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 مدخل إىل تعريف  اإلدارة  احملاضرة األوىل :

 مقدمة : 

إذا أمعنا النظر يف قصِة آدم وحواء عليهما السالم، جندمها َقْد مارسا العملية اإلدارية وهم يف اجلنِة وقبَل 

هبوطهما إىل األرِض، فالقرآن الكرمي خيرب� "فأكال منها فبدْت هلُما سوءاهتما وطفقا خيصفاِن عليهما ِمن َوَرِق 

"، ماذا ُميكن لنا أن نستنتج ِمن هذه اآلية الكرمية؟  ُهناك أمٌر ُميكُن  )121(طه آية .عصى آدُم ربَّه فغوىاجلنَِّة، و 

لنا أن نستنتجه ِمن موقعني خمتلفني: وهو أنَّ آدم وحواء عليهما السالم اختذا قرارين، األّول يتمثل يف قرار 

ية التغطية على العورة، وتعترب عملية اختاذ القرارات ِمن األكل من الشجرة، والثاين يتمثل يف قرار القيام بعمل

 .صلِب العملية اإلدارية 

و َقْد ترَك لنا األوائل شواهَد ودالئَل على ممارسِتهم للعمليِة اإلداريِة، فِمن ذلَك ما تركته احلضارات القدمية من 

معمار يدلُّ حبقٍّ على أنَّه ال ُميكن إنشاءها بدون اإلدارة السليمة للموارد وعلى رأس هذه الشواهد األهرامات،  

 من املعمورة ال ميكن هلا أن تعمر املدد اليت عمرهتا دون إدارة غطت مساحاٍت واسعةٍ  إمرباطور�تكما قامت 

 و الربيد و الوالة. جيدة جلوانبها املتعددة كاجليش، 

اإلنسان  حياة يف كبرياً  تلعب دوراً  اليت العلوم مقدمة يف جتعله أبمهية السنني اآلالف ومنذ اإلدارة علم وميتع

 مبفرده يعيش كان أن بعد بشرية جتمعات يف العيش نسان حنولإل االنتقالية احلركة حدثت عندما خصوصاً 
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 ما ومع . للحياة األساسية واملعنوية املادية املتطلبات على احلصول ضمان مهماً وهو هدفاً  أمامه واضعاً 

 تواجهه مع ما لتتالءم ابلتعاظم اإلدارة علم أمهية أخذت اجملاالت خمتلف ويف تطور من تشهده احلياة

 عالقتها يف خاصة وبصفة من حتد�ت حكومية والغري احلكومية املختلفة أبشكاهلا واملنظمات اجلماعات

 )2011(عبدالعزيز،  .تسميته ابلعوملة على أصطلح ما أو العاملي ابلسوق

 :تعريف اإلدارة 

خدمة  to serveأي أن الكلمة تعين  administrationإن األصل الالتيين للكلمة هو: 

اآلخرين، أو يصل عن طريق اإلدارة أداء اخلدمة، وهذا هو املدلول اللفظي ألصل الكلمة، أما اإلدارة مبعناها 

العام فمعناها العام فتعي النشاط املوجه حنو توفري التعاون املثمر، والتنسيق الفعال بني اجلهود البشرية املختلفة، 

 .)2000(حبتور،  (رجة عالية من الكفاءةالعامل من أجل حتقيق هدف معني بد

وهي عبارة عن عملية ختطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه عوامل اإلنتاج يف مشروع ما، ويطبق هذا املصطلح يف 

الوقت نفسه على املنظومني يف التسلسل اهلرمي واملنفذين لعملية اإلدارة ذاهتا، الذين يقومون أبداء هذه املهام 

 (عبدالرمحان) والوظائف 

ول هارسي"  "وكينث بالنكارد" تعريفا لإلدارة أشار فيه إىل أ�ا: عملية تقوم على أساس العمل مع وقدم "اب

 ."وبني األفراد واجلماعات واملوارد األخرى إلجناز األهداف التنظيمية
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وكذلك هي تلك العملية اليت بواسطتها يقوم املديرون إبنشاء وتوجيه وتسيري واحملافظة على التنظيمات عن 

 ). 1992حممد عبد الفتاح (شغفص ريق جهود األفراد املنظمة واملنسقة واملتعاونةط

وكذلك هي املعرفة الدقيقة ملا جيب على الرجال أن يعلموه، مث التأكد من أ�م يقومون بعمهم أبحسن طريقة 

تنظم، وإن تصدر وأرخصها، كما عرفها هنري فايول على أ�ا: إن تقوم ابإلدارة معناه تتنبأ، أو ختطط أو 

 .)1984عمار خبوش(األوامر، أو تنسق أو تراقب

كما قد عرفت أب�ا اجلهاز التنفيذي املكلف بتطبيق قوانني الدولة وتقدم اخلدمات الضرورية للمواطنني، 

 وذلك يف إطار القوانني املرسومة واألهداف اليت وضعتها األهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 و�لد كلو"أب�ا :( فن قيادة توجيه أنشطة مجاعة من الناس حنو حتقيق هدف مشرتك).وعرفها "د

وعرفت أب�ا" فن، والفن هنا يشري إىل األساس املهارات للممارسة، أي املهارات املكتسبة وتتوفر لدى 

الذي  شخص، حبيث يستخدمها بتطبيق العلم، حبيث يؤدي هذا التطبيق لتحقيق أفضل النتائج، وابألسلوب

يرضي احتياجات من هم موضع التطبيق . كما مييل البعض إىل أخذ تعريف اإلدارة يف مهمة املدير نفسه 

 )1997(فائز الزغيب ، حممد عبيدات فالدور الذي يؤديه اإلداري يف منظمته يفرض عليه التوفيق بني غايتني: 

غريها من الوحدات املكونة هلذا أن يتعامل مع كل فرد هبا كوحدة بشرية مستقلة قائمة بذاهتا عن  -1

 اجملتمع البشري لنشأته وتربيته.
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تفرض على اإلداري أن يتعامل مع املنظمة ككل أو ككيان وتنظيم موحد حماوال أن ينطلق هبذا الكيان  -2

 الضخم والتجمع البشري العظيم بكل طاقاته وإمكا�ته يف اجتاه اهلدف املرجو.

دارة فنقول أ�ا تعين توجيه جهد مجاعي مشرتك يف منظمة ما، قصد وحنن إذ حناول وضع تعريف مبسط لإل

 حتقيق أهداف حمددة ومرسومة.

وهناك عدة تعريفات لكلمة اإلدارة سردها كثري من الباحثني والكتاب، وقبل ذلك نود أن نلقي الضوء على 

 تعين:manage  التعريف اللفظي هلذه الكلمة:  واإلدارة " يدير" 

حسن أمحد  ،إبراهيم حممود عبد املقصود ("  نشاطات أو عمال الناس الذين جتمعهم مهنة معينة" خيطط وينظم 

 ).2003الشافعي

 : فن و علم توجيه وتسيري وإدارة عمل اآلخرين بقصد حتقيق أهداف حمددة . managementاإلدارة هي 

 نسوق منها: وقد تبارى املختصون يف وضع التعريفات اجلامعة والشاملة ملعىن اإلدارة،

 ) 2001  خالد حممد عبد العزيز  (" يف اجناز األعمال بواسطة الناس. M. PARKER"ماري ابركر 

 " يقصد ابإلدارة التنبؤ والتخطيط وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة.FAYOL"فايول اتبلور 

ا :"القوة املفكرة الَّيت ُحتلِّل وتصف وُختطط وُحتفز  وتُقيم وتُراقب االستخدام األمثل للموارِد وعّرفها جلوفر أب�َّ

ٍد معروٍف".  البشريِة واملاديِة الالزمة لتحقيِق هدٍف ُحمدَّ
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 عّرفها ليفنجستون أب�ا:"عملية الوصول إىل اهلدف أبحسن الوسائل وابلتكاليف املالئمة ويف الوقت املالئم".

ا: "عملية حتقيق األهداف  املرسومة ابستغالل املوارد املتاحة، وفق منهج ُحمّدد، وُميكن تعريف اإلدارة على أ�َّ

 وضمن بيئة معينة".

 طبيعة اإلدارة العامة : 

اختلف كتاب وابحثي علم اإلدارة حول طبيعة اإلدارة العامة ، أي  ماهية وجوهر وكيان اإلدارة العامة ،    

 هل هي علم ؟ أم فن ؟ 

علوم التطبيقية ؟ أي تتميز خبصائص اثبتة ميكن قياسها أو التنبؤ فهل اإلدارة علم ابملعىن الذي توصف به ال   

هبا ؟ أم أن اإلدارة فن له خصائص مثل املهارة واالبتكار واإلبداع ، ومن مث تتدخل فيه درجة الذكاء واملوهبة 

 ءواإلهلام ؟ أم أن اإلدارة ليست علماً فحسب ، وليست فناً فحسب ، وليست فناً وعلماُ ، وإمنا هي شي

لقيادة ميكن أن نطلق عليه فلسفة ، على أساس أ�ا مزيج جمموعة من العلوم والعناصر مثل ا  آخر

 واإلسرتاتيجية واإلدارة .
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ولكن ما أمجع عليه معظم كتاب وعلماء اإلدارة ابلقول أن طبيعة اإلدارة جتمع بني العلم والفن ، فهي علم     

عندما تعتمد على خطط البحث العلمي يف كثري من جماالهتا ، وفن أل�ا حتتاج إىل الذكاء واإلهلام وسعة 

 األفق عند احلديث عن  الرؤية املستقبلية .
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 (شوان)  عالقة اإلدارة ابلعلوم األخرى - : ة الثانية اضر احمل

االجتماعية عالقة وثيقة وابلتايل ال بد من دراسة هذه  عالقة اإلدارة كعلم اجتماعي كغريها من العلوم إن    

 العلوم اليت هلا عالقة وثيقة بعلمتنظيم وإدارة املشروعات العامة واخلاصة . ومن  العلوم واالستفادة منها يف

الر�ضية  وعلم القانون  اإلدارة كل من علم االقتصاد  والعلوم السياسية  وعلم االجتماع  وعلم النفس  والعلوم

 . وعلم األخالق

 عالقة اإلدارة العامة بعلم إدارة األعمال :  -أ  

اخلاص اهلادف على الربح ، مثل إدارة املشروعات  االقتصاديإن إدارة األعمال تعين إدارة أوجه النشاط     

 اخلاصة ، أما اإلدارة العامة فهو علم يهتم ابلعالقات اإلنسانية وهو علم وثيق الصلة ابلعلوم السياسية. 

ونالحظ أن كال النوعني من اإلدارة يتشاهبان يف عدة نواحي ، حيث تتماثل املفاهيم والعمليات والطرق   

يان كثرية كما أن كال النوعني من اإلدارة  قد أثر يف النوع اآلخر ، فالتأثري بينهما متبادل ، املستخدمة يف أح

ولكن اإلدارة العامة أقدم بكثري من إدارة األعمال حيث سبقتها آبالف السنني ، بينما إدارة األعمال كعلم 

 . صاديةاالقتفهو قد بدأ يف الوجود عند ظهور الثورة الصناعية وظهور املشروعات 

 علم االقتصاد : -ب 
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العالقة بني اإلدارة العامة و االقتصاد : تتوافق دراسة االقتصاد مع دراسة اإلدارة العامة يف كثري من الوجوه ، 

إذ أن املالية العامة و امليزانية و احلساب اخلتامي و اإلدارة املالية مثًال تعترب موضوعات أساسية حيث يشرتك 

 وعات دارسو اإلدارة العامة و االقتصاد على حد سواء .يف دراسة هذه املوض

 : السياسةعلم  -جـ 

احلكم واملعتقدات الفكرية السائدة. واإلدارة  يبحث علم السياسه يف وضع السياسات العامة للدولة وبشكل 

فصل  إىلالفكري الذي يدعو  االجتاه أنويالحظ .تسري عليها الدولة تتأثر ابأليديولوجية السياسية اليت

 .مثل هذا الفصل يف الواقع العملي السياسة عن اإلدارة قد تعرض للكثري من النقد نظراً لتعذر

 : (حممد نشوان األاتسي):العالقة بني اإلدارة العامة و علم النفس -د 

 علم النفس تنصب اهتماماهتم على دراسة اتركز دراسات علم النفس على االهتمام ابلعنصر اإلنساين فدارسو 

الفرد و انطباعاته و مشاعره، فاملفاهيم الشخصية، و الدوافع و اإلدراك، و سيكولوجية النمو، و القيم و 

االجتاهات و العوامل البيئية و الوراثية يف منو الفرد و سلوكه ، هي مفردات علم النفس و تلعب هذه األمناط 

  .ه داخل املنظمةالسلوكية دوراً أساسياً يف التأثري على سلوك الفرد وإنتاجيت
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إجياد  االنسجام،أهداف علم النفس مثَال تساهم يف خدمة اإلدارة العامة و منها ز�دة الكفاءة اإلنتاجية و 

  .نوع من االستقرار الوظيفي

 العالقة بني اإلدارة العامة و علم االجتماع : -هـ  

يركز علم االجتماع اهتماماته يف املشكالت املتعلقة ابجملتمعات اإلنسانية و يعترب أحد الروافد الرئيسية يف 

و يعترب دراسة اجملتمع و اجلماعات و األسس اليت تقوم  اإلداري.العلوم السلوكية و املفاهيم املتعلقة ابلسلوك 

لكون اجلماعات ذات أتثري كبري على تفكري اإلدارة و  عليها و عالقاهتا ببعضها البعض ، و لذلك أمهية كبرية

 سياساهتا و براجمها و نشاطها .

فإن علم االجتماع ذو صلة وثيقة ابإلدارة و التنظيمات االجتماعية فهو يهدف إىل دراسة و معرفة القواعد و 

 .القات بني األفراد داخل املنظمة التقاليد اليت حتكم الع

 الر�ضية : دارة العامة والعلومالعالقة بني علم اإل –و 

ويشمل ذلك اإلدارة العامة وإدارة  تعتمد اإلدارة حالياً على األسلوب العلمي يف اختاذ القرارات اإلدارية 

عمل اإلدارة العليا وتستعني اإلدارة ببحوث العمليات  األعمال . وتشكل األساليب الكمية جانباً هاماً من

 . اجملال . وتعترب املدرسة الكمية ممثًال هلذا االجتاه احلديث يف اإلدارة والر�ضيات واإلحصاء يف هذا
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 القانون : علم -ز 

العامة حمكوم ابلقوانني اإلدارية أما  . وعمل اإلدارةوأنظمة وتعليمات وقرارات إدارية حيكم عمل اإلدارة قوانني 

القطاع العام فيطبق فيه قواعد القانون وأما  األحيان.اغلب  إدارة األعمال فيحكمها القانون التجاري يف

 والقانون عبارة عن قواعد للسلوك كما تصفه االقتصاديةالتجاري كما يف عمل املؤسسات  اإلداري والقانون

  السلطة التشريعية العليا يف الدولة فتبني السلوك الصحيح وحترم السلوك غري الصحيح

 علم األخالق : -ح 

وذلك يف تعاملها مع البيئة ويتم الرجوع  خللقي للعمل اإلداري داخل املنظماتحيدد علم األخالق اإلطار ا 

األنظمة أو التعليمات أو تقاريرها حبيث تصبح غري صاحله للتطبيق .  لعلم األخالق يف حالة غيبة القوانني أو

قواعد  جعي لهاحلاالت فإن اإلداري حيكم ضمريه مبا يعرض عليه من حاالت ويكون اإلطار املر  ويف مثل هذه

املواثيق األخالقية وال يعد ذلك  األخالق العامة واليت ال تكون مكتوبة يف معظم األحيان ابستثناء ما جاء يف

  . عن كونه قواعد عامه ليست مفصله

املمارسة  تنميتها من خاللاألخالقيات أب�ا  "جمموعة املعايري أو قواعد السلوك اليت مت  ولذلك عرف البعض 

صواابً أو خطًأ، خرياً أو شراً من  ابعتبارهاخلربة اإلنسانية ، واليت ميكن يف ضوئها احلكم على السلوك أو 
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  . الوجهة اإلنسانية "

األفراد ،  سلوكياتاألخالقية ( املقبولة من العقل اإلنساين عامة دينياً وجمتمعيا )ً  تؤثر يف  وهذه القواعد

 ، كما أ�ا حتقق جلب النفع أو دفع الضرر. وأسلوهبم يف اختاذ القرارات
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 أمهية اإلدارة:حملاضرة الثالثة ا

 )2008( أمحد حسني  أمهية اإلدارة: *

ُم بعض االقتصادي  عناصر اإلنتاج إىل أربعة وهي كما يلي:ني يُقسِّ

 . املوارد الطبيعية     1

 . املوارد البشرية  2 

 . رأس املال 3  

 . التنظيم4 

 " وهي:M 5و هناك من يقسم عوامل اإلنتاج إىل مخسة ، وهي املعروفة بـ "

 Management اإلدارة -1

 Men  العمال -  2

 Moneyالمال  -3

   Machines اآلالت -4

 Material المواد -5
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األربعة ويقصد ابلتنظيم هنا اإلدارة، وهي املعرفة أبساليب وطرق اإلنتاج، وبدون توافر وتكامل هذه العناصر 

ال ميكن للعملية اإلنتاجية أن تكتمل، وحقيقًة أنَّ اإلدارة هي أهمُّ هذه العناصر؛ ألنَّ الشعوب واملنظمات 

واألفراد يتمايزون ابلدرجِة األوىل بعنصِر اإلدارة وليس بباقي عناصر اإلنتاج، وكي يتضح هذا املعىن، دعنا 

ثاين خيصُّ األفراد. خذ الياابن على سبيل املثال، استطاعت نضرب مثلني األوَّل خيصُّ اجملتمعات والدول وال

بفضل اإلدارة أن تصبح من أغىن الدول، وأكثرها تقدماً ورقياً، وهي دولة تفتقر إىل املوارد الطبيعية، فهي تقوم 

ستخدام، بينما ابسترياد املواد اخلام من خارج البلد، مثَّ تقوم بتصنيعها، مثَّ تصدرها لدول العامل سلعاً جاهزة لال

هناك دوًال غنيًة جداً ابملوارِد الطبيعيِة، ولكنها تفتقر إىل اإلدارة القادرة على حتويل هذه املوارد إىل سلع جاهزة 

 لالستخدام، وابلتايل فإنَّ الفيصل يف تقدُّم اجملتمعات هو اإلدارة وليس توافر املوارد.

ائلة فبددها يف وقٍت قصٍري، وكم فرد اغتىن بعد أن كان ال أمَّا على مستوى األفراد فكم فرد ورث أمواالً ط

 ميلك درمهاً وال ديناراً.
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 أهداف اإلدارة: *

تقوم اإلدارة ابملوازنة بني أهداف متعددة، وأحيا�ً متشابكة ومتصارعة ومتناقضة، فهناك أهداف تسعى اإلدارة 

والعاملني فيها، واملتعاملني معها من زابئن و موردين وممولني نفسها إىل حتقيقها، وأهداف للمنشأة، وملالكها، 

 وحكومة، واملنظمات املدنية، وذلك كما يلي :

 . حتقيق أهداف اإلدارة نفسها ، والَّيت يتمثل أّمهها فيما يلي :1

 جـ. حتقيق الذات .     ب. النجاح.    أ. االستمرار .

