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عالة  
ة  الف  داري  ادة  الإ  ي 

  الق 
• اح ج 

وق  والن   ف 

م  دي  ق  عداد وت  :ا   

الق  الطجان  . د  د الج   عماد عب 

دارة    سم ا 
ق  اد  مساعد ت  عمالا سي   الإ 

ة   ب  ساي 
ن  ة  والإ  داري  علوم الإ 

ة  ال  كلب 



 احفاق مهنً 
 .االبتسامة •

 . المشاركة الفعالة•

 .االختالف فً الراي ال ٌفسد للود لضٌة•

 إغالق المحمول       •
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انجهست انخذرٌبٍتأهذاف       
 

:، ٌكون المتدرب لادرا على الجلسة التدرٌبٌةبعد االنتهاء من   

.تطور الفكر االدارٌةالتعرف على   

.مفهوم المٌادة ومفهوم الفعالٌة والكفاءة التعرف على   

.الفرق بٌن المائد والمدٌر ونظرٌات المٌادة التعرف على   

.أهم مهارات المٌادة الحدٌثة على التعرف   

التعرف على كٌفٌة إدارة الذات   

.الولت إدارة التعرف على كٌفٌة   

.التعرف على كٌفٌة إدارة االجتماعات  



 انقٍادة فً حطىر انفكز اإلداري



د    لق 
ركت   ف  ا ت  ارات   لي  ة   الحض  ب  ساي 

ن  ي   الإ 
ها من   الت 

ن  ي  ارة   ي  ة   الحض  ة   المصري  لب  اب   والي 
ة   ب  ي  ة   والصب  ب  ق  رت  غ  ة   والإ  ب  ة   والروماي  سلامب  دل ما والإ  ود علي ي  كر وج 

داري   ف   ساعد ا 
ة ارات   هد  وء علي الحض  ش  طور الي 

هد والت  ش  لك علي ن  ة ما د  ركب  ا ت  ة لي   هد 
ارات   ار من   الحض  ب  ة   ا  كري 

ة   ف   .ومادي 



                            

ة                  داري  المدارس الإ   



ة  :ا ولإ        كب  ة  )المدرسة  الكلاسي  دي  لب 
ق   (:الت 

لور1. اب  ك ب   ف ردري 

ري  2.
ولهن  ات   ف 

ر3. ن  ب 
 ماكس ف 

  
مام  اح  الإهت  ي  الإي  ة   ب  ب  ساي 

وان ت  الإن   واهمال الج 
 



ا ً ي  اي  ة   مدرسة  :ب  ب  ساي 
ن  ات  الإ   :العلاف 

اة كلا من   ج 
ا الإت  مو هد 

هور وي 
ي  ظ 
ي  ساهمت  ف 

ة  الت  ارر  ن  الإ سماء الي  ي  د كان  من  ي   :ولق 

ور1. ج   (X & Y) ماكرت 

و 2. ون  مات   الت 

ارد 3. رب  رت  ت  مون   هرت   ساي 

اح   ي  ة  وا هملت  الإي  ب  ساي 
ن  ات  الإ  العلاف  مت   ب   ا هت 

 

 



اً      الي  ي  الإدارة  : ب 
 :المدرسة  المعاصرة  ف 

 
ها مدارس الإدارة  

ي  ظرحن 
ادي  الت  كار والمي 

ا من  الإف  راكمي  ا ت  ج  طور الإدارة  مر ت 
ة  من  ت  ل المرحلة  الراهب  مي  ي 

ضادي   ت  ان ت  الإف  د علي الج  ا كب  ة  والي  ب  لاي  ي  العق 
لة  ف  مي 

ة  المت  كب  كار المدرسة  الكلاسي 
ال اف  ر  لا ت  ة  ف  ق  السات 

ي  
وم ف  ا الت  لا الي هد  ة  وماب  لمب 

الع
ة  ومدرسة  الإدارة   روف راطب  ن  ة  الب  ري  ظ  ة الت  ادت  ي  ادي  العمل كما ب  ومي 

ة   ب  مات  الحدي 
ظ  مت 
ال
ي  
ة  ف  ا الإداري  ي  ر من  ممارساي  ن   كب 





 :اإلدارٌةالمٌادة  تعرٌف

:المٌادة  

هً عملٌة من خاللها ٌؤثر فرد فً مجموعة من االفراد لتحمٌك هدف 

. مشترن  

فن التأثٌر فً االخرٌن و توجٌههم بطرٌمة معٌنة ٌتسنى معها كسب 

.المنظمةفً الوصول الى أهداف وتعاونهم طاعتهم و احترامهم ووالئهم   



 :وهذا ٌعنً
 وجود شخص لائد 1.

