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 مقدمة

واالجتماعية االقتصادية األهداف تحديد في النجاح أساس 

 .اإلدارة هو األهداف هذه وتحقيق والسياسية

 

للوصول الطريق هي األعمال منظمات وكفاءة فاعلية 

 .المنشودة األهداف



 مفهوم اإلدارة

األفراد أن تتأكد ثم تريد، ماذا بالضبط تعرف أن هي اإلدارة :تايلور 

 .طريقة وأرخص بأحسن يؤدونه

محددة أهداف لتحقيق الموارد واستخدام تنظيم عملية هي اإلدارة : ديل. 

اآلخرين خالل من األشياء تنفيذ فن هي اإلدارة : فوليت. 

المديرون ويطبق إنجازه يتم وعمل ومعرفة وظيفة هي اإلدارة : دراكر 

 .األعمال هذه وتولي الوظائف هذه لتنفيذ المعرفة هذه

على والرقابة والقيادة والتنظيم التخطيط عملية هي اإلدارة :ستونر 

 األهداف لتحقيق األخرى الموارد استخدام وكذلك األفراد كل جهود

 .  التنظيمية

 



 هل اإلدارة علم أم فن ؟
 

 العلم   الفن 

 والقواعد المعارف من منظمة مجموعة هو

 طريق عن إليها التوصل أمكن والنظريات

 الطبيعية العلوم مثل واالستقصاء التجارب

 من بشخصية يتأثر ال أي موضوعي العلم

 . والتحليل بالدراسة يقوم

 عند البشرية المهارة استخدام محاوله

 العلمية والنظريات المبادئ استخدام
 أي شخصي الفن .(كالفيزياء،والرياضيات)

   والتحليل بالدراسة القائم بشخصية يتأثر



 

 objective موضوعيالعلم  
     
أي ال يتأثر بشخصية من يقوم  

  .بالدراسة والتحليل 

شخصي الفن  
subjective    أي يتأثر

بشخصية القائم بالدراسة 
 والتحليل 

 
 
 
 

. إذًا تصنيف اإلدارة كفن ال يعني إنكار وجود العلم فيها 
    ..كعلم ال يعني إنكار صفات الفن فيها  وتصنيفها 

 
إذًا اإلدارة علم وفن معا  وال ميكن فصل اجلوانب العلمية 

 .هلا عن اجلوانب الفنية 
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 مميزات اإلدارة

اإلدارة عملية متميزة تتعامل مع الجماعة وليس مع الفرد. 

وجود الهدف يمثل ضرورة. 

تتحقق أهداف المنظمة من خالل تعاون المدير مع اآلخرين. 

اتخاذ القرارات عملية مستمرة في اإلدارة. 

القيادة جزء حيوي من عملية اإلدارة. 

اإلدارة فن وعلم. 

و والبشرية أساس فعالية اإلدارةة التوازن في نسب مزج الموارد المادي. 

ضرورة التنسيق أساس النجاح. 

 التنظيم  –النخطيط )عملية اإلدارة تحتوي على عدد من الوظائف– 
 (الرقابة  –التوجيه والقيادة 

 



 أهمية أإلدارة

كبر حجم المنظمات وزيادة الحاجة للتخصصات المختلفة. 

الندرة المتزايدة في الموارد المادية والبشرية. 

 وجود انفصال بين المنظمة ومالكها. 

 التغييرات التقنية واالقتصادية واالجتماعية. 

 المنافسة الشديدة في األسواق. 

 القوة المتزايدة للتجمعات التي تدافع عن المستهلكين. 

 تزايد قوة التجمعات العمالية. 

 



 أسباب دراسة اإلدارة

تدعيم الخبرات المكتسبة من الحياة العملية. 

تأهيل المتخصصين لتولي المراكز اإلدارية في المستقبل. 

تدريب اإلداريين لرفع كفاءة األداء. 

إعداد الكوادر اإلدارية لتولي برامج التنمية. 

ضم العلوم المتخصصة مع بعضها البعض. 



 من هو المدير

إصدار في الحق يعطيه وظيفيا منصبا يشغل الذي الشخص 

 .محدد هدف إنجاز نحو توجيههم و لآلخرين األوامر

 

المعروفة األربعة اإلدارية بالوظائف يقوم الذي الشخص  

 (الرقابة و التوجيه التنظيم، التخطيط،)



 مهام أخرى للمدير

تحقيق في المساهمة أجل من اآلخرين خالل ومن مع يعمل المدير 
 .ككل المنظمة وأهداف إدارته أهداف

المنظمة داخل لالتصال قناة يكون أن يمكن المدير. 