 مثل أّمهها فيما يلي :.  حتقيق أهداف مالك املنشأة ، والَّيت يت2

 ب. ز�دة األرابح احملصلة .   أ.  ز�دة قيمة املنشأة عن طريق ز�دة القيمة السوقية للسهم .

 .  حتقيق أهداف العاملني يف املنشأة ، والَّيت يتمثل أّمهها فيما يلي :3

 أ.  الراحة يف العمل .

 ب.  تقليل ساعات العمل .

 جـ. ز�دة يف األجور .

 ملزا� املالية والعينية اليت حيصلون عليها .ز�دة ا .د

 . حتقيق أهداف زابئن املنشأة ، والَّيت يتمثل أّمهها فيما يلي :4
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 أ. وفرة السلع واخلدمات.

 ب.  ز�دة جودة السلع واخلدمات .

 جـ.  خفض األسعار .

الَّيت يتمثل أّمهها فيما . حتقيق أهداف موردي السلع واخلدمات املستخدمة كمدخالت للعملية اإلنتاجية، و 5

  :يلي

 أ. ز�دة األسعار.

 ب.  الدفع النقدي.

 جـ.  االلتزام مبواعيد الدفع إن كان الثمن مقسطاً.

 . حتقيق أهداف ممويل املنشأة من املصارف وأصحاب القروض ، والَّيت يتمثل أّمهها فيما يلي :6

 أ. ضمان أصل التمويل .

 ضمان عوائد التمويل . .ب
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 حتقيق أهداف احلكومة  والَّيت يتمثل أّمهها فيما يلي :. 7

 أ. االلتزام ابلقوانني واألنظمة والتعليمات.

 حتصيل الضرائب . .ب

 . حتقيق أهداف اجملتمع الَّذي تعيش فيه املنشأة ، والَّيت يتمثل أّمهها فيما يلي :8

 أ. رفع مستوى املعيشة.

 ها بدون فوائد .ب. حسن استغالل املوارد املتاحة وعدم تبديد

 . حتقيق أهداف املنظمات املدنية يف اجملتمع ، والَّيت يتمثل أّمهها فيما يلي :9

 أ. محاية البيئة من التلوث.

 ب. تربعات.

 اجتماعية.جـ. مسامهات 

 

 

 



 مقیاس مدخل اإلدارة و التسییر الریاضي                                           السنة األولى جذع مشترك  السداسي الثاني 

19 
 هزرشي سليمان

 

 )2002(الشرقاوي، علي  تطور علم اإلدارة واملدارس اإلدارية:   الرابعةاحملاضرة

هذا اجلزء من الدِّراسة إلقاء بعض الضوء على املنعطفات اهلامَّة يف تطور اإلدارة كعلم ميكن حتديده يف حناول 

 ودراسته ووضع النظر�ت له. 

 مدرسة اإلدارُة العلميُة : *

 رغم وجود بعض الكتاابت السابقة ملدرسة اإلدارة العلمية والَّيت ظهرت يف القرن التاسع عشر مثل :

م يف كتاٍب له بعنوان "اقتصاد�ت اآلالت وأصحاب 1833ذي عرض أفكاره اإلدارية سنة شارل اببيج الَّ 

 املصانع" .

م يف مقاٍل له بعنوان " املهندس كاقتصادي" إالَّ أنَّ 1886هنري اتون الَّذي عرض أفكاره اإلدارية سنة 

  .ارة تتناوهلا كعلم ميكن دراستهتعترب أوَّل مدرسة يف اإلد -من الناحية التارخيية-مدرسة اإلدارة العلمية 

 ور، وهنري جانت، وجلربث وليليان.وكان من أهم من أسهموا يف حركة اإلدارة العلمية هم فريدريك اتيل

م) هو 1916 -م(1856 يعترب فريدريك اتيلور : Frederick W. Taylorفريدريك اتيلور   *

يف �ايِة القرِن املاضي يف كتابه  Scientific Managementواضع جذور مدرسة اإلدارُة العلميُة 

 " وأوائِل هذا القرِن. Principles of Scientific Managementاملعروف بعنوان " 
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نشأ اتيلور يف عائلة من الطبقة املتوسطة، وقد أعّد ليمارس الطب، لكّن مرضاً أصاب عيناه حال دون إكمال 

 Midvale Steel Companyركة "مدفال" للصلب دراسة الطب، فعمل صبياً يف ورشة مبصانع ش

م مث انتقل للعمل مبصنع للصلب 1884م، وتدرَج فيها حىت وصل إىل رتبة كبري املهندسني سنة 1878سنة 

 م.1898آخر سنة 

 ووفقاً لنظريِة اتيلور :

 .أن اإلدارة علم له أسسه وقواعده وأصوله الواضحة واليت ميكن تطبيقه يف كافة اجملاالت .  1

يوجُد طريقٌة واحدٌة هي أفضُل طريقٍة ألداِء أيِّ عمٍل، وقْد توصََّل إىل هذه الطريقِة َعن طريِق " دراسِة  .  2

 احلركِة والزمِن " 

َم اتي .  3 ور نظاَم األجِر ابلقطعِة مقرو�ً بنظاِم حوافٍز يُركُز على اجلوانِب املاديِة واملاليِة، ويف سنِة لَقدَّ

َم 1895  ورقَتُه الشهريَة َعن نظاِم األجِر ابلقطعةِ م َقدَّ

وَقْد َدَعْت مدرسُة اتيلور إىل تطبيِق األساليِب العلميِة يف عمليِة اختاِذ القراراِت بدًال ِمن طريقِة احملاولِة  .  4

  "rule of thumbواخلطأ  " 

 اعد منظمة للعمل.ودعا اتيلور اإلدارة إىل حتمل املسئولية يف التخطيط واإلشراف ووضع قو  .  5

 كما دعا اتيلور إىل اختيار العمال بطريقة علمية ليشغلوا وظائفهم. .  6
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 ابإلضافة إىل حتمل املسئولية يف تدريبهم على أسس علمية وتنميتهم. .  7

 .إنَّ األخذ ابألسس العلمية يف اإلدارة سريفع اإلنتاجية ويزيد اإلنتاج ويقّلل التكاليف .   8

األنظار إىل اخلسارة القومية الفادحة الناجتة عن عدم تطبيق األساليب العلمية يف اإلدارة واليت وّجه  .  9 

 تؤدي إىل اخنفاض الكفاية اإلنتاجية.

عربََّ عن فكرة اإلنصاف والعدالة بني اإلدارة والعمال؛ حيث تقوم اإلدارة ابلتخطيط والعمال  .10

 ابلتنفيذ.

 صعوابت واجهت أفكار اتيلور :

جدت آراء اتيلور ونظر�ته أتييداً ومعارضة شديدة جداً، فمن �حية عارضها العمال ونقاابهتم، ومن �حيٍة و 

 أخرى ويف نفس الوقت أيدها ورحب هبا أصحاب العمل.

 ومن أهم االنتقادات والصعوابت الَّيت واجهتها ما يلي:

 أوًال: التناقض يف تطبيق املبادئ:

 ائج:اثنياً : صعوبة تعميم النت

 اثلثاً : الرتكيز على اجلوانب املادية:
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أبنه استطاع أن يضع اللبنات  -ومهما وجه اتيلور من انتقادات يف جزئية مما قال هنا أو هناك –ويبقى القول 

 األوىل يف تطور النظرية اإلدارية وتوجيه األنظار إليها وتطبيق املنهج العلمي عليها.

 فرانك جلربت : *

دراسة  Lillian M. Gilberthوليليان جلربت  Frank B. Gilberthوَقْد اتبَع فرانك جلربت 

احلركة والزمن، وقد اعتمدا على التصوير الفوتغرايف للعامل أثناء أتديته العمل. واستطاعا من خالل الدراسة 

 الدقيقة للحركات اليت يؤديها العمال، الوصول إىل أفضل طريقة يؤدى هبا العمل.

(والذي تتلمذ على يد اتيلور) نظريَة اتيلور  Henry L. Ganttهنري جانت :كما اتبع هنري جانت  *

إبضافِة بعِض العوامِل اإلنسانيِة وذلك ابالهتمام ابجلانب النفسي للعاملني من أجل ز�دة إنتاجيتهم، وقد نظر 

خرائُط اإلنتاِج اليت تفيُد يف ختطيِط  لإلدارة ابعتبارها وظيفة اجتماعية، وكاَن ِمن أهمِّ منجزاِت جانت

 العملياِت اإلنتاجيِة، وتوزيُع املهاَم على اآلالِت.

 مثال على خريطة جانت:

إذا كان لدينا مشروع لصنع الكراسي اخلشبية مكون من أربعة وظائف أساسية، مع تقدير وقت كل وظيفة، 

 فخريطة جانت تبدو كما يلي :
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 إبريل مارس  فرباير  يناير 

     قطع األشجار

     نقل األخشاب

     تقطيع األخشاب

     صنع الكراسي

 .األخشاب يبدأ وينتهي يف فرباير  وهذه تعين أن قطع األشجار يبدأ من أوَِّل يناير وينتهي يف فرباير،بينما نقل

 

 

 

 

 

 

 



 مقیاس مدخل اإلدارة و التسییر الریاضي                                           السنة األولى جذع مشترك  السداسي الثاني 

24 
 هزرشي سليمان

 )1982(عساف، حممود  املدرسة البريوقراطيةو  نظرية مشولية اإلدارة : اخلامسة  احملاضــــــــرة

اهتمَّ رواد املدرسة العلمية ابملستو�ت الدنيا التنفيذية لإلدارة، ورمبا يكون ذلك راجعاً إىل اخلربة العملية اليت 

اكتسبها هؤالء الرواد، إذ بدأوا حياهتم من أسفل السلم مثل اتيلور، بينما كان هناك من اهتم ابملستو�ت 

 النظرية اإلدارية وأهم من كتب يف هذه املدرسة هو هنري فايول.العليا لإلدارة وأسهم يف 

 : Henri Fayolهنري فايول  *

م، 1870م لعائلة غنية، عمل بوظيفة مهندس يف شركة تعدين سنة 1841فايول مهندس فرنسي، ولد سنة 

ركها وهي من م، وهي على شفا اإلفالس، وت1888وترقى يف الشركة حىت وصل إىل مركز املدير اإلداري سنة 

أقوى الشركات يف جمال التعدين، وبتواضع العلماء عزا الفضل يف هذا النجاح إىل النظام اإلداري الذي اتبعه 

 General andبعنوان اإلدارة العامة والصناعية  1916أكثر مما هو لشخصيته، ونشر كتاابً سنة 

Industrial Management . 

 الصناعية إىل ستِة أنشطة كما يلي:وَقْد قسَّم فايول نشاط املنشأة 

 وهي ما خيتص ابلعمليات اإلنتاجية.  Technical.  أعمال فنية 1

 وهي ما خيتص ابلتبادل التجاري من بيٍع وشراء. Commercial.  أعمال جتارية 2

 وهي ما خيتص بتدبري األموال واستثمارها. Financial.  أعمال مالية 3
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 وهي ما خيتص حبماية األفراد واملمتلكات. Security.  أعمال الوقاية والضمان 4

 وهي ما خيتص ابلتقرير عن املنشأة. Accounting.  أعمال احملاسبة 5

 والتنسيق والرقابة. وهي ما خيتص ابلتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر Managerial.  أعمال إدارية 6

 لتايل:وقام بوضع أربعة عشر مبدأ عاماً لإلدارة وهي على النحو ا

 .    تقسيم العمل 1

 .    السلطة واملسئولية 2

 .    النظام والتأديب 3

 .   وحدة األمر  4

 .   وحدة التوجيه 5

 .  خضوع املصاحل الشخصية للصاحل العامّ 6

 .  مكافأة العاملني وهنا جيب أن يكافأ العاملني لتحقيقهم مصلحة املنشأة.7 

 وهي تركز السلطة يف املشروع حسب ما حيقق أكرب فائدة ممكنة. Centralization.  املركزية 8

 ..   سلسلة تدرج السلطة أي تدرج الرؤساء من أعلى ألدىن9

 .. الرتتيب والنظام لألشياء املادية ولألفراد حيث لكل فرد مكانه الواجب أن يكون فيه10 
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 .  املساواة والعدل بني العاملني.11

 ارتفاع معدل دوران العمل ألن ذلك يسبب ز�دة يف التكلفة..  ثبات العاملني وعدم 12

 .  روح االبتكار إبفساح اجملال للعاملني.13

 .  روح التعاون واالتصال والعمل على شكل فريق عمل.14

كما قام فايول بتقسيم اإلدارة إىل عناصر أساسية وهي املعروفة بوظائف اإلدارة وتشمل التخطيط والتنظيم 

 امر والتنسيق والرقابة.وإصدار األو 

 : )1987(شريف، علي  درسة البريوقراطيةامل

 دواعي نشأة البريوقراطية:

تطور وظائف الدولة من نطاق الدولة احلارسة (اليت تقوم بثالث وظائف فقط هي الدفاع واألمن والعدالة) إىل 

 نطاق الدولة االشرتاكية اليت تقدم خدمات اجتماعية واقتصادية للمجتمع.

نتيجة ذلك برزت مؤسسات اإلدارة العامة كتنظيمات ضخمة احلجم ضخامة شديدة، وهذه الضخامة ليست 

حكراً على املنظمات العامة وميكن أن جند منظمات أعمال ضخمة، إال أن صفة الضخامة التنظيمية 

 ملؤسسات اإلدارة العامة صفة مالزمة هلا.

 حجمها، هو: إّن النتيجة الطبيعية لتضخم املنظمة، وز�دة
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 . ز�دة عدد العاملني فيها (رؤساء ومرؤوسني).1

 . ز�دة املستو�ت اإلدارية فيها.2

 . ختصص الفرد يف جزء بسيط من العمل.3

 .  صعوبة االتصال إذا مل يكن هناك نظاماً رمسياً  .4

 .  إلغاء الطابع الشخصي يف العالقات .5

 تعريف البريوقراطية :  

التنظيم املثايل للمنظمات كبرية احلجم، حيث يتم وضع النظم والقواعد واللوائح لعمل املنظمة  فالبريوقراطية هي 

ككل، وحيدد بوضوح الوظيفة والسلطة واملسئولية والرؤساء واملرؤوسني وخطوط االتصال. فالبريوقراطية تعين 

( عاشور، يوسف حسني -ملني ابملنظمة""تنمية هيئة إدارية متخصصة يتمثل عملها يف التنسيق والرقابة على مجيع العا

 )2001حممود

 ماكس فيرب والبريوقراطية : *

م ومات 1864من أبرز العلماء الذين قرنت أمسائهم ابلبريوقراطية هو العامل ماكس فيرب األملاين الذي ولد سنة 

سنة، تعلم احلقوق والذي أسهم يف جماالت العلوم االجتماعية وعلى  56م عن عمر قارب 1920سنة 

فايول، لكنه يبدو أنه اطلع . وال يبدو أنه قد اطلع على أعمال وأفكار sociologyرأسها علم االجتماع 
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على أعمال اتيلور اليت اعتربها متوافقة مع أهداف البريوقراطية، ولكن بقيت أعمال اتيلور على مستوى 

 . macro levelبينما أعمال فيرب على املستوى الكلي  micro levelالوحدة االقتصادية (اجلزئي) 

والبريوقراطية، حيث نظر للبريوقراطية من زاوية اجتماعية  ومن بني أهم إسهاماته اإلدارية نظر�ته يف التنظيم

تنظيمية واعتربها النموذج العقالين يف حياة البشرية والذي خيلو من اخلرافة واالنفعال يف تنظيم شئون حياته. 

وقد حدد ماكس فيرب ثالثة أبعاد للتنظيم البريوقراطي وهي عالقات السلطة، خصائص التنظيم البريوقراطي، 

 ركز املوظف يف التنظيم البريوقراطي.وم

ويف عالقات السلطة حاول فيرب اإلجابة على سؤال وهو من أين ينبع مصدر السلطة اليت يتمتع هبا الرئيس 

 على املرؤوسني؟ ويف هذا قسم السلطة إىل :

 أ. سلطة بطولية يكتسبها صاحبها من قدراته الشخصية واليت تفوق غريه ممن حوله.

 دية تقلد من سبقها من أصحاب السلطة البطولية.ب. سلطة تقلي

 جـ. سلطة قانونية يستمدها الشخص من مركزه الوظيفي يف التنظيم.

 :( عبدو، علي عبد اجمليد) وقد حدد أهم خصائص التنظيم الرمسي بـ

 . التحديد القاطع للواجبات واملركز.1

 .. العالقات الوظيفية داخل التنظيم وليس العالقات الشخصية2
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 . وجود معايري حمددة ألداء األعمال.3

 . التخصص الوظيفي.4

 . البناء اهلرمي للتنظيم.5

 . شغل الوظيفة ابلتعيني ال ابالنتخاب.6

 . شغل الوظيفة على أساس الكفاءة والتخصص.7

 . أداء الوظيفة وفق سجالت ومستندات رمسية.8

 . احرتاف املوظف للوظيفة وختصيص وقته وجهده هلا.9

حدد أهم مالمح املوظف يف التنظيم البريوقراطي ابلوالء التام للوظيفة وملصلحة العمل واملنظمة، حيث وقد 

يعتربها مهنته اليت خيصص هلا كل وقته وجهده، ويستمد منها مركزه وأمهيته واحرتامه، كما تعترب كل مستقبله 

 وتطوره الوظيفي.

 سيؤدي إىل:وعلى عكس ما توقع ماكس فيرب أبن التنظيم الرمسي 

 . الدقة.1

 . املعرفة الكاملة ابملستندات.2

 . السرعة.3
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 . االستمرار.4

 . الوضوح.5

 . الوحدة.6

 . اخلضوع الكامل للرؤساء.7

 . ختفيض تكلفة أداء العمل.8

 . ختفيض درجة االحتكاك بني املوظفني.9

 فإن للتنظيم البريوقراطي سلبيات أمهها :

 املوظف عمله.. اآللية اليت يؤدي هبا 1

 . اجلمود.2

 . االرتباط ابحلد األدىن يف األداء.3
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 الفكر) ةحديث( ةالتقليدي املدرسة   :  السادسة احملاضرة

 مدرسة العالقات اإلنسانية واالجتماعية: -

كرّد فعٍل حلركة اإلدارة العلمية اليت ركزت على الوسائل املادية يف رفع الكفاية اإلنتاجية، فقد برز تيار مضاّد 

 لذلك أخذ يركز على جمموعة العوامل اإلنسانية والنفسية واالجتماعية يف رفع الكفاية اإلنتاجية. 

 Hauthornا جتربة مصانع هاوثورن وكان من أشهر رواد هذه املدرسة التون مايو ، ومن أشهر جتارهب

Study  م ابالشرتاك مع جملس األحباث الوطين التابع 1932 -م1924ك سنة يالتابعة لشركة وسرتن إلكرت

 ألكادميية العلوم الوطنية يف الوال�ت املتحدة.

