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 املحاضرة األولى: اإلدارة ومفاهيمها

 

 املحاضرة األولى

 املفاهيم األساسية في اإلدارة

 مفهوم اإلدارة 

 أخرى لكلمة  Managementتشير كلمة إدارة في اللغة العربية إلى ترجمة لكلمة 
ً
وهناك فرق بين الكلمتين  .Administrationوأحيانا

تتضمن املسؤوليات املتعلقة بتكوين التنظيم املالئم وتحديد أولويات العمل وتوجيه كافة الجهود،  Administrationحيث أن 

 Management ولتحقيق األهداف املشتركة. أي أنها تشير إلى مهام اإلدارة في املستويات العليا الشاملة لكل عمل املنظمة بينما

تتضمن الفعاليات التنفيذية التي تتضمن نجاح املنظمة في اإلطار املرسوم لها أي مهام اإلدارة في مستويات التنفيذ والعمل الجاري 

 اليومي. والجدول التالي يبين الفرق بين الكلمتين:

Management Administration أساس املقارنة 

طريقه منظمه إلدارة الناس واألشياء في 

 منظمة تجاريه 
 عمليه إدارة منظمه ما من قبل مجموعه من الناس 

 املعنى

 السلطة اإلدارة العليا اإلدارة الوسطى و الدنيا

 الدور  اتخاذ القرارات التنفيذ

 تختص بـ  رسم السياسات تنفيذ السياسات

 منطقة النفوذ السيطرة الكاملة على أنشطة املنظمة.تملك  تعمل تحت سلطة اإلدارة العليا

 .منظمات تحقيق الربح أو منظمات األعمال
املكاتب الحكومية والعسكرية والنوادي واملؤسسات 

 .التجارية واملستشفيات واملؤسسات الدينية والتعليمية

 تطبق في 

 ينبغي القيام به ؟ما الذي ينبغي فعله ؟ ومتى  من سيقوم بالعمل ؟ وكيف سيتم ذلك ؟
 تقرر 
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Management Administration أساس املقارنة 

 وضع الخطط ورسم السياسات وتحديد األهداف .تقوم بإجراءات تنفيذ الخطط والسياسات
 العمل 

 .تخصيص املوارد املحدودة على أفضل وجه ممكن إدارة العمل
 تركز على

 اإلداري الرئيس ي املدير العام أو مجلس اإلدارة املدراء التنفيذيون 

 يعملون مقابل اجراملوظفون الذين 
املالكون ، الذين يحصلون علي عائد على راس املال 

 .املستثمر من قبلهم

 تمثل

 الوظيفة  تشريعية وحاسمة تنفيذية

 

 تعريف اإلدارة

 بدء االهتمام بدراسة اإلدارة كعلم يمكن تأطيره كان هناك عدة محاوالت لتعريفه وقد انقسم مفكري اإلدارة بتعريفها حسب 
ُ
منذ

اتجاهين ، حيث قام أصحاب االتجاه األول بتحليل العمل اإلداري الذي يقوم به املدراء إلى وظائف ومهام محددة، وبنوا على ذلك 

 حاب االتجاه الثاني بالتركيز على طبيعة اإلدارة، وبنوا على ذلك تعريفاتهم. تعريفاتهم، بينما قام أص

  :ومن بين تعاريف االتجاه األول 

مَّ التأكد من أنهم يفعلون ذلك بأحسن طريقٍة وأرخص
ُ
ها: "املعرفة الصحيحة ملا يراد أن يقوم األفراد به، ث  عّرف تايلور اإلدارة بأنَّ

 التكاليف"

ل : "أن تدير هو أن تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب"، وهذه هي الوظائف اإلدارية املتعارف وعرفها هنري فايو 

 عليها.

 ومن بين تعاريف االتجاه الثاني:

 عّرفها ليفنجستون "بأنها عملية الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل وبالتكاليف املالئمة وفي الوقت املالئم ".

