
 1الصفحة 

 

 

 

 

 

 ملزمة االختبار النهائي:

 القيادة اإلدارية 

 أنس ساتيللدكتور:

 assmohammed@uod.edu.sa االيميل:

-shuaa alبنت ابوها &فريق العمل:

otaibiبرهي& 

 

 –تعليم عن بعد األمام عبدالرحمن الفيصل )جامعه 

 مستوى سابع(
 

 

 

 

 



 2الصفحة 

 

 

 

 هجري ... 1438

 االولي المحاضرة األول الفصل
 العالمي القيادي نموذج نحو مدخل

 مقدمة -1
ة كلم المقدمة،وجاءت في القائد حيث يكون االمام إلي السير أو التوجيه عن عام بشكل القيادة مصطلح يعبر -

 leadershipكلمة  من اليوناني الفكر في القيادة
 وال االمام من الناقة يقود حيث قائد فهو قاد،يقود،قودا، كلمة من جاءت قيادة كلمة أن نجد اللغةالعربية وفي -

 االنقياد ،ومنها يقودها أياهه أعطا بمعني خيلا  أقاده يقول. الخلف من والسوق من االمام الخلف،فالقود من يسوقها
 قائد. جمع وهو قادة الخضوع،ومنها بمعني
 مر علي باهدافها الواعية إليها العقول وتصبو المسئولة الشخصيات إليها تطمح التي السمات من القيادة

 بان القول ويمكن الزمن، قديم منذ االنسانية غير و  االنسانية سمات الممالك أحدي تشكل والقيادة .العصور
 تحقيق وفي القيادة ممارسة وفي .مختلفة للقيادة طرقا العصور مر علي االخري المماليك من تعلم قد االنسان

 االهداف.
 تنظيمها يكن لم لو حتي العصور منذ أقدم االنسانية المجتمعات كل في برزت قد أنها يجد القياده لتطور والمتتبع
 التي المجتمعات التقليدية في القبلية االسرة،وشيخ رب وظيفة بروز ذلك المعروفة،ومن أمثلة بالصورة رسميا
 .... اسيا و االتينية امريكا و افريقيا في سادت
 القيادةاإلدارية إلى مدخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 القيادة وتعريف مفهوم -2

 الشخصية السمات بعض إلي القديم ترمز العصر في القيادة كانت حيث .القيادة تعريف في العلماء اختلف
 أخلقية أو  جسدية أو يهلقع كانت سواء، االشخاص لبعض وتعالي  سبحانههللا منحها التي الخاصة والقدرات
التنظيمات ذات  ،ومع ومكونات العصر مع متطلبات لتتوافق وتغيرت ذلك اختلف الحاضر العصر في ،ولكنها

 هنالك اصبح ،وانما الشخصية السمات علي فقط االعتماد يمكن لم ،حيث المختلف والتخصصيالنشاط النوعي 
بعض  اختلف فقد ،ولهذا نشاطه كل حسب المختلفة المنظمات التي تتطلبها المهارات بعض إلي ماسة حاجة

 .القيادة تعريف حول االدارة وعلماء مفكري
 :حول  قائم القيادة تعريف حول االختلف وكان

( 2 ) 

 دراسة مداخل
 القيادةاإلدارية

 

( 4 ) 

 القيادة مبادئ
 اإلدارية

 

( 1 ) 
 مفهوم تعريف

 القيادة
 

( 3 ) 
 عناصرالقيادة
 اإلدارية

 

إلي  مدخل

القيادةاإلدارية 

 األسس والمفاهيم
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 فعل. عليه وماهي القيادة عليه تكون ان يجب بينما الفصل صعوبة -
 وتقوم والوظيفة بالمكانة ترتبط خصائص الجماعة من خاصية القيادة كانت إذا ما تحديد في الصعوبة وكذلك -

 شخصية وقدرات بخصائص القائد يتسم ،حيث الفرد خصائص من خاصية أو الجماعة، أنشطة  من هام بنشاط
 .النفس وضبط والكرم والذكاء والشجاعة في الجسم مثل :البسطة ،اوعقلنية،أواخلقية جسدية

 .إليها ينتمي التي بالمدرسة كل منهم تأثر العلماء،حيث بين القيادة مفهوم حول االختلف اسباب ومن -
 القيادة تعريف -3
 سمات يملكه من ما الشخص فيها يستخدم التي الوظيفة أنها علي القيادة “جوردن توماس” عرف 

 .والتعلم بالخبرة اكتسبها وخصائص
 الجماعة جزءمن في الكامن اإلجتماعي النفوذ أنها عليفرنس " ” وعرفها. 
 أفكارهم علي التأثيراآلخرين و توجيه من الفرد خللها من يتمكني الت العملية أنها علي “هيمان” وعرفها 

 .وشعورهم وسلوكهم
 اآلخرين علي القائد خلله من يسيطر تنظيمي هيكل في عال مركز هي. 
  السلطة أن القيادة،فهم يرون لوجود كأساس السلطة علي للقيادة تعريفاتهم في علماءاإلدارةالتقليديةركز 

 .توجيههم من وتمكنه القائد إلدارة الجماعة تخضع التي هي الرئاسية
 وذلك لوجود القيادة المقبولة كأساس السلطة علي السلوكي الفكر أصحاب من علماءاإلدارةالحديثةركز بينما 

ا  قبوال الجماعة وانما تقبلها الجماعة علي التفرض يهمأر في الحقيقية السلطة ألن  . إختياريا
 أنهم أي للقيادة كأساس الوظيفي العنصر علي ركزوا الفكرالمنهجي أصحاب أما 

 اإلدارية. الوظائف أداء في يتمثل الذي الهدف أساس علي القيادة إلي ينظرون
 لتحقيق غرض االخرين علي االشراف االداري مجال في معين شخص يباشره الذي االيجابي النشاط هي 

 .والضرورة االقتضاء عند الرسمية السلطة باستعمال أو أو االستمالة التأثير بوسيلة معين
 وكفاءة بفاعلية الهدف المشترك وتحقيق المجموعة تماسك إلي تهدف ديناميكي،وقوة فعل هي. 
 تعاونهم كسب أجل من وتوجيههم وإرشادهم أشخاص مجموعة أو شخص علي التأثير في الفرد قدرة 

 .المطلوبة األهداف تحقيق سبيل في الكفاءة درجة من بأعلى العمل علي وحفزهم
 بإختصار القيادة

 تحقيق في تسهم التي ومهامهم واجباتهم أداء علي لحملهم عليهم والتأثير األفراد إقناع علي قدرة القائد «
 »المشترك للجماعة  الهدف

 عام؟ بشكل والقيادة االدارية، القيادة بين اختالف يوجد هل
 والصفات السمات من قوتها القيادة تستمد ألن وذلك عام، بشكل القيادة عن ،تختلف االدارية القيادة أن نجد

 مايتوفر من في ممارساتها،ثم الرسمية السلطة علي تعتمد االدارية بينما القيادة القائد بها يتمتع التي الشخصية
 الشخصية السمات

 القيادةاإلدارية تعريف -4.
 وايت عرف White أنها فى على اإلدارية القيادة «االخرين  أعمال ورقابة وتنسيق بتوجيه القائد قيام 

 .»االدارة 
 الرسون ويرى Larson المديرمن بواسطتها يتمكن التى المناسبة الوسيلة هى«اإلدارية  القيادة 
 .»المشروعة  األهداف تحقيق أجل من المنظمة فى الموظفين بين المثمر والتعاون التآلف روح بث
 انجاز بهدف  االخرين لوكى السالتأثيرعل في وتتمثل الشخص بها  يقوم التي االختيارية العملية هي 

 .معين هدف وتحقيق
 يجعل بشكل ومعاونيه المدير بين االجتماعي التفاعل خلل من االخرين  علي التأثير هي 

 .المؤسسة أهداف تحقيق في اختيارا يشاركون المرؤوسين
 معين هدف لتحقيق والرقابة والتنسيق والتوجيه والتنظيم التخطيط علي القدرة هي. 
  التالي :ويمكن تعريفها على النحو 
أفراد  -عندما يقوم بالتأثير على المرؤوسين...  هى الدور الذى يتقمصه الشخص المكلف بإدارة المنظمة«

 «.ودفعهم لتحقيق أهداف المنظمة بجهود مشتركة  -وجماعات
 مداخل دراسة القيادة اإلدارية -5
 الفردي المدخل 
 االجتماعي المدخل. 
 التوفيقي المدخل. 

 الفردي المدخل
 دراست استهدفت التي المداخل اول المدخل هذا ،ويعتبر القيادة دراسة في النفس علماء هومدخل
 .الناجح القائد سمات وتحديد القيادة
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 ونفسية فردية بصفات يتمتع القائد أن منطلق من القيادة ركيزة بإعتباره الفرد علي الفردي ركزالمدخل 
ا ناجحا  قائد منه تجعل بحيث نفسه في ومزروعة متميزة وشخصية  .ا

 مثل( طبيعية وغير .مألوفة غير وخصائص مألوفة خصائص إلي والخصائص السمات تلك تقسم 
 .)الحظوظ عن والكشف االفكار كقراءة للعادة الخارقة الخصائص

 للقائد المميزة والشخصية العامة والخصائص السمات من موحده مجموعة في أجملوها الكتاب وبعض. 
 االجتماعي المدخل
 القيادة يجب بأن المدخل هذا اصحاب الموقفي. يري بالمدخل أحيانا ويسمي علماءاالجتماع وهومدخل 

 والمجتمع بيئة المنظمة ،وهي ومسئولياته مهامه القائد فيها يمارس التي االجتماعية البيئة من تنطلق أن
 .خلله منه سلطات يمارس الذي

 ويلم الموقف يتطلبها التي الوظيفية المهارة علي يحوز القائد أن حيث الوظيفي بالمدخل أيضا ويسمي 
 :القائد  سلوك في تؤثر العوامل من مجموعة وهنالك وظروفها الوظيفة بدقائق

 البيئةاالجتماعية في السائدة والتقاليد القيم. 
 التي الجماعة من النابعة القوة تأثير. 
 مواجه في وقدرتهم .البعض بعضهم مع وثقتهم البعض بعضهم مع للعمل الجماعة أفراد استعداد 

 ..واحدة .. كوحدة المشاكل
 التوفيقي المدخل
 مؤيدو ،ويري حكمهم في ومن االدارة علماء يفضله الذي المدخل وهو السابقين المدخلين بين المدخلا هذ يجمع
 وحيثيات القائد شخصية بين تفاعل هنالك يكون أن يجب ،حيث اجتماعي تفاعل هي القيادة بأن المدخل هذا

 المنظمة وخصائص المرؤوسين وحاجات نفسه القائد بين تفاعل هنالك يكون ان يجب ،أي كلي بشكل الموقف
 .والسياسي واالقتصادي االجتماعي والوسط
 فشلها، أو القيادة نجاح علي كبيرة بدرجة مؤثر كعنصر االفراد أهمية علي المدخل هذا أصحاب ويوكد
 .ومواجهته معه التعامل علي قادرا الموقف في التحكم قادرااعلي يبقي حتي للقائد معاونتهم خلل من وذلك
 العالقات وعلي اإلدارية القيادة يركزعلي خصائص أنه حقيقة علي قائم المدخل لهذا االدارة علماء تفضيل إن

 .العمل مشكالت ومواجهة مشكالتهم عالج من تمكنه والعاملين معه،والتي القائد بين االنسانية
 اإلدارية القيادة عناصر -6

 الجماعة وجود .1
 مشترك هدف وجود .2
 اإلنسجام و التناسق .3
 التأثير علي القدرة .4

 أواإلجباري القسري التأثير -
 بالمكافأة التأثير -
 الشرعي التأثير -
 أوالعلمي المعرفي التأثير -
 المرجعية تأثير -
 الشخصية السمات تأثير -
 القرينة تأثير -

 التي االجتماعية المظاهر أحد تعتبر القيادة والرعية،حيث االتباع بالجماعة والمقصود :الجماعة وجود .1
 أعضاء بين التناسق للقيادة،لتحقيق حاجة لدينا أصبح مجتمع لدينا فمتي ماكان المجتمعات، بنشأة نشأت

 جهودها. وتوحيد الجماعة
 أغلب ،في لتحقيقه الجميع موحد يسعي هدف تحديد ناجحة يادةق دلوجو يلزم :مشترك هدف وجود .2

 بينها وصهرها التقارب تحقيق علي العمل :القائدهنا المتباينة،ودو من االهداف عدد لدينا يكون االحيان
 .الجميع يحقق رغبات موحد بهدف النهاية في ليخرج .واحده بوتقة في

حتي  الجماعة اعضاء بين وانسجام  تناسق يتطلب المشترك العمل نجاح ان :واالنسجام التناسق .3
 أن ،ونجد ذاتها العملية واليعيق يساعد بشكل الهدف المشترك تحقيق نحو جهودهم جميع يوجهون

 من التناسق واالنسجام عون لديهم يوجد ،مالم افرادها علي والتأثير المجموعة يستطيع توجيه لن القائد
 .الحدود أدني في كان وإن. الفعلي

فيها  تتمثل التي التنفيذية  الخطوة وهي االدارية، القيادة عناصر أهم وهي :التاثير علي القدرة .4
علي  التاثير في القائد عليها يعتمد التي التأثير من أنواع عدد يلي فيما ونذكر. للقيادة الفعلية الممارسة

 المرؤوسين :
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يقوم بتخويف االتباع وتهديدهم وهو تأثير مبني علي قدرة القائد علي اإلكراه، وذلك عندما  التأثير القسري:
بالعقاب والحرمان من بعض المميزات. أو عندما يوقع عليهم بعض العقوبات والجزاءات كالفصل والخصم من 

 .الراتب واالنذار
ونعني به قدرة القائد علي التأثير علي األفراد من خلل ما يملكه من قدرة علي المكافاة  التأثير بالمكافأة:
 استجابة المرؤوسين لتوجيهات القائد واتباعهم تعليماته وقيامهم بما يطلبه.والتحفيز نظير 

 ،مثل تعينه تم الذي االداري شرعية المنصب من القائد يستمدها التي والقوة السلطة وهوالشرعي : التاثير
تعتبر  التي للسطة اساس يمثل محددة بمهمة القيام او معين، منصب شخص لشغل باختيار دري قرارا صدور
 .التأثير هذا مصدر
 التي والمعرفة التخصصية الخبرة المهارة و من التاثير هذا في قوته القائد ويستمد :  )العلمي( المعرفي  التاثير
 .معين موضوع في الجيدة معرفته من يكون والتاثير. من المجاالت مجال في الشخص يمتلكها
 المرجع هو يصبح ،فالقائد االشياء الحكم علي علي الذاتية الشخص قدرة من النابع التاثير وهو المرجعية : تأثير
 تامة  قناعة عند المرؤوسين يخلق الفتوي،مما او  للتشريع مصدرا منه روحية تجعل إلهامية قدرة يملك الذي

 .االمور من كثير في كمرجع يتخذ وبالتالي.  القائد بشخصية
 القائد يملكها التي والمميزة الشخصية الحميدة والسمات الصفات من المنبعث وهوالشخصية : السمات تأثير

 .التأثيرعليهم و مرؤوسيه  توجيه في يستخدمها ،والتي
 من هذا النوع علي قوته القائد أن يستمد يمكن قوة بمركز يتمتع القائد يجعل الذي وهوالتأثير القرنية : تاثير
 وكذلك يستمد. عليا   مناصب في هم الذين اصدقائه أو أقاربه من له،أو القيادات العليا دعم من يملكه مما التاثير
 توجيه في التأثير سلطة الذي يخوله السياسي االجتماعي او مركزه خلل من القرينة علي التأثير علي قوته القائد

 .فيهم والتحكم االخرين
 المنظمات في اإلدارية القيادة دور -7

 كل ،الن المنظمة لنجاح أنها مصدر في اإلدارية القيادة أهمية تكمن : للمنظمة اإلدارية القيادة أهمية -أ
 بالدرجة التي االستيعاب ذلك ويستثمر المنظمة مكونات مختلف عقل يستوعب يتطلب اإلدارة في عمل
 واالتصال والتوجيه المخاطبة مباشرةعن طريق ذلك ويتم المكونات، تلك من القصوى االستفادة تتيح

 .غيرمباشرة بطريقة أو المرؤوسين القائد و بين. الشخصي
 خصائص من كبير حد إلي تنبعان وإنماالتنظيمي  هيكلها من تنبعا ال وروحها المنظمة حيات أن :وايت قال لذلك
 تطوير ،للستفادة من والتكنولوجية العلمية العصر. منجزات استخدام المنظمات، وحسن في اإلدارية القيادة
 في يؤثر عمل   القيادة وظيفة أصبحت وهكذا السريع التطور ركب المواكبة األهداف وتحقيق واألداء العمل
 ذاته. المجتمع تطور وفي وفي أهدافه نفسه التنظيم
 ،فان االدارية العملية ولب جوهرعمل المدير تشكل القيادة  :االدارية بالعملية اإلدارية القيادة عالقة -ب

 اإلدارية ،التخطيط العملية عناصر الي النظر االدارية ،فعند عناصر العملية جميع في كبير دور لها
 ،مما عناصرها من عنصر كل في يلعب دورا االداري القائد أن ،نجد القرار واتخاذ والتوجيه والرقابة والتنظيم
 :النجاح  االدارية للعملية يكتب حتي دوره في النجاح ضرورة  القائد علي يفرض

 :االنشطة  مختلف في دورالقائد هنا ونستعرض
 يوحدد و والسياسات، واالمكانيات يحدد االهداف بشكل المستقبل إلي الشاملة النظرة هو التخطيط إن  :التخطيط
 يوكد أسليبها،لذلك ويتوج االدارية العملية قمة في التخطيط لتحقيقها، ويقع اللزمة الجهود

 االجل وطويلة ومتوسطة قصيرة ووضع خطط التخطيط، استرايجيات صياغة في القائد قدر علي االداريون
 .أهدافها تحقيق في القائد نجاح مايكون علي قدر سليمة وبرامج ،سياسات
 : التنظيم

 تقسيم خلل من ،وذلك أهداف االدارة تحقيق نحو والمادية البشرية اإلدارة موارد توجيه وهو 
 النشاطات فيها وتترابط تتشابه معينة وحدات في النشاط المتشابهة أوجه وتجميع المختلفة األنشطة
 بشكل

 منطقي.
 إلي النهاية في يؤدي بما االدارية  الوحدات بين والتداخلت العلقات تحديد علي التنظيم يعمل 

 بعضها. علي معتمدة متسقة العمل كمجموعة
 بعضها مع ،وربطها مكانه الصحيح في فرد كل وضع علي قادرة تكون أن القيادة من ذلك ويتطلب 

 واقعية. و منطقية أكثر بشكل البعض
 بين والمستوي والمكان الزمان والتكامل في التوازن تحقيق يعني الذي االداري النشاط هوذلك: التنسيق
 التنظيم بقصد اقسام كافة في االفراد بها يقوم التي الجهود وتركيز به موءامة يقصد ،وبتالي المختلفة العناصر
 من واحد التنسيق يعتبر. العمل جماعات بين يحدث  الرأي في اختلفات أي وإزالة المشترك الهدف تحقيق
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 المنظمة المعرفة بامكانيات علي المبني بالتنسيق يقوم الذي هو القائد أن االساسية،إذ االداري  القائد نشاطات
 .والبشرية المادية
 :والرقابة  المتابعة

 الهدف تحقيق نحو خططها وبرامجها تنفيذ في االدارة تقدم من التأكد المتابعة خلل من يتم. 
 عند األخطاء وتصحيح القصور وضبط جوانب وتحديد األداء حسن من التأكد علي الرقابة وتركز 

 مستقبل . لمنع وقوعها االحتياطات ،واتخاذ وقوعها
 بمتابعة يعتنيان لكونهما العملة وأحدة وجها وهما اإلدارية القيادة أنشطة من والمراقبة والمتابعة 

االداء  لمعدالت ضوابط التنظيم،ووضع في فرد ءكل أدا تحديد مستويات عام،وكذلك بوجه االداء
 .شاملة ورؤية وحزم قوية بصيرة ذات قيادة يتطلب الكلي،وذلك

 عدد بين واالختيار المفاضلة تتضمن عملية عقلية النها ،وذلك للقائد الرئيسة المهام أحد يعتبر:القرارات  اتخاذ
 ويقره،هو عليه يوافق أو القرار يتخذ الذي والقائد والقياس، الحكم  علي ،باالعتماد البدائل من

 .قرار أي اتخاذ عند جهده بذل قصارى ليهع مايفرض وتبعاتهم نتائجه عن المسؤولية يتحمل الذي
 اإلدارية القيادة مبادئ -8

إلي  ذلك وينقل تحقيقة إلي  التنظيم يسعي الذي بالهدف يؤمن أن للقائد البد إذ  :بالهدف اإليمان .1
والعاملين  القائد إيمان بالهدف،بقدر االيمان من عال علي مستوي الجميع يصبح ،بحيث معه العاملين
 .وأهداف العاملين المنظمة أهداف بين المواءمة مايستطيع ،بقدر بالهدف

المستقبل،وذلك  تصور واستشراق علي كبير قدر علي القائد يكون ان البد  :اإلمام إلي االنطالق .2
المدي  طويلة بنظرة يمتمتع الذي القائد االمام،الن إلي واالنطلق  المستقبلية الخطط وضع ليستطيع
 .أهدافها لتحقيق للزمة الخطط لمنظمته يرسم أن يستطيع

 تتعامل ممن ،وغيرهم الجمهور المستفيد من كانوا أو موظفين كانوا سواء  :االخرين مع العمل حب .3
 .المنظمة معهم

 أن ،علي دقيق بشكل وتقدير األمور حساب خلل من البصيرة نفاذ يعني  :للموقف السليم التقدير .4
 .القرارات من قرار اتخاذ عنه ينتج أن يمكن لما  واضحة رؤية علي قائم التقدير ذلك يكون

 حال وفي المنظمة أهداف تحقيقفي  أهميتهم من انطلقا موقعهم في القادة وضع :المسئولية تحمل .5
الخطأ  من هو يستفيد ذلك،وأن عن الناتجة المسؤولية تحمل قادر علي يكون القائد فإن تحقيقها عدم

 .ونتائجه الخطأ أسباب حدوث دروس تعلم في منه للستفادة فرصة معه العاملين ويعطي
 ويكون للمنظمات، تحدث قد التي االستثنائية الظروف بعض علي المبدأ هذا بنتي  :التصرف ُحسن .6

 تتعرض عندما القائد علي يجب حسن،أنه بشكل معها التعامل علي  قادرا يكون أن القائد من مطلوبا
 يكون ،وان غير طبيعية أو طبيعية كوارث أو هزات إلي أو أهدافها تحقيق في الفشل إلي  الشركة
 .التصرف حسن علي قدرة فائقة يعكس إيجابي بشكل معها للتعامل مستعد

ا  أن يكون القائد علي االصلح نحو القيادة تفرض:نحواالصالح  القيادة .7  التطوير نحو جهوده موجها
 النظر يعيد القائد تجعل التي الحوافز أحد المبدأ هذا األداء،ويشكل أساليب  أو العاملين أو للعمل ،سواء

 إلي حاجة في ليست أن اإلدارة من التاكد ،و التنظيمي الهيكل صلحية من للتأكد المنظمة في مسيرة
 .تنظيم إعادة

 استمارة تقيم ذاتي
 تفحص المعلومات المدونة في الجدول أدناه لمدة دقيقتين ثم قيم نفسك

 .بوضح عالمة )  ( في المكان الذي تجده ينطبق عليك

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا   متازم (الميزة)السمة 

      )النشاط) الطاقة 

      الرفقالحزم مع 

      التصميم

      المثابرة

      العلم والمعرفة

      الذكاء

      الثقة بالنفس

      الشخصية

      روح االبتكار
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      الموضوعية

 
 

 البرهي
 اإلدارية القيادة

 العالمي القيادي نموذج نحو مدخل

 اإلداري القيادي الفكر تطور :الثاني الفصل

 
 القديمة العصور في اإلداري القيادي الفكر تطور:أوال

 –اإلغريقية  الحضارة – الصينية الحضارة –البابلية  الحضارة –المصرية  الحضارة –السومرية  الحضارة

 الرومانية الحضارة

 السومرية الحضارة : 

 السومريينأن  علي مايدل المكتوبة الوثائق بعض في وجد سنة،وقد اإلف خمسة من أكثر إلي تاريخها يرجع

 كميات دفة ابه أدارو جمعوا و محكما ضريبيا نظاما معابدهم لكهنة كان ،حيث اإلدارية القيادة من ألوانا عرفوا

 الشعب، من تٌجبي التي األغنام والماشية وقطعان وعقاراتها الدولة أموال تضم التي الدنيوية السلع من ضخمة

 بأجل اإلدارية القيادة مارسوا فقد لكبير الكهنة،وبذلك بأماناتهم حساب كشف أو تقرير بتقديم يكلفون وكانوا

 . معانيها

 ابتدعوا الكتابة الذين هم السومريين ان ومعروف, اإلنسان عرفها كشوفات أول الوثائق تلك أن البعض ويري

 .األولي الدرجة في القيادة لتمكين كان ذلك من الهدف أن البعض ويعتقد

 : الحضارة المصرية 

 الميلد، وقد قبل2000 - 525بين الفترة في السومرية،وتقع الحضارة أعقاب في المصرية الحضارة ظهرت

 علي المصريين الشواهد أهم تعتبر والكتابة،واألهرامات والنقش والنحت العمارة بفن الحضارة هذه تميزت

 ن الحجر،م قطعة2,300,000االكبرمن خوفو هرم بني فقد واإلدارية، التنظيمية القدامى

 احتاج ،فقد سنة لمدة عشرين عامل100.000مايقارب البناء في استخدم طن،كما2 - 1.5مابين وزنها وحرايت

 تدل العمل في يةراراالستم أن والرقابة، إلي والتنظيم والتخطيط القيادة في متقدمة تراقد إلي الفني االنجاز هذا

 .األهمية من أكبر بقدر تحظي كانت القيادة أن علي

 عن العمل مخالفات تكرار علي القضاء من المفتشون فتمكن األداء علي الرقابة مبدأ المصريون عرف وقد

 .معيب منتج أي صنع منه تكرر من يد قطع طريق

 التنظيم طريق عن فرامية األطراالمت الحكومة لتسير اإلداري العمل قيادة عرفوا المصريين قدماء أن نجد -

 درجة ذات الحكومة كانت ،وقد طورياتهمرافي إمب يتمثل المركزي، حكم ابإقامة بدأو فقد اللمركزي،

 وا  المركزية الحكومة بين الوحيدة الحقيقية بطةراال هي ئبراالض لجنة  كانت ،حيث المركزية من عالية

 ...والياتها

تطوير 
الفكر 
القيادي

العصر-1
القديم

2-
العصور 
الوسطى

العصر-4
الحديث

العصر-3
االسلمي
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 مسئولياتهم أداء في يتمردون ويتخاذلون الدويلت تلك راءأم بعض جعل التحلل، من درجة بلغت ما سرعان

 .الدولة أوضاع ترتيب واعادة السلطة علي إلي االستيلء بالفرعون دفع مما المركزية، الحكومة تجاه

 اوصاه فقد ,البنه )حوتب بتاح( الوزير المصري وصية, القديم الفكر في المصرية الحضارة إسهامات من -

 ,والحذر ,الحديث ورقة ,والتواضع ,العلم كطلب القيادية الصفات من بكثير ,إليه ارسلها رسالة في

 وااللتزام ,لزماألمر إذ العقاب ووجوب ,علي التنبؤ والمقدرة ,والمستشارين الخبراء برأي واالستئناس

 .والصبر والهدوء اإلدارية  بألمانة

 البابلية : الحضارة 

 أقراص من علي محكما توثيقا التجارية المعاملت توثيق إلي توجه كانت البابلية الحضارة في القيادات  -

 .الخشب من ألواح أو الحجر

 فيه البابلين، يأمر ملوك ألحد كتاب في هذا المسئولية،ويتضح تلك تفويص وعدم القائد مسؤلية بمبدأ االعتراف - 

 فإن سليمة المطلوب بصورة العمل يتم لم إذا أنه علي الكتاب وينص الزراعي، للري قناة بشق رجالة من عشرة

 .البالعمال العمل علي بالمشرف سينزل العقاب

 أقدم ئمجراال تاعقوب وعن االسعار مراقبة عن نصوص من تضمنته بما البابلية )األشنونه( تعتبر - 

 .القيادات من قيادة تضعه قانون

 أحد الناس دفع إذ ( فيه و ويقول )بيوراحم( ،قانون والقيادة الفكر في البابلية الحضارة إسهامات أبرز من  -

 اللزمة العقود لشاهد،وأن يدون يريه أن عليه فإن أخر شيء أي أو أوفضة ذهب صورة في تأمينا أخر لشخص

ا  أو له،غلال عميل اجر أعطيت ،واذا  السلعة قيمة يدون أن على العميل فإن تجارية، سلعة أو زيتا أو أصوافا

 إليه يعيده الذي بالمال مختوما التاجر إيصاال من يتسلم أن للتاجر،وللعميل المال من استدان ما يدفع ،ثم كتابة

 )له اليحتسب إيصاال عن يتسلم ولم العميل أهمل ،فإذا

 الصينية: الحضارة 

 ,المدنية الخدمة  لموظفي قائد يضعه إداري دليل اقدم .م.ق1100عام عاش الذي )شاو( االمبراطور دستور -

 كل بواجبات جديدة ووضع قوائم ,وتصنيفها الوظائف بوصف قام حيث ,مرتبة أعلهم إلي مرتبة اهم أدن من

 :يلي فيما  نذكرها ,الحكم في الدولة رئيس بها ليهتدي قواعد ثماني وضع كما . منها

 استقرارها وضمان الدولة بتنظيم تتعلق. 

 البلد حكومة تعاون يضمن بما واتصاالتها بعلقاتها تتعلق. 

 الحكومة كفاءة يضمن بما تتعلق. 

 البقاء بمظهر الدولة ظهور يضمن بما برسمياتها تتعلق. 

 الحكومة كمال يضمن بما برقابتها تتعلق. 

 صلحها لضمان والعقاب بالمساءلة تتعلق. 

 البلد حكومة أداء مراجعة يضمن بما بتدبيرها تتعلق. 

 :ضباطه  مختلف معاملة علي تعينه سلطات بثمان القائد ويتمتع - 

 درجاتهم تحدد التي الرتب. 

 ثرواتهم تزيد التي الرواتب. 

 مصائرهم علي تسيطر التي النفحات. 

 تصرفاتهم تضبط التي المناصب. 

 بركتهم في تؤثر التي االلهية العناية. 

 فقرهم إلي تؤدي التي المصادرة. 

 تقصيرهم عن ينتج الذي الطرد. 

 إلسرافهم نتيجة يكون الذي الموت. 

 ,المؤسسة إلنجاح وحدها تكفي ال أن القوانين روا فقد ,األداء مستوي مبدأ علي الصينية الحضارة أكدت كذلك - 

 أن يمكن االنسان ال وأن النجاح أساس هو النظام أن يرون كما ,آللهة تقبلها أداء بمستوي  تلتزم أن عليها بل

 .لذلك نظاما يتبع أن دون األكمل الوجه علي عمله يؤدي
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 األوامر تكن لم وإذا ,له السلطه القائد ضعيفا كان إذا( قولهم: التوجيه في القائد دور حول حول أقوالهم ومن - 

 بالتنظيم( خطأ هنالك فإن التطاع ذلك ومع ,واضحة أوامره كانت إذ أما ,علي القائد اللوم وقع , تماما مفهومة

 اإلغريقية : الحضارة 

 .طيةراديمق دولة تكوين علي عمل من أول -

جه ،والقيادة عام بوجه االدارة مجال في الحضارة هذه به اسهمت ما أهم من طراسق تاكتاب  -  خاص، بوا

 علي والحركة، وذلك الوقت سةراالعمل،ود وتقسيم التخصص ،وعرفوا االدارة شمولية توضيح علي عملوا فقد

 .القائد مهام من انهما

 : بالتالي القيادة أدوت طراسق يذكر -

 مرؤوسيه نفوس في الحماس روح يبث أن القائد وأجب من. 

 وعطائه أدائه ومستوي منهم كل ترامقد علي يتعرف أن. 

 المقصر ويعاب منهم المجد يحفز أن. 

 والمودة بااللفة صداقتهم كسب علي يعمل أن. 

 ومجتهدا مجدا نفسه في صابر يكون أن. 

 المصلحة تسمو علي العامة المصلحة أن علي التأكيد في تتمثل والتي ,العامة بالخدمة مايسمي اإلغريق عرف  -

 .الحديثة في اإلدارة الجيد اإلداري القائد للسلوك المميزة الخصائص من يعتبر ما وهو , الخاصة

 أن ويري ,غيرهم من أحسن األعمال بعضهم يؤدي ثم ومن ,المواهب في يختلفون الناس أن ,أفلطون يري  -

 ,الطبيعي  استعدادهم مع يتفق الذي العمل أداء علي الناس يقبل عندما فقط تكتسب المهارة

 فرض في,  اإلدارية والقيادات إلمبراطور بها يقوم الذي الدور علي االغريقية الحضارة ركزت - 

  .وممتلكاتها الدولة أعمال علي الرقابة

 الرومانية : الحضارة 

 االمبراطورية الرومانية رقعة اتساع أدى وقد ,الميلد قبل ظهرت التي الحضارات أخر الرومانية الحضارة  -

 وممتلكات أعمال  على االشراف  إلحكام القيادية االساليب و اإلدارية الممارسات تطوير في المساهمة إلي

 .الدولة

 االشراف :بسلطات أهمها ويتمتع )العام المدعي( الرقيب منصب عرفت انها ,الرومانية الحضارة يميز ما أهم  -

 .العامة واالداب االخلق علي الرقابة ,وممتلكاتهم المواطنين سجلت على

 .السلطات تفويض الرومانية الحضارة عرفت وكذلك  -

 يريد المزارع عندما على أن( الرومانية الحضارة في المزارع إدارة حول )) لكاتو) جورج( وصية وفي  -

 بعد عليه وينبغي ,يتم ينبغي أن ما مع ويقارن ,منه إنجازه تم وماذا ,العمل تقدم مدى يلحظ أن ,الحقول تفتيش

 ,كاتو ويذكر ,الباقي إنجاز يتم لم ويسأل لماذا ,إنجازه تم عما تقريرا منه ويطلب زراعته ناظر يستدعي أن ذلك

 )للعمل يخطط أن يجب الذي القائد أنه بحكم ,بأكملها  للسنة عمل خطة المزرعة ناظر يعطي أن ينبغي المالك أن

 الوسطي: العصور في اإلداري القيادي الفكر تطور:ثانياً 

 الدولة، وكذلك موارد جميع يملكون والنبلء الملوك كان ،حيث االقطاع بسيطرة الوسطي العصور تميزت - 

 .الرومانية طوريةرااإلمب اندثار بعد وخاصة الحياة شئون جميع علي الكنيسة سيطرة

 الهرمية، بالمصلحة الرقابة طريق عن تكتسب النظام قوة أن اإلقطاع، دروس من الكثير المديرون تعلم - 

 .التنظيم من نوع أي ينجح أن يمكن المشتركة

 القيد الدفاتر بطريقة مسك فيها يصف التي م 1494 العام في )لوقا( رسالة العصور هذه اسهامات ومن - 

 تتوفر منشأة إلي الحاجة أن أبرز :منها أسباب ،لعدة القيادة علم في الباحثين لدي اهمية له لوقا وكتاب المزدوج،

 دائمة بصفة ملفات في ،وتحفظ للتفاصيل تكون مستكملة أن يجب المعاملت كافة داخلية،وأن إدارية رقابات لها

 .الداخلية للرقابة الزمة الدورية المراجعة ،وأن

 شجعت ،حيث الوسطي العصور في علي االدارة اثرت التي العوامل احد البحرية وترسانتها البندقية شكلت قد -

 خلل من ،الرقابة اساليب،الرقابة بالمحاسبة ،واستخدام الموازنة ومراجعة اإلنتاج، اساليب  ابتداع علي القائد

 .االداء رقابة ،و والجهد الوقت لتوفير القيادة بها استعانت  التي التكاليف ،رقابة الجرد كشوف
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   Sir مور توماس سير( كتاب في كما نري االدارية، بالمفاهيم كبيرا اهتماما عشر السادس القرن عرف لقد -

Thomas Moore  بانجلترا التي حلت والسياسية االجتماعية الحالة مبينا )الفاضلة ،المدينة اليوتوبيا  ( ( اسمها 

 .السابع هنري عصري في

 اإلسالمي العصر في اإلداري القيادي الفكر تطور:ثالثا

 وسلم عليه هللا صلي الرسول عصر .1

 الصديق بكر أبي خلفة .2

 الخطاب بن عمر خلفة .3

 عفان بن عثمان خلفة .4

 طالب أبي بن علي خلفة .5

 أمية بني خلفة .6

 العباسيين خلفة .7

 وسلم عليه هللا صلي الرسول عصر : 

   وحرر الشعب األرض وواجد الدولة أسس فقد,كان صلى هللا عليه وسلم يمثل القائد األول في اإلسلم, 

 .التشريعات الربانية ضوء علي واالجتماعي ,واالقتصادي السياسي النظام وبني ,السلطة وكون

 كما, يكلف بها التي للمهمة وحبه العمل في الرجل كفاءة علي التركيز وسلم عليه هللا صلي مبادئه من كان 

 بعد المدينة أميرا علي طالب أبي أبن علي عين عندما حصل مثلما وذلك ,السلطات تسلسل بتحديد يهتم أنه

 .العسرة لجيش قائد أسامة ينع و ,تبوك غزوة في خروجه

 قواعد الحكم فيها وضح والقيادة الحكم في دستورا ,وسلم عليه هللا صلي كتبها التي المدينة وثيقة في نري 

 ,الظلم والجور عن والبعد ,الفساد محاربة وعلي  ,التعاوني والعمل الجماعة روح علي فأكد , والقيادة

 .ورسوله هللا إلي فيه المختلف األمر وإرجاع

 :القيادية المبادئ من عدد علي االسلم  عمق قد و

 الشورى مبدأ. 