 : Elton Mayoجتارب التون مايو  *

اآلداب جبامعة هارفرد بتبين فكرة دراسة أثر  م ابالشرتاك مع كلية1923قام عامل االجتماع التون مايو سنة 

 the testالعوامل االجتماعية واإلنسانية على إنتاجية العمال، وقد حصروا العمال داخل غرفة االختبار 

room experiments ،  ،وقد مت الرتكيز يف هذه الدراسة على عاملني فقط مها األجور التشجيعية

وطريقة اإلشراف، حيث مت الرتكيز على متغري واحد يف كّل مرة. وقد تبني أن الز�دة يف معدل اإلنتاجية الناجتة 

ة يف معدل عن تغري طريقة اإلشراف جبعلها أكثر راحة وأقّل رمسية بني املشرف والعمال أكثر من الز�د



 مقیاس مدخل اإلدارة و التسییر الریاضي                                           السنة األولى جذع مشترك  السداسي الثاني 

32 
 هزرشي سليمان

اإلنتاجية الناشئة عن ز�دة األجور واحلوافز املالية، ممّا أدى إىل االعتقاد أن العوامل اإلنسانية أهم من العوامل 

 املادية يف ز�دة معدالت اإلنتاجية.

 التنظيم غري الرمسي: *

يف إحدى التجارب ركز الباحثون على الرتكيبة االجتماعية للعاملني، حيث وضعوا مشرفاً على جمموعة من 

العاملني بلغوا ثالثة وعشرين. ومن خالل املالحظة تبني أن العاملني كونوا فيما بينهم جمموعة هلا أهدافها 

 .بينهم اتفاق على مستوى اإلنتاجيةاخلاصة هبا؛ حيث كان 

 لفلسفة اإلدارية:نظرية ا *

تقوم هذه النظرية اليت وضع أسسها دوغالس ماكجري جيور على افرتاض أتثر اإلدارة والسلوك اإلداري مبا 

يعتقده املدير ويؤمن به؛ وابلتايل فإنَّ التنظيم والقرارات اإلدارية تتأثر مبا يؤمن به املدير، وقد استطاع دوغالس 

،  Xية للنظرية التقليدية ومدرسة اإلدارة العلمية وعرب عنها بنظرية ماكجري جيور استخالص املبادئ األساس

 . وتقوم كال النظريتني على فروض متقابلة أو متعاكسة.Yبينما عرب فروض نظرية العالقات اإلنسانية بنظرية 

 : Xنظرية   *

عنصر البشري ووضع النظرية التقليدية يف اإلدارة وما تقوم عليه من إحكام الرقابة على ال Xتوضح نظرية 

 املعايري له ليعمل مبقتضاها، وتقوم هذه النظرية على فروض أساسية وهي:
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 .  أّن اإلنسان العادي كسول يكره العمل بطبيعته وحياول جتنبه ما أمكن ذلك.1

 .   إلجناز العمل املطلوب جيب وضع معايري واضحة لألداء، ووضع نظام واضح للعقاب.2

 وم التغيري ويعتربه عبئاً عليه؛ وابلتايل فهو يكره املبادأة واملبادرة..  اإلنسان بطبعه يقا3

.   اإلنسان العادي حمدود الطموح، ويتجنب حتمل املسئولية، ويفضل أن يكون مرؤوساً وحتت توجيه 4

 وإشراف غريه.

 : Yنظرية  *

ان والعالقات اإلنسانية النظرية اجلديدة يف اإلدارة وما تقوم عليه من تفهم أكرب لإلنس Yتوضح نظرية 

 واالجتماعية اليت تؤثر على سلوكه، وتقوم هذه النظرية على فروض أساسية وهي:

 . اإلنسان حيب العمل وبذل اجلهد والتعب سواء العضلي أو الفكري.1

 . هناك رقابة ذاتية ميارسها اإلنسان على ذاته.2

 العمل املوكل إليه.. حاجة اإلنسان إىل نظام حوافز ومكافآت لتحقيق وإجناز 3

 . اإلنسان طموح، يتحمل املسئولية ويسعى إليها.4

 .  اإلنسان حيب الر�دة واملبادرة وركوب املخاطر.5
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 : MASLOWنظرية ماسلو   

قامت عدة حماوالت لدراسة السلوك اإلنساين، وقد كان روادها من علماء النفس، ومن بني أشهر هذه 

 تقسيم احتياجات اإلنسان إىل مخس مستو�ت متدرجة، وهي كالتايل:الدراسات حماولة ماسلو إىل 

 أوًال : احلاجات اجلسمية األساسية كاملأكل واملشرب .

 اثنياً : احلاجة لألمن واألمان واحلماية من األخطار .

 اثلثاً : احلاجة للحب والتقدير والقبول االجتماعي .

 رابعاً : احلاجة إىل احرتام وتقدير الذات .

 امساً : احلاجة إىل حتقيق الذات .خ

وهذه احلاجات متدرجة مبعىن أن اإلنسان كلما أشبع حاجة ارتقى يف السلم ليحقق األخرى، وهذا صحيح 

 بوجه العموم، ولكنه ال ينطبق على مجيع األفراد وبنفس الدرجة.

 العوامل اليت ساعدت على انتشار حبوث العمليات : *

 إليها سابقاً ، كاَن ِمن َأهمِّ العوامل اُألخرى اليت ساعدْت على انتشاِر حبوِث ابإلضافِة للعوامِل املشارِ 

 العمليات استخداِمها يف املنظمات املختلفة ما �يت:

  ..   َتعقُُّد املشاكِل اليت تواِجُهَها اإلدارةُ 1
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وفتُح أقساٍم  يِم تعللعاِت اب.   اهتماُم اجلام4.   تطوُُّر صناعِة 3 ..  اشتداُد حدة املنافسة بني املنتجني2

 . اإلدارةمتخصصٍة يف 

 . Internet.  انتشاُر استخدام شبكة املعلومات الكونية اإللكرتونية املعروفة ابإلنرتنت 5

  العلمية و كثرت امللتقيات و الندوات و اجملالت ...ِ معياِت اجل.   انتشاُر 6

 قائمة بعض الرواد للفكر اإلداري :

 1900s Fredrick W. Taylor اتيلور

 1900s Frank B. Gilberth فرانك جلربت

 1900s Henry Gantt جانت

 1900s Max Weber فيرب

 1910s Lillian M. Gilberth لليان جلربت

 1910s Henry Ford هنري فورد

 1910s Henry Fayol فايول

 1920s Mary Parker Follett فوليت
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 1930s Chester I. Barnard بري�رد

 1930s Elton Mayo التون مايو

 ماسلو
1940s 

Abraham H. 

Maslow 
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 ف اإلدارة :ـــــــــــــوظائ:   السابعة احملاضرة

 التخطيط : أوال:

 مفهوم التخطيط : -1

التدبري الذي يرمي إىل مواجهة املستقبل خبطط منظمة سلفاً لتحقيق أهداف «يعرف التخطيط أبنه      

، ويعد التخطيط من أهم وظائف اإلدارة العامة، وهو الفكرة التمهيدية السابقة لتنفيذ أي عمل من »حمددة

األعمال. ومن خالل التخطيط يستطيع القائد اإلداري حتديد اهلدف املنشود والوسائل الكفيلة بتحقيقه أبقل 

  .تكلفة ممكنة ويف الوقت املناسب

 أمهية التخطيط : - 2

مل بدون خطة يصبح ضراًب من العبث وضياع الوقت سدى، إذ تعم الفوضى واالرجتالية ويصبح إن الع    

 الوصول إىل اهلدف بعيد املنال.

وتربز أمهية التخطيط أيًضا يف توقعاته للمستقبل وما قد حيمله من مفاجآت وتقلبات حيث أن األهداف     

 ة زمنية حمددة قد تطول وقد تقصر قيقها يتم خالل فرت اليت يراد الوصول إليها هي أهداف مستقبلية أي أن حت
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 مزا� التخطيط : - 3

 ينطوي التخطيط  على كثري من املزا� ميكن إجيازها فيما يلي:ـ   

 أ ـ يساعد التخطيط على حتديد األهداف املراد الوصول مما يسهل تنفيذها.

 لالزمة لتنفيذ األهداف.ب ـ يساعد التخطيط على حتديد اإلمكا�ت املادية والبشرية ا

  .ج ـ يساعد التخطيط يف التنسيق بني مجيع األعمال 

 د ـ يعترب التخطيط وسيلة فعالة يف حتقيق الرقابة الداخلية واخلارجية على مدى تنفيذ األهداف.

 األمن النفسي لألفراد واجلماعات.هـ ـ حيقق التخطيط 

 بتقدير ظروف  املستقبل وعدم ترك األموراحملض الصدفة.وـ يتناول التخطيط حماولة توقع أحداث مما يسمح 

 ح ـ يساعد التخطيط على حتقيق االستثمار األفضل للموارد املادية والبشرية  يف  الوقت والتكاليف.

 ط ـ يساعد التخطيط يف تنمية مهارات وقدرات املديرين عن طريق ما يقومون به من وضع للخطط والربامج.

 لتخطيط :مقومات وأنواع ا - 4

تتضمن عملية التخطيط اإلداري عدًدا من املقومات األساسية تتمثل يف حتديد األهداف، التنبؤ،     

 السياسات والربامج، واإلجراءات، وأخريًا بلورة طرق العمل ونقصد به الوسائل واإلمكا�ت.
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قسمها حسب الزمن أي إىل وقد تباينت أراء علماء اإلدارة ابلتقسيمات املوضوعة للتخطيط ، فمنهم من    

ثالثة أقسام وهي : التخطيط طويل األجل ، والتخطيط املتوسط األجل ، والتخطيط القصري األجل ، ومنهم 

من قسمها حسب الوظيفة أو املستو�ت اإلدارية ، ومنهم من أضاف إىل هذه التقسيمات تقسيمات أخرى 

 قليمي ، فأصبحت ستة أنواع بدًال من ثالثة .مثل التخطيط اإلداري، والتخطيط القومي، والتخطيط اإل

 التخطيط اإلداري :   -أ 

ختطيط طويل األجل ـ املستو�ت العليا ـ رسم السياسيات واألهداف العامة ـ حتديد األهداف املطلوب  -)1(

 حتقيقها.

مكا�ت املادية ختطيط متوسط األجل ـ املستو�ت الوسطى ـ ترمجة األهداف إىل برامج عمل ـ حتديد اإل -)2(

 والبشرية الالزمة لتحديد اهلدف.

 ختطيط قصري األجل ـ املستو�ت اإلشرافية ـ حتويل اخلطط والربامج العامة إىل برامج عمل تفصيلية.  -)3(

  التخطيط اإلسرتاتيجي : -ب 

هي قمة اهلرم اإلداري يف الفكر والتطبيق نظراً لشموليته وقدرته على متكني  اإلسرتاتيجيةتعترب اإلدارة   

 املنظمات من بلوغ أهدافها بفاعلية وكفاءة عالية .

 إعداد اخلطة : – 5
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زمنية متميزة  إبعادالتخطيط ابملعىن الفين يعين حتديد أهداف حمتملة مستقبلية وبلورة وسائل بديلة ذات     

أكثرها مناسبة لظروف وإمكانيات اجلهاز  واختيارف، ومن مث مقارنة البدائل املطروحة لتحقيق تلك األهدا

 اإلداري املقصود ، يتوقف على عدة عوامل هي :

صحيحة جيب أن تبىن على إحصائيات  االفرتاضاتصحة البيا�ت واإلحصائيات : لكي تكون   –أ 

 صحيحة واقعية.

 نفيذ اخلطة.كفاءة اجلهاز اإلداري املسؤول عن ت  –ب 

 مشاركة اجلميع يف وضع وإعداد اخلطة . -جـ 

 مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ : مشارمة العاملني يف الدولة يف إعداد اخلطة . –د 

 الوعي أبمهية التخطيط : ومسامهة املواطنني يف حتقيق األهداف املنشودة من اخلطة . -هـ 

 

 

 

 



 مقیاس مدخل اإلدارة و التسییر الریاضي                                           السنة األولى جذع مشترك  السداسي الثاني 

41 
 هزرشي سليمان

 معوقات التخطيط 

 ملعلومات والبيا�تـ عدم الدقة يف ا1

 ـ اجتاهات العاملني: كثريًا ما حتدث اجتاهات السلبية حنو اخلطة أثرًا كبريًا يف عرقلة مسريهتا.2

 ـ عدم صحة التنبؤات واالفرتاضات.3

ـ إغفال اجلانب اإلنساين: يؤدي إىل جتاهل اخلطة للعامل اإلنساين إىل مقاومة هؤالء العاملني للخطة ووضع 4

 طريق تنفيذها، مما قد يؤدي إىل فشلها يف حتقيق أهدافها. العراقيل يف

 ـ االعتماد على اجلهات األجنبية يف وضع اخلطة.5

 ـ القيود احلكومية.6

 ـ عدم مراعاة التغري يف الواقع.7

 ـ أسباب متعلقة بعدم مراعاة إتباع خطوات التخطيط.8

 التخطيط يف اإلسالم :  •

ويعترب الفكر اإلسالمي عموًما فكرًا اسرتاتيجًيا يف التفكري وحىت يف إصدار األحكام، حيث يهتم        

اهتماًما ابلًغا ابملقاصد الشرعية والنظرة إىل املآل يف األمور وقضية التوازن بني املصاحل واملفاسد وقضية اعتبار 

 املصاحل وغريها من أساسيات الفكر اإلسالمي .
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  : لتخطيط يف اإلدارة اإلسالميةمالمح ا

  : النحو التايل ميكن القول أن  مالمح التخطيط يف اإلدارة اإلسالمية هي على 

  ..إنه وظيفة إدارية رئيسية يقوم هبا فرد أو مجاعة - 1

 هللاعملية مباحة ملواجهة املستقبل ... ويقصد ابلتدابري املباحة أي االلتزام حبدود  وضع تدابري وترتيبات -2

آله وصحبه حىت  تعاىل اليت بينها يف كتابه إمجاالً  وفصلها وشرحها املصطفى صلى هللا عليه وسلم وعلى

 .الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه أصبح احلالل بيناً  واحلرام بيناً  وبينهما أمور مشتبهات ومن اتقى

ستقبلية حمظورة أو مشتبه يف جوازها ألن جيوز التخطيط ملتطلبات م متطلبات مستقبلية مشروعة ... إذ ال -3

االحتياجات  ومنها التخطيط أداة تستخدم لعبادة هللا تعاىل ، وهبذا جيب التقيد مبشروعية اإلدارة بوظائفها

  .املستقبلية اليت يسعى التخطيط إىل االستعداد لتحقيقها

عدم اللجوء إىل  يحة ... وهذا يعيناملعلومات املتاحة واإلمكا�ت الراهنة واملتوقعة جيب أن تكون صح -4

املالية والفنية والبشرية والنظر إىل  تشويه احلقائق وتزييف املعلومات واملبالغة يف التقديرات لالحتياجات

  .املتوقعة منها بصورة أقرب إىل الواقع اإلمكانيات املالية بنظرة واقعية وإىل

ساسية يف التخطيط اإلسالمي إذ أن التخطيط اإلداري القاعدة األ التوكل على هللا تبارك وتعاىل هو - 5 

اجلانب أي اهتمام وال حيسب له أي حساب ، فكل البيا�ت واملعلومات والتوقعات إمنا  احلديث ال يعري هذا
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 أعقلهاقبيل (  وسيلة ( سبب ) وليست غاية يف حد ذاهتا. فالتخطيط يف اإلدارة اإلسالمية ما هو إال من هي

 مبستقبل الفكر واألداء واإلجناز. وتوكل ) وليس من ابب التدخل يف علم الغيب واالدعاء ابملعرفة التامة

بيت القصيد فبغية التخطيط يف اإلدارة اإلسالمية أن يسعى يف   حتقيق األهداف املشروعة ... وهذا هو -6 

سة ، وهي : حفظ الدين والنفس إىل أهداف تتفق مع مقاصد الشرع احلنيف اخلم كل خطواته إىل الوصول

 .والنسل واملال  والعقل
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  :التنظيم الوظيفة الثانية  : الثامنة احملاضرة

يعترب التنظيم الوظيفة الثانية من وظائف املدير واليت يعتمد عليها يف اجلمع وتوحيد أعمال املرؤوسني كي 

 يتمكن من حتقيق أهداف املشروع .

 وأمهيتهمفهوم التنظيم 

إن كلمة تنظيم تستخدم يف كثري من الكتاابت اإلدارية مبعىن منظمة واملنظمة قد تكون جتارية، صناعية، 

اخل ، وبناء عليه فإن استخدام كلمة تنظيم تعين: "مجاعة من الناس تربطهم … تعليمية، سياسية، ر�ضية 

 . )1981غامن ، عمر  والشرقاوي(عالقات رمسية ، لتحقيق األهداف اليت من أجلها نشأت املنظمة"

 وفيما يلي نسوق عدة تعريفات للتنظيم لعدة ابحثني يف جمال اإلدارة.

يقول ليندال ايرويك " أن التنظيم هو حتديد أوجه النشاط الالزمة لتحقيق أي هدف وترتيبها يف جمموعات 

 حبيث ميكن إسنادها إىل أشخاص" 

لنشاطات املتعاونة عن قصد ووعي بشخص أو أكثر وهو يتطلب ويقول شيسرت بر�رد " التنظيم نظام من ا

 نظام االتصال بني هذه النشاطات ويربز دور الفرد يف املسامهة الفعلية يف العمل".
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وعرف ساميون " التنظيم أبنه أمناط سلوكية وسياسية لتحقيق التعقل اإلنساين ويف �اية األمر نستطيع القول 

هتتم بتجميع املهام واألنشطة املراد القيام هبا يف وظائف أو أقسام وحتديد  أن التنظيم هو عملية إدارية

 السلطات والصالحيات والتنسيق بني األنشطة واألقسام من أجل حتقيق األهداف أبفضل كفاءة ممكنة".

وهذا يوضح لنا أن " التنظيم وسيلة ميكن من خالهلا تنسيق جهود وقدرات ومواهب األفراد  

ذين يعملون معاً حنو غاية مشرتكة لضمان حتقيق األهداف املرجوة أبقل ما ميكن من التنافر أو واجلماعات ال

التضارب وأبقصى إشباع ممكن لكل من أولئك الذين تؤدي اخلدمات من أجلهم وهؤالء الذي يؤدون هذه 

 . 2اخلدمات"

لتكون حًال موحداً ميكن معه مزاولة  وهكذا فإن التنظيم هو الكيفية اليت يتم مبقتضاها مجع األجزاء املرتابطة

 السلطة ومباشرة االختصاصات والقيام مبهام التنسيق والرقابة واإلشراف لتحقيق هدف معني .

