
تخصص تدرٌب العاب القوى 

 الرابعةالفرقة 

 الفرق بٌن اإلدارة والقٌادة
 



   Management  اإلدارة

 لكل أساسٌا   متطلبا   تعد إذ حٌاته، فً أهمٌة اإلنسانٌة النشاطات أكثر من اإلدارة تعتبر

 .االجتماعٌة العلوم ضمن اإلدارة وُتدرج بها، والمتحكم لألمور المنظم فهً المجاالت،

 التخطٌط، بالترتٌب وهً بها تناط محددة وظائف تؤدي عملٌة عن عبارة بأنها تعرف

 جمٌع الخمسة الوظائف لهذه وتخضع والرقابة، والتوجٌه، والتنسٌق، والتنظٌم،

 بالمنشأة التقدم لتحقٌق سعٌا   بشرٌة وعناصر مادٌة، موارد من المنظمة موجودات

 .النتائج ضل لتحقٌق أقل وتكالٌف وجهد وقت واستغالل

 لوجود وذلك والمجتمعات األفراد حياة في عميق تأثير ذات اإلدارة تعتبر

 والسياسية، واالجتماعية االقتصادية المجاالت وبين بينها وطيدة عالقة

 واستغاللها االقتصادية الموارد استقطاب مهمتها االقتصادي بالشأن فتكون

 في أما حاجاتهم، وإشباع والسوق األفراد متطلبات لتحقيق وتسخيرها؛

 .ورفاهية وتقدما   رقيا   فتحقق االجتماعي المجال



ٌّن، وهما أنواع اإلدارة  :تقسم اإلدارة بشكل عام إلى نوعٌن رئٌسٌ

 Public administration العامة اإلدارة
 الطبٌعٌة اإلمكانٌات من مجموعة على بحٌازته اإلدارة أنواع من النوع هذا ٌمتاز 

 األهداف وتحقٌق إنجاز على البشري العنصر مساعدة فً تساهم التً والمادٌة والفنٌة

 .به المناطة بالواجبات القٌام وضمان المنشودة

   Business administration األعمال إدارة

 الخروج لٌتم إنجازها؛ ٌتم والعملٌات واألداء النشاطات من مجموعة عن عبارة وهً

 وٌعتبر البدٌلة، القرارات من مجموعة بٌن من المناسب القرار اتخاذ إلى النهاٌة فً

 األفراد أمور وتنظٌم ترتٌب إلى تهدف عالمٌة، عملٌة بأنه اإلدارة من النوع هذا

 من البشري العنصر به ٌقوم ما توجٌه بغٌة وفاعلٌة بكفاءة الموارد على والسٌطرة

 .المرجوة األهداف لتحقٌق أنشطة

 : (Planning) التخطٌط وظائف اإلدارة

وهً أولى وظائف اإلدارة فً أٌة منشأة، وهً عبارة عن عملٌة رسم سٌاسات المنظمة 

وتحدٌد أهدافها، والكٌفٌة التً ٌجب تحقٌق هذه األهداف بها، أي أنها ترسم مخطط سٌر 

 عملٌات المنظمة منذ انطالقتها وتأسٌسها



 :organizing التنظيم

 للقٌام المناسبٌن األفراد على المسؤولٌات تقسٌم بعملٌة اإلدارٌة الوظٌفة هذه وتهتم

 خالل من المنظمة تعمل وكما وإنجازها، لتحقٌقها المناسبة اإلدارٌة المستوٌات و بها،

 المنظمة ومستوٌات وحدات بٌن والعمودٌة األفقٌة العالقات رسم على التنظٌم وظٌفة

  directing التوجيه

 سٌاسة عن والكشف والتوجٌهات القوانٌن إصدار عن عبارة وهً القٌادة، أٌضا   وتمثل

 للمنظمة المنشودة األهداف تحقٌق طرق إلى وإرشادهم المنظمة، فً للعاملٌن المنظمة

 وتسخٌرها الشخصٌة المهارات وتحفٌز المنظمة لموارد األمثل االستغالل خالل من

 .المطلوب بالعمل للقٌام

  controlling   الرقابة 

وتعتبر هذه الوظٌفة من آخر الوظائف المناطة باإلدارة، وتقع على عاتقها مسؤولٌة 

الكشف عن نقاط قوة المنظمة وتنمٌتها وعن نقاط الضعف ومعالجتها، وتقٌٌم جودة 

 المنتجات، والكشف المبكر عن االنحرافات والتنبؤ بها قبل وقوعها وخلق حلول لها



   Leadershipالقٌــــادة 

 خالل من المنشودة األهداف تحقٌق على العاملة واألٌدي األفراد ترغٌب على القدرة امتالك هً