 الناس بين والمساواة العدل مبدأ. 

 األمر والة طاعة مبدأ. 

 الجماعي العمل مبدأ. 

 واألمانة القوة مبدأ. 

 الجدارة مبدأ. 

 الصديق بكر أبي خالفة 

 وضعه لما ,اتباعه استمرارية  منها ,القيادي الفكر تطور في كبيرة اسهامات بكر أبي لخلفة كان 

والرفق  ,والمساواة ,والعدل ,كالشورى ,ومبادئ وانظمة من قوانين ,وسلم عليه هللا صلي المصطفي

 قتال في يعارضه أن لعمربن الخطاب سمح عندما لذلك مثال ,الري بحرية سمح أنه كما , باالخرين

 .المرتدين

 واالستعداد ,والشورى,والحذر ,والرفق واإليثار التقوى علي محافظته هو,بكر ابي قيادة مايميز أهم, 

 .الصمت يجب حينما والصمت ,الحديث يجب حينما واإلقدام والحديث ,والشجاعة ,والتعبئة

 الخطاب بن عمر خلفة 

 االول الخليفة نهجه وما ,وسلم عليه هللا صلي هللا رسول عليه سار ما اتبع فقد. 

 وقد الناس متي استعبدتم( :العاص بن لعمرو قوله عنه هللا رضي عمر سنها التي القيادية المبادئ ومن 

 كان فقد ,اكتسبوها أين ومن أموالهم موظفيه عن محاسبة مبادئه من وكذلك .) أحراراا  أمهاتهم ولدتهم

 بنفسه يطوف كان حيث المباشرة الرئاسية القائد مبدأ رسخ وقد .اإلمارة وبعدها توليهم قبل أموالهم يحصي

 .الذاتية الرقابة لمبدأ وتبنيه المباشرة غير رقابته وكذلك .علي األمصار

 خلله من ويتابع علي األقاليم والته فيه يناقش كان الذي السنوي المؤتمر سياسة الخطاب ابن عمر اتبع 

 .الحج أثناء يعقد المؤتمر ذلك كان .والرعية الدولة أحوال
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 علي وأعينوني ,هللا عباد هللا أتقول (  يقول كان حتى ,لألمة كقائد نفسه علي الشعبية الرقابة الخطاب بن عمر قبل لقد 

من  هللا وألني فيما النصيحة وإحضاري المنكر عن والنهي بالمعروف نفسي باألمر علي وأعينوني ,عني بكفها أنفسكم

 .)أمركم

 عفان إبن عثمان خالفة 

 بن عمر تركها التي األوضاع من يغير ولم ,القيادة في وسلم عليه هللا صلي هللا رسول منهج عفان بن عثمان أتبع

 السديد الرأي فيهم يري ومن والعقد الحل أهل من استشار وقد إال أمرا يقطع ال عنه هللا رضي وكان ,الخطاب

 .والصلح

 طالب ابي أبن علي خالفة 

 ,والقيادة القادة مع التعامل في ,الراشدين الخلفاء من أسلفة واتبع ,النبوي المنهج علي ,طالب ابي بن علي سار

 للتأكد دقيقة رقابة ظل في ولكن ,واليته أمر في للتصرف الحرية له ويترك ,األمصار أحد علي الوالي يعين كان

 :القيادة في منهجه توجيهات ومن .الرعية مع التعامل في الشرعية التعاليم عن الوالي خروج عدم من

 الصالح العمل بسلح متسلحا ,له ق ومت هلل طائعا القائد يكون أن ضرورة. 

 العفو علي ا وقادر ,عنهم الضغط ا مخفف ,المرؤوسين من تحته لمن ا ومحب ا رحيم يكون أن القائد علي 

 .المقصر أو المخطئ عن والصفح

 الرعية إلي والجلوس الجانب ولين بالتواضع والتحلي والغطرسة الكبر عن البعد. 

 المظالم ورد واالعتدال الوسطية. 

 المستشارين واصطفاء ,الصالحة البطانة علي والحرص ,السوء بطانة عن البعد. 

 لهم والحوافز المناسبة المكافات وتوفير ,ونصحهم ومجالستهم ,والمقصر المجتهد بين التفريق. 

 الجماعة علي الحفاظ 

 أمية بني خالفة 

 أوجد الذي سفيان أبي بن معاوية بداية خلفة مع أمية بني خلفة مرحلة جاءت الراشدين الخلفاء مرحلة بعد 

 بالتباطؤ وكانت تتصف ,لها ا مقر دمشق من األموية الخلفة اتخذت وقد ,في االسلم الوراثي الحكم نظام

 .السلطة علي السياسية والصراع للخلفات نتيجة اإلداري التطور في

 من والية كل عاصمة في وثلث ,الدولة عاصمة دواوين في تسعة إلي وصل حتي األمويين عهد في الدواوين عدد ازدياد

 .الدولة االموية واليات

 العباسيين خالفة 

 الدولة مؤسسات تشكيل إعادة من خلل اإلداري الفكر تطوير في العباسية اإلسلمية الحضارة ساهمت, 

  ديوانا ثلث عشر إلي الدواوين عدد وصل حتي أخري ودواوين ,المحاسبة إنشاء ديوان فتم ,الدواوين وتدوين

 األحكام( كتب الذي الحنبلي ومحمد )الفاضلة المدينة( كتب الذي الفارابي , العباسيين فترة في الكتاب أهم 

 أنها كما ,مستوياتها مختلف في القيادة لممارسات الرئيسة األسس الكتب وضعت هذه وقد ,وغيرهم )السلطانية

 .اإلسلمي اإلداري القيادي الفكر لتأسيس بداية كانت

 الحديث العصر في الداري الفكر تطور 

 ااالداري، االتطوير أمام االرضية التي عبدت الصناعية الثورة هو الحديث ااالداري الفكر ما يتميز به أهم 

الزرعه  في االهائلة االصناعية االقفزة أان إاال االمختلفة، اإلدارية بعض االساليب ظاهور علي فساعدت

 وزيادة التجميع وخطوط ظاهور المصانع أادي فقد ااالداري، االفكر فاي مماثلة قفزة ترافقها  لام والصناعة،

 .االسرقة من لإلقلل الرقابة االقيادة علي دور تركيز إلي ااالنتاج حجم

 وتباينات بفروقات تنتج المنتجات ولقد ظلت ،)يحذر أن المشتري علي( قاعدة وبقيت الجودة تتحسن لم كما 

 وكان االجور دفع لغرض والعرض وذلك الطول مقاييس حيث من سواء الرقابة عليها تطبق ولم كبيرة،

 .االرباح دفع هو المستقر المقياس
 وتلفي الثابت، باألجر العملمشاكل  لتلفي وذلك بالقطعة، العمل أسلوب القيادة إليها لجأت التي االساليب ومن 

 .مستمرة مراقبة العامل مراقبة دواعي

 إلي الفضل يعود مجال االدارة، في الكتابة في ر ا كبي نشاطا شهد عشر، الثامن القرن من الثاني النصف في 

 ،)األمم ثروة( كتابه في سميث وأدم )السياسي االقتصاد مبادئ ( كتابه في جميس السير :مثل الفلسفة من مجموعة
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 ينادي كان االولي، التخطيط بالدرجة لوضع بعضهم يميل بينا االدارية، الوظائف أهمية علي اختلف االقتصاديون وقد

 .االولي الدرجة في القيادة تكون بأن اخرون

 الحظ المباشر، فرااالش في مجال القيادة تحديد فكرة إلي باالشارة االدارة كتاب أكتفي عشر التاسع القرن بداية في 

 ال االلة ( أن إلي...محكم غير عمل والمقسة الموزعة المسئولية تظل تنظيم ، أي في القاعدة مستوي علي أنه مارشال

 إدارتها مسئولية واحد عامل عندما يتولي به تحظي ما بمثل صيانتها، مسئولية يتقسمان عاملين يد علي تحظي بالعناية

 .)كاملة

 واالتصاالت التنظيم( الثلثة المبادئ اإلدارية تطبيق علي عشر التاسع القرن منتصف في مال دانيال قام 

 بأن أنذاك السائد االعتقاد دانيال ونفي .لها ا رئيس كان عندما إيري الحديدية سكة علي )والمعلومات

 مشكلة أن ورأي ,الربح تحقيق وعجز في ,اإلدارية الرقابة نقص إلي أدي حديد السكة في السريع التوسع

مالك  أدخل ولذلك ,التشغيل نجاح إلي تؤدي أن شأنها من التي والتعليمات الدقيقة اللوائح في تكمن القيادة

 وبين ,وفشلهم نجاحهم عن مسئولين وجعل المشرفين .الجدارة اساس علي والترقية الوظائف توصيف نظام

 . منطقيا السلطات تفويضا تفويض علي عمل وقد ,للشركة تنظيمية خريطة القرارات بوضع اتخاذ مراكز

 ترسانة االدارية في تجاربه يجري هنري العالم كان عشر، التاسع القرن من الثاني النصف في 

 بوضع قام لذا والفعالية، عديمة الجدوى التقليدية بالطريقة والرقابة التنظيم ان أكتشف وقد كفورت،رانف

 المصدر إلي عائدة والتفاصيل المعلومات انسياب مع مصدر واحد من المسئولية تنبع بحيث متكامل نظام

 .االصلي

 من مسئولية كل وأن تنبع ، والرقابة النظام أساس علي تقوم كالوم، ماك نظرية مثل هنري نظرية وكانت 

 .المصدر هذا إلي تزاواالنجا بالمصروفات التفصيلية المتعلقة المعلومات من مرتد سيل مع واحد، مصدر

 بنت ولقد المختلفة، واالساليب اإلدارية الممارسات بعض إلي تدعو التي المدارس من الكثير ظهرت ولقد 

 قديم، كلسيكي هو ما ومنها الخاص، في القطاع اإلدارة معطيات أساس علي نظرياتهم المدرس هذه

 :التالي في لها نتطرق وسوف .بالبيئة يهتم ما ومنها سلوكي، هو ما ومنها حديث، وكلسيكي

 

 :الكالسيكية التقليدية المدرسة -1
 .البيروقراطية المدرسة -
 .العلمية اإلدارة نظرية -
 .االداري التقسيم نظرية -
 

 :السلوكية المدرسة -2
 .لبرناد والسلطة التنظيم -
 .لسايمون التنظيمية العالقات -
 .فولت لماري الهدف -
 للحاجات ماسلو هرمية -
 

 :االنسانية العالقات مدرسة -3
 .هاوثون تجارب -
 .ماكريجر نظرية -
 

 :الحديثة اإلدارة مدرسة -4
 .المفتوح النظام نظرية -
 التحرر نظرية -
 

 

 الكالسيكية المدرسة 

 وصفت بذلك العشرين، القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في الغربي العالم في المدرسة هذه ظهرت 

 في ساهمتوظروف،  عوامل تسوده جو في تم وأفكارها نظرياتها عليه تقوم الذي التفكير الن الوصف

 .تشكيلها

 الترشيد والتفكير إلي االتجاه والمنافسة، الحر المشروع علي القائم الراسمالي االقتصاد االفكار، تلك ومن 

 .الوقت ذلك المتنامية في الطبيعية العلوم مفاهيم إلي استنادا التنظيمي والسلوك السلوك تفسير المنطقي،

 هذا باالضافة ااو السلطة، والتوجيه والرقابة االمر مثل طيةراديمق غير مفاهيم علي تقوم الكلسكية المدرسة 

 .الثورة الصناعية االنسان، علي االلة سيطرة :الفترة تلك خلل سائدة كانت التي تراالتيا إلي

 فيبر وماكس جوليك، لوثر فايلو، هنري تايلور، فريدريك :النظرية هذه رسخوا الذين العلماء من. 

 التقسيم االداري نظرية العلمية، اإلدارة نظرية طية،راالبيروق نظرية :التقيليدية المدرسة نظريات أهم ومن. 

 

 البيروقراطية نظرية
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 تقسيم علي أساس يقوم أن يجب للمنظمة المثالي النموذج أن  )فيبر ماكس( البيروقراطية نظرية مؤسس يري 

 النموذج مزايا ومن والسلوك التنظيمي، المهام أداء في التأثير وعلي المكتبي، والعمل الرقابة، وهرمية العمل،

 .للرؤساء الكامل والخضوع واالستمرارية والوحدة والوضوح، العمل في والسرعة االداء في الدقة :المثالي

 و  واإلجراءات، التنظيم القواعد علي البيروقراطي للتنظيم المتشدد االعتماد :المثالي النموذج الخصائص من

 .العامة واللوائح القواعد خلل من والرقابة االشراف

 بين قدرات الفرق وضوح ومن العلقات وضوح من يقلل المثالي النموذج في والرقابة السلطة نظام أن نجد 

 إلى انحراف يؤدي مما .القواعد لنفس الجميع لخضوع نظر .المختلفة اإلدارية المستويات في العاملين

 .والتعليمات القواعد تلك عن الموظف

 نموذج يشمل عليه ما إلي كتاباتهم نبهت حيث وأخرون، ميرتون العالم يد البيروقراطية في جديد اتجاه ظهر 

 .ضعف نقاط من فيبر

 التنبؤ و امكانية سلوك االفراد استقرار إلي يؤدي االعمال علي التامة والرقابة الدقيق االشراف أن فيبر يعتقد كان حيث
 أهم باالجراءات التمسك جعل إلي يؤدي بالقواعد قد الشديد التمسك أن يرون وأخرون ميرتون أن إال البيرقراطي، بالسلوك

 .وتزمرهم المستفيدين شكوي إلي ذلك ويؤدي الجمود  ألي يؤدي وبتالي المستفيدين، ورعاية خدمة من

 العلمية اإلدارة نظرية

 تايلور وفريدريك نك،راوف جانت،( العلماء يد علي العلمية االدارة نظرية ظهرت( 

 المديرين علي تعين التي الخرائط من عدد ابتكار إلي الرقابة وأساليب االدارة بتطوير جانت هنري بادر 

 الذي العمل توضح كمية التي االلة سجل خريطة .طرائالخ هذه أهم ومن المقررة الخطط علي الرقابة إحكام

 التي ،العامل وخريطة سجل .استخدام دون الضائع الوقت وتبين المصنع، في ترااإلدا من كل تؤديه

 من يحرزه وما الوقت، خلل ذلك يحققه الذي االنتاج ومقدار عمله في العامل يستغرقه الذي الوقت توضح

 وخريطة . له المحدد الوقت في اتمام العمل علي وحثه متابعته من لإلدارة يمكن حتي وذلك إنجازه في تقدم

 التي العمليات متابعة بغرض حلها،راوم لتسلسل العمليات وفقا العمل سير طريقة توضح وهي التصميم

 .عليها تترتب التي االخرى حلراالم أو إنجاز العمليات يتأخر ال حتي المقرر موعدها عن تتأخر

 والعمليات جميعا، مركز العمليات توضح لوحة عن عبارة وهي العمل، تقدم خريطة جانت، صممها التي الخرائط ومن 

 بها عهد التي التشغيل أوامر في ممثل عمله هو مطلوب ما اللوحة هذه وتوضح االالت، من ألة كل بها اختصت التي

ا  كل من إنجازه تم وما االالت، إلحدي  .بسهولة عمله المدير يتابع حتي بيوم أمر يوما

 المستخدمة وكانت األدوات درسا كما العمل، أداء في المستعملة الحركات بدراسة ليليان، وزوجته فرانك قام 

 .للعمل الحركات اللزمة تخفيض إلي بذلك وتوصل العمل، تأدية لتحسين جديدة طرق بتكرار  أن النتيجة

 واإلمكانيات البشري العنصر كفاية تحقيق محاولة في وأبحاثه دراساته تركزت فقد تايلو فريدريك أما 

 والحركة، الوقت دراسة طريق عن منطقيا ترتيبا االنتاج أدوات وترتيب االنتاج في المستخدمة المادية

 بسبب تذكر فائدة دون سدي تذهب والمواد البشرية الجهود من المقدار مرتفعة مئوية نسبة أن إلي وتوصل

 العمل، علي الفعالة والرقابة السديد التنظيم افتقاد

 العامل ملئمة ضرورة علي التأكيد .المثمر غير الجهد إزالة: التالية التطبيقات اقتراح تايلور اسهامات من 

 .بها التي يقومون االعمال متطلبات علي العمال بتدريب العناية ضرورة .بها يقوم التي المعنية لألعمال

 التي لألعمال علمية وضع مقاييس ضرورة .المختلفة النشاطات مجال في والتخصص العمل تقسيم ضرورة

 .إنجازها يجب

 الداري التقسيم نظرية
 أوليفر، منهم الرواد من العديد النظرية ولهذه التقليدية، اإلدارة بنظرية واحيانا الشاملة، االدارة بنظرية تسمي

 المنظمة أهداف تعدد من بالرغم أنه جميعهم وأفترض .ولوثر يلي،را وألن موني، وجيمس فايول، وهنري

 .اإلدارية وعملياتها التنظيمية هياكلها في تشابة يوجد فإنه وبيئتها

 : يلي ما على واشتملت لالدارة فايول مبادئ كانت المساهمات ابرز



 14الصفحة 

 

 العمل تقسيم .1
 والمسؤولية  السلطة .2
  .التوجيه وحدة .3
 العامة  للمصلحة الشخصية المصلحة خضوع .4
 السلطة تدرج .5
 المعاملة في المساواة .6
 المبادأة .7

  األمر وحدة .8
 النظام .9

 والتعويض المكافأة مبدأ .10
 المركزية .11
 الترتيب .12
 الوظيفي االستقرار .13
 .والتعاون الفريق روح .14

 

 االنسانيه العالقات مدرسة 

 بالمدرسة الكلسيكية احيانا وتسمي الكلسيكية، النظريات وسياسات ألساليب فعل ردة المدرسة هذه نشأت 

 .االنسانية العلقات حركت احيانا وتسمي الحديثة،

 الذي النفس االجتماعي، وعلم النفس علم من أصوله يستمد الذي العلم ذلك تعني االنسانية العلقات فكرة أن 

 االنسانية العوامل أن من واقع وذلك الكبيرة، التنظيمات محيط في تظهر التي االنسانية بالمشكلت يهتم

 .األداء يتحقق بها التي الكيفية علي حاسما راتأثي تمارس الرسمية، وغير والشخصية

 المثمر علي التعاون درااالف حفز ممكنة، كفاءة بأعلي العمل إلي االفراد حفز :إلي تهدف االنسانية العلقات 

 .والنفسية االقتصادية واالجتماعية واحتياجاتهم العاملين رغبات اشباع مشتركة، أهداف تحقيق في والبناء

 .ماكريجر ونظرية هاوثورن، تجارب :االنسانية العلقات مدرسة نظريات من

 هاوثورن تجارب

 التجارب لهذه الرئيسي كان الهدف وقد م 1932 –م 1924 بين فيما مايو التون االمريكي الباحث بها قام 

ف بتغير االنتاجية تغير سةراد هو  لها وما االضاءة، كثافة تغير عند وخاصة بالعمل، العمل المحيطة ظروا

 تنشأ بين التي االنسانية العلقات اكتشاف إلي توصل ولكنه للعاملين، االنتاجية علي الكفاءة تأثير من

 .البعض بعضهم مع لتفاعلهم نتيجة العاملين

 اسلوب وأثر في التنظيم، االنساني السلوك تأثير سةراد : علي عملت سةراد أول تعتبر مايو، التون سةراد 

 .للعاملين واالجتماعية للنواحي النفسية القيادة عاةرام وضرورة العمل، محيط علي الجماعي

 ماكريجر نظريتي
 رؤيته للفلسفة فيها طرح التي نظريته خلل من وذلك االنسانية، المدرسة انصار من ماكريجر، دوجلس 

 المدرسة الكلسيكية، ظل في المدير فلسفة حول ضاتهراافت فيها طرح التي والرقابة، التوجيه في اإلدارية

 (X)(Y)هما  فئتين إلي العاملين وقسم بالسلطة منها كل وعلقة االنسانية المدرسة ظل وفي

 (X)لديه العادي االنسان أن :التالية ضاترااالفت من انطلقا وتوجيههم بتهمراقلم ضرورة هنالك أن يري 

 ويواجهوا قبواراي أن ويجب العمل علي يجبرون الناس أغلب .تجنبه ويحاول للعمل متأصله هيةراك

 ألنه وذلك رئيسه قبل من يوجه أن يجب العادي االنسان .االزم النتاج علي الحصول أجل من ويهددوا

 الشخص رارواالستق االمن لتحقيق فقط ويسعي طموح وغير خامل العادي الشخص .المسئولية يتجنب

 .رراالق التخاذ يسعي وال والمبادرة المبادأة يفقد العادي

 نظرية اما(Y) ضات التاليةراللفت وفقا وذلك االنسانية العلقات ظل في العامل مع التعامل فيها فيري: 

 الظروف دته تحتراإ بمحض للعمل الفرد يسعي .واالستجمام حهرالل كحبه العمل يحب بطبعه االنسان

 يتعلم .بعدها المتوقع المكافأة والعائد بسبب االهداف بتحقيق يلتزم وبتالي الملئمة واالقتصادية االجتماعية

 االبداع علي قادر االنسان .طموح بطبيعته االنسان .المناسبة الظروف تحت المسئولية تحميل االنسان

 .المخاطرة علي واالقدام واالبتكار

 السلوكية المدرسة 

 المدرسة المبادئ بعض أنها تحمل من بالرغم سبقتها، التي المدارس مع تتماثل ال السلوكية المدرسة 

 روادها، ومن المدارس، من غيرها عن بها تتميز خصائص أن لها إال .االنسانية والمدرسة الكلسيكية،

 .برنارد ماسلو، فوليت، ماري هربرت سايمون،

 لماري الهدف للحاجات، ماسلو االنسانيه لسايمون،هرمية العلقات.لبرنارد والسلطة التنظيم :التالية النظريات من تتكون

 .فوليت

 لبرنارد والسلطة التنظيم
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 رئيس إلي شخص فيه كل يخضع الذي الرئاسي، التنظيم هو التنظيم أنواع أفضل أن برنارد تشستر يري 

 الجميع يخضع حيث العاملين، بين التعاون ألنه يحقق وذلك منه، أعلي رئيس إلي الرئيس فيه ويخضع معين،

وتوصل  بينهم، االحتكاكات فيقلل المرؤوسين حرية من الحد عليه يترتب االمر، كما نهاية في مركزية لسلطة

 .والتنسيق، وإلدارة التعاون، :عناصر ثلث علي يقوم التنظيم أن إلي برنارد

 تتوقف ذلك وعلي لدي اآلخرين، مقبولة تجعلها قوة األوامر تعطي التي هي التنظيم في السلطة أن يري 

 .لها اآلخرين قبول علي السلطة

 لسايمون التنظيمية العالقات

 ومن د،رااألف من والعلقات والمجموعات االتصاالت من مركب هيكل عبارة :بأنه التنظيم سايمون عرف 

 تراراالق اتخاذ عملية تحكم التي واالتجاهات المعلومات والقيم من جانبا فرد كل يستمد العلقات هذه

 .المتبادل السلوك ألنواع االعضاء من توقعات التنظيم يتكون وكذلك

 بمعني أي ت،رارااتخاذ الق في الرشيدة غير والجوانب الرشيدة الجوانب من الحد ضرورة سايمون ويري 

 وال محدودة وامكانياته طاقاته أن لديه، وبما المتوفرة المعلومات أساس علي تهراراق يتخذ المدير أن

 تهراراق فإن – مفتوح نظام في يعمل كونه التأكيد عدم في حدود يعمل أن إي -شيء كل معرفة يستطيع

 .بالرشد المحدود تتصف

 فولت لماري الهدف نظرية

 مع يتعامل انه عن يغفل ممارسه أال علي يجب إنساني كنشاط اإلدارة في بالبحث أهتم من أول فوليت ماري 

 الهدف هو منظور، غير قائد وراء كلهما يسير قائد وأتباع، هنالك أن حقيقة :ماري ايدته ما أشهر ومن بشرا،

 التي علي االوامر أعتمادا حال أحسن علي تتم أن يمكن ال االعمال أن علي فولت وقد أكدت للجميع، المشترك

 .مرفوض ذلك بأن واالحساس لغيره بسهولة االنقياد يقبل أال البشر طبيعة فإن لمرؤوسيه، الرئيس يصدرها

 القائد بين فالعلقة والقوة،السلطة  بين الخلط ينبغي ال وأنه ذاتها، الوظيفة من مستمدة السلطة أن فولت تري 

 .طرفين بين تعاون هي علقة بل .ومحكوم حاكم بين علقة ليست والتابعين،

 حده منفصل يعمل ال فالشخص واحد، شخص عاتق علي تقع ال المسئولية ان وتري  فإن ولذلك غيره، عن وا

 .الموقف والوظيفة ظروف تمليها حيث مجمعة السئولية

 

 هرمية ماسلو

 
 

 الحديثة اإلدارة مدرسة 

 :نظريتي علي تقوم الحديثة اإلدارة مدرسة

 المفتوح النظام نظرية. 

 التحرر نظرية. 

 المفتوح النظام نظرية
 النظام بنظرية ما يعرف ظهور بعد إال وتكاملها، الجزئية االنظمة تفاعل كيفية إلي الباحثون يتوصل لم 

 وذلك بالمنظمة، تحيط التي والبيئة بين التنظيم الوثيقة العلقات ان علي اتأكيد علي تقوم والتي المفتوح،
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 العاملة والقوي الخام كالمواد البيئة من الموارد تدفق علي استمرار يتوقفان وفعاليته التنظيم عمل ألن

مزج  بتجويل النظام ويقوم الخ.. ومعلومات، وخدمات، محركة قوي من المختلفة و التسهيلت واالموال، وا

 .للبيئة يقدمها سلع وخدمات إلنتاج أنشطة خلل من المختلفة، االقتصادية والمقادير بالكميات الموارد هذه

 بحجب البيئة تقوم ، أو القيمية المادية المواصفات حيث من البيئية المعايير مع المخرجات تتصف لم أذ 

 .االندثار إلي يؤول ن أو تصحيحية اتراءإج اتخاذ به إلي يدفع الذي االمر للتنظيم، تقدمها التي المدخلت

 التحرر نظرية
 والحرمان وحجز والقسوة واالضطهاد واإلحباط للقمع أداء السابقة النظريات جميع أن تعبر التحرر نظرية 

 .محددة واتجاهات قنوات في العاملين سلوك وترجمة بضبط كأسلوب الحرية،

 الخارجي، فالمنظمة القمع من بكثير أقسي التنظيمات تمارسه الذي الداخلي القمع أن ميسون، حين يري 

 والسياسات تضع القوانين بذلك وهي والسلطة، العمل، وتقسيم الوظيفي، التخصص نظام وفق تعمل الحديثة

 السيكولوجية، إدارك ألثارها ودون مقاومة ودون شعور دون بامتصاصها الفرد يقوم التي والضوابط

 .تهزاوالتباهي بإنجا االفتخار متعة وتحرمه عمله نتائج وبين بينه تفصل في وبالتالي

 جميع  من االنسان تحرير من بد فل اإلنساني، والتحقير والحرمان المؤامر هذه من نتخلص وحتي

اإلدارة  علي يقوم مجتمع بناء علي والعمل الكبيرة المدن كاتراواشت الحالية، طيةقراالبيرو التنظيمات

 .التطوعي الذاتي الفردي واالنضباط الذاتية

 ظهرت إتجاهات كما كبيرا، نجاحا والقت التحرير، بتجربة واليوعوسلفية، اليابانية التنظيمات أخذت قد 

 لنظرية تأثير أن هنالك يؤكد مما اإلدارية، العمليات نظم هندسة إعادة الشاملة، الجودة إدارة :مثل حديثة

 .التحرر

 تلخيص : بنت أبوووها

 

 

 

 الفصل الثالث                                                

 وأشكال القيادة اإلدارية ونظريتهأساليب                                       

 

 أساليب وأشكال القيادة اإلدارية ونظريتها

 

 

 

 

 

 

 

 أوال :أساليب القيادة اإلدارية

 : القيادي األسلوب تعريف

 .التعامل طريقة يميز منهجا منها ويتخذ اتباعه مع تعامله في القائد يتبناها التي والتصرفات االنشطة

 :التعامل في طريقته يميز منهجا

            (1) 

 أساليب القيادة اإلدارية

 

أساليب وأشكال        

 القيادة اإلدارية ونظرياتها

 

            (3) 

 نظريات القيادة اإلدارية  

 

             (2) 

 أشكال القيادة اإلدارية   
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 الشدة أسلوب 1- .
 اللين أسلوب 2-.
 اإلدارية القيادة أساليب:ا ولالحزم أسلوب 3-.

 : الشدة أسلوب 

  والوسطي، القديمة في العصور سائدة كانت التي للظروف نتيجة وكان اإلداريون، القادة تبناه أسلوب أول 

 الذي الوحيد النموذج وكان والمسود، السيد العصور مفهوم تلك في ساد ولقد الحديث، العصر بداية ومع
 الزمن من طويلة فترة علي مدي الناس بين العلقات يبن

 الحديث، العصر طويلة من لفترة واستمر والتابعين، القادة بين التعامل في طغي قد الشد أسلوب أن نجد 

 العلمية البيروقراطية واإلدارة كنظرية .في اإلدارة التقليدية للمدرسة المختلفة النظريات نماذجه أهم ومن

  أساليب:ا ل:األسلوب هذا االستخدام أهم تبريرات العلماء من االداري، والتقسيم

 : الشدة اسلوب استخدام راتمبر

 آلخرينا سلوبا يف الشكو العظمةب الحساسا ةنتيج االداريين االقادة لادى االشخصي االنحراف-

 لقائدا دىل لتشدديا لمنهجا عززت لتيا الجتماعيةا الطبقيةو لعائليةا لنظما تأثير- 

 همل رمزاا  اعتبارهمو ألشخاصا طااعة لىاألفراد ع تعود- 

 .لقائدا همل وفرهاي لتيا الطمأنينةو ألمنل حاجتهمب األفراد  شعور- 

 القيادي ركزهم سؤولياتم تيجةن دتهش يف لقائدل لعذرا التماس- 

 المسؤولية حملهمت عدمو راد ألفا تكاسلب االعتقاد- 

 تهاونهمو رادألفا كاسلت تيجةن لعملا نظيمت في الدارةا ورد لىع التركيز- 

 : اللين أسلوب

 ظاهرت )النظم نظرية . السلوكية النظرية . اإلنسانية العلقات ( ونظرياتها السلوكية المدرسة ظهور ساعد 
   األحوال جميع األسلوب في هذا حينج اان يمكن ال اانه ااثبتت بالشدة القيادة ااسلوب ااستخدام على مآخذ عدة

 دأب فقد قلمنطلا ذاه منو العمال،ا يف التطوارتو تاالتغير من كثير لوجود نتيجة االسلوب هذا برز وقد 
 لمنهجا القادة ااعتبره الذيو للين،ا ااألسلوب إالي أاتباعهم عم االتعامل في ااسلوبهم تاغير ناحو توجهوني لقادةا

 .لشدةا سلوبأل لمناسبا لبديلا
 : اللين أسلوب

 : اللين اسلوب استخدام راتمبر 

 .الشدة سلوبا ليسو لعملا لىع رادألفا تحفز النسانيةا الحاجات-
 يف اللينااستوجب  مما لبشريا لعنصرا أاهملت بالتاليو معناه،و يمتهق نم لعملا ردتج االصناعية لثورةا أن-
 .لتعاملا
 االجتماعية اجاتهح شبعي لذيا القدرب إلدارةل ستجيبي الفرد-
 المتشدد لقائدا ليهع فرضهاي لتيا لضغوطا نم ااكثر الجتماعيةا لضغوطل ستجيبي الفرد-
 لىع راداألفتحفز  التي يه اليجابيةا الحوافز أنماو لعمل،ا ليع راد ألفا حفزت أان مكني ال لسلبيةا لحوافزا أن-
  لعملا
 القائدعلي  فرضت لتيا االبتكارو لمبادرةا روحب ذلكك يتمتعو العمل، داءا تعلمل اتيةذ وافزح لفردا يمتلك-
 .اللينب عاملتهم

 .للعبا حبي ماك ليهع يقبلو لعملا حبي الفرد -

 .واالستقللالمرونة  نم وعان ليهع فرضي مام لعمل،ا يف منتجاو اجحان كوني أان إلي النسانا يسعي-
 حاجة هرتظ حاجة ااشبعت لماك رمياه رتبطةم هيو لعمل،ل دفعهت لتيا يه إلنسانا اجاتح أن-
 .هددهت لتيا يه لخارجيةا لضغوطا أان ماك النسان،ا حركت االحتياجاتو لدوافعا أن-
 .ذااتيه حقيت نم زءج عملهل لفردا أاداء يعتبر-

 : الحزم أسلوب

 البعض منهم مع حوالينج العاملين جميع مشكلة اللين اسلوب يحل ان يمكن ال انه تبين 
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 كثير في العاملين عند قبوال اكثر وهو ، واللين الشده بين وسط اسلوب وهو الحزم اسلوب الى القادة توجه 
 . الظروف من العديد وتحت راتاالدا من

 :الحزم أسلوب ترامبر
 أفضل فإن اللين، أسلوب معهم ينفع أن يمكن ال أنه كما الشدة، أسلوب معهم ينفع أن يمكن ال العاملين بعض-

 .التنظيم وأهداف دالفر أهداف بين المؤامة علي يقوم الذي الحزم أسلوب معهم للتعامل أسلوب

 قيحق ما وهو وحازم صارم إداري قائد وجود يتطلب العاملين، أهداف إلي باإلضافة التنظيم أهداف قتحقي أن-

 .الحزم أسلوب

 القائد لذلك تهراوخب راتهقدو الفرد ودوافع العمل طبيعة علي يتوقف الفرد عليه يحصل الذي الحاجات اشباع إن-

 .العمل وطبيعة تراالقد تلك بين المواءمة يستطيع
 المواقف في فاعلية القائد يكسب مما )واللين الشد بين ما االنتقال( المختلفة القائد تيجياتاالستر الفرد يستجيب-

 .المختلفة
 مرونة يستدي مما ألخر، وقت من الظروف حسب تتغير التي العوامل من عدد التنظيم في الفرد سلوك يواجه-

  القيادي االسلوب
 ثانيا : أشكال القيادة اإلدارية

 ) طيةاراالوتوق أو التسلطية ( اإلستبدادية لقيادةا-1

 المتساهلة القيادة-2

 ) التعاونية ( المشاركة القيادة-3
 : طيةااالوتوقر أو التسلطية ( اإلستبدادية القيادة
 القوي الرجل كان حيث القديمة، العصور في المجتمعات تكون بداية إلي القيادية الفلسفة هذه تاريخ يعود 

 القوية الدولة وكانت .الضعيفة القبائل علي تسيطر القوية القبيلة وكانت لخدمته، الضعيف الرجل يسخر
 النوع لهذا مثل قابيل ألخيه هابيل قتل قصة ناخذ الفردي، المستوي وعلي .الصغري الدويلت علي تسيطر

 .التسلط من
 االعمال أداء علي العاملين، إجبار عليهم بأن المتسلطين القادة إيمان مبدأ من االستبدادية القيادة فلسفة تنطلق 

 عيلهاتف عليهم بأن يرون والتي .التنظيمية والقوانين ، حاللوائ إياها تخولهم التي الرسمية سلطتهم من أنطلقا
 .التنظيم أهداف ليحققوا العاملين علي وضغط تحكم كأدوات واستخدامها

 يكترث ال فهو والعقاب، والوعيد بالتهديد التخويف علي يقوم الذي التعسفي، بسلوكه يتصف التسلطي القائد 
 .االخرين بأراء 

 ) االوتوقراطية أو التسلطية ( اإلستبدادية القيادة 

 : مبادئ عدة على الفلسفة تلك وترتكز 

ا  األعمال اداء على العاملين اجبار عليهم بأن المتسلطين القادة ايمان-   التنظيمية سلطتهم من انطلقا

ا  اعلى بانهم القادة ايمان-   بمشاعرهم يهتم ال ثم ومن اآلخرين من شأنا

 بالعاملين االهتمام حساب على وباإلنتاجية بمركزه القائد يهتم- 

 مفرطة ثقة نفسه في المستبد القائد يثق- 

 اتباعه وبين القائد بين الثقة تنعدم- 

 لمرؤوسيه الفشل وينسب لنفسه النجاح القائد ينسب- 

 القرارات واتخاذ العمل بتخطيط القائد ينفرد- 

 ) وتوقراطيةاال أو التسلطية ( اإلستبدادية القيادة 

 : الستبدادية القيادة مستويات 

 العنيفة التسلطية القيادة 1- .

