاتهم

 داءألتصمٌم معاٌٌر ا

 وحاجاتهم موظفٌنتحلٌل هٌكل ال

 هداؾ نظام الحوافزأتحدٌد 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

 تصمٌم نظام الحوافزخطوات ل 7
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 شروط نجاح نظام الحوافز
 

  والمعنوى المادىالجمع بٌن الجانبٌن. 
 

 تناسب الحافز مع الجهد المبذول . 
 

 مراعاة عنصر التكالٌؾ . 
 

 ارتباط الحافز بالسلوك المطلوب وفورٌة التطبٌق . 
 

 عدالة الحافز وشعور العاملٌن بذلك . 
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 شروط نجاح نظام الحوافز

 

 اشراك االفراد فى وضع نظام الحوافز. 
 

 اعالن الحوافز وتأكٌد اهدافها وشرح اسسها. 
 

  ، ساس نجاح نظام الحوافزأنها إذ إتوفٌر القدوة الحسنة. 

 

 وضوح الحوافز لؤلداء وأسسها وشروط الحصول علٌها . 
 

 

 توجٌه الحوافز لؤلداء الجٌد وتنمٌة السلوك المرؼوب . 
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 استراتٌجٌات طبٌعٌة للتحفٌز

 

 أزل معوقات التحفٌز

فٌما ٌلً قائمة بالممارسات التً تثبط من عزٌمة الموظفٌن      
 :األمور تشكل قوى مثبطة فً العمل ٌجب تفادٌها هذه 

 

 . كثرة السٌاسات 1.

 . تكوٌن التوقعات ؼٌر الواضحة عن أداء الموظفٌن 2.

 . القواعد ؼٌر الضرورٌة التً على الموظفٌن اتباعها 3.

 . االجتماعات ؼٌر المفٌدة وعلى الموظفٌن حضورها 4.

 .المنافسة الداخلٌة بٌن الموظفٌن 5.
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   . عملهم ألداء لها بحاجة هم الموظفٌن عن مهمة معلومات حجب6.

اءة التعلٌقات من بدال المباشر النقد تقدٌم7.  . البن 

 العالً األداء ذوو الموظفون ٌشعر حٌث ، المنخفض األداء قبول8.

 . استؽلوا قد بأنهم

 . عادل ؼٌر بشكل الموظفون معاملة9.

 .الموظفون طاقة من األدنى الحد من االستفادة .10

 أو إشرافك تحت موجودة المثبطات هذه من واحدة كم    

  إزالتها؟ ٌمكنك واحدة وكم ؟ إدارتك

 استراتٌجٌات طبٌعٌة للتحفٌز

 

 أزل معوقات التحفٌز
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 لماذا ال ننجح ونكون سعداء ؟

 نسان من السعادة إلن نصٌب األقد وجدت 

 ( أبٌكتٌش. ) ن ٌكون سعٌدا أٌتوقؾ فً الؽالب على رؼبته الصادقة فً 

 ن نخلقها ألنفسنا أفضل ألمن ا.. ربما كان من الخطأ ان نبحث عن السعادة 

 (سبنسر  هربرت. ) ن نخلفها لآلخرٌن أفضل من كل شًء أو

 . ونرٌده بإلحاح .. نرٌد  ن نعرؾ ماأالسعادة هً 

  (جان جاك روسو ) 
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 ما هو التحفٌز الذاتً

 التحفٌز الذاتً Self motivationٌقصد به شحن 

 وتقوٌة مشاعرك وأحاسٌسك الداخلٌة التً تقودك 

 .إلى تحقٌق أهدافك أو تسهل علٌك القٌام بها
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 لماذا تحفز نفسك؟

أو النفسً قل ولم ٌعد  عندما تشعر بانخفاض طاقتك أو بأن نشاطك البدنً•

 .له األثر فً تحقٌق أهدافك

 .تحقٌق أهدافك عندما تراودك مشاعر بأنه ال داعً وال جدوى من •

 

 .واإلسراع فً تحقٌق أهدافك تحفز نفسك كً تشجعها لمضاعفة مجهودك     

وٌصاحبك إحساس بعدم  عندما ترٌد اإلقدام على أي خطوة ترى أنها ناجحة   

 .قدرتك على القٌام بها
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 ثق بنفسك

