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خلق هللا سبحانه وتعالً اإلنسان بحٌث ٌصعب علٌه أن ٌعٌش منعزالً عن غٌره ،اإلنسان ال بد له من أن
ٌتعاون وهو فً تعاونه ٌرٌد أن ٌحقق هدفاً ،وهذا الجهد البشري ٌتضمن على ما ٌمكن أن ٌطلق علٌه "فكرة
اإلدارة "
اإلدارة تعد ضرورة حتمٌة إلدارة العمل بشكله الجماعى  ،كما أن اإلدارة وسٌلة رئٌسٌة لتحقٌق أهداف
المؤسسات والهٌئات والمجتمعات المختلفة  ،وذلك من خالل الموارد واإلمكانات المتاحة وفقا لجهود بشرٌة
تتمٌز بالقدرة على التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة
اإلدارة هً عملٌة التخطٌط وإتخاذ القرار والتنظٌم والقٌادة والتحفٌز والرقابة التً تمارس فً حصول
المنظمة علً الموارد البشرٌة والمادٌة والمالٌة والمعلوماتٌة ومزجها وتوحٌدها وتحوٌلها إلً مخرجات
لغرض تحقٌق أهدافها والتكٌف مع بٌئتها
واإلدارة تتم فً شكل عملٌة مستمرة ومتداخلة تتركب من عدة عملٌات جزئٌة هً التخطٌط والتنظٌم
والتوجٌه والرقابة ٌقوم علً ممارستها مدٌرون متخصصون ٌعملون علً تناسق وتكامل للوصول إلً
األهداف العامة للمشروع  ،وتتجه العملٌة اإلدارٌة فً األساس نحو المستقبل فً محاولة لتكٌٌف أوضاع
المشروع بما ٌتناسب والظروف البٌئٌة المحٌطة
تعريفات االدارة :
 رؼشٚف ربٚهٕس (سائذ انحش كخ انؼهًٛخ ف ٙاإلداسح ) نإلداسح ثمٕنّ أٌ " فٍ اإلداسح ْٕ انًؼشفخ
انصحٛحخ نًب رٕد يٍ انشخبل أٌ ٚؤدَّٔ ثأحسٍ ٔأسخص طشٚمخ "
ٚ ؼشف فبٕٚل اإلداسح ثأَٓب " انزُجؤ ٔانزخطٛظ ٔانزُظٛى ٔإصذاس األٔايش ٔانزُسٛك ٔانشلبثخ "
ٚ ؼشف دٔاٚذ اإلداسح " َٕع يٍ اندٓذ انجشش٘ انًزؼبٌٔ انز٘ ٚزًٛض ثذسخخ ػبنٛخ يٍ انششذ ".
ٚ ؼشف فٕسسذ اإلداسح ثمٕنّ " فٍ رٕخ ّٛانُشبط اإلَسبَ" ٙ
 رؼشف اإلداسح ثأَٓب " ػًهٛخ رخطٛظٔ ،رُظٛىٔ ،رٕخٔ ،ّٛسلبثخ خٕٓد يدًٕػخ يٍ األفشاد يٍ أخم
االسزغالل األيثم نهًٕاسد انًزبحخ نزحمٛك ْذف يؼ ،ٍٛف ٙظشٔف ثٛئٛخ يؼُٛخ "
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اإلدارة علم وفن :
اإلدارة كعلم  :تعنً مجموعة النظرٌات والمبادئ والحقائق المتراكمة حول موضوع اإلدارة ،الذي ٌتضمن
عناصر اإلدارة ،ومبادئ اإلدارة وأسالٌب اتخاذ القرارات ،وباستخدام األسالٌب العملٌة
مثل  :المالحظة والتجرٌب هذه القواعد والنظرٌات فً الواقع ٌمكن تعلمها والتعرف علٌها من خالل :
المدارس ،والجامعات.
اإلدارة كفن  :اإلدارة مهارة تطبٌق المدٌر للنظرٌات والقواعد اإلدارٌة ،والخبرة والمعرفة فً تحقٌق أفضل
النتائج للمؤسسة ،من خالل التعامل مع األعضا والموظفٌن وأصحاب المشروع ،باعتبار أن جوهر اإلدارة
ٌرتبط بالتعامل مع اآلخرٌن .والتعامل مع الناس مهارة وفن ال ٌتقنه جمٌع المدٌرٌن على السوا  ،فممارسة
التخطٌط مهارة تختلف من إنسان إلى آخر ،واتخاذ القرارات مهارة ،وتحفٌز العاملٌن.
أهمية اإلدارة :
* على مستوي ا ألفراد  :تعمل اإلدارة على تحسٌن أدا األفراد العاملٌن ،وبالتالً تحسٌن أوضاعهم
االقتصادٌة والمعٌشٌة .
* على مستوي المؤسسات  :تؤدي الممارسات اإلدارٌة الصحٌحة إلى تحقٌق أهداف المؤسسات ،سوا
أكانت أهدافا ً ربحٌة (القطاع الخاص) ،أم غٌر ربحٌة (للمؤسسات الحكومٌة واألهلٌة).
* على مستوى المجتمع  :اإلدارة السلٌمة تعمل على زٌادة القٌمة االقتصادٌة فً البلد من خالل تحسٌن
إنتاجٌة األفراد والمؤسسات ،مما ٌؤدي إلى تحسٌن مستوي المعٌشة فً البلد وبالتالً التقدم االقتصادي
واالجتماعً .
خصائص اإلدارة :
الخصائص الممٌزة لإلدارة المعاصرة تتمثل فً
خصائص اإلدارة المعاصرة