وإثارة والوساطة التوفيق فن استخدام يحسن السياسي مثل المدير 
 .األهداف تحقيق سبيل في الجهود لدفع الحماس

دبلوماسي المدير. 

وحل والغايات األهداف بين التوازن تحقيق أجل من جاهدا يعمل المدير 
 المنظمة تواجه التي المشكالت

الصعبة القرارات اتخاذ. 

للعمل المناسبة البيئة تهيئة. 



 وظائف المدير

هذا بتنفيذ ينتهي و المدير به يقوم الذي المؤقت العمل :المهمة 

 .العمل

حتى يمارسها الفرد يظل األقل على أو بالدوام تتسم :الوظيفة 

 .التقاعد سن بلوغه

 

التنظيم، التخطيط، القرارات، اتخاذ :المدير لوظائف بالنسبة 

   .الرقابة و التوجيه



 اتخاذ القرارات/وظائف المدير

تحقيق بغرض اكثر أو بديلين من واحد بديل اختيار عملية هي 

 .معين هدف

إلى المنظمة أو المشروع أهداف و خطط تحويل عملية هو 

 العديد المديرين لدى عادة يتوافر و التصرفات من مجموعة

 أن عليه و (اآلالت و الخامات األموال، األفراد،) الموارد من

 يتطلب هذا و .ممتزجين و منفردين استخدامها طريقة يحدد

   .قرار اتخاذ المدير من



 التخطيط/وظائف المدير

الطرق وأفضل المنظمة أهداف تحديد تتضمن التخطيط وظيفة 
 واضحة بخطة المديرين تزويد هو التخطيط من الغرض و .إلنجازها

 المستقبل في عمله ينبغي ما تحدد التنفيذية الخطوط بمثابة تكون
 .محددة زمنية فترة خالل منه مطلوب عمل برنامج مدير لكل وتحدد

خطوات ثالث من تتكون التخطيط وظيفة: 

 اإلدارة قبل من األجل والقصيرة األجل الطويلة األهداف تحديد1.
 .العليا

 .العليا اإلدارة قبل من ذلك ويتم االستراتيجية الخطط وضع2.

 .الوسطى اإلدارة مديرو بها ويقوم والتشغيلية التكتيكية الخطط وضع3.



 التنظيم/ وظائف المدير

الالزمة واألدوار والمهام األنشطة تحديد عن عبارة التنظيم 
 مع يتواءم بما األفراد على وتوزيعها المنظمة أهداف لتحقيق
 السلطة األفراد هؤالء منح مع فرد كل ومهارات قدرات

 عن ومساءلتهم األنشطة هذه إلنجاز الالزمة والصالحيات
 .اإلنجاز نتائج

التنظيم هيكل تصميم :التنظيم وظيفة تحت تندرج مواضيع 
 اإلدارات، هذه واختصاصات أعباء توصيف إدارته، وتحديد
 بين العالقات وتحديد السلطات تفويض الوظائف، تصميم

     .األفراد وبين اإلدارات



 التوجيه/ وظائف المدير

 

حيث من مرؤوسيه مع المدير فيها يتعامل التي الطريقة تشمل 

 للعمل، دافعيتهم وإثارة تحفيزهم كيفية األوامر، إصدار كيفية

 بينهم، التعاون روح تنمية القرار، اتخاذ في إشراكهم مدى

 بقدر و .النزاعات مع التعامل كيفية الجزاءات، توقيع طرق

 نجاح كبير بشكل يتحدد التوجيه وظيفة أداء في المدير نجاح

 المنظمة فشل أو



 الرقابة/ وظائف المدير

و اإلدارة القسم، الفرد، مستوى على األداء تقييم أو قياس عملية 

 .يتم أن يجب ما بين و تم ما بين مقارنة عملية هي أو .ككل المنظمة

 

خطوات عدة خالل من الرقابة تتم: 

 .األداء معايير أو مستويات تحديد1.

 .المخطط األداء و الفعلي األداء بين المقارنة2.

 .أسبابها دراسة و االنحرافات تحديد3.

 .التصحيحية األعمال و باإلجراءات القيام4.



 أدوار المدير

األدوار التفاعلية: 

،لتوجيههم نحو األهداف.. التفاعل مع أفراد، مجموعات، منظمات  . 