 * أمهية التنظيم : 

ال أحد يستطيع أن ينكر أن التنظيم له أمهية كبرية يف جناح املشروع ابلوصول إىل حتقيق األهداف  

 -األمهية من خالل النقاط التالية: بفاعلية ونستطيع أن نوضح تلك

 .يهتم التنظيم بتقسيم العمل بني أعضائه    -1

 .داخل كل قسم  إتباعهايوضح التنظيم اإلجراءات اليت جيب    -2
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يهيئ التنظيم الكيفية اليت يتم هبا إرسال واستقبال القرارات الصادرة من مراكز السلطة املختلفة وذلك    -3

 .ت إىل كافة املستو�ت اإلدارية السفلى والعليامن خالل إيصاله هلذه القرارا

 .يكفل التنظيم هتيئة سبل االتصاالت الرمسية وغري الرمسية    -4

 .يهيئ التنظيم اجلو املالئم لتدريب أعضائه وتنمية مواهبهم   -5

ويتضح مما سبق أن التنظيم ما هو إال تنسيق اجلهود البشرية يف أية منظمة إلمكان تنفيذ اخلطط املوضوعة 

أبقل تكلفة ممكنة وأبقصى كفاية ومرونة ملواجهة الظروف احمليطة ابملنظمة، وهكذا فإن التنظيم ليس هدفاً 

 .يف حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف املنظمة 

 -ما يلي: ذلك توضيح 

 تقسيم العمل على إدارات أو أقسام أو جمموعات يسهل إدارهتا. -1

 حتديد العالقات وطرق االتصال بني اإلدارات واألقسام املختلفة يف املنشأة.  -2

 .حتديد التسلسل يف صالحيات وسلطات -3

ناول ونتاً وهنا جيب أن نراعي أن التنظيم يهتم ابلضرورة بكل من اهليكل اإلداري والعنصر اإلنساين مع

 املوضوع من زاويتني : 

 األوىل : التكوين الرمسي للمشروع 
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 الثانية : دور العنصر اإلنساين يف عملية التنظيم .

 األوىل : التكوين الرمسي للمشروع :

ية، نطاق اإلشراف، تفويض السلطة طرق إىل تصميم البناء التنظيمي، العالقات اإلدارية، املركزية والالمركز نتس

 :: تصميم البناء التنظيمي أوالً 

واهليكل التنظيمي، هو اإلطار الذي يبني العالقات بني الوحدات والتقسيمات داخل التنظيم، وحيدد خطوط 

 . )1995(املغريب ، كامل ، وآخرون  السلطة وموقع اختاذ القرار

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ميكن تقسيم الشركات إىل إدارات وأقسام ؟ وما هي األسس واملعايري 

 املتبعة يف عملية التنظيم ؟. 

من خالل الرجوع إىل الدراسات السابقة يتضح أن هناك العديد من الطرق واملعايري اليت ميكن أن تستخدم يف 

 .)1981عمر  والشرقاوي (غامن ، تصميم اهليكل التنظيمي للمشروع

 ومن أنواع البناء التنظيمي النموذج ويتكون من ثالث أنواع رئيسة.

 النموذج التنفيذي:   .1

ويتكون اهليكل التنظيمي فيه من عالقات رأسية تربط بني الوظائف ابملستو�ت اإلدارية املختلفة، وتتحرك 

 ل.السلطة راسيا من أعلى التنظيم إىل قاعدته بشكل مباشر ومتص
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 النموذج الوظيفي:   .2

  :التنظيم التنفيذي االستشاري  .3

 مراحل إعداد اهليكل التنظيمي 

 :حتديد األهداف األساسية للمنشأة -1

 :حتديد ما جيب عمله -2

 ختصيص وتوزيع األعمال:  -3

حتديد اختصاص كل وحدة تنظيمية والقيام إبعداد الوصف الوظيفي لكل وظيفة يف الوحدة   -4

 التنظيمية. 

 :ير السلطة الالزمة تقر   -5

 :إعداد اخلريطة التنظيمية للمنشأة   -6 

 :)1991(ديسلر ، جاري ومن أكثر الطرق شيوعا يف التقسيم التنظيمي ما يلي

  :التقسيم على أساس الوظائف -1

 يساعد يف حتقيق وفورات احلجم الكبري يف نطاق اإلدارات الوظيفية وذلك لقلة االزدواجية يف اجلهود.  .1

 يف تنمية املهارات اإلدارية.يساهم    .2
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 يعترب من أبسط التنظيمات واألكثر انتشاراً.   .3

 من أنسب التنظيمات للمشاريع الصغرية واملتوسطة.   .4

 يعترب األفضل للمنظمات اليت يقتصر نشاطها على سلعة واحدة أو سلعتني.   .5

 :)2002(غنيم ، أمحد   * عيوب التقسيم الوظيفي

 تغريات البيئية املتالحقة.البطيء يف االستجابة لل   .1

 يؤدي إىل تركيز القرارات يف أيدي اإلدارة العليا.   .2

 صعوبة التنسيق األفقي بني اإلدارات الوظيفية.   .3

 النظرة الضيقة إىل األهداف العامة للمنشأة.     .4

  :التقسيم على أساس أقسام املنتج   -2

 .إنتاج وتسويق ومتويل منتج معنيوفقا هلذا التقسيم يصبح رؤساء األقسام مسئولني عن 

 * املزا�:

إن مجيع األعمال واألنشطة املرتبطة بسلعة ما يتم ضمها مجيعا حتت إشراف فرد أو قسم، ونتيجة لذلك   .1

 تتجه األقسام اإلنتاجية ألن تكون أكثر حساسية وسرعة يف االستجابة الحتياجات منتجهم اخلاص.

 ملسئولني عن كل سلعة.سهولة املراقبة واملتابعة ألداء ا   .2
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 يناسب هذا التنظيم البيئة اليت تتصف ابلتغري السريع وعدم االستقرار.   .3

 يعترب من أنسب التنظيمات اليت تناسب الشركات كبرية احلجم وذات خطوط إنتاجية متنوعة.    .4

 * العيوب: 

يتعني وجود مدير مايل ارتفاع التكلفة اإلدارية نظرا الزدواجية الوظائف، حيث وفقا هلذا التقسيم    .1

 ومدير تسويقي ومدير إنتاجي لكل سلعة يف نفس املنظمة.

 الصراع بني مديري السلع للحصول على موازنة أفضل.   .2

 يقلل من وفورات احلجم الكبري نظرا الزدواجية الوظائف.   .3

 صعوبة التنسيق بني خطوط اإلنتاج داخل املنظمة الواحدة.   .4

إىل خسارة رقابة اإلدارة العليا، وذلك لتمتع مديري املنتجات ابستقالل   قد يؤدي التقسيم اإلنتاجي   .5

 كبري يف التسويق والتمويل واإلنتاج للمنتج الذي يقع حتت مسئوليتهم.

 التقسيم على أساس العمالء    -3 

تلجا الشركات إىل تصميم هياكلها التنظيمية على أساس العمالء وذلك عندما يتنوع عمالئها، حبيث   

 يتطلب كل عميل خدمة تتميز عن األخر. 
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من أهم مزا� هذا التقسيم هو اهتمام املدير املستمر وغري اجملزأ ابلعميل، مما ينتج عن ذلك خدمة 

 .متميزة وأسرع لعمالء املنظمة

 -العيوب:

إنتاج املؤسسة مديرو تسويق أو مديرو  م هو ازدواجية اجلهد، فقد يكون هلذهومن أهم العيوب هلذا التقسي

 عديدين مما يضعف من الكفاءة الكلية للمنشأة.

 التقسيم على أساس جغرايف    -4

تنشأ احلاجة إىل تطبيق األساس اجلغرايف يف التنظيم عندما تتعامل املنشأة مع أسواق وأقاليم متعددة ومتميزة 

 تفاوتة بكفاءة. املستو�ت احلضارية املتكون  كشركات متعددة اجلنسيات  .من حيث األذواق واحلاجات

  :التقسيم املصفويف  -5

 يتم اللجوء إىل هذا النوع من التنظيم يف الظروف البيئية املعقدة، واليت يصعب التنبؤ هبا. 

 من أهم املزا�:

 يضمن قسماً مكتفياً ذاتياً يكرس اهتمامه املستمر وغري اجملزأ حلاجات مشروعة. -1

  .ازدواجيةتتجنب األقسام إنشاء أقسام وظيفية  -2
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 .العاملون وفقا هلذا التنظيم تنشأ لديهم خربات متنوعة -3

ويعاب على هذا التنظيم، وقوع املديرون يف حرية بني الطلبات املتصارعة  قد يولد صراعا بني املسؤولني 

 ينعكس سلبا على معنو�ت العاملني. 
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 أنواع التنظيم:التاسعة احملاضرة

 ) 2002(غنيم أمحد، هناك نوعني أساسيني للتنظيم مها 

 الثاين: التنظيم غري الرمسي  األول : التنظيم الرمسي

  :أوًال : التنظيم الرمسي

هو ذلك التنظيم اليت تنص اللوائح والقوانني داخل املؤسسة بوجوده ويستمد وجوده من اهليكل  

املنظمة حىت تتمكن من حتقيق أهدافها وهناك عدة أمناط من الرمسي ويتم عن وعي وإدراك لتنسيق أعمال 

 -التنظيم الرمسي وتتمثل ابآليت:

  :التنظيم الرأسي    -1

تطلق عدة مسميات على هذا النوع من التنظيم منها التنظيم التنفيذي ، التنظيم املباشر ، التنظيم  

 العسكري وذلك بسبب استخدامه يف املنظمات.

ظيم تكوين خط سلطة متتابعة يف اهليكل التنظيمي مبعىن أن كل رئيس ميلك سلطة مطلقة يف ويتم يف هذا التن

توجيه املرؤوسني كما أن املرؤوسني هلم أيضاً سلطة مطلقة لتوجيه التابعني هلم وهكذا حىت نصل إىل أدىن 
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ويسأل كل رئيس  املستو�ت وبذلك تتحرك السلطة رأسياً من أعلى التنظيم حىت أد�ه بشكل مباشر ومتصل

 عن عمله وعمل مرؤسيه التابعني له فقط .

 -وهلذا التنظيم عدة مزا� منها : 

 يساعد يف تقدمي فرصة جيدة للتدريب على العمليات التشغيلية املباشرة . -

 يتسم بتحديد عالقات السلطة بشكل واضح. -

 حتديد الواجبات بشكل واضح لكل شخص داخل التنظيم.  -

 قرارات.السرعة يف اختاذ ال -

 وعلى الرغم من تلك املزا� إال أن له عدة عيوب منها:

 ال مينح الوقت الكايف ملمارسة بعض األنشطة اهلامة كالتخطيط والبحث والتطوير. -

 يرهق املدراء يف العديد من الواجبات اليت قد تفوق طاقاهتم وقدراهتم. -

يف كافة أمور  ال يشجع على تقسيم العمل والتخصص حيث أن املدير هو الذي يبت -

 املرؤوسني.

عتمد هذا النمط على التخصص الوظيفي داخل املنظمة حبيث يتخصص كل ي :التنظيم الوظيفي    -2

 وحدة إدارية يف وظيفة معينة حمددة وتقوم مبمارسة كافة النواحي املتعلقة بتلك الوظيفة. 
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 -إخل. وميتاز هذا التنظيم ابآليت :… ت مثال ذلك جند يف املنظمة إدارة إنتاج، إدارة تسويق، إدارة مشرت�

 التخصص وتقسيم العمل. -

 يساعد على حتقيق التعاون بني العاملني يف اإلدارات املختلفة داخل املنظمة. -

 -ولكن يعاب على هذا النمط ما يلي:

 عدم وضوح كل من السلطة واملسئولية وضوحاً اتماً. -

 احملدد.التأخري يف إجناز بعض األعمال عن املوعد  -

 تركيز السلطة يف يد عدد قليل من أصحاب اخلربات. -

 كما أنه يتصف بعدم املرونة. -

  :) 2002(غنيم ، أمحد التنظيم الرأسي الوظيفي   -3

ويطلق علي هذا النوع أيضاً التنظيم الرأسي االستشاري وجيمع هذا النمط بني مزا� كل من النمطني  

 السابقني ويتالىف عيوهبما.

هلذا النمط فإنه توجد سلطتني إحدامها رمسية واألخرى استشارية حيث تستعني السلطة الرمسية قبل اختاذ ووفقاً 

القرارات آبراء واقرتاحات املستشارين وال ننسى أن املستشارين مهمتهم تقدمي النصح واإلرشاد وإبداء الرأي ، 

 أما اختاذ القرار يبقى من صالحيات أصحاب السلطة الرمسية.
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 -از هذا النمط بعدة مزا� منها :وميت

 أنه جيعل املدراء يتفرغون للقيام ابألعمال اإلدارية مع إلقاء األعباء الفنية على املستشارين.-

 يتسم هذا النمط ابملرونة.-

 أما عيوب هذا النمط فيتمثل ابآليت:

 .وجود االحتكاك والتنازع بني كل من أصحاب السلطة الرمسية والسلطة االستشارية-

يتيح الفرصة للمديرين التنفيذيني التهرب من حتمل مسئولياهتم إذا ما فشلوا يف اختاذ قرار ما إبلقاء -

 اللوم على املستشارين.

ال يعترب حمفزاً للمستشارين لتقدمي آراء فعالة يف بعض األحيان بسبب أن النجاح ينسب يف �اية -

 األمر إىل املدراء التنفيذيني.

   :فويفالتنظيم املص  -4

مسى هبذا االسم بسبب أن هذا التنظيم �خذ شكل الشبكة أو املصفوفة حيث يعتمد على اجلمع  

 بني كل من األساسني السلعي والوظيفي ولقد مت احلديث عنه يف موضوع تصميم البناء التنظيمي سابقاً.
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 اثنياً : التنظيم غري الرمسي 

املنظمات دون استثناء و هو عبارة عن شبكة من العالقات يوجد هذا النوع من التنظيم يف كافة  

الشخصية واالجتماعية تنشأ تلقائياً بناًء على االرتباطات الشخصية بني أعضاء التنظيم ، ولقد بدأت 

املنظمات االهتمام هبذا النوع من التنظيم ملا له من أمهيته وأتثري على أداء العاملني داخل املنظمة ومن مث على 

املنظمة ككل ، وقد ينشأ هذا التنظيم بسبب العالقات الشخصية اليت جتمع أعضاء مهنة واحدة أو رأي أداء 

اخل ، وقد تكون عالقة العمل هي املصدر للتنظيم غري الرمسي وقد يكون بسبب … واحد أو عقيدة واحدة 

 نفوذ أحد أعضاء اجلماعة.

ها على سبيل املثال حتقيق مكانة اجتماعية ويقوم التنظيم غري الرمسي بتقدمي خدمات لألعضاء من 

لألعضاء وحيافظ على القيم الثقافية هلذه اجلماعة ويعمل على استمراريتها ، كما يسهل تداول اإلشاعات 

وانتشارها مما يشكل خطر على التنظيم الرمسي ، لذا جيب على القائمني على إدارة املنظمات التعرف على 

 تسيريه مبا حيقق مصلحة املنظمة ويساعد على استقرار مناخ العمل. التنظيم غري الرمسي وحماولة

 مبعىن أن التنظيم غري الرمسي حيقق فوائد عديدة للمنظمة منها: 

يساعد على إشباع احلاجات النفسية لألفراد يف املنظمة من خالل لقاء األعضاء مع بعضهم البعض  -

 والز�رات اليت تتم فيما بينهم.
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يقوي التنظيم غري الرمسي روابط االتصال بني العاملني داخل املنظمة حيث أن قنوات االتصال غري   -

 الرمسية أكثر فاعلية من القنوات الرمسية.

كما يساعد على القضاء على نقاط الضعف املوجودة يف التنظيم الرمسي ويعمل على خلق التماسك  -

 بني أجزاء هذا التنظيم.

 الفوائد إال أن له بعض العيوب منها:وعلى الرغم من تلك 

قد يعمل ضد أهداف املنظمة حيث أن بعض القادة غري الرمسيني قد يقوموا بتحريض  -

 العمال على عدم اإلنتاج والعمل مما يسبب املشكالت واملتاعب إلدارة املنظمة.
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 :  الوظيفة الثالثة التوجيه:  العاشرة احملاضرة

 مفهوم التوجيه 

يعترب "التوجيه" وسيلة �جحة يف مالحظة جهود العاملني فمن خالل ما يقوم به املدير أو  تعريف :   

املشرف بتحفيز العاملني وخلق اجلو املناسب للعمل واالتصال هبم (العمال) للحصول على املعلومات واختاذ 

نظيم من خالل إعطاء األوامر القرارات، كما أن دور التوجيه يكمن يف بعث احلياة الديناميكية يف الت

 .)2001درداش زوينة –عرعار حولية   (والتوجيهات وقيادهتم لتحقيق أهداف التنظيم

"التوجيه" هو الوظيفة الثالثة من الوظائف الرئيسية للمدير وببساطة ميكن تعريف وظيفة التوجيه أب�ا      

عملية يتم من خالهلا إبالغ األفراد مبا ذا جيب عمله ومعرفة أو التأكد من أن كل فرد يبذل قصارى جهده يف 

 إجناز العمل

 ).2002د . عبد السالم أبو قحف( املنوط به 

ويذكر "مجيل أمحد توفيق" أن التوجيه وظيفة مركبة تنطوي على كل األنشطة اليت صممت لتشجيع      

املرؤوسني على العمل بكفاءة وفاعلية يف كل من الفرتة القصرية واملدى الطويل وهي إحدى الوظائف 

يتعامل مع قوى مركبة األساسية للمدير واليت تعترب من الوظائف الصعبة، والسبب يف ذلك يرجع إيل أن املدير 

 ال يعرف عنها إال القليل كما ال ميكنه السيطرة على الكثري منها.
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ويعرف كل من "إبراهيم عصمت مطاوع " و "أمني أمحد حسن" و "علي الشرقاوي" أنه إذا مل توزع      

لك إيل الواجبات على األفراد واألقسام واإلدارات لكي تسهم يف حتقيق األهداف واخلطط فسوف يؤدي ذ

ضعف االلتزام جتاه املنظمة والتهرب من املسؤولية كذلك إذا مت شغل املراكز اإلدارية أبفراد ال ميتلكون كفاءات 

 متناسبة مع واجباهتم إن األمل يصبح ضعيف يف حتقيق فاعلية األداء وابلتايل تتأثر وظيفة التوجيه.

التنفيذية فأي خطوة مهما كانت متقنة ليس هلا  يف حني يرى "صالح الشنواين" إن التوجيه هو اخلطوة     

أي قيمة ما مل توضع موضع التنفيذ, فالتوجيه يعد أحد األركان األساسية يف العملية اإلدارية ابعتبار أن 

التسلسل املنطقي للعملية اإلدارية يبدأ من التخطيط مث التنظيم فالتوجيه، حيث يتم عن طريق اإلشراف على 

ال هبم هبدف إرشادهم وترغيبهم للعمل، وقيادهتم أثناء سري العملية التنفيذية مث تقومي أداء املرؤوسني واالتص

 العاملني ابلوظائف التنفيذية.

 تعريف التوجيه يف اجملال الرتبوي : -

يعرف "إبراهيم عصمت مطاوع" و"أمينة أمحد حسن" أبن التوجيه هو االتصال ابملوظفني واملعلمني عن      

ئهم وترشيدهم ابلعمل على حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية العامة فالتوجيه إذن ليس تنفيذ طريق رؤسا

 لألعمال وإمنا توجيه اآلخرين يف تنفيذ أعماهلم.
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ويذكر "إبراهيم حممود عبد املقصود" إن التوجيه يتضمن إعطاء األوامر والتعليمات والتوجيهات      

هلة ويتطلب لنجاحه مهارات خاصة فالذي يرجى من األمر هو احلصول واإلرشادات وهو ليس ابملهمة الس

على نتائج معينة ومن مث يتحتم توحيد اإلطار الفكري للرئيس واملرؤوس حىت يفهم األخري ما يقصده األول 

 ).2002د . عبد السالم أبو قحف(وما يهدف إليه

مر وبني من يتلقى هذا األمر وتنمية ثقته بنفسه ويعرف "التوجيه " أبنه  فن إجياد الثقة بني من يصدر األ     

 وبقدرته وكفاءته.