نشاط إنساني هادف

التكامل

المستقبلية

الموقفية

نشاط إنساني
هادف
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 اإلدارة نشاط إنسانً هادف  :فهو ٌهدف إلى تحقٌق نتائج محددة باستغالل موارد متاحة والعمل على تنمٌةموارد جدٌدة ،وذلك من خالل ممارسة عدد من الوظائف اإلدارٌة األساسٌة هً (تحدٌد األهداف ،التخطٌط ،
التنظٌم ،تنمٌة الموارد ،التنسٌق ،التوجٌه ،الرقابة وتقٌٌم األدا  ،االتصاالت ).
 تكامل وظائف اإلدارة  :فهذه الوظائف لٌست منفصلة بل هً مترابطة بمعنً أن النجاح فً أي منها ٌؤثروٌتأثر بكفا ة باقً الوظائف فاإلدارة بهذا المعنً عبارة عن نظام متكامل ٌعمل كل جز فٌه عمالً محدداً
ٌسهم بدرجة ما فً تحقٌق الهدف العام للنظام ،وبالتالً فإن القصور فً أحد األجزا ٌصٌب النظام كله
بالضعف والتخلف.
 المستقبلٌة  :فالنشاط اإلداري ال ٌهتم فقط بالمشاكل الحاضرة بل ٌمتد أفق العمل اإلداري لفترات مقبلةتحتاج إلى التنبؤ كأساس التخاذ القرارات واختٌار أسالٌب العمل أخذاً فً االعتبار الخبرة الماضٌة .
 الموقفٌة  :فالعمل اإلداري ال ٌمكن فصله بأي حال من األحوال عن ظروف البٌئة المحٌطة ،بل إنه ٌؤثرفٌها وٌتأثر بها .
 التداخل بٌن المنشأت  :فهناك درجة كبٌرة من االعتماد المتبادل والتنسٌق المتكامل بٌن المنشأت .مجاالت اإلدارة :
أوالً  :اإلدارة فً القطاع العام (اإلدارة العامة)  :هً التً تهدف إلى تنفٌذ السٌاسات العامة للدولة ،وتعنً
بإدارة المؤسسات الحكومٌة المختلفة ،وتشمل  :الوزارات ،والمجلس التشرٌعً ،وأٌة مؤسسة تابعة للقطاع
العام أو الحكومً ،مثل المدارس والمستشفٌات وغٌرها..
ثانٌا ً  :اإلدارة فً القطاع الخاص (إدارة األعمال) :ترتبط بإدارة مؤسسات األعمال ،أو المؤسسات
والمشروعات االستثمارٌة ،التً تكون على شكل شركات مساهمة عامة أو خاصة ،أو شراكات عمل بٌن
اثنٌن أو أكثر
ثالثا ً  :اإلدارة فً المنظمات غٌر الحكومٌة (األهلٌة) :ترتبط بالمؤسسات التً ال تسعى إلى تحقٌق الربح بل
تهدف إلى تقدٌم خدمات عامة إلى المجتمع ،وتحقٌق الرفاه له ،وتعتمد فً تموٌلها على اشتراكات أعضائها،
والمنح ،والهبات ،باإلضافة إلى تقاضٌها أثمان الخدمات هدف بشكل التً تقدمها لألفراد ،وتشمل هذه
المؤسسات الجمعٌات الخٌرٌة والتعاونٌة ،والتطوعٌة
