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الفصل الثانً
تطور الفكر القٌادي اإلداري
تطور الفكر اإلداري فً العصور الوسطً.
تطور الفكر اإلداري فً العصر اإلسالمً.
تطور الفكر اإلداري فً العصر الحدٌث.
للقٌادة دور بالغ االهمٌة فً قٌام الكثٌر من الحضارات القدٌمة  ,وخاصة تلك التً تركت وراءها بعض االثار التً تشٌر إلً مجهودات جبارة
بذلت فً سبٌل تخطٌط وإنشاء تلك المعالم .ونجد أن القٌادة حازت علً نصٌب كبٌر من اهتمام مفكري تلك الحضارات

أوال:تطور الفكر القٌادي اإلداري فً العصور القدٌمة
 .1الحضارة السومرٌة
 .2الحضارة المصرٌة
 .3الحضارة البابلٌة
 .4الحضارة الصٌنٌة
 .5الحضارة اإلغرٌقٌة
 .6الحضارة الرومانٌة


الحضارة السومرٌة :

ٌرجع تارٌخها إلً أكثر من خمسة اإلف سنة ،وقد وجد فً بعض الوثابق المكتوبة ما ٌدل علً أن السومرٌٌن عرفوا ألوانا من القٌادة اإلدارٌة،
حٌث كان لكهنة معابدهم نظاما ضرٌبٌا محكما جمعوا وأداروا به دفة كمٌات ضخمة من السلع الدنٌوٌة التً تضم أموال الدولة وعقاراتها
وقطعان األغنام والماشٌة التً ٌتجبً من الشعب ،وكانوا ٌكلفون بتقدٌم تقرٌر أو كشف حساب بأماناتهم لكبٌر الكهنة ،وبذلك فقد مارسوا القٌادة
اإلدارٌة بأجل معانٌها.
وٌري البعض أن تلك الوثابق أول كشوفات عرفها اإلنسان  ,ومعروف ان السومرٌٌن هم الذٌن ابتدعوا الكتابة وٌعتقد البعض أن الهدف من
ذلك كان لتمكٌن القٌادة فً الدرجة األولً.
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الحضارة المصرٌة :

ظهرت الحضارة المصرٌة فً أعقاب الحضارة السومرٌة ،وتقع فً الفترة بٌن  2222 - 525قبل المٌالد ،وقد تمٌزت هذه الحضارة بفن
العمارة والنحت والنقش والكتابة ،واألهرامات تعتبر أهم الشواهد علً المصرٌٌن القدامى التنظٌمٌة واإلدارٌة ،فقد بنً هرم خوفو االكبر من
 200220222قطعة من الحجرٌ ،تراوح وزنها ما بٌن  2 - 5.5طن ،كما استخدم فً البناء ما ٌقارب  522.222عامل لمدة عشرٌن سنة ،فقد
احتاج هذا االنجاز الفنً إلً قدرات متقدمة فً القٌادة والتخطٌط والتنظٌم والرقابة ،إلً أن االستمرارٌة فً العمل تدل علً أن القٌادة كانت
تحظً بقدر أكبر من األهمٌة.
وقد عرف المصرٌون مبدأ الرقابة علً األداء فتمكن المفتشون من القضاء علً تكرار مخالفات العمل عن طرٌق قطع ٌد من تكرر منه صنع
أي منتج معٌب.


نجد أن قدماء المصرٌٌن عرفوا قٌادة العمل اإلداري لتسٌر الحكومة المترامٌة األطراف عن طرٌق التنظٌم الالمركزي ،فقد بدأوا
بإقامة حكم ال مركزيٌ ،تمثل فً إمبراطورٌاتهم ،وقد كانت الحكومة ذات درجة عالٌة من المركزٌة ،حٌث كانت لجنة الضرابب
هً الرابطة الحقٌقٌة الوحٌدة بٌن الحكومة المركزٌة ًووالٌاتها .سرعان ما بلغت درجة من التحلل  ،جعل بعض أمراء تلك الدوٌالت
ٌتمردون وٌتخاذلون فً أداء مسبولٌاتهم تجاه الحكومة المركزٌة ،مما دفع بالفرعون إلً االستٌالء علً السلطة واعادة ترتٌب
أوضاع الدولة.



من إسهامات الحضارة المصرٌة فً الفكر القدٌم ,وصٌة الوزٌر المصري) بتاح حوتب (البنه ,فقد اوصاه فً رسالة ارسلها إلٌه,
بكثٌر من الصفات القٌادٌة كطلب العلم ,والتواضع ,ورقة الحدٌث ,والحذر ,واالستبناس برأي الخبراء والمستشارٌن ,والمقدرة علً
التنبؤ ,ووجوب العقاب إذ لزم األمر ,وااللتزام باألمانة اإلدارٌة والهدوء والصبر.


الحضارة البابلٌة :



القٌادات فً الحضارة البابلٌة كانت توجه إلً توثٌق المعامالت التجارٌة توثٌقا محكما علً أقراص من الحجر أو ألواح من الخشب.



االعتراف بمبدأ مسؤولٌة القابد وعدم تفوٌض تلك المسبولٌة ،وٌتضح هذا فً كتاب ألحد ملوك البابلٌٌنٌ ،أمر فٌه عشرة من رجالة
بشق قناة للري الزراعً ،وٌنص الكتاب علً أنه إذا لم ٌتم العمل المطلوب بصورة سلٌمة فإن العقاب سٌنزل بالمشرف علً العمل ال
بالعمال.



تعتبر) األشنونه (البابلٌة بما تضمنته من نصوص عن مراقبة االسعار وعن عقوبات الجرابم أقدم قانون تضعه قٌادة من القٌادات.



من أبرز إسهامات الحضارة البابلٌة فً الفكر والقٌادة ،قانون) حمورابً (و وٌقول فٌه ) إذ دفع أحد الناس لشخص أخر تأمٌنا فً
صورة ذهب أو فضة أو أي شًء أخر فإن علٌه أن ٌرٌه لشاهد ،وأن ٌدون العقود الالزمة ،واذا أعطً تاجر عمٌال له ،غالال أو
أصوافا ً أو زٌتا أو سلعة تجارٌة ،فإن على العمٌل أن ٌدون قٌمة السلعة كتابة ،ثم ٌدفع ما استدان من المال للتاجر ،وللعمٌل أن ٌتسلم
من التاجر إٌصاال مختوما بالمال الذي ٌعٌده إلٌه ،فإذا أهمل العمٌل ولم ٌتسلم عن إٌصاال ال ٌحتسب له(
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الحضارة الصٌنٌة:

دستور االمبراطور) شاو (الذي عاش عام  5522ق.م .اقدم دلٌل إداري ٌضعه قابد لموظفً الخدمة المدنٌة ,من أدناهم مرتبة إلً
أعالهم مرتبة ,حٌث قام بوصف الوظابف وتصنٌفها ,ووضع قوابم جدٌدة بواجبات كل منها .كما وضع ثمانً قواعد لٌهتدي بها
رئٌس الدولة فً الحكم ,نذكرها فٌما ٌلً:
 oتتعلق بتنظٌم الدولة وضمان استقرارها.
 oتتعلق بعالقاتها واتصاالتها بما ٌضمن تعاون حكومة البالد.
 oتتعلق بما ٌضمن كفاءة الحكومة.
 oتتعلق برسمٌاتها بما ٌضمن ظهور الدولة بمظهر البقاء.
 oتتعلق برقابتها بما ٌضمن كمال الحكومة.
 oتتعلق بالمساءلة والعقاب لضمان صالحها.
 oتتعلق بتدبٌرها بما ٌضمن مراجعة أداء حكومة البالد.



وٌتمتع القائد بثمان سلطات تعٌنه علً معاملة مختلف ضباطه :
 oالرتب التً تحدد درجاتهم.
 oالرواتب التً تزٌد ثرواتهم.
 oالنفحات التً تسٌطر علً مصابرهم.
 oالمناصب التً تضبط تصرفاتهم.
 oالعناٌة االلهٌة التً تؤثر فً بركتهم.
 oالمصادرة التً تؤدي إلً فقرهم.
 oالطرد الذي ٌنتج عن تقصٌرهم.
 oالموت الذي ٌكون نتٌجة إلسرافهم.



كذلك أكدت الحضارة الصٌنٌة علً مبدأ مستوي األداء ,فقد روا أن القوانٌن ال تكفً وحدها إلنجاح المؤسسة ,بل علٌها أن تلتزم
بمستوي أداء تقبله اآللهة ,كما ٌرون أن النظام هو أساس النجاح وأن االنسان ال ٌمكن أن ٌؤدي عمله علً الوجه األكمل دون أن
ٌتبع نظاما لذلك.



ومن أقوالهم حول دور القابد فً التوجٌه قولهم ) :إذا كان القابد ضعٌفا ال سلطه له ,وإذا لم تكن األوامر مفهومة تماما  ,وقع اللوم
علً القابد ,أما إذ كانت أوامره واضحة ,ومع ذلك ال تطاع فإن هنالك خطأ

بالتنظٌم (
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الحضارة اإلغرٌقٌة :



أول من عمل علً تكوٌن دولة دٌمقراطٌة.



كتابات سقراط من أهم ما اسهمت به هذه الحضارة فً مجال االدارة بوجه عام ،والقٌادة بوجه خاص،



فقد عملوا علً توضٌح شمولٌة االدارة ،وعرفوا التخصص وتقسٌم العمل ،ودراسة الوقت والحركة ،وذلك علً انهما من مهام القابد.



ٌذكر سقراط أداوت القٌادة بالتالً:
 oمن وأجب القابد أن ٌبث روح الحماس فً نفوس مرؤوسٌه.
 oأن ٌتعرف علً مقدرات كل منهم ومستوي أدابه وعطابه.
 oأن ٌحفز المجد منهم وٌعاب المقصر.
 oأن ٌعمل علً كسب صداقتهم باأللفة والمودة.
 oأن ٌكون صابر فً نفسه مجدا ومجتهدا.



عرف اإلغرٌق ما ٌسمً بالخدمة العامة ,والتً تتمثل فً التأكٌد علً أن المصلحة العامة تسمو علً المصلحة الخاصة ,وهو ما
ٌعتبر من الخصابص الممٌزة للسلوك القابد اإلداري الجٌد فً اإلدارة الحدٌثة.



ٌري أفالطون ,أن الناس ٌختلفون فً المواهب ,ومن ثم ٌؤدي بعضهم األعمال أحسن من غٌرهم ,وٌري أن المهارة تكتسب فقط
عندما ٌقبل الناس علً أداء العمل الذي ٌتفق مع استعدادهم الطبٌعً,



ركزت الحضارة االغرٌقٌة علً الدور الذي ٌقوم به اإلمبراطور والقٌادات اإلدارٌة  ,فً فرض



الرقابة علً أعمال الدولة وممتلكاتها.




الحضارة الرومانٌة :

الحضارة الرومانٌة أخر الحضارات التً ظهرت قبل المٌالد ,وقد أدى اتساع رقعة االمبراطورٌة الرومانٌة إلً المساهمة فً تطوٌر
الممارسات اإلدارٌة واالسالٌب القٌادٌة إلحكام االشراف على أعمال وممتلكات الدولة.



أهم ما ٌمٌز الحضارة الرومانٌة ,انها عرفت منصب الرقٌب) المدعً العام (وٌتمتع بسلطات أهمها :االشراف على سجالت المواطنٌن
وممتلكاتهم ,الرقابة علً االخالق واآلداب العامة.



وكذلك عرفت الحضارة الرومانٌة تفوٌض السلطات.



وفً وصٌة ) جورج( ( لكاتو ( حول إدارة المزارع فً الحضارة الرومانٌة) أن على المزارع عندما ٌرٌد تفتٌش الحقول ,أن ٌالحظ
مدى تقدم العمل ,وماذا تم إنجازه منه ,وٌقارن مع ما ٌنبغً أن ٌتم ,وٌنبغً علٌه بعد ذلك أن ٌستدعً ناظر زراعته وٌطلب منه تقرٌر
ا عما تم إنجازه ,وٌسأل لماذا لم ٌتم إنجاز الباقً ,وٌذكر كاتو ,أن المالك ٌنبغً أن ٌعطً ناظر المزرعة خطة عمل للسنة بأكملها ,
بحكم أنه القابد الذي ٌجب أن ٌخطط للعمل(
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ثانٌا ً :تطور الفكر القٌادي اإلداري فً العصور الوسطً:


تمٌزت العصور الوسطً بسٌطرة االقطاع ،حٌث كان الملوك والنبالء ٌملكون جمٌع موارد الدولة ،وكذلك سٌطرة الكنٌسة علً جمٌع
شبون الحٌاة وخاصة بعد اندثار اإلمبراطورٌة الرومانٌة.



تعلم المدٌرون الكثٌر من دروس اإلقطاع ،أن قوة النظام تكتسب عن طرٌق الرقابة الهرمٌة ،بالمصلحة المشتركة ٌمكن أن ٌنجح أي نوع
من التنظٌم.



ومن اسهامات هذه العصور رسالة) لوقا ( فً العام  1494م التً ٌصف فٌها مسك الدفاتر بطرٌقة القٌد المزدوج ،وكتاب لوقا له اهمٌة
لدي الباحثٌن فً علم القٌادة ،لعدة أسباب منها :أن أبرز الحاجة إلً منشأة تتوفر لها رقابات إدارٌة داخلٌة ،وأن كافة المعامالت ٌجب أن
تكون مستكملة للتفاصٌل ،وتحفظ فً ملفات بصفة دابمة ،وأن المراجعة الدورٌة الزمة للرقابة الداخلٌة.



قد شكلت البندقٌة وترسانتها البحرٌة احد العوامل التً اثرت علً االدارة فً العصور الوسطً ،حٌث شجعت القابد علً ابتداع اسالٌب
اإلنتاج ،ومراجعة الموازنة ،واستخدام اسالٌب ،الرقابة بالمحاسبة ،الرقابة من خالل كشوف الجرد ،رقابة التكالٌف التً استعانت بها
القٌادة لتوفٌر الوقت والجهد ،ورقابة االداء.



لقد عرف القرن السادس عشر اهتماما كبٌرا بالمفاهٌم االدارٌة ،كما نري فً كتاب) سٌر توماس مور ) Sir Thomas Moore
اسمها ) الٌوتوبٌا  ،المدٌنة الفاضلة (مبٌنا الحالة االجتماعٌة والسٌاسٌة التً حلت بإنجلترا فً عصري هنري السابع.

ثالثا:تطور الفكر القٌادي اإلداري فً العصر اإلسالمً
 .5عصر الرسول صلً هللا علٌه وسلم
 .2خالفة أبً بكر الصدٌق
 .0خالفة عمر بن الخطاب
 .4خالفة عثمان بن عفان
 .5خالفة علً بن أبً طالب
 .6خالفة بنً أمٌة
 .7خالفة العباسٌٌن
.8
 )1عصر الرسول صلً هللا علٌه وسلم:


كان صلً هللا علٌه وسلم ٌمثل القابد األول فً اإلسالم ,فقد أسس الدولة وواجد األرض وحرر الشعب ,وكون السلطة ,وبنً النظام
السٌاسً واالقتصادي ,واالجتماعً علً ضوء التشرٌعات الربانٌة.



كان من مبادبه صلً هللا علٌه وسلم التركٌز علً كفاءة الرجل فً العمل وحبه للمهمة التً ٌكلف بها ,كما أنه ٌهتم بتحدٌد تسلسل
السلطات ,وذلك مثلما حصل عندما عٌن علً أبن أبً طالب أمٌر ا علً المدٌنة بعد خروجه فً غزوة تبوك ,وعٌن أسامة قابد لجٌش
العسرة.



نري فً وثٌقة المدٌنة التً كتبها صلً هللا علٌه وسلم ,دستورا فً الحكم والقٌادة وضح فٌها قواعد الحكم والقٌادة ,فأكد علً روح
الجماعة والعمل التعاونً ,وعلً محاربة الفساد ,والبعد عن الظلم والجور ,وإرجاع األمر المختلف فٌه إلً هللا ورسوله.
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وقد عمق االسالم علً عدد من المبادئ القٌادٌة:


مبدأ الشورى.



مبدأ العدل والمساواة بٌن الناس.



مبدأ طاعة والة األمر.



مبدأ العمل الجماعً.



مبدأ القوة واألمانة.



مبدأ الجدارة.
 )2خالفة أبً بكر الصدٌق



كان لخالفة أبً بكر اسهامات كبٌرة فً تطور الفكر القٌادي ,منها استمرارٌة اتباعه ,لما وضعه المصطفً صلً هللا علٌه وسلم ,من
قوانٌن وانظمة ومبادئ ,كالشورى ,والعدل ,والمساواة ,والرفق باآلخرٌن ,كما أنه سمح بحرٌة الري ,مثال لذلك عندما سمح لعمر بن
الخطاب أن ٌعارضه فً قتال المرتدٌن.



أهم ما ٌمٌز قٌادة ابً بكر ,هو محافظته علً التقوى واإلٌثار والرفق ,والحذر,والشورى ,واالستعداد ,والتعببة ,والشجاعة ,واإلقدام
والحدٌث حٌنما ٌجب الحدٌث ,والصمت حٌنما ٌجب الصمت.
 )3خالفة عمر بن الخطاب


فقد اتبع ما سار علٌه رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ,وما نهجه الخلٌفة االول.



ومن المبادئ القٌادٌة التً سنها عمر رضً هللا عنه قوله لعمرو بن العاص) :متً استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً (.
وكذلك من مبادبه محاسبة موظفٌه عن أموالهم ومن أٌن اكتسبوها ,فقد كان ٌحصً أموالهم قبل تولٌهم اإلمارة وبعدها .وقد رسخ مبدأ
القابد الرباسٌة المباشرة حٌث كان ٌطوف بنفسه علً األمصار .وكذلك رقابته غٌر المباشرة وتبنٌه لمبدأ الرقابة الذاتٌة.



اتبع عمر ابن الخطاب سٌاسة المؤتمر السنوي الذي كان ٌناقش فٌه والته علً األقالٌم وٌتابع من خالله أحوال الدولة والرعٌة .كان
ذلك المؤتمر ٌعقد أثناء الحج.



لقد قبل عمر بن الخطاب الرقابة الشعبٌة علً نفسه كقابد لألمة ,حتى كان ٌقول ) أتقول هللا عباد هللا ,وأعٌنونً علً أنفسكم بكفها
عنً ,وأعٌنونً علً نفسً باألمر بالمعروف والنهً عن المنكر وإحضاري النصٌحة فٌما وألنً هللا من أمركم(.
 )4خالفة عثمان ابن عفان

أتبع عثمان بن عفان منهج رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم فً القٌادة ,ولم ٌغٌر من األوضاع التً تركها عمر بن الخطاب ,وكان رضً هللا عنه
ال ٌقطع أمرا إال وقد استشار من أهل الحل والعقد ومن ٌري فٌهم الرأي السدٌد والصالح.
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 )5خالفة علً أبن ابً طالب
سار علً بن ابً طالب ,علً المنهج النبوي ,واتبع أسالفه من الخلفاء الراشدٌن ,فً التعامل مع القادة والقٌادة ,كان ٌعٌن الوالً علً أحد
األمصار ,وٌترك له الحرٌة للتصرف فً أمر والٌته ,ولكن فً ظل رقابة دقٌقة للتأكد من عدم خروج الوالً عن التعالٌم الشرعٌة فً التعامل
مع الرعٌة .ومن توجٌهات منهجه فً القٌادة:


ضرورة أن ٌكون القابد طابعا هلل ومت ق له ,متسلحا بسالح العمل الصالح.



علً القابد أن ٌكون رحٌم ا ومحب ا لمن تحته من المرؤوسٌن ,مخفف ا الضغط عنهم ,وقادر ا علً العفو والصفح عن المخطا أو
المقصر.



البعد عن الكبر والغطرسة والتحلً بالتواضع ولٌن الجانب والجلوس إلً الرعٌة.



الوسطٌة واالعتدال ورد المظالم.



البعد عن بطانة السوء ,والحرص علً البطانة الصالحة ,واصطفاء المستشارٌن.



التفرٌق بٌن المجتهد والمقصر ,ومجالستهم ونصحهم ,وتوفٌر المكافاة والحوافز المناسبة لهم.



الحفاظ علً الجماعة
 )6خالفة بنً أمٌة



بعد مرحلة الخلفاء الراشدٌن جاءت مرحلة خالفة بنً أمٌة مع بداٌة خالفة معاوٌة بن أبً سفٌان الذي أوجد نظام الحكم الوراثً فً
االسالم ,وقد اتخذت الخالفة األموٌة من دمشق مقر ا لها ,وكانت تتصف بالتباطؤ فً التطور اإلداري نتٌجة للخالفات السٌاسٌة
والصراع علً السلطة.



ازدٌاد عدد الدواوٌن فً عهد األموٌٌن حتً وصل إلً تسعة دواوٌن فً عاصمة الدولة ,وثالث فً عاصمة كل والٌة من والٌات
الدولة االموٌة.
 )7خالفة العباسٌٌن



ساهمت الحضارة اإلسالمٌة العباسٌة فً تطوٌر الفكر اإلداري من خالل إعادة تشكٌل مؤسسات الدولة ,وتدوٌن الدواوٌن ,فتم إنشاء
دٌوان المحاسبة ,ودواوٌن أخري حتً وصل عدد الدواوٌن إلً ثالث عشر دٌوانا.



أهم الكتاب فً فترة العباسٌٌن  ,الفارابً الذي كتب) المدٌنة الفاضلة( ومحمد الحنبلً الذي كتب) األحكام السلطانٌة ( وغٌرهم ,وقد
وضعت هذه الكتب األسس الربٌسة لممارسات القٌادة فً مختلف مستوٌاتها ,كما أنها كانت بداٌة لتأسٌس الفكر القٌادي اإلداري
اإلسالمً.
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تطور الفكر االداري فً العصر الحدٌث


أهم ما ٌتمٌز به الفكر اًالداري الحدٌث هو الثورة الصناعٌة التً عبدت االرضٌة أمام اًلتطوٌر اًالداري ،فساعدت علً ًظهور بعض
االسالٌب اإلدارٌة اًلمختلفة ،إًال أًن اًلقفزة اًلصناعٌة اًلهابلة فً الزراعة والصناعة ،لًم ترافقها قفزة مماثلة ًفً اًلفكر اًالداري ،فقد أًدي
ًظهور المصانع وخطوط التجمٌع وزٌادة حجم اًالنتاج إلً تركٌز دور اًلقٌادة علً الرقابة لإلقالل من اًلسرقة.



كما لم تتحسن الجودة وبقٌت قاعدة) علً المشتري أن ٌحذر( ،ولقد ظلت المنتجات تنتج بفروقات وتباٌنات كبٌرة ،ولم تطبق علٌها
سواء الرقابة من حٌث مقاٌٌس الطول والعرض وذلك لغرض دفع االجور وكان



المقٌاس المستقر هو دفع االرباح.



ومن االسالٌب التً لجأت إلٌها القٌادة أسلوب العمل بالقطعة ،وذلك لتالفً مشاكل العمل باألجر الثابت ،وتالفً دواعً مراقبة العامل
مراقبة مستمرة.



فً النصف الثانً من القرن الثامن عشر ،شهد نشاطا كبً ا ر فً الكتابة فً مجال االدارةٌ ،عود الفضل إلً مجموعة من الفالسفة
مثل :السٌر جمٌس فً كتابه ) مبادئ االقتصاد السٌاسً (وأدم سمٌث فً كتابه) ثروة األمم( ،وقد اختلف االقتصادٌون علً أهمٌة
الوظابف االدارٌة ،بٌنا ٌمٌل بعضهم لوضع التخطٌط بالدرجة االولً ،كان ٌنادي اخرون بأن تكون القٌادة فً الدرجة االولً.



فً بداٌة القرن التاسع عشر أكتفً كتاب االدارة باإلشارة إلً فكرة تحدٌد مجال القٌادة فً االشراف المباشر ،الحظ مارشال أنه علً
مستوي القاعدة فً أي تنظٌم  ،تظل المسبولٌة الموزعة والمقسمة عمال غٌر محكم...إلً أن ) االلة ال تحظً بالعناٌة علً ٌد عاملٌن
ٌتقسمان مسبولٌة صٌانتها ،بمثل ما تحظً به عندما ٌتولى عامل واحد مسبولٌة إدارتها كاملة(.



قام دانٌال مال فً منتصف القرن التاسع عشر علً تطبٌق المبادئ اإلدارٌة الثالثة ) التنظٌم واالتصاالت والمعلومات (علً سكة
إٌري الحدٌدٌة عندما كان ربٌس ا لها .ونفً دانٌال االعتقاد السابد أنذاك بأن



التوسع السرٌع فً السكة حدٌد أدي إلً نقص الرقابة اإلدارٌة ,وعجز فً تحقٌق الربح ,ورأي أن مشكلة القٌادة تكمن فً اللوابح
والتعلٌمات الدقٌقة التً من شأنها أن تؤدي إلً نجاح التشغٌل ,ولذلك أدخل مالك نظام توصٌف الوظابف والترقٌة علً اساس
الجدارة .وجعل المشرفٌن مسبولٌن عن نجاحهم وفشلهم ,وبٌن مراكز اتخاذ القرارات بوضع خرٌطة تنظٌمٌة للشركة ,وقد عمل علً
تفوٌض السلطات تفوٌضا منطقٌا.



فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر ،كان العالم هنري ٌجري تجاربه االدارٌة فً ترسانة فرانكفورت ،وقد أكتشف ان التنظٌم
والرقابة بالطرٌقة التقلٌدٌة عدٌمة الجدوى والفعالٌة ،لذا قام بوضع نظام متكامل بحٌث تنبع المسبولٌة من مصدر واحد مع انسٌاب
المعلومات والتفاصٌل عابدة إلً المصدر االصلً.



وكانت نظرٌة هنري مثل نظرٌة ماك كالوم ،تقوم علً أساس النظام والرقابة  ،وأن تنبع كل مسبولٌة من مصدر واحد ،مع سٌل مرتد
من المعلومات التفصٌلٌة المتعلقة بالمصروفات واالنجازات إلً هذا المصدر.



ولقد ظهرت الكثٌر من المدارس التً تدعو إلً بعض الممارسات واالسالٌب اإلدارٌة المختلفة ،ولقد بنت هذه المدرس نظرٌاتهم علً
أساس معطٌات اإلدارة فً القطاع الخاص ،ومنها ما هو كالسٌكً قدٌم ،وكالسٌكً حدٌث ،ومنها ما هو سلوكً ،ومنها ما ٌهتم بالبٌبة
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وسوف نتطرق لها فً التالً:
 -1المدرسة التقلٌدٌة الكالسٌكٌة:
 oالمدرسة البٌروقراطٌة.
 oنظرٌة اإلدارة العلمٌة.
 oنظرٌة التقسٌم االداري.
 -2المدرسة السلوكٌة:
o

التنظٌم والسلطة لبرناد.

o

العالقات التنظٌمٌة لساٌمون.

o

الهدف لماري فولت.

o

هرمٌة ماسلو للحاجات

 -3مدرسة العالقات االنسانٌة:
 oتجارب هاوثون.
 oنظرٌة ماكرٌجر.
 -4مدرسة اإلدارة الحدٌثة:
 oنظرٌة النظام المفتوح.
 oنظرٌة التحرر




المدرسة الكالسٌكٌة

ظهرت هذه المدرسة فً العالم الغربً فً أواخر القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرٌن ،وصفت بذلك الوصف الن التفكٌر الذي تقوم
علٌه نظرٌاتها وأفكارها تم فً جو تسوده عوامل وظروف ،ساهمت فً تشكٌلها.



ومن تلك االفكار ،االقتصاد الرأسمالً القابم علً المشروع الحر والمنافسة ،االتجاه إلً الترشٌد والتفكٌر المنطقً ،تفسٌر السلوك والسلوك
التنظٌمً استنادا إلً مفاهٌم العلوم الطبٌعٌة المتنامٌة فً ذلك الوقت.



المدرسة الكالسٌكٌة تقوم علً مفاهٌم غٌر دٌمقراطٌة مثل االمر والرقابة والتوجٌه اًو السلطة ،هذا باإلضافة إلً التٌارات التً كانت سابدة
خالل تلك الفترة :سٌطرة االلة علً االنسان ،الثورة الصناعٌة.



من العلماء الذٌن رسخوا هذه النظرٌة :فرٌدرٌك تاٌلور ،هنري فاٌلو ،لوثر جولٌك ،وماكس فٌبر.



ومن أهم نظرٌات المدرسة التقلٌدٌة :نظرٌة البٌروقراطٌة ،نظرٌة اإلدارة العلمٌة ،نظرٌة التقسٌم االداري.
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نظرٌة البٌروقراطٌة

ٌري مؤسس نظرٌة البٌروقراطٌة) ماكس فٌبر ( أن النموذج المثالً للمنظمة ٌجب أن ٌقوم علً أساس تقسٌم العمل ،وهرمٌة الرقابة،
والعمل المكتبً ،وعلً التأثٌر فً أداء المهام والسلوك التنظٌمً ،ومن مزاٌا النموذج المثالً :الدقة فً االداء والسرعة فً العمل
والوضوح ،واالستمرارٌة والوحدة والخضوع الكامل للرؤساء.



من الخصابص النموذج المثالً :االعتماد المتشدد للتنظٌم البٌروقراطً علً القواعد واإلجراءات ،التنظٌم و االشراف والرقابة من
خالل القواعد واللوابح العامة.



نجد أن نظام السلطة والرقابة فً النموذج المثالً ٌقلل من وضوح العالقات ومن وضوح الفرق بٌن قدرات العاملٌن فً المستوٌات
اإلدارٌة المختلفة .نظر لخضوع الجمٌع لنفس القواعد .مما ٌؤدي إلى انحراف الموظف عن تلك القواعد والتعلٌمات.



ظهر اتجاه جدٌد فً البٌروقراطٌة ٌد العالم مٌرتون وأخرون ،حٌث نبهت كتاباتهم إلً ما ٌشمل علٌه نموذج فٌبر من نقاط ضعف.



حٌث كان ٌعتقد فٌبر أن االشراف الدقٌق والرقابة التامة علً االعمال ٌؤدي إلً استقرار سلوك االفراد و امكانٌة التنبؤ بالسلوك
البٌروقراطً ،إال أن مٌرتون وأخرون ٌرون أن التمسك الشدٌد بالقواعد قد ٌؤدي إلً جعل التمسك باإلجراءات أهم من خدمة ورعاٌة
المستفٌدٌن ،وبتالً ٌؤدي ألً الجمود وٌؤدي ذلك إلً شكوي المستفٌدٌن وتزمرهم.



نظرٌة اإلدارة العلمٌة



ظهرت نظرٌة االدارة العلمٌة علً ٌد العلماء) جانت ،وفرانك ،وفرٌدرٌك تاٌلور(



بادر هنري جانت بتطوٌر االدارة وأسالٌب الرقابة إلً ابتكار عدد من الخرابط التً تعٌن المدٌرٌن علً إحكام الرقابة علً الخطط
المقررة ومن أهم هذه الخرابط .خرٌطة سجل االلة التً توضح كمٌة العمل الذي تؤدٌه كل من اإلدارات فً المصنع ،وتبٌن الوقت
الضابع دون استخدام .وخرٌطة سجل العامل ،التً توضح الوقت الذي ٌستغرقه العامل فً عمله ومقدار االنتاج الذي ٌحققه خالل ذلك
الوقت ،وما ٌحرزه من تقدم فً إنجازه وذلك حتً ٌمكن لإلدارة من متابعته وحثه علً اتمام العمل فً الوقت المحدد له  .وخرٌطة
التصمٌم وهً توضح طرٌقة سٌر العمل وفقا لتسلسل العملٌات ومراحلها ،بغرض متابعة العملٌات التً تتأخر عن موعدها المقرر
حتً ال ٌتأخر إنجاز العملٌات أو المراحل االخرى التً تترتب علٌها.



ومن الخرابط التً صممها جانت ،خرٌطة تقدم العمل ،وهً عبارة عن لوحة توضح مركز العملٌات جمٌعا ،والعملٌات التً اختصت
بها كل ألة من اآلالت ،وتوضح هذه اللوحة ما هو مطلوب عمله ممثال فً أوامر التشغٌل التً عهد بها إلحدى اآلالت ،وما تم إنجازه
من كل أمر ٌوما ً بٌوم حتً ٌتابع المدٌر عمله بسهولة.



قام فرانك وزوجته لٌلٌان ،بدراسة الحركات المستعملة فً أداء العمل ،كما درسا األدوات المستخدمة وكانت النتٌجة أن بتكرار طرق
جدٌدة لتحسٌن تأدٌة العمل ،وتوصال بذلك إلً تخفٌض الحركات الالزمة للعمل.



