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 القيادة



 المٌادة-

تعرٌفات المٌادة  -  

 بٌن المٌادة واإلدارةالفرق -

عناصر المٌادة اإلدارٌة -  

نظرٌات المٌادة اإلدارٌة -  
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 القيادة



تنطوي المٌادة على عاللة تبادلٌة بٌن من ٌبدأ بالفعل وبٌن من ٌنجزه وهذه العاللة 

-:ٌترتب علٌها تمثٌل دورٌن متباٌنٌن  

 
 

من ٌتولى المٌادة بالعمل وهو المائد ووظٌفته    •
 إعطاء األوامر وهذا حك ممصور علٌه 

الدور 
 األول

 

هم من ٌنجزون العمل ووظٌفتهم تنفٌذ          •
 األوامر

الدور 
 الثانً

وتعنً كلمة قائد الشخص الذي ٌوجه أشخاص آخرٌن وٌقبلون هذا التوجٌه، والقٌادة بهذا المفهوم 

هً عملٌة رشٌدة طرفاها شخص ٌوجه وٌرشد والطرف األخر أشخاص ٌتلقون هذا اإلرشاد الذي 

 ٌهدف إلى تحقٌق أغراض معٌنة
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 القيادة



 األفراد

شخص لادر على التأثٌر 
 اإلٌجابً على األفراد

 تحمٌك هدف معٌن

 

تعرٌفات القٌادة  -  
على التأثٌر فً اآلخرٌن، بحٌث تدفعهم إلى تحمٌك أهداف معٌنةالممدرة   

وبتختص بالتأثٌر الفعال على نشاط الجماعة وتوجٌهها لبلوغ الهدف المطل -    
عٌن،وهً فن التنسٌك فن التأثٌر فً األفراد وتوجٌههم وتعاونهم فً سبٌل الوصول إلى هدف م -    

بٌن األفراد والجماعات وتحفٌزهم نحو تحمٌك الهدف المنشود      
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ٌكون تعاون وانسجام فً فالمائد الفعال هو الذي ٌعمل على تنمٌة العاللة بٌن مرؤوسٌه، بحٌث 

 ى تحمٌك األهداف المرجوةالعمل مع التوفٌك بٌن مصالح العاملٌن والمؤسسة، حتى تتاح الفرصة إل
 

عناصر 
 المٌادة

طبٌعة وأهداف 
المؤسسة أو 

 المنظمة

طبٌعة 
المرؤوسٌن 

 ومستواهم الثمافً

شخصٌة المائد 
 وسلوكه
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عملٌة تحمٌك أهداف الشركة بواسطة تنظٌم •
الموارد المادٌة والبشرٌة بشكل فعال، 

والمحافظة على اتزان المنظمة فً وضع 
 دٌنامٌكً متزن مع الظروف البٌئٌة

 اإلدارة

لها صلة وثٌمة بموة العاللات بٌن المائد •
ومرؤوسٌه، وٌحتاج المائد لمركز لوة حتى 

 ٌستطٌع التأثٌر على طرٌمة عمل المرؤوسٌن

 

 

 

 المٌادة

لوحظ أنه من الصعب جداً التمٌٌز بٌن المٌادة واإلدارة لذا فإنه ٌمكن 

 استخدامهما بنفس المعنى



عناصر 
المٌادة 
 اإلدارٌة

تحمٌك الهدف 
 الوظٌفً

توجٌه المرؤوسٌن 
 وتوحٌد جهودهم

عملٌة تأثٌر 
المدٌر على 
الموظفٌن 
 ووسائله

 لوة اإلكراه

 الموة الفنٌة

 لوة اإلعجاب

 لوة المكافأة

 الموة الشرعٌة

 أهداف التنظٌم

أهداف مجموعة 
 أعضاء التنظٌم

األهداف الشخصٌة 
 للمدٌر

األهداف الشخصٌة 
 للموظف
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نظرٌات 
المٌادة   

نظرٌة 
 السمات

المصفوفة 
 اإلدارٌة

أنظمة 
 لٌكرت

نموذج 
رٌدن ثالثً 

 األبعاد

المٌادة 
 المولفٌة
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هذه النظرٌة على أن بعض األفراد ٌصبحون لادة ألنهم ولدوا وهم ٌحملون صفات المٌادة تعتمد 

وتفترض أن الجانب الرئٌسً الذي ٌؤدي إلى إنجاز التغٌٌرات االجتماعٌة ٌمكن أن ٌتحمك من 