 .وجود مجموعة أفراد تتم لٌادتهم2.

 .ممارسة مهارات التأثٌر 3.

 .استخدام هذه المهارات بمصد تحمٌك هدف4.



 التكلفة عن النظر بغض االهداف تحمٌك على المدرة مدى

 ٌساعد بما سلٌمة بطرٌمة المطلوبة األعمال بأداء وذلن

   .المخططة األهداف بلوغ على

 حدود فً مخططة أهداف تحمٌك على هالمدر مدى
 .والولت ، الجودة ، التكلفة من لكل محددة معاٌٌر



 انقٍادةبؼض انمبادئ اإلسالمٍت فً 



ادة   ي  ي  الق 
ة  ف  سلامب  ادي  الإ  عض  المي   ت 



 العدل
حكمتم واذا :)تعالىلال 

بٌن الناس ان تحكموا 

(.بالعدل  
 

 الشورى 
فً وشاورهم :)تعالىلال 

شورى وأمرهم ), (االمر

(.بٌنهم  

 المدوة الحسنة 
كان لكم فً لمد :)تعالىلال 

(.حسنةرسول هللا اسوة   
 

 حسن 

 المعاملة
جناحن لم واخفض :)تعالىلال 

(.المؤمنٌناتبعن من   
 



ا انفزق بٍن انمذٌز وانقائذ ؟م  

هو الشخص الذي تعهد إلٌه مهمة اإلشراف على وحدة أو  المدٌر 

التخطٌط :) جماعة عمل وهو مطالب بالمٌام بالوظائف اإلدارٌة وهً

 (.، والرلابةتوجٌه، والتنظٌم، وال

هً إحدى الوظائف اإلدارٌة للمدٌر وال ٌستطٌع المدٌر  المٌادة 

 .  المٌام بهذه الوظائف بنجاح دون أن ٌمتلن ممومات المٌادة الناجحة 

، كما سٌصبح لائداً مركزاً رئاسٌاً لٌس كل مدٌر أو رئٌس ٌشغل  
 .لائداً  أو الرئٌس ال ٌجعل من المدٌر الرسمً وحدهالمركز أن 



















 (.1940ـ39ـالبرت  لولدن), (العظٌمالرجل نظرٌة )نظرٌة السمات •

 :اإلدارينظرٌات السلون •

تطوٌرهاا وثام ), (م1964 موتاونو بلٌان : )من اشهر نماذجهاا الشابكة اإلدارٌاة•

 (.1985،  1978فً 

 :هماصممت لتوضٌح سلون المادة من خالل تصرفاتهم و تعاطٌهم مع محورٌن •

 .  باإلنتاجاالهتمام أـ     

 .بالموظفٌنـ االهتمام ب    

 





 بالبعدٌنٌولً اهتمام ضعٌف ( 1/1)المٌادة الفمٌرة أسلوب. 

 باإلنتاجٌولً اهتمام عالً ( 9/1)المٌادة المتسلطة أسلوب. 

 اإلنسانٌةٌولً اهتمام عالً بالعاللات ( 1/9)المٌادة اإلنسانٌة أسلوب  . 

 اإلنتاجٌولً اهتمام معتدل بالموظفٌن و ( 5/5)المٌادة المتوازنة أسلوب. 

 اإلنتاجٌولً اهتمام عالً بالموظفٌن و ( 9/9)المٌادة التكاملً أسلوب. 