أما فرٌدرٌك تاٌلو فقد تركزت دراساته وأبحاثه فً محاولة تحقٌق كفاٌة العنصر البشري واإلمكانٌات



المادٌة المستخدمة فً االنتاج وترتٌب أدوات االنتاج ترتٌبا منطقٌا عن طرٌق دراسة الوقت والحركة ،وتوصل إلً أن نسبة مبوٌة
مرتفعة المقدار من الجهود البشرٌة والمواد تذهب سدي دون فابدة تذكر بسبب افتقاد التنظٌم السدٌد والرقابة الفعالة علً العمل،



من اسهامات تاٌلور اقتراح التطبٌقات التالٌة :إزالة الجهد غٌر المثمر .التأكٌد علً ضرورة مالبمة العامل لألعمال المعنٌة التً ٌقوم
بها .ضرورة العناٌة بتدرٌب العمال علً متطلبات االعمال التً ٌقومون بها .ضرورة تقسٌم العمل والتخصص فً مجال النشاطات
المختلفة .ضرورة وضع مقاٌٌس علمٌة لألعمال التً ٌجب إنجازها.
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نظرٌة التقسٌم االداري
تسمً بنظرٌة االدارة الشاملة ،واحٌانا بنظرٌة اإلدارة التقلٌدٌة ،ولهذه النظرٌة العدٌد من الرواد منهم أولٌفر ،وهنري فاٌول ،وجٌمس مونً،
وألن راٌلً ،ولوثر .وأفترض جمٌعهم أنه بالرغم من تعدد أهداف المنظمة وبٌبتها فإنه ٌوجد تشابه فً هٌاكلها التنظٌمٌة وعملٌاتها اإلدارٌة.
ابرز المساهمات كانت مبادئ فاٌول لإلدارة واشتملت على ما ٌلً:
 .5تقسٌم العمل
 .2السلطة والمسؤولٌة
 .0النظام
 .4وحدة التوجٌه.
 .5خضوع المصلحة الشخصٌة للمصلحة العامة
 .6مبدأ المكافأة والتعوٌض
 .7المركزٌة
 .8تدرج السلطة
 .9الترتٌب
 .52المساواة فً المعاملة
 .55المبادأة وحدة األمر
 .52االستقرار الوظٌفً
 .50المبادأة
 .54روح الفرٌق والتعاون.



مدرسة العالقات اإلنسانٌة

 oنشأت هذه المدرسة ردة فعل ألسالٌب وسٌاسات النظرٌات الكالسٌكٌة ،وتسمً احٌانا بالمدرسة الكالسٌكٌة الحدٌثة ،وتسمً احٌانا
حركت العالقات االنسانٌة.
 oأن فكرة العالقات االنسانٌة تعنً ذلك العلم الذي ٌستمد أصوله من علم النفس وعلم النفس االجتماعً ،الذي ٌهتم بالمشكالت االنسانٌة
التً تظهر فً محٌط التنظٌمات الكبٌرة ،وذلك من واقع أن العوامل االنسانٌة والشخصٌة وغٌر الرسمٌة ،تمارس تأثٌرا حاسما علً
الكٌفٌة التً ٌتحقق بها األداء.
 oالعالقات االنسانٌة تهدف إلً :حفز االفراد إلً العمل بأعلى كفاءة ممكنة ،حفز االفراد علً التعاون المثمر والبناء فً تحقٌق أهداف
مشتركة ،اشباع رغبات العاملٌن واحتٌاجاتهم االقتصادٌة واالجتماعٌة والنفسٌة.
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من نظرٌات مدرسة العالقات االنسانٌة :تجارب هاوثورن ،ونظرٌة ماكرٌجر.
 oتجارب هاوثورن


قام بها الباحث االمرٌكً التون ماٌو فٌما بٌن 5924م – 5902م وقد كان الهدف الربٌسً لهذه التجارب هو دراسة تغٌر االنتاجٌة بتغٌر
ً
ظروف العمل المحٌطة بالعمل ،وخاصة عند تغٌر كثافة االضاءة ،وما لها من تأثٌر علً الكفاءة االنتاجٌة للعاملٌن ،ولكنه توصل إلً
اكتشاف العالقات االنسانٌة التً تنشأ بٌن العاملٌن نتٌجة لتفاعلهم مع بعضهم البعض.



دراسة التون ماٌو ،تعتبر أول دراسة عملت علً  :دراسة تأثٌر السلوك االنسانً فً التنظٌم ،وأثر اسلوب الجماعً علً محٌط العمل،
وضرورة مراعاة القٌادة للنواحً النفسٌة واالجتماعٌة للعاملٌن.
 oنظرٌتً ماكرٌجر
دوجالس ماكرٌجر ،من انصار المدرسة االنسانٌة ،وذلك من خالل نظرٌته التً طرح فٌها رؤٌته للفلسفة اإلدارٌة فً التوجٌه والرقابة،



التً طرح فٌها افتراضاته حول فلسفة المدٌر فً ظل المدرسة الكالسٌكٌة ،وفً ظل المدرسة االنسانٌة وعالقة كل منها بالسلطة وقسم
العاملٌن إلً فئتٌن هما )(Y)(X


نظرٌة )ٌ (Xري أن هنالك ضرورة لمراقبتهم وتوجٌههم انطالقا من االفتراضات التالٌة :أن االنسان العادي لدٌه كراهٌة متأصله
للعمل وٌحاول تجنبه .أغلب الناس ٌجبرون علً العمل وٌجب أن ٌراقبوا وٌواجهوا وٌهددوا من أجل الحصول علً ال نتاج االزم .
االنسان العادي ٌجب أن ٌوجه من قبل ربٌسه وذلك ألنه ٌتجنب المسبولٌة .الشخص العادي خامل وغٌر طموح وٌسعً فقط لتحقٌق
االمن واالستقرار الشخص العادي ٌفقد المبادأة والمبادرة وال ٌسعً التخاذ القرار.



اما نظرٌة ) (Yفٌري فٌها التعامل مع العامل فً ظل العالقات االنسانٌة وذلك وفقا لالفتراضات التالٌة :االنسان بطبعه ٌحب العمل
كحبه للراحة واالستجمام ٌ.سعً الفرد للعمل بمحض إرادته تحت الظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة المالبمة وبتالً ٌلتزم بتحقٌق
االهداف بسبب المكافأة والعابد المتوقع بعدها ٌ.تعلم االنسان تحمٌل المسبولٌة تحت الظروف المناسبة .االنسان طموح بطبٌعته .االنسان
قادر علً االبداع واالبتكار واالقدام علً المخاطرة.


المدرسة السلوكٌة


المدرسة السلوكٌة ال تتماثل مع المدارس التً سبقتها ،بالرغم من أنها تحمل بعض المبادئ المدرسة الكالسٌكٌة ،والمدرسة
االنسانٌة .إال أن لها خصابص تتمٌز بها عن غٌرها من المدارس ،ومن روادها ،هربرت ساٌمون ،ماري فولٌت ،ماسلو ،برنارد.



تتكون من النظرٌات التالٌة :التنظٌم والسلطة لبرنارد.العالقات اإلنسانٌة لساٌمون،هرمٌة ماسلو للحاجات ،الهدف لماري فولٌت.


التنظٌم والسلطة لبرنارد


ٌري تشستر برنارد أن أفضل أنواع التنظٌم هو التنظٌم الرباسً ،الذي ٌخضع فٌه كل شخص إلً ربٌس معٌن ،وٌخضع فٌه الربٌس إلً
ربٌس أعلً منه ،وذلك ألنه ٌحقق التعاون بٌن العاملٌن ،حٌث ٌخضع الجمٌع لسلطة مركزٌة فً نهاٌة االمر ،كما ٌترتب علٌه الحد من
حرٌة المرؤوسٌن فٌقلل االحتكاكات بٌنهم ،وتوصل برنارد إلً أن التنظٌم ٌقوم علً ثالث عناصر :التعاون ،والتنسٌق ،وإلدارة.



ٌري أن السلطة فً التنظٌم هً التً تعطً األوامر قوة تجعلها مقبولة لدي اآلخرٌن ،وعلً ذلك تتوقف السلطة علً قبول اآلخرٌن لها.
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العالقات التنظٌمٌة لساٌمون


عرف ساٌمون التنظٌم بأنه :عبارة هٌكل مركب من االتصاالت والعالقات والمجموعات من األفراد ،ومن هذه العالقات ٌستمد كل
فرد جانبا من المعلومات والقٌم واالتجاهات التً تحكم عملٌة اتخاذ القرارات وكذلك ٌتكون التنظٌم من توقعات االعضاء ألنواع
السلوك المتبادل.



وٌري ساٌمون ضرورة الحد من الجوانب الرشٌدة والجوانب غٌر الرشٌدة فً اتخاذ القرارات ،أي بمعنً أن المدٌر ٌتخذ قراراته
علً أساس المعلومات المتوفرة لدٌه ،وبما أن طاقاته وامكانٌاته محدودة وال ٌستطٌع معرفة كل شًء -إي أن ٌعمل فً حدود عدم
التأكٌد كونه ٌعمل فً نظام مفتوح – فإن قراراته تتصف بالرشد المحدود.

نظرٌة الهدف لماري فولت


ماري فولٌت أول من أهتم بالبحث فً اإلدارة كنشاط إنسانً ٌجب علً ممارسه أال ٌغفل عن انه ٌتعامل مع بشرا ،ومن أشهر ما اٌدته
ماري :حقٌقة أن هنالك قابد وأتباعٌ ،سٌر كالهما وراء قابد غٌر منظور ،هو الهدف المشترك للجمٌع ،وقد أكدت فولت علً أن االعمال ال
ٌمكن أن تتم علً أحسن حال اعتمادا علً االوامر التً ٌصدرها الربٌس لمرؤوسٌه ،فإن طبٌعة البشر أال ٌقبل االنقٌاد لغٌره بسهولة
واالحساس بأن ذلك مرفوض.



تري فولت أن السلطة مستمدة من الوظٌفة ذاتها ،وأنه ال ٌنبغً الخلط بٌن السلطة والقوة ،فالعالقة بٌن القابد والتابعٌن ،لٌست عالقة بٌن
حاكم ومحكوم .بل هً عالقة تعاون بٌن طرفٌن.



وتري ان المسبولٌة ال تقع علً عاتق شخص واحد ،فالشخص ال ٌعمل ًوحده منفصال عن غٌره ،ولذلك فإن المسبولٌة مجمعة حٌث تملٌها
ظروف الموقف والوظٌفة.
هرمٌة ماسلو

 مدرسة اإلدارة الحدٌثة
مدرسة اإلدارة الحدٌثة تقوم علً نظرٌتً:
 نظرٌة النظام المفتوح.
 نظرٌة التحرر.
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نظرٌة النظام المفتوح


لم ٌتوصل الباحثون إلً كٌفٌة تفاعل االنظمة الجزبٌة وتكاملها ،إال بعد ظهور ما ٌعرف بنظرٌة النظام المفتوح ،والتً تقوم علً التأكٌد
علً ان العالقات الوثٌقة بٌن التنظٌم والبٌبة التً تحٌط بالمنظمة ،وذلك ألن عمل التنظٌم وفعالٌته ٌتوقفان علً استمرار تدفق الموارد من
البٌبة كالمواد الخام والقوي العاملة واالموال ،و التسهٌالت المختلفة من قوي محركة وخدمات ،ومعلومات ..،الخ وٌقوم النظام بتحوٌل
ومزج هذه الموارد بالكمٌات والمقادٌر االقتصادٌة المختلفة ،من خالل أنشطة إلنتاج سلع وخدمات ٌقدمها للبٌبة.



أذ لم تتصف المخرجات مع المعاٌٌر البٌبٌة من حٌث المواصفات المادٌة أو القٌمٌة  ،تقوم البٌبة بحجب المدخالت التً تقدمها للتنظٌم،
االمر الذي ٌدفع به إلً اتخاذ إجراءات تصحٌحٌة أو ن ٌؤول إلً االندثار.

نظرٌة التحرر


نظرٌة التحرر تعبر أن جمٌع النظرٌات السابقة أداء للقمع واإلحباط واالضطهاد والقسوة والحرمان وحجز الحرٌة ،كأسلوب بضبط
وترجمة سلوك العاملٌن فً قنوات واتجاهات محددة.



ٌري حٌن مٌسون ،أن القمع الداخلً الذي تمارسه التنظٌمات أقسً بكثٌر من القمع الخارجً ،فالمنظمة الحدٌثة تعمل وفق نظام
التخصص الوظٌفً ،وتقسٌم العمل ،والسلطة ،وهً بذلك تضع القوانٌن والسٌاسات والضوابط التً ٌقوم الفرد بامتصاصها دون
شعور ودون مقاومة ودون إدراك ألثارها السٌكولوجٌة ،وبالتالً فً تفصل بٌنه وبٌن نتابج عمله وتحرمه متعة االفتخار والتباهً
بإنجازاته.



وحتً نتخلص من هذه المؤامرة والحرمان والتحقٌر اإلنسانً ،فال بد من تحرٌر االنسان من جمٌع التنظٌمات البٌروقراطٌة الحالٌة،
واشتراكات المدن الكبٌرة والعمل علً بناء مجتمع ٌقوم علً اإلدارة الذاتٌة واالنضباط الفردي الذاتً التطوعً.



قد أخذت التنظٌمات الٌابانٌة والٌوغوسالفٌة ،بتجربة التحرٌر ،والقت نجاحا كبٌرا ،كما ظهرت اتجاهات حدٌثة مثل :إدارة الجودة
الشاملة ،إعادة هندسة نظم العملٌات اإلدارٌة ،مما ٌؤكد أن هنالك تأثٌر لنظرٌة التحرر.
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الفصل الثالث
أسالٌب وأشكال القٌادة اإلدارٌة ونظرٌاتها




تزوٌد الطالب بؤهم أسالٌب القٌادة اإلدارٌة .
توضٌح أشكال القٌادي اإلداري .
شرح أهم نظرٌات القٌادة اإلدارٌة
أسالٌب وأشكال القٌادة اإلدارٌة ونظرٌاتها

أوالً  :أسالٌب القٌادة اإلدارٌة


تعرٌف األسلوب القٌادي:

االنشطة والتصرفات التً ٌتبناها القائد فً تعامله مع اتباعه وٌتخذ منها منهجا ٌمٌز طرٌقة التعامل.
منهجا ٌمٌز طرٌقته فً التعامل:
 .1أسلوب الشدة
 .2أسلوب اللٌن
 .3أسلوب الحزم
 )1أسلوب الشدة:
 أول أسلوب تبناه القادة اإلدارٌون ،وكان نتٌجة للظروف التً كانت سائدة فً العصور القدٌمة والوسطً ،ومع بداٌة العصر الحدٌث،
ولقد ساد فً تلك العصور مفهوم السٌد والمسود ،وكان النموذج الوحٌد الذي ٌبن العالقات بٌن الناس علً مدي فترة طوٌلة من
الزمن.
 نجد أن أسلوب الشد قد طغً فً التعامل بٌن القادة والتابعٌن ،واستمر لفترة طوٌلة من العصر الحدٌث ،ومن أهم نماذجه النظرٌات
المختلفة للمدرسة التقلٌدٌة فً اإلدارة .كنظرٌة البٌروقراطٌة واإلدارة العلمٌة ،والتقسٌم االداري ،من أهم تبرٌرات العلماء االستخدام
هذا األسلوب:
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مبررات استخدام اسلوب الشدة:


االنحراف الشخصً لدى القادة االدارٌٌن نتٌجة االحساس بالعظمة والشك فً اسلوب اآلخرٌن



تؤثٌر النظم العائلٌة والطبقٌة االجتماعٌة التً تعزز المنهج التشددي لدى القائد



تعود األفراد على طاعة األشخاص واعتبارهم رمزاً لهم



شعور األفراد بحاجتهم لألمن والطمؤنٌنة التً ٌوفرها لهم القائد



التماس العذر للقائد فً شدته نتٌجة مسإولٌات مركزه القٌادي



االعتقاد بتكاسل األفراد وعدم تحملهم المسإولٌة



التركٌز على دور االدارة فً تنظٌم العمل نتٌجة تكاسل األفراد وتهاونهم
 )2أسلوب اللٌن:
 ساعد ظهور المدرسة السلوكٌة ونظرٌاتها ( العالقات اإلنسانٌة .النظرٌة السلوكٌة .نظرٌة النظم ) ظهرت عدة مآخذ على استخدام
اسلوب القٌادة بالشدة اثبتت انه ال ٌمكن ان ٌنجح هذا األسلوب فً جمٌع االحوال .
 وقد برز هذا األسلوب نتٌجة لوجود كثٌر من التغٌرات والتطورات فً األعمال  ،ومن هذا المنطلق فقط بدأ القادة ٌتوجهون نحو تغٌر
أسلوبهم فً التعامل مع أتباعهم إلى األسلوب اللٌن  ،والذي أعتبره القادة المنهج البدٌل المناسب ألسلوب الشدة .

مبررات استخدام اسلوب اللٌن:


الحاجات اإلنسانٌة تحفز األفراد على العمل ولٌس اسلوب الشدة .



أن الثورة الصناعٌة جردت العمل من قٌمته ومعناه ،وبالتالً أهملت العنصر البشري مما استوجب اللٌن فً التعامل



الفرد ٌستجٌب لإلدارة بالقدر الذي ٌشبع حاجاته االجتماعٌة



الفرد ٌستجٌب للضغوط االجتماعٌة اكثر من الضغوط التً ٌفرضها علٌه القائد المتشدد



أن الحوافز السلبٌة ال ٌمكن أن تحفز األفراد علً العمل ،وإنما الحوافز اإلٌجابٌة هً التً تحفز األفراد على العمل



ٌمتلك الفرد حوافز ذاتٌة لتعلم اداء العمل ،وٌتمتع كذلك بروح المبادرة واالبتكار التً تفرض علً القائد معاملته باللٌن .



الفرد ٌحب العمل وٌقبل علٌه كما ٌحب اللعب .



ٌسعً اإلنسان إلً أن ٌكون ناجحا ومنتجا فً العمل ،مما ٌفرض علٌه نوعا من المرونة واالستقالل .



أن حاجات اإلنسان هً التً تدفعه للعمل ،وهً مرتبطة هرمٌا كلما أشبعت حاجة ظهرت حاجة



أن الدوافع واالحتٌاجات تحرك اإلنسان ،كما أن الضغوط الخارجٌة هً التً تهدده .



ٌعتبر أداء الفرد لعمله جزء من تحقٌق الذاتٌة
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 )3أسلوب الحزم:


تبٌن انه ال ٌمكن ان ٌحل اسلوب اللٌن مشكلة جمٌع العاملٌن وال ٌنجح مع البعض منهم



توجه القادة الى اسلوب الحزم وهو اسلوب وسط بٌن الشده واللٌن  ،وهو اكثر قبوالً عند العاملٌن فً كثٌر من االدارات وتحت العدٌد
من الظروف.

مبررات أسلوب الحزم:
 بعض العاملٌن ال ٌمكن أن ٌنفع معهم أسلوب الشدة ،كما أنه ال ٌمكن أن ٌنفع معهم أسلوب اللٌن ،فإن أفضل أسلوب للتعامل معهم
أسلوب الحزم الذي ٌقوم علً المإامة بٌن أهداف الفرً د وأهداف التنظٌم.
 أن تحقٌق أهداف التنظٌم باإلضافة إلً أهداف العاملٌنٌ ،تطلب وجود قائد إداري صارم وحازم وهو ما ٌحق أسلوب الحزم.
 إن اشباع الحاجات الذي ٌحصل علٌه الفرد ٌتوقف علً طبٌعة العمل ودوافع الفرد وقدراته وخبراته لذلك القائد ٌستطٌع المواءمة بٌن
تلك القدرات وطبٌعة العمل.
ٌ ستجٌب الفرد الستراتٌجٌات القائد المختلفة ) االنتقال ما بٌن الشد واللٌن ( مما ٌكسب القائد فاعلٌة فً المواقف المختلفة.
ٌ واجه سلوك الفرد فً التنظٌم عدد من العوامل التً تتغٌر حسب الظروف من وقت ألخر ،مما ٌستدي مرونة االسلوب القٌادي
ثانٌا ً  :أشكال القٌادة اإلدارٌة
 .1القٌادة االستبدادٌة ) التسلطٌة أو االوتوقراطٌة(
 .2القٌادة المتساهلة
 .3القٌادة المشاركة ) التعاونٌة(
 .1القٌادة االستبدادٌة ) التسلطٌة أو االوتوقراطٌة) :
ٌ عود تارٌخ هذه الفلسفة القٌادٌة إلً بداٌة تكون المجتمعات فً العصور القدٌمة ،حٌث كان الرجل القوي ٌسخر الرجل الضعٌف
لخدمته ،وكانت القبٌلة القوٌة تسٌطر علً القبائل الضعٌفة .وكانت الدولة القوٌة تسٌطر علً الدوٌالت الصغرى .وعلً المستوي
الفردي ،نؤخذ قصة قتل هابٌل ألخٌه قابٌل مثال لهذا النوع من التسلط.
 تنطلق فلسفة القٌادة االستبدادٌة من مبدأ إٌمان القادة المتسلطٌن بؤن علٌهم إجبار العاملٌن ،علً أداء االعمال انطالقا من سلطتهم
الرسمٌة التً تخولهم إٌاها اللوائح  ،والقوانٌن التنظٌمٌة .والتً ٌرون بؤن علٌهم تفعٌلها واستخدامها كؤدوات تحكم وضغط علً
العاملٌن لٌحققوا أهداف التنظٌم.
 القائد التسلطً ٌتصف بسلوكه التعسفً ،الذي ٌقوم علً التخوٌف بالتهدٌد والوعٌد والعقاب ،فهو ال ٌكترث بآراء االخرٌن.
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وترتكز تلك الفلسفة على عدة مبادئ:

 اٌمان القادة المتسلطٌن بؤن علٌهم اجبار العاملٌن على اداء األعمال انطالقا ً من سلطتهم التنظٌمٌة
 اٌمان القادة بانهم اعلى شؤنا ً من اآلخرٌن ومن ثم ال ٌهتم بمشاعرهم
ٌ هتم القائد بمركزه وباإلنتاجٌة على حساب االهتمام بالعاملٌن
ٌ ثق القائد المستبد فً نفسه ثقة مفرطة
 تنعدم الثقة بٌن القائد وبٌن اتباعه
ٌ نسب القائد النجاح لنفسه وٌنسب الفشل لمرإوسٌه
ٌ نفرد القائد بتخطٌط العمل واتخاذ القرارات


مستوٌات القٌادة االستبدادٌة:

 )1القٌادة التسلطٌة العنٌفة
 )2القٌادة التسلطٌة الخٌرة
 )3القٌادة التسلطٌة المناورة
مستوٌات القٌادة االستبدادٌة:
 )1القٌادة التسلطٌة العنٌفة :
ٌعتمد القائد على االجراءات السلبٌة ) القوه واالكراه ( وٌفرط فً استخدامها وٌركن إلً األمور الصارمة واإلجراءات االنتقامٌة ،وال
ٌتغاضى عن االخطاء
 )2القٌادة التسلطٌة الخٌرة :
ٌحاول ان ٌخلق جو عمل ال ٌسمح بظهور أي سلوك عدوانً من خالل استخدام االسالٌب االٌجابٌة ) المدح والثناء ( وال ٌلجؤ الى
االكراه اال اذا لم ٌجد سبٌل لألقناع.
 )3القٌادة التسلطٌة المناورة :
القائد ٌشعر مرإوسٌه انهم ٌشاركون فً اتخاذ القرار حٌث ٌعرض علٌهم القرار شكلٌا ً او ٌطلب منهم اآلراء واالفكار ،بٌنما فً الواقع
هو من ٌتخذ القرار إلحساسه بؤن اشتراكهم فً أداء المهام وصنع القرارات عملٌة غٌر مجدٌة.
سؤال:
ما هً مزاٌا القٌادة االستبدادٌة؟
اإلجابة:
مع إن خصائص القٌادة االستبدادٌة ال توحً بؤن لها أي مزاٌا  ،وأنها ال ٌمكن أن تنجح فً أي موقف أو منظمة  .إال أن هنالك بعض المزاٌا
التً تجعل منها شكالً مقبوالً وناجحا ً من أشكال القٌادة  ،وفً مواقف معٌنة التً تقتضً ضرورة استخدام هذا النوع  ،مثال  :للتعامل مع الذٌن
ال ٌحبون العمل  ،وٌتهربون من القٌام بواجباتهم  ،وقد ٌنجح فً مواقف األزمات .
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 .2القٌادة المتساهلة:
 تسمً احٌانا بالقٌادة المتحررة  ،الفوضوٌة  ،غٌر الموجهة او قٌادة عدم التدخل.
 ظهرت كردة فعل للقٌادة التسلطٌة ،حٌث ٌري بعض المفكرٌن بؤنه مادام ٌمكن للقائد أن ٌكون متسلطا  ،فإن أٌضا ٌمكن أن ٌكون
متساهال.
 وهكذا فإن القائد ٌتساهل كثٌرا من خالل إعطاء األفراد كامل الحرٌة فً التصرف وأداء العمل بالطرٌقة التً ٌرونها مناسبة ،وٌكون
القائد بذلك قد تنازل عن سلطته فً اتخاذ القرار ألتباعه ،فهو ال ٌسٌطر علٌهم بطرٌقة مباشرة ،بل ٌفوض سلطته التباعه تفوٌضا
واسعا وهو ال ٌري نفسه اال منسقا لإلدارة
 . 3القٌادة المشاركة ) التعاونٌة أو الدٌمقراطٌة(:
 ظهرت نتٌجة ان االستبدادٌة أدت الى تجمٌد االفكار وشل حركة التطور و االبداع  ،كما ادت التساهلٌة الى الفوضى بشكل كبٌر
بسبب تضارب االهداف واالهواء وتخلً القٌادة عن دورها باألشراف والتوجٌه.
 القائد فً القٌادة المشاركة ٌترك قنوات االتصال مفتوحة تماما ً مع العاملٌن ،وٌمنحهم الثقة التامة ،وبالتالً ٌشركهم فً اتخاذ
القرارات ،وٌشجعهم علً إبدا الراي بما ٌخدم وٌفٌد الجماعة.
 وكذلك اهتمت القٌادة المشاركة بالمشاعر وتلبٌة االحتٌاجات ،واحترام االفكار ،والتوفٌق بٌن مصالح المنظمة والمرإوسٌن.
 القٌادة المشاركة تقوم علً ثالث عناصر رئٌسٌة هً إقامة العالقات االنسانٌة بٌن القائد وأتباعه ،إشراك المرإوسٌن فً بعض المهام
القٌادٌة ،تفوٌض السلطة لهم بالشكل الذي ٌخدم التنظٌم وٌساعد فً تحقٌق أهدافه.
خصائص القٌادة بالمشاركة تتلخص فً التالً:
ٌ هتم القائد بمشاعر المرإوسٌن وٌنمً العالقات اإلنسانٌة بٌنه وبٌنهم .
ٌ شارك القائد المرإوسٌن فً اتخاذ القرارات بسبب الثقة الكبٌرة فٌهم .
ٌ عمل القائد على إقناع المرإوسٌن بدالَ من إجبارهم  ،وبالتالً فهو ٌحترمهم وٌهتم بمدى قناعاتهم .
ٌ نمً القائد بعض االستقاللٌة لدى األتباع  ،فهو ٌشاركهم فً العمل مما ٌجعل النشاط ٌتركز فً الكل ال الجزء .
ٌ تحلى القائد بقدر كبٌر من المرونة والتكٌف فهو ٌشارك أتباعه فً سلطة القوة والمسئولٌة .
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ثالثا ً :نظرٌات القٌادة اإلدارٌة


نظرٌات القٌادة اإلدارٌة التقلٌدٌة:

 نظرٌة السمات.
 نظرٌة الموقف.
 النظرٌة التفاعلٌة.


نظرٌات القٌادة اإلدارٌة السلوكٌة:

 نظرٌة()y()x
 نظرٌة الشبكة االدارٌة.
 نظرٌة األبعاد الثالثة.
 نظرٌة الطرٌق إلً الهدف.
 نظرٌة النضج لدي االتباع.
 نظرٌة سلسلة نظم اإلدارة.
 نظرٌة أنماط القٌادة.


نظرٌات القٌادة اإلدارٌة التقلٌدٌة :

نظرٌة السمات:
 نظرٌة الرجل العظٌم تقوم على ان القائد رجل عظٌم منحه هللا عدد من الصفات ال تتوفر اال عند العظماء وبالوراثة
 ابن خلدون سب المنظرٌن الغربٌٌن فً وصف القادة حسب مفهوم هذه النظرٌة حٌث قال :أن القادة أشخاص تتوفر لدٌهم أربع صفات
)العلم ،العدالة ،الكفاٌة ،سالمة الحواس(.
 أما الفارابً فقد حددها فٌما ٌلً)جٌد الفهم والتصور ،جٌد الحفظ ،جٌد الفطنة ،حسن العبارة ،محب للتعلم واالستفادة ،رفٌع النفس،
وغٌرها(
 فً الفكر الغربً حدد العالم) تٌد ( تلك الصفات العشرة :توفر الطاقة الجسمانٌة ،الشعور القوي باألهداف ،توفر الخبرة الفنٌة ،الحزم
والقدرة علً اتخاذ القرارات ،الحماس ،القدرة علً تكوٌن صداقات ،رقة المشاعر ،والذكاء ،القدرة علً تعلٌم االخرٌن ،قوة االٌمان
بالعقائد والقٌم
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صنف علماء اإلدارة الخصائص التً ٌجب أن ٌتمتع بها القائد إلى ثالث مجموعات:


الخصائص الذاتٌة والحالة المزاجٌة المتزنة:

 الصفات الشخصٌة والجسدٌة :وتتمثل فً الصفات التً ورثها االنسان مثل الذكاء والمظهر العام والمبادرة والشجاعة والصبر والطاقة
الحٌوٌة..الخ
 تحمل المشقة وٌتم ذلك عن طرٌق التفكٌر والعمل علً مواجهة المشكالت والظروف الصعبة.
 المثابرة وهً القدرة علً مواصلة العمل لفترات طوٌلة علً الرغم من الصعوبات والعقبات.


القدرات العقلٌة واإلبداعٌة ومنها:

 الحساسٌة للمشكالت من خالل استشعارها وتبٌن مواضعها واالستعداد للتعامل معها.
 القدرة االستداللٌة وهً القدرة علً التوصل إلً نتائج غٌر معروفة.
 المرونة العقلٌة أي القدرة علً تغٌر الواجهة الذهنٌة وتعدٌل السلوك والتكٌف مع الظروف.


المهارات االجتماعٌة ومنها:

 تؤكٌد الذات ،بمعنً القدرة علً الدفاع عن حقوقه ضد من ٌحاول انتهاكها.
 القدرة علً اقامة عالقات جدٌدة.
 القدرة علً االقناع






مزاٌا نظرٌة السمات :
فسرت خصائص القائد
وضعت خصائص الختٌار القادة
اول لبنة لبناء النظرٌات القٌادٌة
و مهدت السبٌل امام النظرٌات االخرى لترى النور



عٌوب نظرٌة السمات :

 بنٌت على فكرة االسلوب االستبدادي
 ركزت على القائد واهملت المرإوسٌن والموقف و عناصر التنظٌم
 كانت بعٌدة عن الواقع الن ٌوجد قادة ناجحٌن بالرغم من عدم توفر جمٌع السمات التً جاءت بالنظرٌة
 ركزت على القائد وأهملت المرإوسٌن
 أختلف الباحثون حول عدد السمات الواجب توافرها فً القائد .
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نظرٌة الموقف:
 نشؤت كردة فعل لنظرٌة السمات ،تري أنه لٌس من الضروري توفر نفس الخصائص والسمات الذاتٌة للقائد فً كافة المواقف حتً
ٌكون قائدا ناجحا ،فمثال السمات الالزمة للقائد السٌاسً تختلف عن تلك الالزمة للقائد اإلداري.
 وبتالً فهً تري أن القٌادة الناجحة هً التً تتوفر فٌها الخصائص الالزمة للتعامل مع الموقف حسب العناصر المكونة له والعالقة
بٌنها.
 وتري أن القائد ال ٌمكن أن ٌظهر إال إذ تهٌؤت له الظروف الستخدام مهاراته ،أمثلة :ظهور نجم هتلر كقائد للحزب النازي ،وكذلك
ظروف الهند عند ظهور غاندي كقائد للثورة ضد االنجلٌز.
 مزاٌا نظرٌة الموقف :
 ترتبط السمات بموقف قٌادي محدد فهً لٌست عامه
 اول نظرٌة تبرز الموقف االداري كمإثر على العملٌة االدارٌة
 لم تنكر السمات وانما وضعت الموقف فً المقام االول كمإثر على نجاح القٌادة
 حددت االنماط القٌادٌة التً ٌلجؤ الٌها القائد بعد التعرف على الموقف وتحدٌد ابعاده


عٌوب نظرٌة الموقف :

 تتطلب وجود قادة حازمٌن


افترضت ان الموقف هو الذي ٌإدي الى خروج القائد المناسب بٌنما ٌرى اخرون بان القائد هو الذي ٌصنع الموقف

 لٌس هنالك اتفاق بٌن منظري هذه النظرٌة حول أنماط القٌادة المتبعة فً المواقف المختلفة .

النظرٌة التفاعلٌة:
 وسط بٌن اآلراء المتطرفة للنظرٌتٌن السابقتٌن وترى ان القٌادة الناجحة تنبع من التفاعل الكلً بٌن عناصر العملٌة القٌادٌة المتمثلة
فً شخصٌة القائد واتجاهات وحاجات ومشاكل االتباع وعناصر الموقف  ،وبالتالً فان القٌادة االدارٌة تتولد عن ) التفاعل المستمر
بٌن هذه العوامل(
 فهً تفسر القٌادة من خالل تحلٌل التفاعل القائد بٌن المحاور الثالثة للعملٌة القٌادٌة) القائد والمرإوسٌن والموقف(.
مزاٌا النظرٌة التفاعلٌة:


توفٌقٌة معتدلة لم تنكر السمات وال نظرٌة الموقف ،



نوهت الى دور البٌئة االجتماعٌة داخل التنظٌم وخارجه ،



ركزت على قدرة القائد علً تمثٌل اهداف مرإوسٌه واشباع حاجاتهم

عٌوب النظرٌة التفاعلٌة:


افترضت ان سلوك المرإوسٌن ٌكون مإٌد للقٌادة بشكل مطلق ،



اهمل ردود فعل القادة االدارٌٌن نتٌجة لسلوكٌات العاملٌن غٌر المتوقعة مما



ٌمكن ان ٌإدي الى فشلهم.
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نظرٌات القٌادة اإلدارٌة السلوكٌة



انتقدت النظرٌات التقلٌدٌة على انها لم تؤخذ بعٌن االعتبار السلوكٌات المختلفة لالتباع وردود الفعل التً ٌتخذها القادة نحوهم.



