
 سكوت وليامز يتحدث عن أهم عشرة فوارق بين المديرين والقادة

 

سمً سكوت ولٌامز. سنأخذ بضع دقائق ألحدثكم عن الطرٌقة التً أدٌر بها اا. أود أن أرحب بكم جمٌع  

بساطة هً: إننً ال أفعل ذلك، فأنا ال أدٌر بكل  العاملٌن لدي. دعونً أقول لكم أن إجابتً على ذلك

 دهم.بل أقو الموظفٌن

األشخاص فً الفئتٌن. بعد تصنٌف كٌف ٌتم هناك الكثٌر من الجدل حول موضوع المدٌرٌن مقابل القادة، و 

مطالعة العدٌد من الكتب، والمشاركة فً عدد من األدوار القٌادٌة فً المنظمات والمؤسسات، وفً المجاالت 

ن. وأتٌحت لً الفرصة كقائد شاب أن شاهدت الفرق بٌن الفئتٌننً إبكل ثقة أقول السٌاسٌة والوزارات، 

أعمل لدى قائد رائع. كان من القادة البارزٌن والمتمٌزٌن، واسمه مارتن بٌك. لقد علمنً أفضل مبادئ 

ٌعنً اإلٌمان. فقد  b" إلى كلمة ٌدل كل حرف منها على معنى. حرف beccالقٌادة. ولذلك حولت اسمه "

فٌعنً التشجٌع. كان دائم التشجٌع لً، ٌشجعنً  eنا. أما حرف فً قوت ومؤمنا   ،بً وباآلخرٌن مؤمنا  كان 

األول فٌعنً التحدي. فقد تحدانً أن أحلم وأن أكبر، وتحدانً  cعلى بذل المزٌد وتقدٌم المزٌد. أما حرف 

التصحٌح. فقد كان ٌصوب  فٌعنً ، وهو فً رأًٌ أهم حرف،األخٌر cفً أحالمً وفً عملً. أما حرف 

 نً إلى الطرٌق الصحٌح.لً أخطائً وٌعٌد

ٌختلف عن اآلخر. بعبارات بسٌطة فإن الفكرة  اعندما ننظر إلى القادة والمدٌرٌن نجد أن لكل منهما دور   

ال ٌوجد للقادة مرؤوسون وهً كما ٌلً: القادة ٌطورون تابعٌهم، أما المدٌرون فٌدٌرون الناس واألشٌاء. 

نهم مجموعة أخرى من القادة. أما المدٌرون فال بد أن ٌكون تابعٌهم وكأمهارات  ٌعملون على تطوٌرألنهم 

لدٌهم من ٌرأسونه ألن المسألة مرتبطة لدٌهم بالموقع والمنصب الوظٌفً. المدٌر ٌرٌد أن ٌأمر المساعد فالن 

فً الحصول على مناصب منصفة  أو المساعدة فالنة لتنفٌذ العمل بصورة معٌنة. أما القائد فال ٌكترث كثٌرا  

سلطة رسمٌة ألن القادة ٌشغلون أنفسهم فً تهٌئة وتطوٌر مزٌد من القادة. ما ٌجب أن تعرفه هو أن أو 

المدٌرٌن ال ٌالحظون ذلك. وعلٌه فإن التحدي  . إنه أمر تطوعً محض، لكن  العمل كمرؤوس ٌأتً طواعٌة

لذلك سأساعدكم هنا القٌادة. األكبر بالنسبة لمعظم المدٌرٌن هو أنهم ال ٌدركون بأنهم ٌخلطون بٌن اإلدارة و

 على النظر إلى عشر نقاط أساسٌة من حٌث المقارنة بٌن المدٌر والقائد.

