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 2 مادة مباديء اإلدارة

 

اىَذَش هى شخض ٍغإوالً ػِ ئداسة وحذة تْظَُُت  :(Managers)المدٌر  

ٍؼُْت  ىُششف ػيً تخطُظ وتْظٌُ أّشطت وأػَبه تيل اىىحذة وتىخُه 

.  اىؼبٍيُِ فُهب واىتحقق ٍِ حغِ عُش األداء  فٍ عبُو تحقُق أهذاف اىىحذة

وَتَُض اىَذَش بقىة .  ئىخ....وتشَو ميَت ٍذَش، ٍذَش ػبً ٍذَش ئّتبج 

اىشخصُت واىفنش واىَؼشفت اإلداسَت واالختَبػُت وََتيل صٍبً اىَببدسة 

واىقذسة فٍ اىتأثُش ػيً عيىك اىؼبٍيُِ واُ َنىُ اختَبػُب فٍ ػالقبته 

وٍتؼبوّب وٍخيصب وٍْفتحب وٍحبب ىآلخشَِ واُ َنىُ رمُب وحبصٍب وفطْب 

 وَتَتغ بثقت اىزاث واُ َنىُ بَظهش الئق وحُىٌ 

  

تقغٌُ  اىً ادياىَْظَبث  احدبًّبتح ػِ تؼقذ ومبش : أٍب دواػٍ وخىد اىَذساء

  (horizontal differentiation)ٍبذأ اىتخصض أفقُبً   وئػتَبداىؼَو  

 (vertical differentiation)وػَىدَبً  

 Managersأنواعهم  ومستوٌاتهم : المدراء 



 3 مادة مباديء اإلدارة

  اىتقغٌُ  واىتَبَض األفقٍ َؼٍْ ئعْبد ٍغإوىُت اإلششاف ػيً  ّشبط ٍؼُِ ئىً شخض

 :  أخش  وََنِ تصُْف اىَذَشَِ أفقُبً فٍ اىَْظَت ئىً ثالثت أّىاع 

 

وَنىُ ٍغإوالً ػِ وحذة تْظَُُت تإدٌ وظُفت واحذة وَؼَو  :اىَذَش اىىظُفٍ 1.

فُهب أفشاد ىذَهٌ تؼيٌُ وتذسَب وٍهبساث ٍتشببه  ٍثو ئداسة اإلّتبج واداسة 

 .اىَبُؼبث

وَتىىً  بجتاإلَّتىىً اىَذساء اىتْفُزَىُ اإلداساث اىتٍ تغهٌ بشنو ٍببشش فٍ           

اىَذساء اىَغبّذوُ اإلداساث اىتْفُزَت اىَغبّذة ٍثو ئداسة األفشاد واىَشتشَبث 

 ..واىخذٍبث

 .وَنىُ ٍغئىال ػِ ػذة ئداساث اىتٍ تإدٌ وظبئف ٍختيفت اىَذَش اىؼب1ً.

 

وهى َذَش ٍششوػبً ٍؼُْبً ببىتْغُق بُِ األفشاد اىؼبٍيُِ فٍ  ٍذَش ٍششوع1.

 .اىَششوع وبُِ اإلداساث األخشي فٍ اىَْظَت وٍغ خهبث خبسج اىَْظَت

 

 Managersأنواعهم  ومستوٌاتهم : المدراء 



 4 مادة مباديء اإلدارة

فهى َؼٍْ تنيُف شخض ٍؼُِ  (vertical differentiation)أٍب اىتقغٌُ اىتَبَض اىشأعٍ 

ببإلششاف ػيً ػذد ٍِ اىَشؤوعُِ وََنِ تصُْف اىَذساء ػيً أعبط اىشتبت اىشأعُت 

    : فٍ اىَْظَت ئىً ثالث ٍغتىَبث

وهٌ األشخبص  : (First – line manager)اإلششاف األوه / ٍذَش اىخظ األوه1.

اىزَِ َقىٍىُ بتىخُه وتْغُق أػَبه اىَْظَت اإلّتبخُت واىخذٍُت فؼيُبً وهٌ ىُغىا 

 .وَطيق ػيُهٌ سئُظ قغٌ أو سئُظ شؼبت. وَتبؼىُ ىَذَش خظ اىىعظ .  ٍذَشوُ

وهٌ اىَذساء  (Middle managers)ٍذساء اىىعظ  اإلداسة اىىعطً 2.

اىَغإوىُِ ػِ تىخُه وتْغُق وٍشاقبت أّشطت وفؼبىُبث ٍذساء  اىخظ األوه فهٌ 

َفغشوُ وَىضحىُ تىخُهبث اإلداسة اىؼيُب وعُبعبتهب وقشاساتهب ىَذساء اىخظ 

 .وهٌ ٍغإوىىُ أٍب سؤعبئٌ فٍ اإلداسة اىؼيُب. األوه

وتضٌ ٍدَىػت ٍحذودة  (Top management) (اإلداسة اىؼيُب )ٍذساء اىقَت 3.