المدارس اإلدارية :
أوالً :مدرسة اإلدارة العلمٌة :
 انز٘ لبو ثٓب ْٕ ( فشٚذسٚك رٛهٕس ) .
 حبٔل انشثظ ث ٍٛاندٓذ انًجزٔل ٔانٕلذ ٔ ,ػشفّ ثـ ” دساسخ انحشكخ ٔانضيٍ ” .
نمت ثؼذْب ثـ (أثٕاإلداسح انؼهًٛخ ) .
 رمٕو ْزِ انًذسسخ ػهٗ  :ارجبع االسهٕة انؼهً ٙنحم انًشبكم اإلداسٚخ .
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 لبو رٛهٕس ثذساسخ اندٓذ ان ًجزٔل ٔانحشكخ ٔ ,أسبنٛت رذفك انؼًم ٔ ,يٍ ثى لبو ثبنزخهص يٍ انحشكبد
غٛش انضشٔسٚخ ٔاإلثمبء ػهٗ انحشكبد انالصيخ نالداء .
َ زح يُٓب يؼشفخ انٕلذ انحمٛم ٙانالصو إلَدبص انؼًم
ثانٌا ً  :المدرسة البٌروقراطٌة :
ارتبطت البٌروقراطٌة باسم عالم االجتماع األلمانً ماكس فٌبر ( )1221-1664والبٌروقراطٌة لغوٌا ً تعنً
حكم المكاتب ،وأما مدلولها الشعبً فتتمثل فً الروتٌن الزائد فً اإلدارة الحكومٌة ،أو التأخٌر فً انجاز
المعامالت ،أو درجة التعقٌد وعدم المرونة .وأما عملٌا ً فتعنً إنجاز العمل ضمن خطوات وإجرا ات نمطٌة
موحدة وصارمةٌ ،صعب الحٌاد عنها ،مهما تكن الظروف والمواقف.
لقد أكدت المدرسة البٌروقراطٌة ضرورة تقسٌم العمل على األفراد حسب التخصص ،واعتبرت الكفا ة
األساس الوحٌد للتعٌٌن والترقٌة .وحرص النموذج البٌروقراطً على أن تكون هناك قواعد وقوانٌن
وتعلٌمات مكتوبة وواضحةٌ ،سترشد بها العاملون فً عملهم ،وأكدت ضرورة تدرج السلطة من أعلى إلى
أسفل بشكل هرمً وترتٌبً .كما ٌعتبر النموذج البٌروقراطً العالقات غٌر الرسمٌة والزماالت .
ثالثا ً  :المدرسة السلوكٌة فً اإلدارة :
تم استخدام أسلوب الدراسة المٌدانٌة كوسٌلة للتعرف على مشاكل العمال ،وآرائهم ،ومواقفهم حول العمل،
وكٌفٌة حل هذه المشاكل .فً البداٌة وبهدف زٌادة إنتاجٌة العاملٌن ،حاول فرٌق البحث دراسة العالقة بٌن
بعض المتغٌرات المادٌة (كاإلضا ة ،وظروف العمل ،وفترات الراحة والراتب واألجور) وإنتاجٌة العاملٌن.
 ظٓشد كشدح فؼم نًذسسخ ( فبٕٚل ) ( رٛهٕس ) .
 سائذْب ْٕ أنزٌٕ يب , ٕٚانز٘ لبو ثبنؼذٚذ يٍ ردبسة انٓبٔثٕسٌ
 سكضد ْزِ انًذسسخ ػهٗ االْزًبو ثبالَسبٌ كئَسبٌ يٍ خالل ارصبنّ ٔرفبػهّ يغ اندًبػخ .
 أٌ انؼٕايم انُفسٛخ ٔاإلخزًبػٛخ ث ٍٛانؼبيه ٍٛنٓب دٔس كجٛش ف ٙصٚبدح انكفبءح ٔاالَزبخٛخ .
المدارس اإلدارية المعاصرة :
