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مهارات القيادة للمدراء الجدد

تفك�ي المدير!

دارة، وتذكــر دائًمــا  ي الإ
ي تتيــح لــك لعــب هــذا الــدور البطــولي �ف

قيــة! وحصولــك عــى المؤهــات الــ�ت أولً نبــارك لــك حصولــك عــى ال�ت
ي ستشــق طريقــك 

ي مواجهــة تحديــات الأيــام المقبلــة والــ�ت
بأنــك تملــك القــدرة العاليــة عــى تقديــم النتائــج المذهلــة والأداء المثــالي �ف

نحــو النجــاح المتواصــل..
ة وتسأل نفسك: من أين أبدأ؟ قد تصاب بالح�ي

ي تريــد أن تمتلكها 
ي تحتــاج أن تمتلكهــا كونــك مديــًرا جديــًدا وتعــي باختاف هــذه المهــارات الــ�ت

هنــاك مجموعــة مــن المهــارات الازمــة الــ�ت
ي 

ي عقليــة القيــادة وزرع الشــعور بالمســؤولية �ف
ي وظيفتــك القديمــة، ومــن ضمــن هــذه المهــارات المختلفــة: تبــ�ف

عــن مهاراتــك الســابقة �ف
كة. ف الفريــق مــن تحقيــق الأهــداف المشــ�ت الآخريــن تجــاه ترصفاتهــم وتمكــ�ي

ي أدوارهم الجديدة:
وقد حدد ديل كارنيجي ثاثة مجالت تساعد المدراء الجدد عى تجنب الأخطاء وتحقيق النجاحات �ف

: افهم احتياج عملك من »العمل« إل »القيادة«. ي
1-   الوعي الذا�ت

ي تعاون وفاعلية الفريق.
ي تساهم �ف

ي العاقات ال�ت
ف عى الآخرين: استثمر �ف ك�ي 2-   ال�ت

3-   المسؤولية: تحمل مسؤولية النتائج والقرارات.

اك فريقهم وتحمل المسؤولية. ي فهم القيادة بشكل أفضل وإ�ش
يبدع المدراء الجدد �ف

ي منهــا معظــم المــدراء الجــدد هــي إعــادة ترتيــب أولوياتهــم وقيمهــم بشــكل �يــع واســتيعاب النتقــال 
ي يعــا�ف

مــن المهــام الشــاقة الــ�ت
ي نجاحــه.

اك الآخريــن فيهــا، فقــد تســبب طريقــة تفكــ�ي المديــر الجديــد عائقــاً �ف مــن تــولي المهــام الفرديــة إل المهــام الجماعيــة وإ�ش
ي تركــز عــى مهامــه كموظــف إل المهــام القياديــة 

يجــب أن يســتوعب المــدراء الجــدد تغــ�ي طبيعــة مهامهــم مــن المهــام الفرديــة والــ�ت
ي إنجــاز المهــام الموكلــه للفريــق.

ودوره �ف
ي بيئــة 

ي تحــدث �ف
فقــد يكــون مــن الصعــب تغيــ�ي هــذه العقليــة، فالأمــر يتطلــب خطــوات تدريجيــة وتفكــ�ي عميــق للمواقــف اليوميــة الــ�ت

ي هــذه الخطــوة ويســهل عليــك تنفيذهــا.
ي دورا مهمــا �ف

العمــل، كمــا يلعــب الوعــي الــذا�ت
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لــ�ي تتضــح لــك الصــورة بشــكل أوضــح، صمــم ديــل كارنيجي 
ن مهــام المديــر ومهــام عضــو الفريق: جــدوًل يُقــاِرن فيــه بــ�ي

 عضو الفريق
(الموظف)

القائد- المدير

رشاد والتوجيه يحتاج الإ اتيجيات ويحدد الأولويات ويقود العمل لاتجاه الصحيح يرسم الس�ت

فم بالأساسيات والسياسات يل�ت يضع الأساسيات ويحدد السياسات

ة المدى يهتم بالأهداف قص�ي يهتم بالأهداف طويلة المدى

ام ف يهتم بالقبول والل�ت قناع والتأث�ي يهتم بالتحدي والإ

ي المجالت المناسبة
يثبت مهاراته �ف ي أعضاء الفريق

يبحث عن الفرص واقتناصها ويعزز مواطن القوة �ف

يريد فهم الغرض من المهام ام ف يحفز وينشط الأعضاء ويحث عى المشاركة والل�ت

اعات ويسعى لاستمرارية ف يتجنب المجازفة وال�ف يحب المجازفة ويقيم باستمرار ويتفهم الخافات ويحتويها