 بأنها "عملية تعظيم للمساهمات البشرية واملادية واملالية لتحقيق أهداف املنظمة". وهناَك من عّرفها
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وبالرغم من وجود تعاريف متعددة لإلدارة بعضها يركز على العملية اإلدارية والبعض اآلخر يركز على فنية هذه العملية لكن 

مد ضمن يجب التدريب عليه. ونعت فنيجب دراسته وتعلمه و علمباملجمل فإن املعاني املتعددة لإلدارة تدور معظمها في كون اإلدارة 

لإلدارة  والذي يعرفها على أنها " العملية الخالقة للعمل مع الناس من أجل وضع  Harleigh Treckerهذا املقرر تعريف هارلي تريكر 

اإلنسان  أنهاإلداري ببذلك يعرف الشخص األهداف وإقامة عالقات تنظيمية وتوزيع املسؤوليات وتوجيه البرامج وتقييم النتائج" و 

 العمليات اإلدارية واملهارات اإلدارية مع التوظيف 
ً
الذي يوجه جهوده وجهود اآلخرين معه لتحقيق األهداف املتفق عليها ، مستعمال

 األمثل للقدرات واإلمكانات.

 مراحل تطور مفهوم اإلدارة

(: ركزت على مفهوم إنجاز األعمال و على تنظيم العمل و على نظام اإلنتاج. ُعبر 0291 -0881املرحلة الكالسيكية ) املرحلة األولى:

 عن هذه املرحلة باملدرسة الكالسيكية التي تعتبر املنظمة كنظام ميكانيكي مغلق، وتهتم فقط بالجوانب الرسمية للمنظمة 
ً
فكريا

خل رواد هذه املدرسة مفاهيم و مناهج إدارة املنظمات التي تطبق حتى يومنا هذا بالرغم من عدم وتحدد املبادئ اإلدارية العامة. أد

 وجود نفس اإلجراءات و نفس الحوافز لديهم من أهم روادها :

o األمريكي فريدريك تايلور صاحب مدرسة اإلدارة العلمية 

o و الفرنس ي هنري فايول صاحب مدرية اإلدارة التنظيمية 

o اكس فيبر  صاحب مدرسة اإلدارة البيروقراطيةو األملاني م 

: ركزت على تالؤم املنظمات مع بيئتها الداخلية و الخارجية و على السلوك الفردي (0391-0391ملرحلة املعاصرة )ا املرحلة الثانية:

 باملدرسة املعاصرة و التي تميزت بما يلي:
ً
 و الجماعي ألعضائها. ُعبر عن هذه املدرسة فكريا

  كردة فعل على اإلدارة الكالسيكية و التي تنظر إلى العاملين كآالت أكثر منهم كبشر باعتبار أن اإلدارة الكالسيكية أنشأت

 أغفلت الظواهر االجتماعية

  ر العلوم قوة النقابات و تأثي -الحجم الكبير للمنظمات –تأثرت هذه املدرسة بسمات املرحلة )اإلنتاج على مستوى كبير

 االجتماعية(.

 عتبرت هذه املدرسة املنظمة كنظام مفتوح على البيئة و يجب أن يتالءم معهاا 

 : على اإلداري أن يلعب دوران هامان لكي يحقق كفاءة مؤسسته 

 .االنسجام و التأقلم مع البيئة الداخلية 

 رضا العاملين و تأقلمهم مع البيئة الداخلية 
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  : تضم مدرستان 

o التي تعتمد على التحفيز و السلوك الفردي و الجماعي للعاملين مدرسة العالقات اإلنسانية 

o التي تقوم بتحليل هيكلية املنظمات وحاجتها للتأقلم مع بيئتها الخارجية وهي تدرس  املدرسة التنظيمية

 سلوك اإلداري باتجاه العاملين وباتجاه األحداث الواردة من البيئة الخارجية

: ركزت على أهمية املعرفة كأساس لجميع املنظمات. ُعبر عن هذه  حتى يومنا هذا( 0391ر حداثة )املرحلة الثالثة: املرحلة األكث

 املرحلة بمدرسة اإلدارة املعرفية و التي تتميز بما يلي:

  تقوم هذه املدرسة على قدرة املنظمات على إنشاء و تبادل املعلومات و املعارف مع البيئة و على دور اإلداري في تحديد

 املنظمة. حالة

 :تتميز بوجود مدرستين 

o   (مدرسة التفكير املنطقيsense-making) 

o ( مدرسة إدارة املعرفةknowledge management ) 