عمدت النظرٌات السلوكٌة المختلفة الى دراسة السلوك الفعلً للقائد واالتباع على حد سواء وذلك على اساس ان القٌادة هً مجموعة
من السلوكٌات التً ٌمارسها القائد استجابة لسلوكٌات االتباع  ،بهدف حثهم على تحقٌق االهداف المنوطة الٌهم

ومن تلك النظرٌات
 .1نظرٌةX & Y
 .2نظرٌة الشبكة اإلدارٌة
 .3نظرٌة األبعاد الثالثة
 .4نظرٌة نضج األتباع
 .5نظرٌة سلسلة نظم اإلدارة
 .6نظرٌة أنماط القٌادة

 .1نظرٌة X & y
ماكرٌجر هو صاحب النظرٌة وبناها على مجموعتٌن من االفتراضات:




المجموعة األولى ()X


االنسان ٌكره العمل بطبعه



االنسان كسول وال ٌرغب فً العمل



االنسان ٌفتقد الطموح



االنسان ال ٌتحمل المسإولٌة



االنسان لٌس لدٌه االستعداد للتعلم



االنسان ٌحتاج دائما ً الى رقابة خارجٌة

المجموعة الثانٌة)(Y


االنسان نشٌط وٌرغب فً العمل



االنسان ٌتحمل المسإولٌة



االنسان لدٌه االستعداد للتعلم



االنسان ٌراقب نفسه ذاتٌا ً
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نشؤت هذه النظرٌة بناءاً على ابحاث قام بها موتو فً عام  1976م  .وتوصلت الى ان السلوك القٌادي ٌسٌر فً اتجاهٌن:


االتجاه األول

ٌركز االهتمام على العاملٌن وٌتعلق ببناء العالقات االجتماعٌة فً العمل وبناء الثقة وتحقٌق مستقبل الضمان الوظٌفً


االتجاه الثانً

ٌركز على االهتمام بالعمل وٌتعلق بنوعٌة القرارات واألفكار االبداعٌة واالجراءات والعملٌات وعدد الوحدات المنتجة
ٌتم قٌاس كل بعد على مقٌاس من  9درجات حسب درجة االهتمام بالبعد حٌث ٌعنً الصفر انعدام االهتمام بالجانب او البعد بٌنما ٌعنً 9
االهتمام الكبٌر بهذا الجانب
وٌترتب على هذا التصور ظهور نحو  11نمط من انماط القٌادة االدارٌة  ،وٌبرز منها خمسة انماط على وجه التحدٌد :


نمط المدٌر التقلٌدي ( قائد المهمة ) :

ٌقع على تقاطع (  ) 1 -9وهو نمط قٌادي متسلط ٌركز على المهمة اهتمامه باإلنتاجٌة مرتقع بٌنما ٌنخفض اهتمامه بالعاملٌن وٌمنح القائد هنا
اهداف المنظمة اولوٌة قصوى


نمط المدٌر االجتماعً :

ٌقع على تقاطع ( )9 - 1حٌث ٌرتفع اهتمام القائد بالعاملٌن وٌنخفض اهتمامه بالعمل فتنشؤ بٌئة اجتماعٌة ٌتوافر فٌها الطمأنٌنة والصداقة


نمط المدٌر المنطوي ( الضعٌف ) :

وٌقع على تقاطع ( ٌ ) 1-1نخفض اهتمامه بالعاملٌن وبالعمل على حد سواء وفقط ٌحاول ابقاء المنظمة على قٌد الحٌاة


نمط المدٌر العملً :

ٌقع على تقاطع (  ) 5-5وٌبدي اهتماما ً متوسطا ً بكالً من العمل والعاملٌن وٌوازن بٌنهما لكنه نمط ال ٌحقق انجازات


نمط المدٌر القائد :

نمط من القٌادة ٌقع على تقاطع (  ) 9-9حٌث ٌبدي اهتماما ً مرتفعا ً بالعاملٌن واهتماما ً مرتفعا ً بالعمل وهو اعلى األنماط كفاءة

جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل – التعلين عي بعد
إعداد  :عادل الذرهاى e7sas ،

الصفحة 11
الفصل االول 1441هـ

حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
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 .3نظرٌة األبعاد الثالثة:
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 نظرٌة الكفاءة اإلدارٌة لولٌم ردن  1979أحدي النظرٌات المبنٌة علً نتائج دراسات جامعة أوهاٌو ،وٌري أن هنالك مإثرات
ظاهرٌة للقائد تجعله ٌتبنً مفهوم كفاءة القٌادة أو التؤثٌر اإلداري أكثر من فعالٌة القٌادة .وٌعنً مفهوم كفاءة القٌادة المجال الذي
ٌستطٌع فٌه القائد التؤثٌر علً العمل والعاملٌن.
 مٌزت النظرٌة بٌن اربعة نماذج للقٌادة االدارٌة ٌقوم كل منها علً درجات معٌنة من التؤثٌر علً العمل أو العاملٌن ،فً ظل متغٌر
ثالث هو كفاءة القٌادة الذي ٌإدي إلً حدوث التؤثٌر اإلداري أو عدمه.


نمط القائد المتخاذل او المنعزل :

اهتمامه منخفض للغاٌة بالعمل والعاملٌن وبدون أي كفاءة قٌادٌة وعندما ٌتوافر لدٌه عنصر الكفاءة ٌتحول الى قائد بٌروقراطً ٌهتم بتطبٌق
النظام وبالتفاصٌل على حساب اهداف المنظمة والعاملٌن بها.


نمط القائد المتسامح او المرتبط:

ٌهتم بالعاملٌن وال ٌهتم بالعمل مع كفاءة قٌادٌة اقل ولكن عند إدخال عنصر التؤثٌر االداري ،فإن القائد ٌصبح مصدرا للتطوٌر.


نمط القائد الدكتاتور او المتفانً:

ٌهتم بالعمل فقط وٌتعامل مع العاملٌن بقسوة وال ٌهتم بالكفاءة  ،وعندما ٌدخل عنصر التؤثٌر االداري ٌتحول القائد الى مستبد عادل فهو ٌتعامل
مع العاملٌن بقسوة ولكن بعدالة.


نمط القائد المتكامل :

ٌهتم بالعمل وٌهتم بالعاملٌن وبدون كفاءة  ،عندما تتوافر الكفاءة ٌصبح هذا النمط هو األفضل بٌن األنماط المختلفة حٌث ٌبرز نموذج المدٌر
القائد الناجح

 .4نظرٌة المسار إلى الهدف
 كانت بداٌة هذه النظرٌة مبنٌة علً أفكار مارتن إٌفان ، 1970 ،ثم طورها روبرت هاوس.
 تقوم هذه النظرٌة ) أن علً القائد أن ٌوضح للعاملٌن معه الطرق التً ٌمكن أن توصلهم إلً أهدافهم ،والمسار واالسالٌب المإدٌة إلً
ذلك ،وٌعنً هذا أن فعالٌة القائد تتوقف علً ما ٌحدثه سلوكه ونمط قٌادته من أثر رضا علً العاملٌن وتحفٌزهم(
 تري هذه النظرٌة أن القائد هو المصدر الرئٌسً إلعطاء الحوافز والمكافآت.
 هذه النظرٌة تقوم علً عنصرٌن هامٌن هما :عنصر المرإوسٌن الذٌن ٌعتبرون القائد هو مصدر رضاهم وإشباع حاجاتهم ،وعنصر
المهمة التً ٌتولى القائد توضٌحها وشرحها بالشكل الذي ٌساعدهم علً الوصول إلً الهدف.
من األنماط القٌادٌة التً ٌلجأ القادة إلً تبنٌها فً ظل معطٌات نظرٌة المسار إلً الهدف:
القٌادة الداعمة والمشجعة :وٌبدي القائد فً هذا النمط اهتماما بالعاملٌن وباحتٌاجاتهم.
القٌادة التوجٌهٌة :وٌحدد القائد فً هذا النمط ما هو متوقع من المرإوسٌن عمله ،كما ٌجعلهم علً دراٌة تامة بما هو متوقع منهم إنجازه
باإلضافة إلً اتباع النظم واإلجراءات وجدولة العمل.
القٌادة المشاركة :وهذا النمط من القٌادة ٌتشاور القائد مع المرإوسٌن ،وٌشركهم فً اتخاذ القرارات وٌطلب آرائهم واقتراحاتهم.
القٌادة المنجزة :وهو نمط ٌضع أهدافا عالٌة ،وٌوجه المرإوسٌن إلنجازها ،وٌسعً نحو الوصول إلً النتائج وتحسٌن األداء والجودة ،وٌمن
المرإوسٌن الثقة لتحقً أعلً مستوٌات اإلنجاز.
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 قدم هٌرسً وبالنشارد عام  1969م فً تلك النظرٌة وصفا ً لعالقة المرإوس باآلخرٌن ورغبته فً تحمل المسإولٌة وتحقٌق
االنجازات
 هناك  4مراحل للنضج عند األتباع تختلف من حٌث التركٌز على العالقات مع األفراد على المهمة وكل مرحلة تتطلب طرٌقة تعامل
مختلفة :


مرحلة االنضمام المبكر :
هً المرحلة التً ٌنضم فٌها موظف جدٌد للمنظمة وفٌها ٌلتزم الموظف بتعلٌمات وتوجٌهات المدٌر نظراً ألنه ٌفتقد ثقته بنفسه وال
ٌملك االستعداد الكافً لتحمل المسإولٌة



مرحلة العضوٌة المبدئٌة :
وفٌها ٌكون الموظف قد اكتسب بعض الخبرات اال انه مازال غٌر واثق من نفسه وٌحتاج لبعض الدعم من المدٌر والذي ٌجد ان
الموظف بحاجة الى بعض االقناع لتنفٌذ المهام المطلوبة منه.



مرحلة العضوٌة التامة:
ٌرتفع مستوى النضج لدى الموظف وٌكون على استعداد ألداء المهام دون أي توجٌه مباشر من القائد ولدٌه ثقة بنفسه فً اداء عمله
والموظف هنا ٌحتاج الى دعم ومشاركة من القائد



مرحلة النضج العالً :
ٌكون الموظف اكثر ثقة بنفسه واكثر قدرة على تحمل المسإولٌة وممارسة الرقابة الذاتٌة على نفسه والموظف هنا ٌحتاج من القائد
درجة كبٌرة من تفوٌض المهام

 .6نظرٌة سلسلة نظم اإلدارة
 توصلت النظرٌة إلً نظم إدارٌة متتابعة شكلت نموذج لالهتمام بإدارة المصادر البشرٌة والمادٌة فً المنظمة .موض كالتالً:
النظام األول :
(اهتمام مرتفع بالمهام ،واهتمام منخفض بالعالقات ( ٌستخدم من قبل القائد الذي ال ٌثق بتباعه مما ٌجعله ٌتولد لدٌهم الخوف نتٌجة التهدٌد
والعقاب ،بالرغم من أنه ٌصحبه بعض المكافآت فً بعض المناسبات
النظام الثانً :
)اهتمام منخفض بالمهام والعالقات االنسانٌة ( ٌستخدمه القائد الذي ٌجد لدٌه بعض الثقة بمرإوسٌه إال أنه ٌحتفظ بصالحٌة اتخاذ القرارات
ومراقبتها بالرغم من أنه ٌعطً تفوٌضا بسٌطا للتنفٌذ .والمرإوسٌن ٌتوقعون العقاب كما ٌتوقعون المكافاة.
النظام الثالث :
)اهتمام مرتفع بالعالقات ،واهتما منخفض بالمهام ( وٌوجد فً هذا النوع مستوي كبٌر من الثقة ،فالقائد ٌفوض القرارات التنفٌذٌة وٌحتفظ لنفسه
بقرارات السٌاسة العامة للمنظمة ،كما ٌعتمد القائد علً المكافؤة لحفز العاملٌن سلبا واٌجابا.
النظام الرابع :
)اهتمام مرتفع بالمهام وبالعالقات االنسانٌة ( القائد ٌثق فً المرإوسٌن ثقة عالٌة ،لذا فهو ٌتوزع معهم صالحٌة اتخاذ القرارات فً كل
المستوٌات كل حسب اختصاصه.
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 .7نظرٌة أنماط القٌادة :
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وسعت النظرٌة الى شرح وتوضٌح كٌفٌة اختٌار القائد االداري للنمط القٌادي الذي ٌتبعه وتعرض النظرٌة  7انماط قٌادٌة تتأثر بعدة عوامل:
 oالعوامل الشخصٌة للقائد مثل المعرفة والخبرات والقٌم.
 oوالعوامل المتعلقة بالمرإوسٌن مثل االستقاللٌة وتحمل المسإولٌة والمعرفة.
 oالعوامل المتعلقة بالمناخ التنظٌمً ،وتكوٌن الجماعات والتكوٌن البٌئً والثقافً.
 oوٌطلق علٌها احٌانا نظرٌة سلسلة السلوك القٌادي.القٌادة اإلدارٌة

وتتضح األنماط السبعة فٌما ٌلً:
النمط األول:
ٌسٌطر القائد على األمور وٌتخذ القرارات وٌعلنها للمرإوسٌن
النمط الثانً:
ٌتخذ القرارات وٌحاول شرحها للمرإوسٌن واقناعهم بها
النمط الثالث :
ٌقدم القائد افكاره للمرإوسٌن وٌناقشهم
النمط الرابع:
ٌتخذ القائد قرارات مبدئٌة قابلة للتغٌٌر عند مناقشتها مع المرإوسٌن
النمط الخامس :
ٌعرض القائد المشكلة على المرإوسٌن وٌطلب منهم ابداء آرائهم ومقترحاتهم لحلها
النمط السادس :
ٌحدد القائد للمرإوسٌن الحدود العامة للقرار الواجب اتخاذه وٌترك لهم مهمة دراسة المشكلة واتخاذ القرار المناسب
النمط السابع :
تضع ادارة المنظمة األنظمة والسٌاسة العامة التخاذ القرارات ثم ٌترك القائد للعاملٌن الحرٌة فً اتخاذ القرار الذي ٌتوافق مع األنظمة
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الفصل الرابع
القائد اإلداري المسلم
أهداف الفصل


بٌان ماهٌة وأهمٌة القٌادة فً االسالم .



التعرٌف بؤنماط القٌادة فً االسالم .



شرح أركان القٌادة فً االسالم .



استعراض أسس القٌادة اإلدارٌة فً االسالم



التعرٌف بؤهم خصائص القائد اإلداري المسلم

أوال ماهٌة القٌادة فً اإلسالم
 القٌادة فً اإلسالم تعنً سلوك شاغل المنصب القٌادي عند تفاعله مع رعٌته.
 تفاعل اجتماعً ٌحتوي علً نشاط موجه ومإثر عالوة علً كونه مركزا وقوٌا.
 والقٌادة كمفهوم إسالمً نجد أنها مرتبطة بالعقٌدة اإلسالمٌة ،التً هً عبارة عن مُثل علٌاٌ ،إمن بها اإلنسان المسلم وتإثر فً تصرفاته
وأعماله.
 هً ما ٌقوم به القائد من تؤثٌر علً سلوك األفراد مستخدما األسلوب اإلسالمً ،من أجل تحقٌق أهداف مشروعة فً اإلسالم ،بحٌث
ٌستجٌب له األفراد امتثاال لتعلٌمات الدٌن بالطاعة لولً األمر.
 هً ما ٌتمتع القائد من قدرة علً التؤثٌر فً األفراد ،وادارتهم ،وتوجٌههم بطرٌقة إسالمٌة تخلق فٌهم الحماس لتحقٌق الهدف .
َّللا ِلنتَ لَ ُه ْم ۖ َولَ ْو ُكنتَ َف ّ
ظا غَ ل َ
ب
ٌِظ ْال َق ْل ِ
لكً نصل إلً مفهوم دقٌق ومحدد للقٌادة فً اإلسالم ،فٌجب أن ننظر إلً قوله تعالً( َف ِب َما َرحْ َم ٍة م َِّن ه ِ
ٌِن () ( 959سورة ال
اورْ ُه ْم فًِ ْاألَمْ ِر ۖ َفإِ َذا َع َزمْتَ َف َت َو هك ْل َعلَى ه ِ
َّللا ٌُحِبُّ ْال ُم َت َو ِّكل َ
َالن َفضُّوا ِمنْ َح ْولِ َ
َّللا ۚ إِنه ه َ
ك ۖ َفاعْ فُ َع ْن ُه ْم َواسْ َت ْغ ِفرْ َل ُه ْم َو َش ِ
عمران) ( 159
فً الحدٌث الصحٌح عن عبد َّللا بن عمر –رضً َّللا عنهما -أن رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم قال )) :أال كلكم راع وكلكم مسإول عن
رعٌته ،فاإلمام األعظم الذي على الناس راع وهو مسإول عن رعٌته ،والرجل راع على أهل بٌته وهو مسإول عن رعٌته ،والمرأة راعٌة
على أهل بٌت زوجها وولده وهً مسإولة عنهم ،وعبد الرجل راع على مال سٌده وهو مسإول عنه ،أال فكلكم راع وكلكم مسإول عن
رعٌته ((
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القٌادة اإلدارٌة المحاضرة الرابعة

 www.cofe-cup.netمنتدٌات كوفً كوب

الخصائص التً تساعد فً فهم القٌادة اإلسالمٌة


العملٌة القٌادٌة فً اإلسالم عملٌة مشتركة بٌن القائد والمرإوسٌن.



العملٌة القٌادٌة تتم فً بٌئة تتسم بالرحمة والعطف



المشاورة أمر مهم للقٌادة



توفر الرعاٌة الالزمة من القائد ألتباعه



توفر الرعاٌة الالزمة من القائد ألتباعه عند قٌامهم بالعمل فنٌا وادارٌا واجتماعٌا حٌث ٌعفو القائد وٌصفح عن األخطاء غٌر
المقصودة وٌدرب المرإوسٌن وٌتعاطف معهم حول مشاكلهم.



عند اتخاذ القرار بعد المشورة ٌمضً القائد فً تنفٌذه متوكال القائد علً َّللا

ثانٌا  :أنماط القٌادة فً اإلسالم


نمط القٌادة النبوٌة ) القٌادة المثلً(



نمط القٌادة العمري ) القٌادة الحازمة(



نمط قٌادة عثمان) القٌادة اللٌنة(



نمط القٌادة الحجاجٌة ) القٌادة المستبدة(



نمط القٌادة المثلً

 نمط القٌادة المثلً ٌتمثل فً أسلوب المصطفً صلً َّللا علٌه وسلم فً القٌادة وتعامله مع المسلمٌن وتحقٌقه ألهداف الدعوة ،وهو نمط
ٌِن )َ (3علَ ٰى صِ َراطٍ مُّسْ َتق ٌٍِم )) (4
ك لَم َِن ْالمُرْ َسل َ
مثلً ،ألن النبً صلً َّللا علٌه وسلم ،كان ال ٌتصرف إلً بناء علً ما ٌوحً إلٌه )إِ هن َ
سورة ٌس .وفً قوله تعالً)وما ٌنطق عن الهوى إِن هو إال وحً ٌوحى ( سورة النجم أٌة)(5-3
 وكان صلً َّللا علٌه وسلم ٌستشٌر أصحابه ،فً االمور التً لم ٌنزل بها وحً ..مثل استشارته لؤلنصار فً دخول معركة بدر،
واستشارته )صلً َّللا علٌه وسلم ( للصحابة فً قضٌة أسري بدر.


نمط القٌادة العمري (القٌادة الحازمة)

 هو نمط القٌادة الحازمة وهو النمط الذي سلكه عمر بن الخطاب رضً َّللا عنه ،وكان ٌقوم علً الحزم الً ٌعنً الشدة فً غٌر عنف،
واللٌن فً غٌر ضعف.
 من أهم مزاٌا القٌادة العمرٌة ،أن القائد ٌبدأ بنفسه فً كل االعمال قٌاسا علً مبدأ أنه أول من ٌجوع وأخر من ٌشبع.
 وفً هذا النمط لدي القائد القدرة علً االجتهاد فً الري لحزم عند اتخاذ القرارات وابتكار الحلول ،والجهر بالراي والنقد القائم علً
الدلٌل ،وتقدٌم المصلحة العامة علً الخاصة ،واالنفتاح علً االخرٌن ،والعدل والمساواة فً التعامل معهم والمحاسبة الذاتٌة.
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نمط قٌادة عثمان (القٌادة اللٌنة)

 تنسب القٌادة اللٌنة إلً االسلوب الذي أتبعه عثمان بن عفان ،رضً َّللا عنه ،وهو نمط مرن ٌترك الفرصة لالخرٌن دون حزم أو جزم.
 ومن مظاهر مرونته ،أنه كان ٌستجٌب ألهل الوالٌات عندما ٌطلبون عزل والٌهم ،فقد عزل ممن تولوا الكوفة .المغٌرة بن شعبة ،وسعد بن
ابً وقاص ،الولٌد بن عقبة


نمط القٌادة الحجاجٌة (القٌادة المستبدة)

ٌ نسب هذا النمط إلً القائد األموي الحجاج بن ٌوسف الثقفً ،فقد تمٌز اسلوبه بسلبٌه واضحة وتشدٌد صرٌح نتٌجة للتعصب العرقً
والسٌاسً الذي ساد فً العراق انذاك ،وما أسفر عنه من القسوة والصرامة فً التعامل مع االخرٌن والتنكٌل والتندٌد بالمعارضٌن
ثالثا أركان القٌادة فً االسالم
 .1اإلسالم والتقوي
التقوي واالسالم من أهم االركان التً ٌجب فً القائد اإلداري المسلم ،وذلك ألنه ٌتولى تنفٌذ أحكام الدٌن فً الرعٌة:
﴿ ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا َّللا وأطٌعوا الرسول وأولً األمر منكم فإن تنازعتم فً شًء فردوه إلى َّللا والرسول﴾
)ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا َّللا حق تقاته والتموتن إال وأنتم مسلمون ( سورة أل عمران اٌة102
 .2العدل واإلنصاف
ب لِلت ْقوى (سورة المائدة اٌة8 .
اع ِدلُوا هُو أ ْقر ُ
ٌ شكل العدل واإلنصاف احد الشروط التً ٌجب توفرها فً القائد المسلم لقوله تعالً) ْ :
ٌ جب أن ٌعمل القائد علً إنصاف األتباع وانصاف الرعٌة فً جمٌع األحوال من بعضهم البعض
 .3القوة واألمانة
 إن فً القوة إرادة وعزم واقدام علً القٌام بمتطلبات القٌادة ،والعمل علً الوجه األكمل الجتٌاز العقبات وبلوغ الغاٌات ،ونبرهن ذلك بقوله
صلً َّللا علٌه وسلم ألبً ذر) ٌ:ا أبا ذر إنها أمانة وانها ٌوم القٌامة خزي وندامة ،إال من أخذها بحقها ،وأدى الذي علٌه فٌها ،وانك امرإ
فٌك ضعف ال ٌقدر علٌها إال القوي األمٌن ( حدٌث .وكذلك فً قوله تعالً) ٌَا أَ َبت اسْ َتؤْجرْ ه إن َخٌ َْر من اسْ َتؤْ َجرْ تَ ْالقوي ْاالمٌن ( سورة
القصص اآلٌة) (26
 .4العلم
ٌ شترط للقائد المسلم أن ٌتوفر له نصٌب من العلم ،وذلك بحسب حاجته إلٌه ،سواء كان العلم الشرعً ،أو العلم المعرفً المتخصص،
وٌبرهن ذلك ،قوله تعالً ) :ولما بلغ أ ُ
استوى آت ٌْنا ُه ُح ْكما و ِع ْلما و كذلك ن ْج ِزي ا ْل ُم ْحسِ نٌِن ( ٌوسف اٌه22 .
شدهُ و ْ
 نجد أن العلم الشرعً والمعرفً ٌقدم علً الصفات الجسمٌة كمتطلبات ٌجب ان تتوفر فً القائد المسلم.
 .5العدل واإلنصاف
ٌ شكل العدل أحد الشروط التً ٌجب أن تتوفر فً القائد اإلداري المسلم ،فإن لم ٌكن ٌتمٌز بالعدل فال قادة له.
 ومن المهم أٌضا أن ٌعمل القائد علً إنصاف الرعٌة واالتباع فً جمٌع األحوال من بعضهم البعض ،ومن نفسه إذ نزل ظلم بؤحد } ٌَا أٌَ َها
َّللا إ ن ّ
وامٌن ِلِل شهَدَ ا َء ْ
َّللا َخبٌر ب َما
الذٌن آ َمنوا كونوا َق
بالقسْ ط َو َال ٌجْ ر َمنك ْم َش َنآن َقوم َعلَى أَال َتعْ دلوا اعْ دلوا َ
َ
َ
هو أَ ْق َر ب للت ْق َوى َوا تقوا ّ َ
لون {المائدة][8
َتعْ َم َ
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رابعا  :أسس القٌادة اإلدارٌة فً اإلسالم
 .9القٌادة تكلٌف ومسئولٌة
 .2الشوري
 .3الفطنة والواقعٌة
 .4البر والرحمة
 .5اإلخالص فً العمل
 .1القٌادة تكلٌف ومسئولٌة
 تولً المناصب القٌادٌة فً االدارة االسالمٌة ،تكلٌف وتوجٌه ،من ولً األمر لم ٌتولى هذا المنصب ،لذلك ٌجب أن ٌنظر إلٌها علً أنها
مسئولٌة ومحاسبة .قال تعالً )ان ُظ ْر ك ٌْف فض ْلنا ب ْعض ُه ْم على ب ْعض ول ْْلخِرة أ ْكب ُر درجات و أ ْكب ُر ت ْفضِ ٌال  (.االسراء اآلٌة22
 لهذا فإن المسلم عندما ٌتولى مسئولٌة قٌادٌة سٌكون مسئوال ٌوم القٌامة عن تلك الوظٌفة بكافة صالحٌاتها ومسئولٌاتها وأعمالها.
 .2الشوري
الذٌن
 تإكد اإلدارة االسالمٌة علً ضرورة االخذ بمبدأ الشوري ،حول أي موضوع ٌجب أن ٌستشٌر فٌه ذوي الحل والعقد ،قال تعالً) َو َ
َ
فقون ( الشوري اآلٌة 38
الصال َة َوأَ ْمر ه ْم
لربِّهم َوأَ َقاموا
شورى َب ٌْ َنه ْم َو مما َرزق َناه ْم ٌ ْن َ
َ
تجابوا َ
اسْ َ
 .3القدوة الحسنة
 أكد الدٌن اإلسالمً أن ٌكون القائد المسلم قدوة حسنة لآلخرٌن ،فقد كان رسول َّللا صلً َّللا علٌه وسلم ،أسوه حسنة للمإمنٌن كما وصفه
َّللا أُسْ َوة َحس َنة لِ َمن َكان ٌَرْ جُو َو َذ َك َر ه
ُول ه
َّللا َكثٌِرا (االحزاب أٌة21
َّللا عز وجل فً قوله تعالً) :لَ َقد َكان لَ ُك ْم فًِ َرس ِ
 وهنالك توجٌه صرٌح للمسلمٌن بؤن ٌكونوا قدوة حسنة وال ٌقولوا ما ال ٌعلمون ،قال تعالً ) ٌَ :ا أَ ٌُّ َها الهذٌِن آَ َم ُنوا لِم َتقُولُون َما َال ت ْف َعلُون *
َكب َُر َم ْقتا عِ ْند ّ
َّللا أَن َتقُولُوا َما َال َت ْف َعلُون( الصف أٌة3- 2 .
 .4الفطنة الواقعٌة
 أن القٌادي المسلم ٌجب أن ٌتمتع بدرجة عالٌة من الفطنة والواقعٌة فً كافة تصرفاته ،وقد أدرك أهمٌة الفطنة سٌدنا موسً علٌه السالم،
بؤنه ال ٌستطٌع دعوة فرعون وبنً إسرائٌل بمفرده ،ولذلك دعاء َّللا تعالً أن ٌشدد أزره بؤخٌه هارون قال تعالً) اجْ َعل لًِّ َو ِزٌرا مِّن
أَهْ لًِ * َهارُون أَخًِ * ا ْش ُدد ِبه أَ ْز ِري * َوأَ ْش ِركه فًِ أَ ْم ِري ( سورة طه أٌة 32 -.29
 والفطنة مرتبطة بالواقع  ،فالقائد المسلم الذي ٌفطن إلً واقعه واحتٌاجاته ٌستطٌع أن ٌتصرف بشكل سلٌم فً جمٌع الحاالت التً ٌتعامل
معها.
 .5البر والرحمة
 تؤكٌد ألهمٌة البر كمتطلب أساسً للقائد المسلم فقد كان الرسول صلً َّللا علٌه وسلم ،أول قائد فً اإلسالم ٌلتزم بهذا األساس فقد وصفه
َّللا لِ ْنت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْنت َف ّ
َّللا تعالً فً قوله) َ :ف ِب َما َرحْ َمة مِن ه
اورْ ُه ْم فًِ
ظا َغلٌِظ ْال َق ْل ِ
ب َال ْن َفضُّوا مِن َح ْولِك َفاعْ ف َع ْن ُه ْم َواسْ َت ْغ ِفرْ لَ ُه ْم َو َش ِ
َّللا إِ ّن ه
ْاألَمْ ِر َفإِ َذا َع َزمْت َفت َو هكل َعلَى ه
َّللا ٌُح ّ
ِب ْال ُم َت َو ِّكلٌِن ( ال عمران اٌة159 .
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 .6اإلخالص فً العمل
 من األسس التً تبنً علٌها القٌادة فً اإلسالم ،قدرة القائد علً القٌام بمهامه بكفاءة وفعالٌة وذلك نزوال عند التوجٌه اإللهً حٌث قال
تعالً) َوقُ ِل اعْ َم ُل َف َس ٌَ َرى ه
َّللا َع َملَ ُك ْم َو َرسُولُه َو ْالم ُْإ ِم ُنون( ومن المإكد أن الكفاءة والفعالٌة لن تؤت ما لم ٌكن هنالك علم ٌدعمهما.
 هنالك اختالف بٌن مستوٌات الناس وقدراتهم كما قال تعالً)ٌا أَ ٌُّ َها الهذٌِن آ َم ُنوا إِ َذا قٌِل لَ ُك ْم َت َف هسحُوا فًِ ْال َم َجالِس َفا ْف َسحُوا ٌ ْف َسح ه
َّللا لَ ُك ْم و ا َِذا
ش ُزوا ٌَرْ َفع ه
ش ُزوا َفان ُ
قٌِل ان ُ
َّللا الهذٌِن آ َم ُنوا مِن ُك ْم َوالهذٌِن أُو ُتوا الع ِْل َم َد َر َجات وَّللا ِب َما َتعْ َملون َخ ِبٌر( سورة المجادلة اٌة11 .
ٌ جب علً القٌادي المسلم االجتهاد لتتحقق له الكفاءة والفعالٌة ،وتؤكٌد علً ضرورة العمل بجداره قال تعالً) قُل َهل ٌَسْ َت ِوي الهذٌِن ٌعْ لَمُون
ب ( الزمر اٌة9 .
َوالهذٌِن َال ٌَعْ لَمُون إِ هن َما ٌَ َت َذ هك ُر أُولُوا األَ ْل َبا ِ
 البد للقائد اإلداري المسلم من الرقابة والمتابعة ومحاسبة المرإوسٌن علً أدائهم.
خامسا  :خصائص القائد اإلداري المسلم
 )9الفطرة السوٌة
 )2توحٌد الجهود والعمل بروح الفرٌق
 )3الثقة وعدم الشك
 )4المحافظة علً النظام واالنتظام
 )5حب العمل واالنتماء إلٌه وتحقٌق الهدف
 )6حسن الحكم والتواضع
 )7الرحمة بالمرإوسٌن ومحبتهم والعفو عند المقدرة
 )8الحزم والوسطٌة فً التعامل
 )9الشجاعة والصبر وضبط النفس
 )9الفطرة السوٌة :
من أبرز ما ٌمز ذو الفطرة السوٌة هو الرشد الذي ٌعنً تمام العقل ونضجه ،ونعنً بهذا ما ٌمكن أن ٌكون من خصائص وصفات معرفٌة
وشخصٌة قٌادٌة ،وأن ٌكون القائد وسطٌا فً جمٌع أموره ،ال المغالً وال المقصر ،ومن الفطرة السوٌة أن ٌكون القائد قادرا علً وضع الشًء
موضعه باستخدام الحكمة فً أداء العمل وكذلك اتخاذ القرار بحزم وعزم.
 )2توحٌد الجهود والعمل بروح الفرٌق :
من أهم صفات القائد المسلم قدرته علً جمع شمل أتباعه وتوحٌد جهودهم بشكل ٌساعدهم فً تحقٌق أهدافهم.
 )3الثقة وعدم الشك :
الثقة تعنً بناء جسور قوٌة بٌن القائد االداري المسلم وأتباعه ،وتإكد تعاونهم علً البر والتقوي ،بٌنما الشك وعدم الثقة قد ٌإدي إلً التباعد
والتنافر ،كما ٌإدي الشكل إلً زعزعة الثقة بٌن القٌادة واالتباع وبالتالً تبدٌد فرص التعاون.
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 )4المحافظة علً النظام ا
واالنتظام :
من أهم األشٌاء التً تحكم عمل سٌر العمل ،وجود نظام ٌخدم المسلمٌن ،وعلً القائد اإلداري المسلم أن ٌعمل جهده للمحافظة علً النظام
وتطبٌقه ،وٌتمثل نظام المسلمٌن فً التشرٌع الربانً الذي نزل فً القران السنة المطهرة ،ومن وأجبنا طاعة َّللا ورسوله بالمحافظة علً ذلك
سول لعل ُك ْم ُت ْرح ُمون  (.ال عمران اٌه 132ومن بوادر المحافظة علً النظام ،المداومة علً
التشرٌع أو النظام قال تعالً) وأطٌعوا ا للا والر ُ
االنتظام فً العمل والمواعٌد العمل فً المنظمة.
 )5حب العمل واالّنتماء إلٌه :
حب العمل ٌبدأ بالتعرف علً طبٌعة العمل ،وعلً أبعاده التً من خاللها ٌتحقق الهدف فقد قال تعالً) َف َمنْ ٌَعْ َم ْل ْ
مث َقا َل َذر ة َخٌرا ٌَ َرهَ ..و َمنْ
ٌَعْ َم ْل ْ
بالِل سبحانه وتعالً وبما كلف به من عمل،
مث َقا َل ذر ة َشرا ٌَ َره ( الزلزلة اٌة  7 - 8 .إن االنتماء الحقٌقً للعمل ٌستند إلً إٌمان واعتقاد ِ
وذلك ٌصب فً مرضاة ّ
َّللا تعالً.
 )6حسن الحكم والتواضع :
الحكم السلٌم ٌتطلب من القائد المسلم أن ٌكون قادرا علً رإٌة الصورة كاملة ،وألن ٌستطٌع أن ٌنظر بشمولٌة إلً متطلبات العمل حتً
ٌستطٌع القٌام بها علً الوجه الصحٌح وألجل أن ٌتحقق الحكم السلٌم علً االشٌاء فال بد للقائد أن ٌكون متواضعا حتً ٌستطٌع أن ٌري االشٌاء
ّ
َّللا َقد
علً حقٌقتها ،وقد وصف َّللا تعالً قارون عندما أساء الحكم وتكبر علً َّللا الذي رزقه) َ :قال إِ هن َما أوتٌِ ُته َعلَى عِ ْلم عِ ندِي * أَ َولَ ْم ٌَعْ لَ ْم أَ ّن َ
ُون َمن ه َُو أَ َش ّد ِم ْنه قُوه ة َوأَ ْك َث ُر َجمْعا (سورة القصص أٌة78 .
أَهْ لَك مِن َق ْبلِه مِن ْالقُر ِ
 )7الرحمة بالمرؤوسٌن ومحبتهم والعفو عند المقدرة :
القٌادة االنسانٌة تفرض علً القائد المسلم أن ٌتعامل مع المرإوسٌن بالرحمة واظهار محبتهم والرغبة والعفو عند المقدرة عن زالت وأخطاء
لم ٌكن قاصدا للخطؤ منهم .أو من ٌعتذر عن خطئه وهو صادق ،علً أن ٌكون صفح القائد وعفوه دون ندم ،وال ٌتفاخر بالعقوبة إذ عاقب ،قال
تعالً) وجزاء سٌئة سٌئة ِم ْثلها فمن عفا وأصلح فأجره على ّ
للا إِ انه ال ٌُح ّ
ِب ال اظالِمٌِن (الشوري أٌة40 .
ْ ُ
ْ
ِّ
ِّ
 )8الحزم والوسطٌة فً التعامل :
ٌتطلب التعامل مع األتباع أن ٌكون القائد المسلم قادرا علً اختٌار النمط المناسب للموقف ،وأشهر األنماط  ،نمط الحزم لكونه وسط بٌن الشدة
ك َج َع ْل َنا ك ْم أمة َو َسطا (البقرة أٌة143 .
واللٌن ،ولم ٌخٌر رسول َّللا صلً َّللا علٌه وسلم بٌن عدة أمور إال واختار وسط لها .قال تعالً) َو َك َذل َ
 )9الشجاعة والصبر وضبط النفس :
ال ٌستغنً القائد المسلم عن الشجاعة وشدة البؤس وذلك لمواجهة المواقف الصعبة والقدرة والسٌطرة علً الوضع فً أوقات االزمات قال تعالً
اصبِ ُروا وصابروا ورابطوا و ا تقوا ا
للا علك ْم ت ْفلحون ( سورة ال عمران اٌة200 .
)ٌا أ ٌُّها الذٌِن آم ُنوا ْ
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الفصل الخامس
القٌادة التحوٌلٌة وإدارة منظمات القرن الحادي والعشرٌن
أهداف الفصل


➢بٌان عالمٌة القٌادات اإلدارٌة ومسإولٌاتها .