ي اتخاذ قراراته
يستخدم التحليل �ف يتخذ القرارات بديهًيا

يُحب أن يكون مسموًعا لُيفهم يستمع لموظفيه كي يفهمهم

ي العمل
يحدد المطلوب ليتفوق �ف يوفر التدريب والدعم والتوجيه والموارد الازمة لتحقيق النجاح

يسعى لتحقيق الغرض يضع الأهداف باقتناع ويقدمها بحماس

يسعى لكسب الثقة وتحمل المسؤولية يضع الأهداف ثم يفوض الأشخاص ويتابعهم ويحاسبهم

يحتاج الماحظات التشجيعية يقدم ماحظاته لأعضاء فريقه باستمرار

ينمو ويزدهر بالثناء والتقدير يعزز ثقتهم ويظهر تقديرهم ويشاركهم النجاحات

يجاد مسار وظيفي واضح يسعى لإ يوفر فرص للنمو

ي رحلــة التغيــ�ي وتتعــرف عــى 
ك الحاليــة بشــكل ممتــاز، لتبــدأ �ف ي تقييــم نفســك ومعرفــة طريقــة تفكــ�ي

يســاعدك هــذا الجــدول �ف
دارة بــدًل مــن العمــل. ف أكــ�ش عــى القيــادة والإ كــ�ي ك وال�ت ي تحتاجهــا لتطويــر مهاراتــك وطريقــة تفكــ�ي

الخطــوات الــ�ت
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ن ي إدماج الموظف�ي
دورك �ن

ي مرحلة ما من حياتك المهنية عن عملية إدماج الموظف أو أجريت استبيان عنها؟
هل سبق لك وسمعت �ف

ــد تلعــب  ــه، فأنــت الآن كقائ ام العقــىي والعاطفــي لــدى الموظــف تجــاه وظيفت ف ــ�ت يشــ�ي مصطلــح »إدمــاج الموظــف« إل مســتوى الل
ي تكويــن قــوة عاملــة ماهــرة وفًقــا 

ي فريقــك، وتشــكل عاقــة المديــر بموظفيــه عامــًا رئيســًيا �ف
ي دفــع قــوة إدمــاج موظفيــك �ف

دوًرا هاًمــا �ف
لأبحــاث ديــل كارنيجــي.

نتاجيــة والتعــاون  فالقــادة الذيــن يمكنهــم تكويــن فــرق واثقــة ومتمكنــة تشــع بالحماســة والنشــاط ســيتمتعون بمســتويات عاليــة مــن الإ
ي نجــاح فريقــك، فالأمــر ل يقتــرص فقــط عــى 

الــذي يقودهــم للنجاحــات المتواصلــة، فمــن المهــم أن تعــرف دورك العظيــم كقائــد �ف
ف الأعضــاء حــ�ت يتمكنــوا  ورة التفاعــل المســتمر فيهــا بــ�ي ف عــى العــادات اليوميــة و�ف كــ�ي ف بــل مــن المهــم ال�ت تحقيــق إدمــاج الموظفــ�ي
ي خلــق أجــواء داعمــة وعاقــات هادفــة تقــود فريقــك للنجاحــات العظيمــة.

مــن تطويــر عاقاتهــم ببعضهــم البعــض، وسيســاهم ذلــك �ف
ي تمثــل 

ف تجــاه عملهــم والــ�ت كــة ديــل كارنيجــي رؤى وأفــكار حــول مشــاعر الموظفــ�ي يقــدم هــذا البحــث الــذي أجــري عــى موظفــي �ش
. ف دمــاج الموظفــ�ي ًا رئيســًيا لإ

مــؤ�ش

ولبناء بيئة ناجحة ركز عى هذه الأربعة عنا�:

ثق بهم        - أنا أعرف ما أركز عليه وكيف أنجز المهمة لأن مديري واضح.
ي الخاص. فوضهم       - يتيح لي مديري إنجاز عمىي بمرونة وبأسلو�ب

ي عى العمل والمساهمة.
حمسهم      - يخلق مديري بيئة محفزة وحماسية تشجع�ف

ه عى أهداف المؤسسة. ، فأدرك تأث�ي ألِهمهم        - يعي مديري أهمية عمىي

مة. ف نشاء قوة عاملة فعالة ومل�ت كمدير جديد تحتاج فقط أن تثق بمهاراتك وقدراتك لإ

ون فالمدراء المبا�ش إدماج الموظف�ي

التقدير
الثقة 

ف  التمك�ي
التواصل 
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ي القيادة؟
كيف تتابع أدائك �ن

ي تقديــم العمليــات الواضحــة 
إن � المؤسســات الناجحــة يعتمــد عــى قــادة المؤسســة �ف

ف  ــ�ي ــل الموظف ــة إل تحم ــح المتابع ــ�ي مصطل ــاطة يش ــو، وببس ــكار والنم ــا البت ــهل عليه ي تس
ــ�ت ال