 استعن

 باهلل 

 عش 

 متفائال

 اعرؾ

 قدراتك 

 أدرك

 العواقب

 عبر عن

 أفكارك

 ثقتك من 

 حواسك

 ال تنشؽل

 بما ٌقوله

 الناس عنك
 بادر

 قل 

 ال

 كن 

 مطمئنا
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ال تحقرن من المعروؾ  :قال عليه الصالة والسالم 

                                ” و لو أن تلقى أخاك بوجه طلق شٌئا

 أخرجه مسلم                    
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عن طرٌق األلفاظ والكلمات واألقوال حفز نفسك 

 . لنفسك  التشجٌعٌة

 

 االعتقاد حٌث تبرمج عقلك الباطن بمجرد 

 . بها وتكراراها 

 .ستجد أنها تقوي الدافعٌة لدٌك
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.  الكارٌزما حالة وموقؾ و ال تعبر دائما عن استعداد فطري

 ٌمكنك أن تمتلك الشخصٌة الجذابة بامتالكك ما ٌسمى

 ’’الحس اإلنسانً’’   

 ال تحط من قدره

Never  
undermine him 

 

 قدر مجهوده

Appreciate 

 his efforts 

 حفزه بإٌجابٌة

Motivate 

his desire 

 احترم شعوره

Understand 

 his feelings 

 استمع لؽٌرك

Hear him 

 أكرمه
Honor him 

 تواصل معه

Communicate 

 with him 

 تفهم تفرده

Understand 

 his uniqueness 

 أرشده
Open  

his eyes 

 ثق فً قدراته

Trust his 

 abilities 

Human Touch 
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 : رأى االمام ابو حنٌفة طفال ٌلعب بالطٌن ، فقال له 

 :  ، فقال الؽالم الصؽٌر  إٌاك والسقوط فً الطٌن

 ، إٌاك انت من السقوط ، ألن سقوط العالم سقوط العالم

فما كان من أبً حنٌفة إال اهتزت نفسه لهذه المقولة  

فتوى بعد سماعه هذه المقولة إال بعد  فكان ال ٌخرج

 شهرا كامال مع تالمذته مدارستها

 ٌعلم امامفطفل        
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 قواعد التحفٌز التسع 

تحفز 

 لتحفز

للتحفٌز 

 هدؾ
التحفٌز ال 

 ٌدوم

التحفٌز ٌتطلب 

 لمسة شخصٌة

لتحفز 

ٌجب أن 

 تشارك

التقدم 

والنجاح 

 ٌحفزان

التحدٌات 

البسٌطة 

 ال تحفز

محركات 

مختلفة 

 للتحفٌز

عضوٌة 

الفرق 

تحفز 

 األفراد
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 كلمات فً التحفٌز

 .القدرات ؼٌر المستثمرة هً قدرات مهدورة  •

 .السر الحقٌقً وراء النجاح هو الحماس •

 ٌتكون النجاح من االنتقال من فشل إلى فشل بدون فقد الحماس •

 .ال شًء عظٌم ٌمكن أن ٌتحقق فجأة •

 .اجعل من العقبات التً تتعثر فٌها أحجارا ترتقً علٌها  •

 .إذا كان الشًء ٌستحق أن تقوم به، فعلٌك القٌام به بشكل جٌد •
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 .لٌس هناك فشل بل تجارب مفٌدة •

 .إذا كان ؼٌرك ٌستطٌع فأنت كذلك تستطٌع •

 .عادة البوي وجدي من قدٌم .. كل ما زاد التحدي زدت قوة •

 .ٌعش أبد الدهر وسط الحفر .. ومن ٌتهٌب صعود الجبال •

 

 كلمات فً التحفٌز
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 .المحاولة عن توقفت إذا إال حقا تخسر ال إنك•

 لتنمٌتها، تبذلها أن هً األولى :القوة لبذل طرٌقتان هناك •

 . إلهدارها تبذلها أن واألخرى

 فٌما تعرؾ أن أوال ٌجب جهدك، قصارى تبذل أن كافٌا لٌس•

 . جهدك قصارى تبذل ثم جهدك، ستبذل

 .األول تظل أن من بكثٌر أسهل األول تصبح أن •

 إلٌه ذهبت إذا إال ألً، ٌأتً ال النصر •

 كلمات فً التحفٌز
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 .الذي ال ٌسقط أبدا، ال ٌرتقً أبد ا•