استعراض متغٌرات القرن الحادي والعشرٌن وتؤثٌرها على دور القائد اإلداري .



بٌان التحدٌات التً نتجت عن متغٌرات القرن الحادي والعشرٌن .



بٌان دور القائد اإلداري التحوٌلً فً مواجهة متغٌرات القرن الحادي والعشرٌن .



شرح عناصر عملٌة القٌادة التحوٌلٌة ومتطلباتها .



توضٌح الفرق بٌن القٌادة التحوٌلٌة والقٌادات األخرى.

أول ا  :المقدمة
 القٌادة الدارٌة هً من اهم العوامل المتؤثرة بالمتغٌرات العالمٌة سواء على مستوى الدول او على مستوى المنظمات  ,لذا اصبحت هناك
حاجة ماسة الى وجود قائد اداري متجدد ٌستطٌع التؤقلم مع متغٌرات العصور المختلفة.
 أنتقل العالم بكافة نظمه ونشاطاته من القرن العشرٌن إلً القرن الحادي والعشرٌن وهو عصر ٌختلف جذرٌا عن العصور السابقة فً
)الصناعة والزراعة والتكنولوجٌا والعلوم(
 نحن الن فً عالم الثورة التقنٌة وثورة التصالت والمعلومات وهً عملٌة تحولٌة شمولٌة فً التارٌخ تشمل شتى حقول الحٌاة مما
فرض على المنظمات والقادة حتمٌة التؤثر والتؤثٌر بما ٌتفق مع النموذج العالمً فً كل اوجه الحٌاة.
 العامل المشترك فً المتغٌرات المستقبلٌة هو))التغٌٌر (( لذا فان المبدأ الذي ٌجب االتفاق علٌه تجاه هذه المتغٌرات هو دور القٌادة فً
إدارة التغٌٌر وذلك الن جمٌع المنظمات تعٌش فً حالة من الدٌنامٌكٌة والتطور السرٌع .ولذاك فإنها فً حاجة إلً إدارة جدٌدة قادرة علً
القٌادة واالبتكار والتجدٌد والتعامل مع المتغٌرات بشكل أكثر كفاءة.
 أكد أبرز الكتاب علً أهمٌة القٌادة التحوٌلٌة باعتبارها النمط القٌادي لالنتقال بالمنظمات إلً مجتمع القرن الحادي والعشرٌن والتعاٌش
الفعال فٌه ,واالستجابة بشكل أفضل لمتطلباته وتحدٌاته وتقنٌاته ,وٌتضمن هذا النمط من القٌادة رإٌة لما ٌمكن أن ٌكون علٌه مستقبل
المنظمة,.
 تعبر القٌادة التحوٌلٌة نمط قٌادي ٌبنً علً االلتزام وٌخلق الحماس والدافعٌة للتغٌر لدي العاملٌن فً المنظمة ,وٌزرع لدٌهم األمل
بالمستقبل ,واإلٌمان بإمكانٌة التخطٌط لألمور المتعلقة بنموهم المهنً وإداراتها.
 إن القائد اإلداري الذي ٌستطٌع مواكبة متطلبات عصره ٌ ,عتبر هو القائد اإلداري العالمً القادر علً تحوٌل منظمته لتصبح علً مستوي
عالمً ,وهو األقرب إلً تحقٌق أهداف منظمته أكثر من القائد التقلٌدي الذي ٌتصف بالثبات والجمود.
 القائد التحوٌلً ,هو الذي ٌحول الرإٌة إلً واقع وٌحفز التابعٌن لتحوٌل اهتماماتهم الشخصٌة لمصلحة الجماعة .وٌتم ذلك من خالل جعل
التابعٌن أكثر معرفة بؤهمٌة وقٌم مخرجات الوظٌفة ,وتلبٌت احتٌاجات وطلبات التابعٌن ,واقناعهم بالتضحٌة بمصالحهم الفردٌة ألجل
المنظمة ,وكنتٌجة لذلك ٌشعر التابعٌن بالثقة واالحترام تجاه القائد وٌندفعون بإنجاز أعمال أكثر من المتوقع.
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 وصفت القٌادة التحوٌلٌة بؤنها القٌادة التً عملٌة ترتبط بالعالقات الداخلٌة التً ٌإثر القائد فٌها علً أتباعه ,وبتالً ٌنسحب التؤثٌر علً
تغٌر سلوكهم لمواجهة التحدٌات.
 وعرفت القٌادة التحوٌلٌة :عملٌة التغٌر الرئٌسٌة المإثرة فً اتجاهات وافتراضات أفراد المنظمة ,وبناء االلتزام بؤهداف واستراتٌجٌات
ورسالة المنظمة ,إي انها تتعلق بتؤثٌر القائد فً أتباعه وتمكٌنهم من المشاركة فً عملٌة التغٌر فً المنظمة.
 هً تلك العملٌة التً تحدث عندما ٌقوم شخص أو أكثر بااللتحام مع أخرٌن بطرٌقة تمكن القادة والتابعٌن من رفع بعضهم البعض
لمستوٌات أعلً من األخالق والسلوكٌات والدوافع التً تشبع الرغبات وتلبً االحتٌاجات والطموحات والتً تهتم بقٌم التابعٌن االساسٌة.
ثانٌاً :عالمٌة القٌادات اإلدارٌة ومسئولٌتها فً المنظمات الحدٌثة
 علً القائد اتخاذ بعض اإلجراءات لضمان الوصول بمنظمته إلً مصاف المنظمات العالمٌة ,وأن عالمٌة القٌادة اإلدارٌة قد أدت
إلً ضرورة تحوٌل أسالٌب اإلدارة من المحلٌة إلً اإلقلٌمٌة والدولٌة ثم العالمٌة.
القائد الداري العالمً هو الذي ٌطبق منظومات وفنون الدارة العالمٌة على منظمته من خالل قٌامه بما ٌلً:
 )1تبنً الثقافة اإلدارٌة العالمٌة
 )2التخطٌط االستراتٌجً واإلدارة االستراتٌجٌة
 )3تبنً إدارة الجودة الشاملة
 )4االستفادة من األسواق العالمٌة والتعامل مع البورصات العالمٌة
 )5توظٌف االستثمارات األجنبٌة المباشرة وغٌر المباشرة
 )6تشغٌل العمالة متعددة الجنسٌات
 )7تطوٌع التكنولوجٌا العالمٌة
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 )9اقتناص الفرص التسوٌقٌة العالمٌة
 )11التغلب على القٌود والمحددات العالمٌة
 )11مرونة وسرعة التعامل مع البٌئة العالمٌة
 )12سرعة تعدٌل السٌاسات واالستراتٌجٌات وفق دٌنامٌكٌات البٌئة العالمٌة
ثالثا ً  :متغٌرات وظروف منظمات القرن12
 من أهم التحدٌات التً تواجه القٌادات العالمٌة ,هو انفتاح االقتصاد العالمً ,وسٌطرة التقنٌة علً كافة الصناعات والمنظمات واألعمال ,
ونمو السوق التنافسٌة فً مختلف القطاعات ,وتشجٌع العمل الحر وتخفٌض الرقابة الحكومٌة علً المإسسات
 إن توجه القٌادات نحو التغٌر تعتبر أحد متطلبات العصر للتفاعل مع الضغوط المحلٌة والعالمٌة ,ومن أهم العوامل التً دعت لذلك التغٌر
اقتصادٌات السوق الحر ,خصخصة المإسسات ,ظهور عدد من االتفاقٌات الدولٌة ,تنامً العولمة ,الشركات متعدد الجنسٌات ,والضغط
السكانً والتغٌر فً هٌاكل القوي العاملة.
وتتمثل أهم تلك المتغٌرات فً:
 )1التحول إلً اقتصادٌات السوق الحر
 )2خصخصة المإسسات العامة
 )3التوقٌع علً االتفاقٌات الدولٌة
 )4ثورة تقنٌة المعلومات واالتصاالت
 )5تنامً ظاهرة العولمة
 )6نمو الشركات متعددة الجنسٌات
 )7الضغط السكانً والتغٌٌر فً هٌاكل القوي العاملة
 )1التحول إلً اقتصادٌات السوق الحر
أن األسواق الخارجٌة أصبحت مطمعا للدولة القوٌة حٌث تغٌر مفهوم هٌكل االقتصاد العالمً والتجارة واالستثمار ،واختلف العالقة بٌن
االقتصاد العالمً واالقتصاد المحلً ،ولم ٌعد باإلمكان تطبٌق السٌاسات التجارٌة المحلٌة ،أدي ذلك إلً ظهور بعض االتفاقٌات الدولٌة التً
تحكم وتقنن عملٌات التحول نحو سوق عالمٌة حرة ،وأصبحت الدول النامٌة تتهافت لالنضمام إلٌها دون النظر فً النتائج ،وتسعً الدول القوٌة
إلً إقناع الدول العالم بالتحول نحو اقتصادٌات السوق الحر
 أهم مالمح واقع النضمام إلً السوق الحر
 تحول العالم إلً خط إنتاج وأحد ومتكامل ،فقد أصبح باالمكان الٌوم تصنٌع المنتجات إٌنما تتوفر المواد الخام ،إضافة إلً توفر المهارات
والمعرفة الضرورٌتٌن ،وذلك بإنتاج أجزائها المطلوبة فً أرخص مكان ٌمكن صناعتها فٌه.وتجمٌعها فً ارخص مكان مما جعل العالم
خط أنتاج واحد.


عالمٌة النتاج ) تنمٌط المنتجات والخدمات على مستوى العالم(



تحول العالم الى خط انتاج واحد ومتكامل ) العالم تحول الى خط انتاج متكامل حٌث نجد المنتج الواحد مكون من عدد من القطع
المصنعة فً دول مختلفة(
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تخصٌص وتقسٌم العمل بٌن الدول ) تركٌز الجهود فً الدول المختلفة على اختصاصها وما تجٌده من عمل ( مثال


دول فئة ) أ ( انتاج وتجارة الخدمات والبحوث والتطوٌر



دول فئة ) ب ( دول الصناعات التقنٌة المتقدمة



دول فئة ) ج ( دول الصناعات الثقٌلة والمكملة والغذائٌة



دول فئة ) هـ ( دول المستهلكة االخرى



ظهور سوق عالمً واحد ) نفس الموردٌن واال لعمالء وبؤسعار عالمٌة موحده).



العالم قرٌة تقنٌة ومعلوماتٌة صغٌرة ) زادت اهمٌة المعلومات وتحول العالم الى قرٌة معلوماتٌة عبر االنترنت(



تدفق رإوس األموال وانتقالها بسهولة ) اصبح باإلمكان تحرٌك النقود مباشرة عبر الكمبٌوتر الشخصً من بلد الى بلد(



ظهور الستثمارات والتحالفات والتكتالت الدولٌة ) تعددت الفرص االستثمارٌة للشركات الكبٌرة والجدٌدة نتٌجة لفتح االستثمار
االجنبً فً معظم بلدان العالم)

 )2خصخصة المإسسات العامة :
اعادة بٌع بعض المإسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة التابعة للقطاع العام الى القطاع الخاص االمر الذي ٌتطلب قادة ادارٌٌن قادرٌن على نشر
ثقافة القطاع الخاص وعلى اشراف واصالح المإسسات التً تم خصخصتها وتوعٌة جمٌع العاملٌن بما ٌحدث وما ٌجب عمله تجاه ذلك التغٌٌر
 )3التوقٌع على التفاقٌات الدولً:
القائد االداري علٌه ان ٌتعرف كٌف تتم هذه االتفاقٌات الدولٌة وانها تتم من خالل عدد من المنظمات التً تخصصت فً ذلك
 )4ثورة تقنٌة المعلومات والتصالت:
تحتم على القائد االداري التعامل مع الوسائل التقنٌة الحدٌثة واالستفادة منها
 )5تنامً ظاهرة العولمة:
ظاهرة تتداخل فٌها امور كثٌرة كالقتصاد والسٌاسة والثقافة واالجتماع والسلوك وغٌر ذلك وعلى القائد االداري المعاصر التعامل
معها
تعرف العولمة  :اإلدارة الدولٌة لشئون العالم ،بما فً ذلك قضاٌا الممتلكات العامة كالبحار والكواكب وبٌئة االرض.
للعولمة أبعاد متعددة منها:
 oالبعد القتصادي المتمثل فً فتح االسواق لحرٌة التجارة ونقل االموال.
 oالبعد العالمً  :الذي ظهر فً تقنٌة االتصال حتً أصبح الكون قرٌة صغٌرة.
 oالبعد العالمً  :كتبادل المعارض العلمٌة والبحثٌة بٌن الدول المستخدمة.
 oالبعد الثقافً  :لظاهرة العولمة فً الدعوة إلً الحرٌة الفكرٌة والممارسات الثقافٌة والتفرد بالخصوصٌة والشعور بالذات.
 oبعد الملكٌة الفكرٌة :المتمثل فً حماٌة الحقوق والملكٌات الفكرٌة دولٌا.
 oالبعد السٌاسً  :الذي برز خالل الدعوة إلً المبادئ الدٌمقراطٌة كما ٌراها الغرب الرأسمالً وحماٌتها عبر الحدود.
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انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة بزوال االتحاد السوفٌتً.



سٌطرة المصالح االقتصادٌة علً العالقات الدولٌة بدال من العسكرٌة.



إنشاء منظمة التجارة العالمٌة.



قٌام التكتالت االقتصادٌة.



اكتساب الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان طابعا عالمٌا.



االتجاه المتزاٌد نحو الخصخصة واالهتمام بالقدرات التنافسٌة لالقتصاد الوطنً.



عالمٌة االعالم واالنفتاح االعالمً عبر االقمار الصناعٌة والفضائٌات.



نمو الصراع الدولً االقتصادي والتجاري المالً والتقنً وتعمٌق االنقسام إلً شمال وجنوب.



نمو االتجاه نحو محاسبة الحكومات ,وفضح الفساد ,وااللتزام بالمعاٌٌر العالمٌة لألداء.



سقوط واسقاط المإسسات المالٌة الكبرى ,واالزمات االقتصادٌة العالمٌة  .وتفاقم أزمة الدٌون العالمٌة.



االهتمام بؤزمة التلوث والتصحر والفقر.

اإلجراءات التً تساعد فً مواجهة ظاهرة العولمة:


تبنً استراتٌجٌة تنموٌة تنافسٌة ٌتعنً ببناء رإٌة طوٌلة المدي والتكٌف مع ظاهرة العولمة واالستفادة من الفرص التً تتٌحها.



االعتماد علً المزاٌا النسبٌة للتنظٌم أو الدولة ,واالستفادة من دور الخبرة والتعلٌم.



زٌادة االنتاجٌة وتحسٌن الجودة للتغلب علً المنافسة العالمٌة.



تبنً المعاٌٌر العالمٌة للمنتجات والخدمات المختلفة.



االستثمار فً البحث العلمً والتطوٌر والتحول نحو اقتصاد السوق الحر.



تقوٌة شبكات المشاركة والتبادل والتعاون الداخلً والخارجً.



االستثمار فً الموارد البشرٌة من خالل التعلٌم والتدرٌب واعادة التؤهٌل .

 )6نمو الشركات متعددة الجنسٌات:
على القائد االداري ان تعرف على هذه الشركات وهً تسٌطر على نسبة كبٌرة من اقتصاد العالم وعلى انتاج التقنٌة ومبٌعاتها
واستخداماتها.
 )7الضغط السكانً والتغٌٌر فً هٌاكل القوى العاملة:
التضخم السكانً ٌنعكس على القوى العاملة والقوة االستهالكٌة
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رابعاً :التحدٌات التً أبرزتها متغٌرات القرن12
 .1تحدي المنافسة
وهو من اهم التحدٌات التً افرزتها التغٌرات العالمٌة وٌمكن التغلب علٌه من خالل تخفٌض التكلفة إلً اقل حد ممكن
 .1تحدي العولمة :
وٌمكن التغلب علٌه من خالل احداق التحول الالزم لتحقٌق فرص التعاٌش فً مناخ شدٌد المنافسة ,واالسراع فً إداء االعمال فً اقل
وقت ممكن.
 .3تحدي القدرة علً الستخدام األمثل للموارد :
ٌمكن التغلب علٌه بالبحث عن الحلول المثلً للمشكالت ,عدم تبدٌد أي مورد ,واالستخدام األمثل للموارد.
 .4تحدي الجودة الشاملة:
الجودة هً مقٌاس التقدم والتمٌز واالزدهار عند كثٌر من المنظمات  ,اصبحت هدف لكل منشؤة
 .5التحدٌات التكنولوجٌة:
أحدي أكبر التحدٌات التً تواجه القٌادات اإلدارٌة  ,ألنها تإثر علً اسالٌب االنتاج وطرق االدارة ,والدورة االنتاجٌة والتقٌٌم .
وغٌرها
 .6تحدي اتخاذ القرار فً عالم متغٌر
خامساً :القائد التحوٌلً وموقفة من التحدٌات المستقبلٌة
ٌعرف القائد التحوٌلً هو الذي ٌرفع من مستوي العاملٌن لتحقٌق اإلنجاز والتنمٌة الذاتٌة والذي ٌروج لعملٌة تنمٌة وتطوٌر المجموعات
والمنظمات ،وٌستثٌر فً األتباع الهمم العالٌة ،والوعً بالقضاٌا العالمٌة الرئٌسٌة ،وزٌادة ثقتهم بؤنفسهم.


التغٌٌر فى موقف القائد اإلداري التحوٌلً فً ظل متغٌرات القرن الجدٌدKotler,1999
 .1اٌجاد رإٌة مستقبلٌة جدٌدة بعٌدة المدى )الرسالة-الرإٌة  -األهداف  -االستراتٌجٌات(.
 .2التؤثٌر على العاملٌن من خالل بث روح الفرٌق الواحد بٌنهم ،وتشجٌعهم على فهم الرسالة  -الرإٌة – األهداف  -االستراتٌجٌات.
 .3اشباع حاجات العاملٌن االنسانٌة المتعلقة بالتغٌٌر وتزوٌدهم بالقوة للتغلب على المعوقات.
 .4بناء عالقات طٌبة مع العاملٌن .لتحقٌق التغٌٌر و تطوٌر قدرتها على المنافسة.
 .5البد ان ٌفرق القائد التحوٌلً بٌن اسلوب االدارة والقٌادة الذي ٌجب أن ٌتبناه باإلضافة إلً ما هو مكلف به من مهام إدارٌة ،لٌحسن
التعامل مع متطلبات التغٌر.
 .6تحقٌق نتائج تفوق التوقعات ،من خالل االبداع و روح المخاطرة.
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إن التغٌرات والتحدٌات المستقبلٌة قد دعت إلً حدوث تحول فً رإٌة القادة اإلدارٌٌن نحو العالمٌة وذلك لزٌادة قدراتهم علً التعامل مع تلك
التوجهات الدولٌة الجدٌدة ,والقٌادة فً حاجة إلً التحول لألسباب التالٌة:


زٌادة القدرة علً مواجهة المنافسة الدولٌة وتحسٌن المركز التنافسً.



االستفادة من الفرص واالزمات الدولٌة.



تجنب المخاطر واالزمات الدولٌة.



التوظٌف االمثل للموارد الوطنٌة.



االستفادة من تكنولوجٌا المعلومات وفرص التجارة الدولٌة.



إدارة االستثمارات األجنبٌة المباشرة.



إدارة التكنولوجٌا المستوردة.



زٌادة وتنمٌة مهارات التفاوض وحسم النزاعات.



إدارة التغٌر وتحوٌل المنظمة إلً مستوي المنظمات العالمٌة.

سادساً :حاجة القائد التحوٌلً إلى التغٌٌر
 .1عدم اعتراف القائد الحالً بالحاجة الً التغٌٌر
 .2تطوٌر رإي فكرٌة خارجٌة
 .3زٌارة المنظمات المتحولة
 .4التعامل مع مقاومة التغٌٌر بحكمة
بعض سمات القدرة علً التغٌر والتجدٌد والبتكار المطلوب توفرها فً القائد التحوٌلً :


المبادر و و األخذ بزمام األمور.



التكٌف مع التغٌر السرٌع والحاد فً عالم اإلدارة.



التصرف الفعال لتحرٌك المنظمات إلً األمام.



التعامل علً أساس تعظٌم المنافع المشتركة.



القدرة علً بناء المنظمات وتقوٌتها من الداخل.



التعرف علً المشكلة الحقٌقٌة واتخاذ القرارات المناسبة فً الوقت المطلوب.



القدرة علً توقع ردود الفعل علً القرارات الصادرة من القائد.



القدرة علً المزج بٌن القٌادة واإلدارة بنسبة تتفق مع الموقف.
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سابعاً :خصائص ومهام القائد التحوٌلً
 .1ذو رإٌة ورسالة ومعاٌٌر عالٌة
 .2ذو شخصٌة إلهامٌه
 .3مبرر وجوده هو نقل الناس نقلة حضارٌة
 .4للقائد التحوٌلً حضور واضح.
 .5مإثر جدا فً الناس
ٌ .6ستثٌر أفكار التابعٌن وعقولهم
 .7التعامل مع الغموض والمواقف المعقدة
 .8الوصول بؤتباعه إلً تحقٌق إنتاجٌة عالٌة
 .9محب للمخاطر المحسوبة
حدد الهواري مهام القائد التحوٌلً فٌما ٌلً:
 .1إدراك الحاجة إلً التغٌٌر
 .2صٌاغة الرإٌة والرسالة
 .3اختٌار نموذج التغٌٌر ومساراته
 .4تكوٌن االستراتٌجٌة الجدٌدة
 .5تعبئة االلتزام من خالل ثقافة المنظمة
 .6خلق الحماس لتبنً األفكار والتحمس لها
 .7إدارة الفترة االنتقالٌة
ثامناً :عناصر عملٌة القٌادة التحوٌلٌة
 .1إدارة التنافس
 .2إدارة التعقٌد
 .3تكٌٌف المنظمة مع التوجه العالمً
 .4إدارة فرق العمل العالمٌة
 .5إدارة المفاجآت وعدم التؤكد
 .6إدارة التعلٌم والتدرٌب المستمر
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 -2إدارة التنافس
إدارة العملٌات المتعلقة بؤنشطة المنظمة بتجمٌع المعلومات على مستوى عالمً وتنمٌة القدرة على استخدام تلك المعلومات لزٌادة المٌزة
التنافسٌة وتشمل ادارة التنافس على:


وضع معاٌٌر النجاح الحاكمة بشكل شمولً



وضع نظام معلومات شخصٌة ونظم معلومات تنظٌمٌة



وضع نظام لتوصٌل المعلومات فً الوقت المناسب للشخص المناسب



تحدٌث عملٌة التحلٌل التنافسً للتؤكد من معرفة إحداث وممارسات المنافسٌن

 -1إدارة التعقٌد
قدرة القائد على التعامل مع كثرة المتغٌرات دفعة واحدة وٌتمعن طرٌق


إدارة العالقات عن طرٌق تمٌٌز ما ٌجب ان تكون علٌه العالقات مع كل طرف



استخدام االحاسٌس فً حالة نقص المعلومات التخاذ القرار المناسب



محاولة تحقٌق التوازن بٌن أطراف المصالح مهما كان تباٌنها

 -3تكٌٌف المنظمة مع التوجه العالمً
وضع رإٌة مستقبلٌة للتوجه العالمً  ،تحدٌد رسالة المنظمة بحٌث تعكس التوجه العالمً  ،تغٌٌر تنسٌق القٌم والقناعات والسلوكٌات بما ٌتالءم
مع التوجه العالمً
 -4إدارة فرق العمل العالمٌة
تشكل فرق قادرة على التعامل العالمً المطلوب
 -5إدارة المفاجآت وعدم التؤكد
تنمٌة القدرات والمهارات للتعامل مع المفاجآت المتكررة واألوضاع غٌر المستقرة.
 -6إدارة التعلٌم والتدرٌب المستمر
وجود نظام قادر على التدرٌب والتعلٌم الفردي والمإسسً لٌتفق مع التوجٌهات العالمٌة
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تاسعاً :متطلبات ومهارات بناء القٌادات التحوٌلٌة
 .1الوعً الذاتً والقدرة علً إدارة الذات
 .2الرإٌة المستقبلٌة المتمركزة حول مستقبل المنظمة
 .3فهم دٌنامٌكٌات الجماعة
 .4استٌعاب متطلبات العولمة
 .5توفر مهارات التسهٌالت وتطوٌر أسالٌب االتصال
 .6تدرٌب وتطوٌر وتحفٌز العاملٌن
 .7تطوٌر القدرة علً التعلم عند المنظمة والتطوٌر الذاتً عند الموظفٌن
بعض المعوقات التً قد تواجهها القٌادة التحوٌلٌة:


أن السبب الرئٌس فً فشل جهود القٌادة التحوٌلٌة  ،اإلفراط فً ممارسة اإلدارة وغٌاب الدور القٌادي الفعال.



الرضاء المبالغ فٌه عن الوضع الحالً للمنظمة.



غٌاب التحالف القوي بٌن القٌادات التً تملك السلطة والقوة.



االفتقار إلً رإٌة أو ضعف القدرة علً توصٌلها.



وجود مجموعة من المعوقات اإلدارٌة.



عدم تحقٌق نجاحات ونواتج ملموسة علً المدى القصٌر وبشكل سرٌع.



الفرح بالنصر األولً الكبٌر وسرعة اإلعالن عنه.



عدم قدرة القٌادات التحوٌلٌة علً أحداث تغٌر فً جذور ثقافة المنظمة.

جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل – التعلين عي بعد
إعداد  :عادل الذرهاى e7sas ،

الصفحة 11
الفصل االول 1441هـ

حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر

القٌادة اإلدارٌة  -الفصل الخامس

عاشراً :الفرق بٌن القٌادة التحوٌلٌة والقٌادات األخرى
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الفصل السادس
القائد اإلداري وبناء فريق العمل
أهداف الفصل

استعراض مفهوم فرٌق العمل وأنواعه
بٌان دور القائد اإلداري فً فرٌق العمل .
شرح مراحل تطور فرٌق العمل
توضٌح المهارات الالزمة لفرٌق العمل .
توضٌح خصائص فرٌق العمل الفعال.
أوالً :المقدمة


اهمٌة تفاعل الموارد البشرٌة لتحقٌق أهداف المنظمة



استغالل طاقات العنصر البشري إلً أقصً حد ممكن



االهتمام بالعنصر البشري من خالل اإلثراء الوظٌفً وتأكٌد العمل الجماعً القائم علً مبدأ فرق العمل.

ثانياً :مفهم فريق العمل وأنواعه


مجموعة من األفراد ٌجمع بٌنهم هدف مشترك.



مجموعة من األفراد ٌتم تشكٌلها لتحقٌق هدف معٌن من خالل مجهودات مشتركة ٌبذل فٌه الجمٌع تعاونا كبٌرا ،وٌسود بٌنهم الشعور
وااللتزام بالمسئولٌة المشتركة.

ما هو الفرق بين المجموعة والفريق
المجموعة

الفريق

تلتزم األهداف الفردٌة

تلتزم األهداف المشتركة

ٌنتظر اإلجراءات

ٌساهم فً اإلجراءات

مناخ من المنافسة

مناخ من التعاون

الحرص والحذر مع ما ٌقولون تصاعد الصراع

صرٌحة وصادقة مع بعضها البعض الصراع هو

بسهولة

البناء



فرٌق اإلنجاز



فرٌق حل المشكالت



فرٌق التطوٌر



الفرٌق الرسمً



الفرٌق غٌر الرسمً
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ثالثاً :دور القائد اإلداري في فريق العمل في فريق العمل
 .1تسهٌل عملٌة وضع الفرٌق ألهدافه
 .2تشجٌع أفراد الفرٌق جمٌعا للمشاركة فً جمٌع أعمال الفرٌق
 .3استخدام أسالٌب العمل الجماعً والمواجهة البناءة
 .4إعطاء توجٌهات واضحة إلنجاز المهمة
 .5احترام اآلخرٌن وقبولهم علً ما هم علٌه
 .6االهتمام الحقٌقً من قبل القائد بأعضاء الفرٌق و االستماع إلٌهم بعناٌة
 .7االنفتاح القائم علً المصارحة واالعتراف والتغذٌة العكسٌة لتمٌة الثقة المتبادلة بٌن األشخاص.
علي القائد اإلداري تجنب بعض الممارسات التالية:
 .1فرض السٌطرة علً الفرٌق.
 .2الدخول فً صراع أو منافسات أو تحدي مع أحد أعضاء الفرٌق.
 .3البحث عن سلبٌات وأخطاء اآلخرٌن والتركٌز علٌها.
 .4السماح بالدخول فً أي نوع من الجدل الالنهائً بٌن أعضاء الفرٌق.
 .5السماح ألي مصدر خارجً بمقاطعة سٌر المناقشات.
 .6المطالبة المستمرة بتقدٌر وضع القائد أو التعاطف والمشارً كة الوجدانٌة له.
رابعاً :مراحل تطور فريق العمل
 )1مرحلة التكوٌن
 )2مرحلة العصف
 )3وضع المعاٌٌر
 )4مرحلة األداء
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رابعاً :مراحل تطور فريق العمل
 .1مرحلة التشكٌل
 .2مرحلة المشاطرة فً الغاٌات واألهداف
 .3مرحلة تصمٌم خطوات العمل وتحدٌد معاٌٌر األداء والسلوك
 .4مرحلة توزٌع المهام وتحدٌد األدوار
 .5مرحلة أداء الفرٌق وصٌانته
 .6مرحلة االحتفال

خامساً :المهارات الالزمة لفريق العمل
 .1االتصال الفعال
 .2االستماع اإلٌجابً
 .3التغذٌة الراجعة) العكسٌة(
 .4إدارة الخالف بٌن أعضاء الفرٌق
سادساً :خصائص فريق العمل الفعال
 .1القٌادة المشاركة
 .2االتصال المفتوح
 .3البٌئة الودٌة
 .4إدراك أهداف الفرٌق المشتركة
 .5فهم وتوضٌح المهام واألدوار جماعٌا .
 .6المشاركة فً جمٌع أعمال الفرٌق
 .7التحضر فً التعامل مع الخالف
 .8االتفاق الجماعً فً اتخاذ القرارات
 .9التقٌٌم الذاتً وتنوٌع األسالٌب

جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل – التعلين عي بعد
إعداد  :عادل الذرهاى e7sas ،

الصفحة 3
الفصل األول 1441هـ

حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر

القٌادة اإلدارٌة  -الفصل السابع

 www.cofe-cup.netمنتدٌات كوفً كوب

الفصل السابع
القائد اإلداري واألسالٌب اإلدارٌة الحدٌثة
أهداف الفصل


شرح دور القائد اإلداري فً تطبٌق األسالٌب اإلدارٌة الحدٌثة .