ي أداء المهمــات وتحقيــق 
ام بالمواعيــد �ف ف للمســؤوليات الموكلــة لهــم مثــل إنجــاز المشــاريع واللــ�ت

ــة. ــرارات المهم ــاذ الق ــة واتخ ــداف الازم الأه
ام بهــا  ف  إن وضــع التوقعــات الواضحــة والمقنعــة لأعضــاء الفريــق يحملهــم مســؤولية اللــ�ت
ي تقبــل عمليــة المتابعــة بشــكل مســتمر، فيواجــه المــدراء الجــدد هــذا التحــدي 

ف �ف ويجعلهــم مرنــ�ي
ــة تفويــض المهــام لموظفيهــم.  ي عملي

ــاب وضــوح التوقعــات �ف ــ�ي وهــو غي الكب
وتذكــر دائًمــا، ينمــو المــدراء الجــدد مــن تحقيقهــم الأهــداف الشــخصية وقيــادة أهــداف الفريــق 
ي نجــاح المــدراء الجــدد. 

اعــة، وتعتــ�ب عمليــة متابعــة الآخريــن مســألة حساســة وعامــًا مهمــا �ف ب�ب

ي متابعــة نفســك وتطــورك 
ــ�ب التواصــل مــع فريقــك أحــد أهــم المراحــل الأساســية �ف يعت

ــر ومتابعــة أعضــاء فريقــك. كمدي
ــة  ــل مرحل ــتخدمها لجع ــتطيع أن تس ي تس

ــ�ت ة ال ــ�ي ــات الصغ ــض الكلم ــاك بع ــر هن وكمدي
. ف ــ�ي ــى الموظف ــه ع ــة ولطيف ــائلة مرن ــة أو المس المتابع

ي تضــع حواجــز 
إليــك هــذا الدليــل الــذي يســلط الضــوء عــى أبــرز وأهــم الســلوكيات الــ�ت

أمــام البتــكار والتقــدم والــرؤى والأفــكار للمــدراء الجــدد، وذلــك لجعــل مرحلــة المتابعــة 
والتقييــم أكــ�ش مرونــة بتقديــم توقعــات واضحــة وإيجابيــة تقــود للنجــاح والتقــدم..
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استخدم هذه الجمل عند متابعة موظفيك:

قم باستعادة المهمة!                        

ي طي النسيان.
اتركها �ن

حدد المسؤولية                                

تتوقف المهمة عند موظفك، وتستند لك ويقوم الموظف بمعاودة استامها بعد أن تقوم بتقديم توجيهاتك

تتأخر القرارات وتتباطأ العملية من خال هذه العبارات، ويكون التفويض جزئياً فقط.

ة والمهمة اكتملت. من الواضح أن المسؤولية قد استبدلت من خال هذه العبارات، وكما تشاهد نسبة التقدم كب�ي

استخدم هذه العبارات:

ي أفكر بـ ...«
!- »دع�ف

ك عندما...« -»سأخ�ب
-»دعها، وسوف...«

-»سأتحقق من ذلك مع ...«
-»سأكتب مسودة...«

-»بعد أن أنتهي...«

إذا كان لديك وقت ...«
»... -»دعنا ننتظر ح�ت

-»لماذا لم تتحقق منها مع...«
-»أراك لحًقا لنتناقش عن...«

-» ل أعرف إن كنت سأستطيع المساعدة...«
-»يجب أن نفعل شيًئا...« 

»أنت الشخص المناسب لهذه المهمة...«
ي القيادة...«

-»أنا أعتمد عليك �ف
-»أعطيتك هذه المهمة لأنك...«

-»ماذا ستفعل...«
-»ماهي خطتك لـ ...«

-»أنا واثق بأنك قادر عى تنفيذها...«
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 مفتــاح قيــادة الفريــق الناجــح هــو فهــم كيفيــة التواصــل مــع موظفيــك، الأمــر الــذي يمكنهــم 
ــك  ــى فرص ــرف ع ــ�ي والتع ي التفك

ي �ف
ــكا�ف ــك ال ــذ وقت ــى أن تأخ ــذ، ول تن ــداع والتنفي ب ــن الإ م

ي بنــاء مهاراتــك القياديــة، وقــد يســتغرق 
ك وتســاعدك �ف ي ســتغ�ي تفكــ�ي

اتــك الخاصــة الــ�ت وخ�ب
ي هــذا الدليــل، فــا تتعجــل!

هــذا الأمــر وقًتــا طويــًا كمــا نوضــح �ف

ف والنجاح! توقف عن العمل وابدأ القيادة، تفوق بمهاراتك القيادية بالتحف�ي
للمزيد زورا موقعنا:

 Dalecarnegie.com

dalecarnegie.com