 أنواع التوجيه :-

 يشري "أمحد حسن" و"إبراهيم عصمت" و "أمينة" إىل أن التوجيه ينقسم إىل قسمني مها:

 التوجيه الفين  -أ     

 التوجيه اإلداري   -ب    

تنسيق وتوجيه األداء التنفيذي املستمر فرادى ومجاعات التوجيه الفين : هو عبارة عن اجملهود الذي يبذل ل -أ

وذلك حىت ميكنهم احلصول على قسط وافر من التفهم الكامل واإلدراك السليم على كيفية اجلذب حنو 

 حتقيقها. األهداف املطلوب
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التوجيه اإلداري : يقوم به كل مدير ورئيس قسم ابلنسبة ملرؤوسيه يف مجيع املستو�ت ويتطلب ذلك من  -ب

 هؤالء الرؤساء خلق اجلو املناسب ألداء اإلخصائني لواجباهتم.

 األسس العامة للتوجيه :-

ر اإلداري والتخطيط من واقع استعراض املبادئ العامة لإلدارة والتنظيم يف السياق اخلاص بتطوير الفك     

والتنظيم وغريها من املوضوعات األخرى ميكن استخالص بعض األفكار اليت متثل أساسا جيدا ملمارسة وظيفة 

 التوجيه على النمو املستهدف ومن بني هذه األسس ما يلي:

ضرورة حتديد اهلدف, حيث ميثل اهلدف احملور األساسي للتوجيه أبي نشاط داخل املنظمة، أي أنه  -

 ساس توحيد اجلهود املبذولة على مستوى الفرد واجلماعة داخلها.أ

وحدة التوجيه ووحدة األمر أساس لتجنب التعارض يف األوامر والتعليمات الصادرة للمرؤوسني كأفراد  -

 أو كمجموعات.

ضرورة التعاون بني الرؤساء واملرؤوسني وبني الزمالء يف نفس املستوى التنظيمي فالتعاون هو دعامة  -

 ي عمل مجاعي �جح.أ

العدالة يف املعاملة مع املرؤوسني وضرورة بناء اختاذ القرارات املرتبطة أي حالة من حاالت التمييز يف  -

 منح الثواب أو توقيع العقاب على أسس موضوعية.
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تنمية مفهوم الرقابة الذاتية كوسيلة لدعم الثقة بني الرئيس واملرؤوس من �حية ,كذلك تنمية روح  -

 ).د. عبد السالم أبو قحف(واإلحساس ابملسؤولية من �حية أخرى الوالء

 أركان التوجيه : -

للتوجيه أركان متعددة فلقد اختلفت أراء املختصني يف حتديد هذه األركان فريى "إبراهيم عصمت      

 مطاوع" و"أمينة أمحد حسن" و"سعيد عبد الفتاح" أن عناصر التوجيه األساسية تنحصر

 يف االتصاالت, واختاذ القرارات,القيادة, وجند أن "أمحد رشيد" قد حددها يف صنع اختاذ  

 " علي الشرقاويالقرارات, واالتصاالت والقيادة واالنتظام واالستمرار, كما حددها "

ما قام يف القيادة, االتصال, والدافعية,كما حددها "مجيل توفيق" يف االتصال, الدافعية, والقيادة والتنسيق ك

"حنفي سليمان" بتحديدها يف أربعة عناصر هي االتصال,الدافعية,والواقعية، يف مكان العمل والقيادة 

واإلشراف الفعال وحددها "إبراهيم الغمري" يف أربعة عمليات أساسية هي القيادة,التحفيز,واالتصاالت 

 رة. اإلدارية,وتقومي أداء العاملني وهو خالصة ما اتفق عليه علماء اإلدا

 

 

 
 القـيادة

 عمليـات التـوجيه
 

 

االتصاالت  التحفيز
 اإلدارية

تقومي أداء 
 العاملني
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 ) : يوضح عمليات التوجيه02شكل (

 

 

 

 

 

 ) :يوضح بعض املبادئ األساسية يف التوجيه اإلداري.03شكل (

 اإلدارة الر�ضيةالتوجيه يف عشر :  احلاديةاحملاضرة -

النشاطات لذا وجب كافية يف أي منظمة للقيام مبختلف   إن كل من وظيفيت التنظيم والتخطيط غري 

توفر عنصر آخر، وهو التوجيه والذي بفضله يتم تنظيم األفراد وتشجيعهم عن طريق القيادة للقيام مبهامهم 

 على أكمل وجه.

    مـبدأ

  جتـانس
  األهداف

 بعض املبادئ األساسية يف التوجيه اإلداري 

اإلشراف 
 املباشر 

تـوفیر   
المعلومات 
 الضروریة 

القيادة   
  الدميقراطية

وحدة     ملتابعةا
 لرائسةا
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يعرفه أمحد رشيد كما يلي: " هو العمل الدائب أثناء التنفيذ  ) :2003حسن أمحد الشافعيد.(تعريف التوجيه -أ

ان أن سري العمل [ سري العمل] يتم ابملستوى املطلوب الذي يضمن ذاته ملواجهة أية مشكالت ولضم

 دوما التحقيق املتكافئ لألهداف".

ويذكر إبراهيم عبد املقصود: " أن التوجيه يتضمن إعطاء األوامر والتعليمات والتوجيهات  

و احلصول واإلرشادات وهو ليس ابملهمة السهلة ويتطلب جناحه مهارات خاصة، فالذي يرجى من األمر ه

على نتائج معينة ومن مث يتحتم توحيد اإلطار الفكري للرئيس واملرؤوس حىت يتفهم األخري ما يقصده األول 

 وما يهدف إليه".

وقد يعرف التوجيه أبنه : " فن إجياد الثقة بني من يصدر األمر وبني من يتلقى هذا األمر وتنمية ثقته  

 بنفسه وقدرته وكفائتة ".

 يه:أدوات التوج -ب

إبراهيم حممود عبد املقصود، حسن أمحد (إن التوجيه وظيفة مركبة تتكون من العديد من األنشطة وهي

 :)الشافعي

 اختاذ القرارات. - 

 القيادة. - 
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 الدافعية. - 

 االتصال. - 

 ):1989عبد الغفار حنفي، حممد فريد الصحن( متغريات التوجيه -ج

ط القيادة ( ديكتاتوري، دميقراطي، عدم التقييد) لذا هناك إن أساس توجيه املرؤوسني يرتكز حول من 

العديد من املتغريات اليت تتدخل يف القرار بكيفية توجيه املرؤوسني مثل مدى خطورة احلالة، النمط القيادي، 

 حتفيز املرؤوسني... لذا على القائد املوجه لآلخرين االلتزام مبا يلي:

 حبيثيات املشروع.معرفة مجيع احلقائق املرتبطة  - 

 التفكري يف األثر الناجم عن القرار يف أداء املهمة. - 

 االهتمام ابلعنصر البشري عند اختاذ القرار. - 

 التأكد من أن القرار الذي مت اختاذه هو القرار السليم الذي كان من الواجب العمل به. - 

 حة وخمتصرة.تفويض املهام األولية  جلميع العاملني، وجعل األوامر واض - 

 متابعة كل شخص مت تفويضه وإعطاء أوامر حمددة سواء كانت كتابية أو شفوية. - 

ويعرف كل من "إبراهيم عصمت مطاوع "و"أمني أمحد حسن" و "علي الشرقاوي" : " أنه إذا مل توزع      

ؤدي ذلك إيل الواجبات على األفراد واألقسام واإلدارات لكي تسهم يف حتقيق األهداف واخلطط فسوف ي
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ضعف االلتزام جتاه املنظمة والتهرب من املسؤولية، كذلك إذا مت شغل املراكز اإلدارية أبفراد ال ميتلكون  

 كفاءات متناسبة مع واجباهتم، إن األمل يصبح ضعيف يف حتقيق فاعلية األداء وابلتايل تتأثر وظيفة التوجيه".

يه هو اخلطوة التنفيذية فأي خطوة مهما كانت متقنة ليس يف حني يرى "صالح الشنواين" : " إن التوج     

هلا أي قيمة ما مل توضع موضع التنفيذ , فالتوجيه يعد أحد األركان األساسية يف العملية اإلدارية ابعتبار أن 

التسلسل املنطقي للعملية اإلدارية يبدأ من التخطيط مث التنظيم فالتوجيه حيث يتم عن طريق اإلشراف على 

ؤوسني واالتصال هبم هبدف إرشادهم وترغيبهم للعمل وقيادهتم أثناء سري العملية التنفيذية مث تقومي أداء املر 

 العاملني ابلوظائف التنفيذية.
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 الوظيفة الرابعة : الرقابة اإلدارية: عشر  الثانية احملاضرة

الرقابة هي الوظيفة اإلسرتاتيجية احلساسة داخل الكيان اإلداري أل�ا تتعلق ابلتخطيط والتنظيم وحتديد     

 يت تتعلق بتنفيذ اخلطط وبلوغ األهداف املنشودة. وتنقل للقائد اإلداري مجيع املعلومات ال املسؤولية

 :)2001(عاشور، يوسف حسني حممودمفهوم الرقابة والتقييم  -1

الرقابة هي العملية اليت متد اإلدارة املسؤولة ابلبيا�ت عن درجة التقدم يف األداء ، كما تعمل على تعديل 

 حتقيق اهلدف الرئيسي .اخلطط وإعادة حتديد األهداف الفرعية حىت تعمل على 

اإلدارية اليت هتتم بقياس وتصحيح أساليب األداء فالرقابة املثالية هي اليت  كما ميكن أن نعرفها أب�ا الوظيفة

 : ابلتنبؤ ابملشكالت وحتديدها قبل حدوثها وهناك عدة أنواع من الرقابة  تقوم

وكل واحدة منها متارسها جهة متخصصة خمتلفة والرقابة ثالثة أنواع :  إدارية ، وقضائية ، وسياسية.     

 ومستقلة عن غريها. 

 أمهية الرقابة والتقييم  : - 2

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12413&vid=33
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هذه الوظيفة من أهم الوظائف للقائد اإلداري إذ بواسطتها يستطيع التحقق من مدى تنفيذ األهداف     

ضعف وكشف األخطاء املرسومة للمنظمة.  أي أ�ا وظيفة مراجعة وكذلك وظيفة تعمل على إظهار نقط ال

 املوجودة  ابلتنظيم حىت ميكن إصالحها والعمل على منع تكرارها .

والرقابة وظيفة إدارية مطلوبة يف كل املستو�ت اإلدارية وليست مقصورة على اإلدارة العليا فقط وان كانت     

مهية الرقابة يف صلتها ختتلف من موقع آلخر حسب اختالف السلطات املخولة للمديرين يف املنظمة . وتربز أ

 الوثيقة بباقي مكو�ت العملية اإلدارية .

والرقابة هلا صلة وثيقة ابلتخطيط : فهي اليت تسمح للمدير ابلكشف عن املشاكل والعوائق اليت تقف إزاء    

ديلة تنفيذ اخلطة وتشعره يف الوقت املناسب بضرورة تعديلها أو العدول عنها كلية أو األخذ إبحدى اخلطط الب

 على حنو ما أشر� عن التعرض ملوضوع التخطيط .

والرقابة هلا صلة ابلتنظيم فهي اليت تكشف للمدير عن أي خلل يسود بناء اهليكل التنظيمي لوحدته    

اإلدارية . ويف جمال التفويض ال يستطيع املدير أن يفوض واجباته إال إذا توفرت لديه وسائل رقابية فعالة 

 ألن املفوض يظل مسئوال عن إجناز املفوض إليه للواجبات اليت فوضها . ملراجعة النتائج
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والرقابة هلا صلة أيضا بعملية إصدار األوامر وبعملية التنسيق إذ يستطيع املدير عن طريقها التعرف على    

النهاية من مدى تنفيذ قراراته ومدى فعاليتها ومدى قبوهلا من جانب أعضاء التنظيم وهي اليت متكن املدير يف 

 معرفة أوجه القصور يف التنسيق يف منظمته اإلدارية فيعمل على تالفيها أو تذليلها .

 أهداف الرقابة اإلدارية : - 3

 محاية الصاحل العام : وهي حمور الرقابة ، وذلك مبراقبة النشاطات ، وسري العمل وفق خططه   -أ     

 رجوة ، والكشف عن االحنرافات واملخالفات وحتديد وبراجمه يف شكل تكاملي حيدد األهداف امل     

 .املسؤولية اإلدارية      

 توجيه القيادة اإلدارية أو السلطة املسؤولة إىل التدخل السريع ، حلماية الصاحل العام ، واختاذ ما   -ب     

 .يلزم من قرارات مناسبة لتصحيح األخطاء من أجل حتقيق األهداف      

 حيتمل أن تكشف عن عملية الرقابة من عناصر وظيفية أسهمت يف منع االحنراف ، أو تقليل   -ج      

 .األخطاء، وهذا يؤدي إىل مكافأة هذه العناصر وحتفيزها معنوً� وماد�ً       

 : )2001(عاشور، يوسف حسني حممودمبادئ الرقابة الفعالة - 4

ختضع عملية الرقابة لبعض املبادئ أو املتطلبات اليت جيب أن �خذها املدير املختص يف احلسبان حىت      

 تكون الرقابة فعالة ، ومن أهم هذه املبادئ :
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جيب أن يكون نظام الرقابة مناسبا لطبيعة العمل واحتياجات اإلدارة وأن يكون سهال  -أ

من يطبق عليهم من املرؤوسني . وأن يكون واضحا حبيث يفهمه املدير الذي يستعمله و 

 مر� أي قابال للتعديل حبيث يتالءم مع أي تعديل يطرأ على سري العمل .

جيب أن ال يكون اهلدف من الرقابة إرضاء رغبات أو دوافع شخصية ، وإمنا جيب أن   -ب

 يكون وسيلة لتحقيق أهداف موضوعية ال شخصية .

العالج واإلصالح وذلك ألن النظام السليم للرقابة هو جيب أن يعىن نظام الرقابة بوسائل   -ت

الذي يكشف األخطاء واالحنرافات ويبني مكان حدوثها ومن املسئول عنها وما الذي 

 جيب عمله لتصحيح األوضاع .

جيب أال تعدد أوجه الرقابة بدون مربر حىت ال تؤدي إىل تعطيل اختاذ القرارات وانتشار   -ث

، كما أن تعدد أوجه الرقابة دون مربر يؤدي إىل أن يكون نظام  روح السلبية لدى املديرين

 الرقابة كثري التكاليف أي ليس اقتصاد� 

جيب أن تعمل الرقابة على اإلبالغ الفوري عن االحنرافات ، بل إن نظام الرقابة املثايل   -ج

يعمل على الكشف عن األخطاء قبل وقوعها . ويف مجيع األحوال جيب أن تصل 

 ت إىل املدير املختص حىت يتخذ اإلجراءات املالئمة على وجه السرعة .املعلوما
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أن تنجح الرقابة يف توجيه سلوك األفراد ، ألن النتائج املستهدفة من الرقابة ال تصبح ذات  -ح

فاعلية أال عند أتثريها يف سلوك األفراد ، ألن الرقابة وسيلة وليست غاية . فجرس اإلنذار 

وإمنا يساعد ذلك يف استجابة شخص هلذا اإلنذار بشكل أو آبخر   ابحلريق ال يطفئ النار

 واليت تعكس فاعلية الرقابة .

ينبغي أن ال تقتصر الرقابة على النتائج سهلة القياس مثل صرف مجيع املستحقات ،   -خ 

وإمنا جيب أن تشمل الرقابة حىت النتائج غري سهلة القياس مثل اخلدمة يف مستشفى أو مصرف 

 ابلعمل على صياغة معظم األهداف يف شكل قابل للقياس وإخضاعه للرقابة . ، وذلك

 خطوات الرقابة : - 5

 تتضمن  الرقابة اخلطوات الثالث التالية :

 وضع معدالت األداء :  -أ 

 ويقصد هبا وضع معايري موضوعية لقياس اإلجنازات اليت حتقق وتعرب عن أهداف التنظيم .

ارنة النتائج احملققة ابملعدالت املوضوعة سلفا لألداء أي تقييم لإلجناز قياس األعمال :أي مق -ب 

 بعد أداء العمل .
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تصحيح األخطاء واالحنرافات :ويقصد هبا إبراز األخطاء واالحنرافات اليت تسفر عنها عملية  -ج 

 قياس األعمال السابقة.

 والرقابة اخلارجية :صور الرقابة :هناك نوعان من الرقابة ، الرقابة الداخلية ،  - 6

الرقابة الداخلية :وهي الرقابة اليت متارس داخل التنظيم اإلداري أي بواسطة عضو من أعضاء التنظيم   -أ    

 سواء كان وزيرا أو مديرا ، كل يف نطاق املنظمة اليت يرأسها .

الرمسية املقررة وابلرقابة الغري وميكن أيضا تقسيمها إىل رمسية ويقصد ابلرقابة الرمسية اليت تتم وفقا للقواعد 

رمسية أن تؤدي الرقابة جزئيا بعدد من الطرق غري الرمسية مثال شخصية القائد قد تلعب دورا يف تنظيم 

 نواحي نشاط املرءوسني بشكل يتمشى مع اخلطط املقررة .

 تخصصة .الرقابة اخلارجية :  هي تلك اليت متارس من خارج التنظيم فتمارسها أجهزة م  -ب     

 :)2001(عاشور، يوسف حسني حممودالرقابة من حيث مداها  - 7

 تنقسم الرقابة من حيث مداها إىل نوعني :

 األول : رقابة جزئية : وهي تلك اليت تقتصر على موضوع معني أو موضوعات حمددة

ن ذلك الرقابة اليت الثاين : رقابة شاملة : هي تلك اليت تتضمن مجيع الوسائل اليت تتصل ابجلهاز اإلداري م

 يباشرها الرؤساء اإلداريون ابجلهاز اإلداري .
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 أدوات الرقابة  - 8

هناك العديد من األدوات واألساليب اليت ميكن استخدامها للقيام ابلوظيفة الرقابية ونكتفي بتعداد أمهها 

 شيوعا: 

 امليزانيات التقديرية ( املواز�ت التخطيطية ) . -أ

 البيا�ت اإلحصائية .  -ب

 التقارير والتحاليل اخلاصة .  -ت

 حتليل نقاط الضعف .  -ث

 املراجعة الداخلية  .  -ج

 املالحظة الشخصية .  -ح

 أنواع الرقابة : - 9

 الرقابة الوقائية : -أ 

يعمل هذا النوع ملنع اخلطأ قبل  حدوثه ، و�خذ هذا النوع من الرقابة ابحلسبان ضرورة االستعداد ملواجهته 

ويف املمارسة العملية يعىن املدير أن ال ينتظر حىت أتتيه املعلومات عن وقوع اخلطأ أو  واحليلولة دون حدوثه ،

 االحنراف ، بل يتوجب عليه أن يسعى إليها بنفسه وحياول كشفه قبل حدوثه .
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 الرقابة املتزامنة : -ب  

ألداء احلايل ونقيمه ويقصد هبذا النوع مراقبة سري العمل أوال أبول أي منذ بدايته وحىت �ايته ، فنقيس ا

مبقارنته مع املعايري املوضوعة الكتشاف االحنراف أو اخلطأ حلظة وقوعه والعمل على تصحيحه فورا ملنع 

 استفحال أثره  .