بٌان مهمة القائد اإلداري فً تطبٌق مفهوم اإلدارة باألهداف .



توضٌح دور القائد اإلداري فً تطبٌق الجودة



شرح دور القائد اإلداري فً تطبٌق الهندرة



بٌان عالقة القائد اإلداري بتطبٌق إعادة اختراع الحكومة .



بٌان مهمة القائد اإلداري فً تطبٌق بطاقة األداء المتوازن .



توضٌح دور القائد فً إدارة المشارٌع

أوالً :المقدمة
أوالً  :القائد اإلداري واإلدارة باألهداف


فً الماضً ونتٌجة لسٌطرة فكر التوجٌه والرقابة كانت اإلدارة تركز على الوسائل وتهمل األهداف،



وفً النصف الثانً من القرن العشرٌن زاد االهتمام بتحقٌق األهداف والربط بٌن الوسائل واألهداف ،



الموظف بإرسال خطاب مع بداٌة كل عام لمدٌره ٌوضح فٌه
وظهر هذا المفهوم على ٌد المفكر والباحث بٌتر دراكر ،وٌشٌر الى قٌام ً
األهداف التً ٌسعى الى تحقٌقها هذا العام لٌقوم المدٌر او القائد بمناقشته بعد ذلك واالتفاق النهائً على تلك األهداف وٌسمى هذا )
دستور عمل)
أسس اإلدارة باألهداف


اإلدارة بالمشاركة :االتفاق بٌن القائد والعاملٌن على وضع وتحدٌد األولوٌات واألهداف المطلوب تحقٌقها



المراجعة الدورٌة لألهداف :مراجعة األهداف حسب ما تم االتفاق علٌه من معاٌٌر ومقاٌٌس األداء



التغذٌة العكسٌة :مراجعة ومناقشة النتائج المحققة والتعدٌالت المطلوبة

المقومات التً تساعد فً نجاح اسلوب اإلدارة باألهداف
 .1قدرة القائد ومهارته التخطٌط والتوجٌه والرقابة ووضع األهداف
 .2فً وضع أهداف المناصب اإلدارٌة المختلفة اشتراك القائد واألفراد معا
. .3قدرة القائد علً التمٌٌز بٌن األهداف الهامة واألهداف األقل أهمٌة للمنصب اإلداري الواحد
. .4تكامل وتوافق نظام اإلدارة باألهداف مع النظم اإلدارٌة األخرى
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ثانٌا :القائد اإلداري وإدارة الجودة الشاملة
تعرف إدارة الجودة الشاملة علً أنها أسلوب إداري شامل ومستمر ٌهدف لبناء ثقافة تنظٌمٌة عمٌقة عن الجودة ترتكز علً فلسفة خدمة العمٌل وأداء العمل
الصحٌح بشكل صحٌح من أول مرة وكل مرة
مبادئ إدارة الجودة الشاملة لدٌمنج
ابدعها المفكر األمرٌكً ادوارد دٌمنج ووضع لها مبادئ متعددة .و لكن سبقت الٌابان فً تطبٌقها بعد الحرب العالمٌة الثانٌة



تحدٌد أهداف المنظمة وفلسفتها مع تطوٌر غاٌات مستمرة لتحسٌن األداء.



تبنً ونشر الفلسفة الجدٌدة للجودة وتفهمها على كافة مستوٌات المنظمة.



التوقف عن التفتٌش لتحقٌق الجودة واستبداله بالتحسٌن المستمر والرقابة الذاتٌة.



إلغاء فلسفة الشراء بناء علً التنافس السلعً بٌن الموردٌن واستبداله بتطوٌر عالقات طوٌلة المدى معهم وترشٌد النفقات ولٌس
تقلٌصها.



تبنً تؤصٌل القٌادة الجٌدة التً تدٌر األعمال دون ترهٌب والعمل نحو التحسٌن المستمر.



االبتعاد عن الخوف من التغٌٌر وخلق الثقة وتهٌئة الجو للتغٌٌر والتحدٌث.



القضاء على العوائق التنظٌمٌة بٌن موظفً األقسام المختلفة.
االعتماد علً سٌاسات أًكثر واقعٌة فً تحقٌق أهداف العاملٌن.



إلغاء سٌاسة النسب الرقمٌة واألهداف الكمٌة .



تشجٌع التعلم والتطوٌر الذاتً المستمر للموظف.



أسس ومقومات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة
 .1البدء من العمٌل
 .2تعزٌز العالقة مع الموردٌن
 .3العمل الجماعً بروح الفرٌق الواحد
 .4االلتزام بالتغٌٌر كفلسفة إدارٌة
 .5التحسٌن المستمر
 .6تعزٌز وتمكٌن العاملٌن
لقٌام اإلدارة العلٌا بالدور المنتظر منها فً تطبٌق إدارة الجودة الكلٌة  ،فإن علٌها اتخاذ المواقف التالٌة:
 التخلً عن أسالٌب وطرق اإلدارة التقلٌدٌة.-

االعتراف بؤهمٌة العمٌل وأنه أساس استمرارها ووجودها.

-

االبتعاد عما اعتادته من المٌل الشدٌد نحو المركزٌة المطلقة.

-

تطوٌر فهمها للجودة لٌشمل تحسٌن النظام الكلً لإلدارة لخدمة المنظمة .

-

عدم شغل نفسها بمعالجة المشاكل الروتٌنٌة والحلول السرٌعة والمإقتة.
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متطلبات تسبق تطبٌق إدارة الجودة الشاملة
 )1إعادة تشكٌل ثقافة المنظمة
 )2التروٌج لبرنامج الجودة
 )3التعلٌم والتدرٌب
 )4تشكٌل فرق العمل
 )5تشجٌع وتحفٌز العاملٌن
 )6توفٌر الدعم الفنً والمتابعة واإلشراف
 )7االستعانة باالستشارٌٌن
 )8استراتٌجٌة التطبٌق

ثالثاً :القائد اإلداري وإعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة


ٌعنً البد من نقطة الصفر ولٌس إصالح أو ترمٌم الوضع القائم



إعادة التفكٌر المبدئً واألساسً وإعادة تصمٌم العملٌات بصفة جذرٌة بهدف تحقٌق تحسٌنات جوهرٌة فائقة فً معاٌٌر األداء الحاسمة
كالتكلفة والجودة والخدمة السرٌعة



تركز على العمالء والعملٌات وتحسن الخدمات وسرعة انجاز األعمال

خصائص أسلوب إعادة هندسة العملٌات
 .1تهدف إلً إحداث تغٌٌر جذري
 .2نفرغ فرٌق العمل تفرغ كامل
 .3إن اختبار العملٌات المطلوب إعادة بنائها ٌخضع لألولوٌات حٌث ال ٌمكن القٌام بإعادة بناء نظم العمل فً المنظمة فً وقت
واحد .
ٌ .4خضع اختٌار العملٌات المطلوب إعادة بنائها لألولوٌات
ٌ .5حتاج الفرٌق إلً نظرة الهامٌة الستحداث تصمٌم متفوق وجدٌد تماما .
ٌ .6ركز علً التعلٌم أكثر من التدرٌب
ٌ .7سعً إلً تقلٌص مدة المشروع
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-

بٌئة تتحول فٌها وحدات العمل من إدارات وظٌفٌة تخصصٌة إلً فرق عملٌات.

-

بٌئة تتحول فٌها الوظائف من مهام بسٌطة إلى أعمال مركبة  ،بحٌث ٌشترك فرٌق العمل فً المسئولٌات والمهام .

-

بٌئة ٌتحول فٌها دور الموظفٌن من التدرٌب إلى التعلٌم  ،وذلك بترك فرصة للتقدٌر الشخصً فً اختٌار األسلوب المناسب ألداء
العمل.

-

بٌئة ٌتحول فٌها التركٌز فً معاٌٌر األداء والمكافآت من األنشطة إلً النتائج.

-

بٌئة تتحول فٌها معاٌٌر الترقٌة من األداء إلً المقدرة

-

بٌئة تتحول فٌها مهام القادة اإلدارٌٌن من اإلشراف إلً التوجٌه غٌر المباشر والتنسٌق.

-

بٌئة ٌتحول فٌها التنظٌم من هرمً إلً أفقً ٌقوم علً فرق العمل.

-

بٌئة ٌتحول فٌها كافة المسئولٌن من مراقبٌن إلً قٌادٌٌن

 العقبات التً قد تعترض تطبٌق هذا االسلوب:
 .1محاولة تقوٌم العملٌات بدال من تغٌٌرها
 .2التراجع المبكر
 .3التركٌز التام علً العملٌات
 .4إهمال كل شًء عدا إعادة تصمٌم العملٌات
 .5تكلٌف أشخاص ال ٌعرفون شًء عن هذا االسلوب اإلداري
 .6تخصٌص موارد محددة لتطبٌق هذا البرنامج
 .7غٌاب حماس القٌادات اإلدارٌة لبرنامج أعادة البناء
رابعاً :القائد اإلداري وإعادة اختراع الحكومة
➢ ٌقوم هذا االسلوب من منطلق إصالح مإسسات الدولة وتحسٌن أدائها ،وجعل األجهزة الحكومٌة تعمل كؤجهزة القطاع الخاص.
➢ التحول إلً الخصخصة وعالقته بهذا البرنامج.
األسس التً ٌقوم علٌها تطوٌر األداء الحكومً
 )1أن تصبح الحكومة مساندة للقطاع الخاص.
 )2أن تكون الحكومة منافسة فً تقدٌم خدماتها.
 )3أن ٌكون للحكومة رسالة واضحة للجمٌع.
ٌ )4جب أن تقوم الحكومة علً النتائج بدال من البٌروقراطٌة والروتٌن.
 )5أن تعمل الحكومة لتحقٌق رضا العمالء أوالً.
 )6أن تصبح الحكومة موجهة نحو العمل علً تحقٌق الربح.
 )7أن كون الحكومة قادرة علً التفاعل مع معطٌات ومتغٌرات العصر الحدٌث
 )8أن تعمل الحكومة علً األخذ باعتبارات السوق
 )9أن تصبح الحكومة ال مركزٌة
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خامساً :بطاقة األداء المتوازن
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➢ إطار متكامل لألداء االستراتٌجً لتنظٌم األعمال ٌجمع بٌن أدوات القٌاس المالٌة وغٌر المالٌة وٌهتم باألهداف فً األجل القصٌر
والطوٌل وٌربط بٌن االستراتٌجٌات والعملٌات بما ٌحقق التوازن بٌن حاجات األطراف المعنٌة وهم المستثمرون والعمالء والعاملٌن
والمجتمع.
➢ طرٌقة جدٌدة فً اإلدارة االستراتٌجٌة ٌتم بموجبها التكامل بٌن المقاٌٌس المالٌة والتشغٌلٌة فً ضوء رإٌة المنظمة واستراتٌجٌتها علً
المدي البعٌد.
تمكن المدٌرون من النظر إلً منظماتهم من خالل أبعاد أربعة:



-

منظور العمالء)الزبائن(.

-

المنظور المالً.

-

منظور عملٌات األداء داخل المنظمة.

-

منظور النمو والتعلم واإلبداع.

أهداف وأهمٌة بطاقة األداء المتوازن :
 .1تساعد المنظمات فً بناء وتطوٌر خططها االستراتٌجٌة
 .2تساعد المنظمات فً تصمٌم نظام الحوافز اإلدارٌة
 .3تساعد المنظمات علً تقٌٌم مدي تحقٌقها ألهدافها
 .4تجعل المنظمة فً موضع االهتمام بعناصر البٌئة الداخلٌة والخارجٌة
 .5تساهم فً ربط األداء باستراتٌجٌة المنظمة
 .6العمل علً مراقبة العملٌات الٌومٌة

 محاور وأبعاد بطاقة األداء المتوازن:
 )1المحور المالً
 )2محور العملٌات التشغٌلٌة الداخلٌة
 )3محور الموارد البشرٌة
 )4محور البعد البٌئً
 )1المحور المالً :
إن األداء المالً للمنظمة ال ٌعبر سواء عن أداء ها فً الفترة الماضٌة ،مإكد أن األداء فً الوقت الراهن ،لذا تم االهتمام بالنواحً األخرى
كالعمالء والعملٌات الداخلٌة والتعلم والنمو للمورد البشري ،مع مراعاة األهمٌة النسبٌة فٌما بٌنهما .فالمنظمة قد تكون فً الوقت الحاضر فً
مركز مالً مستقر وتحقق أرباح جٌدة ولكن ذلك وحده ال ٌضمن بقاءها فً المستقبل ،البعد المالً ٌتبلور حول السإال التالً :كٌف نبدو أمام
األطراف المساهمة أو الممولة للمنظمة؟ ومن المعاٌٌر المستخدمة فً هذا الجانب علً سبٌل المثال :قٌاس نمو الدخل وتحدٌد التكلفة وبٌان
األصول ،االنخفاض فً تكلفة وحدة المنتج ،ومعدل دوران النقدٌة والعائد علً رأس المال.
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وٌشٌر هذا البعد إلً أهمٌة العمل الدائم علً تطوٌر وتحسٌن العملٌات الداخلٌة للمنظمة وإدامة العملٌات التً تبدع فٌها ،ومن المقاٌٌس المتبعة
فً هذا الجانب الرضاء العام عن الخدمة أو المنتج وعدد الممٌزات الخاصة التً تقدمها المنشاة وتفوق بها علً منافسٌها.
أن عملٌات التشغٌل الداخلٌة تتكون من ثالث عملٌات فرعٌة:
-

عملٌة االبتكار وتتعلق بالعملٌات الخاصة بخلق السلع والخدمات والعمالت الخاصة بمقابلة حاجات العمالء وتحسٌن تكنولوجٌا
العلمٌات واإلنتاجٌة.

-

عملٌات التشغٌل وتتجسد فً العملٌات المتصلة بإنتاج وتوصٌل السلع والخدمات إلً العمالء وتخفٌض الزمن الالزم لتوصٌل السلع أو
أداء الخدمة.

-

خدمات ما بعد البٌع وهً العملٌات التً تإدي إلً خدمات ما بعد البٌع بالسرعة الدقة التً ٌطلبها العمٌل.

 )3محور الموارد البشرٌة :
وهو ٌمثل رأس مال لدي المنظمة ،فالعاملون هم مصدر األفكار اإلبداعٌة والخالقة ،وهم من ٌقومون بتصمٌم المنتجات والخدمات التً تقدمها
المنظمة ومن ثم ال بد من العمل علً تنمٌة قدراتهم ومهاراتهم وتعهدهم دائما بالتدرٌب علً كل األسالٌب الجدٌدة ومدهم بالمعارف المفٌدة.
 )4محور البعد البٌئً :
ٌشٌر هذا البعد إلً إن المنظمة مسئولة مسئولٌة اجتماعٌة أو بٌئٌة أمام األطراف الخارجٌة والبٌئة والمجتمع ،وبالتالً فإن هدف البد أن ٌتغٌر
قلٌال من مجرد تحقٌق الربح إلً خدمة المجتمع أو المحافظة علً البٌئة إلً جانب االهتمام بتحقٌق الربح.
كل محور من المحاور السابقة ٌتكون من خمس بنود:
-

األهداف االستراتٌجٌة التً تحقق المهمة األساسٌة أًو الرإٌة أًو االستراتٌجٌة الخاصة بالمنظمة.

-

المقاٌٌس التً تعكس مدى التقدم نحو الهدف االستراتٌجً المرسوم .

-

القٌم المستهدفة لألداء التً تحدد القٌم المطلوب الوصول إلٌها لكل مقٌاس.

-

الخطوات اإلجرائٌة التمهٌدٌة التً ٌجب القٌام بها لتسهٌل الوصل إلى القٌم المستهدفة لألداء .

-

القٌم الفعلٌة لألداء والتً سوف ٌتم مقارنتها بالقٌم المستهدفة كإجراء أساسً تمهٌداً لتقوٌم األداء .
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ساساً :إدارة المشارٌع
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مراحل تطور إدارة المشارٌع :
انطالقة إدارة المشارٌع كعلم حدٌث نجد أن هنالك اختالف فً تحدٌد هذه البداٌة :ذكر البعض أنها بدأت مع مشروع مانهاتن الذي طور القنبلة
الذرٌة ،وٌضع آخرون تارٌخا أقدم من حٌث ذكر أن البداٌة الحقٌقة لعلم إدارة المشارٌع كانت مع ظهور تقنٌة مخطط المستقٌمات فً العام
1910م  ،من قبل العالم هنري جانت .وبشكل عام ٌمكن التمٌز بٌن أهم المراحل التً شهدت تطور إدارة المشارٌع فً التالً:
-

مرحلة ما قبل  1950 :وتتمٌز هذه المرحلة بعدم وجود بناء معرفً ٌمٌز إدارة المشروع.

-

مرحلة الخمسٌنات :إلً قبل التسعٌنات من القرن الماضً :من ابرز مالمح هذه المرحلة ،استخدام األسالٌب الكمٌة فً إدارة المشروع
وخاصة المشارٌع الكبٌرة ومن هذه األسالٌب .أسلوب المسار الحرج.

-

مرحلة التسعٌنات حتً الوقت الحاضر :االهتمام باألبعاد االستراتٌجٌة للمشروع واستخدام مدخل اإلدارة الموقفٌة الذي ٌركز علً
خصوصٌة كل مشروع وما ٌتطلبه من مهارات إدارٌة تتناسب مع طبٌعة المشروع والبٌئة المحٌطة به.



ٌعرف إدارة المشارٌع بؤنها تطبٌق المعرفة والمهارات واألدوات واألسالٌب التقنٌة علً أنشطة المشروع لتحقٌق متطلبات المشروع وٌتم
ذلك عن طرٌق تطبٌق عملٌات إدارة المشروعات وتكاملها من االبتداء والتخطٌط والتنفٌذ والتحكم واإلغالق" ومدٌر المشروع هو
المسئول عن تحقٌق أهداف المشروع.



لقد كانت هنالك جهود من العلماء إلبراز هذا العلم  ،حٌث ٌري البعض أن االهتمام بإدارة المشارٌع برز مع طباعة كتاب طوم بٌتر
)تحرٌر اإلدارة ( وبرز إدارة المشارٌع بسبب خواص طلب المجتمعات الحدٌثة والتً تتطلب تطوٌر طرق جدٌدة لإلدارة :ومن هذه القوة
المإثرة فً هذا الطلب :تضاعف المعرفة البشرٌة ،زٌادة الطلب علً السلع والخدمات المركبة والمعقدة ،تطوٌر التنافس فً األسواق
العالمٌة فً مجال السلع والخدمات .والتً أدت إلً استخدام فرق العمل فً حل المشاكل والتً كان من المعتاد حلها بواسطة األفراد

ومن ضمن نطاق تنظٌم المشروع الذي ٌحدد كٌفٌة ارتباط المشروع بالمنظمة وفً إطار فهم دورة حٌاة المشروع وتنظٌمه سوف نحاول فهم
العناصر التالٌة:
-

دورة حٌاة المشروع.

-

تنظٌم المشروع.

-

إدارة المشارٌع الحكومٌة

-

منهجٌة المشروع.

جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل – التعلين عي بعد
إعداد  :عادل الذرهاى e7sas ،

الصفحة 7
الفصل االول 1441هـ

حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر

القٌادة اإلدارٌة  -الفصل السابع

أ -دورة حٌاة المشروع:
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أن مراحل دورة حٌاة المشروع عادة تضم أربع أو خمس مراحل بٌنما ٌضم غٌرها سبع أو أكثر ،حٌث ال ٌمكن الزعم بوجود طرٌقة هً
األفضل فً تعرٌف دورة حٌاة المشروعات
 )1مرحلة تعرٌف المشروع
 )2مرحلة تصمٌم المشروع
 )3مرحلة تنفٌذ المشروع
 )4مرحلة تطوٌر المشروع
ب -تنظٌم إدارة المشروع:
ٌعتبر تنظٌم المشروع الوظٌفة األساسٌة التً توضح كٌفٌة ارتباط المشروع بالمنظمة األم واألسس التنظٌمٌة التً تحكم المشروع نفسه ،حٌث
تمثل المشروعات عادة جزء من منظمة أكبر من المشروع.
ج -إدارة المشارٌع الحكومٌة :
تصنف بٌئة المشارٌع إلً للربع تصنٌفات :التجارٌة ) الهادفة للربح (وغٌر الهادفة للربح ،والحكومٌة والعسكرٌة ،وتختلف المشارٌع الحكومٌة
لغٌر هادفة للربحٌة عن المشارٌع التجارٌة بحسب التالً:
-

تعتبر العوامل االقتصادٌة أقل أهمٌة فً إدارة المشارٌع الحكومٌة وغٌر الهادفة للربح كذلك ٌتغٌر مدٌري المشارٌع فً هذه البٌئات
بشكل متكرر خالل فترة المشروع والتً تشكل مشكلة فً االستمرارٌة اإلدارٌة.

-

إنفاق أموال المٌزانٌة فً سبٌل الحصول علً المنتجات أو الخدمات التً ٌتم تطوٌرها من قبل الباعة التجار.

د -منهجٌة إدارة المشارٌع :
انتقلت إدارة المشارٌع من التطور التارٌخً إلدارة المشارٌع من الالمنهجٌة إلً دخول أسالٌب وأدوات وتقنٌات علمٌة.
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الفصل الثامن
مهارات القٌادة اإلدارٌة الحدٌثة

أهداف الفصل:
 .1زٌادة وعً الطالب بأهمٌة اإلدارة الذاتٌة ودورها فً بناء الشخصٌة.
 .2التعرٌف بإدارة الوقت ودورها فً نجاح القائد.
 .3شرح عملٌة التغٌر وإدارته ودور القائد فً ذلك.
 .4نقاش إدارة ضغوط العمل التً تواجه القائد وكٌفٌة التعامل معها.
 .5تعرٌف القائد بكٌفٌة إدارة الصراع واإلخفاق والتعامل معها.
 .6تنمٌة قدرة القائد فً إدارة االجتماعات.


إدارة الذات.



إدارة الوقت.



إدارة التغٌر.



إدارة الصراع.



إدارة ضغوط العمل.



إدارة اإلخفاق.



إدارة االجتماعات.

أولا :القائد اإلداري وإدارة الذات


تعنً قدرة القائد الشخصٌة علً التعامل مع نفسه بما ٌتعامل مع اآلخرٌن ومعرفته بقدراته ومهاراته واستغبللها بفعالٌة ،وبناء
شخصٌته من خبلل السٌطرة التامة علً عواطفه ومشاعره الذاتٌة والقدرة علً ضبط النفس والشهوات بمختلف أنواعها ومستوٌاتها
المادٌة والمعنوٌة.

 أسس إدارة الذات


لدى القائد رسالة واضحة للحٌاة الشخصٌة-



ٌلتزم بوضع وتحدٌد األهداف الذاتٌة.



درجة عالٌة من االنضباط الشخصً.



التعهد بااللتزامات والوفاء بها.



التأكٌد علً أن االنتصارات الخاصة تسبق االنتصارات العامة



االتزان والنضج العاطفً واالنفعالً.



التواضع مع االخرٌن.



قدوة حسنة لؤلخرٌن.



أن ٌكون سهبلا فً تعامبلته ولٌس ضعٌفا ا.



ٌعترف بأخطائه
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مبادئ إدارة الذات :
ٌري ستٌفن كوفً  1998م أن هنالك سبعة مبادي ٌجب غرسها فً الذات والحفاظ علٌها ،لٌستطٌع القائد السٌطرة علً ذاته وادارتها بالشكل
السلٌم ،وتأتً هذه السبع مبادئ ضمن ثبلث مراحل للنضج الذات كالتالً:
المرحلة األولى  :مرحلة التبعٌة الشخصٌة لآلخرٌن :وتتطلب انتصاراا خاصا علً الذات من خبلل المبادئ التالٌة:
المبدأ االول :أن ٌكون القائد مبادراا فً كل أمور حٌاته ،وأن ٌأخذ قصب السبق فً مواجهة المتطلبات الذاتٌة والتنظٌمٌة علً حد سواء.
المبدأ الثانً :أن ٌبدأ القائد والنهاٌة واضحة فً ذهنه وذلك انطبلقا من المعرفة المسبقة بالمصٌر الشخصً للقائد.
المبدأ الثالث :أن ٌضع القائد األمور ذات األولوٌة فً البداٌة.
المرحلة الثانٌة :مرحلة االستقبللٌة الشخصٌة :بعد مرور القائد بالمرحلة االول ٌتحقق له ما ٌمكن أن نسمٌه باالستقبللٌة الشخصٌة التً تقوي
ذاته فً التصرف والعمل بعٌداا عن التبعٌة .وفً هذه المرحلة تظهر الحاجة إلً التعاون مع االخرٌن إلنجاز العمل المطلوب وٌتحقق ذلك من
خبلل المبادئ التالٌة:
المبدأ الرابع :التفكٌر بصٌغة تحقٌق المكسب للجمٌع.
المبدأ الخامس :محاولة فهم االخرٌن واتاحة الفرصة لهم إلفهامه والشرح له.
المبدأ السادس :التعاون اإلبداعً مع االخرٌن
المرحلة الثالثة :تبنً العادات والمبادئ والمحافظة علٌها وتجدٌدها ،وقد حدد هذا االجراء فً تبنً:
المبدأ السابع :التجدٌد بفتق العزائم وشحذ الهمم ،وٌتمركز التجدٌد القائم علً شحذ الهمم حول أربع جوانب رئٌسٌة:


الجانب االول :الجانب الجسدي وٌقوم علً االنشطة الرٌاضٌة مثل التما رٌن.



الجانب الروحً :وذلك عندما ٌتعهد القائد مبادئه ومعتقداته وٌؤكد إلتزمه بها.



الجانب العقلً :وهو نوع من تدرٌب الذهن علً االستقبلل وفحص البرنامج الذاتً



الجانب االجتماعً :فالفرد ال ٌعٌش بمفرده  ،ولهذا ٌجب أن ٌتواصل مع االخرٌن حتً ٌجعل لحٌاته معنً.

صعوبات إدارة الذات:


صعوبة تحقٌق الرغبات والطموحات الشخصٌة التً حددها القائد.



تأثٌر اآلخرٌن علً تطلعات القائد وتعامله مع ذاته.



االعتقاد بعدم أهمٌة إدارة الذات ،وأن ذلك ضرب من الخٌال.



االعتقاد بمعرفة التوجهات الشخصٌة سلفاا ،وأنه ال حاجة لمراجعتها والوقوف عندها وأن ال عبلقة إلدارة الذات بتحقٌق التطلعات.



عدم وعً أو إلمام القائد بما ٌرٌد تحقٌقه شخصٌاا فً الحٌاة ،وعدم الثقة فً أن التطلعات الشخصٌة ٌمكن أن تتحقق من خبلل العمل أو
المنظمة.



عدم الربط بٌن نظرة القائد لذاته وتعامله مع اآلخرٌن عند تقٌٌم إدارة الذات.
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أهم سمات إدارة الذات:


نمو الشخصٌة نمواا فعلٌا ا عن طرٌق االنتقال من االعتماد علً الغٌر إلً االستقبلل ثم االعتماد المتبادل.



تنمٌة الطاقة الشخصٌة الكامنة فً العقل والعاطفة والروح والجسد.



القدرة علً اإلصغاء ،واالستماع اإلٌجابً.



تبنً التدرٌب والتعلم والتعلٌم كمدخل للنضوج الفكري وتنمٌة المواهب.



قدرة القائد علً إقناع االخرٌن بأفكاره.



تعود القائد وقدرته علً تقبل النقد باعتباره نقطة االنطبلق نحو تصحٌح االوضاع.



قدرة القائد علً التغلب علً مقاومة التغٌٌر.



قدرة القائد علً فهم االخرٌن ومساعدتهم علً فهمه.

ثانٌاا :القائد اإلداري وإدارة الوقت


توفٌر واستغبلل وقت العمل الرسمً للتركٌز علً النشاطات التً تجعل المدٌر قائداا فعاالا ومن المسئولٌن اآلخرٌن كالموظفٌن
والعمال أشخاص ٌسعون إلً اإلنجاز بكفاءة وانتاجٌة عالٌة واخبلص وأمانة.

ٌري البعض أن القائد اإلداري ال تربطه إي عبلقة بالوقت ،وبتالً ال ٌعطون اهتماما إٌجابٌا ا للوقت ،وهذا ٌخالف ما ٌجب أن ٌكون علٌه قائد
القرن الحادي والعشرٌن ،فهو ٌجب أن ٌطور اتجاهاته نحو الوقت وأن تكون عبلقته إٌجابٌة به
وستحقق ذلك من خالل أتباع اإلجراءات التالٌة:


االهتمام بوضوح التفكٌر وتوجٌهه وتركٌزه بشكل إٌجابً.



العقبلنٌة والموضوعٌة فً العمل والتفكٌر وتطوٌر الذاكرة الجٌدة.



تنمٌة اإلدارة والتصمٌم القوي علً تحقٌق االنضباط الذاتً.



إتباع األسلوب المنهجً العلمً فً التفكٌر وفً التعامل مع الوقت.



المواظبة والدقة فً التعامل مع الوقت.



الهدوء فً التعامل مع الوقت والمبادرة بإٌجابٌة.

 األخطاء الشائعة فً إدارة الوقت


الخلط بٌن ترشٌد الوقت وتوفٌره.



االعتقاد بأن اداء القائد لجمٌع أعماله بنفسه ٌضمن ادائها بشكل أفضل.



االعتقاد بأن ادارة الوقت سببا ا فً ضٌاعه.



اعطاء كافة الموضوعات نفس األهمٌة.



التأخٌر فً اصدار القرارات بحجة تحسٌنها.



االعتقاد بأن األنشطة الٌومٌة ال تحتاج الى تخطٌط
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 مضٌعات الوقت


القٌام بنفس العمل فً نفس الوقت.



غموض المسؤولٌات.



االتصال غٌر الفعال.



المركزٌة وعدم التفوٌض.



عدم القدرة على الرفض )قول ال(.



عدم اكمال المهام ) داء الفراشة(.



كثرة االجتماعات



.تأجٌل األعمال والقرارات.



المقاطعة الهاتفٌة والزوار .



كثرة األعمال الورقٌة

 سبل إدارة الوقت بفعالٌة


تخطٌط الوقت والمهام بدقة.



ادارة المكتب بفاعلٌة.



حسن استخدام التفوٌض.



االدارة الفعالة لبلتصال.



استثمار الوقت كمورد.



االدارة الى أعلى ) ادارة المدٌر(.

ثالثاا :القائد اإلداري وإدارة الصراع


ٌعرف الصراع بأنه ذلك السلوك الفردي أو الجماعً الذي ٌحدث فً المنظمة وٌؤدي إلً منع أو اعاقة فرد أو جماعة التنظٌم من تحقٌق
أهداف معٌنة.



اما إدارة الصراع تعرف بأنها تدخل القائد اإلداري بٌن أطراف النزاع ومعالجته بطرٌقة تحقق الرضا للجمٌع بتحقٌق أهدافهم دون
اإلضرار بأهداف التنظٌم أو أهداف أحد الطرفٌن

أسباب الصراع
 .1أسباب شخصٌة
 .2أسباب تنظٌمٌة
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األسباب الشخصٌة


تفاوت الصفات الشخصٌة.



اختبلف اإلدراك واالتجاهات.



االختبلفات الفردٌة الشخصٌة.



تعدد التنظٌمات غٌر الرسمٌة واختبلف القٌم التً تتمحور حولها فً وجودها وحركاتها.



العبلقات االعتمادٌة.



صراع الدور

األسباب التنظٌمٌة


التداخل بٌن أنشطة المنظمة.



عدم تحدٌد الصبلحٌات والمسئولٌات المناطة بالعاملٌن فً التنظٌم.



معوقات االتصال.



القرارات المشتركة.



التنافس علً الموارد.



تباٌن المصالح واألهداف.



اختبلف ثقافة العاملٌن.



تسلط اإلدارة.

أسالٌب إدارة الصراعات :من استراتٌجٌات إدارة الصراعات


التنافس.



التساهل والمجاملة.



التجنب.



التعاون.



التوفٌق.
بغض النظر عن الستراتٌجٌة التً ٌتبعها القائد فً التعامل مع الصراع ،فإن علٌه اإللمام باألسالٌب التالٌة للتحكم فً الصراع و
إدارته بفعالٌة



توفٌر إمكانٌة المشاركة.



تجزئة موضوع الصراع.



إٌضاح األهداف ووسائل تحقٌقها عن طرٌق توزٌع خطوات التنفٌذ.



تحدٌد األدوار بشكل وأضح ودقٌق.
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بناء وتعزٌز الثقة بٌن العاملٌن وزٌادة ثقتهم بقدراتهم اإلبداعٌة.



االستعانة بالجهات االستشارٌة إلجراء الدراسات وتدرٌب العاملٌن علً معرفة أهدافهم.



موضوعٌة وعدالة القوانٌن التً تحكم العبلقات بٌن الموظفٌن.