 



 انحذٌثتنظزٌاث انقٍادة 



 :المولفٌةنظرٌة المٌادة •

فاً وثام تطاوٌره مارة أخارى ، (م1969 وبالنكاارد هٌرساً)تم تطوٌرها مان لبال •

 (.م1988ـ  1977)

 تفتاارض هااذه النظرٌااة أن المائااد الفعااال ٌمتلاان الماادرة علااى تشااخٌص متطلبااات

 . لذلنالمولف و تحدٌد مستوى نضج مرؤوسٌه و ٌكٌف أسلوبه المٌادي وفما 



 (.م1976هاوس ). الكارٌزمٌةالمٌادة نظرٌة •

 

 (.م1985باس ونمحها م طورها 1978أسسها بٌرنز وضع )التحوٌلٌة، المٌادة نظرٌة •

 

 (م1978أسسها بٌرنز وضع ), التبادلٌةالمٌادة نظرٌة •



 الصفات الشخصية للقائد
 الخلك الموٌم والنزاهة والشرف1.

 الذكاء والفطنة بعد النظر وسعة االفك2.

 الشجاعة والثمة بالنفس3.

 المدرة على التعامل مع الجمهور والتأثٌر علٌهم4.

 االستماع للرأي االخر5.

 المدرة على االتصال الجٌد6.

 متزن العمل والعاطفة7.

 المبادرة والرغبة فً التطوٌر8.

 ان ٌتحمل المسؤولٌة وما ٌرتبط بالسلطة9.



مصادر قىة 

انقائذ 

 انزسمً

= 
قىة 

انمزكش 

 انىظٍفً

قىة 

 انشخصٍت
+ 

 قىة انمكافأة 

 اإلكزاهقىه 

 انقىة انشزػٍت 

 قىة انخبزة

انقىة 

 انمزجؼٍت

 مصادر قىة حأثٍز انقائذ انزسمً 
Sources of Power and Influences 



انفؼانتمهاراث انقٍادة اإلدارٌت   

اختلف الكتاب فً توجهاتهم حول المهارات الالزمة للمٌادة إال أنهم اتفموا جمٌعاً على 

:عدد من المهارات السلوكٌة والتنظٌمٌة الالزمة للمٌادة اإلدارٌة ومن أهمها ما ٌلً   

  إدارة الذات. 

  إدارة الولت. 

 إدارة االجتماعات. 

  إدارة ضغوط العمل. 

  ( .الخالفات) إدارة الصراع 

 إدارة اإلخفاق. 

 إدارة التغٌٌر. 

 



 اإلدارة 

 الذاتٌة

 هً عملٌة االستفادة المصوى من مهاراتنا وإمكانٌاتنا إلنجاز

أهداف ذات لٌمة اعتماداً على نظام لٌمً صحٌح    

 أهداف 

 ذات 

 لٌمة 

كً تكون ذات لٌمة البد أن تستمد من نظام لٌمً صحٌح    

 المٌم هى اعتمادات ٌؤمن بها الفرد وتنعكس على سلوكه

وهى األساس لإلدارة الذاتٌة الناجحة   المٌم 

 إدارة الذات



لدرة على التحكم بالذات+ رسالة واضحة    

 

حسن التعامل مع + النضج (+ االستماللٌة)   

 

إدارة ذاتٌة ناجحة= اآلخرٌن   

 أسس إدارة انذاث



معولات    

 إدارة 

 الذات

 

 

 االعتماد بعدم أهمٌة إدارة الذات

 تأثٌر األفراد حولنا على تطلعاتنا وتعاملنا مع ذاتنا 

 عدم المعرفة بما نرٌد تحمٌمه ؟؟ 

 أو عدم اإلٌمان بإمكانٌة تحمٌك ما نهدف إلٌه ؟ 
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 سمات 

 إدارة 

  الذات

 

  

 نمو الشخصٌة 

  االنتمال من االعتماد على الغٌر إلى االستمالل ثم االعتماد المتبادل

 تبنً مفاهٌم التدرٌب والتعلم والتعلٌم كمداخل لتنمٌة المواهب 

 تنمٌة مهارات التعامل مع اآلخرٌن 

التغلب على المماومة –فهم اآلخرٌن  –تمبل النمد  –اإللناع   



 إدارة انىقج
:تعرٌف إدارة الولت   

توفير استغالل وقت العمل الرسمي للتركيز على النشاطات التي تجعل من المدير 
قائداً فعاالً ومن المسئولين اآلخرين كالموظفين أشخاص يسعون إلى اإلنجاز بكفاءة 

.وإنتاجية عالية وإخالص وأمانة   

:أهمٌة الولت   

.مورد ناضب ال يمكن تخزينه أو تجميعه أو تجزئته أو حفظه أو إيقافه   
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.كثرة األعمال الورقية   

