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ال يمكن  متباينة، إال أنهاالمهارات اإلدارية والمهارات القيادية مختلفة و"

 "ا وكالهما ضروري لنجاح أي منظمةمفصله

القيادة هي جعل الناس وما يجب القيام به. ب يقومون"اإلدارة هي جعل الناس 

المديرون  ،القادة يسحبونو يدفعون،دراء مفالالقيام بما يجب القيام به.  يودون

 يتحكمون، والقادة يتواصلون"
 

  المغرب –محمد أحمد البستاني ترجمه الى العربية 
 

وضع استراتيجية لتنمية رأس المال البشري خالل األزمة االقتصادية "خالل مؤتمر

لمنظمات التي ، ذكر أحد المتحدثين الرئيسيين أن "ا9002الذي عقد في أكتوبر ، العالمية"

 ".أن تتغير من اإلدارة إلى القيادةيجب عليها ترغب في االزدهار والنجاح 

 

أوافق  نلم ولوأنا ، وقد وافق على وجهة نظري. سوية ناقشنا ذلكوأتفق معه،  ال ينإال أن

المهارات اإلدارية ألنه وببساطة يوجد اختالف وتباين بين على أي نظرية تقول ذلك، 



معظم . فوكالهما ضروري لنجاح أي منظمة ،امال يمكن فصله رغم أنه ،ديةوالمهارات القيا

 وذلك خطأ.، المدير هو الزعيم(يعتقدون أن ) الشيء نفس ماالناس يعتقدون أن القيادة واإلدارة ه

، التصويب، اإلدارة بأنها "عملية التوجيه، و9002سنة  وصفت مجلة هارفارد لألعمالو

 هم".ومن خالل داف بفعالية وكفاءة مع أشخاص آخرينوالتحكم من أجل تحقيق األه

 

هي عملية تأثير اجتماعي ف، "علماء السيسيولوجياالقواميس و ، وكما حددتهاالقيادةأما 

نجاز إللآلخرين  حشد معونة ودعم من االشخاصشخص واحد أو مجموعة  من خاللهايستطيع 

في  يساهمونالناس لجعل طريقة إيجاد  بأنها" يمكن اعتبارها في األخيرمهمة مشتركة"، و

 إحداث شيء ما".

 

القيادة بأنها "القدرة والمهارة بوصف اإلدارة،  وهو مخترعبيتر فرديناند دراكر،  وقد قام

كسب ثقتهم  معطوعي من قبل اآلخرين ومن خالله. تالتعاون ال بواسطةتحقيق األهداف على 

 ". واحترامهم ووالئهم

 

الذي وث األمريكي، والمستشار التنظيمي، والمؤلف، حاالب – وارن غمالييل بنيسوشرح 

بعض االختالفات بين  – يعتبر على نطاق واسع رائدا في مجال الدراسات المعاصرة للقيادة

اإلدارة هي جعل الناس يقومون بما يجب القيام به. والقيادة هي جعل إن " :قال، فاإلدارة والقيادة

يتحكمون،  راءه. فالمدراء يدفعون، والقادة يسحبون، المدالناس يودون القيام بما يجب القيام ب

 ".والقادة يتواصلون

 

ة والعمل الورقي يناتركز اإلدارة على أنشطة العمل التي تشمل التخطيط والتنظيم والميزو

لم  . وهذاوالتنسيق واالستراتيجية واتخاذ القرارات وحل المشكالت تحكموالوقت والموظفين وال

قادرة على التكيف مع التغير السريع  أن تكونعليها يجب إذ جح المنظمات. يعد كافيا لكي تن

ألن القيادة بحاجة إلى قيادة قوية.  ما يجعلها .النموتواكب المستمر )اإليجابي أو السلبي( وو

 هموتدريبتهم ومواءم هموتحديد اتجاهات عليهم والتأثير همعلى إلهام وتعملعلى الناس،  تركز

 .والتأقلم مع التغيير لتقدمعلى اتهم وخلق بيئة عمل تحفيزية ومساعد لهم، وتقديم المشورة

 

فن ال يستطيع فهي القيادة،  ، أماراءمد ليصبحوااإلدارة هي علم يمكن لمعظم الناس دراسته ف

مجموعة من ممارسات يمكن  وهي أيضا ليست أمرا وراثيا. بل هيكل شخص إتقانه، 

 .مالحظتها وتعلمها

 

قيادة قوية  توفربدون أن تكون موجودة  كيفما كان نوعها،منظمة ناجحة  ال يمكن أليو

 .سلطة أخالقية وهي القيادةوهي اإلدارة، وتحتاج إلى سلطة رسمية وإدارة عظيمة. ألنها 

الذي كان الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة وفي كتابه "اإلدارة"، قال هارولد جينين، ف

ال يمكنك التحكم والقيادة هي قلب وروح إدارة األعمال ... ن : إف"الدولية للهاتف والتلغرا



ومطابقة صيغة األرقام، باللعب وببساطة عن طريق إعادة ترتيب الرسم البياني التنظيمي، 

ألعمال )المهارات الفنية(. إن ما تديره في مجال األعمال هو لآخر صيغة مدرسة  أعمالك مع

 ". نجاح األعمال ةعنصر في وصف واتقان ذلك هو أهم ،قيادتهم(بالناس )

 

في هذا البيان، يوضح هارولد جينين أن المهارات اإلدارية والمهارات القيادية مختلفة و

ما يعنيه هو أنك تحتاج إلى إتقان مهارات القيادة والتأثير على ووضرورية لنجاح المؤسسة. 

 اإلدارية.ك بغض النظر عن مدى جودة مهاراتك وتبعيالناس ل

 

 إال أنأن تكون أفضل محاسب أو مهندس أو محام أو طبيب أو عالم أو ميكانيكي،  كوبإمكان

كذلك، إذا كنت فهذا ال يعني أنه بإمكانك قيادة فريق لتحقيق أهدافك إال إذا كنت قائدًا فعااًل جيدًا. 

فحسب، بل ستساعد أيًضا أعضاء فريقك  غايتكتمتع بمهارات فنية عالية، فلن تحقق أهدافك ووت

 .، وسيتبعونكالتقدملى التعلم وع

 

من فثقة، والتي تأتي من الصراحة واألمانة واالحترام. بناء التبدأ بالقيادة الفعالة  أن كما

أعتقد أنك لن تتبع شخًصا ال تثق به أو و .ال يثقون به االمستحيل أن يقود أي شخص أشخاص

لى قدرتك على اكتساب ثقة عتعتمد فعاليتك كزعيم فن. واآلخرهم ، وكذلك يستغلكتشعر أنه 

 بشكل كامل. ولئك الذين يتبعونكأ

 

قائدا  كيفية كونكحول حول القيادة، والمؤلفة هناك المئات إن لم يكن اآلالف من الكتب إن 

الكثير من الناس يفتقرون إلى هذه المهارة، ألنهم ببساطة ال يقرأون بعض هذه  إال أنفعاال. 

 .الموجودة فيها ال يستخدمون المعلومات الكتب، أو
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