
 القيادة اإلدارية
 مدارس المٌادة اإلدارٌة الحدٌثة 

 مدرسة أو مدخل اإلدارة التملٌدٌة ) الكالسٌكٌة(-1 

 جوانب: 3تتضمن –مؤسسها فردرٌن تٌلور 

 اإلدارة العلمٌة) تركز على اإلنتاج والعاملٌن فى الصناعات( .1

 الشئون اإلدارٌة )تركز على وظائف اإلدارة مثل المٌادة( .2

 اإلدارة البٌرولراطٌة)تعنً المركزٌة( .3

 

 

 المدخل السلوكى -2

ٌركز على السلون اإلنسانً فى العمل والعاللات اإلنسانٌة ، فاإلدارة هى فن تحمٌك النتائج عن طرٌك 

 نالعاملٌ

 مدخل النظم ) المكونات الرئٌسة(:-3

اإلدارة هى مجموعة اإلجراءات والخطوات وهً نظام ٌتكون من مدخالت ، عملٌات، 

 مخرجات.

 المخل الكمً)لائم على رٌاضٌات(: -4

واإلحصاء كأداة إلتخاذ المرارات الناجحة بدون اعتبار تدعو إلى إستخدام علوم الرٌاضٌات 

 لألمور التنظٌمٌة كالهٌكل التنظٌمى.

 مدخل األحوال أو اإلحتماالت: -5

ال ٌوجد مدخل أفضل من المداخل السابمة ولكن تخضع إلعتبارت مثل أهداف المنظمة ومواردها  

 وهكذا.

  ماهٌة المٌادة 

 مفهوم المٌادة اإلدارٌة-1 

والمجموعات والموارد والتنظٌم واإللمام بوظائف اإلدارة ومهارات المٌادة إدارة األفراد 

وبأسالٌب فعالة تحدث اإللتزام والوالء فى األفراد والمجموعات من أجل تحمٌك أهداف 

 التنظٌم وبحٌث تحمك أفضل النتائج.

المٌادة الناجحة هى التى تؤثر فى سلوكٌات األفراد والمجموعات لذا المٌادى ٌحتاج إلى 

 تطوٌر موهبته ولدراته فى إدارة المجموعة والتأثٌر فٌها.

 

 

 تدعو المدرسة إلى أن علم اإلدارة هو علم تحمٌك اإلنجازات



 لواعد المٌادة اإلدارٌة: -2

 وضع األهداف والبرامج العملٌة                  - أ

 األوامر وتنظٌم العمل    - ب

 اإلتصال الممنع والفعال                              - ت

 التأكٌد على دور األفراد فى تحمٌك األهداف   - ث

 لبات األفراد وحوافزهمالتولع الصحٌح لمتط  - ج

 التصرفات واألدوار حسب المتطلبات  - ح

 

 كٌف ٌمكن التعرف على المٌادة؟

 وسائل تحدٌد والتعرف على مهام المٌادة المدرة على  الصٌانة وتطوٌر مهام المٌادة

التشجٌع  المبادرة بالنشاطات 
المحافظة على اإلستمرارٌة  البحث عن المعلومات 

المتابعة  إعطاء المعلومات 
الشعور)المحافظة على مشاعر العاملٌن(  إبداء الرأي 

معالجة التوتر  العمل كمدوة 
التنسٌك  
إختبار الجدوى  
التمٌٌم والمتابعة  
التحلٌل  

 

توفر السلطة اإلدارٌة لدٌه المٌادى الناجح ٌحتاج إلى تطوٌر شخصٌته ومهاراته الفردٌة والعملٌة و

ومن ثم لدرته على إلناع العاملٌن والتأثٌر فٌهم إلتباعه بشكل إٌجابى وفعال والتصرف فً الموارد 

 بشكل مناسب لتحمٌك األهداف.

 دوافع المٌادة 

نسبة تأثٌر الدوافع تختلف من شخص الخر ، معظم المٌادٌٌن الناجحٌن لدٌهم دافع أو أكثر من هذه 

 الدوافع. 

 الحاجة إلى اإلنجاز ) أكبر دافع وهو دافع داخلى( -1

 ٌم نحو األهداف ، صالحٌات ٌوفرهاالحاجة للتزود بالموة الالزمة ) لوة توجٌه األفراد والتنظ -2

 التنظٌم(

 الدافع للثراء ) المادة لدٌهم الطموح لتحسٌن أوضاعهم اإللتصادٌة( -3

 الدافع للشهرة -4



ع إلرضاء الذات ) تحمٌك منفعة لألفراد عن طرٌك التجدٌد ومنفعة المجتمع ، أكثر دافع الداف -5

 تأثٌرا على اإلطالق(

المائد الناجح هو فوق المتوسط فى السمات والمدرات والمهارات والخبرات والمعرفة بالنسبة 

وعته التى ٌمودها،  البد من توافك وإنسجام هذه الحلمات الثالثة وتماربها  حتى نضمن نجاح لمجم

 المٌادة

 

 سمات المٌادٌٌن الناجحٌن 

 –التأثٌر  –الصفات اإلدارٌة –المواصفات والمٌاسات   –رفض الضغوط واألزمات –الطالة 

إتخاذ  –التنظٌم والتخطٌط  –موافمة الزمالء –ات التصرف –المحٌط اإلجتماعى –التعلٌم  –اإلهتمامات

 اإلتصال المكتوب –اإلتصال المسموع  –المرارات

 أدوار المٌادة 

نمل األهداف والمهام والخطوات إلى  -3التخطٌط ووضع السٌاسات   -2وضع األهداف   -1

 مرارات إتخاذ ال -6التمٌٌم   -5الرلابة والمتابعة   -4مجموعات العمل )التوجٌه(  

 أنماط المٌادة :