 .لكً نحافظ على ضوء المصباح، علٌنا تزوٌده بالزٌت  •

 .عملك هو الذي ٌتحدث عنك وٌثنً علٌك  •

الشخص الذي ٌعتقد أنه قادر على إنجاز عمل ما ٌكون محقا  •

على األرجح، والشخص الذي ٌعتقد أنه ؼٌر قادر على إنجاز 

 .ٌضا محقاأعمل ما ٌكون 

 األفعال الجٌدة أفضل من الكلمات الجٌدة •

 كلمات فً التحفٌز
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 .سر السعادة لٌس هو أن تفعل ما تحب، ولكن أن تحب ما تفعل •

 .رحلة األلؾ مٌل تبدأ من موقع قدمٌك الحالً •

 .اعمل بذكاء وال تعمل بجد •

 .لنفسه الشخص الذي ٌقتفً آثار ؼٌره ال ٌترك آثارا•

 .، ال تقاطع  عندما تتحدث إنجازاتك عن نفسها •

 .دعنً أفز، ولكن إذا لم استطع الفوز، فتكفٌنً شجاعة المحاولة•

 .الكثٌر من الناس ٌتلقون النصائح، ولكن الحكماء فقط ٌستفٌدون منها •

 كلمات فً التحفٌز
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 قصة 

 الطفل والسلحفاة

http://up.7oob.net/show.php/uploads/151386_21-2-2007_155238
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ٌ حكى أن أحد األطفال كان لدٌه 
وفً .. ٌطعمها وٌلعب معها .. سلحفاة

  إحدى لٌالً الشتاء الباردة جاء الطفل

فوجدها قد دخلت ..  لسلحفاته العزٌزة

ول حا ..فً ؼالفها الصلب طلبا للدؾء

ضربها بالعصا فلم .. أن ٌخرجها فأبت 

 . تأبه به صرخ فٌها فزادت تمنعا
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فدخل علٌه أبوه وهو ؼاضب 

 ماذا بك ٌا بنً ؟: وقال له حانق

 فحكى له مشكلته مع السلحفاة 

فابتسم األب وقال له دعها 

 . وتعال معً

http://www.alarab.co.il/pics/2008/08/15/080815130856smurf150808.jpg
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وجلس بجوارها هو واالبن .. ثم أشعل األب المدفأة

وروٌدا روٌدا وإذ بالسلحفاة تقترب .. ٌتحدثان 

 :فابتسم األب لطفله وقال .. منهم طالبة الدؾء 

http://www.firestonehp.com/images/sonoma_fireplace_med.jpg
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 ٌا بنً الناس كالسلحفاة

 رأٌكإن أردتهم أن ٌنزلوا عند 

 فأدفئهم بعطفك 

  وال تكرههم على فعل ما ترٌد

 بعصاك
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ً صلى هللا نببً موسى رضً هللا عنه عن الأفعن 

 :  علٌه وسلم قال

انما مثل الجلٌس الصالح والجلٌس السوء كحامل المسك ))

ما أن تبتاع منه إو ٌحذٌكن أما إونافخ الكٌر فحامل المسك 

ٌحرق  أنما إما ان تجد منه رٌحا طٌبة ونافخ الكٌر إو

 ((  ن تجد منه رٌحا خبٌثةأما إثٌابك و
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 ال تكن مثلها

التالً ،وبٌنما ٌتناول  وفى صباح الٌوم زوجان شابان ٌعٌشان فً حً جدٌد* 
 ! الؽسٌل لٌس نظٌفا.  الزوجان اإلفطار رأت الزوجة جارتها تنشر ؼسٌلها

 

إنها ال تعرؾ كٌؾ تؽسل شكل صحٌح ربما : قالت الزوجة  *
فنظر الزوج إلى الخارج وبقى ... تحتاج إلى صابون أفضل

 !صامتا
 وفى كل مرة تنشر الجارة الؽسٌل ٌكون لها نفس التعلٌقات ؟؟
بعد شهر دهشت الزوجة لرؤٌة ؼسٌل نظٌؾ على الحبل فقالت 

نظر لقد تعلمت كٌؾ تؽسل بشكل صحٌح وال أدري ا :لزوجها
    !من علمها هذا؟؟

 :فقال لها زوجها 

 !!!!!دٌنال لقد استٌقظت باكرا هذا الصباح وقمت بتنظٌؾ النوافذ
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 أمل المكاوي