 الخيرة التسلطية القيادة 2- .

 المناورة التسلطية القيادة 3- .

 ) وتوقراطيةاال أو التسلطية ( اإلستبدادية القيادة 

 : االستبدادية القيادة مستويات 

 ويركن استخدامها في ويفرط ) واالكراه القوه ( السلبية االجراءات على القائد يعتمد : العنيفة التسلطية القيادة
 االخطاء عن يتغاضي وال االنتقامية، واإلجراءات الصارمة األمور إلي



 19الصفحة 

 

 استخدام خلل من عدواني سلوك أي بظهور يسمح ال عمل جو يخلق ان يحاول  :الخيرة التسلطية القيادة
 . علألقنا سبيل يجد لم اذا اال االكراه الى يلجأ وال ) والثناء المدح ( االيجابية االساليب
 القرار عليهم يعرض حيث القرار اتخاذ في يشاركون انهم مرؤوسيه يشعر القائد : المناورة التسلطية القيادة
ا   المهام أداء في أشتراكهم بأن إلحساسه القرار يتخذ من هو الواقع في بينما واالفكار، اآلراء منهم يطلب او شكليا
 .مجدية غير عملية القرارات وصنع
 :سؤال

 االستبدادية؟ القيادة مزايا هي ما

 :اإلجابة
 .نظمةم أوموقف  أي يف حنجت أان مكني ال أنهاو يا،زام أاي هال أنب يوحت ال الستبداديةا لقيادةا صائصخ أان مع
 لتيا عينةم مواقفوفي  لقيادة،ا أاشكال نم ناجحاو قبوالم كلش نهام جعلت لتيا ياالمزا عضب نالكه أان الإ
 قدو. واجباتهمب لقياما نم ويتهربونالعمل  حبوني ال لذينا عم عاملللت :ثالم لنوع،ا ذاه ااستخدام رورةض قتضيت
 . زماتاال واقفم يف نجي

 : المتساهلة القيادة
 التدخل عدم قيادة او الموجهة غير ، الفوضوية ، المتحررة بالقيادة احيانا تسمي . 
 فإن ، متسلطا يكون أن للقائد يمكن مادام بأنه المفكرين بعض يري حيث التسلطية، للقيادة فعل كردة ظهرت 

ا   .متساهل يكون أن يمكن إيضا
 بالطريقة العمل وأداء التصرف في الحرية كامل األفراد إعطاء خلل من كثيرا يتساهل القائد فإن وهكذا 

 عليهم يسيطر ال فهو ألتباعه، القرار اتخاذ في سلطته عن تنازل قد بذلك القائد ويكون مناسبة، يرونها التي
 لإلدارة منسقا ىإل نفسه يري ال وهو واسع تفويض التباعه سلطته يفوض بل مباشرة، بطريقة

 : ) الديمقراطية أو التعاونية ( المشاركة القيادة

 الى التساهلية ادت كما ، االبداع و التطور حركة وشل االفكار تجميد الى أدت االستبدادية ان نتيجة ظهرت 
 . والتوجيه باألشراف دورها عن القيادة وتخلي واالهواء االهداف تضارب بسبب كبير بشكل الفوضى

 ا  مفتوحة االتصال قنوات يترك المشاركة القيادة في القائد  وبالتالي التامة، الثقة ويمنحهم العاملين، مع تماما
 .الجماعة ويفيد يخدم بما الراي إبدا علي ويشجعهم القرارات، اتخاذ في يشركهم

 مصالح بين والتوفيق االفكار، واحترام االحتياجات، وتلبية بالمشاعر المشاركة القيادة اهتمت وكذلك 
 .والمرؤوسين المنظمة

 إشراك وأتباعه، القائد بين االنسانية العلقات إقامة هي رئيسية عناصر ثلث علي تقوم المشاركة القيادة 
 تحقيق في ويساعد التنظيم يخدم الذي بالشكل لهم السلطة تفويض القيادية، المهام بعض في المرؤوسين

 .أهدافه
 :التالي في تتلخص بالمشاركة القيادة خصائص

 بينهمو ينهب نسانيةاإل لعلقاتا ينميو لمرؤوسينا مشاعرب لقائدا يهتم. 
 يهمف لكبيرةا لثقةا سببب تارالقرا تخاذا يف لمرؤوسينا لقائدا يشارك. 
 ناعتهمق بمدي يهتمو حترمهمي هوف بالتاليو جبارهم،إ نم دالب لمرؤوسينا قناعإ ليع لقائدا يعمل. 
 في تركزي لنشاطا جعلي مام لعملا يف شاركهمي هوف ألتباع،ا ديل الستقلليةا عضب لقائدا ينمي 

 .لجزءا الا  الكل
  القيادة نظريات المسئوليةو ةالقو لطةس يف تباعهأ شاركي هوف التكيفو لمرونةا نم بيرك قدرب لقائدا يتحلي

  التقليدية اإلدارية القيادة نظريات: 

  السمات نظرية. 

  الموقف نظرية. 

  التفاعلية النظرية. 

  السلوكية اإلدارية القيادة نظريات: 

  نظرية(x()y) 
  االدارية الشبكة نظرية. 

  الثلثة األبعاد نظرية. 

  الهدف إلي الطريق نظرية. 

  عاالتبا لدي النضج نظرية . 

  اإلدارة نظم سلسلة نظرية. 

   القيادة أنماط نظرية. 
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 نظريات القيادة اإلدارية التقليدية

 : السمات نظرية

 عند اال تتوفر ال الصفات من عدد هللا منحه عظيم رجل القائد ان على تقوم العظيم الرجل نظرية 
 وبالوراثة العظماء

 القادة أن :قال حيث النظرية هذه مفهوم حسب القادة وصف في الغربيين المنظرين قسب خلدون إبن 
 .)الحواس سلمة الكفاية، العدالة، العلم،( صفات أربع لديهم تتوفر أشخاص

 للتعلم محب العبارة، حسن الفطنة، جيد الحفظ، جيد والتصور، الفهم جيد(يلي فيما حددها فقد الفارابي أما 
 )وغيرها النفس، رفيع واالستفادة،

 باألهداف، القوي الشعور الجسمانية، الطاقة توفر :العشرة الصفات تلك )تيد( العالم حدد الغربي الفكر في 
 رقة صداقات، تكوين علي القدرة الحماس، القرارات، اتخاذ علي والقدرة الحزم الفنية، الخبرة توفر

 والقيم بالعقائد االيمان قوة االخرين، تعليم علي القدرة والذكاء، المشاعر،
 :مجموعات ثلث ىإل القائد بها يتمتع أن يجب التي الخصائص اإلدارة علماء صنف
 المتزنة المزاجية والحالة الذاتية الخصائص : 

 والمبادرة العام والمظهر الذكاء مثل االنسان ورثها التي الصفات في وتتمثل :والجسدية الشخصية الصفات 
 الخ..الحيوية والطاقة والصبر والشجاعة

 الصعبة والظروف المشكلت مواجهة علي والعمل التفكير طريق عن ذلك ويتم المشقة تحمل. 

 والعقبات الصعوبات من الرغم علي طويلة لفترات العمل مواصلة علي القدرة وهي المثابرة. 
 ومنها واإلبداعية العقلية القدرات: 

 معها للتعامل واالستعداد مواضعها وتبين استشعارها خلل من للمشكلت الحساسية. 

 معروفة غير نتائج إلي التوصل علي القدرة وهي االستداللية القدرة. 

 الظروف مع والتكيف السلوك وتعديل الذهنية الواجهة تغير علي القدرة أي العقلية المرونة. 
 ومنها االجتماعية المهارات: 

 انتهاكها يحاول من ضد حقوقه عن الدفاع علي القدرة بمعني الذات، تأكيد. 

 جديدة علقات اقامة علي القدرة. 

 االقناع علي القدرة 
 السمات نظرية ياامز 

 القائد خصائص فسرت. 

 القادة الختيار خصائص وضعت. 

 القيادية النظريات لبناء لبنة اول 

 النور لترى االخرى النظريات امام السبيل مهدت و. 
 : السمات نظرية عيوب 

 االستبدادي االسلوب فكرة على بنيت. 

 التنظيم عناصر و والموقف المرؤوسين واهملت القائد على ركزت. 

 ، جاءت بالنظرية التي السمات جميع توفر عدم من بالرغم ناجحين قادة يوجد الن الواقع عن بعيدة كانت . 

 المرؤوسين وأهملت القائد علي ركزت. 

 القائد في توفرها الوجب السمات عدد حول الباحثون أختلف. 
 :الموقف نظرية

 للقائد الذاتية والسمات نفس الخصائص توفر الضروري من ليس أنه تري السمات، لنظرية فعل كردة نشأة 
 اللزمة تلك عن تختلف السياسي للقائد اللزمة فمثل السمات ناجحا، قائدا يكون حتي المواقف كافة في

 .اإلداري للقائد

 حسب الموقف مع اللزمة للتعامل الخصائص فيها تتوفر التي هي الناجحة القيادة أن تري فهي وبتالي 
 .بينها والعلقة له المكونة العناصر

 كقائد هتلر نجم ظهور :مهاراته، أمثلة الستخدام الظروف له تهيأت إذ إال يظهر أن يمكن ال القائد أن وتري 
 .االنجليز ضد للثورة كقائد ظهور غاندي عند الهند ظروف وكذلك النازي، للحزب

 : الموقف نظرية ياامز

 امهع يستل فهي محدد قيادي موقفب لسماتا ترتبط ، 

 الداريةا لعمليةا لىع مؤثرك الداريا لموقفا برزت نظرية اول ، 
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 القيادة جاحن لىع مؤثرك الولا لمقاما يف لموقفا ضعتو وانما لسماتا تنكر لم 

 بعادها تحديدو وقفالم لىع لتعرفا عدب لقائدا ليهاا لجأي لتيا لقياديةا النماطا حددت . 
 :الموقف نظرية عيوب

 ازمينح ادةق جودو تتطلب . 

 صنعي الذيهو  لقائدا بان خرونا رىي ينماب لمناسبا لقائدا خروج لىا ؤديي لذيا وه الموقف اان فترضتا 
 .لموقفا

 لمختلفةا لمواقفا يف لمتبعةا لقيادةا أانماط ولح لنظريةا ذهه نظريم ينب تفاقا نالكه ليس. 
 : التفاعلية النظرية

 عناصر بين الكلي من التفاعل تنبع الناجحة القيادة ان وترى السابقتين للنظريتين المتطرفة اآلراء بين وسط 
 ، الموقف وعناصر االتباع ومشاكل وحاجات واتجاهات القائد شخصية في المتمثلة القيادية العملية
 ) العوامل هذه بين المستمر التفاعل ( عن تتولد االدارية القيادة فان وبالتالي

 والمرؤوسين القائد( القيادية للعملية الثلثة المحاور بين القائد التفاعل تحليل خلل من القيادة تفسر فهي 
 .)والموقف

 التفاعلية النظرية

 : التفاعلية النظرية مزايا 

 ، الموقف نظرية وال السمات تنكر لم معتدلة توفيقية •

 ، وخارجه التنظيم داخل االجتماعية البيئة دور الى نوهت •

 حاجاتهم عواشبا مرؤوسيه اهداف تمثيل علي القائد قدرة على ركزت •

 : التفاعلية النظرية عيوب 

 ، مطلق بشكل للقيادة مؤيد يكون المرؤوسين سلوك ان افترضت •

 ان يؤدي الى فشلهم. يمكن مما المتوقعة غير العاملين لسلوكيات نتيجة االداريين القادة فعل ردود اهمل •

 نظريات القيادة اإلدارية السلوكية

 : السلوكية اإلدارية القيادة نظريات

 التي الفعل وردود المختلفة للتباع السلوكيات االعتبار بعين تأخذ لم انها على التقليدية النظريات انتقدت 
 . نحوهم القادة يتخذها

 على وذلك سواء على حد واالتباع للقائد الفعلي السلوك دراسة الى المختلفة السلوكية النظريات عمدت 
 حثهم بهدف ، االتباع لسلوكيات استجابة يمارسها القائد التي السلوكيات من مجموعة هي القيادة ان اساس
 النظريات تلك ومن اليهم المنوطة االهداف تحقيق على

 X & Y نظرية 1 .

 اإلدارية الشبكة نظرية 2 .

 الثالثة األبعاد نظرية 3 .

 األتباع نضج نظرية 4 .

 اإلدارة نظم سلسلة نظرية. 6

 القيادة أنماط نظرية 7.

 : االفتراضات من مجموعتين على وبناها النظرية صاحب هو ماكريجر : X & y ةنظري
 األولى المجموعة (X) 

 بطبعه العمل يكره االنسان•

 العمل في يرغب وال كسول االنسان•

 الطموح يفتقد االنسان•

 المسؤولية يتحمل ال االنسان•

 للتعلم االستعداد لديه ليس االنسان •

ا  يحتاج االنسان•  خارجية رقابة الى دائما

 الثانية المجموعة(Y) 

 العمل في ويرغب نشيط االنسان •

 المسؤولية يتحمل االنسان •

 للتعلم االستعداد لديه االنسان •

ا  نفسه يراقب االنسان •  ذاتيا
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 ثالثا :نظريات القيادة اإلدارية

 : السلوكية اإلدارية القيادة نظريات

 الى وتوصلت . م 1976 عام في موتو بها قام ابحاث على بناءاا  النظرية هذه نشأت : داريةاال الشبكة نظرية 

 العلقات ببناء ويتعلق العاملين على االهتمام يركز األول تجاهاال •: اتجاهين في يسير القيادي السلوك ان

 الوظيفي الضمان مستقبل وتحقيق الثقة وبناء العمل في االجتماعية

 والعمليات واالجراءات االبداعية واألفكار القرارات بنوعية ويتعلق بالعمل االهتمام على يركز : الثاني تجاهاال•

  • المنتجة الوحدات وعدد

 االهتمام انعدام الصفر يعني حيث بالبعد االهتمام درجة حسب درجات 9 من مقياس على بعد كل قياس يتم
 الجانب بهذا الكبير االهتمام 9 يعني بينما البعد او بالجانب
 : االدارية الشبكة نظرية
 جهو لىع اانماط خمسةمنها يبرزو ، الداريةا قيادةال نماطا نم نمط 81 نحو هورظ لتصورا ذاه لىع ويترتب

 : لتحديدا

 المهمة،على  ركزي تسلطم ياديق مطن هوو( (9 –1 قاطعت لىع يقع : ) المهمة قائد ( التقليدي المدير نمط 

 .قصوى اولويةالمنظمة  هدافا ناه لقائدا يمنحو لعاملينبا هتمامها نخفضي ينماب رتقعم اإلنتاجيةب هتمامها

 العملب اهتمامه ينخفضو العاملينب لقائدا ااهتمام رتفعي يثح ((1–9قاطعت لىع يقع : االجتماعي المدير نمط 

  .والصداقة لطمأنينةا يهاف توافري جتماعيةا يئةب فاتنشأ

 علىوبالعمل  العاملينب هتمامها نخفضي (1 – 1) قاطعت لىع ويقع : ) الضعيف ( المنطوي المدير نمط 

 .الحياة قيد على المنظمة بقاءا حاولي فقطو واءس دح

 ويوازن والعاملين العمل من بكأل متوسطا اهتماما ويبدي( (5 – 5 تقاطع على يقع : العملي المدير نمط 

 انجازات يحقق ال نمط لكنه بينهما

 واهتمام بالعاملين مرتفع اهتمام  يبدي حيث((9 – 9 تقاطع على يقع القيادة من نمط : القائد المدير نمط 
 كفاءةنماط األ أعلى وهو بالعمل مرتفع

  الشبكة اإلدارية

                                                                                                                                

 األهتمام بالعمال                                                              األهتمام بالعاملين  

 

 : الثالثة األبعاد نظرية

 أوهايو، جامعة دراسات نتائج علي المبنية النظريات أحدي 1979 ردن لوليم اإلدارية الكفاءة نظرية 
 فعالية من أكثر اإلداري التأثير أو القيادة كفاءة مفهوم يتبني تجعله للقائد ظاهرية مؤثرات هنالك أن ويري
 .والعاملين العمل علي التأثير القائد فيه يستطيع الذي المجال القيادة كفاءة مفهوم ويعني .القيادة
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 أو العمل علي التأثير من معينة درجات علي منها كل يقوم االدارية للقيادة نماذج اربعة بين النظرية ميزت 
 .عدمه أو اإلداري التأثير حدوث إلي يؤدي الذي القيادة كفاءة هو ثالث متغير ظل في العاملين،

 وعندما قيادية كفاءة أي وبدون والعاملين بالعمل للغاية منخفض اهتمامه : المنعزل او المتخاذل القائد نمط 
 اهداف حساب على وبالتفاصيل النظام بتطبيق يهتم بيروقراطي قائد الى يتحول الكفاءة عنصر لديه يتوافر

 .بها والعاملين المنظمة
 إدخال عند ولكن اقل قيادية كفاءة مع بالعمل يهتم وال بالعاملين يهتم : المرتبط او المتسامح القائد نمط 

 .للتطوير مصدرا يصبح القائد فإن االداري، التأثير عنصر
 وعندما ، بالكفاءة يهتم وال بقسوة العاملين مع ويتعامل فقط بالعمل يهتم : المتفاني او الدكتاتور القائد نمط 

  .بعدالة ولكن بقسوة العاملين مع يتعامل فهو عادل مستبد الى القائد يتحول االداري التأثير عنصر يدخل
 هو النمط هذا يصبح الكفاءة تتوافر عندما ، كفاءة وبدون بالعاملين ويهتم بالعمل يهتم : المتكامل القائد نمط 

 الناجح القائد المدير نموذج يبرز حيث المختلفة األنماط بين األفضل
 نظرية المسار الى الهدف

  هاوس روبرت طورها ثم ، 1970 إيفان، مارتن أفكار علي مبنية النظرية هذه بداية كانت. 

  أهدفهم، إلي أن توصلهم يمكن التي الطرق معه للعاملين حيوض أن القائد علي أن( النظرية هذه تقوم 
 قيادته ونمط سلوكه يحدثه ما علي تتوقف فعالية القائد أن هذا ويعني ذلك، إلي المؤدية واالساليب والمسار

  )العاملين وتحفيزهم علي رضا أثر من

  والمكافأت الحوافز إلعطاء الرئيسي المصدر هو القائد أن النظرية هذه تري. 

  مصدر هو القائد يعتبرون الذين المرؤوسين عنصر :هما هامين عنصرين علي تقوم النظرية هذه 
 علي يساعدهم الذي بالشكل وشرحها توضيحها القائد يتولي التي المهمة وعنصر حاجاتهم، وأشباع رضاهم
 .الهدف إلي الوصول

 :الهدف إلي المسار نظرية معطيات ظل في تبنيها إلي القادة يلجأ التي القيادية األنماط من
 .وباحتياجاتهم بالعاملين اهتماما النمط هذا في القائد ويبدي :والمشجعة الداعمة القيادة
 تامة يةادر علي يجعلهم كما عمله، المرؤوسين من متوقع هو ما النمط هذا في القائد ويحدد :التوجيهية القيادة

 .العمل وجدولة ءاتاواإلجر النظم اتباع إلي بإالضافة إنجازه منهم متوقع هو بما
 ويطلب تاراالقر اتخاذ في ويشركهم المرؤوسين، مع القائد يتشاور القيادة من النمط وهذا :المشاركة القيادة

 .حاتهماواقتر ئهماأر
 النتائج إلي الوصول نحو ويسعي إلنجازها، المرؤوسين ويوجه عالية، أهداف يضع نمط وهو :المنجزة القيادة

 اإلنجاز مستويات أعلي لتحقي الثقة المرؤوسين حويمن والجودة، األداء وتحسين
 : األتباع نضج نظرية

 في ورغبته المرؤوس باآلخرين لعلقة وصفا النظرية تلك في م 1969 عام وبلنشارد هيرسي قدم 

 .المنظمة عمل معينة من مراحل في والخبرات القدرات ومستويات المسؤولية تحمل
  وكل المهمة على األفراد مع العالقات على التركيز حيث من تختلف األتباع عند للنضج مراحل 4 هناك 

 : مختلفة تعامل طريقة تتطلب مرحلة

 بتعليماتف الموظ يلتزم وفيها للمنظمة جديد موظف فيها ينضم التي المرحلة هي  :المبكر نضماماال مرحلة• 

 المسؤولية لتحمل الكافي االستعداد يملك وال بنفسه ثقته يفتقد ألنه اا نظر المدير وتوجيهات

 نفسه من واثق غير مازال انه اال الخبرات بعض اكتسب قد الموظف يكون وفيها : يةالمبدئ العضوية مرحلة •

 .منه المطلوبة المهام لتنفيذ القناع بعض الى بحاجة الموظف ان يجد والذي المدير من الدعم لبعض ويحتاج

 أي دون المهام ألداء استعداد على ويكون الموظف لدى النضج مستوى يرتفع : التامة العضوية مرحلة 
 القائد من ومشاركة دعم الى يحتاج هنا والموظف عمله اداء في بنفسه ثقة ولديه القائد من مباشر توجيه

 الرقابة وممارسة المسؤولية تحمل على قدرة واكثر بنفسه ثقة اكثر الموظف يكون : العالي النضج مرحلة 
 المهام تفويض من كبيرة درجة القائد من يحتاج هنا والموظف نفسه على الذاتية

 ةنظرية سلسلة نظم اإلدار

 .المنظمة في والمادية البشرية المصادر بإدارة للهتمام نموذج شكلت متتابعة إدارية نظم إلي النظرية توصلت 

 :كالتالي حموض
 مما بتباعهق يث ال الذي القائد قبل من يستخدم )بالعلقات منخفض واهتمام بالمهام، مرتفع اهتمام( :األول النظام
 المناسبات بعض في المكافات بعض يصحبه أنه من بالرغم والعقاب، التهديد نتيجة الخوف لديهم يتولد يجعله
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 الثقة بعض لديه يجد الذي القائد يستخدمه )االنسانية والعلقات بالمهام منخفض اهتمام( :الثاني النظام
 .للتنفيذ بسيط تفويض يعطي أنه من بالرغم قبتهااومر تاراالقر إتخاذ بصلحية يحتفظ أنه بمرؤوسيه،إال
 .المكافاة يتوقعون كما العقاب يتوقعون والمرؤوسين

 الثقة، من كبير مستوي النوع هذا في ويوجد )بالمهام منخفض مواهتما بالعلقات، مرتفع اهتمام( الثالث النظام
 المكافأة علي القائد يعتمد كما للمنظمة، العامة السياسة تارابقر لنفسه ويحتفظ التنفيذية تاراالقر يفوض فالقائد
ا يسلب العاملين لحفز ا يوايجاب ا  .ا
 يتوزع فهو لذا عالية، ثقة المرؤوسين في قيث القائد )االنسانية وبالعلقات بالمهام مرتفع اهتمام( بعاالر النظام
 .اختصاصه حسب كل المستويات كل في تاراالقر إتخاذ صلحية معهم

 نظرية أنماط القيادة

 وتعرض النظرية يتبعه الذي القيادي للنمط االداري القائد اختيار كيفية وتوضيح شرح الى النظرية وسعت 
 :عوامل بعدة تتأثر قيادية انماط 7

 والقيم والخبرات المعرفة مثل للقائد الشخصية العوامل. 

 والمعرفة المسؤولية وتحمل االستقللية مثل بالمرؤوسين المتعلقة والعوامل. 

 والثقافي البيئي والتكوين الجماعات وتكوين التنظيمي، بالمناخ المتعلقة العوامل. 

 اإلدارية القيادة.القيادي السلوك سلسلة نظرية احيانا عليها ويطلق 

 : القيادة أنماط نظرية 

 : يلي فيما السبعة األنماط وتتضح

 للمرؤوسين ويعلنها القرارات ويتخذ األمور على القائد يسيطر : األول النمط
 بها واقناعهم للمرؤوسين شرحها ويحاول القرارات يتخذ : الثاني النمط
 ويناقشهم للمرؤوسين افكاره القائد يقدم : الثالث النمط
 المرؤوسين مع مناقشتها عند للتغيير قابلة مبدئية قرارات القائد يتخذ : الرابع النمط
 لحلها ومقترحاتهم آرائهم ابداء منهم ويطلب المرؤوسين على المشكلة القائد يعرض : الخامس النمط
 المشكلة دراسة مهمة لهم ويترك اتخاذه الواجب للقرار العامة الحدود للمرؤوسين القائد يحدد : السادس النمط
 المناسب القرار واتخاذ
 في الحرية للعاملين القائد يترك ثم القرارات التخاذ العامة والسياسة األنظمة المنظمة ادارة تضع : السابع النمط
 األنظمة مع يتوافق الذي القرار اتخاذ

 Shuaa al-otaibi 

 

 

  الفصل الرابع والفصل الخامس :                              
                                   القائد االداري المسلم                              

 
 

 أوال ماهية القيادة في اإلسالم:

 
 رعيته مع تفاعله عند القيادي المنصب شاغل سلوك تعني اإلسلم في القيادة. 

  ا  مركزاا  كونه علي علوة ومؤثر موجه نشاط علي يحتوي اجتماعي تفاعل  . وقويا

  بها يؤمن عليا، ُمثل عن عبارة هي التي اإلسلمية، بالعقيدة مرتبطة أنها نجد إسلمي كمفهوم والقيادة 

 .وأعماله تصرفاته في وتؤثر المسلم اإلنسان

  أهداف تحقيق أجل من اإلسلمي، األسلوب مستخدما األفراد سلوك علي تأثير من القائد به يقوم ما هي 

 .األمر لولي بالطاعة الدين لتعليمات  امتثاال األفراد له يستجيب بحيث اإلسلم، في مشروعة

  فيهم تخلق إسلمية بطريقة وتوجيههم وادارتهم، األفراد، في التأثير علي قدرة من القائد يتمتع ما هي 

 الهدف لتحقيق الحماس
 نتاَّلله ل نم رحمة ا)فبِمتعالي قوله إلي ننظر أن فيجب اإلسلم، في للقيادة ومحدد دقيق مفهوم إلي نصل لكي

 تعزم افإِذ األمر يف موشاوره مله واستغفر معنه ففاع حولك نم واضالنف بالقل ظغلي ظًّاف كنت ولو همل
 اإلسالم في القيادة ماهية:( 159 ) عمران ال سورة )نكليالمتو ِحبي اَّلل   إن اَّللّ  ىعل لفتوك
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 (( كلكم راع وكلكم مسؤولعن رعيته،اإلمام راع ومسؤول عن رعيته،والرجل راع في أهله وهو مسؤول

عن رعيته،والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها،والخادم راع في مل سيده ومسؤول عن 

وكلكم راع ومسؤول عن -أبيه ومسؤول عن رعيتهقال:وحسبت أن قد  قال:والرجل راع في مال -رعيته،

 ]عمر ابن عن صحيحهما في ومسلم البخاري أخرجهما [ رعيته((
 الخصائص التي تساعد في فهم القيادة اإلسالمية :

 .والمرؤوسين القائد بين مشتركة عملية اإلسلم في القيادية العملية- 1
 والعطف بالرحمة تتسم بيئة في تتم القيادية العملية- 2
 للقيادة مهم أمر المشاورة- 3
 ألتباعه القائد من اللزمة الرعاية توفر- 4
ا  فنياا  بالعمل قيامهم عند ألتباعه القائد من اللزمة الرعاية توفر- 5 ا  واداريا  القائد يعفو حيث واجتماعيا

 .مشاكلهم حول معهم ويتعاطف المرؤوسين ويدرب المقصودة غير األخطاء عن ويصفح
 هللا علي القائد متوكلا  تنفيذه في القائد يمضي المشورة بعد راالقر اتخاذ عند- 6

 اإلسالم فيثانيا  أنماط القيادة في اإلسالم:

  المثلي القيادة ( النبوية القيادة نمط( 

  الحازمة القيادة ( العمري القيادة نمط( 

  اللينة القيادة( عثمان قيادة نمط( 

  المستبدة القيادة ( الحجاجية القيادة نمط( 

 المثلي القيادةنمط القيادة المثلي:

  ن لمسلميا عم وتعامله لقيادها يف سلمو ليهع هللا ليص لمصطفيا سلوبأ يف تمثلي لمثليا لقيادةا نمط

 ام ليع ناءب ليإ صرفيت ال انك سلم،و ليهع هللا صلي لنبيا نأل ،يمثل مطن هوو لدعوه،ا هدافأل تحقيقهو

 عن قينط اوم( :عاليت ولهق فيو .سي سورة (4 )(م  مستقي صراط لَىع ( 3) اْلمرسلين لمن نك إ)ليهإ وحيي

 (3-5) أية النجم سورة )ىيوح وحي إال هو إِن ىالهو

  لألنصارستشارته ا ثلم ..وحي هاب نزلي مل التي المورا يف أاصحابه، ستشيري سلمو ليهع هللا ليص وكان 

 .أاسري بدر ضيةق في لصحابهل )سلمو ليهع هللا صلي( استشارتهو در،ب عركةم خولد يف
 نمط القيادة العمري )القيادة الحازمة(:      

  الحزم علي يقوم وكان عنه، هللا رضي الخطاب بن عمر سلكه الذي النمط وهو الحازمة القيادة نمط هو 

 .ضعف غير في واللين عنف، غير في الشدة يعني الي

  يجوع من أول أنه مبدأ علي قياسا االعمال كل في بنفسه يبدأ القائد أن العمرية، القيادة مزايا أهم من 

 .يشبع من وأخر

  الحلول، وابتكارت،اراالقر اتخاذ عند لحزم الري في االجتهاد علي القدرة القائد لدي النمط هذا وفي 

 االخرين، علي واالنفتاح الخاصة، علي العامة المصلحة وتقديم الدليل، علي القائم والنقد بالراي والجهر
 .الذاتية والمحاسبةمعهم، التعامل في والمساواة والعدل

 نمط قيادة عثمان )القيادة اللينة(:

  يترك مرن نمط وهو عنه، هللا رضي عفان، بن عثمان أتبعه الذي االسلوب إلي اللينة القيادة تنسب 

 .جزم أو حزم دون للخرين الفرصة

  تولوا ممن عزل فقد واليهم، عزل يطلبون عندما الواليات ألهل يستجيب كان أنه مرونته، مظاهر ومن 

 بن عقبة الوليد وقاص، ابي بن وسعد شعبة، بن المغيرة .الكوفة
  نمط القيادة الحجاجية)القيادة المستبدة(:

  وتشديد واضحة بسلبيه اسلوبه تميز فقد الثقفي، يوسف بن الحجاج األموي القائد إلي النمط هذا ينسب 

 والصرامة القسوة من عنه أسفر وما انذاك، العراق في ساد الذي والسياسي العرقي للتعصب نتيجة صريح

 بالمعارضين والتنكيل  والتنديد االخرين مع التعامل في

 

 ثالثا  أركان القيادة في االسالم:
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 يتولي ألنه وذلك المسلم، اإلداري القائد في يجب التي االركان أهم من واالسلم  التقوي  والتقوي اإلسالم .- 1

 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم ﴿ :الرعية في الدين أحكام تنفيذ
 ﴾في شيء فردوه إلى هللا والرسول

 102 اية ناعمر أل رةسو ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته والتموتن إال وأنتم مسلمون(

 :واألمانة القوة    2- 

  العقبات الجتياز األكمل الوجه علي والعمل القيادة، بمتطلبات القيام علي واقدام وعزم إرادة القوة في إن 

 القيامة يوم وانها أمانة إنها ذر أبا يا( :ذر ألبي وسلم عليه هللا صلي بقوله ذلك ونبرهن الغايات، وبلوغ

  القوي إال عليها يقدر ال ضعف فيك امرؤ وانك فيها، عليه الذي وأدى أخذها بحقها، من إال وندامة، خزي

ْير   إن اْست أْجْره أ ب ت ي ا( تعالي قوله في وكذلك .حديث )األمين ْرت   من خ   سورة )ااْلمين اْلقوي اْست أْج 

 ( 26) اآلية القصص

 :العلم-        3 

 وأ لشرعي،ا لعلما كانسواء  ليه،إ اجتهح حسبب ذلكو لعلم،ا نم صيبن هل توفري نأ لمسلما لقائدل يشترط 

 َكذلَكَ  وَ  َوِعْلما  ُحْكما آتَْيَناهُ  َواْستََوى أَُشدهُ  بَلَغَ  َولما( :عاليت ولهق ذالك، يبرهنو لمتخصص،ا لمعرفيا علملا

 . 22 ايه يوسف ) اْلُمْحِسنِينَ  نَْجِزي
 لمسلما لقائدا يف تتوفر اان يجب متطلباتك لجسميةا لصفاتا ليع قدمي المعرفيو شرعيال لعلما أان نجد. 