ظهرت المدارس اإلدارٌة المعاصرة فً الفترة ما بٌن األربعٌنات والسبعٌنات من القرن العشرٌن ،ونستطٌع
القول إنها أسهمت إسهاما ً كبٌراً فً تطوٌر علم اإلدارة ،حٌث إن كثٌراً من المبادئ التً نادت بها هذه
المدارس تعتبر األساس للعلوم اإلدارٌة التً تطبق فً الوقت الحاضر .ومن أهم هذه المدارس  :المدرسة
الكمٌة فً اإلدارة ،ومدرسة النظم  ،والمدرسة الموقفٌة  ،والمدرسة الٌابانٌة .
أوالً  :المدرسة الكمٌة فً اإلدارة :
ركزت هذه المدرسة على استخدام األسالٌب والطرق الكمٌة التً تعتمد على التحلٌل الرٌاضً الكمً
للمشكالت اإلدارٌة بغرض اتخاذ القرارات اإلدارٌة ومن األمثلة على ذلك استخدام المعلومات الخاصة
بالمبٌعات لسنوات سابقة للتنبؤ بمبٌعات السنة القادمة  ،أخذٌن فً االعتبار استمرار الظروف السابقة نفسها.
وفً الواقع فإن التنبؤ بالمبٌعات المستقبلٌة ٌعد من األسالٌب المهمة إلدارة المؤسسة لتحدٌد حجم اإلنتاج
المتوقع ،الذي ٌترتب علٌه اتخاذ كثٌر من القرارات األخري ،مثل القرارات الخاصة بتعٌٌن موظفٌن جدد،
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وعمل الحمالت التروٌجٌة الالزمة ،وتحدٌد حجم المواد الخام المطلوب تورٌدها لإلنتاج بهدف الوصول إلى
رقم المبٌعات المتوقع .وتجدر اإلشارة إلى أن المثال السابق مثال مبسط على استخدام األسالٌب الكمٌة ،حٌث
إن هناك أسالٌب رٌاضٌة وكمٌة أخري معقدة ٌتم استخدامها.
وبشكل عام ٌمكن عرض أهم مزاٌا هذه المدرسة فٌما ٌأتً -:
 .1سكضد ػهٗ اسزخذاو انًُبرج انشٚبضٛخ ٔانكًٛخ ف ٙحم انًشكالد انز ٙرٕاخّ اإلداسح ٔف ٙارخبر انمش
 .2اسزخذيذ انحبسٕة ثشكم أسبس ٙف ٙيدبل اإلداسح ،فأصجح ثبإليكبٌ يثالً حفع انًهفبد ثٕسبطخ
انحبسٕةٔ ،اسزخذاو انجشايح انًسبػذح نإلداسح يثم ثشايح انًحبسجخٔ ،شئٌٕ انًٕظفٔ ٍٛغٛشْب.
 .3ػًهذ ػهٗ رحس ٍٛلذساد انًذٚش ٍٚػهٗ ارخبر انمشاساد ثست اػزًبدْى ػهٗ انًؼهٕيبد ٔرحهٛهٓب
ٔثُبء انًُبرج انشٚبضٛخ ٔثبنزبن ٙانذلخ ف ٙارخبر انمشاساد.
ومما ٌؤخذ على هذه المدرسة برغم مٌزاتها المتعددة أنها اقتصرت على استخدام النماذج الرٌاضٌة والكمٌة
فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة ،وتجاهلت العنصر اإلنسانً وأهمٌته ووجهة نظره وتجربته فً التعامل مع
القضاٌا
ثانٌا ً  :مدرسة النظم :