 تأثٌر وللقٌادة مباشر، غٌر بأسلوب وإقناعهم باآلخرٌن التأثٌر على القٌادة وتركز بهم، التأثٌر

 باتجاه األفراد سلوك توجٌه على القدرة أنها كما وتحقٌقها، األهداف إنجاز فً علٌهم عمٌق

 . وإنجازها األهداف تحقٌق مع ٌتماشى

 مهارات القٌادة

 التً والصفات المهارات من بمجموعة ٌتصف أن ٌجب بنجاح مهمته إنجاز من القائد ٌتمكن حتى

 باآلخرٌن والتأثٌر هدفه تحقٌق على تحفّزه
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 أهمية القيادة 

 .  تلعب القٌادة دورا  مهما  فً التواصل بٌن العاملٌن وإدارة المنظمة وخططها وتصوراتها المستقبلٌة•

 .  إلى توجٌه جهود العاملٌن فٌها وتوحٌدها نحو أهداف المنظمة وتحقٌقها بالشكل المطلوبتسعى •

 .  على تحفٌز األفراد لتحقٌق األهداف من خالل تنمٌة مهاراتهم وتدرٌبهمتعمل •

 .على ما ٌواجه المنظمة من مشكالت وتضع خططا  مستقبلٌة للتنبؤ بهذه المشاكل وإٌجاد حلول لهاتسٌطر •

 أنواع القٌادة 

 .  الدٌمقراطٌةالقٌادة                : القٌادة األوتوقراطٌة

 اإلجرائٌةالقٌادة                 . الموقفٌةالقٌادة               . الحرةالقٌادة 

 : معلما  القائد ،  1 القٌادة  أدوار

وٌكمن دور القائد كمعلم باستمراره فً تعلٌم مرؤوسٌه أمور العمل وإعالمهم بما 

ٌستجد من معلومات ومهارات خاصة فً العمل، كما ٌترتب علٌه تعلٌم مرؤوسٌه ما هو 

 مقبول ومرفوض من سلوكٌات فً المنظمة



 : مستشارا  القائد ،  2

 لمشكالتهم حلول إلى لٌرشدهم لهم واإلصغاء المرؤوسٌن لمشاكل االستماع المدٌر من ذلك وٌتطلب

   .وقوعها حال فً بٌنهم النزاعات وحل المرؤوسٌن بٌن المشكالت وقوع وتفادي ونصحهم،

 : قاضٌا  القائد ، 3

وٌتمثل ذلك من خالل قٌامه بمتابعة أداء المرؤوسٌن وتقٌٌمه، واتخاذ اإلجراءات القانونٌة الالزمة بحقهم 

 وحل النزاعات وفضها، والعدل بٌنهم، وتنفٌذ سٌاسة المنظمة

 : قاضٌا  القائد ،  4
هذا الدور ٌعتبر القائد حلقة وصل بٌن اإلدارة العلٌا والمرؤوسٌن، إذ ٌنقل لإلدارة العلٌا ما ٌواجه  وفً

 . العاملٌن من مشاكل وهموم واقتراحات وشكاوى، وٌنقل للعاملٌن رد اإلدارة العلٌا ووجهات نظرهم

ٌّن وهما القٌادة صادرم  تصنف مصادر القٌادة إلى قسمٌن رئٌسٌ

 المصادر الرسمٌة.  1

وهً التً تستمد تأثٌرها باإلجبار من خالل فرض العقوبات على من ٌتجاوز أو ٌقوم بمخالفة للعمل ومنح 