ودوام الحال كما هً، أما القٌادة فتعنً النقطة األولى هً جوهر القٌادة واإلدارة. اإلدارة تعنً االستقرار  

ن واألنظمة، أما القادة فٌخترقون القوانٌن التغٌٌر. وفٌما ٌتعلق بالقوانٌن، نجد أن المدٌرٌن ٌضعون القوانٌ

واألنظمة من أجل مؤسستهم ومن أجل ما ٌؤمنون به. وعندما نتحدث عن المنهجٌة نجد أن المدٌرٌن 

نرى أن ٌخططون للتفاصٌل، أما القادة فهم ٌحددون االتجاه الذي ٌهدفون إلى بلوغه. بالنسبة للثقافة، 

المدٌرٌن ٌطبقون ثقافة المنظمة، أما القادة فٌشكلون ثقافة المنظمة. وعندما نتحدث عن الصراع، نرى أن 

ٌمكن ألي  المدٌرٌن عادة ٌتجنبون الصراع، لكن القادة ٌستخدمون الصراع كمنحى للتغٌٌر باعتبار أنه ال

ن االتجاهات نرى أن المدٌرٌن ٌرغبون حركة أن تتم دون أن ٌرافقها نوع من االحتكاك. وعندما نتحدث ع

نحو طرق  . أما القادة فٌتجهون دائما  مرٌحا   فً السٌر فً الطرٌق الماثل أمام أعٌنهم والذي ٌعتبرونه طرٌقا  

النسبة للثناء والتقدٌر نرى أن المدٌرٌن ٌحبون الحصول على الثناء والتقدٌر، أما القادة فهم الذٌن بجدٌدة. و



باعتبار أن الفضل ٌعود لهم من األساس. وعندما نتحدث عن ، لكل من ٌحٌط بهم لتقدٌرٌمنحون الثناء وا

القرارات نجد أن المدٌرٌن هم من ٌتخذ القرارات، أما القادة فهم ٌٌسرون القرارات وٌشجعون اآلخرٌن على 

ؤٌة، أما القادة إبداء آرائهم بطرق صحٌحة وفعالة. وعندما نتحدث عن الرؤٌة، المدٌرون ٌكتفون بتبلٌغ الر

وعندما نتحدث عن نمط العمل فٌظهرون الثقة بها وٌوضحون التوجهات، وهذه مسألة فً غاٌة األهمٌة. 

وأسلوبه نرى أن المدٌرٌن ٌحبون المعامالت وٌقومون بتحوٌلها من مكان آلخر. أما القادة فٌحبون تحوٌل 

 األفراد والمنظمة نحو األفضل. 

تبار ذاتً لكً تكتشف من خالله إن كنت تدٌر أم تقود هو أن تسأل نفسك دعونً أقول لكم أن أفضل اخ

فً وسلطاتً، فهل األفراد الذٌن أتولى مسؤولٌتهم لو ُسحب منً منصبً ولقبً الوظٌ ترىالسؤال التالً: 

سٌتبعوننً بكل سرور؟ إن لم تستطع اإلجابة على هذا السؤال، اسأل أقرب الناس إلٌك لٌعطٌك إجابة 

. الحقٌقة هً أن الناس ال ٌرٌدون أن تتم إدارتهم بل أن تتم قٌادتهم. إنهم ٌرٌدون أن ٌتبعوا قائدا  صادقة. 

كانوا  تهتم أن تتبع المدٌرٌن حتى لو نظر من مكانك وأنت تجلس هناك وتستمع للناس. من المؤكد أنك الا

ة. ولكنك بالتأكٌد تهتم بأن تتبع الدٌنٌ المجاالت أو ٌةبأهم مدٌري العالم سواء فً قطاع األعمال أو التر

المديرون يغيرون األشياء، لكن القادة . فً قطاع األعمال أو التربٌة أو المجاالت الدٌنٌةوتصغً للقادة 

منذ التسعٌنات عندما تم تنظٌم حملة إعالنات لشركة أبل. وكانت  هذه العبارة ما زلت أذكر. يغيرون العالم

ماء العالم مثل بٌكاسو وآٌنشتاٌن وغاندي وغٌرهم. وانتهى اإلعالن لعدد من عظ الحملة تتضمن صورا  

 التالٌة: العبارة المهمةب

األشخاص الذٌن وصل بهم الجنون إلى الدرجة التً جعلتهم ٌعتقدون أنهم ٌستطٌعون تغٌٌر العالم هم الذٌن "

 "ا!للتغٌٌر! كن قائد   . كن مبادرا  سٌقومون بتغٌٌره فعال  