ْٕ انًذخم انز٘ ٚكٌٕ نّ َظشح شًٕنٛخ ناليٕس .
ْٕ أسبسب ً طشٚمخ نهزفكٛش انشًٕن ٙف ٙانؼًم االداس٘ .
ٚشٖ االيٕس ثكهٛبرٓب ٔنٛس ثدضئٛبرٓب .
ٚشكض ػهٗ ٔخٕد ػاللخ يزذاخهخ ٔيؼزًذح ػهٗ ثؼضٓب انجؼض ث ٍٛاالخضاء انز ٙرُزً ٙانٗ انكم .
انُظش انٗ انًُظًخ آَب َظبو يكٌٕ يٍ أخضاء ْٔ ٙخضء يٍ َظبو اكجش ْٕٔ انمطبع االلزصبد٘ .
أٌ نكم َظبو يذخالرّ ٔيخشخبرّ .
ٚضغ إطبس نهزؼشف ػهٗ انؼٕايم انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ انًحٛطخ ثبنًُشأح .
ٚسبػذ ػهٗ انزؼشف ثبنصؼٕثبد انز ٙرٕاخّٓ انؼًم االداس٘

ثالثا ً  :المدرسة الموقفٌة " الظرفٌة" :







ٚؼزجش ْزا انًذخم يٍ انًذاخم انًفٛذح ثسجت يذخهّ انزشخٛصٙ
ٚشدغ انًذٚش ٍٚػهٗ رحهٛم ٔفٓى انفشٔق ث ٍٛانًٕالف انًخزهفخ ٔاخزٛبس اَست انحهٕل نٓب .
ٚؤكذ انًذخم ػهٗ ضشٔسح رٕافك يًبسسبد االداسح يغ ػذح يزغٛشاد سئٛسٛخ ْٔ: ٙ
انجٛئخ انخبسخٛخ – انزمُٛخ انًسزخذيخ – انؼبيه ٍٛثبنًُظًخ .
رزٕلف االًْٛخ انُسجٛخ نكم ْزِ انًزغٛشاد ػهٗ َٕع انًشكالد االداسٚخ .
ٚزًٛض ْزا انًذخم ثبنًشَٔخ ف ٙرطجٛمّ نالسبنٛت ٔانًجبدا انًأخٕرح يٍ رهك انًذاخم االداسٚخ.
ٚؤكذ ػهٗ اػزًبد انًذٚش ػهٗ يجبدا يطهمخ ٚدت اٌ ٚزى فمظ ثؼذ انزشخٛص انسهٛى نحمبئك انًٕلف
انز٘ ٕٚاخّٓ .
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رابعا ً  :المدرسة الٌابانٌة :
للٌابان التً تحتل مكانة بارزة فً مقدمة الدول الصناعٌة نمطها الخاص فً اإلدارة مما جعلها متمٌزة فً
ارتقائها بمستوي اإلنتاج وتقدمها الصناعً ،وقد كان من أبرز ما ٌمٌز اإلدارة الٌابانٌة اعتمادها مبدأ
المشاركة فً اتخاذ القرارات أي مشاركة العاملٌن فً اتخاذ القرارات المتعلقة باألعمال التً ٌقومون بها،
مما ٌرفع من إنتاجٌتهم ،وٌشعرهم بأنهم ٌنفذون القرارات التً اتخذوها بأنفسهم ،كما تمٌزت هذه المدرسة
باعتبارها العاملٌن فً المؤسسة أسرة واجدة تسود بٌنهم روج المودة والتعاون فً العمل .واهتمت هذه
المدرسة أٌضا ً باالعتماد على مبدأ التوظٌف مدي الحٌاة للعاملٌن مما ٌشعرهم باالستقرار الوظٌفً ،إضافة
إلى اهتمامها بالقٌم الجماعٌة وإقامة العالقات االجتماعٌة داخل العمل مما بحفز العاملٌن على زٌادة إنتاجٌتهم
.كما كان للغدارة الٌابانٌة الفضل فً بروز ما ٌعرف بحلقات الجودة .

أستاذ المقرر
أ.د  /رأفت هنداوى
م.د  /حسن فرٌج

6