وضع وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة علً ظاهرة الصراع التنظٌمً وأبعاده.
فً حال أصبح تحوٌل الصراع إلً منافسة حمٌدة إمراا صعبا ا ٌمكن أن ٌلجا القائد ألسالٌب التحكم فً الصراع ومنها:



التحكٌم.



وضع األنظمة والقوانٌن.



وضع طرف وسٌط.



المواجهة البناء.
علً القائد اإلداري اتخاذ اإلجراءات التالٌة عند إدارة الصراع



النظر إلً الخبلف أو الصراع أنه أمر طبٌعً.



توظٌف الصراع لمصلحة العمل.



إشراك أطراف الصراع فً مناقشة األمور المتعلقة به بعٌداا عن السرٌة



تشجٌع األشخاص الذٌن ٌأتون للشكوى للحدٌث مباشرة مع ذوي العبلقة من مدراءهم أو زمبلئهم.



االستماع إلً كافة األطراف قبل التدخل لعبلج الصراع وحسمه.



العمل لتحقٌق رضا الجمٌع عند التدخل لمعالجة الصراع أو الخبلف.

رابعاا :القائد اإلداري وإدارة الضغوط
ٌقف كثٌر من القادة اإلدارٌٌن غٌر قادرٌن علً التصرف فً أحوال كثٌرة عندما ٌجدون أنفسهم أو موظفٌهم فً حالة من التوتر والقلق الذي
ٌخل بقدراتهم علً العمل ،وٌعٌق تحقٌق المنظمة ألهدافها ،بل وربما ٌؤثر علً صحة العاملٌن بشكل ملحوظ  ،وقد ٌعود ذلك لعدم معرفة
وإدراك القادة اإلدارٌٌن إلدارة الضغوط.


المثٌرات النفسٌة والفسٌولوجٌة التً تضغط علً الفرد وتجعل من الصعب أن ٌتكٌف مع المواقف وتحول دون أدائه عمله بفعالٌة.



الشعور بعدم الراحة نتٌجة لعبء فً العمل ٌبعد الموظف عن النمط االعتٌادي الذي ٌرغبه فً العمل.



ضغوط مصدرها الفرد نفسه



ضغوط اجتماعٌة



ضغوط بسٌطة



ضغوط متوسطة



ضغوط شدٌدة
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اسباب ضغوط العمل
 )1صراع الدور وغموضه
 )2العبء الوظٌفً والحوافز واالجور
 )3بٌئة العمل وطبٌعته
 )4غٌاب المساندة االجتماعٌة
 )5ضعف المشاركة فً اتخاذ القرار
 )6غٌاب التغذٌة العكسٌة
 )7األحداث الشخصٌة
 أسالٌب ادارة الضغوط علً مستوي الفرد
القرب من هللا – تعدٌل بناء الشخصٌة – ادارة الوقت بفاعلٌة – مواجهة الصراعات فً بٌئة العمل– التمارٌن البدنٌة – الدعم والمساندة
االجتماعٌة – النظام الغذائً الصحً
 أسالٌب ادارة الضغوط علً مستوي المنظمة
ادارة ثقافة المنظمة بما ٌضمن تعزٌز رضا األفراد – مشاركة الفرد فً وضع الخطط والسٌاسات– اعادة تصمٌم الوظائف – االشراف الفعال
–استخدم الدوافع بفاعلٌة – مواجهة الصراعات – تحسٌن الظروف المادٌة
خامساا :القائد اإلداري وإدارة التغٌٌر


ٌعرف بأنه ذلك التدخل المنظم الذي ٌقوم به القائد او ٌشرف علٌه الحداث تغٌٌر مدروس ومخطط فً عناصر العمل التنظٌمً بحٌث ٌكون
موجه نحو غاٌات معٌنة.



ادارة التغٌٌر تحدث بناء علً تخطٌط واختٌار مسبق علً عكس التغٌٌر العشوائً الذي ٌحدث دون تدخل القٌادة
 اهداف التغٌٌر المنظم

ادارة التغٌٌر تحدث بناء علً تخطٌط واختٌار مسبق علً عكس التغٌٌر العشوائً الذي ٌحدث دون تدخل القٌادة
 أهداف التغٌٌر:


اٌجاد اوضاع تنظٌمٌة أكثر كفاءة وفاعلٌة.



تطوٌر مستوى المنتجات.



ادخال تقنٌة جدٌدة .التوافق مع المتغٌرات البٌئٌة.



تطوٌر اوضاع العاملٌن ورفع كفاءتهم
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 أبعاد التغٌٌر


ٌقرر القائد ما اذا كان ٌجب ان ٌكون التغٌٌر سرٌعا ا أو بطٌئا ا.



تحدٌد مدى الحاجة الى تغٌٌر شامل أو جزئً.



تحدٌد نوع التغٌٌر
 المراحل العلمٌة للتغٌٌر وادارته


الدراسة التشخٌصٌة



وضع خطة التغٌٌر والتطوٌر.



التهٌئة لقبول التغٌٌر.



بدء تنفٌذ عملٌة التغٌٌر.



المتابعة التصحٌحٌة

 أسباب مقاومة التغٌر


عدم فهم وادارك األفراد ألثر ومعنً التغٌر.



إمكانٌة االستغناء عن بعض األفراد.



عدم قناعة األفراد بالحاجة إلً التغٌر.



ٌشكل التغٌر مصدر قلق وتهدٌد لؤلوضاع القدٌمة لبعض الموظفٌن.



أن التغٌر ٌهدد المكانة الوظٌفٌة للموظفٌن القدامى.

للتغلب علً مقاومة التغٌر ٌجب إتباع التالً:


إشراك اآلخرٌن فً كافة مراحل التغٌر.



التهٌئة لقبول التغٌر والتدرٌب علً التعامل معه.



اإلنصات للمعارضٌن.



شرح فوائد التغٌر للمشاركٌن.



استخدام االتصال الفعال.



التعاون مع القادة غٌر الرسمٌن.
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سادساا :القائد اإلداري وإدارة الجتماعات
تحتل االجتماعات جزء كبٌر من وقت القادة حول  69 %إذ أنهم ٌؤدون خبللها معظم أعمالهم وٌعطون توجٌهاتهم لآلخرٌن
األسباب التً تؤدي إلً عدم فاعلٌة الجتماعات


حضور االجتماعات بدون ضرورة.



عدم التخطٌط قبل وأثناء وبعد حضوره.



تدنً فعالٌة رئٌس االجتماع.



عدم االلتزام بتوقٌت بداٌة ونهاٌة االجتماع.



تدنً المهارة السلوكٌة للمشاركٌن فً االجتماع.



تدنً مهارات األعضاء فً حل المشكبلت واتخاذ القرارات.



عدم متابعة نتائج االجتماعات.

المهارات الفردٌة إلدارة الجتماعات


تشجٌع المشاركة التدرٌجٌة.



إعطاء الفرصة لذوي الخبرة والمعرفة لئلجابة عن تساؤالت االجتماع.



استخدام صٌغة االسئلة المفتوحة الستٌضاح المعلومات المطلوبة.



االبتعاد عن المجادلة.



البعد عن تضخٌم التوقعات.



بدء االجتماع فً ظل تحدٌد دقٌق لوقت البداٌة والنهاٌة.



التحضٌر واالستعداد الجٌد.



بث روح الدعابة والمرح دون أ فراط.



االستماع الجٌد ،ومنع كثرة المقاطعات.

هنالك عدد من العوامل التً ٌحتاج أن ٌتعامل معها القائد حنً تكون إدارته لالجتماع ناجحة واٌجابٌة :ومنها:


جدول األعمال الخفً.



التأخٌر عن الحضور فً بداٌة االجتماع.



االختبلف فً وجهات النظر.



تعلٌق القرارات.



المناقشات العشوائٌة.



التشوٌش والمقاطعات من الخارج.
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القائد اإلدارة وإدارة اإلخفاق
ٌتعرض القادة اإلدارٌون فً بعض األحٌان إلً مواقف ٌظهر فٌها إخفاقهم فً تحقٌق أهدافهم ،وأهداف منظماتهم ،وٌستدعً ذلك ضرورة
توفٌر بعض المهارات للقائد اإلداري ،لٌستطٌع التدخل بفعالٌة إلدارة اإلخفاق ألنه إذا لم ٌتم التصدي لتبعات اإلخفاق فإنه قد ٌصبح عقبة أمام
تقدم المنظمة المستقبلً.
سابعا ا :القائد اإلداري وإدارة اإلخفاق


اتخاذ عدد من اإلجراءات لمواجهة مواقف اإلخفاق والفشل وادارتها بما ٌضمن انعكاس تأثٌراتها السلبٌة علً المنظمة.



اجراءات مواجهة الخفاق:



توقع حدوث االخفاقات – المبادرة بتحدٌد الخطأ أو الفشل – وضع خطة عبلجٌة مفصلة – مشاركة المرؤوسٌن فً العبلج –
االستفادة من األخطاء – عدم الٌأس وبث الروح المعنوٌة العالٌة
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الفصل التاسع
مشكالت وتنمية وتحديات القيادة اإلدارية
أهداف الفصل  :يهدف الفصل إلي


مناقشة مشكالت القٌادة اإلدارٌة وتأثٌرها علً القابد.



شرح كٌفٌة تنمٌة وتطوٌر القٌادة اإلدارٌة علً مختلف المستوٌات.



بٌان التحدٌات المعاصرة والمستقبلٌة وكٌفٌة التعامل معها,

مقدمة :
إن القٌادات اإلدارٌة فً مختلف البلدان ،وعلً مستوي جمٌع المنظمات  ،ال تبرز من تلقاء نفسها ،وانما تتطلب جهدا كبٌرا لتنمٌتها وتطوٌرها،
حتً ترتقً إلً المستوي الذي ٌؤهلها للفعالٌة القٌادٌة ،ومع ذلك فإن العدٌد من المنظمات تعانً من عم قدرة قٌاداتها علً تجاوز المشاكل التً
تعترضها ،وبالتالً عدم قدرة تلك القٌادات علً تحقٌق أهدافها.
إن التحول نحو النموذج العالمً ٌتطلب التصدي للمشاكل الذاتٌة عند القادة اإلدارٌٌن وٌتطلب تنمٌة قدراتهم التحوٌلٌة لدٌهم ،وكذلك تطوٌر
قدراتهم علً إحداث التغٌر الالزم فً منظماتهم وتنمٌة قدراتهم علً معالجة المشاكل اإلدارٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة التً تواجههم.
أوالً  :مشكالت القيادات اإلدارية
 )1البٌروقراطٌة المترهلة
 )2األنظمة واللوابح
 )3نقل واستخدام التكنولوجٌا
 )4البٌبة المادٌة والتنمٌة الخرسانٌة
 )5القٌم واالنتماءات االجتماعٌة
 )6الضغوط الداخلٌة والخارجٌة
 )7عدم كفاءة القٌادات اإلدارٌة
أ.

مستوي تعلٌم القٌادات اإلدارٌة

ب .ضعف مستوي التدرٌب
ج .ضعف مستوي الخبرة
 )8االنغالق الثقافً الحضاري
 )9االنحراف اإلداري األخالقً
 )11العالقات مع المستشارٌن
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 )1البيروقراطيات المترهلة
لقد كانت المنظمات اإلدارٌة التً أنشبت منذ فترة طوٌلة قد كونت نظاما إدارٌا تراكمٌا ،نما وتطور خالل فترة لٌست بالقصٌرة ،وٌتشكل هذا
النظام من إجراءات وأنظمة أنشبت لمواجهة بعض الظروف فً فترات ماضٌة ،ولكنها استمرت بمرور الزمن ،بل وتراكمت لتكون موروثا
بٌروقراطٌا لٌس من السهل تغٌره أو تجاوزه من قبل القادة اإلدارٌٌن .لقد انتشر الوضع التنظٌمً البٌروقراطً فً األجهزة اإلدارٌة ،وتعمق
حنً أصبح من التكوٌنات التً لٌس من السهل علً القٌادات تجاوزها أو تغٌرها ،ومن المؤكد أن هذه المشكالت فً المنظمات اإلدارٌة
الحكومٌة ،علً وجه الخصوص ،تعتبر من أهم المشكالت التً تواجه القٌادات اإلدارٌة.
 )2األنظمة واللوائح
تعمل األنظمة واللوابح اإلدارٌة بالدول النامٌة فً ظل العدٌد من األنظمة والتعلٌمات التً وضعت علً مر الزمن .لتنظم وتسٌر شبون
المنظمة ،وتلك األنظمة قد وضعت منذ بداٌة تأسٌس المنظمات ،وأنه لم ٌتم تغٌر أو تعدٌل أو إعادة دراسة هذه األنظمة ،وإنما أزداد الوالء لها
دون التفكٌر فٌما تحققه من أهداف التنظٌم.
من أهم المشكالت ذات العالقة باألنظمة التي تواجه القيادات اإلدارية:


جمود األنظمة واللوابح بشكل ال ٌساعد علً سرعة اتخاذ القرارات ،ومواجهة متطلبات العمل.



كثرة التعدٌالت والتفسٌرات لألنظمة واللوابح بشكل متتابع دون إطالع المسبولٌن اآلخرٌن علٌها ،مما ٌجعلهم ٌبنون قراراتهم علً
أساس نصوص قدٌمة متجمدة.



غموض األنظمة واللوابح بشكل ٌجعل القادة ٌجتهدون لتفسٌرها ،وقد ٌكون ذلك بطرٌقة غٌر دقٌقة وغٌر صحٌحة.

 )3نقل واستخدام التكنولوجيا
تعتبر سرعة التغٌر التكنولوجً فً كافة المجاالت أهم ما ٌمٌز العصر الحاضر ،وقد وجدت القٌادات نفسها فً سباق غٌر متكافا مع التطور
التكنولوجً ،مما جعلها تشعر بأنه من المستحٌل نقل تلك التقنٌات أو اللحاق بتطوراتها ،بل وأنه من الصعب علٌها تطوٌر قدراتها علً استخدام
التقنٌة الجدٌدة.
إن سمت القابد اإلداري فً العصر الحاضر :هً التعامل مع تقنٌات ومعطٌات هذا العصر ،بما فً ذلك التكنولوجٌا التً ٌتطلبها التنظٌم.
 )4البيئة المادية والتنمية الخراسانية
سٌطرت المادٌات والمظاهر الشكلٌة علً الوضع القابم فً كثٌر من المنظمات اإلدارٌة حتى أصبحت أحد أهم المشكالت التً تواجه القٌادات
اإلدارٌة فً العصر الحدٌث .فد دأبت الكثٌر من القٌادات اإلدارٌة فً الدول النامٌة بعد تولٌها مهام أي عمل جدٌد ،علً أن تقوم فً بداٌة األمر
بتغٌر الوضع المادي القابم لدٌها تغٌرا شكلٌا ،وذلك ابتدأ بالمكتب واألثاث وانتهاء بالسٌارة والمنزل
إن علً القٌادات التً ترغب فً مواجهة متطلبات العصر  ،أن تجعل الظاهر المادٌة فً أخر أولوٌاتها ،وأن تصرف النظر إلً ما هو أهم ،
مثل وضع استراتٌجٌات ورسالة المنظمة ،التً تركز لً األهداف األساسٌة بعٌدة المدى ،والعناٌة بالعنصر البشري وتأهٌله ،وتحدٌث األنظمة،
وإدخال التكنولوجٌا والتدرٌب علٌها لتطوٌر األداء.
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 )5القيم واالنتماءات االجتماعية
تتأثر المجتمعات باألٌدٌولوجٌات التً تتكون من مجموعة المبادئ والقٌم والمثل العلٌا التً ٌؤمن بها المجتمع والقٌادات اإلدارٌة ،وتتركز
العالقات فً المنظمات حول العادات والتقالٌد التً تنشأ فً مجتمعاتها ،وعلً ما ٌوجد فً ذلك المجتمع من أٌدٌولوجٌات وانتماءات تربط بٌن
الشخص وصالته ،وانطالقا من نظرٌة النظام المفتوح فإن التنظٌمات اإلدارٌة تشكل مجتمعا صغٌراٌ ،تأثر بالمجتمع الكبٌر وٌؤثر فٌه ،وٌعتبر
القادة اإلدارٌٌن جزء ا من هذا المجتمع ،حٌث نجد أن كثٌرا ما تفرض علٌهم األٌدٌولوجٌات والعادات والتقالٌد والقٌم واالنتماءات االجتماعٌة .
بعض التصرفات التً ال تتفق مع متطلبات العصر الحاضر.
بما أن العادات والتقالٌد والقٌم االجتماعٌة من أهم المشكالت التً تواجه القادة اإلدارٌٌن فإنه ٌجب التصدي لها وعالجها بما ٌتفق مع متطلبات
العصر الحاضر.،
 )6الضغوط الداخلية والخارجية
ٌواجه القادة اإلدارٌون الكثٌر من الضغوط الداخلٌة والخارجٌة التً ٌمارسها زمالء العمل والقادة اآلخرون .وذلك لتحقٌق مصالح ومنافع
خاصة ،وكذلك ٌعانون من بعض الضغوط الخارجٌة التً ٌكون مصدرها المجتمع المتمثل فً األهل واألصدقاء واألقارب .ومن لهم عالقة
بالقابد اإلداري وأصحاب السلطات فً البالد .ونظرا للعالقات التً تربط القابد اإلداري بزمالبه ومجتمعه فإنه ٌصبح تحت العدٌد من الضغوط
التً تدفع به إلً اتخاذ بعض القرارات التً ال ٌرضً عنها ولكن لتحقٌق رضا تلك األطراف.
 )7عدم كفاءة القيادات اإلدارية
من المشكالت التً تواجه القٌادات اإلدارٌة تلك العوامل المتعلقة بمستوي تأهٌل وخبرة وتدرٌب القابد اإلداري ،ومستوي قدراته علً التعامل
مع متطلبات المنظمة .ويمكن استعراض تلك المشاكل علي النحو التالي:
أ.

مستوي تعلٌم القٌادات اإلدارٌة:

ب .ضعف مستوي التدرٌب
ج .ضعف مستوي الخبرة
 )8االنغالق الثقافي الحضاري
حٌث ٌشكل االنغالق أحد المشكالت التً تعانً منها القٌادات اإلدارٌة فً الوقت الحاضر ،وبالرغم من انفتاح دول العالم علً بعضها حتى
أصبحت قرٌة كونٌة واحدة ،مازال هنالك تقوقع ثقافً فً ذهنٌة كثٌرة من القادة اإلدارٌٌن القابمٌن علً كثٌر من المنظمات فً الدول النامٌة.
ومن األمثلة علً هذه المشكالت أن بعض القٌادات اإلدارٌة تعمل علً اختٌار مساعدٌها والعاملٌن معهم من نفس الطبقة أو الجهة انطالقا من
القناعة بوالبها .وقناعة تلك القٌادات بأنها لن تقف حجر عثرة فً طرٌقها التخاذ أي قرار.
 )9االنحراف األخالقي
تشكل النحرافات األخالقٌة حدي المشكالت التً تواجه القٌادات اإلدارٌة ،ذلك ألنها تنتشر فً أي تنظٌم ،فإنها تنتقل كالعدوى إلً بقٌة
التنظٌمات اإلدارٌة األخرى التً تتعامل معها ،كما أنها تؤدي إلً اإلخالل بالثقة العامة واألمانة التً ٌجب توفها فً القابد اإلداري.
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 )01العالقات مع المستشارين
قد يشكل المستشارين مشكلة للقادة اإلداريين لعدة أسباب
أ.

أن القادة ٌعتمدون علً المستشارٌن بشكل كبٌر ولمدة طوٌلة مما ٌحول دون تطوٌر مهاراتهم الشخصٌة.

ب .إنه قد ٌنشأ بٌن المستشارٌن والتنفٌذٌٌن بعض المشاكل النابعة من عدم وضوح الفاصل بٌن مهام التنفٌذٌٌن ومهام المستشارٌن وبالتالً
ٌنعكس ذلك علً أداء المنظمة.
ج .إن المستشارٌن ٌعتقدون أن التنفٌذٌٌن ٌملكون السلطة وأنهم ٌمارسون النشاطات الربٌسٌة ،وبالتالً فإنهم ٌحتكرون السلطة التً ٌستعر
الصراع حولها ،وٌسخط المستشارون من افتقارهم لها ،مما ٌجعلهم ٌسعون الختالق المشاكل مع اآلخرٌن.
د .حٌث أن المستشارون دورهم ٌنحصر فً تقدٌم الخبرات والنصابح واالستشارات والتسهٌالت لقادة المنظمة وقادة الوحدات التنفٌذٌة
الذٌن ٌتخذون القرارات ،فإن هذا ٌسبب فجوة بٌن الطرفٌن ٌشعر خاللها المستشارون بأنهم ال ٌحصلون علً التقدٌر الالزم.
ثانياً :تنمية وتطوير القيادات اإلدارية
إن النجاح ال ٌمكن أن ٌأتً بدون إعداد له ،ولذلك ال ٌمكن تصور أن القٌادات اإلدارٌة تنمو وتتطور تلقابٌا دون أي تخطٌط ٌعتمد علً التعلٌم
المناسب واالختٌار المدروس ،والتدرٌب المنظم ،علً أن ٌكون هنالك استمرارٌة تطوٌرٌة من وقت ألخر.
 .0تأهيل القيادات اإلدارية
ٌأتً التأهٌل كأول مرحلة من المراحل التعلٌمٌة ,ولكً تكون كادر قٌادي فً المجتمع ٌ,تطلب األمر برامج واستراتٌجٌات لتأهٌل
القٌادات المختلفة فً كل مراحل التعلٌم.
 .2تطوير وتدريب القيادات اإلدارية
التوجٌه والتأهٌل الذي ٌحصل علٌه األشخاص فً مقاعد الدراسة لٌس كافٌا لجعلهم قادة إدارٌٌن قادرٌن علً إدارة التنظٌم اإلداري
بكفاءة وعلً اتخاذ القرارات اإلدارٌة الصاببة.
 .3اختيار وتعيين القيادات
أن القٌادات اإلدارٌة تواجه تحدٌات فً أعمالها بسبب زٌادة التعقٌد فً األعمال اإلدارٌة فً المجاالت المختلفة.
إن النموذج المتكامل الختٌار القٌادات اإلدارٌة ,هو األنسب الختٌار القٌادة اإلدارٌة ,وٌتكون من عدد من العناصر...هً االلتزام بمهنٌة الوظٌفة
اإلدارٌة وأخالقها واالعتماد علً الوصف التحلٌلً لعناصر الوظٌفة اإلدارٌة ,وعلً وجود نظام للبٌانات والمعلومات القٌادٌة ,ووجود أسالٌب
متعددة لالختٌار .وكذلك وجود روافد خارجٌة لالختٌار من التنظٌم ,وتوفر كادر متخصص للقٌادات اإلدارٌة ٌ,ساهم فً وجود عدد من
الخٌارات ,وإنشاء مدارس إلعداد مهنٌٌن فً اإلدارة.
األسس التي ينبغي أن يقوم عليها اختيار القيادات المعاصرة


الحصول علً المؤهل التعلٌمً واإلعداد المهنً الالزم.



اجتٌاز االختبار والمقابالت الموضوعة النتقاء القادة.



اكتشاف من لدٌهم صفات القٌادة وترشٌحهم

جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل – التعلين عي بعد
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حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
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األهداف التي ينبغي التركيز عليها في تدريب القادة اإلداريين:


تكٌف وتطوٌر اتجاهات وأسالٌب وعادة العمل لدي القادة اإلدارٌٌن لتواكب متطلبات العصر.



تنمٌة الشعور بالمسبولٌة العامة عند القادة اإلدارٌٌن ،وتعرٌفهم بأهمٌة استخدام العمل كحافز.



تمكٌن القابد من إعداد نفسه لتولً المسبولٌات األعلى التً تفرضها علٌه األوضاع التنظٌمٌة.



تدرٌب علً تحسٌن وسابل العمل وبٌبته للمحافظة علً العاملٌن فً التنظٌم وعلً مصالح التنظٌم.



تدرٌب القادة علً الدقة فً العمل والوعً بالمسبولٌة نحو التنظٌم ،ونحو المجتمع.



تدرٌب القابد علً تقدٌر قٌمة الوقت والجهد اإلنسانً.



تدرٌب القابد علً مواجهة المشاكل ،وتنمٌة قدراتهم علً اتخاذ القرارات بشكل علمً.



تدرٌب القابد بصفة مستمرة للتأكد من كفاءتهم وتمٌزهم.

ثالثاً :التحديات المعاصرة والمستقبلية
 .1ظاهرة العولمة
من أهم التحدٌات التً تواجه القابد ،وهً مزج العام فً شكل واحد ،األسباب التً ساعدت علً ظهور العولمة :سرعة انتشار ونمو
شبكة المعلوماتٌة العنكبوتٌة.
وٌتمثل نوع التحدي ٌواجه القٌادات اإلدارٌة فً قدرتها علً فهم ظاهرة العولمة وكٌفٌة التعامل معها.
 .2المهارات الشخصية الفكرية واإلنسانية والفنية


ومن التحدٌات عدم إمكانٌة القٌادة علً االعتماد علً المهارات والقدرات الفطرٌة التً اكتسبها بالوراثة أو الواقع االجتماعً.



ٌري البعض أن المهارات الشخصٌة الموروثة ال تحقق القدرة علً القٌادة المطلوبة



المهارات اإلنسانٌة هً التً تشكل تحدي للقابد اإلداري ,فهً نتنع من ضرورة التفاعل مع العوامل المؤثرة فً السلوك اإلنسانً.
 .3التطور التقني
لقد تمٌزت بداٌة القرن الحادي والعشرٌن بانتشار التكنولوجٌا وتطورها  ,فالقابد اإلداري أصبح علً رأس تنظٌم تقنً ,فٌجب علٌه أن
ٌستخدم التقنٌة فً إدارة التنظٌم الذي ٌقوده .مثل استخدام الحاسبات اإللٌة والبرامج مساندة اتخاذ القرارات وغٌرها.
 .4التحدي الريادي
ٌعجز الكثٌر من القادة اإلدارٌٌن فً الوصول بقدراتهم ومهاراتهم وفكرهم القٌادي إلً المستوي الذي ٌؤهلهم للقٌادة الرٌادٌة التً
تمثل أعلً مراتب القٌادة.

المستوي األول من القادة اإلدارٌٌن ،ال ٌفهم القٌادة بأكثر من كونها عملٌة السٌطرة علً سٌر العملٌة اإلدارٌة ،وتوجٌهها ،نحو إنجاز األهداف
عن طرٌق المناورة والتأثٌر السلبً أو االٌجابً والمشاركة والعالقات اإلنسانٌة ،وال ٌستطٌع هذا القابد التفكٌر فً المستقبل أو حل المشاكل،
ولذلك فهو ال ٌتجاوز عن األنظمة أو القوانٌن حتى لو لمرة .وهذا ٌجعله ٌعتمد علً المستشارٌن القانونٌن واإلدارٌٌن وٌخضع لهم ،وبالتالً
أصبحوا ٌشكلون القٌادة الحقٌقٌة للمنظمة .ومن هذا المنطلق أسماهم هارلود بقٌادات االنجاز .تعبٌرا عن اهتمامهم باألداء وطرٌقة سٌر العمل
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وااللتزام باألنظمة والتعلٌمات ،كما أن أسلوبهم فً الحصول علً تعاون االخرٌن ٌتذبذب بٌن الترغٌب والترهٌب تارة والتأثٌر والمجاملة تارة

أخري.
المستوي الثاني ٌعتمد علً التحلٌل والتخطٌط والبرهنة لكثٌر من المشكالت المعقدة وغٌر المحددة التً تواجه القابد,.
المستوي الثالث وهو المستوي األعلى من القٌادات اإلدارٌة وهو الذي ٌعتبر مصدر تحد بٌن المستوٌات المختلفة من القٌادة ,حٌث ٌهتم بإثارة
افتراض حدوث المشكالت لٌتعرف علً ما ٌمكن ان ٌحصل لو أنها حدثت فعال
 .5التحدي األيديولوجي
إن كثٌر ا من مكونات فكر القابد المسلم ,وشخصٌته ترتكز علً نسٌج متٌن من الثقافة الدٌنٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة والعلمٌة ,ولذلك
فإن محاوالت تغٌر هذه الثقافات األٌدٌولوجٌة من قبل جهات ومنظمات غربٌة وعلمانٌة ٌ,مثل أحد التحدٌات التً تواجه القابد اإلداري
المسلم فً العصر الحالً وستستمر مواجهته مستقبال.

جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل – التعلين عي بعد
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حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر

عمادة التعليم إلالكتروني والتعلم عن بعد
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
إدارة أعمال – املستوى السابع

www.cofe-cup.net

منتديات كوفي كوب

تجميع الواجباث واالختبار الفصلي
لمقرر القيادة االداريت
المستوى السابع  -الفصل االول 1440هـ
شكراً لكل من شاركنا في حل الواجبات واالختبار الفصلي
شكراً للجميع من القلب
وشكراً لمشرفة القسم  afoofعلى مجهودها الكبير
ال تنسونا من صالح دعائكم ..

القيادة االدارية

– الواجب األول

 www.cofe-cup.netمنتديات كوفي كوب
الواجب األول لمقرر القيادة االدارية

السؤال 1
من عناصر القيادة اإلدارية:
وجود هدف مشترك.
التخطيط.
التنظيم
الرقابة
السؤال2
هو النظره إلي المستقبل بشكل يحدد األهداف واإلمكانات والسياسات ،ويوحد الجهود الالزمة لتحقيقها.
التنظيم
الرقابة
التخطيط
التوجيه
السؤال 3
االنطالق نحو االمام :يعني هجر االستقرار والعمل علي التطوير واالبتكار واالبداع ،ألن القائد الذي يتمتع بنظرة بعيده له القدرة علي
استشراق المستقبل.
صواب
خطأ
السؤال 4
اتخاذ القرارات  :يعتبر من مبادئ القيادة اإلدارية:
صواب
خطأ
السؤال 5
من مبادئ القيادة اإلدارية؟
وجود مجموعة.
اإليمان بالهدف المشترك.
وجود هدف مشترك.
التناسق واالنسجام
السؤال 6
يري أصحاب المدخل ...................أن دراسة القيادة تنطلق من البيئة االجتماعية التي يمارس فيها القائد مهامه ومسئولياته؟
المدخل الفردي
المدخل االجتماعي
مدخل علماء النفس.
المدخل التوفيقي

جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل – التعلين عن بعد
 -حل الواجب ran mori :

الصفحة 1
الفصل األول 1441هـ

القيادة االدارية

– الواجب األول

 www.cofe-cup.netمنتديات كوفي كوب

السؤال 7
مدخل علماء النفس في دراسة القيادة هو؟
المدخل الفردي
المدخل التوفيقي
المدخل االجتماعي
المدخل الموقفي
السؤال 8
التقدير السليم للموقف :يعني نفاذ البصيرة من خالل حساب وتقدير األمور بشكل دقيق علي أن يكون التقدير والحساب قائم علي رؤية
وأضحة لما يمكن أن ينتج عنه اتخاذ قرار من القرارات.
صواب
خطأ
السؤال 9
هو ذلك النشاط اإلداري الذي يعني تحقيق التوازن والتكامل في الزمان والمكان والمستوي بين العناصر المختلفة.
التنسيق
التخطيط
اتخاذ القرارات
الرقابة والمتابعة
السؤال 11
ً
القيادة نحو االصالح :تفرض علي القائد أن يكون موجها جهوده نحو التطوير  ،سواء للعمل أو العاملين أو أساليب األداء.
صواب
خطأ

ال تنسونا من صالح دعائكم
سبحان هللا وبحمده  ،،سبحان هللا العظيم
E7sas
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القيادة االدارية

– الواجب الثاني
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الواجب الثاني لمقرر القيادة االدارية

السؤال 1
من أسس اإلدارة باألهداف:
قدرة القائد ومهاراته في وضع األهداف.
تكامل وتوافق نظام اإلدارة باألهداف.
قدرة القائد علي التميز بين األهداف الهامة واألهداف األقل أهمية.
المراجعة الدورية والمستمرة لألهداف حسب ما هو متفق عليه من معايير ومقاييس لألداء.
السؤال 2
من سبل (طرق) إدارة الوقت بفعالية:
المركزية وعدم فعالية التفويض.
القيام بأكثر من عمل في نفس الوقت.
االتصال غير الفعال وغموض المسئوليات.
تخطيط الوقت والمهام بدقة .وحسن التفويض.
السؤال 3
........هي تلك المثيرات النفسية والفسيولوجية التي تضغط علي الفرد ،وتجعل من الصعب عليه أن يتكيف مع المواقف ،وتحول دون أداء
عمله بفعالية
التغير
ضغوط العمل.
الصراع.
إدارة المشاريع
السؤال 4
............هي إطار متكامل لألداء االستراتيجي لتنظيم األعمال بين أدوات القياس المالية وغير المالية ،ويهتم باألهداف في األجل القصير
واألجل الطويل ،ويربط بين االستراتيجيات والعمليات بما يحقق التوازن بين حاجات األطراف المعنية وهم المستثمرون والعمالء والعاملين.
إعادة أختراع الحكومة
إدارة المشاريع.
بطاقة األداء المتوازن.
الهندرة
السؤال 5
هي إعادة تصميم عمليات وإجراءات العمل الرئيسية واالستراتيجية بشكل جذري ،دون التقيد بأن أفتراضات تتعلق بالوضع الحالي بهدف
تحقيق تحسينات ملموسة في معدالت األداء.
الهندرة
إدارة الجودة الكلية.
إدارة الوقت.
اإلدارة باألهداف.

جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل – التعلين عي بعد
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القيادة االدارية

– الواجب الثاني
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السؤال 6
........تعني قدرة القائد الشخصية علي التعامل مع نفسه بما يتعامل به مع االخرين ،ومعرفته بقدراته ومهاراته واستغاللها بفعالية ،وبناء
شخصيته من خالل السيطرة التامة علي عواطفه ومشاعره الذاتية ،والقدرة علي ضبط النفس والشهوات بمختلف أنواعها ومستوياتها
المادية والمعنوية.
إدارة الضغوط
إدارة االجتماعات
إدارة الذات.
إدارة الوقت
السؤال 7
من مبادئ إدارة الجودة الكلية:
تشجيع التعليم والتطوير الذاتي المستمر للموظف.
العمل بروح الفريق الواحد.
االلتزام بالتغيير كفلسفة إدارية.
تعزيز العالقات مع الموردين.
السؤال 8
يستمد القائد قوته في هذا التأثير من المهارة أو الخبرة والمعرفة التخصصية التي يمتلكها الشخص في مجال من المجاالت.
التأثير المعرفي
تأثير القرينة
تأثير السمات الشخصية
تأثير المرجعية
السؤال 9
من أسباب الصراع:
التعاون.
تفاوت الصفات الشخصية ،وتعدد التنظيمات غير الرسمية.
التساهل والمجاملة.
التنافس.
السؤال 11
هي التي يعتمد فيها القائد علي اإلجراءات السلبية إنطالقا من سلطته ،حيث نجده يفرط في استخدام القوة واإلكراه.
القيادة التسلطية العنيفة.
القيادة التسلطية الخيرة.
القيادة المناورة
القيادة المتساهلة

ال تنسونا من صالح دعائكم
سبحان هللا وبحمده  ،،سبحان هللا العظيم
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القيادة االدارية

– االختبار الفصلي
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االختبار الفصلً لمقرر القٌادة االدارٌة

السؤال 1
تعتبر قٌادة التحوٌلٌة ،النمط القٌادي الضروري واالنسب لالنتقال بالمنظمات إلً مجتمع القرن الحادي والعشرٌن
والتعاٌش فٌه ،واالستجابة بشكل أفضل لمتطلباته وتحدٌاته وتقنٌاته.
صواب
خطأ
السؤال2
نظرٌة التنظٌم ولسلطة لبرنارد ،من نظرٌات المدرسة:
السلوكٌة
االنسانٌة
التقلٌدٌة
اإلدارة الحدٌثة
السؤال3
ٌعتبر ..........................أقدم دلٌل إداري ٌضعه قابد لموظفً الخدمة المدنٌة:
قانون حمورابً
أالشنونة البابلٌة
وصٌة الوزٌر بتاح حوتب
دستور اإلمبراطور شاو
السؤال 4
مؤلف كتاب (أراء أهل المدٌنة الفاضلة) هو الفارابً.
صواب
خطأ
السؤال 5
................توضح كمٌة العمل الذي تؤدٌه كل من اإلدارات فً المصنع وتبٌن الوقت الضابع دون استخدام:
خرٌطة سجل االلة
خرٌطة سجل العامل
خرٌطة التصمٌم
خرٌطة تقدم العمل
السؤال6
األشنونة التً تضمنت نصوص عن مراقبة االسعار  ،وعن عقوبات الجرابم :تعتبر من اسهامات الحضارة:
البابلٌة
األغرٌقٌة
االسالمٌة
الرومانٌة
جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل – التعلين عن بعد
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السؤال 7
نظرٌة نضج االتباع تعتبر احدي نظرٌات القٌادة اإلدارٌة التقلٌدٌة.
صواب
خطأ
التصحٌح  :السلوكٌة
السؤال 8
فً الحضارة الرومانٌة ٌتمتع شاغل منصب ...............بسلطات أهمها :اإلشراف علً سجالت المواطنٌن وومتلكاتهم
والرقابة علً االخالق واألداب العامة:
الرقٌب او المدعً العام
الوزٌر
االمبراطور
التخطٌط
السؤال 9
القٌادة التسلطٌة ٌطلق علٌها أحٌانا مسمً القٌادة الدٌمقراطٌة.
صواب
خطأ
التصحٌح:القٌادة المشاركة ٌطلق علٌها احٌانا مسمى القٌادة الدٌمقراطٌة
السؤال 11
من عٌوب نظرٌة السمات:
ركزت على القابد واهملت المرؤسٌن
الحساسٌة للمشكالت من خالل استعشارها وتبٌن مواضعها
المرونة العقلٌة اي القدرة على تغٌٌر الوجهة الذهنٌة
القدرة على اقامة عالقات مع االخرٌن
السؤال 11
تسمً المدرسة ... .................................بالمدرسة الكالسٌكٌة الحدٌثة:
االنسانٌة.
التقلٌدٌة.
السلوكٌة
اإلدارة الحدٌثة.
السؤال 11
ٌطلق علً القٌادة المتساهلة مسمً القٌادة المتحررة أو القٌادة الفوضوٌة.
صواب
خطأ
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السؤال13
.........................ال ٌهتم بالعاملٌن ،وكذلك ال ٌهتم بالعمل ،أنما ٌكون الجهد المبذول محاولة للحفاظ علً حٌاة
التنظٌم.
نمط المدٌر العملً
القٌادة االستبدادٌة.
نمط المدٌر الضعٌف( المنطوي)
القٌادة المشاركة.
السؤال14
من نظرٌات القٌادة اإلدارٌة السلوكٌة
نظرٌة سلسلة نظم اإلدارة
نظرٌة السمات
النظرٌة التفاعلٌة.
نظرٌة الموقف
السؤال 15
ٌطلق علً القٌادة االستبدادٌة احٌانا بالقٌادة األتوقراطٌة.
صواب
خطأ
السؤال16
كتب العالم ................فً كتابه (المدٌنة الفاضلة) وٌسمً اٌضا الٌوتوبٌا ،كتب مبٌنا ً الحالة االجتماعٌة والسٌاسٌة
التً حلت بأنجلترا فً عصر هنري السابع وولده هنري الثامن:
السٌر توماس مور
افالطون
ارسطو
سقراط
السؤال17
عرف ..........................مبدأ الرقابة الصارمة علً األداء ،فتمكن المفتشون من القضاء علً تكرار المخالفات فً
العمل عن طرٌق قطع ٌد من تكرر منه صنع أي منتج معٌب:
البابلٌون.
المصرٌون.
األغرٌقٌون.
الصٌنٌون.
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السؤال 18
خرٌطة تقدم العمل  :هً عبارة عن توضح مركز العملٌات ،وتبٌن ما هو مطلوب عمله لكل إلة من االالت ،وما أنجز من
عمل.
صواب
خطأ
السؤال 19
ذكر بن خلدون أاربعة صفات ٌجب أن تتوفر لدي القادة وهً( :العلم ،العدالة ،الكفاٌة ،وسالمة الحواس)
صواب
خطأ
السؤال 11
من افتراضات نظرٌة (ص )) (yلمكرٌجر:
اإلمكانٌات العقلٌة الموجودة لدى البشر فً هذا العصر ال تستخدم إال استخداما جزبٌا
ٌمٌل اإلنسان الى الكسل وعدم الرغبة فً العمل
ٌجب إكراه العامل على العمل
اإلنسان العادي طموحه ضبٌل نسبٌا ً
السؤال 11
أن الحاجة إلً التغٌٌر عند القادة التحوٌلٌٌن تبرز من خالل:
تطوٌر رؤي فكرٌة خارجٌة من خالل تطوٌر شبكات فكرٌة خارجٌة لدي بعض الشخصٌات لمواجهة األفكار التقلٌدٌة.
زٌادة القدرة علً مواجهة المنافسات الدولٌة.
التوظٌف األمثل للموارد.
إدارة االستثمارات اإلجنبٌة المباشرة.
السؤال 11
عرفت القٌادة التحوٌلٌة بأنها عملٌة التغٌرات الربٌسٌة المؤثرة فً اتجاهات وافتراضات أفراد المنظمة ،وبناء االلتزام
بأهداف واستراتٌجٌات ورسالة المنظمة.
صواب
خطأ
السؤال23
هً التً ٌعتمد فٌها القابد علً اإلجراءات السلبٌة انطالقا ً من سلطته حٌث أن ٌفرط فً استخدام القوة وإلكراه والتهدٌد
والعقاب.
القٌادة التسلطٌة الخٌرة.
القٌادة التسلطٌة العنٌفة.
القٌادة التسلطٌة المناورة
القٌادة المتساهلة
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السؤال 14
من أركان القٌادة فً االسالم:
االسالم والتقوى
القٌادة تكلٌف ومسبولٌة.
الشوري
القدوة الحسنة
السؤال25
رسالة (لوقا با كٌولً) التً وصف فٌها مسك الدفاتر بالطرٌقة القٌد المزدوج ،تعتبر من اسهامات .................فً
تطور الفكر القٌادي:
العصور الوسطً.
الحضارة الصٌنٌة
الحضارة البابلٌة
الحضارة المصرٌة
السؤال 16
تسمً نظرٌة التقسٌم اإلداري فً بعض االحٌان بنظرٌة اإلدار الشاملة.
صواب
خطأ
السؤال27
نظرٌة ماكرٌجر تعتبر من نظرٌات المدرسة:
االنسانٌة
الكالسٌكٌة.
السلوكٌة.
اإلدارة الحدٌثة
السؤال 18
من نظرٌات مدرسة العالقات االنسانٌة:
نظرٌة التقسٌم اإلداري.
نظرٌة اإلدارة العلمٌة.
النظرٌة البٌروقراطٌة
تجارب هاو ثورن
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السؤال 19
تري نظرٌة ................أن النموذج المثالً للمنظمة ٌجب أن ٌقوم علً أساس تقسٌم العمل ،وهرمٌة الرقابة ،والعمل
المكتبً ،وعلً التأثٌر فً أداء المهام والسلوك الوظٌفً:
نظرٌة البٌروقراطٌة.
نظرٌة اإلدارة العلمٌة.
نظرٌة ماسلو.
نظرٌة التقسٌم اإلداري.
السؤال 01
هً القدرة علً التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والتنسٌق والرقابة لتحقٌق هدف معٌن ،وذلك بإستعمال التأثٌر والنفوذ،
والسلطة الرسمٌة عند الضرورة.
التخطٌط
اتخاذ القرارات
التنسٌق
القٌادة
السؤال 01
نظرٌة الشبكة اإلدارٌة تعتبر أحدي النظرٌات القٌادة اإلدارٌة السلوكٌة.
صواب
خطأ
السؤال32
ٌتم من خاللها التأكد من تقدم اإلدارة فً تنفٌذ خططتها وبرامجها نحو تحقٌق الهدف ،وترتكز علً التأكد من حسن
األداء ،وتحدٌد جوانب القصور وضبط وتصحٌح األخطاء عند وقوعها.
المتابعة والرقابة
التخطٌط
التنفٌذ
اتخاذ القرارات
السؤال 00
من افتراضات نظرٌة (س )) (xلمكرٌجر:
تحقٌق األهداف ٌأتً نتٌجة للحوافز والمكافات المصاحبة لإلنجاز.
ٌتعلم الفرد فً ظل الظروف العادٌة.
لدي اإلنسان قدرة كبٌرة علً ممارسة درجة عالٌة من الخٌال واالبتكار واالبداع.
اإلنسان العادي طموحة ضبٌل نسبٌاً ،وٌفضل أن ٌتم توجٌهه ،وهو ٌتجنب المسبولٌة.
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السؤال 04
ركزت أبحاث فردرٌك تاٌلور علً محاولة تحقٌق كفاٌة العنصر البشري واإلمكانٌات المادٌة المستخدمة فً االنتاج
وترتٌب أدوات االنتاج ترتبٌا ً منطقٌا ً عن طرٌق دراسة الوقت والحركة.
صواب
خطأ
السؤال 05
من عناصر القٌادة اإلدارٌة :
القدرة علً التأثٌر
القدرة علً التخطٌط.
القدرة علً اتخاذ القرارات.
القدرة علً التنسٌق.
السؤال36
تمٌزت الحضارة  ........بفن العمارة والنحت والنقش والكتابة ،وتعتبر األهرامات من أهم شواهدها علً التنظٌم اإلداري
:
المصرٌة القدٌمة.
الحضارة السومرٌة
الحضارة اإلغرٌقٌة .
الحضارة البابلٌة.
السؤال37
مؤسس نظرٌة البٌروقراطٌة ،هو؟
ماكس فٌبر
فرٌدرك تاٌلور
التون ماٌو
ماسلو
السؤال 08
من أسس القٌادة فً اإلسالم:
البر والرحمة
نمط القٌادة الحجاجٌة
نمط القٌادة العمري.
نمط القٌادة اللٌنة.
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السؤال39
نمط القابد المتسامح أو المرتبط :هو القابد الذي ٌهتم بالعمل فقط ،لذلك ٌتعامل مع العاملٌن بقسوة وتشدد ،دون أن
ٌكترث بدرجة تأثٌرالكفاءة القٌادٌة علً تعامله ذلك.
صواب
خطأ
التصحٌح :نمط القابد الدكتاتور او المتفانً
السؤال 41
نظرٌة الطرٌق إلً الهدف تعتبر إحدي نظرٌات القٌادة اإلدارٌة التقلٌدٌة.
صواب
خطأ
التصحٌح :من نظرٌات االدراٌة السلوكٌة
السؤال 41
من نظرٌات المدرسة الكالسٌكٌة:
نظرٌة البٌروقراطٌة.
نظرٌة ماسلو
نظرٌة ماكرٌجر
نظرٌة النظام المفتوح
السؤال 41
ركز المدخل ...........فً دراسة القٌادة علً الفرد باعتباره ركٌزة القٌادة من منطلق أن القابد ٌتمتع بصفات فردٌة
ونفسٌة وشخصٌة متمٌزة ومزوعة فً نفسه بحٌث تجعل منه قابداً.
الفردي
االجتماعً
الموقفً
التوفٌقً
السؤال 40
تتمثل أهمٌة القٌادة للمنظمات فً اعتبارها ضرورة إجتماعٌة وإدارٌة ،وهً مصدر نجاح العملٌة اإلدارٌة.
صواب
خطأ
السؤال44
تبٌن خرٌطة سجل العامل ،الوقت الذي ٌستغرقة العامل فً أداء عمله ،ومقدار االنتاج الذي ٌحققه خالل ذلك الوقت.
صواب
خطأ
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السؤال45
أو حضارة عملت علً تكوٌن دولة دٌمقراطٌة ،هً الحضارة:
المصرٌة.
اإلغرٌقٌة
الرومانٌة
الصٌنٌة
السؤال 46
نظرٌة اإلدارة العلمٌة :تنتمً للمدرسة:
الكالسٌكٌة
اإلنسانٌة.
الحدٌثة.
السلوكٌة.
السؤال 47
تعنً قٌادة التغٌٌر :قٌادة الجهد المخطط والمنظم للوصول إلً تحقٌق األهداف المنشودة للتغٌٌر من خالل التوظٌف
العلمً السلٌم للموارد البشرٌة واإلمكانات المادٌة والفنٌة المتاحة للمنظمة.
صواب
خطأ
السؤال48
من أهم تبرٌرات العلماء الستخدام القادة اإلدارٌٌن ألسلوب الشدة:
ظهور نوع من االنحراف الشخصً لدي القادة اإلدارٌٌنٌ ،نبع من األحساس بالعظمة ،والشك فً سلوك االخرٌن.
أن الفرد قادر علً تحمل المسؤولٌة.
أن حاجات االنسان هً التً تدفعه للعمل.
ٌعتبر الفرد أداءه لعمله جزءاً من تحقٌقه لذاته.
السؤال49
من عٌوب النظرٌة التفاعلٌة :أنها ركزت علً قدرة القابد علً تمثٌل أهداف مرؤوسٌه وأشباع حاجاتهم وبالمقابل إدراك
المرؤوسٌن بأن القابد هو األنسب للقٌام بذلك الدور
صواب
خطأ
التصحٌح  :من مزاٌا النظرٌة التفاعلٌة
السؤال 51
من مبادئ القٌادة اإلدارٌة:
اإلٌمان بالهدف.
التأثٌر القسري.
التأثٌر الشرعً.
التأثٌر بالمكافأة
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السؤال 51
من علماء نظرٌة المسار إلً الهدف:
مارتن إٌفان
ماسلو
هنري فاٌو
تاٌلور
السؤال 51
ٌتمٌز القابد التحوٌلً بعدد من الصفات أهمها:
القابد التحوٌلً ذو شخصٌة إلهامٌةٌ ،شجع التابعٌن وٌستثٌر أفكارهم.
تصلب بعض القادة الحالٌٌن وذلك ٌعنً عدم االعتراف القابد الحالً بأن الواقع ٌحتاج إلً تغٌٌر فً ظل وجود من
ٌواجهه.
زٌادة المنظمات المتحولة
إدارة التغٌٌر وتحوٌل المنظمة إلً مستوي المنظمات العالمٌة.
السؤال 50
وفقا لمفهوم الشبكة اإلدارٌة فإن المدٌر التقلٌديٌ ،عنً نمط قٌادي متسلط ٌركز علً المهمة بدرجة عالٌة ،بٌنما ٌقل
اهتمامه بالعاملٌن وحاجاتهم.
صواب
خطأ
السؤال54
هً المرحلة االولً التً ٌنضم فٌها الموظف الجدٌد للمنظمة وٌكون تحت التجربة مما ٌجعله ٌتطلع ،دابما وبكل رضا
إلً المدٌر إلعطابه التوجٌهات الالزمة المتعلقة بكٌفٌة إنجاز المهام.
مرحلة االنضمام المبكر للمنظمة.
مرحلة العضوٌة المبدبٌة.
مرحلة العضوٌة التامة.
مرحلة النضج العالً
السؤال 55
...................هو النمط القابد الذي ٌهتم بدرجة عالٌة بالعمل كما ٌهتم كذلك بالعاملٌن بنفس المستوي ،ولكن هذا
النمط ال ٌمتزج بالكفاءة القٌادٌة ،لذا فهو أقل تأثٌراً.
نمط القابد المتخاذل.
نمط القابد المتسامح.
نمط القابد الدكتاتوري
نمط القابد المتكامل
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السؤال 56
ركز المدخل االجتماعً علً دراسة القٌادة وتحدٌد سمات القابد الناجح ،فقد ركز فً دراسة القٌادة علً الفرد باعتباره
ركٌزة القٌادة من منطلق أن القابد ٌتمتع بصفات فردٌة ونفسٌة وشخصٌة متمٌزة ومزروعة فً نفسه بحٌث تجعل منه
قابداً ناجحا.
صواب
خطأ
التصحٌح :ركز المدخل الفردي...
السؤال 57
وضح العالم  .....................أن القابد الناجح هو الذي ٌبث الطاعة والحماس فً نفوس مرؤوسٌه وٌضع الرجل
المناسب فً المكان المناسب ،وٌعاقب المقصر وٌكافا المجد والمجتهد:
أفالطون.
سقراط.
أكسٌنفون
ماسلو.
السؤال 58
من مزاٌا النظرٌة التفاعلٌة.
نوهت إلً دور البٌبة االجتماعٌة داخل التنظٌم االداري وخارجة.
افترضت أن سلوك المرؤوسٌن ٌكون مؤٌداً لإلدارة بشكل مطلق.
أفترضت أن الموقف هو الذي ٌؤدي إلً خروج القابد المناسب.
أن السمات التً ححدتها للقابد لٌست عامة وأنما مرتبطة بموقف قٌادي محدد
السؤال 59
من نظرٌات القٌادة اإلدارٌة التقلٌدٌة.
نظرٌة الشبكة اإلدارٌة
نظرٌة السمات
نظرٌة األبعاد الثالثة
نظرٌة الطرٌق إلً الهدف.
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السؤال 61
من تبرٌرات العلماء الستخدام اسلوب الحزم:
أن العالقات االنسانٌة وحدها ال ٌمكن أن تحقق السعادة والرضا والتقدم والتفاهم بٌن العاملٌن
أن الفرد قادر علً تحمل المسبولٌة فً العمل بل أنه ٌسعً إلٌها .
أن حاجات األنسان هً التً تدفعه للعمل .
أن لدي الفرد العادي حافز زاتً لتعلم أداء العمل.

ال تنسونا من صالح دعائكم
وال تنسون كل من تعب وسهر وشارك معنا في حل وعرض االسئلة
سبحان هللا وبحمده  ،،سبحان هللا العظٌم
E7sas
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عمادة التعليم إلالكتروني والتعلم عن بعد
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
إدارة أعمال – املستوى السابع
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تجميع الواجباث واالختبار الفصلي
مقرر القيادة االداريت
المستوى السابع  -الفصل الثاني 1439هـ

القيادة اإلدارية – الواجب االول
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الواجب االول لمقرر القٌادة اإلدارٌة
السؤال 1
ركز العالم  .......فً تعرٌفه للقٌادة علً السمات والخصائص المكتسبة بالخبرة والتعلم:
جوردن
هٌمان
هارتلً
فرانس وساندر
السؤال 2
هو ذلك النشاط اإلداري الذي ٌعنً تحقٌق التوازن والتكامل فً المكان والزمان والمستوي بٌن العناصر المختلفة:
المتابعة والرقابة
التوجٌه
التنظٌم
التنسٌق
السؤال 3
هو مدخل علماء النفس فً دراسة القٌادة ،وركز علً الفرد باعتباره ركٌزة القٌادة من منطلق أن القائد ٌتمتع بصفات فردٌة ونفسٌة
وشخصة متمٌزة ومزروعة فً نفسه بحٌث تجعل منه قائداً ناجحا ً.
المدخل الفردي
المدخل الموقفً
المدخل التوفٌقً
المدخل االجتماعً
السؤال 4
ركز كتاب المدرسة  .........فً تعرٌفهم للقٌادة علً السلطة الرسمٌة كأساس لوجود القائد ،فهم ٌرون أن السلطة الرئاسٌة هً التً تخضع
الجماعة إلرادة القائد وتمكنه من توجٌههم:
اإلنسانٌة
التقلٌدٌة
الحدٌثة
السلوكٌة
السؤال 5
منبع هذا التأثٌر هو السلطة أو القوة التً ٌستمدها القائد من شرعٌة المنصب اإلداري الذي تم تعٌنه:
تأثٌر السمات الشخصٌة
التأثٌر المعرفً
التأثٌر بالمكافاة
التأثٌر الشرعً.

جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل – التعلين عن بعد
حل الواجب  - 7zan –italy :عادل الذرمان e7sas ،

الصفحة 1
الفصل الثاني 1431هـ

القيادة اإلدارية – الواجب االول

 www.cofe-cup.netمنتديات كوفي كوب

السؤال 6
هو التأثٌر الناتج من قدرة الفرد الشخصٌة فً الحكم علً األشٌاء ،فالقائد ٌصبح هو المرجع الذي ٌملك قدرة إلهامٌة روحٌة تجعل منه
مصدراً للتشرٌع أو الفتوي:
تأثٌر القرٌنة.
تأثٌر المرجعٌة
تأثٌر السمات الشخصٌة
التأثٌر الشرعً

السؤال 7
ٌري مؤٌدو هذا المدخل بأن القٌادة هً تفاعل اجتماعً ،وأنه ال ٌكفً للنجاح فً القٌادة التفاعل بٌن سمات القٌادة ومتطلبات الموقف،
ولكن باإلضافة إلً ذلك ٌجب أن ٌكون هنالك تفاعل بٌن شخصٌة القائد وحٌثٌات الموقف بشكل كلً.
المدخل االجتماعً
المدخل الفردي.
المدخل التوفٌقً
المدخل الموقفً
السؤال 8
من اضافات الحضارة المصرٌة فً تطور الفكر اإلداري ،قانون حمورابً:
صواب
خطأ
السؤال 9
من مبادئ القٌادة اإلدارٌة:
اإلٌمان بالهدف.
وجود الجماعة.
وجود هدف مشترك.
التناسق واإلنسجام.
السؤال 11
من عناصر القٌادة اإلدارٌة:
القدرة علً التأثٌر
حب العمل مع األخرٌن.
التقدٌر السلٌم للموقف.
تحمل المسئولٌة
السؤال 11
ٌسمى بالتأثٌر الكرزماتٌكً أي المنبعث من الصفات والسمات الشخصٌة الحمٌدة ،والممٌزة التً ٌملكها القائد والتً ٌستخدمها فً توجٌه
مرؤوسٌه والتأثٌر علٌهم :
تأثٌر السمات الشخصٌة
تأثٌر القرٌنة
التأثٌر المعرفً
التأثٌر الشرعً
جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل – التعلين عن بعد
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السؤال 12
عرف المصرٌون مبدأ الرقابة الصارمة على األداء فتمكن المفتشون من القضاء على تكرار مخالفات العمل من خالل قطع ٌد من تكرر منه
صنع أي منتج معٌب:
صواب
خطأ
السؤال 13
هو تأثٌر مبنً على قدرة القائد على االكراه وذلك عندما ٌقوم بتخوٌف االتباع وتهدٌدهم بالعقاب او الحرمان من بعض الممٌزات :
التأثٌر العلمً
التأثٌر الشرعً
التأثٌر القسري
التأثٌر بالمكافأة
السؤال 14
هو توجٌه جمٌع موارد اإلدارة البشرٌة والمادٌة نحو تحقٌق اهداف اإلدارة ،وذلك من خالل تقسٌم األنشطة المختلفة وتجمٌع او النشاط
المتشابهة فً وحدات معٌنه تتشابه او تترابط فٌها النشاطات بشكل منطقً :
التوجٌه
التخطٌط
التنظٌم
اتخاذ القرار
السؤال 15
هو النظرة الشاملة إلً المستقبل بشكل ٌحدد األهداف واإلمكانات والسٌاسات ،وٌوحد الجهود الالزمة لتحقٌقها :
التخطٌط
التنظٌم
التنسٌق
التوجٌه
السؤال 16
ٌرى أصحاب  ...........بأن دراسة القٌادة ٌجب أن تنطلق من البٌئة االجتماعٌة التً ٌمارس فٌها القائد مهامة ومسئولٌاته :
المدخل االجتماعً
السؤال 17
من نظرٌات مدرسة العالقات االنسانٌة
تجارب هاوثورن

ال تنسونا من صالح دعائكم
سبحان هللا وبحمده  ،سبحان هللا العظيم
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الواجب الثاني لمقرر القيادة اإلدارية
الفصل الثاني 1439
السؤال 1
..................يعني قدرة القائد علي التعامل مع كثرة المتغيرات دفعة واحدة بغض النظر عن درجة التغير ،ودرجة غموض أو أختالف
األهداف والمصالح وتوسع المنطقة الجغرافية ،ويمكن أن يتم ذلك من خالل التوازن بين أطراف المصالح مهما كان تباينها ،وأستخدام
األحاسيس في حال نقص المعلومات إلتخاذ القرار مناسب .
إدارة التناقس .
إدارة المفاجأت وعدم التأكد .
إدارة فرق العمل العالمية .
إدارة التعقيد.
السؤال 2
من مزايا النظرية التفاعلية ،أنها ركزت علي دور البيئة اإلجتماعية داخل النتظيم اإلداري وخارجه:
صواب
خطأ
السؤال 3
وفقا لنظرية الشبكة اإلدارية فإن نمط المدير المنطوي الضعيف ،وهو الذي يهتم بالعاملين وال يهتم باإلنتاج:
صواب
خطأ
السؤال 4
من مهام القائد التحويلي :
ذو شخصية إلهامية يشجع التابعين ويستثير فكرهم .
التعامل مع االخرين من خالل ديناميكيات الجماعة .
صياغة الرؤية والرسالة واختيار نموذج التغير ومساراته .
الوعي الذاتي والقدرة علي إدارة الذات.
السؤال 5
هو فريق ينشأ داخل التنظيم نتيجة لوجود حاجة لذلك الفريق ،كفريق المطالبة بتحسين أوضاع العمال ،أو فرق مواجهة اثار التغيير السلبية .
الفريق غير الرسمي
الفريق الرسمي
فريق االنجاز
فريق حل المشكالت
السؤال 6
نظرية الشبكة اإلدارية تعتبر أحدي نظريات القيادة اإلدارية السلوكية
صواب
خطأ
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السؤال 7
من خصائص القائد المسلم :
الفطنة الواقعية
الفطرة السوية ،توحيد الجهود والعمل بروح الفريق .
الشورى
البر والرحمة
السؤال 8
قامت نظرية .........................علي أفكار مارتن إيفان عام 1971م ثم طورها روبرت هاوس في العام التالي ،وتشير إلي أن القائد عند
تأديته لمهامه في المنظمة ،يوضح للعاملين معه الطرق التي يمكن أن توصلهم إلي أهدافهم والمسارات واألساليب المؤدية إلي ذلك ،ويعني
هذا أن فعالية القائد تتوقف علي ما يحدثه سلوكه ونمط قيادته ،من أثر علي رضاء العاملين وتحفيزهم .
نظرية األبعاد الثالثة .
نظرية ما كريجر .
نظرية الشبكة اإلدارية.
نظرية المسار إلي الهدف.
السؤال 9
تعني قدرة القائد علي التعامل مع كثرة المتغيرات دفعة وأحده ،بغض النظر عن درجة التغيير ودرجة غموض أو أختالف االهداف والمصالح
وتوسع المنطقة الجغرافية .
إدارة التعقيد .
إدارة التنافس .
إدارة فرق العمل العالمية .
إدارة المفاجات وعدم التأكد.
السؤال 11
من عيوب النظرية التفاعلية :
ركزت علي قدرة القائد علي تمثيل أهداف مرؤوسيه وإشباع حاجاتهم وبالمقابل أدراك المرؤوسين بأن القائد هو األنسب للقيام بهذا الدور .
نوهت إلي الدور البيئة االجتماعية داخل التنظيم اإلداري وخارجة ،وما لها من أثر في تحديد نمط القيادة الفعالة .
أنها أفترضت أن سلوك المرؤوسين يكون مؤيداً للقائد بشكل مطلق .
أنها نظرية توفيقية معتدلة لم تنكر نظرية السمات أو نظرية الموقف ،وإنما حاولت التوفيق بين خصائصهما بشكل إيجابي.
السؤال 11
أي من العبارات التالية ليست صحيحة ؟
يعمل القائد غير التحويلي علي تحويل اتجاهات التابعين إلي دعم وتنفيذ التغيرات الجذرية ،بينما يعمل القائد التحويلي علي البحث عن
اإلجماع في االراء واالعتماد علي االوامر والتوجيهات المباشرة .
يعمل القائد التحويلي علي استخدام الوسائل غير االعتيادية وتجاوز المألوف والتقليدي في أساليب العمل ،بينما يعمل القائد غير التحويلي
علي استخدام المتوفر له من وسائل ومن أساليب عمل لتحقيق األهداف .
يكافح القائد التحويلي لتغير الوضع الراهن ،بينما يرغب القائد غير التحويلي بإبقاء الوضع كما هو دون تغير .
رؤية القائد التحويلي متطلعة إلي التغير المأمول ،و تنبثق رؤية القائد غير التحويلي من الوضع القائم دون تغيرات.
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السؤال 12
وفقا ُ لنظرية األبعاد الثالثة ،فإن نمط القائد المتسامح :هو القائد الذي ارتبط مع العاملين بعالقات طيبة نتيجه ألهتمامه بهم ،ولكن بكفاءة
قيادية أقل.
صواب
خطأ

ال تنسونا من صالح دعائكم
سبحان هللا وبحمده  ،سبحان هللا العظيم
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االختبار الفصلً لمقرر القٌادة اإلدارٌة
الفصل الثانً 1439
السؤال  : 1من أسهامات الحضارة الرومانٌة فً الفكر القٌادي:
توضٌح مفهوم شمولٌة اإلدارة.
دستور اإلمبراطور شاو
قانون حمورابً
منصب الرقٌب (المدعً العام).
السؤال  : 2من مبادىء القٌادة اإلدارٌة:
التأثٌر بالمكافأت
التأثٌر الشرعً
تأثٌر المرجعٌة.
اإلٌمان بالهدف
السؤال  : 3من اسباب اختالف العلماء حول تعرٌف القٌادة :صعوبة الفصل بٌن ما ٌجب ان تكون علٌه القٌادة وما هً علٌه فعالا.
صواب
خطأ
السوال ٌ : 4عمل  .......علً تحدٌد العالقات والتداخالت بٌالوحدات االدارٌة بما ٌؤدي فً النهاٌة إلً العمل كمجموعة متسقة معتمدة علً
بعضها:
التخطٌط
الرقابة
التنظٌم
التوجٌه
السؤال  : 5من أقوال الحضارة ................حول القائد فً التوجٌه (إذا كان القائد ضعٌفا ا ال سلطة له ،وإذا لم تكن األوامر مفهومة تماما،
وقع اللوم علً القائد ،أما إذا كانت أوامره وأضحة ومع ذلك ال ٌتطاع فإن هنالك خطأ بالتنظٌم ):
اإلغرٌقٌة
اإلسالمٌة
الصٌنٌة
الرومانٌة.
السؤال  : 6من مزاٌا نظرٌة الموقف:
أنها أول نظرٌة تبرز الموقف اإلداري كعامل مؤثر علً العملٌة القٌادٌة.
أن نظرٌة الموقف تتطلب توفر قادة حازمٌن ٌتسمون بخصائص شخصٌة معٌنة
لٌس هنالك اتفاق بٌن علماء نظرٌة الموقف حول أنماط القٌادة المتبعة فً المواقف المختلفة.
أفترضت أن الموقف هو الذى ٌؤدي إلً خروج القائد المناسب.
السؤال  : 7تقوم نظرٌة..................................ع لً التأكٌد علً العالقات الوثٌقة بٌن التنظٌم والبٌئة التً تحٌط بالمنظمة ،وذلك ألن
عمل التنظٌم وفعالٌته ٌتوقفان علً استمرار تدفق الموارد لها من البٌئة كالمواد الخام والقوي العاملة ،ورؤوس األموال .وٌقوم التنظٌم
بتحوٌل ومزج الموارد بالكمٌات والمقادٌر االقتصادٌة .من خالل أنشطة المختلفة إلنتاج سلع وخدمات ٌقدمها للبٌئة.
نظرٌة التحرر.
الهدف لماري فولت.
نظرٌة النظام المفتوح.
هرمٌة ماسلو للحاجات
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السؤال  : 8قانون حمورابً ،من اسهامات الحضارة ........فً تطوٌر الفكر القٌادي اإلداري؟
الرومانٌة.
اإلغرٌقٌة.
المصرٌة
البابلٌة

السؤال  : 9التأثٌر المعرفًٌ :ستمد القائد قوته فً هذا التاثٌر من المهارة والخبرة والمعرفة التخصصٌة التً ٌمتلكها الشخص فً مجال من
المجاالت .والتاثٌر ٌكون من معرفته الجٌدة فً موضوع معٌن
صواب
خطأ
السؤال  : 11قسمت نظرٌة الشبكة اإلدارٌة أنماط القٌادة إلً:
7أنماط قٌادٌة.
5أنماط قٌادٌة.