و يمثل الشكل التالي مراحل تطور مفهوم اإلدارة 
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 Kenneth C. Laudon, 2000املصدر 

 أهمية اإلدارة في املجتمع املعاصر

األساس ي في إنجاح كافة األعمال اإلنسانية بشتى مجاالتها إذ تسبق الحنكة اإلدارية املوارد  يتفق الجميع بأن اإلدارة هي العصب

 املادية و جودة الهدف في حسم نجاح املنظمة من فشلها. وتنبع  أهمية اإلدارة مما يلي:

 أوال: اإلدارة ضرورية لقيادة وتوجيه أي عمل اجتماعي:

فإن األمر يحتم وجود قائد لهذه الجماعة يقوم بتحديد األهداف وتوجيه جهود الجماعة عندما ترغب أي جماعة بالقيام باي نشاط 

وإمكانياتها نحو تحقيق األهداف هذه حيث يتولى هذا القائد مهام اإلشراف والتنسيق والتوجيه والتحفيز حتى يتمكن من تحقيق 

 األهداف بأقل التكاليف وبأحسن وجه ممكن.  

: اإلدارة ضرورية 
ً
 ملواجهة مشكلة الندرة ثانيا

تعني ظاهرة الندرة بأن املوارد املتاحة في أي مجتمع أقل من حاجات األفراد باملجتمع من حيث الحجم والنوع، وظاهرة الندرة هذه 

تخلق دائما مشاكل عديدة لإلنسان عندما يفكر بإشباع حاجاته املتزايدة والتي تتعارض مع بعضها ومع حاجات غيره من الناس 

 ك كان البد من استخدام اإلدارة بوظائفها املتعددة لتحقيق أعلى درجات اإلشباع ألهم حاجاته.لذل

: اإلدارة ضرورية إلحداث التغيير االجتماعي
ً
 ثالثا

إي أن لإلدارة مسؤولية اجتماعية تتمثل في إحداث التغيير االجتماعي املقصود في املجتمع من خالل استيعاب التكنولوجيا الحديثة 

وقع اتجاهاتها وتطورها. وملا كان قيام املنظمات استجابة لحاجة من حاجات املجتمع وترتبط مع املنظمات األخرى املوجودة في وت

املجتمع وتقوم بحساباتها عل أساس التنبؤ باملستقبل واحتماالته وتقدر النتائج غير املرغوب بها وما تحدثه من مشكالت اجتماعية 

 تعمل اإلدارة على منع حدوثها من خالل إجراءات وقائية تحد من تأثيرها. وغير اجتماعية وبالتالي

: اإلدارة ضرورية لتحقيق النمو والتقدم
ً
 رابعا

وذلك ألن اإلدارة مسؤولة عن تنمية املوارد والتي قلما أن توجد في الطبيعة بصورة جاهزة لالستخدام وبالتالي فهي بحاجة إلى 

 اإلنسان لتطويعها وتنميتها.

: اإلدارة ضرورية لتحقيق االستخدام األمثل للمواردخ
ً
 امسا
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وذلك من خالل عمل اإلدارة على رفع كفاية األفراد وحسن توجيه واستخدام جهود العناصر البشرية واملوارد واإلمكانيات املتاحة 

عن طريق استخدام  عن طريق التخطيط السليم وسياسات العمل ووضع التنظيم املناسب الذي يؤدي إلى تحقيق األهداف

 الكفاءات بالشكل األمثل.

 املستويات اإلدارية

 يوجد ثالث مستويات إدارية في املنظمات وهي كما يلي:

: مستوى اإلدارة العليا
ً
 أوال

ير ديقع هذا املستوى في قمة الهرم التنظيمي للمؤسسات عادة، ويشغله مديرو اإلدارة العليا بمسمياتهم املختلفة؛ املدير العام، امل

 مجموعة إداريين، ويسمون أعضاء مجلس اإلدارة. ويقوم مديرو املستويات العليا باملهام 
ً
التنفيذي، ونائب املدير العام، وأحيانا

 التالية:

 رسم السياسات واالستراتيجيات وتحديد األهداف الشاملة للمنظمة. 