.المقاطعات   

.تأجيل األعمال والقرارات   

.عدم التخطيط لألنشطة   

.كثرة االجتماعات   

 

 

.القيام بأكثر من عمل بنفس الوقت   

.االتصال غير الفعال ، وغموض المسؤوليات   

 المركزية وعدم فعالية التفويض 

.أداء الفراشة   
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 مضٌعات الولت



.تخطيط الوقت والمهام    

.إدارة المكتب بفعالية   

.حسن استخدام التفويض   

.اإلدارة الفعالة لالتصال   

.استثمار الوقت   
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 متطلبات إدارة الولت بفعالٌة 



 

 من  فضلن                                        تولف معنا 

فلنتولف لحظات مع أنفسنا لنرى كٌف استثمرنا مامضى من أعمارنا 

.لتكون بداٌة حمٌمٌة إلدارة الولت   



 

 م

 

 وىع انىشـــــــــاط

 

 ما يستغرقه

 بانساعة

 يىميا

 

 ما يستغرقه

 شهريا
 بانيىو  

 

ما 
 يستغرقه

  سىىيا

 بانشهر

 

 ما يستغرقه

 في انعمر

 انمىقضي

 انىـــــــــىو

 

 

 انعمـــــــــــم

 
 األكم وانشرب

 
األعمال انمعتادة 

 وانمراجعات انحكىمية

 
 انهقاءات االجتماعية

 ( األهم واألصدقاء)  

 
 انترفيــــــــــــه

 
 انتىقم مه مكان آلخر

 
 االتصاالت انهاتفية

 
 أوشطة خاصة بمجال انعمم

 

 

 آخري

ٌمارسها  انفزد ٌىمٍا انخىجذول ٌىضح حىسٌغ انىقج ػهى األنشطت   
( .8784)، انسنت انكبٍست  ساػت ( 8760)انسنت انبسٍطت :  مهحىظت   
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إن الطزٍقة اليت ٍتم بوا التعامل مع االجتماعات اليت ٍتم عقدها، حتّدد بشكل 

. أساسُ مدى النجاح الذِ ميكن أن حتققى هذي االجتماعات يف بلٌغ أهدافوا  

ًهذا ال ٍتٌقف فقط على أسلٌب إدارتوا أثناء انعقادها، بل ٍتٌقف أٍضًا على أسلٌب 

.اإلعداد املسبق هلا، ًأسلٌب املتابعة الالحقة ملا مت االتفاق على تنفَذي أثناءها  

 إدارة االجتماعات



47 

 مزحهت ما قبم االجخماع

 التجهٌز لالجتماع
 

 االستعداد النهائً 
 للمشاركٌن

 

الدعوة إلى حضور 
 االجتماع

 

تحضٌر جدول أعمال 
 االجتماع

 

تحدٌد مكان 
 االجتماع

 

تحدٌد هدف 
 االجتماع

 

تحدٌد المشاركٌن فً 
 االجتماع

 

تحدٌد ولت 
 االجتماع

 



48 

 افتتاح االجتماع

معالجة المشاكل أثناء 

 االجتماع
 تسٌٌر االجتماع

 اختتام االجتماع

تحدٌد آلٌة اتخاذ 

المرارات فً 

 االجتماع

 توثٌك االجتماع

 متابعة نتائج االجتماع

 خالل االجتماع
 

 بعد االجتماع
 



(انصزاع -ضغىط انؼمم )اإلخفاق بسبب إدارة   

:عدد من اإلجراءات منها إتباع بنجاح على القائد اإلخفاق إلدارة   

.واألخطاء اإلخفاق تولع حدوث   

.المبادرة إلى تحلٌل الخطأ أو الفشل لمعرفة أسبابه وكٌفٌة عالجه   

.بمشاركة العاملٌن فً المنظمة اإلخفاق وضع المائد خطة لمواجهة   

.االستفادة من األخطاء   

.عدم الٌأس وبث الروح المعنوٌة العالٌة عند المرؤوسٌن   
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 شكراً الستماعكم وحضوركم

 نأمل تقييم الربنامج التدرييب من خالل الرمس

 أو زيارة مىقع مركس تنمية املهارات