 الرقابة الالحقة : -ج 

ال تتوقف الرقابة مبجرد إجناز العمل ، حيث يقارن هذا اإلجناز الفعلي العام مع املعايري املوضوعة 

 اخلطة والغرض من هذا اإلجراء هو رصد االحنرافات واإلبالغ عنها ملعاجلتها .سلفا يف 

 :الرقابة يف العهد النبوي والعهد الراشدي - 10

الرقابة على عماله، ففي صحيح البخاري عن أيب محيد الساعدي  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد مارس النيب 

ًال على صدقات بين سليم يدعى بن اللتبية فلما جاء قال: ((استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رج

حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهالّ جلست يف بيت أبيك وأمك 

 حىت أتتيك هديتك إن كنت صادقا )) .
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قال له أبو بكر:  وكان أبو بكر ميارس الدور الرقايب بنفسه على عماله، فعندما جاءه معاذ بن جبل من اليمن

 ."ارفع لنا حسابك

 .وذكر الطربي أنه كان يراقب والته مراقبة شديدة، فكان ال خيفى عليه شيء من عملهم

وأما عمر فقد طور آلية الرقابة اإلدارية، إذ كان مهتماً هبذا األمر أشد االهتمام، فقد قال يوما جللسائه: أرأيتم 

أمرته فعدل، أكنت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم، قال: ال حىت أنظر يف إذا استعملت عليكم خري من أعلم، مث 

عمله، أعمل مبا أمرته أم ال، فاستشعاره للمسؤولية جعله يراها من واجبات اإلمام، وليست الرقابة ملرة أو 

 .مرات مث تقف، بل هي رقابة دائمة، حىت ال يقل العمل، أو حيصل جتاوزات فيه
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 املؤسسات واملنشآت الر�ضية  ثة عشر:احملاضرة الثال

  :املفاهيم واألهداف والوظائف األساسية -1

املنشأة الر�ضية: "هي مؤسسة عمومية إدارية تنحصر مهامها يف تنظيم و تسيري املمارسات الر�ضية أ .

التنافسية أو اجلماهريية، وتشمل املنشأة الر�ضية كل املالعب و القاعات املخصصة لكرة اليد الر�ضية 

ح من بني الوظائف األساسية للمنشأة أو الطائرة و تشكل وظيفة اإلدارة واملالية والصيانة و اإلصال،اجلزائرية 

ب . املؤسسات الر�ضية :" تتمثل يف اجمللس للر�ضة ووزارة الشباب و اللجنة األوملبية و االحتادات الر�ضية 

لأللعاب املختلفة و األندية الر�ضية و مراكز الشباب و مؤسسات اإلعالم الر�ضي و املؤسسات املنتجة 

  .الر�ضة املختلفة و الفنادق و اإلطعام و السياحة يف الر�ضة للوسائل واملعدات و أدوات

حبوث للطلبة " "ج. املؤسسات الر�ضية يف اجلزائر: " تعاريف وأهداف و أنواع و الدور الوظيفي والعملي

اإلحتاد�ت  *مديرية الشباب والر�ضة  *وزارة الشباب والر�ضة  * " ملعرفة املؤسسات الر�ضية املختلفة

املؤسسات املنتجة  *اللجنة األوملبية الوطنية  *النوادي الر�ضية  *اجلمعيات الر�ضية  *ر�ضية اجلزائرية ال

املركبات الر�ضية واملنشآت مدخل التقسيمات املختلفة للمؤسسات  *للمعدات والتجهيزات الر�ضية 
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أ. مؤسسات عامة : حيث  : لكيةمن حيث امل.  "واملنشآت اجلزائرية: من حيث" امللكية، النشاط، احلجم

تكون ملكيتها اتبعة للدولة والقطاع العمومي كاملركبات الر�ضية واملسابح والقاعات املتعددة الر�ضية التابعة 

 .لديوان املركب، أي أن الدولة هي اليت تتصرف وتعمل على تسيري شؤو�ا وهتدف إىل حتقيق املنفعة العامة

ابلشراكة أو لشخص واحد هتدف إىل أو منشآت  سواءها اتبعة للخواص تيب. مؤسسات خاصة: تكون ملك

التدريب اليت تقدم خدمات للر�ضيني كالفنادق والصرف. حتقيق الربح للخواص و خدمة اجملتمع وفق قوانني 

 اجلمهورية كالصاالت الر�ضية اخلاصة ت. 

الشراكة كالشركة  أساسخلواص معا على مؤسسات خمتلطة: هي املؤسسات اليت تكون ملكيتها اتبعة للدولة وا

  . اجلزائرية التونسية مثال

  :من حيث طبيعة النشاط -2

أ. املؤسسات الصناعية اإلنتاجية: تعمل على حتويل املواد األولية إىل مواد وسلع ومنتجات ر�ضية قابلة 

أو احليازة إلرضاء حاجات ورغبات املستهلكني يف جمال الر�ضة وهتدف إىل حتقيق  االستهالكأو  لالستعمال

  .الربح وخدمة اجملتمع ككل لإلحداث التنمية الدائمة

ب. املؤسسات املالية: تعمل على تقدمي اخلدمات املالية املختلفة كالصرف املايل وتوفري العامة واخلاصة. 

 إدارة أعمال الر�ضة يف كل اجملاالت، وتتمثل يف البنوك السيولة املالية للمتعاملني وتسهيل
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ت. املؤسسات التجارية: تعمل على إيصال السلع واخلدمات يف جمال الر�ضة من املؤسسة املنتجة إىل  

املستهلكني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تعتمد على أساليب التسويق احلديثة واملنخفضة التكلفة والوقت " 

 . "ة، التجزئة، الوسطاء التجاريون، األنرتنتجتارة اجلمل

ث. املؤسسات الر�ضية: تعمل على تنظيم األحداث الر�ضية وتطوير الر�ضة من خالل مراكز التدريب  

 .والرتبية البدنية والر�ضية واملركبات الر�ضية هتدف إىل خدمة اجملتمع

بتطبيق مبادئ ومناهج التسويق الر�ضي ونظام ج. املؤسسات التسويقية: تعمل على إدارة احلدث الر�ضي 

املعلومات التسويقي وتزويد إدارة املؤسسات املختلفة ابملعلومات والبيا�ت اسرتاتيجيات إدارية فّعالة و�جحة. 

 .اهلامة حول املستهلكني واملنتج الر�ضي والسعر والرتويج ملساعدهتا على اختيار وتطبيق

 عمــــال 3إلـــــــــــى  1صغرية احلجم: من أ. مؤسسات  :من حيث احلجم-

 عمال  9إلــــــى  1ب. مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم: من  

 عامل  499إلـــــــــــى  10ت. مؤسسة متوسطة احلجم: من 

 .فما فوق 500ث. مؤسسة كبرية احلجم: 

 ة :وظائف املختلفة للمؤسسات الر�ضيو. ال 
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أو  لالستهالكوظيفة على حتويل املواد األولية من مادهتا اخلام إىل مادة قابلة وظيفة اإلنتاج: تعمل هذه ال 

 .االستعمال

وظيفة التموين: تعمل على توفري املواد األولية اليت تستخدم يف عملية اإلنتاج كما هتتم بتحسني عملية التخزين 

  . ودراسة البدائل التموينية اهلامة اليت متيزها خفض التكلفة وربح الوقت

ابألموال اخلاصة أو الديون والعمل  سواءالالزمة للمشروع الر�ضي  األموالوظيفة التمويل: تعمل على تدبري 

  .وفق إسرتاتيجيات متويلية مبنية على أسس مالية علمية هتدف إىل ترشيد النفقات واإليرادات

يصال السلع واخلدمات وظيفة التوزيع: أو ما يسمى بقسم املبيعات حيث تعمل هذه الوظيفة على إ

اإلليكرتونية. الر�ضية من املؤسسة إىل املستهلك األخري بطرق مباشرة وغري مباشرة وتطبيق أسلوب التجارة 

وظيفة اإلدارة: تعمل على التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والتوظيف والرقابة على املوارد املادية والبشرية 

املنظمة لتحقيق األهداف املسطرة كما تتخذ القرارات وتشرف على عمليات  واملالية واإلعالمية وتوحيد جهود

  .التقومي والتقييم ألنشطتها

وظيفة اإلدارة املالية: يلعب قسم اإلدارة واملالية يف أي مؤسسة دورا أساسيا عمليا من خالل توفري العامة 

ياسات املالية املختلفة. األموال الالزمة لتغطية والتحليلية والتسيري املايل مبقاييس علمية و دورا هاما لرسم الس

 النفقات واملصاريف املختلفة للمشروع الر�ضي ودورا وظيفيا من خالل احملاسبة
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وظيفة التسويق: التسويق هو علم يهتم ابلتصميم و التجميع و التحليل املنظم للبيا�ت اليت ختص رغبات  - 

رير وترمجتها إىل مواصفات خاصة للسلع واخلدمات وجعلها يف وحاجات املستهلكني و إخراجها يف شكل تقا

  .متناول أكرب عدد من املستهلكني و إجياد حلول مرتبطة ابألوضاع التسويقية اليت تواجهها املنشأة

مصلحة املوظفني: هتتم بشؤون العمال من حيث توظيفهم وتكوينهم وتدريبهم واألجور والرتقية والتحفيز 

  . والتطوير الذايت للموظّفنيواألمن والسالمة 

والعالقات العامة: هتتم بدراسة العالقة االتصالية للمؤسسة الر�ضية سواء الداخلية بني القمة  االتصالوظيفة 

" اإلدارة " والقاعدة وهم املوظفني و العالقات الرمسية والغري الرمسية وتطبيق ما جاءت به العالقات اإلنسانية  

جاءت به الد��ت من أخالق ومثل أمسى لرتسيخ العالقات الطيبة خدمة للمؤسسة كمدارس وضعية أو ما 

املعامالت مع  و واملوظفني واجملتمع هذا من جهة ، ومن جهة اثنية العالقات اخلارجية اليت تنظم الفّعالة واهلادفة.

 االتصالكل املتعاملني مع املؤسسة الر�ضية والعمل أيضا على ترشيدها واختيار قنوات 

  : ي. أهداف املؤسسات واملنشآت الر�ضية 

خدمة اجملتمع: حبيث تعمل على حتقيق أهداف تربوية إلعداد الشخصية الوطنية املتكاملة واجتماعيا ومعرفيا -

والتنافس الر�ضي الشريف  االنفعاالتوبدنيا من خالل ترسيخ قيم التسامح والتعاون والتضامن والتحكم يف 

  الوطين االقتصادان وتزويد الفرد ابملعرفة الر�ضية وحتسني صحة الفرد وتنمية ومتثيل البلد



 مقیاس مدخل اإلدارة و التسییر الریاضي                                           السنة األولى جذع مشترك  السداسي الثاني 

82 
 هزرشي سليمان

حتقيق الربح: من خالل حتقيق نتيجة مالية جيدة جتنب املؤسسة الر�ضية اإلفالس والزوال يف سوق ر�ضية -

ة والتحكم يف النفقات حملية وعاملية ال ترحم املتخلفني عن تطبيق األساليب العلمية احلديثة يف اإلدارة الر�ضي

 .وترشيدها وز�دة املداخيل لتحقيق التمويل الر�ضي الّذايت

رفع قيمة املؤسسة الر�ضية: من خالل ز�دة حصة السوق الر�ضية هلا وتوسيع أعماهلا و ز�دة رقم أعماهلا - 

  .وحتسني القدرة التنافسية هلا حمليا وعامليا

ا وعامليا: من خالل العمل على حتقيق اجلودة الشاملة يف كل اجلوانب حتسني مسعة املؤسسة الر�ضية حملي-

املادية والبشرية واإلعالمية هذا من جهة ومن جهة اثنية تطبيق سياسة األبواب املفتوحة إلبراز التفوق 

 والشفافية يف العمل الر�ضي وتقدمي أفضل املنتجات واخلدمات ابملقارنة مع املنافسني
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 الر�ضية  مفهوم القيادة اإلداريةعشر : الرابعةاحملاضرة 

 تعريف القيادة اإلدارية

يعاين مفهوم القيادة من غياب تعريف متفق عليه من أغلبية الباحثني واملمارسني وذلك بسبب تباين      

منطلقاهتم الفكرية واإلدارية، أي أن لكل منهم زاوية ينظر من خالهلا للقيادة، وهي تتأثر ابالجتاه الذي ينحاز 

قيقة القيادة انعكاسا الختالف نظر�ت القيادة إليه كل منهم والبيئة اليت عاش فيها، لذلك جاءت تعاريفهم حل

اليت أتثروا هبا، وهلذا سنتطرق لتعريف القيادة بشكل عام، مث لتعريف القيادة اإلدارية بشكل خاص قصد 

 استخالص تعريف إجرائي هلا.

ميكن تعريف القيادة من خالل استعراض عدد من التعاريف اليت قدمها    Leadershipتعريف القيادة -

عض الباحثني واملمارسني الكبار يف جمال اإلدارة على اختالف اجتاهاهتم، مث مناقشتها قصد حماولة التوصل ب

 إىل حتديد اخلصائص العامة اليت متيز مفهوم القيادة.

القيادة أب�ا "جمموعة من اخلصائص الشخصية اليت جتعل التوجيه والتحكم  L.WOLMANيعرف    

 .)1993طريف شوقي (يف اآلخرين أمرا �جحا"
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" نوعا من الروح املعنوية واملسؤولية اليت تتجسد يف :فيعتربان القيادة T.Pfifnerو  R.Presthusأما    

 (القائد واليت تعمل على توحيد جهود مرؤوسيه لتحقيق األهداف املطلوبة واليت تتجاوز املصاحل اآلنية هلم"

 .)2003صالح الدين عبد الباقي

"مهارة تستند على السمات الشخصية للقائد حلث  :يعرف القيادة أب�افEtzioni. Jاتزيوينأما جون    

 ".)Pierre COLLERETTE(القبول الطوعي للمرؤوسني يف جمال واسع من املواضيع

"مزيج من  :) أن القيادة هي1935يف كتابه فن القيادة ( Ordway.Teadويرى اردواي تيد    

 .)طريف شوقي (السمات اليت متكن الفرد من حث اآلخرين على إجناز املهام املوكلة إليهم"

" السلوك الذي يقوم به فرد حني يقوم بتوجيه نشاط اجلماعة :يعرف القيادة أب�ا Hamphilفنجد مهفيل  

 .)1984 ظاهر كاللدة (حنو هدف مشرتك"

القيادة أب�ا "النشاط الذي ميارسه املدير (القائد) ليجعل مرؤوسيه  L .ALLENكما يعرف أالن     

 .)صالح الدين عبد الباقي (يقومون بعمل فعال"

إن هذه التعاريف رغم اهتمامها ابلدور الذي ميارسه سلوك القائد داخل اجلماعة، وهو ما نتج عنه    

ألبعاد أو األمناط، إال أن هذه التعاريف حماوالت عديدة لوصف وتصنيف سلوكيات القيادة وفقا لعدد من ا

  .هتمل عمليات التفاعل بني القائد ومرؤوسيه
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اهلدف  عداديعترب أن القيادة هي "عملية أتثري القائد يف نشاطات اجلماعة  إل R.Stogdillستوجديل 

 .)1984حممود سيد أبو النيل "( واحلصول عليه

فيعتربان أن القيادة هي " عملية التأثري اليت يقوم هبا   O'donnell , Koontzأما اودونيل و كونرت    

نواف  ( فرد (القائد) يف مرؤوسيه إلقناعهم وحثهم على املسامهة الفعالة جبهودهم يف أداء نشاط تعاوين

 .)1994كنعان

) أن القيادة هي " عملية تفاعل تتم بني شخص (القائد) وبني أعضاء Gorden )1955ويرى غوردن    

وكل فرد يساهم يف هذا التفاعل جيب أن يلعب دورا من األدوار اليت ختتلف حسب قدرته على  اجلماعة،

 التأثري، حيث جند يف النهاية شخص واحد ( القائد) يؤثر بينما ابقي أعضاء اجلماعة يستجيبون ويتقبلون 

 .)1996حممد أبو الفضل عبد الشايف (التأثري" 

  .تعترب القيادة عملية تفاعل ديناميكي بني القائد واملرؤوسنيوتكمن أمهية هذه التعاريف أ�ا     

بناء على ذلك، ميكن اقرتاح التعريف التايل للقيادة:" هي أتثري غري قسري للسلوك الذي ميارسه فرد معني     

ا (القائد) على مجاعة (مرؤوسني) نتيجة التفاعل بني خصائص كل من القائد، اجلماعة و الظروف اليت تتم فيه

 القيادة هبدف حتقيق أهداف اجلماعة".
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 تعريف القيادة اإلدارية

مبا أن عبارة القيادة اإلدارية جتمع مفهومني مها : القيادة واإلدارة، لذلك فلتعريفها نورد املالمح الرئيسية     

لكل من القائد الذي ميارس عملية القيادة واملدير الذي ميارس وظيفة اإلدارة، مث حناول اجلمع والرتكيب بني 

ية، إذن لكي جند تعريفا للقيادة اإلدارية نعرف أوال كل من هذه املالمح قصد بناء تعريف مقبول للقيادة اإلدار 

 )1996حممد أبو الفضل عبد الشايف (القائد واملدير

على  –السلطة غري الرمسية  –هو" شخص يتوافر له قدر من التأثري الشخصي  Leaderالقائد 

 عدد من األفراد، جيعله قادرا على توجيه سلوك هؤالء األفراد".

  املديرManager  هو ذلك" الشخص املعني من قبل سلطة أعلى لقيادة وتوجيه جمموعة من األفراد

حنو تنفيذ أهداف حمددة، ومن مث يتوافر له حبكم موقعه الرمسي قدر معني من السلطة الرمسية على 

 هؤالء األفراد تعطيه احلق يف إصدار األوامر والتوجيهات الالزمة هلم لتنفيذها".

 شخص معني من قبل سلطة أعلى لقيادة وتوجيه جمموعة من األفراد حنو تنفيذ القائد اإلداري : هو"

مهام حمددة، وله قدر من السلطة الرمسية حبكم منصبه الرمسي، ولكنه يعتمد بصفة أساسية يف قيادته 

 هلؤالء األفراد على أتثريه الشخصي أكثر من اعتماده على السلطة الرمسية".

 نا :من التعاريف السابقة يتضح ل
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قوة أتثري القائد على اجلماعة أقوى وأدوم من سلطة املدير اإلداري، ألن القائد يعتمد على اإلقناع  -

الشخصي وهو طبعا أقوى أتثريا من االعتماد على احلق الذي مينحه املنصب للمدير يف إصدار األوامر 

 للمرؤوسني وإجبارهم على تنفيذها.

