
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 جملمعةاية إدارة األعمال جبامعة عن كل نشرة تثقيفية دورية تصدر

هـ1437مجادى الثاني  – األول العدد

  
 لتحقيق يناآلخر يف التأثري لىع القدرة هي: صــــــــــ رها أبســــــــــ  يف

 .املنش دة املنظمة أهداف

  ق دي يقال:" الســــــــــــــــ   " نقيض اللغة يف 

 يف لقائدا فمكان وعليه خلفها نم ويســـــــــــــــــــــــ  ها أمامها من الدابة

 .والقدوة كالدليل املقدمة

  ل كهمســ وت جيه اآلخرين لىع التأثري على القدرة هي 

 املق دة م عةاجمل جتاه مســـــــ ولية ذنإ فهي ،املنظمة أهداف لتحقيق

 .املرس مة األهداف إىل لل ص ل

ــل   على أثريالت إىل تهدف عملية هي  فراداأل ســــــــــــــــــ

 .املنظمة أهداف لتحقيق جه دهم وتنسيق

   ــت د  الذي الشـــــــــــ   ه  على لي ثر و  ته ف ذهن يســـــــــ

 .نظمةامل أهداف إلجناز  لهح من األفراد وت جهات سل  
  

 العدل تقيمو شــــــــ ونها تنظم  يادة من البشــــــــرية للمجتمعات البد

ــ النيب أمر لقد حتى بينها ــلم عليه اهلل لىصــــ  يف القائد تعينيب وســــ

ــ الصــــ ة عليه ال  حني البشــــرية التجمعات أ ل  خرج إذا"   :والســ

 إمنا اخلطابي: ال  داوود، أب  رواه" مأحده فليأمروا ســـــــــفر يف ث ثة

 يقع وال رأيال بهم يتفر  وال مجيعــــًا أمرهم ليك ن بــــذلــــ  أمر

 االخت ف. بينهم

 أسد،  يق ده األرانب نم جيش" نابلي ن: لفرنسي ا القائد  ال القيادة وألهمية

 يف: تكمن قيادةال فأهمية وعليه" رنبأ يق ده أس د من جيش من أفضل

 تصــــــ راتهاو امل ســــــســــــة خط  وبني العاملني بني ال صــــــ ل حلقة أنها .1

 .املستقبلية

 ســـــــــــ اتيجياتواال املفاهيم كافة لهاداخ تنصـــــــــــهر اليت الب تقة أنها .2

 .والسياسات

ــة ا يف االجيابية الق ى تدعيم .3 ــســـ ــلبيةا اجل انب وتقلي  مل ســـ   در لســـ

 .اإلمكان

 بني ال جيحو اخل فات وحســم حلها،و العمل مشــك ت على الســيطرة .4

 .اآلراء

 أن كما م ســـســـة، لل م رد أهم اعتبارهمب األفراد ورعاية وتدريب تنمية .5

 .هلم دوة  القائد من يت ذون األفراد

 .امل سسة خلدمة ت ظيفهاو احمليطة املتغريات م اكبة .6

 .ملرس مةا األهداف حتقيق للم سسة تسهل .7
 
 .ما اعة ن إجياد أو ما تغيري إحداث على القدرة التأثري: ـ 1

 الذاتية    القدرات ب  مرتب  وه  منعه،  أو مرأ إحداث  على القدرة  النف ذ:. 2

 .ال ظيفي باملركز وليس

 .ويطاع يتصرف نأ يف للقائد املعطى قاحل وهي القان نية: السلطة ـ 3
 
 االهتما و عملال جمم عات مع التفاعلب يهتم باملشــــــــــــــاركة: القيادة.  1

 لقرارا اختاذ يف االفراد مبشاركة

 واحتياجاتهم الخرينا مبشــاعر تهتم اليت ادةالقي :االســته لية القيادة.  2

 ســــ اتيجياتواال العمل وســــياســــات فهداأ رســــمو املنظمة واحتياجات

 لإلجناز حمددة خط ات وتقديم

 املســــــــــــــتبدة دةالقيا بني ال ســــــــــــــ  يف قعتوهي  :الدميقراطية القيادة . 3

ــاركة والقيادة  وي   لقرارا اختاذ حبق القائد فظحيتوفيها  املشــــــــــــــــ

 .للعاملني التطبيقية االعمال
 

 إال يبدأ  مل اإلدارة نع احلديث   بينما  لتاريخ، ا  د    ديم  القيادة  عن احلديث  

 علم من فرع ادةفالقي ذل  ومع عشـــــر لتاســـــعا القرن من األخرية العق د يف

 التنظيم، ت طي ،ال هي: رئيســـــــــــــية عمليات عأرب على اإلدارة تركز. اإلدارة

 .الر ابة واإلشراف، الت جيه

 

 

 كيل جرا  2ه ال يزيد وزنه عن ملي ن معل مة يف الثانية ال احدة رغم أن 2عقل االنسان خيزن أكثر من 

 مليار خلية. 150وه  حيمل ح الي  

ألشياء احلارة.املاحل واألخرى احلل  والثالثة ا حاسة التذو  ث ث طبقات ف   اللسان احداهما تعرف الطعم 

  أسابيع،  6د كل مرة كل ي  ، الكبد يتجد 8000مرة كل ي  ، العني تفتح وتغلق أكثر من  ألف 100القلب يد

 شه ر. 6قري كل أسابيع واجللد يتغري كل شهر ونصف والعم د الف 8الكلى تتجدد كل 

 CBA@mu.edu.sa     @my_college 

 

 القيادة اإلدارية
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