10أنماط قٌادٌة.
8أنماط قٌادٌة
السؤال  : 11دستور االمبراطور (شاو) من اسهامات الحضارة......؟
الصٌنٌة
اإلغرٌقٌة.
البابلٌة.
السومرٌة.
السؤال  : 12تجارب هاوثون من نظرٌات المدرسة الكالسٌكٌة.
صواب
خطأ
السؤال  : 13من نظرٌات المدرسة الكالسٌكٌة:
تجارب هاوثون
نظرٌة البٌروقراطٌة.
المدرسة السلوكٌة.
نظرٌة ماكرٌجر
السؤال  : 14تقوم ......علً مفاهٌم غٌر دٌمقراطٌة مثل االمر والرقابة والتوجٌه والسلطة ،هذا باإلضافة إلً التٌارات التً كانت سائدة
خالل تلك الفترة :سٌطرة االلة علً االنسان ،الثورة الصناعٌة.
المدرسة الكالسٌكٌة.
اإلنسانٌة.
السلوكٌة.
الحدٌثة
السؤال  : 15من المهارات االجتماعٌة التً ٌجب أن ٌتمتع بها القائد الناجح:
القدرة علً االقناع ،والقدرة علً إقامة عالقات مع االخرٌن.
المرونة العقلٌة ،و القدرة االستداللٌة.
االتزان االنفعالً.
تحمل المشقة والمثابرة.
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السؤال ٌ : .......16سمً أٌضا ا بالمدخل الوظٌفً حٌث أن القائد ٌحوز علً المهارة الوظٌفٌة التً ٌتطلبها الموقف وٌلم بدقائق الوظٌفة
وظروفها .
المدخل الفردي
المدخل الموقفً
المدخل التوفٌقً
مدخل علماء النفس.
السؤال  : 17تعرف القٌادة اإلدارٌة بأنها :القدرة علً التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والتنسٌق والرقابة لتحقٌق هدف معٌن.
صواب
خطأ
السؤال  : .............................. 18قام بها العالم االمرٌكً التون ماٌو فٌما بٌن 1932 - 1924م وقد كان الهدف الرئٌس لهذه
التجارب هو دراسة تغٌر االنتاجٌة بتغٌر الظروف المحٌطة بالعمل ،وخاصة عند تغٌر كثافة اإلضاءة ،ولما لها من تأثٌر علً الكفاءة
االنتاجٌة للعاملٌن ،ولكنه توصل إلً إكتشاف العالقات االنسانٌة التً تنشأ بٌن العاملٌن نتٌجة تفاعلهم مع بعضهم البعض .وتعتبر دراسة
التون ما ٌو أو دراسة توصلت إلً تأثٌر السلوك اإلنسانً فً التنظٌم .
هرمٌة ماسلو .
نظرٌة ماكرٌجر
نظرٌة النظام المفتوح
تجارب هاوثون
السؤال  : 19وضع دستور االمبراطور (شاو)  ........قواعد لٌهتدي بها رئٌس الدولة فً الحكم؟
سبعة .
عشرة
تسعة .
ثمانٌة
السؤال  : 21ترى النظرٌة ..........................أن القٌادة الناجحة تنبع من التفاعل الكلً بٌن عناصر العملٌة القٌادٌة المتمثلة فً
شخصٌة القائد ،واتجاهات وحاجات ومشاكل األتباع ،وعناصر الموقف .وبالتالً فإن القٌادة اإلدارٌة تتولد من التفاعل المستمر بٌن هذه
العوامل الثالثة .
السمات
التقسٌم اإلداري
التفاعلٌة
الموقف
السؤال  : 21هو النظرة الشاملة إلً المستقبل بشكل ٌحدد األهداف واإلمكانات والسٌاسات ،وٌوحد الجهود الالزمة لتحقٌقها :
التخطٌط
التنظٌم
التنسٌق
التوجٌه
السؤال  : 22تركزت دراسات وأبحاث ..............................علً محاوالت تحقٌق كفاٌة العنصر البشري واإلمكانات المادٌة المستخدمة
فً اإلتناج وترتٌب أدوات اإلنتاج ترتٌبا ا منطقٌا عن طرٌق دراسة الوقت والحركة،
ماكس فٌبر
فرانك جلبرٌث .
العالم سلزنك .
المهندس فردرٌك تاٌلور
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السؤال  : 23تأثٌر المرجعٌة :وهو المنبعث من الصفات والسمات الشخصٌة الحمٌدة والممٌزة التً ٌملكها القائد ،والتً ٌستخدمها فً
توجٌه مرؤوسٌه والتأثٌر علٌهم.
صواب
خطأ

السؤال  : 24ركز علما اإلدارة .......فً تعرٌفاتهم للقٌادة علً السلطة كأساس لوجود القٌادة ،فهم ٌرون أن السلطة الرئاسٌة هً التً
تخضع الجماعة إلدارة القائد وتمكنه من توجٌههم
التقلٌدٌة .
الحدٌثة
اصحاب الفكر المنهجً
المدرسة السلوكٌة
السؤال  :25ترتكز علً التأكد من حسن األداء وتحدٌد جوانب القصور وضبط وتصحٌح األخطاء عند وقوعها ،واتخاذ االحتٌاطات لمنع
وقوعها مستقبالا .
الرقابة
اتخاذ القرارات
الموازنة
التوجٌه
السؤال  : .................26وهو القائد الذي ال ٌهتم بالعمل أو العاملٌن إال بدرجة قلٌلة وبدون أي كفاءة قٌادٌة ،ولكن عندما ٌٌدخل عنصر
كفاءة القٌادة أو التأثٌر القٌادي علً ذلك المستوي القلٌل من االهتمام ،فإن هذا القائد ٌصبح بٌروقراطٌاا ،ألنه ٌهتم بالتفاصٌل المملة،
وٌصبح هدفه تطبٌق النظام دون االكتراث بمدي تحقٌق أهداف المنظمة أو إرضاء العاملٌن
نمط القائد الدٌكتاتور أو المتفانً .
نمط القائد المتسامح أو المرتبط .
نمط القائد المتكامل .
نمط القائد المتخاذل أو المنعزل.
السؤال  : 27التأثٌر الشرعً وهو السلطة والقوة التً ٌستمدها القائد من شرعٌة المنصب االداري الذي تم تعٌنه ،مثل صدور قرار ادري
باختٌار شخص لشغل منصب معٌن ،او القٌام بمهمة محددة ٌمثل اساس للسلطة التً تعتبر مصدر هذا التأثٌر.
صواب
خطأ
السؤال  :28أسلوب الشدة ،هو أول أسلوب تبناه القادة اإلدارٌون ،وكان النموذج الوحٌد الذي ٌمٌز العالقات بٌن الناس علً مدي فترة
طوٌلة من الزمن ،وقد استمر هذا النهج لفترة من الزمن فً العصر الحاضر .ومن اهم نماذجه نظرٌة................................... ....
النظرٌة البٌروقراطٌة.
نظرٌة النظم.
مدرسة العالقات االنسانٌة.
هرمٌة ماسلو للحاجات.
السؤال  : 29تعتمد  ....................علً األفكار التً ظهرت فً العالم الغربً فً أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرٌن ،ومن
هذه االفكار االقتصاد الراسمالً القائم علً المشروع الحر والمنافسة ،واالتجاه إلً الترشٌد والتفكٌر المنطقً ،وتفسٌر السلوك االنسانً
والسلوك التنظٌمً استناداا إلً مفاهٌم العلوم الطبٌعٌة المتنامٌة فً ذلك الوقت ،وأٌضا ا كانت تقوم علً مفاهٌم غٌر دٌمقراطٌة ،مثل األمر
والرقابة والتوجٌه والسلطة.
المدرسة السلوكٌة.
مدرسة اإلدارة الحدٌثة.
المدرسة التقلٌدٌة (الكالسٌكٌة).
المدرسة اإلنسانٌة.
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السؤال  : 31عرف .........مبدأ الرقابة علً األداء فتمكن المفتشون من القضاء علً تكرار مخالفات العمل عن طرٌق قطع ٌد من تكرر
منه صنع أي منتج معٌب.
الصٌنٌون
المصرٌون
اإلغرٌقٌون
الرومانٌون
السؤال  : 31من نظرٌات اإلدارة الحدٌثة:
العالقات التنظٌمٌة لساٌمون.
الهدف لماري فولت.
هرمٌة ماسلو للحاجات
نظرٌة التحرر
السؤال  : 32من المعروف أن ...............................هم أبتدعوا الكتابة وٌعتقد الهدف منها كان لتمكٌن القٌادة من القٌام بدورها.
اإلغرٌق.
العرب
قدماء المصرٌون.
السومرٌٌن
السؤال  : 33من عناصر القٌادة اإلدارٌة:
االنطالق نحو األمام
وجود الجماعة.
التقدٌر السلٌم للموقف.
تحمل المسؤولٌة.
السؤال  : 34من اسهامات الحضارة .......................كتابات "سقراط" و"أكسٌنفون" فً مجال اإلدارة بوجه عام والقٌادة اإلدارٌة
بوجه خاص ،حٌث عملوا علً توضٌح كلٌة اإلدارة "شمولٌة اإلدارة" وعرفوا التخصٌص وتقسٌم العمل ودراسة الوقت والحركة.
الحضارة اإلغرٌقٌة
الحضارة الرمانٌة
الحضارة المصرٌة
الحضارة االسالمٌة.
السؤال  : 35من خصائص القائد المسلم:
الشوري.
الفطنة الواقعٌة.
الفطرة السوٌة ،توحٌد الجهود والعمل بروح الفرٌق الواحد
البر والتقوي.
السؤال  : ...............: 36تسمً أحٌانا ا بالمدرسة الكالسٌكٌة الحدٌثة ،وقد كانت هذه المدرسة بجمٌع جوانبها ردة فعل ألسالٌب وسٌاسات
النظرٌات الكالسٌكٌة ،تستهدف هذه المدرسة الوصول بالعاملٌن إلً أفضل إنتاج فً ظل أفضل ما ٌمكن أن ٌؤثر علً الفرد من عوامل
نفسٌة ومعنوٌة ،باعتباره إنسانا ا وجدانٌا ا وانفعالٌا ا أكثر منه رشٌداا ومنطقٌا ا.
مدرسة اإلدارة الحدٌثة.
مدرسة العالقات االنسانٌة.
المدرسة السلوكٌة.
المدرسة الكالسٌكٌة.
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السؤال  : 37تفرض ......علً القائد أن ٌكون موجها ا جهوده نحو التطوٌر ،سواء للعمل أو العاملٌن أو أسالٌب األداء:
االٌمان بالهدف.
حب العمل.
القٌادة نحو االصالح.
ُ حسن التصرف.
السؤال  : 38عرف العالم..................القٌادة بأنها :الوظٌفة التً ٌستخدم فٌها الشخص ما ٌملكه من سمات وخصائص اكتسبها بالخبرة
والتعلم.
فرانس
هٌمان
توماس جوردن
فرٌدرٌك تاٌلور
السؤال  : 39تسمً نظرٌة التقسٌم اإلداري احٌانا :بنظرٌة اإلدارة الشاملة.
صواب
خطأ
السؤال  : 41أي من العبارات التالٌة لٌست صحٌحة:
وفقا لنظرٌة الشبكة اإلدارٌة فإن النمط ( )1-9هو نمط المدٌر التقلٌدي.
وفقا لنظرٌة الشبكة اإلدارٌة فإن النمط ( )1-1هو نمط المدٌر المنطوي (الضعٌف).
وفقا ا لنظرٌة الشبكة اإلدارٌة فإن النمط ( )9 - 9هو نمط مدٌر النادي االجتماعً.
وفقا ا لنظرٌة الشبكة اإلدارٌة فإن النمط ( )5-5هو نمط المدٌر العملً.
السؤال  : 41إي من العبارات التالٌة لٌست صحٌحة:
من مهام القائد التحوٌلً إدارك الحاجة إلً التغٌر.
من خصائص القائد التحوٌلً اختٌار نموذج التغٌر ومساراته.
من مهام القائد التحوٌلً اختٌار نموذج التغٌر ومساراته.
من خصائص القائد التحوٌلً امتالك القدرة علً المباداة واإلبداع واالبتكار.
السؤال ٌ : 42عنً نفاذ البصٌرة من خالل حساب وتقدٌر األمور بشكل دقٌق ،علً أن ٌكون ذلك التقدٌر قائم علً رؤٌة واضحة لما ٌمكن أن
ٌنتج عنه اتخاذ قرار من القرارات
تحمل المسئولٌة.
حب العمل مع االخرٌن.
التقدٌر السلٌم للموقف.
القٌادة نحو االصالح.
السؤال  : .................43هو عبارة عن هٌكل مركب من االتصاالت والعالقات بٌن مجموعة من االفراد ،ومن هذه العالقات ٌستمد كل فرد
جانبا ا كبٌراا من المعلومات والقٌم واالتجاهات التً تحكم عملٌة اتخاذه للقرارات ،وكذلك ٌتكون من توقعات االعضاء ألنواع السلوك المتبادل.
التوجٌه
التنظٌم.
الرقابة
التخطٌط
السؤال  : 44القٌادة االدارٌة  ،تختلف عن القٌادة بشكل عام ،وذلك ألن القٌادة تستمد قوتها من السمات والصفات الشخصٌة التً ٌتمتع بها
القائد بٌنما القٌادة االدارٌة تعتمد علً السلطة الرسمٌة فً ممارساتها ،ثم ما ٌتوفر من السمات الشخصٌة
صواب
خطأ
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السؤال  : 45أي من العبارات التالٌة لٌست صحٌحة:
وفقا ا لنظرٌة أنماط القٌادة فإن النمط الثالثٌ :قدم أفكاره للمرؤوسٌن وٌناقشهم وٌطلب منهم األسئلة.
وفقا ا لنظرٌة أنماط القٌادة فإن القائد فً النمط األولٌ :تخذ القرارات وٌعلنها للمرؤوسٌن.
وفقا ا لنظرٌة أنماط القٌادة فإن القائد فً النمط السادس ٌ :تولً عرض المشكلة علً المرؤوسن وٌطلب منهم إبداء أرائهم واقتراحاتهم لحلها
ومساعدته فً اتخاذ قراراه
وفقا لنظرٌة أنماط القٌادة فأن القائد فً النمط الثانًٌ :تخذ القرارات وٌحاول شرحها للمرؤوسٌن وإقناعهم بها.
السؤال  : 46من نظرٌات مدرسة العالقات االنسانٌة:
نظرٌة التنظٌم والسلطة لبرنارد.
هرمٌة ماسلو.
تجارب هاوثورن
نظرٌة البٌروقراطٌة
السؤال  : 47من نظرٌات المدرسة اإلنسانٌة:
نظرٌة ماكرٌجر
نظرٌة اإلدارة العلمٌة.
النظرٌة البٌروقراطٌة.
نظرٌة التقسٌم اإلداري
السؤال  : 48أي من العبارات التالٌة لٌست صحٌحة:
 لتحقٌق تكٌٌف المنظمة مع التوجه العالمً ،فإن علً القائد أن ٌقوم :بوضع رؤٌة مستقبلٌة ذات توجه عالمً بكل مستوٌاته ،وتحدٌد رسالة
تعكس التوجه العالمً.
إدارة فرق العمل العالمٌة :تتمثل فً التغٌر المستمر وكثرة المفاجأت  ،وإتخاذ القرارات فً بعض الحاالت دون التأكد من النتائج التً ٌمكن
أن تسفر عنها.
 إدارة التنافس :هً إدارة العملٌات المتعلقة بأنشطة المنظمة ،حٌث تقوم بتجمٌع المعلومات علً مستوي عالمً وتنمٌة القدرة علً استخدام
تلك المعلومات لزٌادة المٌزة التنافسٌة وتحقٌق ربحٌة أكبر.
إدارة التعقٌد :تعنً قدرة القائد علً التعامل مع كثرة المتغٌرات دفعة وأحدة ،بغض النظر عن درجة التغٌر ،ودرجة غموض أو اختالف
األهداف والمصالح وتوسع المنطقة الجغرافٌة
السؤال  : 49من أهم تبرٌرات العلماء الستخدام القادة اإلدارٌٌن ألسلوب الشدة:
ظهور نوع من اإلنحراف الشخصً لدي القادة اإلدارٌٌنٌ ،نبع من اإلحساس بالعظمة ،والشك فً سلوك االخرٌن.
أن الفرد ٌستجٌب للضغوط االجتماعٌة أكثر من الضغوط التً ٌفرضها القائد المتشدد.
أن الحاجات االنسانٌة هً التً تحفز األفراد إلً العمل.
أن الفرد قادر علً تحمل المسئولٌة فً العمل ،بل أنه ٌسعً إلٌها.
السؤال  : 51أتبع .....................................سٌاسة المؤتمر السنوي ،الذي كان ٌناقش فٌه والته علً األقالٌم وٌتابع من خالله
أحوال الدولة والرغٌة ،وكان ذلك المؤتمر ٌعقد أثناء الحج.
خالفة العباسٌٌن.
عثمان بن عفان ،رضً هللا عنه.
علً بن إبً طالب ،رضً هللا عنه.
عمر بن الخطاب ،رضً هللا عنه
السؤال  : ................: 51تسمً أحٌانا بنظرٌة الرجل العظٌم ،ألنها تقوم علً مفهوم أن القائد رجل عظٌم منحه هللا عدد من الصفات ال
تتوفر إال فً الرجال العظماء الذٌن ورثوها عن أبائهم وأجدادهم.
نظرٌة السمات.
النظرٌة التفاعلٌة.
نظرٌة الطرٌق إلً الهدف.
نظرٌة الموقف.
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السؤال ٌ : ....................52عتمد فٌها القائد علً اإلجراءات السلبٌة انطالقا ا من سلطته ،حٌث نجده ٌفرط فً استخدام القوة واإلكراه
والتهدٌد والعقاب ،وٌركن إلً األوامر الصارمة واإلجراءات االنتقامٌة ،وال ٌتغاضً عن أي أخطأء حدثت بل ٌرى ضرورة جعل مرتكب
الخطأ عبرة لألخرٌن.
القٌادة التسلطٌة الخٌرة.
القٌادة التسلطٌة العنٌفة.
القٌادة التسلطٌة المناورة
القٌادة المتساهلة.
السؤال  : 53ركز علماء  .......علً السلطة المقبولة كأساس لوجود القٌادة وذلك ألن السلطة الحقٌقٌة فً رأٌهم ال تفرض علً الجماعة
وإنما تقبلها الجماعة قبوال إختٌاري
المدرسة التقلٌدٌة
اإلدارة الحدٌثة
أصحاب الفكر المنهجً
المدرسة اإلنسانٌة
السؤال  : 54هً العملٌة التً ٌتمكن من خاللها الفرد من توجٌه اآلخرٌن والتأثٌر علً أفكارهم وسلوكهم وشعورهم.
القٌادة اإلدارٌة
الرئاسة
الزعامة
القٌادة
السؤال  : 55ركزت ......علً الدور الذي ٌقوم به اإلمبراطور والقٌادات اإلدارٌة  ،فً فرض الرقابة علً أعمال الدولة وممتلكاتها.
الحضارة السومرٌة.
الحضارة االغرٌقٌة
الحضارة االسالمٌة.
الحضارة المصرٌة.
السؤال  : 56من عناصر عملٌة القٌادة التحوٌلٌة:
تحدي العولمة
تحدي المنافسة
تحدي الجودة الشاملة.
إدارة التنافس.
السؤال  : 57تقوم القٌادة...............................عل ي ثالث ركائز أساسٌة هً  :إقامة العالقات االنسانٌة بٌن القائد وأتباعه ،وإشراك
المرؤوسٌن فً بعض المهام القٌادٌة ،وتفوٌض السلطة لهم بالشكل الذي ٌخدم التنظٌم وٌساعد فً تحقٌق أهدافه.
المشاركة (التعاونٌة)
التسلطٌة المناورة.
التسلطٌة الخٌرة.
المتساهلة.
السؤال  : ..............58تعنً قدرة القائد علً التعامل مع كثرة المتغٌرات دفعة وأحدة ،بغض النظر عن درجة التغٌر ودرجة غموض أو
إختالف األهداف والمصالح وتوسع المنطقة الجغرافٌة .
إدارة التعقٌد
إدارة التنافس .
إدارة فرق العمل العالمٌة .
إدارة المفاجأت وعدم التأكد .
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السؤال  : 59إي مما ٌأتً من أنماط القٌادة فً اإلسالم:
القٌادة المستبدة العنٌفة.
نمط القٌادة النبوٌة (القٌادة المثلً)
النظرٌة التفاعلٌة.
نظرٌة الطرٌق إلً الهدف.
السؤال  : 61من أركان القٌادة فً اإلسالم:
اإلسالم والتقوي.
القٌادة تكلٌف ومسئولٌة.
البر والرحمة.
القدوة الحسنة.
السؤال  : 61من نظرٌات المدرسة التقلٌدٌة ( الكالسٌكٌة):
التنظٌم والسلطة لبرنارد .والهدف لماري فولت.
نظرٌة البٌروقراطٌة ،ونظرٌة اإلدرة العلمٌة.
هرم ماسلو .والتنظٌم والسلطة لبرنارد.
تجارب هاوثورن .والعالقات التنظٌمٌة لساٌمون.
السؤال  : 62ي وصٌة...........ألبنه :فقد اوصاه فً رسالة ارسلها إلٌه ،بكثٌر من الصفات القٌادٌة كطلب العلم ،والتواضع ،ورقة الحدٌث،
والحذر ،واالستئناس برأي الخبراء والمستشارٌن ،والمقدرة علً التنبؤ ،ووجوب العقاب إذ لزم األمر ،وااللتزام باألمانة اإلدارٌة والهدوء
والصبر.
الوزٌر المصري بتاح حوتب
األشنونة البابلٌة
دستور اإلمبراطور شاو
وصٌة (جورج ) لكاتو
السؤال ٌ : 63ري العالم واٌت :أن حٌات المنظمة وروحها ال تنبعان من هٌكلها التنظٌمً وأنما تنبعان إلً حد كبٌر من خصائص القٌادة
اإلدارٌة فً المنظمات ،وحسن استخدام منجزات العصر العلمٌة والتكنولوجٌة.
صواب
خطأ
السؤال  : ..................... 64أسسها رائد علم االجتماع األلمانً ماكس فٌبر ،وتقوم علً وصف النموذج اإلداري المثالً للمنظمة ،حٌث
ٌقوم هذا النموذج علً أساس تقسٌم العمل ،وهرمٌة الرقابة ،والعمل المكتبً ،وعلً التأثٌر فً أداء المهام والسلوك التنظٌمً ،ومن مزاٌا
النموذج المثالً :الدقة فً األداء والسرعة فً العمل والوضوح واالستمرارٌة والوحدة والخضوع الكامل للرؤساء .
نظرٌة التحرر.
نظرٌة اإلدارة العلمٌة.
نظرٌة البٌروقراطٌة.
نظرٌة التقسٌم اإلداري
السؤال  : 65من نظرٌات المدرسة السلوكٌة:
نظرٌة النظام المفتوح.
العالقات التنظٌمٌة لساٌمون.
تجارب هاوثون.
نظرٌة ماكرٌجر.
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السؤال  : 66أي مما ٌأتً لٌس من خصائص القائد التحوٌلً:
إدراك الحاجة إلً التغٌر ،وٌظهر ذلك من قدرة القائد علً إقناع االخرٌن بالحاجة إلً التغٌر.
ٌتمٌز بشخصٌة إلهامٌةٌ ،شجع التابعٌن وٌستثٌر فكرهم  ،وعلً درجة كبٌرة من االهتمام باألشخاص علً المستوي الفردي.
للقائد التحوٌلً حضور واضح ،ونشاط بدنً متفاعل ،حٌث ٌشارك الناس مشاكلهم ،وٌقدم لهم الحلول.
ٌتمٌز القائد التحوٌلً بأنه مؤثر جداا فً الناس  ،عندما ٌحدثهم ،مما ٌجعل االخرٌن ممن ال ٌستطٌعون الحدٌثٌ ،شعرون بأنه ٌعبر عما فً
أنفسهم  ،وٌعطً أهتماما وعناٌة خاصة لذوي االحتٌاجات الخاصة من التابعٌن علً المستوي الفردي .
السؤال  : 67أي من العبارات التالٌة لٌست صحٌحة:
ٌكافح القائد التحوٌلً لتغٌر الوضع الراهن ،بٌنما ٌرغب القائد غٌر التحوٌلً بإبقاء الوضع كما هو دون تغٌر
رؤٌة القائد التحوٌلً متطلعة إلً التغٌر المأمول ،بٌنما تنبثق رؤٌة القائد غٌر التحوٌلً من الوضع القائم دون تغٌرات.
ٌعمل القائ د غٌر التحوٌلً علً تحوٌل اتجاهات التابعٌن إلً دعم وتنفٌذ التغٌرات الجذرٌة .بٌنما ٌعمل القائد التحوٌلً علً البحث عن
اإلجماع فً األراء واالعتماد علً األوامر والتوجٌهات المباشرة.
ٌعمل القائد التحوٌلً علً استخدام الوسائل غٌر االعتٌادٌة وتجاوز المألوف
السؤال ( :68إذا دفع الناس لشخص أخر تأمٌنا ا فً صورة ذهب أو فضة أو أي شًء اخر فإن علٌه ان ٌرٌه لشاهد ،وأن ٌدون العقود
الالزمة ،واذا اعطى التاجر عمٌالا له ،غالالا أو أصوافا ا أو زٌتا ا أو سلعة تجارٌة ،فإن على العمٌل أن ٌدون قٌمه السلعة كتابة ،ثم ٌدفع ما
استدان من المال للتاجر ،وللعمٌل ان ٌتسلم من التاجر اٌصاال مختوما بالمال الذي ٌعٌده الٌه ،فإذا أهمل العمٌل ولم ٌتسلم عن اٌصاالا ال
ٌحتسب له)
األشنونة البابلٌة
قانون حمورابً
وصٌة الوزٌر المصري ،بتاح حوتب
قانون حمورابً
السؤال 69
من اركان القٌادة فً االسالم:
العدل واالنصاف
القٌادة تكلٌف ومسئولٌة.
الشوري
البر والرحمة
السؤال 71
من نظرٌات المدرسة ......................نظرٌة اإلدارة العلمٌة :
الحدٌثة
السلوكٌة .
التقلٌدٌة
االنسانٌة
السؤال 71
تمٌزت هذه الحضارة بفن العمارة والنحت والنقش والكتابة ،واالهرامات .
المصرٌة
البابلٌة
االغرٌقٌة
الصٌنٌة
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السؤال 72
ركز ................من أصحاب الفكر السلوكً علً السلطة المقبولة كأساس لوجود القٌادة وذلك ألن السلطة الحقٌقٌة فً رأٌهم ال تفرض
علً الجماعة وإنما تقبلها الجماعة قبوال إختٌارٌا ا .
اإلدارة الحدٌثة
اصحاب الفكر المنهجً
اإلدارة التقلٌدٌة
فرانس

السؤال 73
تقوم نظرٌة المسار إلً الهدف (أن علً القائد أن ٌوضح للعاملٌن معه الطرق التً ٌمكن أن توصلهم إلً أهدافهم ،والمسار واالسالٌب
المؤدٌة إلً ذلك ،وٌعنً هذا أن فعالٌة القائد تتوقف علً ما ٌحدثه سلوكه ونمط قٌادته من أثر رضا علً العاملٌن وتحفٌزهم )
صواب
خطأ
السؤال 74
أهم ما ٌمٌز الحضارة الرومانٌة ،انها عرفت منصب الرقٌب (المدعً العام )وٌتمتع بسلطات أهمها :االشراف علً سجالت المواطنٌن
وممتلكاتهم ،الرقابة علً االخالق
واآلداب العامة .
صواب
خطأ
السؤال 75
أن فكرة العالقات االنسانٌة تعنً ذلك العلم الذي ٌستمد أصوله من علم النفس وعلم النفس االجتماعً ،الذي ٌهتم بالمشكالت االنسانٌة التً
تظهر فً محٌط التنظٌمات
الكبٌرة ،وذلك من واقع أن العوامل االنسانٌة والشخصٌة وغٌر الرسمٌة ،تمارس تأثٌراا حاسما علً الكٌفٌة التً ٌتحقق بها األداء .
صواب
خطأ
السؤال 76
وهو المنبعث من الصفات والسمات الشخصٌة الحمٌدة والممٌزة التً ٌملكها القائد ،والتً ٌستخدمها فً توجٌه مرؤوسٌه والتأثٌر علٌهم.
تأثٌر السمات الشخصٌة.
تأثٌر القرنٌة.
تأثٌر المعرفً
التأثٌر المرجعً
السؤال 77
دوجالس ماكرٌجر ،من انصار المدرسة االنسانٌة ،وذلك من خالل نظرٌته التً طرح فٌها رؤٌته للفلسفة اإلدارٌة فً التوجٌه والرقابة ،التً
طرح فٌها افتراضاته حول فلسفة
المدٌر فً ظل المدرسة الكالسٌكٌة ،وفً ظل المدرسة االنسانٌة وعالقة كل منها بالسلطة وقسم العاملٌن إلً فئتٌن هما (x) (y).
صواب
خطأ
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السؤال 78
ٌري تشستر برنارد أن أفضل أنوع التنظٌم هو التنظٌم الرئاسً ،الذي ٌخضع فٌه كل شخص إلً رئٌس معٌن ،وٌخضع فٌه الرئٌس إلً
رئٌس أعلً منه ،وذلك ألنه ٌحقق
التعاون بٌن العاملٌن ،حٌث ٌخضع الجمٌع لسلطة مركزٌة فً نهاٌة االمر ،كما ٌترتب علٌه الحد من حرٌة المرؤوسٌن فٌقلل االحتكاكات
بٌنهم ،وتوصل برنارد إلً أن
التنظٌم ٌقوم علً ثالث عناصر :التعاون ،والتنسٌق ،واإلدارة .
صواب
خطأ
السؤال 79
نمط القائد المتخاذل او المنعزل  :اهتمامه منخفض للغاٌة بالعمل والعاملٌن وبدون أي كفاءة قٌادٌة وعندما ٌتوافر لدٌه عنصر الكفاءة ٌتحول
الى قائد بٌروقراطً ٌهتم بتطبٌق النظام وبالتفاصٌل على حساب اهداف المنظمة والعاملٌن بها .
صواب
خطأ
السؤال 81
من عناصر القٌادة اإلدارٌة:
التخطٌط.
التنظٌم.
الرقابة.
وجود جماعة
السؤال 81
من تبرٌرات استخدام أسلوب اللٌن.
أن بعض العاملٌن ال ٌمكن أن ٌنفع معهم أسلوب الشدة.
أن الحوافز السلبٌة ال ٌمكن أن تحفز األفراد علً العمل.
أن العالقات االنسانٌة وحدها الٌمكن ان تحقق السعادة والرضً والتفاهم بٌن العاملٌن.
ان االشباع الذي ٌحصل علٌه الفرد من العمل ٌتوقف علً طبٌعة العمل ودوافع الفرد وقدراته
السؤال 82
قال واٌت :أن حٌات المنظمة وروحها ال تنبعا من هٌكلها التنظٌمً وأنما تنبعان إلً حد كبٌر من خصائص القٌادة اإلدارٌة فً المنظمات،
وحسن استخدام منجزات  .العصر العلمٌة والتكنولوجٌة ،لالستفادة من تطوٌر العمل واألداء وتحقٌق األهداف المواكبة ركب التطور السرٌع
وهكذا أصبحت وظٌفة القٌادة عمالا ٌؤثر فً التنظٌم نفسه وفً أهدافه وفً تطور المجتمع ذاته .
صواب
خطأ
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السؤال83
ٌحدد القائد فً هذا النمط ما هو متوقع من المرؤوسٌن عمله ،كما ٌجعلهم علً دراٌة تامة بما
هو متوقع منهم إنجازه بإالضافة إلً إتباع النظم واإلجراءات وجدولة العمل
القٌادة الداعمة والمشجعة
.القٌادة المشاركة
القٌادة التوجٌهٌة) األمرة(
القٌادة المنجزة.
السؤال 84
ركز  ................علً الفرد بإعتباره ركٌزة القٌادة من منطلق أن القائد ٌتمتع بصفات فردٌة ونفسٌة وشخصٌة
متمٌزة ومزروعة فً نفسه بحٌث تجعل منه قائداا ناجح اا
المدخل الفردي
المدخل االجتماعً
المدخل التقلٌدي
المدخل التوقٌفً
السؤال 85
توضح خرٌطة....................كمٌة العمل الذي تؤدٌه كل من اإلدارات فً المصنع ،وتبٌن الوقت الضائع دون
استخدام  .خرٌطة تقدم العمل
خرٌطة سجل األلة
خرٌطة التصمٌم  .خرٌطة سجل العامل

ال تنسونا من صالح دعائكم
سبحان هللا وبحمده  ،سبحان هللا العظيم
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