 ة الرمسية فستصبح أقوى من قوة كليهما (املدير فقط أو القائد فقط).قوة أتثري القائد لو أضيفت هلا السلط -

 بناء على ما سبق ميكن اقرتاح تعريف القيادة اإلدارية أب�ا:    

"قدرة فرد ( القائد اإلداري ) على التأثري واإلقناع لتوجيه أفراد اجلماعة ابعتماد قوة التأثري الشخصي بصفة 

 بصفة اثنوية".أساسية وقوة املنصب الرمسي 

عناصر القيادة اإلدارية   يعترب حتديد العناصر اليت يتكون منها أي مفهوم شرطا ضرور� للتأكد من أن هذا -

املفهوم جامعا لكل العناصر املكونة له، وانطالقا من تعريفنا للقيادة اإلدارية، يتبني لنا أ�ا تشمل على عناصر 

 :)نواف كنعان(واليت تتمثل يفأساسية تشكل مكو�ت القيادة اإلدارية 

 شخص يتميز عن أعضاء اجلماعة بقدرته على التأثري فيهم وهو القائد اإلداري؛ 

 .التقاء أعضاء اجلماعة( املرؤوسني)  مبا فيهم القائد اإلداري لتحقيق أهداف معينة 

  ابملوقف.وجود ظرف أو مناسبة ميارس القائد فيها أتثريه على اجلماعة وهو ما يعرب عنه 

 :)2003حممد عبد الفتاح الصرييف (لذلك ميكن التعبري عن القيادة اإلدارية ابملعادلة التالية
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 القيادة اإلدارية = قائد إداري + مجاعة مرؤوسني + أتثري +هدف( أو أهداف) + موقف          

 وفيما نوضح هذه العناصر بشيء من التفصيل .

 القائد اإلداري: -أوال

مخس  تعاريف للقائد تتلخص  J. Carter القائد اإلداري أهم عنصر يف القيادة وقد أورد كارتر يعترب     

 :)1998بوفلجة غياث (يف

 " ميثل القائد مركز سلوك اجلماعة": -1

 "القائد قادر على توجيه اجلماعة حنو أهدافها": -2

 "القائد يتم اختياره إراد� من اجلماعة": -3

 أتثري ملحوظ على تركيب اجلماعة":القائد هو" الشخص الذي له  -4

 " القائد هو الشخص الذي يهتم بسلوك اجلماعة" : -5

 اجلماعة ( املرؤوسني): -اثنيا

مبا أن القيادة ظاهرة اجتماعية ال حتدث إال يف مجاعة منظمة يتباين أعضاؤها يف مسؤولياهتم وحاجاهتم    

اعة والفرد الذي ميلك أكرب أتثري يصبح قائدا، ودوافعهم، مما يرتتب عليه حدوث تفاعالت بني أعضاء اجلم
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وللجماعة أمهية كبرية يف القيادة إذ على القائد أن يراعي اهتماماهتا إذا أراد أن يكسب طاعتها، كما أ�ا 

 .)نواف كنعان( أحيا�  تؤثر عليه ليقبل قراراهتا وحيقق أهدافها

 قوة التأثري: -اثلثا

 يعترب التأثري لب القيادة اإلدارية، وهو ميثل سلوكا يقوم به القائد يستطيع من خالله تغيري سلوك أو مواقف    

 التأثري القائم على املكافأة -1

 ادية املعنوية على أدائهم اجليدويستطيع القائد عن طريق منح مرؤوسيه املكافآت امل   

 التأثري القائم على اإلكراه: -2 

يقوم القائد ابستخدام سلطته الرمسية بدفع مرؤوسيه إىل العمل عن طريق استثارة اخلوف وتوقيع اجلزاء    

 .عليهم

 التأثري القائم على أسس مرجعية -3

 .وتعين تفهم القائد خللفيات مرؤوسيه وثقافاهتم وشخصياهتم ووجهات نظرهم   

 التأثري القائم على اخلربة -4        
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ائد أن ميارس أتثريا على مرؤوسيه اعتمادا على اخلربة اليت يتمتع هبا نتيجة التعليم و التخصص ميكن للق   

 ).1989أمحد صقر عاشور  (.املهين

 التأثري القائم على املعلومات -5

أمحد صقر (كن للقائد أن يؤثر يف مرؤوسيه من خالل سيطرته على املعلومات اليت حيتاج إليها هؤالءمي   

 .)1989عاشور

 التأثري القائم على اإلعجاب الشخصي -6

 ).2000أمحد سيد مصطفى (عجاب مرؤوسيه به وانتمائهم لشخصهيعتمد القائد على إ   

 التأثري القائم على الشرعية -7

أمحد سيد (يقوم هذا التأثري على إدراك املرؤوسني أن للقائد حقا رمسيا يف ممارسة التأثري بسبب مركزه التنظيمي   

 ).2000مصطفى

 التأثري القائم على التمكني -8

يعين اجتاه القائد إىل إشراك املرؤوسني يف النفوذ والسلطة، حىت يشعروا ابملسؤولية الشخصية عن العمل    

 ).2000أمحد سيد مصطفى(والنتائج

 حتقيق أهداف اجلماعة أو املنظمة -رابعا
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 .إن املهمة األساسية ألية منظمة هي إجناز الواجبات واملسؤوليات من طرف األفراد لتحقيق األهداف    

أنه عند التعارض بني أهداف املرؤوسني الفردية واجلماعية يلجأ القائد  Mary.Folletترى ماري فوليت 

بشكل جيد فيه كل طرف ما إىل حتليل اخلالفات ومظاهر التعارض يف هذه األهداف مث ترتيبها من جديد 

 .)نواف كنعان( يرضيه، وهذا طبعا يعتمد على مهارات القائد وخصائص مجاعة املرؤوسني واملنظمة

 املوقف أو الظرف -خامسا

يعترب املوقف عنصرا أساسيا يف القيادة، وهو ميثل الظروف اليت متر هبا اجلماعة سواء داخل املنظمة أو يف     

ن للقائد املاهر أن يتكيف مع املواقف والظروف أو حىت يكيفها، وهذا ما يعرب عنه ابختاذ البيئة اخلارجية، ميك

 ).ظاهر الكاللدة(القرار أو التصرف املناسب يف الوقت املناسب

 الفرق بني القيادة و الرائسة  

 ) Leadership , Headshipأوال : التمييز بني القيادة والرائسة  (

هي" الصالحية الرمسية لتوجيه وإصدار األوامر للمرؤوسني إلجناز الواجبات  Headshipالرائسة     

واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم لتحقيق األهداف احملددة، والرئيس هو الشخص الذي يشغل مركزا رائسيا يف 

 ).ظاهر الكاللدة (تنظيم رمسي ويكون مسؤوال عن جمموعة من األشخاص وميلك سلطات رمسية اجتاههم"



 مقیاس مدخل اإلدارة و التسییر الریاضي                                           السنة األولى جذع مشترك  السداسي الثاني 

92 
 هزرشي سليمان

يتضح من التعريف السابق أن الرئيس يقود اجلماعة من خالل السلطة والصالحيات املمنوحة له حبكم     

منصبه وهو يستمد سلطته من قوة خارجة عن اجلماعة (بواسطة التعيني مثال) فاألفراد يطيعون األوامر 

وا أنفسهم للمحاسبة ورمبا والتعليمات ليس ابلضرورة عن اقتناع ورضا، فهم قد يكونون مكرهني، وإال عرض

العقاب، أما القائد فهو شخص يقود اجلماعة ليس حبكم مركزه أو سلطته و إمنا بقدرته على اإلقناع والتأثري 

 Cecil GIBBمعتمدا على أسلوبه يف خلق اإلاثرة واحلماس لدى اآلخرين، ويلخص سيسيل جيب 

 :)طريف شوقي(النقاط الرئيسية للتفرقة بني القائد والرئيس فيما يلي

 يتم تقلد الرئيس موضع الرائسة من خالل نسق منظم من اإلجراءات والقواعد، وليس من خالل

 االعرتاف التلقائي من أفراد اجلماعة أو مسامهة الفرد يف نشاطاهتا كما يف حالة القيادة.

فراد اجلماعة دور  أهداف اجلماعة يف حالة الرائسة حيددها الرئيس تبعا الهتماماته واجتاهاته وليس أل

 .كبري يف تلك العملية، وهذا عكس القائد الذي �خذ أهداف اجلماعة بعني االعتبار

 ال توجد مشاعر مشرتكة أو إحساس ابلتضامن يف حالة الرائسة بني الرئيس وأفراد اجلماعة، وإن وجد

 فهو ضعيف، عكس القيادة حيث يعتمد القائد على العواطف اجلماعية حنوه.
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 ة وفجوة واسعة يف حالة الرائسة بني أعضاء اجلماعة والرئيس الذي قد يسعى لالحتفاظ توجد هو

بتلك الفجوة أو اهلوة كي تساعده يف إحكام السيطرة عليهم، وهذا عكس القائد الذي يعمل على 

 بناء جسور التواصل والود بني أفراد اجلماعة.

طة الرئيس تنبع من قوى خارج اجلماعة اختالف مصدر السلطة بني الرائسة والقيادة، حيث أن سل

تتمثل يف لوائح ونظم املنظمة اليت يعمل يف إطارها الرئيس، أما سلطة القائد فتنبع من أفراد اجلماعة 

 نتيجة لتقبلهم له ورغبتهم الطوعية يف قيادته.

 الرئيس لديه حرية أكرب يف ممارسة السيطرة حبكم سلطته، أما القائد فهو مقيد بتقبل اجلماعة له

عن قناعة وأتثر، ويتضح ذلك من خالل اعتماد الرئيس على قوة املكافأة  إلتباعهواستعدادها 

غري  والعقاب اليت ختوهلا له القواعد والقوانني، يف حني يعتمد القائد على قدرته على اإلقناع

 التسلطي.
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 04جدول رقم 

 مقارنة بني املدير والقائد

 املديــــــر القائــــــــد

 يعتمد على السمعة -

 يثري احلماس -

 يصلح الفشل -

 كيف يتم العمل  وضحي -

 ينمي األفراد -

 ينظر إىل اليوم واملستقبل -

 يهتم ابألفراد والناس -

 يسأل -

 يقول حنن -

 يتبعه اآلخرينيعمل جاهدا حىت  -

 يعتمد على السلطة -

 يثري اخلوف -

 يؤنب اآلخرين على الفشل -

 كيف يتم العمل  عرفي -

 يستخدم الناس -

 ينظر إىل اليوم -

 يهتم ابألشياء املادية -

 �مر -

 يقول أ� -

 يعمل جاهدا لينتج -

 .126، ص: 2001القاهرة،، 21املصدر: أمني عبد العزيز حسن، إدارة األعمال وحتد�ت القرن 
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 الر�ضي يري ـــــــالتس:  احملاضرة اخلامسة عشر

إن عملية التسيري عملية معقدة حتتاج إىل مسري �جح و كفء و الذي بدوره حيتاج إىل أدوات مقدمة  : 

العامة ابعتبارها تسيريية تساعده يف العملية التسيريية و اختاذ القرار يف املؤسسة، من هذه األدوات احملاسبية 

األداء األجنع و األقرب للقيام مبتابعة و رصد التدفقات اجملسدة حلركية أداة املؤسسة سواء على املستوى 

 .الداخلي أو اخلارجي، حيث تعترب التقنية األكثر تداوال من قبل املسريين و املالكني

 : نبذة اترخيية حول التسيري

أخذ ابلظهور بصورة معينة و بدرجة معينة منذ قام اإلنسان بتحديد  التسيري قدمي قدم اإلنسان نفسه،فقد

 . أهداف معينة و العمل على حتقيقها

فالتاريخ اليو�ين القدمي و كذا اإلمرباطورية الرومانية يقدمان الكثري من األدلة على املعرفة التسيريية و خاصة يف 

 . جماالت القضاء و عمليات احلكومة و تنظيم اجليش

و انتشارها بعد 15مع تطور املعامالت االقتصادية و ظهور الشركات التجارية خاصة يف إيطاليا يف القرن  و

ذلك يف أورواب حيث كانت هناك نظرة أكثر تطورا ملفهوم اإلدارة و التسيري خاصة بعد استعمال الوسائل 

و قد ساهم العديد من الرجال يف هذه الكمية مثل: احملاسبة،و إدارة األعمال و القواعد املالية يف البنوك، 
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أول من حاول وضع القواعد احلديثة –أدام مسيث –احلركة و هم الذين يطلق عليهم رواد اإلدارة األوائل أمثال 

) ابلوال�ت املتحدة 1856-1915( –اتيلور  –لإلدارة و التنظيم، و استمرت هذه احملاوالت أبعمال

) بفرنسا حول اإلدارة و تنظيم 1814-1925( –فايول –ه،أعمالاألمريكية حول تقسيم العمل و تنظيم

 . املؤسسات و تقسيم الوظائف و غريها

وكانت هذه األعمال بداية اإلعداد للتسيري العقالين كفرع خاص من العلوم ذو الطابع االقتصادي و 

و إدارية ركزت على االجتماعي و التقين بقصد متابعة األعمال مما كون عدة اجتاهات و مدارس تنظيمية 

 . جانب املؤسسة و املنظمة بشكل أوسع و انطلقت من التنظيم مبعناه العام إىل معىن اإلدارة احلديثة

 تعريف التسيري: -2

إن الوصـــول إىل تعريـــف حمـــدد للتســـيري لقـــي عـــدة صـــعوابت، حيـــث ختتلـــف معـــاين كلمـــة التســـيري ابخـــتالف    

وجهة نظر القائم بتعريفه، فالتسيري مثال مثل ابقي العلوم األخرى طرأت عليه عدة تطورات اليت أضـافت معـاين 

اك تعــاريف خمتلفــة هلــذه الكلمــة جديــدة ملعنــاه، حبــا لإلطــالع علــى الكتــب الــيت تــتكلم عــن التســيري جنــد أن هنــ

 فنجد أن:
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يـــرى أن التســـيري هـــو أن تعـــرف ابلضـــبط مـــاذا تريـــد مث أن تتأكـــد أن األفـــراد يـــؤدون أبحســـن "فريـــدريك اتيلـــور: 

 وأرخص

 .)2000أمحد الشرقاوي ("وسيلة ممكنة 

حممـد رفيـق  ("التسيري هو أن تتنبـأ وختطـط وتـنظم وتصـدر األوامـر وتنسـق وتراقـب "ويقول هنري فايول: 

 ).الطيب

أنه إجياد واحملافظة على ظروف بيئيه ميكن لألفراد من خالهلا حتقيق أهداف معينة  "ويرى"روبرت البانيز": 

 ."بكفاءة وفعالية

التسيري جمموعة من اآلليات أو امليكانيزمات املنتجة لتحديد مسار منظمة دون أن تتناظر هذه و هو: " 

 . "األخرية و أهدافها

يعترب التسيري طريقة عقالنية للتنسيق بني املوارد البشرية و املادية و املالية قصد حتقيق يعرف أبنه : "و  

 .  "األهداف املسطرة، و تتم هذه الطريقة حسب سريورة التخطيط،التنظيم،اإلدارة و الرقابة للعمليات

العملية اليت ميكننا "نه أ Encyclopédie of the social science تعرفه املوسوعة االجتماعيةو 

بواسطتها تنفيذ غرض معني و اإلشراف عليه كما يعرف التسيري أيضا أبنه الناتج املشرتك ألنواع و درجات 
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خمتلفة من اجلهد اإلنساين الذي يبذل يف هذه العملية و مرة أخرى فإن جتمع هؤالء األشخاص الذين يبذلون 

 . "املنشأةمًعا هذا اجلهد يف أي منشأة يعرف إبدارة 

التسيري هو تلك اجملموعة منم العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساًسا التخطيط، " :و يعرف أبنه

 . "التنظيم، الرقابة، التوجيه و هو ابختصار حتديد األهداف و تنسيق جهود األشخاص لبلوغها 

ميكن بواسطته حتديد و اإلدارة أب�ا أسلوب  Petersan et Plouman يعرف بيرتسون و بلومان

 توضيح أغراض و أهداف مجاعة إنسانية معينة 

بصدد كالمهما عن إدارة "Ds Kimbull et Ds Kimbull Jr  كيمبول و كيمبول الصغري  و يعرفه 

تشمل اإلدارة كل الواجبات و الوظائف اليت تتعلق إبنشاء املنشأة من »املنشأة الصناعية يعرفان اإلدارة كما يلي

يلها و وضع كل سياساهتا الرئيسية، و توفري كل املعدات الضرورية و رسم الشكل العام للتنظيم الذي حيث متو 

 . "تستعمل فيه املنشأة و اختيار الرؤساء الرئيسيني 

التسيري فن احلصول على أقصى النتائج أبقصى جهد حىت ميكن حتقيق "أبن John Mee يقول جون ميو 

 . "أقصى رواج و سعادة لكل من صاحب العمل و العاملني مع تقدمي أفضل خدمة للمجتمع 
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 : من خالل التعاريف السابقة ميكن إستنتاج تعريًفا واحًدا و هو 

 . » كلفةالتسيري آليات إلختاذ بديل حتقيق اهلدف أبسرع وقت و أبقل  «

 )1981إبراهيم عبد املقصود(  :املبادئ العامة للتسيري

حسب الفقهاء الذين يدرسون علم اإلدارة أو التسيري، فإن املبادئ األساسية هلذا العلم هي: 

 . و أن كل مبدأ له عالقة ابملبادئ األخرى و الرقابة  القيادةالتوجيه التخطيط،التنظيم،التنسيق،

 الر�ضي  خصائص التسيري

أن التسيري هو نشاط إنساين يتكون من وظائف تشكل مع بعضها البعض عملية التسيري فالتسيري  1- 

نشاط فريد من نوعه وخيتلف عن ابقي األنشطة اإلنسانية األخرى لكونه يتميز ابلشمول والرتابط ويساعد 

 النشاط اإلداري كعملي تساعد ترابط النشاط ومشوله على ظهور ما يعرف بوظائف التسيري ، إن النظر إىل

 .على حتليله ، تصنيفه ووصفه يف وظائف أو مهام تتوالها مجاعة من الناس يطلق عليهم املسيريون

يشكل التسيري حلقة دائرية تبدأ بتحديد األهداف أي التخطيط وتنتهي ابلرقابة فال جيوز أن نعتربها  -  2

عن وجود احنرافات وتصحيح هذه االحنرافات البد أن يطلب  تنتهي عند الرقابة ، فالرقابة البد أن تكشف
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إجراء تعديالت جذرية أو طفيفة على السياسات واإلجراءات وغريها من اخلطط ، مبعىن أن الرقابة تعود من 

 .جديد للتخطيط

أو ختتص اإلدارة بتحقيق أهداف معينة تتفق عليها مجاعة من الناس حيث أن العمل األساسي للتسيري  -  3

اإلدارة هو توجيه جهود مجاعة من الناس جيتمعون مع بعضهم البعض دون هدف ال يتطلب وجود إدارة وإمنا 