 اإلسالم في القيادة أركان:اا ثالث

 :واإلنصاف العدل- 4

  قادة فل بالعدل يتيمز يكن لم فإن المسلم، اإلداري القائد في تتوفر أن يجب التي الشروط أحد العدل يشكل 

 .له

  البعض، بعضهم من األحوال جميع في واالتباع الرعية إنصاف علي القائد يعمل أن أيضا المهم ومن 

ا{بأحد  ظلم نزل إذ نفسه ومن نوا الذين   ي ا أ يه  د اء   َّلِل  ق وامين   كونوا آم  ال   باْلقْسط شه  نكمْ  و   مق و  ش ن آن يْجرم 

ى ب أ ْقر   هو   اْعدلوا ت ْعدلوا أ ال ع ل ى ا للتْقو  بير اَّللّ  ن إ اَّلّل   تقوا و  ا خ  لون   بم    [8]المائدة } ت ْعم 

 أَْقَربُ  ُهوَ  اْعِدلُوا( :تعالي لقوله المسلم القائد في توفرها يجب التي الشروط احد واإلنصاف العدل يشكل 

 . 8 اية المائدة سورة )ِللتْقَوى
 البعض من بعضهم األحوال جميع في الرعية وانصاف األتباع إنصاف علي القائد يعمل أن يجب 

 القيادة اإلدارية في اإلسالم: رابعا  أسس

 ومسئولية تكليف القيادة 1 .

 الشوري 2 .

 والواقعية الفطنة 3 .

 والرحمة البر 4 .

 العمل في اإلخلص 5 .

 :ومسئولية تكليف القيادة 1-
 لذلك المنصب، هذا يتولي  لم األمر ولي من وتوجيه، تكليف االسلمية، االدارة في القيادية المناصب تولي 

 َولَْْلِخَرة بَْعض   َعلَى بَْعَضُهمْ  فضْلنَا َكْيفَ  انُظرْ  (قال  تعالي .ومحاسبة مسئولية أنها علي إليها ينظر أن يجب

 22 االية االسراء .) تَْفِضيال أَْكبَرُ  وَ  دََرَجات   أَْكبَرُ 
 صلحياتها بكافة الوظيفة تلك عن القيامة يوم مسئوال سيكون قيادية مسئولية يتولي عندما المسلم فإن لهذا 

 .وأعمالها ومسئولياتها
 :الشوري- 2
 ذوي فيه يستشير أن يجب موضوع أي حول الشوري، بمبدأ االخذ ضرورة علي االسلمية اإلدارة تؤكد 

الذين  ( تعالي قال والعقد، الحل ابوا و  بِّهم اْستج  أ ق اموا لر  ة   و  أ ْمر الصل  ى همْ  و  ز مما و   ب ْين همْ  شور   قن اهمْ ر 
 38 االية الشوري ) يْنفقون  

 
 :الحسنة القدوة 3-
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 وسلم، عليه هللا صلي هللا رسول كان فقد لآلخرين، حسنة قدوة المسلم القائد يكون أن اإلسلمي الدين أكد 
ُسولِ  فِي ل ُكمْ  ك انا  ل ق دا ( :تعالي قوله في وجل عز هللا وصفه كما للمومنين حسنة أسوه ا  ر  ة اَّلله سان ة أُْسو  نا  ح   ِلم 
ذ ك ر  ي ْرُجو  ك انا  ا  و   21 أية االحزاب )ك ثِيرا اَّلله

 ا ي ا ( :تعالي قال يعلمون، ال ما يقولوا وال حسنة قدوة يكونوا بأن للمسلمين صريح توجيه وهنالك  الهِذينا  أ يُّه 
نُوا ا ت قُولُونا  ِلما  آ م  ا  م  بُر   * تاْفع لُونا  ال  ْقتا ك  ا أ نا  ِعْندا  م  ا اَّللًّ ا  ت قُولُوام   . 2 -3  أية الصف) ت ْفع لُونا  ال 

 :الواقعية الفطنة-4
 أهمية أدرك وقد تصرفاته، كافة في والواقعية الفطنة من عالية بدرجة يتمتع أن يجب المسلم القيادي أن 

 هللا دعاء ولذلك بمفرده، إسرائيل وبني فرعون دعوة يستطيع ال بأنه السلم، عليه موسي سيدنا الفطنة
ِزيرا لِّي اْجع ل( تعالي قال هارون بأخيه أزره يشدد أن تعالي نا  و   * أ ْزِري بِها  اْشدُدا  * أ ِخي ه اُرونا  * أ ْهِلي ّمِ

أ ْشِركاه فِي   29.- 32 أية طه سورة )أ ْمِري و 
 سليم بشكل يتصرف أن يستطيع واحتياجاته واقعه إلي يفطن الذي المسلم فالقائد ، بالواقع مرتبطة والفطنة 

 .معها يتعامل التي الحاالت جميع في
 والرحمة: البر-5
 اإلسلم في قائد أول وسلم، عليه هللا صلي الرسول كان فقد المسلم للقائد أساسي كمتطلب البر ألهمية تأكيد 

صفه فقد األساس بهذا يلتزم ا( :قوله في تعالي    هللا وا ةا  ف بِم  ْحم  ا  ِمنا  ر  ل وْ  ل ُهمْ  ِلْنتا  اَّلله ِليظا  ف ّظا ُكْنتا  و   اْلق ْلبِ  غ 
وا ْنف ضُّ ْوِلكا  ِمنا  ال  ْنُهمْ  ف اْعفا  ح  اْست ْغِفرْ  ع  ش اِوْرُهمْ  ل ُهمْ  و  ْمتا  ف إِذ ا اأْل ْمرِ  فِي و  كهلا  ع ز  ا  ع ل ى ف تاو  ا  إِنًّ  اَّلله  يُِحبًّ  اَّلله
ِلينا  ّكِ  . 159 اية عمران أل )اْلُمت و 

 :العمل في اإلخالص .6
 نزوال وذلك وفعالية بكفاءة  بمهامه القيام علي القائد قدرة اإلسلم، في القيادة عليها تبني التي األسس من 

قُلِ ( :تعالي قال حيث اإللهي التوجيه عند ُل  و  ى اْعم  ا  ف س ي ر  ل ُكمْ  اَّلله ُسولُها  ع م  ر  اْلُمْؤِمنُونا  و   أنكد المؤ منو .)و 
 .يدعمهما علم هنالك يكن لم ما تأت لن والفعالية الكفاءة

 اأ يُّ  يا( :تعالي قال كما تهماوقدر الناس مستويات بين اختلف هنالك نُوا الهِذينا  ه   فِي ت ف سهُحوا قِيلا ل ُكمْ  إِذ ا آم 
اِلسا  ج  ا  ياْفس حا  ف ا ْفس ُحوا اْلم  ا  ي ْرف عا  ف انُشُزوا انُشُزوا  قِيلا  ل ُكْم و اِذ ا اَّلله نُوا الهِذينا  اَّلله الهِذينا  ِمنُكمْ  آم   الاِعْلم   أُوتُوا و 
اتا  ج  ا  د ر  اَّلله ا و   لاونا  بِم  بِيرا  ت ْعم   . 11 اية المجادلة   سورة)خ 

 قال بجداره العمل ضرورة علي وتأكيد والفعالية، الكفاءة له لتتحقق االجتهاد المسلم القيادي علي يجب 
الهِذينا  ياْعل ُمونا  الهِذينا  ي ْست ِوي ه لا  قُلا ( تعالي ا ي ْعل ُمونا  و  ا ال   . 9 اية الزمر )األ ْلب ابِ  أُولُوا ي ت ذ كهرُ  إِنهم 

 أدائهم علي المرؤوسين ومحاسبة والمتابعة الرقابة من المسلم اإلداري للقائد البد. 

 خامسا  خصائص القائد اإلداري المسلم:

 السوية الفطرة- 1
 الفريق بروح والعمل الجهود توحيد- 2
 الشك وعدم الثقة- 3
 واالنتظام النظام علي المحافظة- 4
 الهدف وتحقيق إليه واالنتماء العمل حب- 5

 والتواضع الحكم حسن 6-
 المقدرة عند والعفو ومحبتهم بالمرؤوسين الرحمة-7

 التعامل في والوسطية الحزم- 8
 النفس وضبط والصبر الشجاعة- 9

 بهذا ونعني ونضجه، العقل تمام يعني الذي الرشد هو السوية الفطرة ذو يمز ما أبرز من :السوية الفطرة 1--

 ال أموره، جميع في وسطيا القائد يكون وأن قيادية، وشخصية معرفية وصفات خصائص من يكون أن يمكن ما
 في الحكمة باستخدام موضعه الشيء وضع علي اا قادر القائد يكون أن السوية الفطرة ومن المقصر، وال المغالي

 .وعزم بحزم راالقر اتخاذ وكذلك العمل أداء

 وتوحيد أتباعه شمل جمع علي تهقدر المسلم القائد صفات أهم من :الفريق بروح والعمل الجهود توحيد2- 

 . أهدافهم تحقيق في يساعدهم بشكل جهودهم

 البر علي تعاونهم وتؤكد وأتباعه، المسلم االداري القائد بين قوية جسور بناء تعني الثقة :الشك وعدم الثقة3-

 القيادة بين الثقة زعزعة إلي الشكل يؤدي كما والتنافر، التباعد إلي يؤدي قد الثقة وعدم الشك بينما والتقوي،
 .التعاون فرص تبديد وبالتالي واالتباع
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نتظام النظام علي المحافظة-4  المسلمين، يخدم نظام وجود العمل، سير عمل تحكم التي األشياء أهم من :واالا
 التشريع في المسلمين نظام ويتمثل وتطبيقه، النظام علي للمحافظة جهده يعمل أن المسلم اإلداري القائد وعلي
 التشريع ذلك علي بالمحافظة ورسوله هللا طاعة وأجبنا ومن المطهرة، السنة ناالقر في نزل الذي الرباني

 علي المحافظة بوادر ومن 132 ايه نراعم ال .) تُْرَحُمونَ  لََعلُكمْ  َوالرُسولَ  اللَ  ا َوأَِطيعُو( تعالي قال النظام أو 
 .المنظمة في العمل والمواعيد العمل في االنتظام علي المداومة النظام،

ّنتماء العمل حب- 5  يتحقق خللها من التي أبعاده عليو العمل، طبيعة علي بالتعرف يبدأ العمل حب :إليه واالا
نْ ( تعالي قال فقد الهدف لْ  ف م  ا ة ذ ر مثْق ال   ي ْعم  يرا ه خ  نْ .. ي ر  م  لْ  و  ه ش را ة رذ مثْق ال   ي ْعم   . 8 - 7 اية الزلزلة ) ي ر 

 في يصب وذلك عمل، من به كلف وبما وتعالي سبحانه باَّلِل  واعتقاد إيمان إلي يستند للعمل الحقيقي االنتماء إن
 .تعالي اَّللّ  مرضاة

 وألن كاملة، الصورة رؤية علي قادرا نيكو أن المسلم القائد من يتطلب السليم الحكم :والتواضع الحكم حسن-6
 يتحقق أن وألجل الصحيح الوجه علي بها القيام يستطيع حتي العمل متطلبات إلي بشمولية ينظر أن يستطيع
 وقد حقيقتها، علي االشياء يري أن يستطيع حتي متواضعا يكون أن للقائد بد فل االشياء علي السليم الحكم
ا ق الا ( : رزقه الذي هللا علي وتكبر الحكم أساء عندما قارون تعالي هللا وصف ل ىا  وتِيتُها أ إِنهم  ل مْ  * ِعنِدي ِعْلما  ع   أ و 
نا  اْلقُُرونِ  ِمنا  ق ْبِلها  ِمن أ ْهل كا  ق دا  اَّللًّ   أ نًّ  ي ْعل مْ  ة ِمْنها  أ ش دًّ  ُهو   م  أ ْكث ُر  قُوه ْمعاو   . 78 أية القصص سورة )ج 

 يتعامل أن المسلم القائد علي تفرض . االنسانية القيادة :المقدرة عند والعفو ومحبتهم بالمرؤوسين الرحمة-7
 للخطأ قاصدا يكن لم وأخطاء زالت عن المقدرة عند والعفو والرغبة محبتهم واظهار بالرحمة المرؤوسين مع

 إذ بالعقوبة يتفاخر وال ندم، دون وعفوه القائد صفح يكون أن علي صادق، وهو خطئه عن يعتذر من أو .منهم
ز( تعالي قال عاقب، جا يِّئاة   سايِّئاة ءاوا ا سا ن   ِمثْلها أاْصلاح   عاف ا فاما  الشوري )الظااِلِمين   يُِحبّ  الا   إِناه   اًلّل   عالاى فاأاْجُره   وا

 . 40 أية
 
 النمط اختيار علي اقادر المسلم القائد يكون أن األتباع مع التعامل يتطلب :التعامل في والوسطية الحزم-8

 هللا صلي هللا رسول يخير ولم واللين، الشدة بين وسط لكونه الحزم نمط ، األنماط وأشهر للموقف، المناسب
ك ذ لك  ( تعالي قال .لها وسط واختار إال أمور عدة بين وسلم عليه ع ْلن ا و  س طاا مةا أ كمْ  ج   . 143 أية البقرة )و 
 المواقف لمواجهة وذلك البأس وشدة الشجاعة عن المسلم القائد يستغني ال :النفس وضبط والصبر الشجاعة- 9

صابروا اْصبُِروا آَمنُوا نَ ذيِ ال أَيَُّها يَا( تعالي قال االزمات أوقات في الوضع علي والسيطرة والقدرة الصعبة   وا
ا را  . 200 اية ناعمر ال سورة ) تْفلحونا  عالكمْ  اًللا  تقوا ا و بطواوا
 

 Shuaa al-otaibi 

                             

 

 ة وإدارة منظمات الفصل الخامس:القيادة التحويلي                           

 (21القرن )                                                   

 

 أوالً : المقدمة

 على مستوى او الدول مستوى على سواء العالمية بالمتغيرات المتأثرة العوامل اهم من هي االدارية القيادة 
 مع متغيرات التأقلم يستطيع متجدد اداري قائد وجود الى ماسة حاجة هناك اصبحت لذا , المنظمات
 . المختلفة العصور

 عصر يختلف وهو والعشرين الحادي القرن إلي العشرين القرن من ونشاطاته نظمه بكافة العالم أنتقل 
 )والعلوم والتكنولوجيا والزراعة الصناعة ( في السابقة العصور عن جذريا

 التاريخفي  شمولية تحولية عملية وهي والمعلومات االتصاالت وثورة التقنية الثورة عالم في االن نحن 
 النموذج يتفق مع بما والتأثير التأثر حتمية والقادة المنظمات على فرض مما الحياة حقول شتى تشمل

 . الحياة اوجه كل في العالمي
 تجاه هذه عليه االتفاق يجب الذي المبدا فان لذا)) التغيير((هو المستقبلية المتغيرات في المشترك العامل 

 الديناميكيةمن  حالة في تعيش المنظمات جميع الن وذلك التغيير إدارة في القيادة دور هو المتغيرات
 مع والتعامل واالبتكار والتجديد القيادة علي قادرة جديدة إدارة إلي حاجة في فإنها ولذاك .السريع والتطور

 .كفاءة أكثر بشكل المتغيرات
 القرن مجتمع إلي للنتقال بالمنظمات القيادي النمط باعتبارها التحويلية القيادة أهمية علي الكتاب أبرز أكد 

 هذا ويتضمن ,وتقنياته وتحدياته لمتطلباته أفضل واالستجابة بشكل ,فيه الفعال والتعايش والعشرين الحادي
 .,المنظمة مستقبل عليه يكون أن لما يمكن رؤية القيادة من النمط



 29الصفحة 

 

 في العاملين لدي والدافعية للتغير الحماس ويخلق االلتزام علي يبني قيادي نمط التحويلية القيادة تعبر 
 المهني بنموهم المتعلقة لألمور بإمكانية التخطيط واإليمان ,بالمستقبل األمل لديهم ويزرع ,المنظمة
 .وإداراتها

 علي القادر اإلداري العالمي القائد هو يعتبر , عصره متطلبات مواكبة يستطيع الذي اإلداري القائد إن 
 التقليدي القائد من أكثر منظمته أهداف إلي تحقيق األقرب وهو ,عالمي مستوي علي لتصبح منظمته تحويل
 .والجمود بالثبات يتصف الذي

 لمصلحة اهتماماتهم الشخصية لتحويل التابعين ويحفز واقع إلي الرؤية يحول الذي هو ,التحويلي القائد 
 احتياجات وتلبيت ,الوظيفة مخرجات وقيم بأهمية معرفة أكثر التابعين جعل خلل من ذلك ويتم .الجماعة
بالثقة  التابعين يشعر لذلك وكنتيجة ,المنظمة ألجل الفردية بمصالحهم واقناعهم بالتضحية ,التابعين وطلبات

  .المتوقع من أكثر أعمال بإنجاز ويندفعون القائد تجاه واالحترام
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ("21خريطة "القيادة التحويلية وإدارة منظمات القرن)
 
 أتباعه فيها علي القائد يؤثر التي الداخلية بالعلقات ترتبط عملية التي القيادة بأنها التحويلية القيادة وصفت, 

 .التحديات لمواجهة سلوكهم تغير علي التأثير ينسحب وبتالي
 وبناء ,المنظمة أفراد وافتراضات اتجاهات في المؤثرة الرئيسية التغير عملية :التحويلية القيادة وعرفت 

 من أتباعه وتمكينهم في القائد بتأثير تتعلق انها إي ,المنظمة ورسالة واستراتيجيات بأهداف االلتزام
 .المنظمة في التغير عملية في المشاركة

 القادة والتابعين تمكن بطريقة أخرين مع بااللتحام أكثر أو شخص يقوم عندما تحدث التي العملية تلك هي 
 وتلبي تشبع الرغبات التي والدوافع والسلوكيات األخلق من أعلي لمستويات البعض بعضهم رفع من

 .االساسية التابعين بقيم تهتم والتي والطموحات االحتياجات
 ثانيا :عالمية  القيادات اإلدارية ومسئوليتها في المنظمات الحديثة

               (1) 

 عالمية القيادات اإلدارية 

 ومسئولياتها في المنظمة 

 

             (8) 

 متطلبات ومهارات بناء     

 القيادة التحويلية       

 

              (7) 

 عناصر عملية القيادة       

 التحويلية         

 

              (2) 

 متغيرات وظروف منظمات       

 (21القرن )          

 

القيادة التحويلية وإدارة           

 (21منظمات القرن )

 

                  (6) 

 خصائص ومهام القائد التحويلي                                        

           (3) 

التحديات التي أفرزتها متغيرات   

 (21القرن)

 

             (4) 

 القائد التحويلي وموقفه      

 من التحديات المستقبلية       

 

              (5) 

 حاجة القائد اإلداري        

 التحويلي الى التغيير       
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 عالمية وأن ,العالمية مصاف المنظمات إلي بمنظمته الوصول لضمان اإلجراءات بعض اتخاذ القائد علي 
 .العالمية ثم والدولية اإلقليمية إلي المحلية من اإلدارة أساليب تحويل ضرورة إلي أدت قد اإلدارية القيادة
  :يلي بما قيامه خالل منظمته من على العالمية االدارة وفنون منظومات يطبق الذي هو العالمي االداري القائد
 العالمية اإلدارية الثقافة تبني 1-
 االستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التخطيط 2-

 الشاملة الجودة إدارة تبني 3-

 العالمية مع البورصات والتعامل العالمية األسواق من االستفادة 4-

 المباشرة وغير المباشرة األجنبية االستثمارات توظيف 5-

 الجنسيات متعددة العمالة تشغيل 6-

 العالمية التكنولوجيا تطويع- 7
 العالمية بالشروط واإلنتاج العالمية بالمواصفات االلتزام- 8
  العالمية التسويقية الفرص اقتناص- 9

 العالمية والمحددات القيود على التغلب-10
 العالمية البيئة مع التعامل وسرعة مرونة 11-

 العالمية البيئة ديناميكيات وفق واالستراتيجيات السياسات تعديل سرعة-12

 21ثالثا :متغيرات وظروف منظمات القرن
 كافة علي التقنية وسيطرة ,العالمي االقتصاد انفتاح هو ,العالمية القيادات تواجه التي التحديات أهم من 

 الحر العمل وتشجيع ,القطاعات مختلف التنافسية في السوق ونمو ,واألعمال والمنظمات الصناعات
 علي المؤسسات الحكومية الرقابة وتخفيض

 أهم ومن ,والعالمية الضغوط المحلية مع للتفاعل العصر متطلبات أحد تعتبر التغير نحو القيادات توجه إن 
 االتفاقيات من عدد ظهور ,المؤسسات خصخصة ,السوق الحر اقتصاديات التغير لذلك دعت التي العوامل
 .العاملة القوي هياكل في والتغير السكاني والضغط ,الجنسيات متعدد الشركات ,العولمة تنامي ,الدولية
 :في المتغيرات تلك أهم وتتمثل

 الحر السوق اقتصاديات إلي التحول 1-
 العامة المؤسسات خصخصة 2-
 الدولية اإلتفاقيات علي التوقيع 3-
 واإلتصاالت المعلومات تقنية ثورة 4-
 العولمة ظاهرة تنامي 5-
 الجنسيات متعددة الشركات نمو 6-

 العاملة القوي هياكل في والتغيير السكاني الضغط-7

 مفهوم القوية،حيث تغير للدولة مطمعا أصبحت الخارجية األسواق أن :الحر السوق اقتصاديات إلي التحول 1:
 يعد ولم المحلي، العالمي واالقتصاد االقتصاد بين العلقة واختلف واالستثمار، والتجارة العالمي االقتصاد هيكل

 وتقنن تحكم التي الدولية االتفاقيات ظهور بعض إلي ذلك أدي المحلية، التجارية السياسات تطبيق باإلمكان
 النتائج، في النظر دون إليها للنضمام تتهافت الدول النامية وأصبحت حرة، عالمية سوق نحو التحول عمليات
 :الحر السوق اقتصاديات نحو العالم بالتحول الدول إقناع إلي القوية الدول وتسعي

 :الحر السوق إلي االنضمام واقع مالمح أهم

 تتوفر المواد إينما المنتجات تصنيع اليوم باالمكان أصبح فقد ومتكامل، وأحد إنتاج خط إلي العالم تحول 
 مكان في أرخص المطلوبة أجزائها بإنتاج وذلك الضروريتين، والمعرفة المهارات توفر إلي إضافة الخام،
 .واحد أنتاج خط العالم جعل مما مكان ارخص في وتجميعها.فيه صناعتها يمكن

 العالم مستوى على والخدمات المنتجات تنميط ( االنتاج عالمية ( 
 الواحد المنتج نجد حيث انتاج متكامل خط الى تحول العالم ( ومتكامل واحد انتاج خط الى العالم تحول 

 ) مختلفة في دول المصنعة القطع من عدد من مكون
 من تجيده وما اختصاصها على الدول المختلفة في الجهود تركيز ( الدول بين العمل وتقسيم تخصيص 

 مثل ) عمل
 والتطوير والبحوث الخدمات وتجارة انتاج )أ( فئة دول 
 المتقدمة التقنية الصناعات دول )ب( فئة دول 
 والغذائية والمكملة الثقيلة الصناعات دول )ج( فئة دول 
 االخرى المستهلكة دول ) هـ( فئة دول 
 2موحده وبأسعار عالمية لعملء واال الموردين نفس ( واحد عالمي سوق ظهور . 
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 عبر معلوماتية قرية الى العالم المعلومات وتحول اهمية زادت ( صغيرة ومعلوماتية تقنية قرية العالم 
 ) االنترنت

 الشخصي الكمبيوتر عبر مباشرة تحريك النقود باإلمكان اصبح ( بسهولة وانتقالها األموال رؤوس تدفق 
 ) بلد الى بلد من

 والجديدة الكبيرة للشركات االستثماريةالفرص  تعددت ( الدولية والتكتالت والتحالفات االستثمارات ظهور 
 21 القرن منظمات وظروف العالم بلدان معظم االجنبي في االستثمار لفتح نتيجة

 العام للقطاع التابعة واالجتماعية المؤسسات االقتصادية بعض بيع اعادة ( : العامة المؤسسات خصخصة- 2
 وعلى اشراف الخاص القطاع ثقافة نشر على قادرين اداريين قادة يتطلب الذي االمر الخاص القطاع الى

 . ) التغيير ذلك تجاه عمله يجب وما يحدث العاملين بما جميع وتوعية خصخصتها تم التي المؤسسات واصلح
 تتم وانها الدولية االتفاقيات هذه تتم يتعرف كيف ان عليه االداري القائد  ( : الدولية االتفاقيات على التوقيع- 3
 21 القرن منظمات وظروف) ذلك في تخصصت التي المنظمات من عدد خلل من

 الحديثة التقنية الوسائل مع االداري التعامل القائد على تحتم  ( : واالتصاالت المعلومات تقنية ثورة-4 
 .) منها واالستفادة

 والسلوك واالجتماع والثقافة كاالقتصاد والسياسة كثيرة امور فيها تتداخل ظاهرة   (:العولمة ظاهرة تنامي- 5
 ) معها التعامل المعاصر االداري القائد وعلى ذلك وغير

 وبيئة والكواكب كالبحار العامة قضايا الممتلكات ذلك في بما العالم، لشئون الدولية اإلدارة :العولمة تعرف
 .االرض
 :منها متعددة أبعاد للعولمة

 .االموال ونقل التجارة لحرية االسواق فتح في المتمثل االقتصادي البعد -
 .صغيرة قرية الكون أصبح حتي االتصال تقنية في ظهر الذي :االعلمي البعد -
 .المستخدمة الدول بين والبحثية العلمية المعارض كتبادل: العالمي البعد -

بالخصوصية  والتفرد الثقافية والممارسات الفكرية الحرية إلي الدعوة في العولمة لظاهرة :الثقافي البعد -

 .بالذات والشعور
 . دوليا الفكرية والملكيات الحقوق حماية في المتمثل :الفكرية الملكية بعد -

 وحمايتها عبر سماليالرأ الغرب يراها كما الديمقراطية المبادئ إلي الدعوة خلل برز الذي :السياسي البعد -

 .الحدود
 :العولمة ظاهرة تنامي اسباب

 .السوفيتي االتحاد بزوال الثانية العالمية الحرب انتهاء -
 .العسكرية من بدال الدولية العلقات علي االقتصادية المصالح سيطرة -
 .العالمية التجارة منظمة إنشاء -
 .االقتصادية التكتلت قيام -
ا  طابعا االنسان وحقوق الديمقراطية اكتساب -  . عالميا
 .الوطني للقتصاد التنافسية بالقدرات واالهتمام الخصخصة نحو المتزايد االتجاه -
 .والفضائيات الصناعية االقمار عبر االعلمي واالنفتاح االعلم عالمية -
 .وجنوب شمال إلي االنقسام وتعميق والتقني المالي والتجاري االقتصادي الدولي الصراع نمو -
 .لألداء العالمية بالمعايير وااللتزام ,الفساد وفضح ,الحكومات محاسبة نحو االتجاه نمو -
 .الديون العالمية أزمة وتفاقم . ةيمالعال االقتصادية واالزمات ,الكبري المالية المؤسسات واسقاط سقوط -
 .والفقر والتصحر التلوث بأزمة االهتمام -

 :العولمة ظاهرة مواجهة في تساعد التي اإلجراءات
 من واالستفادة ظاهرة العولمة مع والتكيف المدي طويلة رؤية ببناء عنيتٌ  تنافسية تنموية استراتيجية تبني -

 .تتيحها التي الفرص
 .والتعليم الخبرة دور من واالستفادة ,الدولة أو للتنظيم النسبية المزايا علي االعتماد -
 .العالمية المنافسة علي للتغلب الجودة وتحسين االنتاجية زيادة -
 .المختلفة والخدمات للمنتجات العالمية المعايير تبني -
 .الحر السوق اقتصاد نحو والتحول والتطوير العلمي البحث في االستثمار -
 .والخارجي الداخلي والتعاون والتبادل المشاركة شبكات تقوية -
 21 القرن منظمات وظروف .التاهيل واعادة والتدريب التعليم خلل من البشرية الموارد في االستثمار -
 على تسيطر وهي الشركات هذه تعرف على ان االداري القائد على   (:الجنسيات متعددة الشركات نمو-6 

 . ) واستخداماتها ومبيعاتها التقنية انتاج وعلى العالم اقتصاد من كبيرة نسبة
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 والقوة العاملة القوى على ينعكس التضخم السكاني(  : العاملة القوى هياكل في والتغيير السكاني الضغط- 7
 ) االستهلكية

 21رابعا :التحديات التي أبرزتها متغيرات القرن

 تخفيض خلل من عليه ويمكن التغلب العالمية التغيرات افرزتها التي التحديات اهم من وهو .المنافسة تحدي 1-

 ممكن حد اقل إلي التكلفة

 شديد مناخ في التعايش لتحقيق فرص اللزم التحول احداق خلل من عليه التغلب ويمكن :العولمة تحدي 2-

 .وقت ممكن اقل في االعمال إداء في واالسراع ,المنافسة

 عدم ,للمشكلت المثلي عن الحلول بالبحث عليه التغلب يمكن :للموارد األمثل اإلستخدام علي القدرة تحدي 3-

 .للموارد مثلاأل واالستخدام ,مورد أي تبديد

 هدف اصبحت , من المنظمات كثير عند واألزدهار والتميز التقدم مقياس هي الجودة :الشاملة الجودة تحدي 4-

 منشأة لكل
 االنتاج اساليب علي النها تؤثر , اإلدارية القيادات تواجه التي التحديات أكبر أحدي :التكنولوجية التحديات- 5

 وغيرها .والتقييم االنتاجية والدورة ,االدارة وطرق

 متغير عالم في القرار إتخاذ تحدي 6-

 خامسا :القائد التحويلي وموقفة من التحديات المستقبلية 
 لعملية يروج والذي الذاتية والتنمية لتحقيق اإلنجاز العاملين مستوي من يرفع الذي هو التحويلي القائد يعرف
 بالقضايا العالمية والوعي العالية، الهمم األتباع في ويستثير المجموعات والمنظمات، وتطوير تنمية

 ا.بأنفسهم ثقتهم وزيادة الرئيسية،
 الجديد القرن متغيرات ظل فى التحويلى االدارى القائد موقف فى التغييرKotler,1999 

 .)االستراتيجيات-األهداف-الرؤية-الرسالة (المدى بعيدة جديدة مستقبلية رؤية ايجاد-1
 -الرؤية -فهم الرسالة على وتشجيعهم بينهم، الواحد الفريق روح بث خلل من العاملين على التأثير- 2

 .االستراتيجيات -األهداف
 .على المعوقات للتغلب بالقوة وتزويدهم بالتغيير المتعلقة االنسانية العاملين حاجات اشباع-3
 .المنافسة على قدرتها تطوير و التغيير لتحقيق .العاملين مع طيبة علقات بناء-4

 مكلف هو ما إلي يتبناه باالضافه أن يجب الذي والقيادة االدارة اسلوب بين التحويلى القائد يفرق ان البد5-
 .التغير متطلبات مع التعامل ليحسن إدارية، مهام من به
 .المخاطرة روح و االبداع خلل من التوقعات، تفوق نتائج تحقيق6-

 لزيادة العالمية وذلك نحو اإلداريين القادة رؤية في تحول حدوث إلي دعت قد المستقبلية والتحديات التغيرات إن
 :التالية التحول للسباب إلي حاجة في والقيادة ,الجديدة الدولية التوجهات تلك مع التعامل علي قدراتهم

 .التنافسي المركز وتحسين الدولية المنافسة مواجهة علي القدرة زيادة -
 .الدولية واالزمات الفرص من االستفادة -
 .الدولية واالزمات المخاطر تجنب -
 .الوطنية للموارد االمثل التوظيف -
 .الدولية التجارة وفرص المعلومات تكنولوجيا من االستفادة -
 .المباشرة جنبيةاأل االستثمارات إدارة -
 .المستوردة التكنولوجيا إدارة -
 .النزاعات وحسم التفاوض مهارات وتنمية زيادة -
 .العالمية المنظمات مستوي إلي المنظمة وتحويل التغير إدارة-

 سادسا :حاجة القائد التحويلي إلى التغيير 
 التغيير الي بالحاجة الحالي القائد اعتراف عدم- 1
 خارجية فكرية رؤي تطوير- 2
 المتحولة المنظمات زيارة- 3
 بحكمة التغيير مقاومة مع التعامل- 4

 :التحويلي القائد في توفرها المطلوب واالبتكار والتجديد التغير علي القدرة سمات بعض
 .موراأل بزمام و األخذ المبادر -
 .اإلدارة عالم في والحاد السريع التغير مع التكيف -
 .ماماأل إلي المنظمات لتحريك الفعال التصرف -
 .المشتركة المنافع تعظيم أساس علي التعامل -
 .الداخل من وتقويتها المنظمات بناء علي القدرة -
 .المطلوب الوقت في المناسبة راتاالقر واتخاذ الحقيقية المشكلة علي التعرف -
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 .القائد من الصادرة القرارات علي الفعل ردود توقع علي القدرة -
 .الموقف مع تتفق بنسبة واإلدارة القيادة بين المزج علي القدرة -

 سابعا :خصائص ومهام القائد التحويلي
 عالية ومعايير ورسالة رؤية ذو 1-
 إلهامية شخصية ذو- 2
 حضارية نقلة الناس نقل هو وجوده مبرر- 3
 .واضح حضور التحويلي للقائد- 4
 الناس في جدا مؤثر- 5
 وعقولهم التابعين أفكار يستثير- 6
 المعقدة والمواقف الغموض مع التعامل- 7
 عالية إنتاجية تحقيق إلي بأتباعه الوصول- 8
 المحسوبة للمخاطر محب- 9
 :يلي فيما التحويلي القائد مهام الهواري حدد
 التغيير إلي الحاجة إدراك 1-
 والرسالة الرؤية صياغة 2-
 ومساراته التغيير نموذج اختيار 3-
 الجديدة اإلستراتيجية تكوين 4-
 المنظمة ثقافة خلل من االلتزام تعبئة 5-
 لها والتحمس األفكار لتبني الحماس خلق 6-
 االنتقالية الفترة دارةإ 7-

 ثامنا :عناصر عملية القيادة التحويلية

 التنافس إدارة 1-

 التعقيد إدارة- 2
 العالمي التوجه مع المنظمة تكييف- 3
 العالمية العمل فرق إدارة- 4
 التأكد وعدم المفاجآت دارةإ- 5
 المستمر والتدريب التعليم إدارة- 6
 وتنمية عالمي مستوى على بتجميع المعلومات المنظمة بأنشطة المتعلقة العمليات دارةإ ( التنافس إدارة- 1

 : على التنافس ادارة وتشمل التنافسية الميزة لزيادة المعلومات تلك استخدام على القدرة
 شمولي بشكل الحاكمة النجاح معايير وضع 
 تنظيمية معلومات ونظم شخصية معلومات نظام وضع 
 المناسب للشخص المناسب الوقت في المعلومات لتوصيل نظام وضع 
 وممارسات المنافسين حداثإ معرفة من للتأكد التنافسي التحليل عملية تحديث 

 طريق عن ويتم دفعة واحدة المتغيرات كثرة مع التعامل على القائد قدرة ( التعقيد إدارة- 2
 طرف مع كل العلقات عليه تكون ان يجب ما تمييز طريق عن العلقات إدارة 
 المناسب القرار التخاذ نقص المعلومات حالة في االحاسيس استخدام 
 تباينها كان مهما المصالح طرافأ بين التوازن تحقيق محاولة 

 بحيث المنظمة رسالة تحديد ، للتوجه العالمي مستقبلية رؤية وضع ( العالمي التوجه مع المنظمة تكييف3-

 .)العالمي التوجه مع يتلءم بما والسلوكيات والقناعات القيم تغيير تنسيق ، العالمي التوجه تعكس
 التحويلية القيادة عملية) العالمي المطلوب التعامل علىقادرة  فرق تشكل ( العالمية العمل فرق دارةإ4-

 غير وضاعواأل المتكررة مع المفاجآت للتعامل والمهارات القدرات تنمية ( التأكد وعدم المفاجآت دارةإ- 5
 . ) المستقرة

 مع ليتفق والمؤسسي الفردي التدريب والتعليم على قادر نظام وجود ( المستمر والتدريب التعليم إدارة- 6
 ) العالمية التوجيهات

 تاسعا :متطلبات ومهارات بناء القيادات التحويلية 
 الذات إدارة علي والقدرة الذاتي الوعي- 1
 المنظمة مستقبل حول المتمركزة المستقبلية الرؤية- 2
 الجماعة ديناميكيات فهم- 3
 العولمة متطلبات استيعاب- 4
 األتصال أساليب وتطوير التسهيلت مهارات توفر- 5
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 العاملين وتحفيز وتطوير تدريب- 6
 الموظفين عند الذاتي المنظمة والتطوير عند التعلم علي القدرة تطوير- 7

 :التحويلية القيادة تواجهها قد التي المعوقات بعض
 .الفعال القيادي الدور وغياب اإلدارة في ممارسة فراطاإل ، التحويلية القيادة جهود فشل في الرئيس السبب أن -
 .للمنظمة الحالي الوضع عن فيه المبالغ الرضاء -
 .والقوة السلطة تملك التي القيادات بين القوي فلالتحا غياب -
 .توصيلها علي القدرة ضعف أو رؤية إلي االفتقار -
 .اإلدارية المعوقات من مجموعة وجود -
 .وبشكل سريع القصير المدى  علي ملموسة ونواتج نجاحات تحقيق عدم -
 .عنه اإلعلن وسرعة الكبير األولي بالنصر الفرح -
 .ثقافة المنظمة جذور في تغير حداثأ علي التحويلية القيادات قدرة عدم -

 عاشرا :الفرق بين القيادة التحويلية والقيادات األخرى 

 القائد غير التحويلي  القائد التحويلي  األبعاد السلوكية

 يرغب في ابقاء الوضع دون تغيير  يكافح لتغيير الوضع الراهن عالقتة وتفاعلة مع الوضع الراهن

رؤية ثابتة متطلعة الى التغيير  األهداف المستقبلية
 المأمول 

تنبثق من الوضع القائم دون 
 تغييرات 

القابلية على المحكاة والمماثلة 
 لألخرين

توجة مشترك مع من هم في أفضل 
وضعية ورؤية مثالية لتحقيق 

 التمييز على األقل 

عدم الرغبة في االندماج مع 
 األخريين 

خبرة في استخدام الوسائل غير  الخبرة 
االعتيادية وتجاوز المألوف 

 والتقليدي 

خبرة في استخدام المتوفر له من 
 وسائل 

 معايير سلوكية تقليدية  معايير سلوكية غير تلقيدية  السلوك

 منخفض عالي  وضوح األلفاظ

قوة الشخصية معتمدة على الخبرة  أساس القوة ومصرها 
 واعجاب التابعين بالسمات 

قوة الموقع وقوة الشخصية 
معتمدة على الخبرة والوضع 

 االجتماعي 

تحويل اتجهات التابعين الى دعم  العالقة بين القائد والتابعين 
 وتنفيذ التغييرات الجذرية  

البحث على االجماع غي األراء 
واالعتماد على األوامر 

 توجيهات المباشرة وال

 
                                                                                         Shuaa al-otaibi 

 داري وفريق العملئد اإلالفصل السادس:القا                            

 أوال : المقدمة

 المنظمة أهداف لتحقيق البشرية الموارد تفاعل اهمية أو 

  ممكن حد أقصي إلي البشري العنصر طاقات استغلل 

  العمل فرق مبدأ علي القائم الجماعي العمل وتأكيد الوظيفي ءااإلثر خلل من البشري بالعنصر االهتمام. 