 لائد مستمل ومعتد بذاته ) متسلط( •

 لائد مهتم باإلنجازات )أكثر من اإلهتمام باألفراد( •

 لائد متفاعل ) المشارن( •

لى درجة التسلط ، والمائد المتسلط مهما حدث ال ٌصبح المائد المشارن مهما ساءت الظروف ال ٌصل إ

مشاركاً أى مشاركة مطلمة ، المائد  ذو الدٌمولراطٌة المحدودة والساعى إلى اإلنجاز فإحتمال أن 

 ٌتحول إلى أى من الطرفٌن األخرٌن

 المٌادة وأنواع السلطة والموة 

 الموة• 

ناجحاً فى إدارة أعماله  كالموارد المالٌة ولٌس الموة العضلٌة  الموة التى تجعل من المائد لائداً 

 والعصبٌة.

 

 القياده المجموعه الظروف



 أهم مصادر الموة لدى المائد:• 

 برة العالٌة والمعلومات الهامة.العلم والمعرفة والخ - أ

 لدرته على تمدٌم الحوافز والتشجٌع والتمدٌر )صالحٌات ومصادر مالٌة(. - ب

 لوة الشخصٌة والذكاء. - ت

 لدرته على التفاوض واإللناع واإلتصال بفعالٌة. - ث

 لدرته على التحكم فى الموارد والدعم السٌاسً واإلجتماعً - ج

 

 المائد الناجح  البد أن ٌعمل على ترابط وتماسن أربع عوامل مختلفة  وهى :• 

 المنظمة بأهدافها ومواردها وسٌاساتها وأنظمتها. .1

 األفراد بإحتٌاجاتهم ومهاراتهم ولدراتهم وعاللاتهم.  .2

 المجموعات بمعتمداتها ومبادئها وأهدافها وأسالٌبها. .3

 .أثٌر على األفراد والمنظمةالمجتمع الذى تموم فٌه المنظمة بمبادئه ولٌمه وأخاللٌاته وت .4

 

 السلطة الالزمة للمائد 

ٌحدد المائد المشاكل وٌطلب من المجموعة إتخاذ المرار المناسب )المشاركة المطلمة(  المائد  •

 المتفاعل.

ٌحدد المائد المشاكل وٌطلب من المجموعة المشاركة معه فى وضع الحلول ) لائد متفاعل  •

 مهتم بالمشاركة فوق المتوسطة(.

ها وٌطلب اإللتراحات إلتخاذ المرارات )لائد دٌممراطً مع ٌحدد المائدالمشاكل المطلوب حل •

 المشاركة المتوسطة(.

ٌحدد المائد ما هى المرارات التى ٌرٌد إتخاذها وٌطلب رأي المجموعة فٌها ) لابلة للتغٌٌر  •

 ً مع المشاركة المحدودة.البسٌط( ، لائد شبه الدٌممراط

ٌتخذ المائد المرار بناء على إستنتاجاته من المجموعة لٌبدو وكأنه دٌممراطً وٌعمل على  •

 إستمالة األخرٌن بٌنما هدفه إنجاز  ما ٌرٌد إنجازه

 ٌتخذ المائد المرار وٌمنع المجموعة بأهمٌته النه ٌعلم أن فٌه خٌرهم، ألرب إلى المتسلط. •

 

 

 



 أنماط المٌادة المختلفة 

 :أسلوب المٌادة بالمشاركة.1 

المائد ٌدعو األفراد إلى مشاركته فى صنع المرار  وتبادل األراء مما ٌؤدي إلى تفاهم مشترن 

 اعً  بالمرارات أو الحلول.للمشكالت وإلتزام جم

ٌنجح هذا اإلسلوب فى حالة وضوح المهمة وفرٌك عمل ماهر  وفى حالة  عدم وجود عمل 

 روتٌنً وتفهم من لبل العاملٌن لمهامهم.

 المٌادة اإلستهاللٌة -2

 ٌفتتح المائد هنا  المشارٌع والخطط بإستهاللها أو طرحها أي رسم أهداف وسٌاسات العمل.

 المٌادة التى تهتم بمشاعر األخرٌن وإحتٌاجاتهم وإحتٌاجات المنظمة معاً  -3

 مراطٌةالمٌادة الدٌم -4

ٌحتفظ بحك إتخاذ المرارات النهائٌة وٌترن األعمال التطبٌمٌة أو المرارات التشغٌلٌة 

 للعاملٌن.

 ٌنظر فى أراء العاملٌن وإتجاهاتهم وٌمارنها بأرائه وإتجاه وٌتخذ هو المرار النهائً.

 المٌادة بالبحث عن األتباع ومناصرتهم -5

 أسلوب الجزرة ) إستعمال الحوافز(

 المٌادة إلنجاز المهام -6

 تصلح للعاملٌن الذٌن ٌحتاجون للتوجٌه وأخذ األوامر مباشرة

ٌعتبر نفسه ملماً أكثر عن غٌره بمتطلبات العمل وأسالٌبه إلنجاز العمل ثم ٌتخذ الخطوات 

 الالزمة لدفع العاملٌن نحو إنجاز هذه المهام.

 دالمٌادى المستب -7

 الحاكم،الموجه،معطى األمر

 فى تحمٌمهاٌهتم فمط بإنجاز المهام الموكله له أو التى ٌرغب 

ٌنصح بإستخدام هذا األسلوب فمط فى حالة األزمات الشدٌدة  ولفترة لصٌرة ) الحروب و  •

 الكوارث(
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