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 مفهوم القيادة اإلدارية وأنواع القادة

  -:تعرف القيادة اإلدارية

صدار األوامر   بأنيا النشاط الذي يمارسو القائد اإلداري في مجال اتخاذ صدار القرار وا  وا 
واإلشراف اإلداري عمى اآلخرين باستخدام السمطة الرسمية وعن طريق التأثير واإلستمالة 

وبين والقيادة اإلدارية تجمع في ىذا المفيوم بين استخدام , بقصد تحقيق ىدف معين
ستمالتيم لمتعاون لتحقيق األىداف.  التأثير السمطة الرسمية لمتأثير عمى العاممين وا 

 المفهوم الحديث لمقيادة

  القيادة ىي عممية إليام األفراد ليقدموا أفضل ما لدييم لتحقيق النتائج المرجوة.

د لمتحرك في االتجاه السميم, والحصول عمى التزاميم, وتحفيزىم وتتعمق بتوجيو األفرا
  لتحقيق المنظمة.

  أدوار القائد

 ىناك دورين أساسين لمقادة يجب عمييم االىتمام بيما وىما:

 أوال : إنجـــاز الميمـــة

 ثانيــا : تحقيق التواصل مع معاونيــو.

 القــيادة

 س ثمة قيادة واحدة.يوجد في الحياة العديد من القيادات ولي

فالقيادة موزعة بين األفراد وىي ليست حكرا عمى الفرد الذي يتربع عمى القمة في المنظمة 
 أوالشركة, ولكنيا كامنة في أي فرد وعمى أي مستوى.

أن الميمة األساسية لمقادة ىي شحن األحاسيس الطيبة في نفوس أولئك الذين يقودونيم, 
والذي ىوعبارة عن مخزون من  –من أشكال الرنين  وذلك عندما يخمق القائد شكال
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وبالتالي فإن جذور وظيفة القيادة   اإليجابية تؤدي إلى تحرير كل ما ىوخير في الناس.
 ىي في أساسيا عاطفية.

 

 صفات القــائد االداري

 ( أن يكون محنك وخبير.1

 ( أن يتعرف عمى مواطن الضعف ويعمل لمقضاء عمييا .2

 القوة ويعمل عمى تنميتيا .( ويكتشف نقاط 3

 ( أن يتحمي باإلنسانية واألخالق الطيبة .4

 ( ال يميز بين افراد فريقو أوالمجتمع الذي يتولي قيادتو.5

 ( أن يكون قدوة .6

 ( أن يكون مستمعا جيدا .7

 ( ان يحسن اختيار معاونيو ممن يعمموا لصالح مجتمعيم فقط .8

 

 أنواع القــادة

 السمبـــــي -1

 فرد ىنا يعمل ما يراه مناسبا.كل • 

 ال يوجد نظام وال مسؤوليات وال أىداف.  •

فالنظام غير موجود والمسئوليات غير محددة, واليدف غير واضح, وبذلك تعم الفوضى • 
 ويشيع الفساد واإلىمال 
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 الدكتاتور -2

 يتصرف بمفرده , وال يخضع ألحد  يفرض خطتو عمى العاممين معو ويمزميم بالتنفيذ,• 
 ويفرض عمى الجميع أن يخضعوا لو .

يكون صالحا في تصرفات , وخاطئا في تصرفات أخرى لكنو في سمطتو الدكتاتورية قد • 
يخطو خطوات واسعة نحو اإلصالح إن أراد ذلك لكنو فيما يقوم بو يكون وحده , وال 

 يستطيع أن يحصل عمى تجاوب صادق من العاممين معو. 

سو مجموعة من المؤيدين "أو المنافقين " ويحاول المخمصون لو يجتذب الدكتاتور إلى نف• 
 انتقاده وتوجييو , ولكن كبرياءه ال يعاونو عمى ذلك .

  يصعب عميو أن يكتشف من ىو المخمص ومن ىو المنافق لو . • 

 يقمل القائد الدكتاتور من قيمة العاممين معو , ومن تجاوبيم االيجابي معو فيما يحدث• 

كتاتور العاممين معو فيحرميم حرية التحدث عن األخطاء أولفت النظر إليو , يكبت الد• 
فتكون النتيجة أن الفساد يستشري في كافة أنحاء العمل , وبذلك يتعطل العمل الفعال 

 وااليجابي.

 البيروقراطي -3

ال يمثل من يقودىم .. فيو يسعى أن يحفظ مكانو ومكانتو عن طريق جياز مكتبي • 
 و وبين العاممين معو.يباعد ما بين

الموائح المكتبية بالنسبة لو أىم من العمل ذاتو , فيو ييتم أكثر باإلجراءات والروتين • 
 أكثر من اىتمامو بالعمل .

ييرب من المسئولية بتوزيعيا عمى عدد من األفراد , فال تبدو أمامو مالمح األخطاء • 
 وبذلك يتصرف كل واحد كما يتراءى لو .

 مبيروقراطي ىو متابعة باإلجراءات أوال ..أىم دور ل• 

  وسرعان ما تتحول باإلجراءات البيروقراطية الى وسيمة لتغطية األخطاء. .
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 الديمقراطي -4

 يتفاعل مع العاممين معو ويصبح واحد منيم.    •

 يصعب أن تميز بين القائد والعاممين معو.    •

 درك مكانتو ومسئوليتو.تنبع القرارات من الجماعة نفسيا , فكل فرد ي    •
 