 ثانيا :مفهم فريق العمل وأنواعه
  مشترك هدف بينهم يجمع األفراد من مجموعة. 

  تعاونا الجميع فيه يبذل مشتركة مجهودات خلل من معين هدف لتحقيق تشكيلها يتم األفراد من مجموعة 

 .المشتركة بالمسئولية وااللتزام الشعور بينهم دويسو كبيرا،
 ما لفرق بين                                                    

 

 الفريق المجموعة
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 تلتزم األهداف الفردية 
 ينتظر اإلجراءات
 مناخ من المنافسة 

الحرص والحذر مع ما يقولون تصاعد الصراع 
 بسهولة  

 تلتزم األهداف المشتركة 
 يساهم في اإلجراءات 

 مناخ من التعاون 
صريحة وصادقة مع بعضها البعض الصراع هو 

 البناء 

 

 اإلنجاز فريق 

  المشكلت حل فريق 

  التطوير فريق 

  الرسمي الفريق 

  الرسمي غير الفريق 

 
 العمل فريق فيثالثا : دور القائد اإلداري في فريق العمل 

 ألهدافه الفريق وضع عملية تسهيل 1-

 الفريق أعمال جميع في للمشاركة جميعا الفريق داأفر تشجيع 2-
 البناءة والمواجهة الجماعي العمل أساليب استخدام- 3
 المهمة إلنجاز واضحة توجيهات إعطاء- 4
 عليه هم ما علي وقبولهم اآلخرين ماإحتر- 5
 بعناية إليهم ستماعو األ الفريق بأعضاء القائد قبل من الحقيقي اإلهتمام- 6
 .األشخاص بين المتبادلة الثقة لتمية العكسية والتغذية فاواإلعتر المصارحة علي القائم اإلنفتاح- 7

 :التالية الممارسات بعض تجنب يراإلدا القائد علي
 .الفريق علي السيطرة فرض 1-
 .الفريق أعضاء أحد مع تحدي أو منافسات أو عاصر في الدخول- 2
 .عليها والتركيز اآلخرين وأخطاء سلبيات عن البحث- 3
 .الفريق أعضاء بين اللنهائي الجدل من نوع أي في بالدخول السماح- 4
 .المناقشات سير بمقاطعة خارجي مصدر ألي السماح- 5
كة التعاطف أو القائد وضع بتقدير المستمرة المطالبة- 6  .له الوجدانية والمشارا

 رابعا :مراحل تطور فريق العمل 
 التكوين مرحلة-1

 العصف مرحلة- 2
 المعايير وضع- 3
 األداء مرحلة- 4
 
 

 

تصنيف
موكسون

مرحلة 
األداء

مرحلة 
وضع 
المعايير

مرحلة 
الصنف

مرحلة 
التكوين 
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 التشكيل مرحلة-1

 واألهداف الغايات في المشاطرة مرحلة- 2
 والسلوك األداء معايير وتحديد العمل خطوات تصميم مرحلة- 3
 األدوار وتحديد المهام توزيع مرحلة- 4
 وصيانته الفريق أداء مرحلة- 5
 االحتفال مرحلة- 6

  خامسا :المهارات الالزمة لفريق العمل 

 الفعال اإلتصال 1-

 اإليجابي اإلستماع 2-
 )العكسية( جعةاالر التغذية- 3
 الفريق أعضاء بين الخلف إدارة- 4

 العمل الفعالسادسا :خصائص فريق 
 المشاركة القيادة- 1

 المفتوح اإلتصال 2-
 الودية البيئة- 3
 المشتركة الفريق أهداف كاإدر- 4
  . جماعيا واألدوار المهام وتوضيح فهم- 5
 الفريق أعمال جميع في المشاركة6-

 الخلف مع التعامل في التحضر 7-
 تاراالقر إتخاذ يف الجماعي اإلتفاق- 8
 األساليب وتنويع الذاتي التقييم- 9

Shuaa al-otaibi 

 

 
 السابع الفصل                                                  

 الحديثة داريةاإل ساليبواأل اإلداري القائد                               
 

 أهداف الفصل:
  الحديثة اإلدارية األساليب تطبيق فى اإلدارى القائد دور شرح. 

  باألهداف اإلدارة مفهوم تطبيق فى اإلدارى القائد مهمة بيان. 

  الجودة تطبيق فى اإلدارى القائد دور توضيح. 

  الهندرة تطبيق فى اإلدارى القائد دور شرح. 

  الحكومة اختراع إعادة بتطبيق اإلدارى القائد علقة بيان. 

  المتوازن األداء بطاقة تطبيق فى اإلدارى القائد مهمة بيان. 

  المشاريع إدارة فى القائد دور توضيح 

 المقدمة:

 باألهداف واإلدارة اإلداري القائد :أوال   

 :Management by Objectivesباألهداف دارةاال 

 األهداف، الوسائل وتهمل على تركز االدارة كانت والرقابة التوجيه فكر لسيطرة ونتيجة الماضي في 
 واألهداف الوسائل بين والربط األهداف بتحقيق االهتمام داز العشرين القرن من الثاني النصف وفي ، 
 مع خطاب الموظف بإرسال قيام الى ويشير كر،ادر بيتر والباحث المفكر يد على المفهوم هذا وظهر 

 القائد او المدير ليقوم العام هذا الى تحقيقها يسعى التي األهداف فيه يوضح لمديره عام كل بداية
 )عمل دستور ( هذا ويسمى األهداف تلك على النهائي واالتفاق ذلك بعد بمناقشته

 باألهداف اإلدارة أسس
 تحقيقها المطلوب واألهداف وتحديد األولويات وضع على والعاملين القائد بين االتفاق :بالمشاركة دارةإل

 األداء ومقاييس معايير من االتفاق عليه تم ما حسب األهداف مراجعة :لألهداف الدورية لمراجعة
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 باألهداف والتعديلت المطلوبة المحققة النتائج ومناقشة مراجعة :العكسية التغذية
 باألهداف اإلدارة اسلوب نجاح في تساعد التي المقومات 

 .األهداف ووضع والرقابة والتوجيه التخطيط ومهارته القائد قدرة1-.

 .المختلفة اإلدارية المناصب أهداف وضع في معا داواألفر القائد اكراشت2-.

 .الواحد اإلداري للمنصب أهمية األقل واألهداف الهامة األهداف بين التمييز علي القائد قدرة3-.
  .األخري اإلدارية النظم مع باألهداف اإلدارة نظام وتوافق تكامل-4.

 الشاملة الجودة وإدارة اإلداري .وإدارة الجودة الشاملة  ثانيا :القائد اإلداري

 عن عميقة تنظيمية ثقافة لبناء يهدف ومستمر شامل إداري أسلوب أنها علي الشاملة الجودة إدارة تعرف
 .مرة وكل مرة أول من صحيح بشكل الصحيح العمل وأداء العميل خدمة فلسفة علي ترتكز الجودة
 :لديمنج الشاملة الجودة إدارة مبادئ
 الحرب بعد تطبيقها في اليابان سبقت لكن و. متعددة مبادئ لها ووضع ديمنج ادوارد األمريكي المفكر ابدعها
 الثانية العالمية

 . ءألداا تحسينل ستمرةم اياتغ طويرت عم فلسفتهاو لمنظمةا أاهداف تحديد -
 .لمنظمةا ستوياتم افةك ليع تفهمهاو لجودةل لجديدةا لفلسفةا نشرو تبني -
 .لذاتيةا الرقابةو لمستمرا التحسينب استبدالهو لجودةا تحقيقل لتفتيشا نع التوقف -
 عهمم لمدىا ويلةط علقات بتطوير استبدالهو لموردينا ينب لسلعيا لتنافسا ليع ناب راءلشا لسفةف ءإلغا -
 .قليصهات ليسو لنفقاتا ترشيدو
 .المستمر التحسين حون العملو رهيبت وند ألعمالا ديرت لتيا لجيدةا لقيادةا أصيلت تبني -
 .التحديثو لتغييرل لجوا تهيئةو قةالث خلقو لتغييرا نم لخوفا نع االبتعاد -
 .لمختلفةا ألقساما وظفيم ينب لتنظيميةا لعوائقا ليع ءالقضا -
 .لعاملينا أاهداف حقيقت يف اقعيةو أاكثر ياساتس ليع االعتماد -
 .لكميةا األهدافو لرقميةا لنسبا ياسةس ءإلغا -
 .لموظفل لمستمرا لذاتيا التطويرو لتعلما تشجيع -
 الشاملة الجودة إدارة تطبيق ومقومات أسس 

 العميل من ءالبد 1-.

 الموردين مع العلقة تعزيز 2-
 الواحد الفريق بروح الجماعي العمل- 3
 إدارية كفلسفة بالتغيير زاملتاال- 4
 المستمر التحسين- 5
 العاملين وتمكين تعزيز- 6
 :لتاليةا مواقفال تخاذا ليهاع إنف ، لكليةا جودةال دارةإ طبيقت يف نهام لمنتظرا الدورب لعلياا إلدارةا لقيام

 .لتقليديةا إلدارةا طرقو أاساليب نع التخلي -
 .وجودهاو  رهااااستمر أاساس أنهو لعميلا أهميةب فااالعتر -
 .لمطلقةا لمركزيةا حون لشديدا لميلا نم ااعتادته ماع االبتعاد -
 .لمنظمةا خدمةل إلدارةل لكليا لنظاما حسينت يشملل لجودةل همهاف تطوير -
 الشاملة الجودة وإدارة اإلداري.المؤقتةو لسريعةا الحلولو لروتينيةا لمشاكلا معالجةب فسهان غلش عدم -
 الشاملة الجودة إدارة تطبيق تسبق متطلبات 

 المنظمة ثقافة تشكيل إعادة 1-
 الجودة لبرنامج الترويج- 2
 والتدريب التعليم- 3
 العمل فرق تشكيل- 4
 العاملين وتحفيز تشجيع- 5
 فراواإلش والمتابعة الفني الدعم توفير- 6
 ستشاريينباال ستعانةاال- 7
 التطبيق تيجيةاإستر- 8

 ثالثا :القائد اإلداري وإعادة هندسة العمليات اإلدارية.

 القائم الوضع ترميم أو إصلح وليس الصفر نقطة من البد يعني  
 جوهرية تحسينات بهدف تحقيق جذرية بصفة العمليات تصميم وإعادة واألساسي المبدئي التفكير إعادة 

 والجودة والخدمة كالتكلفة الحاسمة ءاألدا معايير في فائقة
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 اإلداريةاألعمال انجاز وسرعة الخدمات وتحسن والعمليات العمالء على السريعة تركز 
 العمليات هندسة عادةإ أسلوب خصائص 

 جذري تغيير إحداث ليإ تهدف1-
 كامل تفرغ العمل فريق نفرغ 2-

 العمل نظم ءبنا بإعادة  القيام يمكن ال حيث لألولويات يخضع بنائها إعادة المطلوب العمليات اختبار إن-3
 .وأحد وقت في المنظمة في

 لألولويات بنائها عادةإ المطلوب ياتلالعم اختيار يخضع-4

  . اتمام وجديد متفوق تصميم الستحداث الهامية نظرة ليإ الفريق يحتاج-     5
 التدريب من كثرأ التعليم علي يركز-     6
 المشروع مدة تقليص ليإ يسعي     7-

 :نهاا ليع اإلداري السلوبا ذاه ليهاإ دعوي لتيا لعملا يئةب وصف
 .عمليات رقف ليإ خصصيةت ظيفيةو تادارإ نم لعملا حداتو يهاف تحولت بيئة -
 لمسئولياتا يف العمل فريق شتركي حيثب ركبة،م أاعمال ليإ سيطةب هامم نم لوظائفا يهاف تحولت بيئة -
 .المهامو
 ااختيار يف الشخصي للتقدير رصةف تركب ذلكو لتعليم،ا ليإ لتدريبا نم لموظفينا ورد يهاف تحولي بيئة -
 .عملال ءداأل لمناسبا ألسلوبا

 .لنتائجا إلي النشطةا نم المكافآتو ءألداا عاييرم يف لتركيزا يهاف تحولي بيئة -
 لمقدرةا ليإ ءألداا نم لترقيةا عاييرم يهاف تحولت بيئة -
 .والتنسيق باشرالم يرغ لتوجيها ليإ فاإلشرا نم إلداريينا لقادةا هامم يهاف تحولت بيئة -
 .لعملا رقف ليع قومي أافقي ليإ رميه نم لتنظيما يهاف تحولي بيئة -

  ياديينق ليإ قبينرام نم لمسئولينا افةك يهاف تحولي بيئة -

 :سلوباال هذا تطبيق تعترض قد التي العقبات 

 تغييرها من بدال العمليات تقويم محاولة 1-
 المبكر جعاالتر- 2
 العمليات علي التام التركيز- 3
 العمليات تصميم عادةإ عدا شي كل همالإ- 4
 اإلداري سلوباال هذا عن ءشي يعرفون ال أشخاص تكليف- 5
 البرنامج هذا لتطبيق محددة موارد تخصيص- 6
 ءالبنا أعادة لبرنامج اإلدارية القيادات حماس غياب- 7

 رابعا :القائد اإلداري وإعادة اختراع الحكومة 

 تعمل الحكومية وجعل األجهزة أدائها، وتحسين الدولة مؤسسات إصلح منطلق من االسلوب هذا يقوم 
 .الخاص القطاع كأجهزة

 البرنامج بهذا وعلقته الخصخصة إلي التحول. 

 الحكومي األداء تطوير عليها يقوم التي األسس 

 .الخاص للقطاع مساندة الحكومة تصبح أن 1 .

 .خدماتها تقديم في منافسة الحكومة تكون أن 2 .

 .للجميع واضحة رسالة للحكومة يكون أن 3 .

 .والروتين طيةراالبيروق من بدال النتائج علي الحكومة تقوم أن يجب 4 .

 . أوالا ء العمل رضا لتحقيق الحكومة تعمل أن 5 .

 .الربح تحقيق علي العمل نحو موجهة الحكومة تصبح أن 6 .

 الحديث العصر تارومتغي معطيات مع التفاعل علي قادرة الحكومة كون أن 7 .

 السوق تراعتبابإ األخذ علي الحكومة تعمل أن 8 .

 مركزية ال الحكومة تصبح أن 9 .
 خامسا :بطاقة األداء المتوازن.

 ويهتم المالية وغير المالية القياس أدوات بين يجمع األعمال لتنظيم اإلستراتيجي لألداء متكامل إطار 
 حاجات بين التوازن يحقق بما والعمليات اإلستراتيجيات بين ويربط والطويل القصير األجل في باألهداف
 .والمجتمع والعاملين والعملء المستثمرون وهم المعنية األطراف

 رؤية ضوء في والتشغيلية المالية المقاييس بين التكامل بموجبها يتم تيجيةااإلستر اإلدارة في جديدة طريقة 
 .البعيد المدى علي وإستراتيجيتها المنظمة
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 :أربعة أبعاد خلل من منظماتهم إلي النظر من المديرون تمكن

 .)الزبائن(العملء منظور-

 .المالي المنظور-
 .المنظمة داخل األداء عمليات منظور-
 .واإلبداع والتعلم النمو منظور-

 المتوازن األداء بطاقة وأهمية أهداف: 
 تيجيةااإلستر خططها وتطوير ءبنا في المنظمات تساعد 1 .
 اإلدارية الحوافز نظام تصميم في المنظمات تساعد 2 .
 ألهدافها تحقيقها مدي تقييم علي المنظمات تساعد 3 .
 والخارجية الداخلية البيئة بعناصر هتماماال موضع في المنظمة تجعل 4 .
 المنظمة تيجيةابإستر ءاألدا ربط في تساهم 5 .
 اليومية العمليات قبةامر علي العمل 6 .

 المتوازن األداء بطاقة وأبعاد محاور: 
 المالي المحور 1 .
 الداخلية التشغيلية العمليات محور 2 .
 البشرية الموارد محور 3 .
 البيئي البعد محور 4 .

 الوقت في ءاألدا أن مؤكد الماضية، الفترة في هاءأدا عن ءسوا يعبر ال للمنظمة المالي ءاألدا إن :المالي المحور
 مع البشري، للمورد والنمو والتعلم الداخلية والعمليات ءكالعمل األخرى بالنواحي االهتمام تم لذا هن،االر
 أرباح وتحقق مستقر مالي مركز في الحاضر الوقت في تكون قد فالمنظمة .بينهما فيما النسبية األهمية عاةامر

 أمام نبدو كيف :التالي السؤال حول يتبلور المالي البعد المستقبل، في هاءبقا يضمن ال وحده ذلك ولكن جيدة
 نمو قياس :المثال سبيل علي الجانب هذا في المستخدمة المعايير ومن للمنظمة؟ الممولة أو المساهمة فااألطر
 سأر علي والعائد النقدية نادور ومعدل المنتج، وحدة تكلفة في االنخفاض األصول، وبيان التكلفة وتحديد الدخل
 .المال
 العمليات وتحسين تطوير علي الدائم العمل أهمية إلي البعد هذا ويشير :الداخلية التشغيلية العمليات محور

 عن العام ءالرضا الجانب هذا في المتبعة المقاييس ومن فيها، تبدع التي العمليات دامةوإ للمنظمة الداخلية
 .منافسيها علي بها وتفوق المنشاة تقدمها التي الخاصة تاالمميز وعدد المنتج أو الخدمة

 :فرعية عمليات ثالث من تتكون الداخلية التشغيل عمليات أن
 ءالعمل حاجات بمقابلة الخاصة والعملت والخدمات السلع بخلق الخاصة بالعمليات وتتعلق االبتكار عملية -

 .واإلنتاجية العلميات تكنولوجيا وتحسين
 الزمن وتخفيض العملء والخدمات إلي السلع وتوصيل بإنتاج المتصلة العمليات في وتتجسد التشغيل عمليات -

 .الخدمة أداء أو السلع لتوصيل اللزم
 .العميل يطلبها التي بالسرعة الدقة البيع بعد ما خدمات إلي تؤدي التي العمليات وهي البيع بعد ما خدمات -

 والخلقة، اإلبداعية األفكار مصدر هم فالعاملون المنظمة، لدي مال سأر يمثل وهو :البشرية الموارد محور
 تهماقدر تنمية علي العمل من بد ال ثم ومن المنظمة تقدمها التي والخدمات المنتجات بتصميم يقومون من وهم

 .المفيدة بالمعارف ومدهم الجديدة األساليب كل علي بالتدريب دائما وتعهدهم تهماومهار
 الخارجية فااألطر أمام بيئية أو أجتماعية مسئولية مسئولة المنظمة ان إلي البعد هذا يشير :البيئي البعد محور
 المحافظة أو المجتمع خدمة إلي الربح تحقيق مجرد من قليل يتغير أن البد هدف فإن وبالتالي والمجتمع، والبيئة
 .الربح بتحقيق االهتمام جانب إلي البيئة علي
 :نودب مسخ نم تكوني لسابقةا لمحاورا نم حورم كل
 .المنظمةب الخاصة تيجيةارإلستا أاو لرؤيةا أاو ألساسيةا لمهمةا حققت لتيا تجيةاإلسترا األهداف -
 .لمرسوما تيجياالسترا لهدفا حون لتقدما ديم عكست لتيا المقاييس -
 .قياسم كلل ليهاإ لوصولا لمطلوبا لقيما حددت لتيا ءألدال لمستهدفةا القيم -
 ألداءل المستهدفة القيم إلي لوصولا لتسهيل هاب قيامال جبي لتيا لتمهيديةا ئيةاإلجرا الخطوات -
 . داءاأل لتقويم مهيدات أاساسي اءإجرك لمستهدفةا القيمب قارنتهام تمي وفس التيو ءألدال لفعليةا القيم -

 ساسا :إدارة المشاريع.

 :البداية هذه تحديد في اختلف هنالك أن نجد حديث كعلم المشاريع إدارة انطلقة :المشاريع إدارة تطور حلامر
 ذكر حيث من أقدم تاريخا آخرون ويضع الذرية، القنبلة طور الذي مانهاتن مشروع مع بدأت أنها البعض ذكر
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 قبل من ، م 1910 العام في المستقيمات مخطط تقنية ظهور مع كانت المشاريع إدارة لعلم الحقيقة البداية أن
 :التالي في المشاريع إدارة تطور شهدت التي حلاالمر أهم بين التميز يمكن عام وبشكل .جانت هنري العالم

 .المشروع إدارة يميز معرفي ءبنا وجود بعدم المرحلة هذه وتتميز : 1950 قبل ما مرحلة -
 األساليب استخدام المرحلة، هذه ملمح ابرز من :الماضي القرن من التسعينات قبل إلي :الخمسينات مرحلة -

 .الحرج المسار أسلوب .األساليب هذه ومن الكبيرة المشاريع وخاصة عالمشرو إدارة في الكمية
 اإلدارة مدخل واستخدام للمشروع تيجيةاراإلست باألبعاد االهتمام :الحاضر الوقت حتي التسعينات مرحلة -

 المشروع طبيعة مع تتناسب إدارية مهارات من يتطلبه وما مشروع ية كلخصوص علي يركز الذي الموقفية
 .به المحيطة والبيئة

 أنشطة علي التقنية واألساليب واألدوات والمهارات المعرفة تطبيق بأنها" المشاريع إدارة يعرف  
 من وتكاملها وعاتالمشر إدارة عمليات تطبيق طريق عن ذلك ويتم المشروع متطلبات لتحقيق المشروع
 .المشروع أهداف تحقيق عن المسئول هو المشروع واإلغلق" ومدير والتحكم والتنفيذ والتخطيط االبتداء

 المشاريع برز بإدارة االهتمام أن البعض يري حيث ، العلم هذا إلبراز العلماء من جهود هنالك كانت لقد 
 الحديثة طلب المجتمعات خواص بسبب المشاريع إدارة وبرز )اإلدارة تحرير( بيتر طوم كتاب طباعة مع

 المعرفة تضاعف :هذا الطلب في المؤثرة القوة هذه ومن :لإلدارة جديدة طرق تطوير تتطلب والتي
 في العالمية األسواق في تطوير التنافس والمعقدة، المركبة والخدمات السلع علي الطلب زيادة البشرية،

 حلها المعتاد من كان والتي المشاكل في حل العمل فرق استخدام إلي أدت والتي .والخدمات السلع مجال
 األفراد بواسطة

 حياة دورة فهم إطار وفي بالمنظمة المشروع ارتباط كيفية يحدد الذي المشروع تنظيم نطاق ضمن ومن
 :التالية العناصر فهم نحاول سوف وتنظيمه المشروع

 .المشروع حياة دورة -
 .المشروع تنظيم -
 الحكومية المشاريع إدارة -
 .المشروع منهجية -
 غيرها يضم بينما حلامر خمس أو أربع تضم عادة المشروع حياة دورة حلامر أن : المشروع حياة دورة -أ

 المشروعات حياة دورة تعريف في األفضل هي يقةطر بوجود الزعم يمكن ال حيث أكثر، أو سبع
 المشروع تعريف مرحلة 1 .
 المشروع تصميم مرحلة 2 .
 المشروع تنفيذ مرحلة 3 .
 المشروع تطوير مرحلة 4 .
 المشروع ارتباط كيفية توضح التي األساسية الوظيفة المشروع تنظيم يعتبر : المشروع إدارة تنظيم -ب

 أكبر منظمة من ءجز عادة المشروعات تمثل حيث نفسه، المشروع تحكم التي التنظيمية واألسس األم بالمنظمة
 .المشروع من
 الهادفة وغير )للربح الهادفة( التجارية :تصنيفات اربع إلي المشاريع بيئة تصنف :الحكومية المشاريع إدارة -ج

 بحسب التجارية المشاريع عن للربحية هادفة لغير الحكومية المشاريع وتختلف والعسكرية، والحكومية للربح،
 :التالي

 مديري يتغير كذلك الهادفة للربح وغير الحكومية المشاريع إدارة في أهمية أقل االقتصادية العوامل تعتبر-
 .اإلدارية االستمرارية في مشكلة تشكل والتي فترة المشروع خلل رمتكر بشكل البيئات هذه في المشاريع

 .التجار الباعة قبل من يتم تطويرها التي الخدمات أو المنتجات علي الحصول سبيل في الميزانية أموال إنفاق-
 إلي منهجيةللا من المشاريع إلدارة التاريخي التطور من المشاريع إدارة انتقلت :المشاريع إدارة منهجية .ج

 . علمية، وتقنيات وأدوات أساليب دخول
 

 Shuaa al-otaibi 
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الفصل الثامن                                                            

مهارات القيادة اإلدارية الحديثة                                                   

 :الفصل أهداف
 .الشخصية بناء في ودورها الذاتية اإلدارة بأهمية الطالب وعي زيادة 1 .
 .القائد نجاح في ودورها الوقت بإدارة التعريف 2 .
 .ذلك في القائد ودور وإدارته التغير عملية شرح 3 .
 .معها التعامل وكيفية القائد تواجه التي العمل ضغوط إدارة نقاش 4 .
 .معها والتعامل واإلخفاق الصراع إدارة بكيفية القائد تعريف 5 .
 .االجتماعات إدارة في القائد قدرة تنمية 6 .

 .الذات إدارة -
 .الوقت إدارة -
 .التغير إدارة -
 . الصراع إدارة -
 .العمل ضغوط إدارة -
 .اإلخفاق إدارة -
 .االجتماعات إدارة -

 أوال :القائد اإلداري وإدارة الذات :
 واستغللها تهاومهار تهابقدر ومعرفته اآلخرين مع يتعامل بما نفسه مع التعامل علي الشخصية القائد قدرة تعني

 النفس ضبط علي والقدرة الذاتية ومشاعره عواطفه علي التامة السيطرة خلل من شخصيته وبناء بفعالية،
 .والمعنوية المادية ومستوياتها أنواعها بمختلف والشهوات

 :الذات إدارة أسس 

o  الشخصية للحياة واضحة رسالة القائد لدى- 

o  الذاتية األهداف وتحديد بوضع يلتزم. 

o  الشخصي االنضباط من عالية درجة. 

o  بها والوفاء بااللتزامات التعهد . 

o  العامة االنتصارات تسبق الخاصة االنتصارات أن علي التأكيد 

o  واالنفعالي العاطفي والنضج االتزان. 

o  االخرين مع التواضع. 

o  لألخرين حسنة قدوة . 

o  ا  وليس تعاملته في سهلا  يكون أن  .ضعيفا

o الذات وإدارة داريبأخطاه يعترف 
 عليها، والحفاظ الذات في غرسها يجب مبادي سبعة هنالك أن م 1998 كوفي ستيفن يري :الذات إدارة مبادئ

 للنضج حلامر ثلث ضمن مبادئ السبع هذه وتاتي السليم، بالشكل وادارتها ذاته علي السيطرة القائد ليستطيع
 :كالتالي :الذاتي

 المبادئ خلل من الذات علي خاصا اا انتصار وتتطلب :لآلخرين الشخصية التبعية مرحلة :األولى المرحلة
 :التالية
 الذاتية المتطلبات مواجهة في السبق قصب يأخذ وأن حياته، أمور كل في اا مبادر القائد يكون أن :االول المبدأ

 .سواء حد علي والتنظيمية
 بالمصير الشخصي المسبقة المعرفة من انطلقا وذلك ذهنه يف واضحة والنهاية القائد يبدأ أن :الثاني المبدأ
 .للقائد
 .البداية في األولوية ذات األمور القائد يضع أن :الثالث المبدأ

 نسمية أن يمكن ما يتحقق له االول بالمرحلة القائد مرور بعد :الشخصية االستقللية مرحلة :الثانية لمرحلة
 الحاجة تظهر المرحلة هذه وفي .التبعية عن والعمل بعيداا  التصرف في ذاته تقوي التي الشخصية باالستقللية

 :التالية المبادئ خلل من ذلك ويتحقق المطلوب إلنجاز العمل االخرين مع التعاون إلي
 .للجميع المكسب تحقيق بصيغة التفكير :الرابع المبدأ
 .له والشرح إلفهامه لهم الفرصة واتاحة االخرين فهم محاولة :الخامس المبدأ
 االخرين مع اإلبداعي التعاون :السادس المبدأ

 :تبني في هذا االجراء حدد وقد وتجديدها، عليها والمحافظة والمبادئ العادات تبني :الثالثة المرحلة



 42الصفحة 

 

 جوانب أربع حول شحذ الهمم علي القائم التجديد ويتمركز الهمم، وشحذ العزائم بفتق التجديد :السابع المبدأ
 :رئيسية

 .التمارين مثل الرياضية نشطةاأل علي ويقوم الجسدي الجانب :االول الجانب -
 .بها إلتزمه ويؤكد ومعتقداته مبادئه القائد يتعهد عندما وذلك :الروحي الجانب -
 الذاتي البرنامج وفحص االستقلل علي الذهن تدريب من نوع وهو :العقلي الجانب -
 .معني لحياته يجعل االخرين حتي مع يتواصل أن يجب ولهذا ، بمفرده يعيش ال فالفرد :االجتماعي الجانب -

 :الذات إدارة صعوبات
 .القائد حددها التي الشخصية والطموحات الرغبات تحقيق صعوبة 1 .
  .ذاته مع وتعامله القائد تطلعات علي اآلخرين تأثير 2 .
 .الخيال من ضرب ذلك وأن الذات، إدارة أهمية بعدم االعتقاد 3 .
ا، الشخصية التوجهات بمعرفة االعتقاد 4 .  إلدارة علقة ال وأن والوقوف عندها لمراجعتها حاجة ال وأنه سلفا
 .التطلعات بتحقيق الذات
 أن يمكن الشخصية أن التطلعات في الثقة وعدم الحياة، في شخصياا تحقيقه يريد بما القائد إلمام أو وعي عدم 5 .
 .المنظمة أو العمل خلل من تتحقق
 .الذات إدارة تقييم عند اآلخرين مع وتعامله لذاته القائد نظرة بين الربط عدم 6 .
 :الذات إدارة سمات أهم
ا  نمواا  الشخصية نمو -  .المتبادل االعتماد ثم االستقلل إلي الغير علي االعتماد من االنتقال طريق عن فعليا
 .والجسد والروح والعاطفة العقل في الكامنة الشخصية الطاقة تنمية -
 .اإليجابي واالستماع اإلصغاء، علي القدرة -
 .المواهب وتنمية الفكري للنضوج كمدخل والتعليم والتعلم التدريب تبني -
 .بأفكاره االخرين إقناع علي القائد قدرة -
 .االوضاع تصحيح نحو االنطلق نقطة باعتباره النقد تقبل علي وقدرته القائد تعود -
 .التغيير مقاومة علي التغلب علي القائد قدرة -
 .فهمه علي ومساعدتهم االخرين فهم علي القائد قدرة -

 ثانيا :القائد اإلداري وإدارة الوقت 
 المسئولين ومن فعاالا  قائداا  المدير تجعل التي النشاطات علي للتركيز الرسمي العمل وقت واستغلل توفير

 .وأمانة واخلص عالية وانتاجية بكفاءة اإلنجاز إلي يسعون أشخاص والعمال كالموظفين اآلخرين

 
ا إيجابي اهتماما يعطون ال وبتالي بالوقت، علقة إي تربطه ال اإلداري القائد أن البعض يري  وهذا للوقت، ا

 تكون وأن الوقت نحو اتجاهاته يطور أن يجب فهو والعشرين، الحادي القرن قائد عليه يكون أن يجب ما يخالف
 :التالية اإلجراءات أتباع خلل من ذلك وستحقق .به إيجابية علقته

 .إيجابي بشكل وتركيزه وتوجيهه التفكير بوضوح االهتمام -
 .الجيدة الذاكرة وتطوير والتفكير العمل في والموضوعية العقلنية -
 .الذاتي االنضباط تحقيق علي القوي والتصميم اإلدارة تنمية -
 . الوقت مع التعامل وفي التفكير في العلمي المنهجي األسلوب إتباع -
 .الوقت مع التعامل في والدقة المواظبة -
 .بايجابية والمبادرة الوقت مع التعامل في الهدوء -

 طبيعة الوقت 
 الوقت أغلى مايملك اإلنسان.-1

 مورد محدود.الوقت -2
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 الوقت اليمكن تعويضه.-3

ا. -4  الوقت يمضي سريعا

 استغلل الوقت يزيد من قيمته.-5

 الوقت إدارة في الشائعة األخطاء

  وتوفيره الوقت ترشيد بين الخلط. 