 توجيه علمية التفاعل بين املنظمة والبيئة املحيطة بها. 

 ملستقبلية الكفيلة بتحقيق األهداف املرجّوةوضع الخطط ا. 

 .وضع الهيكل التنظيمي للمنظمة، وتحديد املستويات اإلدارية وتوزيع املراكز الوظيفية 

: مستوى اإلدارة الوسطى 
ً
 ثانيا

تختص باإلشراف على النشاطات  .يقع ما بين مستويي اإلدارة العليا والدنيا، وتمثل عادة أكبر عدد من اإلداريين وبمسميات مختلفة

الكفيلة بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات التي حددتها اإلدارة العليا، بمعنى أنها تترجم السياسات املحددة من اإلدارة العليا، 

 معنّيون بتنسيق أعمال اإلدا
ً
 لالبتكار والتطوير في مجال أعمالهم، وهم أيضا

ً
لدنيا رة اوالعاملون فيها عادة ما يكونون مصدرا

 ويقومون باملهام التالية:

 وضع الخطط الفرعية في ضوء الخطة العامة التي تضعها اإلدارة العليا. 

 استخدام الهيكل التنظيمي لتحديد سلطة العاملين في املنظمة واملسؤوليات التي يتحملونها. 

 تحديد معايير الرقابة واألداء في مختلف أقسام اإلنتاج ومقاييسها. 

  التنسيق والتفاعل بين عناصر اإلنتاجتحقيق. 

 املساهمة في وضع السياسة والخطة العامة؛ من خالل تقديم البيانات واملعلومات لإلدارة العليا. 
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: اإلدارة التنفيذية أو اإلدارة التشغيلية
ً
  ثالثا

لب في ف ومتابعة ميدانية أيضا، ويغوتتولى تنفيذ الخطط واألهداف التي تضعها اإلدارات العليا والوسطى على أرض الواقع بإشرا

 .الفني واملنهي التخصص الدقيق والعمل هذا النوع من اإلدارات

 والشكل التالي بيبين مستويات اإلدارة

 

 

 مجاالت اإلدارة

يوجد مجاالت عديدة تطبق فيها اإلدارة، و يمكن تقسيم نواحي النشاط من وجهة النظر اإلدارية إلى مجالين رئيسيين هما: اإلدارة 

باإلضافة إلى مجاالت إدارية أخرى لها ما يميزها من  Business Administration وإدارة األعمال Public Administrationالعامة   

 التكوين.  وطبيعةحيث الهدف واألسلوب 

 :العامة إلدارةا 1- 

 الحكومية املؤسسات في أي القطاع العام في تطبيقها يتم والتي للمجتمع عامة خدمة تقديم تستهدف التي الحكومية اإلدارة وهي

 .الحكومية والهيئات والدوائر الوزارات :في ممثلة املختلفة
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 :األعمال إدارة 2-

 أو فردية ملكية شكل على سواء كانت أفراد إلى ملكيتها تعود والتي الربح، تحقيق إلى دفته التي االقتصادية باملشروعات وتتعلق

 أكانت سواء املختلفة االقتصادية واملشروعات قطاع الشركات في أي الخاص القطاع في تطبيقها ويتم مساهمة، شركة شكل على

 .خدمية أو زراعية أو تجارية شركات أو مصانع

 :الخاصة واملنظمات الهيئات إدارة3-

 أهدافها في ما حد إلى متميزة تختلف طبيعة ذات تكون  والتي الربح إلى دفته ال ملنظمات اإلداري  النشاط أوجه إدارة وتشمل

 والجمعيات املهنية، والجمعيات التعاونية، الخيرية، والجمعيات الجمعيات :مثل األعمال وإدارة العامة اإلدارة عن اتهونشاطا

 .الثقافية

 :الدولية اإلدارة4-

  تتبع وال دولية صفة لها التي املنظمات إدارة ابه ويقصد
ً
 .العربية والجامعة كاألمم املتحدة، فيها تمثل التي الحكومات من أيا

 

 (Bold 09وحجم الخط  Sakkal majallaالفقرات الرئيسية )نوع الخط 

 (01وحجم الخط  Sakkal majallaنص املحاضرة )نوع الخط 
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