هو أيضا حلقة وصل مع هذه األطراف  . 

األدوار المعلوماتية  : 

استالم وبلورة وتبادل المعلومات داخل وخارج المنظمة 

األدوار القرارية:  

 استخدام المعلومات في عملية صنع القرار 

عالجة المشاكل داخل وخارج المنظمة م 

  توزيع الموارد 

 التفاوض مع أطراف مختلفة 



 أدوار المدير

أو كلها المنظمة عن مسؤول فرد كل هو المدير :منتزبرغ 

 عن مسؤول األداء، عن مسؤول شخص كل هو منها، جزء

 مسؤول شخص كل و العمل محيط في تحدث التي التغيرات

 .المنظمة أهداف تحقيق عن

ان يمكن التي المختلفة األدوار نبين منتزبرغ دراسة خالل من 

   .المديرون يؤدونها أو بها يقوم



 أدوار المدير

رسميا المنظمة تمثيل. 

القيادة. 

الخارجية بالجهات االتصال. 

البيانات تحليل و تجميع. 

البيانات نشر. 

المنظمة باسم التحدث. 

جديدة أفكار تقديم. 

المشاكل حل. 

الموارد تخصيص. 

المفاوضة. 



 الهرم التنظيمي/المستويات اإلدارية والتنظيمية



 المستويات اإلدارية والتنظيمية

والموظفين العمال :المنفذين العمال. 

 

المشرفين مستوى. 

 

الوسطى اإلدارة مستوى. 

 

العليا اإلدارة مستوى. 



 

اإلدارة 

 العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة اإلشرافية



 :اإلدارة العليامدراء 
  
 

 

 

   ..الرئيس نائب الرئيس، :المستوى هذا في نجد

  للمنظمة الشامل االداء عن مسؤولون هم

   الخارجية للبيئة كبيرة أهمية

   االستراتيجيات رسم و االهداف تحديد

    القرارات اتخاذ

 



 :اإلدارة الوسطىمدراء
 

 

 

 الرئيسية داراتاإل الكبرى، االقسام رئاسة

 االدارة قبل من المرسومة االستراتيجيات تنفيذ عن مسؤولون

 العليا

 (االستراتيجية للخطط تجزئة) تكتيكية خطط تطوير

 الكبرى العمل فرق قيادة و بناء مهمة



 :اإلدارة اإلشرافيةمدراء 
 

 

 

 المشرف او المالحظ

 

 غلب االحيان من قدامى العاملين الفنيين  أفي 

 

 مهمتها قيادة الفرق الصغيرة

 



 الفرق بين المديرين في مستويات مختلفة لإلدارة

الفترة الزمنية. 

درجة التأثير و التكلفة. 

درجة الشمول. 

درجة التكرار. 



 المهارات اإلدارية

بالتعلم اكتسابها ويتم معين مجال في المتخصصة المعرفة :الفنية المهارات 

 .المنظمة في اإلشرافي المستوى في ضرورية المهارات وهذه .والخبرة

وتتمثل اآلخرين مع والتفاعل التعامل مهارات وتمثل :اإلنسانية المهارات 

 وقيادتهم لهم واالستماع معهم والتحدث اآلخرين مع االتصال كيفية في

 ضرورية المهارات وهذه .يعمل ال من ومعاقبة وتوجيههم للعمل ودفعهم

 .األوسط اإلداري المستوى في

والتحليل موضوعية بطريقة التفكير على المدير قدرة :الذهنية المهارات 

 وهذه .المناسبة القرارات واتخاذ المعقدة المشاكل حل أجل من الناقد

 األعلى إلداري.ا المستوى في ضرورية المهارات



 الكفاءة والفعالية اإلدارية

لتحقيق المتاحة والبشرية المادية للموارد األمثل االستخدام :الكفاءة 

 .المخرجات من معين مستوى أو حجم

تحتويه ابم للمنظمة الكلي األداء مكونات تفاعل محصلة هي : الفعالية 

 داخلية متغيرات من فيه يؤثر وما وإدارية ووظيفية فنية أنشطة من

 زمنية فترة خالل األهداف من مجموعة أو هدف لتحقيق وخارجية

 .معينة

المتاحة للموارد األمثل االستخدام على المدير قدرة :اإلدارية الكفاءة 

 .اإلنتاجية العملية في

أهداف لتحقيق الموارد استخدام في المدير نجاح مدى :اإلدارية الفعالية 

 .المنظمة

 