  أفضل بشكل ادائها يضمن بنفسه أعماله لجميع القائد اداء بأن االعتقاد . 

  ا  الوقت ادارة بأن االعتقاد  .ضياعه في  سببا

  األهمية نفس الموضوعات كافة اعطاء. 

  تحسينها بحجة القرارات اصدار في التأخير. 

  تخطيط الى تحتاج ال اليومية األنشطة بأن االعتقاد 
 الوقت مضيعات

  الوقت نفس في العمل بنفس القيام. 

  المسؤوليات غموض. 

  الفعال غير االتصال. 

  التفويض وعدم المركزية. 

  ال قول (الرفض على القدرة عدم (. 

  الفراشة داء ( المهام اكمال عدم (. 

 االجتماعات كثرة 
 .  والقرارات األعمال تأجيل. 
 والزوار الهاتفية المقاطعة .  
 الورقية األعمال كثرة 

 بفعالية الوقت إدارة سبل
  بدقة والمهام الوقت تخطيط. 

  بفاعلية المكتب ادارة. 

 التفويض استخدام حسن. 

 للتصال الفعالة االدارة. 

 كمورد الوقت استثمار. 

 المدير ادارة ( أعلى الى االدارة (. 
 ثالثا :القائد اإلداري وإدارة الصراع

 فرد اعاقة أو منع إلي المنظمة ويؤدي في يحدث الذي الجماعي أو الفردي السلوك ذلك بأنه الصراع يعرف 
 .معينة أهداف تحقيق من التنظيم جماعة أو

  الرضا تحقق بطريقة ومعالجته النزاع أطراف بين اإلداري القائد تدخل بأنها تعرف الصراع إدارة اما 

 الطرفين أحد أهداف أو التنظيم بأهداف اإلضرار دون أهدافهم بتحقيق للجميع
 عاالصر أسباب

 شخصية أسباب- 1
 تنظيمية أسباب 2-

 :الشخصية األسباب

 .الشخصية الصفات تفاوت -

 .واالتجاهات اإلدراك اختلف -

 .الشخصية الفردية االختلفات -

 .وحركاتها وجودها في حولها تتمحور التي القيم واختلف الرسمية غير التنظيمات تعدد -

 .االعتمادية العلقات -

 الدور صراع -

 :التنظيمية األسباب

 .المنظمة أنشطة بين التداخل -
 .التنظيم في بالعاملين المناطة والمسئوليات الصلحيات تحديد عدم -
 .االتصال معوقات -
 .المشتركة القرارات -
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 .الموارد علي التنافس -
 .واألهدف المصالح تباين -
 .العاملين ثقافة اختلف -
 .اإلدارة تسلط -

 :عاتاالصر إدارة تيجياتااستر من :عاتاالصر إدارة أساليب
 .التنافس -
 .والمجاملة التساهل -
 .التجنب -
 .التعاون -
 .التوفيق -

 التالية باألساليب اإللمام عليه فإن ع،االصر مع التعامل في القائد يتبعها التي تيجيةااإلستر عن النظر بغض
 :بفعالية دارتهو إ عراالص في للتحكم

 .المشاركة إمكانية توفير -
 .عاالصر موضوع تجزئة -
 .التنفيذ خطوات توزيع طريق عن تحقيقها ووسائل األهداف إيضاح -
 .ودقيق وأضح بشكل األدوار تحديد -
 .اإلبداعية تهمابقدر ثقتهم وزيادة العاملين بين الثقة وتعزيز بناء -
 .أهدافهم معرفة علي العاملين وتدريب ساتاالدر ءاإلجر االستشارية بالجهات االستعانة -
 .الموظفين بين العلقات تحكم التي القوانين وعدالة موضوعية -
 .وأبعاده التنظيمي عاالصر ظاهرة علي التدريبية مجاالبر وتنفيذ وضع -
ا  اا إمر حميدة منافسة إلي عاالصر تحويل أصبح حال في  عاالصر في التحكم ألساليب القائد يلجا أن يمكن صعبا

 :ومنها
 . التحكيم -
 .والقوانين األنظمة وضع -
 .وسيط طرف وضع -
 .البناء المواجهة -

 :عاالصر إدارة عند التالية ءاتااإلجر اتخاذ اإلداري القائد علي
 .طبيعي أمر أنه عاالصر أو الخلف إلي النظر -
 .العمل لمصلحة عاالصر توظيف -
 السرية عن بعيداا  به المتعلقة األمور مناقشة في عاالصر فاأطر كاإشر -
 .زملئهم أو ئهمامدر من العلقة ذوي مع مباشرة للحديث للشكوي يأتون الذين األشخاص تشجيع -
 .وحسمه عاالصر لعلج التدخل قبل فااألطر كافة إلي االستماع -
 .الخلف أو عاالصر لمعالجة التدخل عند الجميع رضا لتحقيق العمل -

  رابعا :القائد اإلداري وإدارة الضغوط:
 في موظفيهم أو أنفسهم يجدون عندما كثيرة أحوال في التصرف علي قادرين غير اإلداريين القادة من كثير يقف
 علي يؤثر وربما بل ألهدافها، المنظمة تحقيق ويعيق العمل، علي بقدراتهم يخل الذي والقلق التوتر من حالة
 .الضغوط إلدارة اإلداريين القادة وإدارك معرفة لعدم ذلك يعود وقد ، ملحوظ بشكل العاملين صحة
 وتحول المواقف مع أن يتكيف الصعب من وتجعل الفرد علي تضغط التي والفسيولوجية النفسية المثيرات 

 .بفعالية عمله أدائه دون
 العمل في يرغبه اإلعتيادي الذي النمط عن الموظف يبعد العمل في لعبء نتيجة الراحة بعدم الشعور. 

  نفسه الفرد مصدرها ضغوط 

  اجتماعية ضغوط 

  بسيطة ضغوط 

  متوسطة ضغوط 

  شديدة ضغوط 

 العمل ضغوط اسباب 

 وغموضه الدور عارص  1 .
 جورواال والحوافز الوظيفي العبء 2 .
 وطبيعته العمل بيئة 3 .
 اإلجتماعية المساندة غياب 4 .
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 راالقر اتخاذ في المشاركة ضعف 5 .

 العكسية التغذية غياب 6 .

 الشخصية األحداث 7 .
 الفرد مستوي علي الضغوط دارةإ أساليب

 التمارين – العمل بيئة في الصراعات مواجهة – بفاعلية الوقت ادارة – الشخصية بناء تعديل – هللا من القرب

 الصحي الغذائي النظام – االجتماعية والمساندة الدعم – البدنية

 المنظمة مستوي علي الضغوط دارةإ أساليب 

 اعادة – والسياسات الخطط وضع في الفرد مشاركة – األفراد رضا تعزيز يضمن بما المنظمة ثقافة ادارة

 المادية تحسين الظروف – الصراعات مواجهة – بفاعلية الدوافع استخدم – الفعال االشراف – الوظائف تصميم

 خامسا :القائد اإلداري وإدارة التغيير
 في ومخطط تغيير مدروس الحداث عليه يشرف او القائد به يقوم الذي المنظم التدخل ذلك بأنه يعرف 

 .غايات معينة نحو موجه يكون بحيث التنظيمي العمل عناصر

  تدخل دون يحدث الذي العشوائي التغيير عكس علي مسبق واختيار تخطيط علي بناء تحدث التغيير ادارة 

 القيادة
 في ومخطط مدروس تغيير حداثال عليه يشرف او القائد به يقوم الذي المنظم التدخل ذلك بأنه يعرف 

 .معينة غايات نحو موجه يكون بحيث التنظيمي العمل عناصر

  تدخل دون يحدث الذي العشوائي التغيير عكس علي مسبق واختيار تخطيط علي بناء تحدث التغيير ادارة 

 التغيير وإدارة اإلداري القيادة
 المنظم التغيير اهداف

 تدخل دون يحدث الذي العشوائي التغيير عكس علي مسبق واختيار تخطيط علي بناء تحدث التغيير ادارة 

 القيادة

 : التغيير أهداف 
  وفاعلية كفاءة أكثر تنظيمية اوضاع ايجاد. 

  المنتجات مستوى تطوير. 

  البيئية المتغيرات مع التوافق .جديدة تقنية ادخال. 

  كفاءتهم ورفع العاملين اوضاع تطوير 

 :التغيير أبعاد

  ا  أو اا سريع التغيير يكون ان يجب كان اذا ما القائد يقرر  .  بطيئا

  جزئي أو شامل تغيير الى الحاجة مدى تحديد. 

  التغيير نوع تحديد 

 وادارته للتغيير العلمية المراحل 

  التشخيصية الدراسة 

  والتطوير التغيير خطة وضع. 

  التغيير لقبول التهيئة. 

  التغيير عملية تنفيذ بدء. 

  التصحيحية المتابعة 

 :التغير مقاومة أسباب
 .التغير ومعني ألثر األفراد وادارك فهم عدم -
 .األفراد بعض عن االستغناء إمكانية -
 .التغير إلي بالحاجة األفراد قناعة عدم -
 .الموظفين لبعض القديمة لألوضاع وتهديد قلق مصدر التغير يشكل -
 .القدامى للموظفين الوظيفية المكانة يهدد التغير أن -

 :التالي إتباع يجب التغير مقاومة علي للتغلب
 .التغير مراحل كافة في اآلخرين إشراك -
 .معه التعامل علي والتدريب التغير لقبول التهيئة -
 .للمعارضين اإلنصات -
 .للمشاركين التغير فوائد شرح -
 .الفعال االتصال استخدام -
 .الرسمين غير القادة مع التعاون -
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 سادسا :القائد اإلداري وإدارة اإلجتماعات
ويعطون  أعمالهم معظم خللها يؤدون أنهم إذ % 69 حول القادة وقت من كبير جزء االجتماعات تحتل

 :االجتماعات فاعلية عدم إلي تؤدي التي األسباب لآلخرين توجيهاتهم
 ضرورة بدون االجتماعات حضور. 
 حضوره وبعد وأثناء قبل التخطيط عدم. 
 االجتماع رئيس فعالية تدني. 
 االجتماع ونهاية بداية بتوقيت االلتزام عدم. 
 االجتماع في للمشاركين السلوكية المهارة تدني. 
 القرارات واتخاذ المشكلت حل في األعضاء مهارات تدني. 

 االجتماعات نتائج متابعة عدم. 
 :االجتماعات إلدارة الفردية المهارات

 .التدريجية المشاركة تشجيع -
 .االجتماع تساؤالت عن لألجابة والمعرفة الخبرة لذوي الفرصة إعطاء -
 .المطلوبة المعلومات الستيضاح المفتوحة االسئلة صيغة استخدام -
 .المجادلة عن االبتعاد -
 .التوقعات تضخيم عن البعد -
 .والنهاية البداية لوقت دقيق تحديد ظل في االجتماع بدء -
 .الجيد واالستعداد التحضير -
 .طارأف دون والمرح الدعابة روح بث -
 .المقاطعات كثرة ومنع الجيد، االستماع -

 :ومنها :وايجابية لالجتماع ناجحة إدارته تكون حني القائد معها يتعامل أن يحتاج التي العوامل من عدد هنالك
 .الخفي األعمال جدول -
 .االجتماع بداية في الحضور عن التأخير -
 .النظر وجهات في االختلف -
 .تاالقرار تعليق -
 .العشوائية المناقشات -
 .الخارج من والمقاطعات التشويش -

 القائد اإلدارة وإدارة اإلخفاق:
 وأهداف أهدافهم، تحقيق في إخفاقهم فيها يظهر مواقف إلي األحيان بعض في اإلداريون القادة يتعرض

 اإلخفاق إلدارة بفعالية التدخل ليستطيع اإلداري، للقائد تاالمهار بعض توفير ضرورة ذلك ويستدعي منظماتهم،
 .المستقبلي المنظمة تقدم أمام عقبة يصبح قد فإنه اإلخفاق لتبعات التصدي يتم لم إذا ألنه

 سابعا  :القائد اإلداري وإدارة اإلخفاق
 السلبية تأثيراتها يضمن انعكاس بما وادارتها والفشل اإلخفاق مواقف لمواجهة اإلجراءات من عدد اتخاذ 

 .المنظمة علي
 الخفاق مواجهة اجراءات: 

 مشاركة – مفصلة علجية خطة وضع – الفشل أو الخطأ بتحديد المبادرة – االخفاقات حدوث توقع 

 العالية المعنوية الروح وبث اليأس عدم – األخطاء من االستفادة – العلج في المرؤوسين

 

                                                                                         Shuaa al-otaibi 
 

 التاسع الفصل

 اإلدارية القيادة وتحديات وتنمية مشكلت
 :إلي الفصل يهدف :الفصل أهداف

 .القائد علي وتأثيرها اإلدارية القيادة مشكلت مناقشة 1 .

 .المستويات مختلف علي اإلدارية القيادة وتطوير تنمية كيفية شرح 2 .

 ,معها التعامل وكيفية والمستقبلية المعاصرة التحديات بيان 3 .

 وانما نفسها، تلقاء من تبرز ال ، المنظمات جميع مستوي وعلي البلدان، مختلف في اإلدارية القيادات إن :مقدمة
 فإن ذلك ومع القيادية، للفعالية يؤهلها الذي المستوي إلي ترتقي حتي وتطويرها، لتنميتها اا كبير جهداا  تتطلب
 تلك قدرة عدم وبالتالي تعترضها، التي المشاكل تجاوز علي قياداتها قدرة عم من تعاني المنظمات من العديد
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 القادة عند الذاتية للمشاكل التصدي يتطلب العالمي النموذج نحو التحول إن أهدافها تحقيق علي القيادات
 منظماتهم في اللزم التغير إحداث علي تهماقدر تطوير وكذلك لديهم، التحويلية تهماقدر تنمية ويتطلب اإلداريين
 .تواجههم التي والبيئية واالجتماعية اإلدارية المشاكل ةالجمع علي تهماقدر وتنمية

 أوال :مشكالت القيادات اإلدارية:

 المترهلة البيروقراطية- 1
 واللوائح األنظمة- 2
 التكنولوجيا واستخدام نقل- 3
 الخرسانية والتنمية المادية البيئة- 4
 اإلجتماعية واإلنتماءات القيم- 5
 والخارجية الداخلية الضغوط- 6

 اإلدارية القيادات كفاءة عدم-7

 اإلدارية القيادات تعليم مستوي -أ

 التدريب مستوي ضعف -ب

 الخبرة مستوي ضعف -ج

 الحضاري الثقافي اإلنغلق- 8
 األخلقي اإلداري اإلنحراف- 9

 المستشارين مع العلقات- 10

ا  كونت قد طويلة فترة منذ أنشئت التي اإلدارية المنظمات كانت لقد :المترهلة طياتاالبيروقر-1  إداريا نظاما
ا،اتر  لمواجهة أنشئت وأنظمة ءاتاإجر من النظام هذا ويتشكل بالقصيرة، ليست فترة خلل وتطور نما كميا

 ليس طياابيروقر موروثا لتكون كمتاوتر بل الزمن، بمرور استمرت ولكنها ماضية، تافتر في الظروف بعض
 األجهزة في طياالبيروقر التنظيمي الوضع انتشر لقد .اإلداريين القادة قبل من تجاوزه أو تغيره السهل من

 المؤكد ومن تغيرها، أو تجاوزها القيادات علي السهل من ليس التي التكوينات من أصبح حني وتعمق اإلدارية،
 تواجه التي المشكلت أهم من تعتبر الخصوص، وجه علي الحكومية، اإلدارية المنظمات في المشكلت هذه أن

 .اإلدارية القيادات
 التي والتعليمات األنظمة من العديد ظل في النامية بالدول اإلدارية واللوائح األنظمة تعمل :واللوائح األنظمة-2

 المنظمات، تأسيس بداية منذ وضعت قد األنظمة وتلك المنظمة، شئون وتسير لتنظم .الزمن مر علي وضعت
 أهداف من تحققه فيما التفكير دون لها الوالء أزداد نماوإ األنظمة، هذه سةادر إعادة أو تعديل أو تغير يتم لم وأنه

 .التنظيم
 :اإلدارية القيادات تواجه التي باألنظمة العالقة ذات المشكالت أهم من
 .العمل متطلبات ومواجهة ت،راارالق اتخاذ سرعة علي يساعد ال بشكل واللوائح األنظمة جمود -
 يجعلهم مما عليها، اآلخرين المسئولين إطلع دون متتابع بشكل واللوائح لألنظمة تاوالتفسير التعديلت كثرة -

 .متجمدة قديمة نصوص أساس علي تهمااررق يبنون
 وغير دقيقة غير بطريقة ذلك يكون وقد لتفسيرها، يجتهدون القادة يجعل بشكل واللوائح األنظمة غموض -

 .صحيحة
 الحاضر، العصر يميز ما أهم المجاالت كافة في التكنولوجي التغير سرعة تعتبر :التكنولوجيا واستخدام نقل-3

 المستحيل من بأنه تشعر جعلها مما التكنولوجي، التطور مع متكافئي غير سباق في نفسها القيادات وجدت وقد
 .الجديدة التقنية استخدام علي تهااقدر تطوير عليها الصعب من وأنه بل تها،ابتطور اللحاق أو التقنيات تلك نقل
 التي التكنولوجيا ذلك في بما العصر، هذا ومعطيات تقنيات مع التعامل هي :الحاضر العصر في اإلداري القائد سمت إن

 .التنظيم يتطلبها
 المنظمات من كثير في القائم الوضع علي الشكلية والمظاهر الماديات سيطرت :سانيةاالخر والتنمية المادية البيئة-4

 القيادات من الكثير دأبت فد .الحديث العصر في اإلدارية القيادات تواجه التي المشكلت أهم أحد أصبحت حتى اإلدارية
 لديها القائم المادي الوضع بتغير األمر بداية في تقوم أن علي جديد، عمل أي مهام توليها بعد النامية الدول في اإلدارية

 متطلبات مواجهة في ترغب التي القيادات علي إن .والمنزل بالسيارة وانتهاء واألثاث بالمكتب ابتدأ وذلك شكليا، اتغير

 ورسالة تجياتااستر وضع مثل ، أهم هو ما إلي النظر تصرف وأن أولوياتها، أخر في المادية الظاهر تجعل أن ، العصر
 األنظمة، وتحديث وتأهيله، البشري بالعنصر والعناية المدى، بعيدة األساسية األهداف لي تركز التي المنظمة،

 .األداء لتطوير عليها والتدريب التكنولوجيا دخالوإ
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 والقيم المبادئ مجموعة من تتكون التي أاليديولوجياتب  المجتمعات تتأثر :االجتماعية واالنتماءات القيم-5
 والتقاليد العادات حول المنظمات في العلقات وتتركز اإلدارية، والقيادات المجتمع بها يؤمن التي العليا والمثل
 الشخص بين تربط وانتماءات أيديولوجيات من المجتمع ذلك في يوجد ما وعلي مجتمعاتها، في تنشأ التي

 بالمجتمع يتأثر ،اا صغير مجتمعا تشكل اإلدارية التنظيمات فإن المفتوح النظام نظرية من وانطلقا وصلته،
 عليهم تفرض ما اا كثير أن نجد حيث المجتمع، هذا من اا  جزء اإلداريين القادة ويعتبر فيه، ويؤثر الكبير

 متطلبات مع تتفق ال التي التصرفات بعض .االجتماعية واالنتماءات والقيم والتقاليد والعادات األيديولوجيات
 فإنه اإلداريين القادة تواجه التي المشكلت أهم من االجتماعية والقيم والتقاليد العادات أن بما .الحاضر العصر
 .الحاضر، العصر متطلبات مع يتفق بما وعلجها لها التصدي يجب

 يمارسها التي والخارجية الداخلية الضغوط من الكثير اإلداريون القادة يواجه :والخارجية الداخلية الضغوط-6
 الضغوط بعض من يعانون وكذلك خاصة، ومنافع مصالح لتحقيق وذلك .اآلخرون والقادة العمل زملء

 اإلداري بالقائد علقة لهم ومن .واألقارب واألصدقاء األهل في المتمثل المجتمع مصدرها يكون التي الخارجية
 تحت يصبح فإنه ومجتمعه بزملئه اإلداري القائد تربط التي للعلقات اا ونظر .البلد في السلطات وأصحاب

 تلك رضا لتحقيق ولكن عنها يرضي ال التي تاالقرار بعض اتخاذ إلي به تدفع التي الضغوط من العديد
 .فااألطر

 بمستوي المتعلقة العوامل تلك اإلدارية القيادات تواجه التي المشكلت من :اإلدارية القيادات كفاءة عدم-7
 ضااستعر ويمكن .المنظمة متطلبات مع التعامل علي تهاقدر ومستوي اإلداري، القائد وتدريب وخبرة تأهيل
 :التالي النحو علي المشاكل تلك
 القيادي المجال في اختيارهم تم بموجبه الذي العلمي تأهيلهم ضعف في يمكن :اإلدارية القيادات تعليم مستوي-أ

 من أو نفسه، التأهيل مستوي حيث من إما المناسب، التعليمي بالمستوي تحظ لم القيادات من الكثير التنظيمي،
 .اإلداري تعليمه فيها تلقي التي التعليمية المنظمة كفاءة حيث
 فداا ار التدريب يشكل نمااو تعليمه، علي فقط يعتمد ال الفعال اإلداري القائد أن نجد :التدريب مستوي ضعف-ب

ا   .المطلوب والوجه علي عمله بمهام للقيام اللزمة تابالمهار وتزويده القائد شخصية تكوين في هاما
 وتدريب التعليم مجابر في الملموس نقصال تعويض إلي النامية الدول من كثير لجأت :الخبرة مستوي ضعف-ج

 علي للحصول المتقدمة الدول إلي منهم الخبرة وذوي العالية تاالقدر أصحاب بعاثبإ المحلية اإلداريين القادة
 ذلك عودتهم، بعد تاالخبر تلك أصحاب من االستفادة يتم لم أنه إال المطلوبة، والتدريبية التعليمية المستويات

 .التنظيمات مختلف علي قبضتها أحكمت قد طيةاالبيروقر ألن
 الوقت في اإلدارية القيادات منها تعاني التي المشكلت أحد االنغلق يشكل حيث :الحضاري الثقافي اإلغالق-8

 ثقافي تقوقع هنالك لاماز واحدة، كونية قرية أصبحت حتى بعضها علي العالم دول انفتاح من وبالرغم الحاضر،
 هذه علي األمثلة ومن .النامية الدول في المنظمات من كثير علي القائمين اإلداريين القادة من كثيرة ذهنية في

 الجهة أو الطبقة نفس من معهم والعاملين مساعديها اختيار علي تعمل اإلدارية القيادات بعض أن المشكلت
 .رارق أي التخاذ طريقها في عثرة حجر تقف لن بأنها القيادات تلك وقناعة .بوالئها القناعة من انطلقا

 نهاال ذلك اإلدارية، القيادات تواجه التي المشكلت حدي األخلقية النحرافات تشكل :األخالقي االنحراف-9
 تؤدي أنها كما معها، تتعامل التي االخري اإلدارية التنظيمات بقية إلي كالعدوى تنتقل فإنها تنظيم، أي في تنتشر
 .اإلداري القائد في توفها يجب التي واألمانة العامة بالثقة اإلخلل إلي

 .أسباب لعدة اإلداريين للقادة مشكلة المستشارين يشكل قد :المستشارين مع العالقات 10-
 .الشخصية تهمامهار تطوير دون يحول مما طويلة ولمدة كبير بشكل المستشارين علي يعتمدون القادة أن-أ

 التنفيذيين مهام بين الفاصل وضوح عدم من النابعة المشاكل بعض والتنفيذيين المستشارين بين ينشأ قد إنه-ب
 .المنظمة أداء علي ذلك ينعكس وبالتالي المستشارين ومهام

 فإنهم وبالتالي الرئيسية، النشاطات يمارسون وأنهم السلطة يملكون التنفيذيين أن يعتقدون المستشارين إن-ج
 يسعون يجعلهم مما لها، افتقارهم من المستشارون ويسخط حولها، عاالصر يستعر التي السلطة يحتكرون
 .اآلخرين مع المشاكل الختلق

 المنظمة لقادة والتسهيلت تارواالستشا والنصائح تاالخبر تقديم في ينحصر دورهم المستشارون أن حيث-د
 المستشارون خللها يشعر الطرفين بين فجوة يسبب هذا فإن ات،رارالق يتخذون الذين التنفيذية الوحدات وقادة
 .اللزم التقدير علي يحصلون ال بأنهم

 وتطوير القيادات اإلدارية :ثانيا :تنمية 

 تلقائيا وتتطور تنمو اإلدارية القيادات أن تصور يمكن ال ولذلك له، إعداد بدون يأتي أن يمكن ال النجاح إن
 هنالك يكون أن علي المنظم، والتدريب المدروس، واالختيار المناسب التعليم علي يعتمد تخطيط أي دون

 .ألخر وقت من تطويرية ريةااستمر
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 في قيادي كادر تكون ولكي ,التعليمية المراحل من مرحلة كأول التأهيل يأتي :اإلدارية القيادات تأهيل 1-
 .التعليم مراحل كل في المختلفة القيادات لتأهيل واستراتيجيات برامج األمر يتطلب ,المجتمع

 ليس الدراسة مقاعد في األشخاص عليه يحصل الذي والتأهيل التوجيه :اإلدارية القيادات وتدريب تطوير- 2
 .الصائبة اإلدارية القرارات اتخاذ وعلي بكفاءة اإلداري التنظيم إدارة علي قادرين إداريين قادة لجعلهم كافيا

 األعمال في التعقيد زيادة بسبب أعمالها في تحديات تواجه اإلدارية القيادات أن :القيادات وتعيين اختيار- 3
 .المختلفة المجاالت في اإلدارية

 من عدد من ويتكون ,اإلدارية القيادة الختيار األنسب هو ,اإلدارية القيادات الختيار المتكامل النموذج إن
 لعناصر التحليلي الوصف علي واالعتماد وأخلقها اإلدارية الوظيفة بمهنية االلتزام هي...العناصر
 وجود وكذلك .للختيار متعددة أساليب ووجود ,القيادية والمعلومات للبيانات نظام وجود وعلي ,اإلدارية الوظيفة
 من عدد وجود في يساهم ,اإلدارية للقيادات متخصص كادر وتوفر ,التنظيم من للختيار خارجية روافد

 .اإلدارة في مهنيين إلعداد مدارس وإنشاء ,الخيارات
 :المعاصرة القيادات اختيار عليها يقوم أن ينبغي التي األسس

 .اللزم المهني واإلعداد التعليمي المؤهل علي الحصول -
 .القادة النتقاء الموضوعة والمقابلت االختبار اجتياز -
 وترشيحهم القيادة صفات لديهم من اكتشاف -

 :اإلداريين القادة تدريب في عليها التركيز ينبغي التي األهداف

 .العصر متطلبات لتواكب اإلداريين القادة لدي العمل وعادة وأساليب اتجاهات وتطوير تكيف -
 .كحافز العمل استخدام بأهمية وتعريفهم اإلداريين، القادة عند العامة بالمسئولية الشعور تنمية -
 .التنظيمية األوضاع عليه تفرضها التي األعلى المسئوليات لتولي نفسه إعداد من القائد تمكين -
 .التنظيم مصالح وعلي التنظيم في العاملين علي للمحافظة وبيئته العمل وسائل تحسين علي تدريب -
 .المجتمع ونحو التنظيم، نحو بالمسئولية والوعي العمل في الدقة علي القادة تدريب -
 .اإلنساني والجهد الوقت قيمة تقدير علي القائد تدريب -
 .علمي بشكل تاالقرار اتخاذ علي تهماقدر وتنمية المشاكل، مواجهة علي القائد تدريب -
 .وتميزهم كفاءتهم من للتأكد مستمرة بصفة القائد تدريب -

 والمستقبلية :لثاً:التحديات المعاصرة والمستقبليةثا

 ساعدت التي األسباب واحد، شكل في العام مزج وهي القائد، تواجه التي التحديات أهم من :العولمة ظاهرة 1-

 .العنكبوتية المعلوماتية شبكة ونمو انتشار سرعة :العولمة ظهور علي
 .معها التعامل وكيفية العولمة ظاهرة فهم علي قدرتها في اإلدارية القيادات يواجه التحدي نوع ويتمثل

 :والفنية واإلنسانية الفكرية الشخصية المهارات-2

 أو بالوراثة اكتسبها التي الفطرية والقدرات المهارات علي االعتماد علي القيادة إمكانية عدم التحديات ومن 
 .االجتماعي الواقع

 المطلوبة القيادة علي القدرة تحقق ال الموروثة الشخصية المهارات أن البعض يري 
 المؤثرة العوامل مع التفاعل ضرورة من نتنع فهي ,اإلداري للقائد تحدي تشكل التي هي اإلنسانية المهارات 

 .اإلنساني السلوك في
 اإلداري فالقائد , وتطورها التكنولوجيا بانتشار والعشرين الحادي القرن بداية تميزت لقد :التقني التطور-3

 الحاسبات استخدام مثل .يقوده الذي التنظيم إدارة في التقنية يستخدم أن عليه فيجب ,تقني تنظيم رأس علي أصبح
 .وغيرها القرارات اتخاذ مساندة والبرامج اإللية

 إلي القيادي وفكرهم تهماومهار تهمابقدر الوصول في اإلداريين القادة من الكثير يعجز :الريادي التحدي-4
 .القيادة تبامر أعلي تمثل التي الريادية للقيادة يؤهلهم الذي المستوي

 عبر انطلق خلل من إليها لوصولاو تحقيقها وكيفية ئدةاالر القيادة فهم خلله من يمكن نموذجا هارولد وقدم
 تهماقدر كل ركزوا قد الحديث، العصر بداية في اإلداريين القادة أن هارولد فيري االخرى، القيادية حلاالمر

 في تأخذ التي التنفيذية المشكلت،والعملية وحل لتحليل العلمية الطرق :هما ناحيتين من واهتماماتهم وتوجيهاتهم
 األعلى المستوي إلي للوصول تجاوزه يستطيعوا لم كبير تحد جابههم فقد هذا ومقابل اإلنسانية، العوامل الحسبان

 معظم يقضون الذين اإلداريين القادة من الغالبية في يتمثل التحدي هذا كان وقد الريادة، وهو .القيادة من
 غير أصبحوا وبالتالي القيادة، مستويات من أولية مستويات وهذه المشكلت وحل المهام أنجاز في أعمارهم
 .التحدي هذا علي التغلب علي قادريين

 العملية سير علي السيطرة عملية كونها من بأكثر القيادة يفهم ال اإلداريين، القادة من األول المستوي إن
 والعلقات والمشاركة االيجابي أو السلبي والتأثير المناورة طريق عن األهداف إنجاز نحو وتوجيهها، اإلدارية،
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 أو األنظمة عن يتجاوز ال فهو ولذلك المشاكل، حل أو المستقبل في التفكير القائد هذا يستطيع وال اإلنسانية،
 أصبحوا وبالتالي لهم، ويخضع واإلداريين القانونين المستشارين علي يعتمد يجعله وهذا .لمرة لو حتى القوانين
 باألداء اهتمامهم عن اا تعبير .االنجاز بقيادات هارلود أسماهم المنطلق هذا ومن .للمنظمة الحقيقية القيادة يشكلون
 يتذبذب االخرين تعاون علي الحصول في أسلوبهم أن كما والتعليمات، باألنظمة ماوااللتز العمل سير وطريقة

 .أخري تارة والمجاملة والتأثير تارة والترهيب الترغيب بين
 تواجه التي المحددة وغير المعقدة المشكلت من لكثير والبرهنة والتخطيط التحليل علي يعتمد الثاني المستوي

 .,القائد
 المستويات بين تحد مصدر يعتبر الذي وهو اإلدارية القيادات من األعلي المستوي وهو الثالث المستوي
 حدثت أنها لو يحصل ان يمكن ما علي ليتعرف المشكلت حدوث افتراض بإثارة يهتم حيث ,القيادة من المختلفة

 فعل
 الثقافة من متين نسيج علي ترتكز وشخصيته ,المسلم القائد فكر مكونات من اكثير إن :األيديولوجي التحدي-5 .

 جهات قبل من األيديولوجية الثقافات هذه تغير محاوالت فإن ولذلك ,والعلمية والتعليمية واالجتماعية الدينية
 وستستمر الحالي العصر في المسلم اإلداري القائد تواجه التي التحديات أحد يمثل ,وعلمانية غربية ومنظمات
 .مستقبل مواجهته

 Shuaa al-otaibi 

 

 العاشر : الفصل

 وتحدياتها اإلدارية القيادة في الحديثة االتجاهات 

 :مقدمة :أوال    

 من يستحدث أو ، قيادية من ممارسات فيها يحدث مما عديدة وأبحاث كتابات الفكري التطور مراحل شهدت

 التطورات الكبيرة تلك القيادة في الحديثة باالتجاهات االهتمام زاد قيادية، ومما أساليب أو وأنماط اتجاهات

 مجال في والتوسع االقتصادية التكنولوجية والتحالفات القفزة خلل من العالم بها يمر التي والمتلحقة

 من عالية المنظمات بدرجة هذه دفة إدارة علي قادرة قيادات تتطلب بدورها المنظمات، والتي بين المنافسة

 الكفاءة

 والعناصر المفاهيم حيث اإلدارية، من القيادة في الحديثة للتجاهات ا وافي استعراضا الفصل هذا *يقدم

 :التالية االتجاهات سوف يتناول وتحديد .اتجاه لكل والمتطلبات

 .اإلستراتيجية القيادة 1 .

 .االستشرافية القيادية 2 .

 .األخلقية القيادة 3 .

 .الخدمية القيادة 4 .

 .الريادية القيادة 5 .

 .العالمية القيادة 6 .

 اإلستراتيجية القيادة :أوال

 من انحدرت المفهوم هذا األولي اإلداري، الجذور األدب في الحديثة المفاهيم من اإلستراتيجية القيادة تعد 

 .األعمال مجال في باهتمام ما حظي سرعان عسكرية أصول

 جانب من المتزايد التعقيد المتسارعة، فضل عن البيئية التغيرات إلي يعود االهتمام هذا في الرئيس السبب 

 .ذلك تجاه المهتمين نظر وجهات تباين يتضح المنطلق ومن هذا نفسها، األعمال منظمات

 االستراتيجية القيادة مفهوم 1.