الثواب لمن ٌأتً بعمل مثالً، وٌوصف هذا النوع بأنه قوة إكراه، وكما ٌستغل المسؤول القوة القانونٌة 

 . المناطة به فً مركزه فً السلم التنظٌمً



 2رسمٌةالغٌر   المصادر.  1

وتعتبر بأنها ذاتٌة وشخصٌة، وترتكز على ما ٌمتلكه الشخص المسؤول من صفات وقدرات شخصٌة تمكنه 

من جذب األفراد والتأثٌر بهم بأسلوب إٌجابً وممٌز، وكما ٌمتاز بقدرته على االتصال المباشر بمرؤوسٌه 

 .ومناصفتهم همومهم وتقدٌم النصح واإلرشاد لهم وتوجٌههم

 الفرق بٌن القٌادة واالدارة

 كبٌر اختالف هناك الواقع فً أنه إال المعنى، نفس أنهما وٌعتبر والقٌادة، اإلدارة مفهومً بٌن الكثٌر ٌخلط

 منهما، كل علٌه تركز ما هً والقٌادة اإلدارة بٌن األهم االختالف ونقطة ناحٌة، من أكثر من المفهومٌن بٌن

 إهمال مع المنظمة فً المادٌة والمكونات األداء نتائج أي المخرجات على تركٌزها كل اإلدارة تضع إذ

 وبتنمٌة به وتهتم البشري العنصر على كبٌر بشكل تركز إذ القٌادة فً تماما   ذلك وعكس البشري، العنصر

 .األهداف وإنجاز العمل أداء على لتحفٌزه وتدرٌبه؛ وقدراته مهاراته

 ومهاراته قدراته على باالعتماد باألفراد بالتأثٌر القائد ٌهتم إذ الطرفٌن، بٌن واضحة فروقا   هناك أن كما

 العملٌة فً العاملٌن إلشراك وعقالنٌة بحكمة وٌتعامل اهتمام، محط بأنهم العاملة األٌدي وٌشعر الشخصٌة،

 العالقة شكل تحدد ال حتى الرسمٌة والصالحٌات له الموكلة السلطة استخدام عن البعد كل وٌبتعد اإلدارٌة،

 .مرؤوسٌه وبٌن بٌنه

 بٌد واألخذ المستمر، للتغٌٌر دائما   وٌسعى راهن، وضع أي فً تطرأ التً التغٌرات القائد ٌواكب كما

 وال الخاص، بأسلوبه وٌحفزهم التغٌٌر على اآلخرٌن وٌشجع وازدهارها، المنظمة لتقدم مرؤوسٌه

 .العمل فً الوظٌفً المسمى فً فرقا   هناك بأن ٌشعرهم



أما المدٌر فٌكون على عكس القائد بجمٌع ما ذكر، إذ ٌلجأ المدٌر إلى إجبار المرؤوسٌن على أداء الوظائف 

وتحقٌق أهداف المنظمة باالعتماد على مجموعة من اإلجراءات والقوانٌن التً رسمتها اإلدارة العلٌا فً 

المنظمة، وتتصف العالقة بٌنه وبٌن مرؤوسٌه بأنها رسمٌة جدا ، حٌث تخلو من العاطفة والمشاعر نظرا  

.إلهمال العنصر البشري فً المنظمة : 

كما أن المدٌر ال ٌهتم إلحداث تغٌٌرات بل إنه ٌسعى لتحقٌق ما رسمته المنظمة دون تقدم أو نمو ملحوظ فً 

أداء المنظمة وبالتالً تبقى على شكلها االعتٌادي، وباإلضافة إلى ذلك فإن المدٌر ٌتصف بأنه ذو تخطٌط 

قصٌر األجل، لذلك ال ٌهتم للتغٌٌر بل ٌركز كل تفكٌره فً الوقت الراهن للمنظمة وٌهمل الوضع المستقبلً 

 .لها، وٌشار إلى أن المدٌر بٌنه وبٌن مرؤوسٌه فجوة واسعة بسبب االهتمام بالمسمٌات الوظٌفٌة