 خالل أفراد من ذوي المواهب والمدرات العالٌة أو االستثنائٌة

 الرجل العظٌم

هو المائد الذي ٌحتل مكانة متمٌزة بٌن أعضاء الجماعة التً ٌعمل فٌها أو ٌنتمً إلٌها بحٌث ٌكون 

-:مثاالً لالعتزاز والفخر من لبل اآلخرٌن ومن ممٌزات هذا المائد  

 الشهرة

الذكاء   

 االستماللٌة

 سهولة اإلنجاز

 التكٌٌف االجتماعً 

 كما اعتبره البعض بأنه الشخص الذي ٌمكن أن ٌكون لائداً رسمٌاً وغٌر رسمً فً الولت نفسه
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 ( نظرٌة الرجل العظٌم)نظرٌة السمات 



(9،1)  

(1،1)  

(9،9)  

(1،9)  

(5،5)  

التركٌز 

على 

 العاملٌن

 التركٌز على اإلنتاج

األسلوب المٌادي إلى  وموتونلمد صنف بلٌن 
خمس مجموعات رئٌسٌة اعتماداً على بعدٌن 

:أساسٌن هما  
التركٌز على اإلنتاج -  
التركٌز على العاملٌن -  
 

األسلوبٌن بكالال ٌهتم كثٌرا ( 1،1)األسلوب *   

ٌعبر عن التركٌز بشكل كبٌر ( 1،9)األسلوب * 
على اإلنتاج دون األخذ فً عٌن االعتبار العاملٌن 

 الذٌن ٌمومون بعملٌة اإلنتاج 
ٌهتم بشكل أساسً بالموى ( 9،1)األسلوب * 

البشرٌة واحتٌاجاتهم  وحل مشاكلهم داخل وخارج 
 العمل على حساب االهتمام برفع مستوى اإلنتاج

ٌحمك التوازن بٌن كافة األنماط ( 5،5)األسلوب * 
 المختلفة

البعدٌن وٌعتبر أكثر  بكالٌهتم ( 9،9)األسلوب * 
 فعالٌة من األنماط األخرى 
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 وموتون لبلٌك االدارٌةالمصفوفة 



معٌنا فً المٌادة بل تعتمد على حسن تصرف المائد ومعرفته بكامل  اسلوباال تعتمد هذه النظرٌة 
 االدارٌة االسالٌب

الذي ذكر ان مواصفات وظروف المولف او الحالة هً التً تحدد ( فٌدلر)ومن مؤٌدي هذه النظرة 
ولذلن فإن النمط الذي بالئم المولف ٌجب ان ٌأخذ فً  االداريالذي ٌجب ان ٌتخذه المائد  االسلوب

 -:اعتباره عددا من الموالف مثل
 مولع المشروع
 ظروف العمل

 طبٌعة الموى العاملة

 المؤسسة اهداف
هذه العوامل لد تؤثر دون شن على العاللات بٌن المائد ومرؤوسٌه فً مجال العمل وكذلن على 

 -:المٌادة وهذه العوامل اسلوبثالثة عوامل رئٌسة من شأنها التأثٌر على  فٌدلرالفاعلٌة ولد حدد 
 العاللة التً تنشأ بٌن المائد واألفراد  

 هٌكلٌة العمل ومدى وضوحه 
 مركز المائد ومدى نفوذه وسلطته
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 نظرٌة القٌادة الموقفٌة



المؤسسة او المنظمة ٌعتمد على مدى مساهمته فً تكوٌن  اهداففً تحمٌك  االداريان نجاح المائد 

فرٌك عمل متجانس وتنظٌم عملٌة الحوافز والمدرة على التعامل مع المتغٌرات وكذلن المساهمة 

 .فً تحمٌك التنمٌة الذاتٌة للعاملٌن، واتخاذ المرارات السلٌمة

 -:هو االداريفالمرار 

البدائل المتوفرة من الناحٌة الفنٌة وااللتصادٌة وذلن بعد دراسة النتائج المتولعة من  افضلاختٌار 

بناءا على دراسة مستفٌضة فً وجود المعلومات الكاملة حول  االداريكل بدٌل ٌمكن اتخاذ المرار 

 -:موضوع المرارات وتشمل عملٌة اتخاذ المرارات

 تعرٌف المشكلة -

 جمع المعلومات وتحلٌلها -

 تطوٌر الحلول ودراسة نتائجها -

 اختٌار البدٌل األمثل -

 تنفٌذ المرار ومتابعته -

 تمٌم المرار وعملٌة التغٌٌر -
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 الخالصة