 يعني الرئيس االستراتيجي القائد أن يري والذي كوتر، العالم يد علي االستراتيجية القيادة مفهوم ظهر 

 .السابق في العليا العسكرية القيادات يعني كما الشركة مدير أو التنفيذي

 إلي  للوصول الجيش قيادة فن :تعني فهي العسكري بالمفهوم ظهورها ارتبط كلمة االستراتيجية تعني

 .لذلك الضرورية والوسائل السبل في السليم التفكير وكذلك االنتصار،

 هي فن القيادة والقيادة، االستراتيجية يتمثلن زين أ ج طياتها في تحمل واسعة كلمة االستراتيجية القيادة 

 أكثر كلمة تحمل االستراتيجية فإن منها،  المرجوه األهداف تحقيق نحو المنظمة ودفع االخرين علي التأثير

 .والسياسة اإلدارة ادبيات في معني من
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 كنمط، االستراتيجية االستراتيجية كخطة، و االستراتيجية :هي أبعاد خمس لخل من االستراتيجية تعرف 

 .كمناورة االستراتيجية كتصور، االستراتيجية و كمركز،

 فان القيادة وبالتالي التنافسية، الميزة تحقيق علي المنظمة قدرة تعني :االستراتيجية أن إلي بورتر أشار 

 تبني من في التنظيم االخرين وتمكين المرونة علي والحفاظ والتصور التوقع علي القدرة تعني االستراتيجية

 .المنظمة أهداف لتحقيق كضرورة االستراتيجية األهداف

 قيادي  حدث وهي تكتيكا أو تخطيطا وليس االستراتيجية تفكير هي :االستراتيجية القيادة تعريفات ومن

 . والنمو بالبقاء وحس أعمال وذكاء

 من تنبع القيادة االستراتيجية تعريفات الن الباحثين قبل من عليه اتفق ا موحد مثاليا تعريف هنالك ليس

 :مختلفة وزوايا وجهات

 بانجازه اآلخرين يلتزم الوظائف متعدد عمل هي. 

 الثقافة في التأثير من خلل ومفهومة واضحة إستراتيجية رؤية تحقيق بقية القائد إليها يلجأ عملية هي 

 معقدة عالمية بيئة إطار في االنسجام وتحقيق خلل السياسات، من والتوجه الموارد، التنظيمية،وتخصيص

 .الفرص والتهديدات تحديد بغية

 بالمنافسين قياسا تنافسية ميزة بتحقيق تتصل عملية هي. 

 االستراتيجية القيادة أهمية 2.

 الوصول المراد البعيدة لألهداف رؤية واضحة تضع أنها حيث االستراتيجية للقيادة ملح بشكل الحاجة تظهر

 لتحقيقها، فالقائد اللزمة الموارد وتخصيص األهداف، تلك لتحقيق ووسائل ملئمة طرق وتبني إليها،

 الذي الوضع إعادة هي االستراتيجية وظيفية القيادة أن تفصيلية، وليست شمولية بنظرة يعمل االستراتيجي

 بشكل المنظمة تعيشه

 .للحل قابلة مستقبل فيها ستظهر التي المشكلت يجعل

 اإلستراتيجية القيادة في الفكرية اإلسهامات 3.

 أربعة وجود علي ويقوم 1989 العام في النموذج هذا طرح وقد وأخرون نورمان نموذج  :األول اإلسهام

 من إيجاد حالة االستراتيجي، فقصد المنظمة داخل اإلحساس وخلق تنمية :وهي االستراتيجي للقائد أدوار

 مستويات التنافس أعلي توافر علي الحرص االستراتيجية، واإلدارة التقليدية اإلدارة بين التكامل

 .الزبائن مع إستراتيجية تحالفات واقامة القيادة، فريق لدي اإلداري االستراتيجي

أدوار  سبعة وجود فكرة علي النموذج هذا يقوم ، م 1997 عام ظهر طومسون نموذج :الثاني إلسهاما

والمشكلت،  للمور العملي االستراتيجي االستشراف االستراتيجية، الرؤية :وهي االستراتيجيين للقادة

 .التغير وادارة الثقافة، واإلدارة، الحكم االتصاالت، شبكة والسياسات، التركيب

 تطوير القدرات :في تتمثل أدوار خمس للستراتيجين أن فكرة علي ويقوم :هاغن نموذج :الثالث اإلسهام

 او لتصرف االستراتيجي الجديدة، للتقنية الفعال واالستخدام البشري، المال رأس وتطوير الجوهرية،

 .الموقف وخصوصية تتناسب جديدة تنظيمية وثقافة تنظيمية هياكل وتطوير المناسب،

 :االستراتيجية للقيادة ممارسا ست تحديد في النموذج هذا أهمية تتلخص : الرابع اإلسهام

 .للمنظمة االستراتيجي التصور تحديد -

 .عليها والمحافظة الجوهرية المقدرة اكتشاف -

 .البشري المال رأس تطوير -

 .فعالة تنظيمية ثقافة علي المحافظة -

 .األخلقية الممارسات علي التأكيد -

 :يلي ما تشتمل اإلستراتيجيون القادة يتخذها التي األخالقية الممارسات

 أخلقي كود ونشر وضع مع أخلقية معايير وضع علي التركيز. 

 المعلن األخلقي الكود مع المستمر والتواصل التكيف. 

 الممارسات مع أنفسهم تشكيل وانسجام إلعادة المصلحة أصحاب جميع علي األخلقي الكود و اعلن نشر 

 .األخلقية والمعايير
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 مثل المعايير األخلقية وتنفيذ تحقيق في المنظمة تستخدمها التي واإلجراءات الطرق وتنفيذ وضع 

 .المعايير األخلقية إطار في تتم التي الداخلية المراجعات ممارسات

 األفعال عن المناسبة والبعد واإلجراءات القنوات يستخدمون الذين المكافاة نظم واستخدام تصميم 

 .الخاطئة والممارسات

 واحترام وشرف بأمانة العاملين جميع مع العمل من تمكن التي العمل بيئة إيجاد. 

 .اإلستراتيجية القيادات وأدوار مهام 4.

 الجديدة االستراتيجية لتنفيذ سعيهم في اإلستراتيجيون القادة يمارسها التي األدوار تتمثل

 :التالي في

 المعوقات تشخيص فضل عن كثب، عن التنفيذ عملية ومراقبة األحداث مجريات علي مواقعهم من التعرف 

 رسمية وغير رسمية واسعة شبكة تطوير من خلل لإلستراتيجية الفاعل التنفيذ عملية دون تحول التي

 .المنظمة في للمعلومات

 المقبولة المستويات وفق أعلي االستراتيجية تنفيذ علي المنظمة في األفراد تحفز تنظيمية ثقافة دعائم إرساء 

 .للتنفيذ

  المتغيرة للظروف استجابة حالة في المنظمة لبقاء والمرونة العمل. 

  التنظيمية المواطنة وروح األخلقية الممارسات علي التأكيد. 

  التغيير عملية قيادة. 

 القيادة من أنماط العديد يخلق ذلك فإن االستراتيجية القيادات بين األدوار ممارسة في للتباين نظرا 

 :االستراتيجية

 .المشاركة القيادة نمط 1 .

 .التشريعية القيادة نمط 2 .

 التنفيذية القيادة نمط 3 .

 الفوضوية القيادة نمط 4 .

 االستراتيجية القيادة وخصائص سمات 5.

 التكيف علي القدرة. 

 العميق والتفكير التركيز. 

 االنجاز في العالية الرغبة. 

 العاطفي التأثير علي القدرة. 

 التكتيكي و االستراتيجي التخطيط في البراعة. 

 االستراتيجية القيادة ومهارات ومقومات صفات

 والتصور التخيل ملكة ولدية ألمدي بعيدة رؤية يمتلك. 

 المنظمة ومستقبل حاضر عن المعلومات االستراتيجي يجمع القائد. 

 البيئة في تحدثالتي  والتحديات للتغيرات االستجابة علي والقدرة بالمرونة االستراتيجي القائد يتمتع 

 .معها والتكيف الخارجية

 اإلبداعية األفكار توليد علي القدرة االستراتيجي القائد يملك. 

 وممتع مقنع إليها بأسلوب المؤدية والطرق المستقبلية بالرؤية اآلخرين إقناع االستراتيجي القائد يستطيع. 

 التنافسية الميزة في تحقيق والطموح وبالمرؤوسين بالنفس الثقة من عال بمستوي االستراتيجي القائد يحظي. 

 النظر وبعد نافذة وبصيرة ناقدة عقلية االستراتيجي القائد يملك 

 يملكه ما أساس علي التابعين وليس علي الذاتي التأثير من عال مستوي ممارسة االستراتيجي القائد يستطيع 

 .واألنظمة للقوانين وفقا سلطة من

 معهم ويتحاور األخر الراى ويقبل لآلخرين االستراتيجي القائد يستمع 
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 الذكاء ولديه فيه، العلمية بالعمل، والخبرة والفنية العلمية كالخبرة النادرة الموارد االستراتيجي القائد يملك 

 .وتحليلها واستخدامها الجديدة المعلومات الستيعاب

 بين التوازن لتحقيق تحقيها، ويسعي علي تهابقدر ويتفاءل المنظمة بأهداف االستراتيجي القائد يؤمن 

 لتحقيقها المتاحة والموارد المتوخاه األهداف بين والموازنة من وجهة، الحالية وأهدافها المستقبلية األهداف

 .ثانية من جهة

 الكامنة الطاقات علي توليد القادرة الحية الكائنات تشبه التنظيمية الهياكل أن يؤمن االستراتيجي القائد 

 البنية تحدد التي تاراالقر خلل من العام للمنظمة االتجاه تحديد في يسهم لذلك التحديات، مع والتعامل

 .لها الهياكل التنظيمية تصميم في وتساعد التنظيمية

 الهامة األمور والملحة وبني العاجلة األمور ويوازن منه واالستفادة وقته إدارة يحسن االستراتيجي القائد 

 سلبا. العمل في تؤثر التي والعادات القيود يتحرر من فهو الوقت، يهدر ال وهو المنظمة، بمصير تتعلق التي

 األداء من ويمكنهم األفراد ويعلمهم ويفوض العمل، بيئة عن الخوف شبح يبعد الذي هو االستراتيجي القائد 

 عن واالبتعاد أخطائهم تصيد وعدم والمرؤوسين بين الرؤساء العلقة تحسين خلل من وذلك وفاعلية، بكفاءة

 .عليهم والتكبر وأهانتهم االخرين تجاهل والسيطرة أو والتحكم المركزية

 االستراتيجية للقيادات السلوكية الخصائص 6.

 للقيادات السلوكية الخصائص تبين عريضة خطوط علي الدراسات من العديد أجمعت

 أهم أن االستراتيجية للمنظمات، األهداف لتحقيق عملها وكيفية االستراتيجية

 إسقاط علي ون قادر أنهم في االستراتيجية تتلخص للقيادات السلوكية الخصائص

 فإنهم وكذلك التغيرات المستقبلية، يستوعب بشكل الواقع افتراض ومحاولة المستقبل، علي الحاضر

 في إشراكها وضرورة المنظمة في المهمة يتجاهلون العناصر وال بمرونة، ومتغيراته المستقبل مع يتعاملون

 . المستقبلية القرارات صياغة

 االستراتيجية القيادات وتطوير بناء 7.

 االستراتيجية القيادات تطوير خطوات أهم إن: 

 القيادة لتطوير إستراتيجية وضع. 

 االستراتيجية القيادات لتطوير متكامل هيكل بناء. 

 ناجحة تطوير استراتيجيات تنفيذ. 

 التقليدية والقيادات االستراتيجية القيادات بين الفرق 8.

 الماضي بقضايا يهتم التقليدي الذي القائد اهتمام دائرة من أكبر مستقبل هي االستراتيجي القائد اهتمام دائرة. 

 التقليدية القيادات الوسائل لدي بدائرة مقارنة كبيرة تكون باألهداف االستراتيجي القائد اهتمام دائرة إن. 

 بالروتين يهتم الذي القائد التقليدي دائرة من أكبر والحدث واالجتهاد باإلبداع االستراتيجي القائد اهتمام دائرة 

 .السابقة والخبرات

 والتصور اليومي أساس النشاط علي التقليدية والقيادات االستراتيجية القيادات سلوك بين أيضا البعض يفرق 

 المستقبلي،

 االستراتيجي القائد التقليدي القائد

 المستقبل خطط وضع لألفراد اليومي النشاط تخطيط
 الروتينية اليومية المشاكل لحل األفراد توجيه عن مسئول

 
 وتحقيقه المنظمة مستقبل توجيه عن مسئول

 .بالشكل المرغوب
 بعد للمستقبل المختلفة للبدائل سيناريوهات يضع الحالي الوضع تقويم عند بدائل يضع

 الحالي الوضعتقويم 
 والبيروقراطية الروتين من أكبر نظرته روتيني بيروقراطي

 للمنظمة المدبر العقل المنظمة لخطط منفذ

 االستشرافية ثانيا: القيادة

 تسعي التي المستقبلية الرؤية من حالة متقدمة وهي التنبؤية، القيادة أو اإللهامية بالقيادة البعض عند يسمي 

 .المنظمة في مستقبل ألمدي بعيد التفكير إلي
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 اإلنسان تحريك دون رؤيتها التي يمكن والمنطقة الرؤية وقوة الرؤية، علي القدرة استشرافية كلمة تعني 

 .المستقبل في معين شيء حدوث بكيفية المرتبط والخيال .معين طبيعة شيء حول الفكرة وهي لرأسه،

 نسبيا بعيد المدى زمني إطار ضمن للمنظمة المستقبلية الهوية عن الرؤية وتعبر . 

 المشتركة األهداف نحو وتوجيهها بهم وبطاقاتهم واالهتمام الموظفين إشراك في القيادية الرؤية دور يبرز. 

 القيادة، نظريات عن تختلف واالتصاالت، ولكنها الرؤية تطوير وراء االستشرافية القيادة سلوكيات تقف 

 .القيادة في عالية ثقة يتطلب مما األتباع يحققه ما علي جانبيةأثار  االستشرافية للقيادة ان ويقال

 االستشرافية، القيادة متطلبات أحد أهم المستقبلي التحليل وأدوات الفردي اإلبداعي التفكير مهارات تشكل 

 .مجال نشاطها كان مهما والطاقة الجهد من يمكن ما بأقل أهدافها إلي تحقيق المنظمات بعض تسعي حيث

 االستشرافية القيادة وتطور مفهوم

 التفحص بغرض ل ع من إليه تعني النظر المكان واستشراف الخواص إلدراك التطلع يعني االستشراف 

 التخمين، ودراسة طريق عن وقوعها قبل المستقبل أحداث أو النتائج أو توقع استشفاف أو وتكهن والمعرفة

 .مالية أو جوية تنبؤات معروفة لوقائع واإلحصائي العلمي التحليل أو الماضي

 ويسعي متباينة مستقبلية لرؤى حيث يتسع األساس في استطلعي جهد أنه علي للستشراف إلي ينظر 

  ينمو بسرعة عالم في والفرعية الكلية واألنساق والنظم األشياء بين العلقات المستقبلية وتكشف الكتشاف

 المحاط والعقلي الحدسي الميول التي تشمل الجوهرية القيم تمازج عن تعبر : االستشرافية القيادة تعرف 

 .الروحي والربط واألمل الثقة وتحمل المعرفي المال وبين رأس واألفضلية الثقة بإحساس

 القائد يقدمها التي الرؤية تنتج ومنهجية منظمة علم وهو المستقبل، علي التعرف عن عبارة هو :االستشراف 

 .للمنظمة الستشرافي

 المنطقي العمل بدء تعد كما ، ألمدي نسبيا بعيد زمني إطار ضمن للمنظمة المستقبلية الهوية هي :الرؤية 

 .لتحقيقها الكيفية ووضع لصياغتها اإلبداعي من التفكير كبيرا قدرا وتتطلب للمنظمة،

 خلل من اإلنجاز، من غير عادية بمستويات إلهام لديهم الذين القادة لدراسة االستشرافية القيادة نظرية تسعي 

 .العادية التوقعات علي تفوق وتحقيق المشترك تحقيق الهدف علي وحثهم األتباع وجذب الملهمة الرؤية

 نسعى ما بل عليه، نحن ليس ما تحدد التي والغايات األهداف يضع من هو :بأنه االستشرافي القائد يوصف 

 .اللزم التمكين ويمنح اآلخرين التحديات يواجه وهو الملهم، أنه حيث إليه،

 يتم حيث وشاقة، بطيئة خلل عملية من تتم ولكن مفاجئة، أو عارضة فكرة من رؤيتها تضع ال الفعال القيادة 

 تتطور ولكن القائد رؤية تظهر ال األحيان معظم وفي بتلك الرؤية، الخروج قبل وتحليلها البيانات جمع فيها

 .مرور الزمن مع لتتكامل

 ألنهم الرؤية هذه لتحقيق دوافع لديهم حيث يصبح الذات، مفاهيم من تنبع األتباع علي إيجابية اثأر للرؤية إن 

 .تحقيقها علي بقدراتهم ويؤمنون بها معزي، ويرتبطون ذات يجدونها

 وتسخير والجرأة والبصيرة الخيالية امتلك القدرة جديد، فجر بناء علي القائد قدرة هي :االستشرافية القيادة 

 والتعاضد لتحقيق االعتمادية خلل من والعمل الهدف لتحقيق األتباع لدي أفضل ما تفجر التي التحديات

 .البعيد األفق إلي دائما وتتطلع الهدف

 أو للمنتج التنافسية القيمة في عبر التحكم المنظمة في العمل كفاءة مستوي لزيادة االستشرافية القيادة تسعي 

 .المقدمة الخدمة

 االستشرافية المنظمات

 ومفهوم نفس الوقت، في التغيرات إحداث مع االستمرارية علي والقدرة بالمستقبل الرؤية مفهوم يرتبط

 المنظمات تجعل التي السمات :ونقلها للمنظمة الرؤية استحضار في القيادة دور ويعمق يعزز االستشرافية

 :التالي في تتمثل استشرافي بعد ذات

 األحداث صناعة علي القدرة. 

 االستبداد عن البعد. 

 الربحية ماوراء استهداف. 
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 وجريئة عظيمة غايات وضع. 

 الجوهر علي الحفاظ. 

 القيادة ثقافة في التميز تبني. 

 بالمتميزين واالحتفاظ العاملين تجرب. 

 إلدارة الداخلية القيمة 

 االنهائي التحسين. 

 االستشرافية القيادة عناصر

 المعني تحمل وهي القيادة بدقة رؤية معني توضيح خلل من االستشرافية القيادة عناصر توضيح يمكن -

 دون المستقبل في ما شى لتحقيق تدفع أو تلهم يمكن أن التي االستشرافية الرؤية القيادة تعني فعل، القيادي

من  الذات ورؤية إليه، والتطلع ما بشيء لإليمان يوجه عاطفي تعبير الكيفية، وتتضمن أو االتجاه تحديد

 ليست الرؤية أن يعني وهذا .إلي للوصول فعله يمكن ما تتضمن ال ولكنها خلله

 .مستقل معني هي بل للقيادة األخير الوجه

 يستطيع ال لكنه مميز وملهم بأسلوب ويكتبه رئعا ا مستقبليا حلما يملك الذي الشخص هو االستشرافي -

 االنتقال خلل من ولكن مباشرة تظهر ال القيادة االستشرافية فإن وهكذا الرؤية، تلك بتيني اآلخرين إقناع

 .االستشرافي القيادي مرحلة وهي الحقة مرحلة إلي والشخص االستشرافي الرؤي مرحلة من

 فإنها صغيرة كانت ولو األفكار حتي أن تعني األهمية تلك أن البعض يري حيث للقادة ملهمة الرؤية تعتبر -

 .واضحة رؤية أو ضمنية رؤية علي تعتمد

 :خالل من الرؤية من لالستفادة القيادي الدور تعميق يمكن

 .الرؤية تكوين في والمغامرة الريادي الدور -

 .المستقبلي واالنحراف التغيير نقاط تشخيص -

 .للجميع ومحفز ومثير مفهوم بأسلوب الروية كتابة أو توصيل -

 .المؤثرة األطراف قبل من الرؤية مقاومة علي التغلب -

 لها، واتجاه التطلع نقطة وتحدد المستقبل، في للمنظمة الملهمة للصور األلوان االستشرافية القيادة تضيف

 التأثير الفرق هو أن كما االخرين، عن مختلف بشكل فعله يمكن وما القيادي، بالدفع وتزويدها التغيير

 تعتمد آليات خلل عدة من المستقبلية للرؤية الرئيسية المكونات وتتمثل العادة، في جذري تغير إلحداث

 .القيادي الدور علي

 االستشرافية القيادة تميز جوانب

 األنماط عن يختلف دور تعلب التنظيمية، العمليات مختلف في محوري دور االستشرافية القيادة تلعب

 متبادل فهم علي قائم عميق ترابط تبني التي االستشرافية القيادة منظور طبيعة من وينبع القيادية االخري

 ويمكن بالجميع، االرتقاء في االستشرافي القيادي دور يدركون الذين المنظمة منسوبي القيادة وباقي بين

 :التقليدية بالقيادة مقارنة التنظيمي العمل علي االستشرافية للقيادة التأثيرات علي بعض التعرف

 .التنظيمي الهيكل -
 .التنظيمية األولويات -
 .التنظيمية السياسات -
 .المشكالت مواجهة -
 .القرار صناعة تفويض -
 .الفرص استغالل في التبصر -

 اإلنجاز، في الرغبة -
 .الفطرية الموهبة -
 .المهارات مستوي -
 .الحديثة التقنية -
 .لآلخرين الذاتية بالقدرة اإليمان -
 األخالقيات -

 

 اإلشرافية القيادة وخصائص سمات

 تطوير -  .فكريا محفزة -  .التأقلم -   .الدعم -   .المخاطرة -    .الصورة بناء -   .التمكين -   .القدوة -

 .المنظمة

 :باالتي االستشرافية القيادة آخرون ويصف

 .المستقبل في حقيقة لتصبح جذور تنبت حيث اآلخرين بين الرؤية بذور نشر -
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 أو الحقيقية الحياة االنعكاسية وبين أو الحدس أو الملهمة الحياة بين الدقيق الخط تحدي مع بروعة المشي -

 .للهتمامات الخاصة القوة أو األنظمة أو اآلثار

 .الرؤية وعشق بالحكمة الملموسة الحقيقة والحياة العليا االعتقادات قناة يشكلون  -

 لألعلى جذبهم علي خلل التركيز من اطرالمخ ويجنبوهم البشرية للقيم العليا للمستويات اآلخرين يأخذون  -

 .فيهم العظيمة اإلمكانيات وتحفيز بتقوية

 الشخصية سيطرة المطامح علي والتغلب التأكد، عدم ومن التحديات من وأسع نطاق لتجاوز المثابرة  -

 .للرؤية اآلخرين جذب تحقيق دون تحول التي والهزائم

 .بالرؤية المؤمنين ومعاضدة وتشجيع دعم خلل من بالراحة االحساس -

 .الخارجية والدوافع الحاجات من أكثر لآلخرين الداخلية والدوافع الحاجات ملمسة  -

 :االستشرافيين القادة بها يتميز التي السمات ومن

 .الجوهرية الروحية بالقيم االلتزام -

 .اإللهامية والرؤية الوضوح -

 .العليا للمستويات الطاقات تحريك علي القدر -

 .العلقات واحترام تمكين -

 .والتشجيع اإلبداع أفعال -

 التي المميزة والقدرات للموارد الروحية صورة رسم علي بالقدرة الحقيقية االستشرافية القيادة تتسم -

 .القائد يمتلكها

 االستشرافية القيادة تحديات

 .الوقت قلة -

 المخاطر تجنب -

 .االستراتيجي التخطيط مجال في المشاركة عدم -

 .تعقيدا يزداد عالم في المعرفة نقص -

 .القيادة االلتزام يفقد مما الجوهرية األمور حساب علي الجزئيات علي التركيز -

 .التقليدية باألساليب التمسك -

 .البينية والعلقات العاملين أدوار تحديد في الغموض -

 الماضي في المنافسة ضعف -

 األخالقية ثالثا:القيادة

 محورا القيادي النمط هذا أبعاد تمثل حيث القيادة في الحديثة االتجاهات أهم من األخلقية القيادة اتجاه يعد-

 .القيادية االخري األنماط لجميع هاماا

 المنظمات وفي الحاضر في الوقت سيما ال حساسية الموضوعات أكثر من األخلق موضوع يعد كما-

 ومختلفة، متنوعة واتجاهات وقيم ثقافاتمع  التعامل يتم حيث المعاصرة،

 االخالقية القيادة وتطور مفهوم

 وأن ،)النفس البشرية في الكامنة الصفات( الفطرية اإلنسان خلقة في الطبيعية الصفات علي يدل الخلق إن 

 نفسيا جانبا لألخلق طبيعته، وأن مع خلقت كأنها وأصبحت اكتسبت التي الصفات علي أيضا تدل األخلق

 .ظاهريا سلوكيا وجانبا باطنيا،

 فيقصد بأخلق العامة الخدمة في أما والصواب، والخطأ والشر الخير بمفاهيم تٌعني الفلسفة في األخلق 

 .يفعله أن علي يجب بما تتعلق التي العام الموظف وسلوك ضوابط اإلداري

 األفراد في سلوك تحكم والتي لإلنسان السلوكية األنماط من المعيارية المبادئ مجموعة هي األخلق 

 والعلماء المصادر الفلسفة وأراء النافذة والتشريعات االجتماعية والبيئة والقيم الدين ويشكل المنظمات،

 .لإلنتاج العمل المضادة وسلوكيات األخلقية القيادة بين العلقة تحليل وأساس األخلق لعلم األساسية

 دوره ألتأثيري ممارسة إلي باإلضافة القائد يمارسها التي السلوكيات مجموعة األخلقية القيادة مفهوم يمثل 

 .اإلدارية األعمال جدول علي األخلق ووضع لألتباع السلوك هذا تقل في
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 األفعال الشخصية خلل من القائد قبل من المناسب السلوك أظهار أنها علي األخلقية القيادة إلي ينظر كما

 وهذا .القرار واإلقناع وصنع االتصال خلل من السلوك لهذا األفراد تبني علي والعمل المتبادلة والعلقات

 .يتضمن التعريف

 .لألفراد قدوة يعتبر األخلقي القائد أن -

 .اإلقناع خلل من سلوكه يبرر األخلقي القائد أن -

 .األخلقية للمعايير منظومة صياغة علي يعمل األخلقي القائد أن -

 هما أخلقيين جانبين القائد يوضح عندما تظهر األخالقية القيادة أن

 األخلقي الشخص جانب -

 األخلقي المدير جانب -

 من الزاوية بنفسه متفرد بأنه يشعر الذي المناسب السلوك يظهر أخلقيا شخصا أنه البداية في يثبت فالقائد

 من بعض واإلنصات لهم معهم والتعاطف بالغير والعناية والعدالة واالستقامة األمانة تعكس لذلك اإلنسانية،

 .أخلقيا شخصا القائد بكون المرتبطة، والسلوكيات السمات

 األخالقية القيادة مرتكزات

 :األخالقية القيادة مبادئ

 الحقيقي التواضع    4.بالنفس الحقيقية الثقة3.       .والمنظور التوازن    2.الذاتي التأمل 1 .

 األخالقية القيادة وخصائص سمات

توزيعية و  (العدالة األمانة، ، المصداقية :يلي ما األخلقية القيادة في توفرها الواجب الصفات أهم من

 .األخلقية للقيادة اإليجابية واآلثار اإليثار، الرحمة، )وتعليمية اجرائية

 الرضا الوظيفي، مثل ،التبعية بجانب تتعلق التي اإليجابية المخرجات من بعدد ترتبط األخلقية القيادة إن

 .طوعا اإلضافية الجهود لبذل واالستعداد القائد، فاعلية أدارك القائد، عند الرضا درجة

 اإللهامية، وتساعد والدافعية التنظيمي، االلتزام ومظاهر ألخلقية القيادة ممارسة بين إيجابية علقة هنالك

 والموظفين في المنظمة األخلقية الهوية وتنمية األخلقية القيم وغرس التنظيمية تهيئة األخلقية القيادة

 .مباشر بشكل

 الموظفين لدي األخالقي السلوك تعزيز في األخالقي القائد دور

 والتزام المرؤوسين األخلقية القائد سلوكيات بين إيجابية علقة وجود إلي الدراسات نتائج أشارة -

 المأمولة المعيارية السلوكية تبليغ األنماط علي يعملون األخلقيون فالقادة العمل في األخلقية بالسلوكيات

 .فيهم تأثيرهم مجال في بهم باتصالهم ينقلونها األتباع التي األخلقية الرسائل خلل من

 الخدمية رابعا:القيادة

 االخرين غريزة بخدمة الشعور أن علي ينص عاطفي أساس علي القيادة من الجديد االتجاه هذا يقوم 

 األنماط عن الخدمية تختلف القيادة ممارسة فإن ثم ومن جماعة في عضو أنه القائد به يدرك ونشاط إنسانية،

 .المرؤوسين حاجات تلبية علي تركيزها حيث من للقيادة، األخري

 قبل أوال أي يخدم يخدم، أن يريد الشخص أن طبيعي شعور ع يبدأ وهو ، خادم موظف هو الخادم القائد أن 

 عن مختلف وهذا الشخص .الحقا للقيادة التطلع إلي الشخص يدفع قد الواع االختيار ذلك أن ثم يقود، أن

 .القائد ثم أوال الخادم أنه في غيره،

علي  تسمو التي والممارسة الفهم ويعني ،، 1970 العام في مرة ألول الخدمية القيادة مصطلح ظهر 

 ذو أن الفرد يؤمن إذ اآلخرين، أجل من يعمل ولكن نفسه أجل من يعمل ال كونه في للقائد الذاتية المصالح

 خلل من دور األخرين وتفعيل األخلقية والمبادئ المساعدة بأسلوب للمكان وثروة إضافة بمثابة وأنه قيمة،

 .بحكمة ورغباتهم مشاعرهم ومراعاة بالعدل معاملتهم

 الخدمية القيادة مفهوم

o علي نفوذهم وعلي الخدمية القيادة سلوكيات علي الباحثون ركز الخدمية، للقيادة محدد تعريف يظهر لم 

 بالجانب تتعلق مختلة جوانب علي الخدمية القيادة تدريب يتم أن يمكن أن علي المهتمين بعض وأكد إتباعهم،

 .واألخلقية الروحية
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o ممكن أكبر قدر الستحضار لإلتباع وتشجيعا للقائد الشخصية للكرامة  تقديرا الخدمية القيادة أن اعتبار يمكن 

 .القائد لدعم الفطرية اإليجابية الطاقة من

o علي النحو الخدمية القيادة تصور يمكن النموذج لذلك ووفقا الخدمية، المنظمة نموذج هو :الخدمي القائد 

 للقائد، الذاتية قبل مصلحة األتباع مصلحة وضع خلل من القيادة وممارسة فهم هي الخدمية القيادة :التالي

 القيادة وتوفير األصالة المجتمع، وممارسة ببناء وتهتم وتطورهم، األتباع قيمة الخدمية القيادة تنمي حيث

 .فرد لكل العامل أجل الصالح من والوضع السلطة وتتقاسم األتباع، تلك خير أجل من

 الخدمية القيادة وسمات خصائص

 - .عال مفاهيمي تصور -  .اإلقناع -  .الوعي - .العالية والمعنويات التعافي -  .التعاطف -  .االستماع -

 .المجتمع بناء -  .االخرين بتنمية ملتزمون  -.ملتزمون - .االستبصار

 الخدمية القيادة مقومات

 تعزيز اإلحساس للعمل، شامل نهج اآلخرين، خدمة: أهمها الصفات من بعدد الخدمي القائد سلوك يتسم

  .والتفويض المرونة، القرارات، صنع في السلطة تقاسم للمجتمع، باالنتماء

 القائد في تشكيل تساعد والتي الخدمية، القيادة عليها تقوم التي المقومات أو ركائز من عدد هنالك ان كما 

 الجد، اإليمان،  :كالتالي رصدها ويمكن .مهارية مقومات ذاتية، مقومات شخصية، مقومات :الخدمي

 حب االنضباط، االستقامة، المثابرة، باألشخاص، االهتمام الحقوق، ال الواجبات في التفكير التخطيط،

 الثقة، يبني الذي تحفيزهم، الصدق علي والقدرة اآلخرين، مع الجيد التواصل المبدأ، علي الثبات العمل،

 .التواضع الكرم، التسامح، الصبر، اإليثار، االلتزام، الثبات، االحترام،

 العالمية خامسا:القيادة

 دراسة ركزت علي ألنها المقارنة الدراسات ظهور مع ذلك م 1960 في العالمية القيادة مفهوم ظهر

 والممارسات القرار، وصنع والمعتقدات والدوافع والمواقف والقيم السلوك قيادة في الثقافية االختلفات

 ظهور إلي ذلك ويرجع م، 1970 عام أوائل في حديثةكظاهرة  العالمية القيادة مفهوم أكتمل القيادية،

العالمية  القيادة علي مبكر وقت في الدراسات ركزت .الدراسة من مستقل الدولية كحقل التجارية األعمال

 .بيئتها الخارجية مع المنظمة بعلقة تتعلق التي العالمي المستوي علي القضايا بشأن

 العالمية القيادة مفهوم

 الثقافي التنوع احترام عالمية مع بيئة في بفعالية العمل علي القادرة القيادات تلك بأنها تعرف العالمية القيادة. 

 القيادة .المختلفة عبر الثقافات الوطن حدود علي الخارجة القيادة هي :أبعاد عدة من العالمية القيادة عرفت 

 والمهارت والمواقف المحفزات الصفات، خلل دراسة ومن .الوافدة القيادة منظور خلل من العالمية

 .المثالية العالمية للقيادات صورة مثلي لبناء الشخصية والخلفية

 القادة تصف كثيرة ومتعددة نماذج وظهرت بالظهور العالمية القيادة مصطلح بدأ التسعينات منتصف في 

 والمعرفية، السلوكية والمهارات الخصائص الشخصية جميع علي يحتوي العام اإلطار كان . العالميين

 .والمهارات والمعرفة والذكاء والمعتقدات والمواقف السلوك تكوينات من عن عبارة العالمي القائد فكفاءة

 العالمية القيادة متطلبات

 :في تتمثل العالمية القيادة متطلبات أهم أن إلي العلماء توصل

 .والعالمية المحلية الثقافات بين مباشرة تطوير 1 .

نتيجة  التعلم في الرغبة أو والفضول والشبكات والعلقات الثقافية الحساسية وقيمة أهمية معرفة 2 .

 .التنموية لتجاربهم

 .فعال نحو علي العالمية بأدوارهم للوفاء الفكرية الكفاءات توفر 3 .

 .التعلم في والرغبة واالنفتاح الفضول 4 .

 .العالمية للقيادة الرشيق للتعلم كنهج مخصصة ديناميكية وتوظيف حدسي، بشكل التعلم تطوير 5 .