وهٌ ( ٍِ األفشاد تشَو ػبدة اىشئُظ وّبئبه، اىَذَش اىؼبً، اىَذَش اىتْفُزٌ

 ..ٍغإوىىُ ػِ اىتىخُت واإلششاف اىؼبً اىنيٍ ىيَْظَت ٍِ خاله ٍذساء اىىعظ

 

 Managersأنواعهم  ومستوٌاتهم : المدراء 



 5 مادة مباديء اإلدارة

 االدارة العلٌا

 االدارة الوسطى

 مدراء الخط األول 

  العاملون المنفذون غٌر اإلدارٌٌن

 Managersأنواعهم  ومستوٌاتهم : المدراء 



 6 مادة مباديء اإلدارة

 األدوار التفاعلٌة

 الدور الرمزي

 الدور القيادي

 دور االرتباط

 أدوار المعلوماتٌة

 الراصد

 الناشر

 الناطق الشخصي

 أدوار صنع القرار

 الريادي

 معالج المشكالت

 موزع الموارد

 المفاوض

 Manager Roles: أدوار المدٌر



 7 مادة مباديء اإلدارة

 المهارة هً المقدرة على القٌام بعمل أو نشاط معٌن، وهذه المهارات

من أهم المهارات الواجب توفرها لدى . ٌمكن تعلمها وتطوٌرها 
 :المدٌر

 Manager Skills: مهارات المدٌر



 8 مادة مباديء اإلدارة

 Managers Skills: مهارات المدٌر

 Decision Skillsمهارات صنع القرار 
تتوقف على المهارات التحلٌلٌة وتتضمن المقدرة على تحدٌد المشكلة وأسبابها 

  وتطوٌر الحلول البدٌلة والمفاضلة فٌما بٌنها واختٌار البدٌل األفضل
 

 Technical Skillsالمهارات الفنٌة 
 .وهً المقدرة على استخدام معارف ومهارات وأسالٌب وموارد محددة فً انجاز العمل

 

 Analytical Skillsالمهارات التحلٌلٌة 
وهً المقدرة على تشخٌص وتقٌٌم الحاالت والمواقف وتحدٌد العوامل الرئٌسة وتفهم العالقات 

   .فٌما بٌنها ودورها فً أي موقف



 9 مادة مباديء اإلدارة

 Managers Skills: مهارات المدٌر

 Interpersonal Skillsمهارات تفاعلٌة 

 .قدرة ومهارة المدٌر على العمل بواسطة ومع اآلخرٌن والتعامل معهم وفهمهم  

 Conceptual Skills التصورٌة/ المهارات اإلدراكٌة
وتشمل قدرة المنظمة على النظر للمنظمة ككل وكٌف ترتبط الوحدات المختلفة مع 

 .وكٌف تؤثر كل منها على اآلخر لضمان تحقٌق األهداف التنظٌمٌة بعضها

 Communication Skills المهارات اإلتصالٌة 

إلخ ....وهً قدرة المدٌر على استقبال وإرسال المعلومات واألفكار والخطط والبرامج  

 .كتابة وشفاهٌة بشكل واضح وسهل وتشجٌع العاملٌن على تزوٌده بالتغذٌة الراجعة



 10 مادة مباديء اإلدارة

 Managers Skills: مهارات المدٌر

 Computer  Skillsالمهارات الحاسوبٌة 
وهً قدرة المدٌر على فهم دور الحاسوب وتطبٌقاته وكٌفٌة استخدامه وبرمجٌاته فً 

 .أداء وانب كثٌر فً عمله

 المهارات اإلدارٌة والمستوى اإلداري 

أن مستوى أهمٌة كل مهارة من المهارات ( 3)نالحظ من الشكل 
 .السابقة تختلف بحسب المستوي اإلداري الذي ٌشغله المدٌر



 11 مادة مباديء اإلدارة

 Successful managerمن هو المدٌر الناجح ؟ 

يوفر توجهات ومسارات واضحة 

يشجع االتصال المفتوح 

يرشد الناس ويؤازرهم 

يعترف بموضوعية باالنجاز 

 يضع رقابة مستمرة 

يختار العاملين المناسبين 

يتفهم اإلنعكاسات المالية لقراراته 

يشجع االبداع واالبتكار 

يعطي للعاملين قرارات واضحة حين الحاجة 

 يظهر باستمرار درجة  عالية من النزاهية. 

ٌنبغً أن ٌتمتع المدٌر الناجح بخصائص واتجاهات تمكنه من تطبٌق 
:ومن اهم هذه  الخصائص هً. مهاراته وقدراته فً القٌام بأدواره  