العالم  إنحاء جميع في الدولية التجارية الخبرة من مستفيدا عالمي، العالمية للقيادة نموذج لورا العالم قدم

 .متداخلة حلقات ثلث من النموذج ويتكون وأسيا وأوروبا اللتينية وأمريكا الشمالية أمريكا

 .العاطفي الذكاء -  .المترابطة المعرفة -  .األصالة-

 العالمي القائد مهارات
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 .الخبرة -  التعرض -    التعليم –  .التفحص -

 :إيضا المهارات ومن

 .التكنولوجيا سرعة ذلك في بما صلة، ذات بين الدولية واألزمات األحداث سرعة مع التعامل -

 .التعقيد متزايد عالمي مجتمع في النزاهة مع الفريق وقيادة إدارة -

 .المرتفع الدخل ذوي والسكان العالم في الفقر بين والفجوة االستقرار عدم إدارة -

 .التغيير مع والتكيف وقبول خلق، في والمرونة التكيف علي القدرة -

 .العالمية الدولية المواقع أو سابقة بيئات في العمل علي الخبرة -

 .مختلفة ثقافات من أشخاص تضم التي الرؤية علي الحفاظ -

 .والحدود القوميات أهمية بتراجع االعتراف -

 العالمي: القائد خصائص

 .العالمي الصعيد علي يفكر -
 .مشتركة رؤية يخلق -
 .الفرص تنويع -
 .التكنولوجية المهارة يظهر للشركات الجماعي العمل يبني -
 البناء التحدي يشجع -

 .الشخصية مهاراته يبرز -
 .القيادة مشاركة -
 .التغيير يتبني -
 .الثقافي التنوع يقدر -
 .العمال رضاء يضمن -

 

 :العالميين للقادة رئيسية مسؤوليات

 ..الناس -      .المنظمات ثقافة.         - والهيكلة االستراتيجية - 

 

 مقارنة

 العشرين القرن مدير العشرين القرن في العالمية القيادة

 وأسع وفهم و خيار بعيد اهتمام مرن و منفتح

 خارقة فكرية قدرات مضافة قيمة ذات فنية مهارات

 اإلنسانية العلقات لحقل فهم ثقافي واهتمام حساسية

 اإلنسانية العلقات في اإلقناع أهمية يقدر هائلة وموارد طاقات ويملك ومتفائل مقاوم

 و المعلوم المجهول بين العلقة فهم علي قادر التعقيد مع التعامل علي قادر

  والكرامة اإلخلص وينمي يمتلك

 

 تلخيص بنت ابوها 

 

 الواجب األول حل بنت أبوها

 1السؤال         
 :من عيوب نظرية السمات

 ساهمت في تطوير الفكر اإلداري 
 .الخصائص التي ال يمكن االستغناء عنها عند بعض القادة وضعت بعض

 االستبداديمبنية علي فكرة األسلوب  جاءت
 .القائد أول نظرية شرحت وفسرت خصائص

 2السؤال 
 : من نظريات القيادة اإلدارية الحديثة

 نظرية الموقف
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 نظرية الشبكة اإلدارية
  القيادة نظرية أنماط

 نظرية األبعاد الثالثة
 3السؤال 

 :نظرية وضع العالم ماكريجر
 هرم ماسلو

 الشبكة اإلدارية
   (yو  x)كذلك نظريةوتسمي  (نظرية )س( و )ص
 نظرية نضج االتباع

 4السؤال 
حيث  (1 - 9أنماط الشبكة اإلدارية يتصف بأنه متسلط يركز علي المهمة، ويقع علي تقاطع ) أحد

 :يهتم باالنتاجية بدرجة عالية بينما اهتمامه بالعاملين ضئيل جدا  
 المنطوي  نمط المدير

 نمط المدير التقليدي
 العملي نمط المدير

 المدير القائد نمط
 5السؤال 

القائد علي إقناع األفراد والتأثير عليهم لحملهم علي أداء واجباتهم  تعرف بأنها: قدرة................
 .تسهم في تحقيق الهدف المشترك للجماعة ومهامهم التي
 القيادة اإلدارية
 اإلدارية اإلدارة والقيادة

 اإلدارة
 القيادة
 6 السؤال

 :المستمد من مجلس اإلدارة يطلق علي التأثير
 التأثير المعرفي

  الشرعي التأثير
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 تأثير المرجعية
 تأثير القرينة

                  

 

 الواجب الثاني حل بنت أبوها

 1السؤال    
م ثم طورها روبرت هاوس في العام 1970أفكار مارتن إيفان عام  قامت نظرية .........................علي

 القائد عند تأديته لمهامه في المنظمة، يوضح للعاملين معه الطرق التي يمكن أن توصلهم إلي أنالتالي، وتشير 
تتوقف علي ما يحدثه سلوكه  إلي أهدافهم والمسارات واألساليب المؤدية إلي ذلك، ويعني هذا أن فعالية القائد

  .ونمط قيادته، من أثر علي رضاء العاملين وتحفيزهم
 . لهدفنظرية المسار إلي ا

  .نظرية الشبكة اإلدارية
  .نظرية ما كريجر

 .نظرية األبعاد الثالثة
 2السؤال 

  التالية ليست صحيحة ؟ أي من العبارات
اتجاهات التابعين إلي دعم وتنفيذ التغيرات الجذرية، بينما يعمل القائد  يعمل القائد غير التحويلي علي تحويل

 .المباشرة راء واالعتماد علي االوامر والتوجيهاتالبحث عن اإلجماع في اال التحويلي علي
 .غير التحويلي بإبقاء الوضع كما هو دون تغير يكافح القائد التحويلي لتغير الوضع الراهن، بينما يرغب القائد

التغير المأمول، و تنبثق رؤية القائد غير التحويلي من الوضع القائم دون  رؤية القائد التحويلي متطلعة إلي
  .تتغيرا

والتقليدي في أساليب العمل، بينما  يعمل القائد التحويلي علي استخدام الوسائل غير االعتيادية وتجاوز المألوف
 .من وسائل ومن أساليب عمل لتحقيق األهداف يعمل القائد غير التحويلي علي استخدام المتوفر له

 3السؤال 
 : المسلم من خصائص القائد

 الفطنة الواقعية
 والرحمةالبر 

  الشورى 
 .السوية، توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الفطرة
 4 السؤال

بغض النظر عن درجة التغير،  يعني قدرة القائد علي التعامل مع كثرة المتغيرات دفعة واحدة..................
ن خالل التوازن الجغرافية، ويمكن أن يتم ذلك م ودرجة غموض أو أختالف األهداف والمصالح وتوسع المنطقة

 .وأستخدام األحاسيس في حال نقص المعلومات إلتخاذ القرار مناسب بين أطراف المصالح مهما كان تباينها،
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 .العالمية إدارة فرق العمل
 .إدارة المفاجأت وعدم التأكد

  .إدارة التناقس
 .إدارة التعقيد

 5السؤال 
 : من مهام القائد التحويلي

 .ل ديناميكيات الجماعةالتعامل مع االخرين من خال
 .التابعين ويستثير فكرهم ذو شخصية إلهامية يشجع

 . التغير ومساراته صياغة الرؤية والرسالة واختيار نموذج
 .الذات الوعي الذاتي والقدرة علي إدارة

 6السؤال 
 : من عيوب النظرية التفاعلية

شباع حاجاتهم ركزت علي قدرة القائد هو  وبالمقابل أدراك المرؤوسين بأن القائد علي تمثيل أهداف مرؤوسيه وا 
 .األنسب للقيام بهذا الدور

 .التنظيم اإلداري وخارجة، وما لها من أثر في تحديد نمط القيادة الفعالة نوهت إلي الدور البيئة االجتماعية داخل
نما حاولت التوفي أنها بين خصائصهما  قنظرية توفيقية معتدلة لم تنكر نظرية السمات أو نظرية الموقف، وا 

  .بشكل إيجابي
 . مؤيدا  للقائد بشكل مطلق أنها أفترضت أن سلوك المرؤوسين يكون 

 الواجب الثالث حل بنت ابوها                                        
 1السؤال 

 أدوات القياس المالية وغير هي إطار متكامل لألداء االستراتيجي لتنظيم األعمال بين............
ويربط بين االستراتيجيات والعمليات بما  المالية، ويهتم باألهداف في األجل القصير واألجل الطويل،

 .المستثمرون والعمالء والعاملين يحقق التوازن بين حاجات األطراف المعنية وهم
 .المتوازن  بطاقة األداء

 إعادة أختراع الحكومة
 .المشاريع إدارة

 الهندرة
 2السؤال 

 :ارة الجودة الكليةمن مبادئ إد
 .بروح الفريق الواحد العمل

 .تعزيز العالقات مع الموردين
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 . التعليم والتطوير الذاتي المستمر للموظف تشجيع
 .إدارية االلتزام بالتغيير كفلسفة

 3السؤال 
 :من سبل )طرق( إدارة الوقت بفعالية

 .الفعال وغموض المسئوليات االتصال غير
 .نفس الوقتالقيام بأكثر من عمل في 

  .فعالية التفويض المركزية وعدم
 بدقة. وحسن التفويض تخطيط الوقت والمهام

 4السؤال 
 :الصراع من أسباب

 .الرسمية تفاوت الصفات الشخصية، وتعدد التنظيمات غير
  التساهل والمجاملة

 .التنافس
 .التعاون 
 5 السؤال

جراءات العمل الرئيسية واالست التقيد بأن  راتيجية بشكل جذري، دون هي إعادة تصميم عمليات وا 
  .األداء أفتراضات تتعلق بالوضع الحالي بهدف تحقيق تحسينات ملموسة في معدالت

 الهندرة
 .الكلية إدارة الجودة
  .إدارة الوقت

 .اإلدارة باألهداف
 6السؤال 
 ومعرفته قدرة القائد الشخصية علي التعامل مع نفسه بما يتعامل به مع االخرين، تعني........

عواطفه ومشاعره  بقدراته ومهاراته واستغاللها بفعالية، وبناء شخصيته من خالل السيطرة التامة علي
 .المادية والمعنوية الذاتية، والقدرة علي ضبط النفس والشهوات بمختلف أنواعها ومستوياتها

 إدارة الضغوط
 إدارة الوقت

  إدارة االجتماعات
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 .إدارة الذات
 7السؤال 

 :باألهداف أسس اإلدارةمن 
 .أهمية قدرة القائد علي التميز بين األهداف الهامة واألهداف األقل

 .قدرة القائد ومهاراته في وضع األهداف
 . لألداء الدورية والمستمرة لألهداف حسب ما هو متفق عليه من معايير ومقاييس المراجعة

 .تكامل وتوافق نظام اإلدارة باألهداف
 8 السؤال

الصعب عليه أن  هي تلك المثيرات النفسية والفسيولوجية التي تضغط علي الفرد، وتجعل من........
  يتكيف مع المواقف، وتحول دون أداء عمله بفعالية

 التغير
 . ضغوط العمل

 .الصراع
 .إدارة المشاريع

 األختبار الفصلي                                      

 :اإلسالم من أركان القيادة في :1السؤال
 .اإلسالم والتقوي 
 .البر والرحمة
  .القدوة الحسنة

 القيادة تكليف ومسئولية
 

من القضاء علي تكرار  عرف..................مبدأ الرقابة الصارمة علي األداء ، فتمكن المفتشون  :2السؤال
 .معين مخالفات العمل عن طريق قطع يد من تكرر منه صنع منتج

  البابليون 
 العرب
  ينيون الص
 المصريون  قدماء
يعتبر أقدم دليل يضعه قائد لموظفي الخدمة المدنية، من أدناهم إلي أعالهم مرتبة،  ................ :3السؤال
 .قام بوصف الوظائف وتصنيفها، ووضع قوائم دقيقة بواجبات كل منها حيث

 دستور األمبراطور شاو
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 .األشنونه البابلية
  حمورابي قانون 

 "مور "اليوتوبياكتاب توماس 
قليلة وبدون أي كفاءة قيادية،  وهو القائد الذي ال يهتم بالعمل أو العاملين إال بدرجة................. :4السؤال

القيادي علي ذلك المستوي القليل من االهتمام، فإن هذا القائد  ولكن عندما ٌيدخل عنصر كفاءة القيادة أو التأثير
أهداف  م بالتفاصيل المملة، ويصبح هدفه تطبيق النظام دون االكتراث بمدي تحقيقألنه يهت يصبح بيروقراطيا ،

 المنظمة أو إرضاء العاملين
 .المنعزل نمط القائد المتخاذل أو

 .نمط القائد المتكامل
  .نمط القائد المتسامح أو المرتبط
 نمط القائد الديكتاتور أو المتفاني

 :مبادئ القيادة اإلدارية من :5السؤال
 .المدخل التوفيقي والمدخل الموقفي

 االيمان بالهدف، وحب العمل مع االخرين
  .والتأثير المعرفي التأثير الشرعي

 التخطيط والتنظيم
بين سمات القائد وحيثيات  يرى أصحاب المدخل..................... بأن القيادة هي تفاعل اجتماعي :6السؤال

 :الموقف بشكل كلي
  الفردي
 الموقفي

  جتماعياال
 التوفيقي
التقدير والحساب قائم  يعني نفاذ البصيرة من خالل حساب وتقدير األمور بشكل دقيق، علي أن يكون  :7السؤال

 .القرارات علي رؤية وأضحة لما يمكن أن ينتج عن اتخاذ قرار من
 .مبدأ حب العمل مع األخرين

 .للموقف مبدأ التقدير السليم
  .مبدأ تحمل المسئولية

 .األمام األنطالق إليمبدأ 
التنظيم والبيئة  نظرية..................................علي التأكيد علي العالقات الوثيقة بين تقوم :8السؤال

استمرار تدفق الموارد لها من البيئة كالمواد  التي تحيط بالمنظمة، وذلك ألن عمل التنظيم وفعاليته يتوقفان علي
ويقوم التنظيم بتحويل ومزج الموارد بالكميات والمقادير االقتصادية. من  .ورؤوس األموالالخام والقوي العاملة، 

 .المختلفة إلنتاج سلع وخدمات يقدمها للبيئة خالل أنشطة
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 .المفتوح نظرية النظام
 .الهدف لماري فولت

  هرمية ماسلو للحاجات
 .التحرر نظرية
ألفراد والتأثير عليهم لحملهم علي أداء وأجباتهم ومهامهم التي إقناع ا هي قدرة القائد علي.......... :9السؤال

 .الهدف المشترك للجماعة تسهم في تحقيق
 .القيادة اإلدارية
 .الشبكة اإلدارية

  .اإلدارة
 القيادة
يستند إليه في تحقيق كثير  وهو التأثير الذي يجعل القائد يتمتع بمركز قوة يمكن أن ............. :10السؤال
مما يملكه من دعم القيادات العليا، أو من أقاربه، أو  أغراضه، ويستمد القائد قوته علي هذا النوع من التأثيرمن 

 .عليا أصدقائه الذين هم في مناصب
 التأثير بالمكافأت

 القرينة تأثير
 .تأثير المرجعية
 .التأثير الشرعي

 :إي مما يأتي من أنماط القيادة في اإلسالم :11السؤال
 (قيادة النبوية )القيادة المثلينمط ال

 .الهدف نظرية الطريق إلي
 .النظرية التفاعلية
 .العنيفة القيادة المستبدة

 الحضارة....................... كتابات "سقراط" و"أكسينفون" في مجال اإلدارة بوجه من اسهامات :12السؤال
اإلدارة" وعرفوا التخصيص  اإلدارة "شمولية عام والقيادة اإلدارية بوجه خاص، حيث عملوا علي توضيح كلية

 .وتقسيم العمل ودراسة الوقت والحركة
 الحضارة اإلغريقية
 الحضارة الرمانية

 المصرية الحضارة
 .الحضارة االسالمية

عناصر  النظرية.......................... أن القيادة الناجحة تنبع من التفاعل الكلي بين ترى  :13السؤال
وعناصر الموقف. وبالتالي فإن  يادية المتمثلة في شخصية القائد، واتجاهات وحاجات ومشاكل األتباع،العملية الق

 .العوامل الثالثة القيادة اإلدارية تتولد من التفاعل المستمر بين هذه
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  الموقف
  السمات
 التفاعلية

 .التقسيم اإلداري 
المرؤوسين عمله، كما يجعلهم  مط ما هو متوقع منيحدد القائد في هذا الن :.................... :14السؤال

 .إتباع النظم واإلجراءات وجدولة العمل علي دراية تامة بما هو متوقع منهم إنجازه بإالضافة إلي
 .القيادة المنجزة

 (القيادة التوجيهية )األمرة
 .المشاركة القيادة

 .القيادة الداعمة والمشجعة
 : الرومانية في الفكر القياديمن أسهامات الحضارة  :15السؤال
 حمورابي قانون 

 دستور اإلمبراطور شاو
 .(العام منصب الرقيب )المدعي

 .توضيح مفهوم شمولية اإلدارة
كانت هذه المدرسة بجميع  تسمي أحيانا  بالمدرسة الكالسيكية الحديثة، وقد :.................. :16السؤال

تستهدف هذه المدرسة الوصول بالعاملين إلي أفضل  يات الكالسيكية،جوانبها ردة فعل ألساليب وسياسات النظر 
علي الفرد من عوامل نفسية ومعنوية، باعتباره إنسانا  وجدانيا  وانفعاليا   إنتاج في ظل أفضل ما يمكن أن يؤثر

 .رشيدا  ومنطقيا   أكثر منه
 .االنسانية مدرسة العالقات

 .مدرسة اإلدارة الحديثة
 .المدرسة السلوكية

 .الكالسيكية المدرسة
 :اإلدارية من عناصر القيادة :17السؤال

  .وجود هدف مشترك ووجود الجماعة
 التخطيط
  الرقابة
 التوجيه
 :إي من العبارات التالية ليست صحيحة :18السؤال

 .القائد التحويلي اختيار نموذج التغير ومساراته من خصائص
 .التغيرالتحويلي إدارك الحاجة إلي  من مهام القائد

 .المباداة واإلبداع واالبتكار من خصائص القائد التحويلي امتالك القدرة علي
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 .ومساراته من مهام القائد التحويلي اختيار نموذج التغير
المسئولية،  الحضارة................. للفكر اإلداري مبدأ مسؤولية القائد وعدم تفويض تلك أضافة :19السؤال

 .تضمنته من نصوص عن مراقبة االسعار وأضافة "األشنونة" بما
 .الحضارة البابلية

 .الحضارة االسالمية
 المصرية الحضارة

 .الحضارة اإلغريقية
 :نظرية الموقف من مزايا :20السؤال

 .مؤثر علي العملية القيادية أنها أول نظرية تبرز الموقف اإلداري كعامل
 صائص شخصية معينةيتسمون بخ أن نظرية الموقف تتطلب توفر قادة حازمين

 .القيادة المتبعة في المواقف المختلفة ليس هنالك اتفاق بين علماء نظرية الموقف حول أنماط
 .القائد المناسب أفترضت أن الموقف هو الذى يؤدي إلي خروج

الل جميع موارد اإلدارة البشرية والمادية نحو تحقيق أهداف اإلدارة، من خ هو توجيه.............. :21السؤال
النشاطات بشكل  األنشطة المختلفة وتجميع أوجه النشاط المتشابهة في وحدات معينة تتشابه وتترابط فيها تقسيم
 .منطقي

 .التخطيط
 .الرقابة
 .التنظيم
 .التنسيق
كان يناقش فيه والته علي  أتبع..................................... سياسة المؤتمر السنوي، الذي :22السؤال

 .المؤتمر يعقد أثناء الحج األقاليم ويتابع من خالله أحوال الدولة والرغية، وكان ذلك
 .علي بن إبي طالب، رضي هللا عنه
 .عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه

 .العباسيين خالفة
 .عثمان بن عفان، رضي هللا عنه

مفهوم أن القائد رجل  ا تقوم عليتسمي أحيانا بنظرية الرجل العظيم، ألنه :.................... :23السؤال
 .الذين ورثوها عن أبائهم وأجدادهم عظيم منحه هللا عدد من الصفات ال تتوفر إال في الرجال العظماء

 .السمات نظرية
 .النظرية التفاعلية

 .نظرية الطريق إلي الهدف
 .الموقف نظرية
الفرد باعتباره ركيزة القيادة من منطلق أن في دراسة القيادة علي  .....................ركز مدخل :24السؤال
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 .ناجحا   فردية ونفسية وشخصية متميزة ومزروعة في نفسه بحيث تجعل منه قائدا   القائد يتمتع بصفات
 .المدخل االجتماعي

 .المدخل االجتماعي والمدخل التوفيقي
 التوفيقي المدخل

 المدخل الفردي
بين مجموعة من االفراد،  يكل مركب من االتصاالت والعالقاتهو عبارة عن ه.................. :25السؤال

والقيم واالتجاهات التي تحكم عملية اتخاذه للقرارات،  ومن هذه العالقات يستمد كل فرد جانبا  كبيرا  من المعلومات
 .ألنواع السلوك المتبادل وكذلك يتكون من توقعات االعضاء

 .التنظيم
 التوجيه

 التخطيط
 الرقابة
األوامر والتعليمات التي تمكن  يتمثل في دفع المرؤوسين إلي العمل عن طريق إصدار............... :26السؤال

 .أعمالها اإلدارة من إنجاز
 التخطيط
 التنظيم

 المتابعة والرقابة
 التوجيه
ذا  ال أقوال الحضارة................ حول القائد في التوجيه )إذا كان القائد ضعيفا   من :27السؤال سلطة له، وا 

أوامره وأضحة ومع ذلك ال ٌتطاع فإن هنالك  لم تكن األوامر مفهومة تماما، وقع اللوم علي القائد، أما إذا كانت
 :(بالتنظيم خطأ

 .الرومانية
 اإلغريقية
 اإلسالمية
 الصينية
التاسع عشر  واخر القرن علي األفكار التي ظهرت في العالم الغربي في أ .................... تعتمد :28السؤال

المشروع الحر والمنافسة، واالتجاه إلي  وأوائل القرن العشرين، ومن هذه االفكار االقتصاد الراسمالي القائم علي
االنساني والسلوك التنظيمي استنادا  إلي مفاهيم العلوم الطبيعية  الترشيد والتفكير المنطقي، وتفسير السلوك

 .والسلطة ضا  كانت تقوم علي مفاهيم غير ديمقراطية، مثل األمر والرقابة والتوجيهالوقت، وأي المتنامية في ذلك
 .المدرسة السلوكية

 .مدرسة اإلدارة الحديثة
 .(المدرسة التقليدية )الكالسيكية
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 .اإلنسانية المدرسة
 :االنسانية من نظريات مدرسة العالقات :29السؤال

 تجارب هاوثورن 
 .البيروقراطية نظرية
 .التنظيم والسلطة لبرناردنظرية 
 .ماسلو هرمية
 :صحيحة أي من العبارات التالية ليست :30السؤال

 .التحويلي بإبقاء الوضع كما هو دون تغير يكافح القائد التحويلي لتغير الوضع الراهن، بينما يرغب القائد غير
والتقليدي في أساليب العمل، بينما  الوسائل غير االعتيادية وتجاوز المألوف يعمل القائد التحويلي علي استخدام

 .األهداف القائد غير التحويلي علي استخدام المتوفر له من وسائل ومن أساليب عمل لتحقيق يعمل
التابعين إلي دعم وتنفيذ التغيرات الجذرية. بينما يعمل القائد  يعمل القائد غير التحويلي علي تحويل اتجاهات

 .المباشرة في األراء واالعتماد علي األوامر والتوجيهاتعن اإلجماع  التحويلي علي البحث
 تنبثق رؤية القائد غير التحويلي من الوضع القائم دون  رؤية القائد التحويلي متطلعة إلي التغير المأمول، بينما

 .تغيرات
 :القادة اإلداريين ألسلوب الشدة من أهم تبريرات العلماء الستخدام :31السؤال

 .االخرين لدي القادة اإلداريين، ينبع من اإلحساس بالعظمة، والشك في سلوك راف الشخصيظهور نوع من اإلنح
 .يفرضها القائد المتشدد أن الفرد يستجيب للضغوط االجتماعية أكثر من الضغوط التي

 . أن الحاجات االنسانية هي التي تحفز األفراد إلي العمل
 .إليها ل أنه يسعيأن الفرد قادر علي تحمل المسئولية في العمل، ب

علي قدرة القائد علي اإلكراه، وذلك عندما يقوم بتخويف األتباع  هو تأثير مبني .................. :32السؤال
 .الحرمان من بعض المميزات وتهديدهم بالعقاب أو

 .التأثير بالمكافأة
 .التأثير الشرعي

 .المعرفي التأثير
 .القسري  التأثير
 :القيادة التحويلية عمليةمن عناصر  :33السؤال

 تحدي المنافسة
 .التنافس إدارة

 .تحدي الجودة الشاملة
 .العولمة تحدي
في صورة ذهب أو فضة أو أى شيء أخر فإن عليه أن يريه  إذ دفع أحد الناس لشخص تأمينا  ) :34السؤال

ذ لشاهد، وأن يدون العقود  الالزمة. وا 
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فإن علي العميل أن يدون قيمة السلعة كتابة، ثم  أو زيتا  أو سلعة تجارية،أعطي تاجرا  عميال  له غالال  أو أصوافا  
 يدفع ما استدان من مال

أهمل العميل، ولم يتسلم  التاجر، وللعميل أن يتسلم من التاجر إيصاال  مختوما  بالمال الذي يعيده إليه، فإذا إلي
 من التاجر إيصاال  بالمبلغ

 :الذي لم يستلم عنه إيصاال  ال يحتسب له (. ما سبق يعبر عن الذى دفعه للتاجر، فإن المال
 .البابلية األشنونه

 قانون حمورابي
 شاو دستور االمبراطور

 وصية الوزير المصري بتاح حوتب
البنه  ( أسهامات الحضارة...................... في الفكر اإلدارية وصية الوزير )بتاح حوتب من :35السؤال

 .والحذر واألمانه والصبر..الخ بكثير من الصفات القيادية كطلب العلم والتواضع ورقة الحديثالتي اوصاه فيها 
 .الحضارة البابلية

 .المصرية الحضارة
 .الحضارة االسالمية

 السومرية الحضارة
 :صحيحة أي من العبارات التالية ليست :36السؤال

 .ويناقشهم ويطلب منهم األسئلة أفكاره للمرؤوسينوفقا  لنظرية أنماط القيادة فإن النمط الثالث: يقدم 
قناعهم بها الثاني: يتخذ القرارات ويحاول شرحها وفقا لنظرية أنماط القيادة فأن القائد في النمط  .للمرؤوسين وا 

المشكلة علي المرؤوسن ويطلب منهم  وفقا  لنظرية أنماط القيادة فإن القائد في النمط السادس : يتولي عرض
 .قراراه رائهم واقتراحاتهم لحلها ومساعدته في اتخاذإبداء أ

 .القرارات ويعلنها للمرؤوسين وفقا  لنظرية أنماط القيادة فإن القائد في النمط األول: يتخذ
 :العبارات التالية ليست صحيحة أي من :37السؤال

 .نمط المدير التقليدي ( هو1-9وفقا لنظرية الشبكة اإلدارية فإن النمط )
 .(المدير المنطوي )الضعيف ( هو نمط1-1نظرية الشبكة اإلدارية فإن النمط )وفقا ل

 .( هو نمط مدير النادي االجتماعي9 - 9النمط ) وفقا  لنظرية الشبكة اإلدارية فإن
 .( هو نمط المدير العملي5-5اإلدارية فإن النمط ) وفقا  لنظرية الشبكة

وأحدة، بغض النظر عن درجة  علي التعامل مع كثرة المتغيرات دفعةتعني قدرة القائد .............. :38السؤال
 .المنطقة الجغرافية التغير ودرجة غموض أو إختالف األهداف والمصالح وتوسع

 .إدارة التعقيد
 .التنافس إدارة

 .إدارة فرق العمل العالمية
 .التأكد إدارة المفاجأت وعدم
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 :المسلم من خصائص القائد :39السؤال
 .الواحد لسوية، توحيد الجهود والعمل بروح الفريقالفطرة ا

  .البر والتقوي 
 .الشوري 
 .الواقعية الفطنة
لتمكين  أن............................... هم أبتدعوا الكتابة ويعتقد الهدف منها كان من المعروف :40السؤال

 .القيادة من القيام بدورها
  العرب

 .اإلغريق
 .المصريون  قدماء

 السومريين
م وقد 1932 - 1924مايو فيما بين  قام بها العالم االمريكي التون  .............................. :41السؤال

االنتاجية بتغير الظروف المحيطة بالعمل، وخاصة عند تغير  كان الهدف الرئيس لهذه التجارب هو دراسة تغير
 النتاجية للعاملين، ولكنه توصل إلي إكتشاف العالقات االنسانيةتأثير علي الكفاءة ا كثافة اإلضاءة، ولما لها من

دراسة توصلت إلي  التي تنشأ بين العاملين نتيجة تفاعلهم مع بعضهم البعض. وتعتبر دراسة التون ما يو أو
 .تأثير السلوك اإلنساني في التنظيم

 المفتوح نظرية النظام
 تجارب هاوثون 
 نظرية ماكريجر

 .ماسلو هرمية
القادة اإلداريون، وكان النموذج الوحيد الذي يميز العالقات بين  أسلوب الشدة، هو أول أسلوب تبناه :42الالسؤ 

 طويلة من الزمن، وقد استمر هذا النهج لفترة من الزمن في العصر الحاضر. ومن اهم الناس علي مدي فترة
 .......................................نماذجه نظرية

 .البيروقراطيةالنظرية 
 .االنسانية مدرسة العالقات

 .نظرية النظم
 .هرمية ماسلو للحاجات

  :بالخبرة والتعلم عرف العالم.................القيادة بأنها: الخصائص والسمات المكتسبة :43السؤال
 جوردن
  هيمان
 هارتلي

 فرانس وساندر
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 ..... علي محاوالت تحقيق كفاية العنصر البشري وأبحاث......................... تركزت دراسات :44السؤال
 طريق دراسة الوقت والحركة، واإلمكانات المادية المستخدمة في اإلتناج وترتيب أدوات اإلنتاج ترتيبا  منطقيا عن

 .تايلور المهندس فردريك
 .فرانك جلبريث
 ماكس فيبر

 .سلزنك العالم
 :صحيحة أي من العبارات التالية ليست :45السؤال

رؤية مستقبلية ذات توجه عالمي  لتحقيق تكييف المنظمة مع التوجه العالمي، فإن علي القائد أن يقوم: بوضع
 .العالمي بكل مستوياته، وتحديد رسالة تعكس التوجه

تخاذ القرارات في بعض الحاالت دون  إدارة فرق العمل العالمية: تتمثل في التغير المستمر وكثرة المفاجأت ، وا 
 .أن تسفر عنها ن النتائج التي يمكنالتأكد م

المنظمة، حيث تقوم بتجميع المعلومات علي مستوي عالمي  إدارة التنافس: هي إدارة العمليات المتعلقة بأنشطة
 .المعلومات لزيادة الميزة التنافسية وتحقيق ربحية أكبر وتنمية القدرة علي استخدام تلك

عامل مع كثرة المتغيرات دفعة وأحدة، بغض النظر عن درجة التغير، القائد علي الت إدارة التعقيد: تعني قدرة
 غموض أو اختالف األهداف والمصالح وتوسع المنطقة الجغرافية ودرجة
 :الناجح من المهارات االجتماعية التي يجب أن يتمتع بها القائد :46السؤال

 .تحمل المشقة والمثابرة
 .قات مع االخرينوالقدرة علي إقامة عال القدرة علي االقناع،

 .االستداللية المرونة العقلية، و القدرة
 .االتزان االنفعالي

 :أسباب إختالف العلماء في تعريف القيادة من :47السؤال
 .الفرد كانت القيادة من خاصية من خصائص الجماعة، أم خاصية من خصائص صعوبة تحديد ما إذا

 القيادة جاءات من كلمة قادة يقود قودا  
 .تطمح لها العقول الواعية السمات التيإحدى 

 .البقاء سمة كونية إلي تنظيم نشط يسعي إلي
 :أحيانا بالمدخل الموقفي ................................. يسمي :48السؤال
 .الفردي المدخل

 .المدخل التوفيقي، والمدخل الفردي
 .المدخل التوفيقي

 المدخل االجتماعي
وتقوم علي وصف النموذج  أسسها رائد علم االجتماع األلماني ماكس فيبر، ..................... :49السؤال

تقسيم العمل، وهرمية الرقابة، والعمل المكتبي،  اإلداري المثالي للمنظمة، حيث يقوم هذا النموذج علي أساس
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الي: الدقة في األداء والسرعة في العمل التنظيمي، ومن مزايا النموذج المث وعلي التأثير في أداء المهام والسلوك
  .واالستمرارية والوحدة والخضوع الكامل للرؤساء والوضوح

 .نظرية اإلدارة العلمية
 التقسيم اإلداري  نظرية

  .نظرية التحرر
 .البيروقراطية نظرية
االنسانية  ة العالقاتالقيادة...............................علي ثالث ركائز أساسية هي : إقام تقوم :50السؤال

شراك المرؤوسين في بعض المهام القيادية، وتفويض السلطة لهم بالشكل الذي يخدم التنظيم  بين القائد وأتباعه، وا 
 .ويساعد في تحقيق أهدافه

 .الخيرة التسلطية
 (التعاونية )المشاركة
 .المتساهلة
 .المناورة التسلطية
دراسة القيادة تنطلق من البيئة االجتماعية التي يمارس فيها القائد  يرى أصحاب هذا المدخل بأن :51السؤال
 :ومسئولياته، وهي بيئة المنظمة والمجتمع الذي يمارس سلطاته خالله مهامه

 .المدخل االجتماعي
 المدخل الفردي

 .التوفيقي المدخل
 نظرية السمات

 كل من اإلدارات في المصنع، وتبين خريطة....................كمية العمل الذي تؤديه توضح :52السؤال
 .الوقت الضائع دون استخدام

 األلة خريطة سجل
 خريطة سجل العامل

 .خريطة التصميم
 العمل خريطة تقدم

المنبعث من الصفات والسمات الشخصية الحميدة والمميزة التي  يسمي بالتأثير الكرزماتيكي، أي :53السؤال
 .توجيه مرؤوسيه والتأثير عليهميستخدمها في  يملكها القائد، والتي

 تأثير القرينة
 تأثير السمات الشخصية

 .تأثير المرجعية
 .الشرعي التأثير
القائد علي اإلجراءات السلبية انطالقا  من سلطته، حيث نجده يفرط  يعتمد فيها..................... :54السؤال
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يتغاضي عن  ألوامر الصارمة واإلجراءات االنتقامية، والواإلكراه والتهديد والعقاب، ويركن إلي ا في استخدام القوة
 .أي أخطأء حدثت بل يرى ضرورة جعل مرتكب الخطأ عبرة لألخرين

 .التسلطية الخيرة القيادة
 .العنيفة القيادة التسلطية

 القيادة التسلطية المناورة
 .المتساهلة القيادة
التنفيذية التي تتمثل فيها الممارسة الفعلية للقيادة، ومن الخطوة  من أهم عناصر القيادة، ويعتبر :55السؤال

 :والشرعي، والقرينة أنواعه: القسري،
 .التأثير القدرة علي

 .التناسق واالنسجام
 .وجود الجماعة
 مشترك وجود هدف

 :(الكالسيكية ) من نظريات المدرسة التقليدية :56السؤال
 .التنظيم والسلطة لبرنارد. والهدف لماري فولت

 .والتنظيم والسلطة لبرنارد .هرم ماسلو
 .لسايمون  تجارب هاوثورن. والعالقات التنظيمية

 .العلمية نظرية البيروقراطية، ونظرية اإلدرة
 :القيادة اإلدارية في تتمثل مداخل دراسة :57السؤال

 االجتماعي المدخل التوفيقي والمدخل السياسي والمدخل
 .التوفيقي والمدخلالمدخل الفردي والمدخل االجتماعي 

 السياسي المدخل الفردي والمدخل االجتماعي والمدخل
 الفردي المدخل السياسي والمدخل االقتصادي والمدخل

  :التحويلي أي مما يأتي ليس من خصائص القائد :58السؤال
طيعون الحديث، يجعل االخرين ممن ال يست يتميز القائد التحويلي بأنه مؤثر جدا  في الناس ، عندما يحدثهم، مما

أهتماما وعناية خاصة لذوي االحتياجات الخاصة من التابعين علي  يشعرون بأنه يعبر عما في أنفسهم ، ويعطي
 .الفردي المستوي 

 .مشاكلهم، ويقدم لهم الحلول للقائد التحويلي حضور واضح، ونشاط بدني متفاعل، حيث يشارك الناس
، وعلي درجة كبيرة من االهتمام باألشخاص علي  تثير فكرهميتميز بشخصية إلهامية، يشجع التابعين ويس

  .المستوي الفردي
 .بالحاجة إلي التغير إدراك الحاجة إلي التغير، ويظهر ذلك من قدرة القائد علي إقناع االخرين

اإلداري من شرعية المنصب  منبع هذا التأثير هو السلطة والقوة التي يستمدها القائد.............. :59السؤال
 .الذي تم تعينه
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 .تأثير السمات الشخصية
 .القرينة تأثير

 .التأثير الشرعي
 .القسري  التأثير
 :أنماط القيادة إلي قسمت نظرية الشبكة اإلدارية :60السؤال
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