تصبح اإلدارة ضرورية مع وجود األهداف اليت يسعى اجملتمعون إىل بلوغها ، فالبد فرد ما بتنسيق وتوجيه 

 . جهود أفراد اجلماعة وذلك هو قلب العمل اإلداري وجوهره

رب التسيري ( اإلدارة ) جهاز املؤسسة ، وابلتايل عملية منتجة يتم بواسطتها احلصول على السلع يعت 4 - 

 .،اخلدمات ،املنافع والفوائض االقتصادية واالجتماعية ، إبتداءا من املوارد البشرية و املالية للمؤسسة

إن اإلدارة ختتص ابلعنصر اإلنساين يف العمل : يتفق الكتاب على أن اإلدارة ختتص ابإلنسان يف موقع  - 5

العمل أو اإلنسان كعامل وأن هدفها هو إجناز العمل ورجال اإلدارة ينظرون إىل اإلنسان ككيان ديناميكي 

تتحكم فيما يظهره من سلوك، واإلدارة وهذه الدوافع واإلشباعات هي اليت تثريه و  وإشاعاتهمتحرك له دوافعه 

  )1981(إبراهيم عبد املقصود .تتعامل مع هذا السلوك بل هي طرف فيه وال ميكنها االنفصال عنه
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إن اإلدارة ال تظهر إال مع وجود العمل اجلماعي: إن اإلدارة ختتص بتوجيه اإلنسان يف موقع العمل لكي  6- 

لتحقيق أهداف معينة غري أنه إذا كانت هذه األهداف ميكن حتقيقها جبهد يتناول مع غريه من بين اإلنسان 

فرد واحد فليس هناك حاجة لإلدارة.ولكن من النادر أن يتمكن فرد واحد من إجناز أهداف األعمال وحده 

فال يوجد فرد واحد جيمع بني كل التخصصات املطلوبة األمر الذي يتطلب جهد مجاعة من الناس يتمايزون 

 .صصاهتم ويصبح عمل اإلدارة يف هذه احلالة هو التوجيه والتنسيق بني هذه التخصصاتيف خت

يعترب التسيري علما ألنه يقوم على استخدام األسلوب العلمي يف معاجلة املسائل معتمدا يف ذلك على  -  7

ر بتخطيط التقنيات والطرق الكمية وما يتطلب تطبيقها من استعمال مكثف للحاسوب سواءا تعلق األم

 .اإلنتاج، ختطيط االستثمار، دراسة السوق أو حتليل شبكات النقل أو التحليل املايل... اخل

يعترب التسيري فنا ألنه يتطلب اللجوء إىل التقدير واحملاكمة الشخصية قصد معاجلة اجلوانب غري الكمية  - 8

 .لعملية التسيري وعلى رأسها اجلوانب اإلنسانية

ري مهنة ألنه حيقق املعايري املتعارف عليها كرتاكم املعارف واخلربات عرب الزمن وحتمل املسري عترب التسي -  9

  .املمتهن للمسؤوليات االجتماعية وحتليه أبخالقيات املهنة

 التسيري يف الرتبية الر�ضية: -3
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األهــداف حيتــاج كــل عمــل مــنظم تؤديــه مجاعــة مــن النــاس إىل شــخص يقــود هــذه اجلماعــة حنــو حتقيــق     

املوضـــوعية فيهيـــأ هلـــا املنـــاخ املالئـــم واإلمكانيـــات املطلوبـــة حـــىت حتقـــق األهـــداف ابلدرجـــة األوىل مـــن الكفـــاءة 

والفعاليــة ونظــرا لألمهيــة البالغــة هلــذا الــدور الــذي يؤديــه املســري بــدرجات خمتلفــة وأعبــاء متنوعــة علــى مســتو�ت 

أوملبية واحتادات ر�ضية وأندية ومراكز الشباب وحىت داخـل  إدارية متفاوتة يف خمتلف اهليئات الر�ضية من جلان

 ).1995حممد رفيق الطيب(اهليئات من جلان متخصصة
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 للتسيري احملاضرة السادسة عشر : اتبع 

 تعريف املسري: -4

 هناك عدة تعاريف للمسري منها:

اآلخـــرين فهـــو خمطـــط هـــو ذلـــك الشـــخص الـــذي يســـتطيع القيـــام ابألعمـــال وإجنـــاز املهـــام مـــن خـــالل 

ومنشط ومنظم ومراقب ومنسق جلهود اآلخرين لبلوغ غرض مشرتك وعليه يعترب املسري كـل مسـؤول عـن أعمـال 

اآلخرين، وال بد أن تكون للمسري سلطة معينة الختاذ القرارات وإال فإنه يفقد صفته كمسري ويتحـول إىل منفـذ 

 . )1995حممد رفيق الطيب(فقط

ولكي يستطيع أن يقوم مبهامه جيب عليه أن يشرف على مجاعة مـن املرؤوسـني الـذين يقومـون بتأديـة األعمـال  

 واملهام املطلوبة منهم وذلك عن طريق إصدار األوامر واختاذ القرارات يف نطاق اختصاصه.

ا يف أتديـة أعمـاهلم وهـو و املسري هو الفـرد الـذي يقـوم بتوجيـه املرؤوسـني ويبـني هلـم الطريقـة الـيت يتبعو�ـ    

الــذي يضــع خطــة التنفيــذ أي حتــدد مــا جيــب عملــه ومكــان العمــل والــزمن لتأديــة الوســائل واألدوات املســتخدمة 

للتنفيذ، واألفراد الذين يتولون أتدية كـل ذلـك يف ضـوء التكـاليف املقـدرة وحتقيـق درجـة كافيـة يف اإلنتـاج إضـافة 

يتــوىل اإلشــراف عليهــا وكــذلك مبتابعتــه ورقابتــه لنتائجــه ليــتمكن مــن اختــاذ  إىل ذلــك قيامــه ابألنشــطة واملهــام الــيت
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، وجيـب علـى اجلميـع أن حيصـل  )حممد قطب راشد(قرارات واإلجراءات لتصحيح ومعاجلة األخطاء واالحنرافات

 على القدر الكايف من املعرفة ومبادئ اإلدارة قبل أن يقوم مبمارستها.

 أدوار املسري:

يتبــع "منتــز بــرج" ســلوك عــدد مــن املســريين يف مســتوى القمــة خاصــة،وذلك هبــدف معرفــة مــا إذا كــان      

 هؤالء يقومون بوظائف حيث رأى أ�م يقومون بتمثيل أدوار معينة صنفها إىل ثالث جمموعات وهي:

 األدوار العقالئقية:أوال :  

 وتتمثل يف أتمني سري العمل يف صور منتظمة وهي كاآليت: 

 : هنا جيب أن يفهم املسريون اآلخرون أبنه هو املمثل و صاحب األمر يف عمله.اجهةالو  -1

 : حيث يقوم املسري بتوجيه املرؤوسني.القائد  -2

 : جيب أن يكون املسري مهزة وصل بني عمله وبني املسريين واملسؤولني اآلخرين.الرابط -3

 األدوار اإلعالمية: اثنيا:4

 وتعين احلصول على املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املعنية وهي كما يلي: 

 امللتقط للمعلومات اليت تفيد يف تسيري شؤون عمله.  -1

 موصل إطالع املرؤوسني على جمر�ت العمل. -2



 مقیاس مدخل اإلدارة و التسییر الریاضي                                           السنة األولى جذع مشترك  السداسي الثاني 

105 
 هزرشي سليمان

 املتحدث مع اجلهة الرمسية وصاحب النفوذ يف الداخل واخلارج. -3

 األدوار التقريرية: اثلثا:

 رارات وهي على الشكل اآليت:وتشمل اختاذ الق 

 : حيث يقوم املسري ابملبادرات الالزمة للتكيف والتطور.املستحدث -1

 : أي جيب تفادي املشاكل قبل وقوعها ويقوم مبعاجلتها عند ما تقع.معاجل املشاكل -2

 : هو الذي يوزع املهام على األشخاص املعنيني ابستعمال الوسائل.موزع املوارد  -3

 ).1995حممد رفيق الطيب(د ويقبل اإللتزامات ويقدم التنازالت للمسؤولنيهو الذي يربم العقو   -4

وظــائف املســري: إن أنشــطة املســري هــي يف الواقــع أنشــطة قياديــة وهــذا يتطلــب إملامــا ألســاليب القيــادة  -4-2

 وميكننا أن نذكر األعمال اليت يقوم هبا املسري:

 التخطيط وحتديد السياسات. -

 تنظيم أنظمة اآلخرين. -

 تفويض السلطة واملسؤولني. -

 الرقابة على النتائج املطلوبة. -

 اإلشراف على تقدمي النتائج. -
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 إصدار األوامر والتعليمات.  -

 تفسري وتبليغ السياسات. -

 تدريب املرؤوسني يف املراكز ذات املسؤولية وحتمل العمل اإلداري. -

 ) 1995حممد رفيق الطيب  (تنسيق مجيع اجلهود املختلفة ابلعناصر املكونة للعمال اإلداريني. -

 مؤهالت املسري الناجح:

لكــي يــنجح كــل مســري يف شــغل مركــزه جيــب أن يواجــه األعمــال الــيت حتــت إشــرافه ويســريها يف يســر      

وســهولة كمــا جيــب أن يفهــم مبــادئ التنظــيم واإلدارة ليســتخدمهما اســتخداما صــحيحا ويشــرتط يف املســري أن 

نية ويعــرف مــن تكــون عليــه العالقــات الســليمة بــني مجيــع العــاملني معــه مــن يقــدر احلاجــة إىل العالقــات اإلنســا

ـــيح تنفيـــذ هـــذه األهـــداف  مســـتلزمات النجـــاح وأن يرســـم أهدافـــه بوضـــوح وخيطـــط ملرؤوســـه اإلجـــراءات الـــيت تب

ويفـــوض الســـلطة الضـــرورية إىل األشـــخاص الـــذين يقـــع علـــى عـــاتقهم مســـؤولية تنفيـــذ املراحـــل املختلفـــة للعمـــل 

سـائل الرقابـة الـيت تضـمن تنفيـذ اخلطـة ويسـتعرض بعـض املـؤهالت املميـزة للمسـري النـاجح ونلخصـها ويستنبط و 

 يف ما يلي:

 امتالك الطاقة اإلدارية. -

 احملافظة على السلك اإلداري ومميزات القيادة. -
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 القدرة على تكوين الرجال وإعدادهم. -

 اجلدارة يف استخدام التنظيم. -

 إبداء اآلراء السديدة. -

 النفس.ضبط  -

 االستقامة. -

 القدرة على تنسيق أعمال الزمالء. -

 )  1998إبراهيم العمري .(الرقابة -

 أقسام املسريين:

 : )2007 حممد فوزي حلوة (ميكننا التمييز بني ثالث مستو�ت للمسريين كما يلي

 املسريون القاعديون -1

يقومــون ابإلشــراف علــى املســتخدمني وعلــى اســتعمال املــوارد يف املســتو�ت التنظيميــة وجيــري انتقــائهم     

ابلنظر خلربهتم ومهـارهتم التقنيـة حيـث يتفوقـون علـى زمالئهـم مـن حيـث حسـن األداء، أمـا مهمـتهم فتتمثـل  يف 

أوقاهتم مع هؤالء املرؤوسني بغرض  أتكيد أن املهام املوكلة ملرؤوسيهم تنفذ ابلشكل املناسب وهم يقضون معظم

 النصح واإلرشاد.  
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 املسريون األواسط -2

يلعبون دور الوسطاء بني املسريين القاعديني مـن جهـة اإلدارة العليـا مـن جهـة أخـرى و يتمثـل دورهـم     

تقــارير يف تنظــيم اســتعمال ومراقبــة املــوارد للتأكــد مــن حســن تســيري التنظــيم  و يقضــون معظــم أوقــاهتم يف كتابــة ال

 وحضور االجتماعات .

 اإلدارة العليا -3

ميارس املسريون هنا مهامهم يف قمة اهلـرم التنظيمـي حيـث يقومـون برسـم املسـار العـام للمنشـآت، أمـا      

عملهــم األساســي فيتمثــل يف التخطــيط و رســم السياســات العامــة و تنســيق أنشــطة اإلداري الوســطى  والتأكيــد 

يف مسـتوى القاعـدة و جتـري ترقيـة هـؤالء املسـريين مـن اإلدارة الوسـطى و خاصـة من سالمة املخرجات النهائيـة 

    ).1995حممد رفيق الطيب(من التخصصات األساسية أي اإلنتاج أو التحويل و البيع

 يف اجلزائر:  واقع التسيري

املسـري يالحظ يف اجلزائر أن ظهـور املهنـة التسـيريية أتخـذ نظـرا لعـدم وجـود طلـب فعـال علـى خـدمات   

 املتمهن وهذا راجع لعدة أسباب منها:
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غمــــوض مفهــــوم تســــيري منشــــآت األعمــــال االقتصــــادية، فهــــو خيــــتلط اترة مــــع القــــانون واترة أخــــرى مــــع  -

 السياسة وأخرى مع اإلدارة العامة وأخرى مع االجتهادات الشخصية.

تسـيريية متميـزة ذات اسـتقاللية واقع منشآتنا االقتصـادية يف قبضـة بريوقراطيـة وصـائية مل تسـمح بظهـور جـزر 

 مسؤولية.

أتقلــم بيئــة التســيري الداخليــة واخلارجيــة مــع مقتضــيات الــنمط التجميعــي لــإلدارة، فــذلك الــنمط املنجــز 

 ) 1995حممد رفيق الطيب بطبيعته ضد اإلنتاجية نظرا لرتكيزه على جتميع موارد اإلنتاج أكثر من استغالهلا.(

 دارة:األسس العامة للتنظيم واإل -6

 تعريف اإلدارة: -6-1

إن الوصــول إىل تعريــف شــامل وحمــدد ملعــىن كلمــة "اإلدارة" القــى الكثــري مــن الصــعوابت حيــث خيتلــف     

تفســـري معـــىن اإلدارة ابخـــتالف وجهـــة نظـــر القـــائم ابلتعريـــف ونـــواحي الرتكيـــز الـــيت ينظـــر إىل اإلدارة مـــن خالهلـــا 

قــد طــرأ عليهــا الكثــري مــن  -ثلهــا مثــل ابقــي العلــوم االجتماعيــةم –والوقــت الــذي صــيغ فيــه التعريــف فــاإلدارة 

التطــورات الــيت أضــافت أبعــادا جديــدة ملعناهــا، ومــن مث فــإن التعــاريف املطروحــة يف الكتــاابت اإلداريــة املختلفــة 

 تعكس ما هو متاح من متغريات يف ذلك الوقت.
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واهتمامـات تقـدميها واملشـاكل الـيت واجههـا وابستعراض هذه التعريفات جند أن أغلبها يعكـس انتقـادات  -    

 املفكرون يف ذلك الوقت. 

فعلـى سـبيل املثـال، ويف وقـت معاصـر للثـورة الصـناعية كانـت معظـم املشـاكل  الـيت تواجـه هـذه الفـرتة هـي   -   

كيفيــة ز�دة اإلنتــاج واإلنتاجيــة وختفيــف التكــاليف، ومــن مث انعكــس ذلــك علــى معظــم التعريفــات الــيت قــدمت 

 عكس يف نفس الوقت هذه املشكلة.وت

أن تعـــرف ابلضـــبط مـــاذا تريـــد مث تتأكـــد أن األفـــراد  :"فنجـــد أن"فريـــديريك اتيلـــور" يـــرى أن اإلدارة هـــي

 . "يؤيدونه أبحسن وأرخص وسيلة ممكنة

 ."اإلدارة املختصة هي جتنب أي ضياع يف اجلهد اإلنساين نإيقول "ويب"  االجتاهويف نفس    

فن احلصول على أقصى النتائج أبقل جهد حىت ميكن حتقيق "يشري"جون مي" إىل اإلدارة أب�ابينما  -  

 ."أقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملني  مع تقدمي أفضل خدمة ممكنة للمجتمع

فن تطبيق السياسة اإلدارية املوضوعة  يف اإلطار  "كما يعرفها "حسن شلتوت وحسن معوض" أب�ا  -   

 "التنظيمي العام على أن يراعى هذا التطبيق مقتضيات الزمان واملكان

وقــد عرفهــا "إدوارد بريــك" أب�ــا: مســؤولية اجتماعيــة تتضــمن التخطــيط والتنظــيم الفــاعلني لعمليــات  -     

 (""مــع اخلطـــة املرســـومة وتوجيــه ومراقبـــة األفـــراد يف املنشـــأةاملنشــأة، وإقـــرار اإلدارة الالزمـــة لضــمان ســـري األعمـــال 
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، ومــن هــذه  التعــاريف ميكــن اســتخالص مفهــوم شــامل لــإلدارة والــيت هــي فــن )2002 مــروان عبــد اجمليــد إبــراهيم

تنظــيم وتــدريب الســلوك اإلنســاين وهــي مســؤولة عــن اســتخدام العناصــر املاديــة والبشــرية بكفــاءة عاليــة لتحقيــق 

 املسطرة.النتائج 
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 املصادر و املراجع 

 املصدر:

 .  121سورة طه ، آية      ) )1(

 املراجع :

أمحد الشرقاوي، إدارة األعمال، الوظائف واملمارسات الوظيفية، دار النهضة العربية، بريوت،  -1

2000. 

 .2000أمحد سيد مصطفى، إدارة السلوك التنظيمي، رؤية مستقبلية، دم، دن،  -2

 .1989عاشور، السلوك اإلنساين يف املنظمات، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، أمحد صقر  -3

املوسوعة العلمية لإلدارة الر�ضية (التوجيه),دار الوفاء لدنيا هيم حممود عبد املقصود ،إبرا -4

 . 2003اإلسكندرية , 1والنشر,ط    الطباعة

 م.1998عمان، ، دار وائل، 1الرفاعي، أمحد حسني : مناهج البحث العلمي، ط -5

 العيساوي عبدالرمحان ،سيكولوجية اإلدارة ، الدار اجلامعية اإلسكندرية ، مصر. -6

 .1998،دار النشر للكتاب، القاهرة مصر، 2إبراهيم العمري، اإلدارة دراسة نظرية تطبيقية، ط -7
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 ). دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة3الشرقاوي، علي العملية اإلدارية ( وظائف املديرين ) (ط -8

 م ).2002(

املغريب ، كامل ، وآخرون، أساسيات يف اإلدارة، الطبعة األوىل، عمان: دار الفكر للنشر  -9

 .1995ولتوزيع، 

 .1998بوفلجة غياث، مبادئ التسيري البشري، اجلزائر، دار الغرب للطباعة والنشر،  -10

" املوسوعة العلمية لإلدارة الر�ضية ",دار الوفاء لدنيا الطباعة ،حسن أمحد الشافعي -11

 . 2003,اإلسكندرية ,1والنشر,ط

خالد حممد عبد العزيز، الرتبية البدنية والر�ضية، تنظيم اإلدارة، طبعة ونشر مكتبة اهلالل بريوت،  -12

 ،2001الطبعة الثانية، 

 .1993رة، دار غريب، طريف شوقي، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة، القاه -13

 .1984ظاهر كاللدة، حممد مرسي، اإلدارة التعليمية، القاهرة، دار العامل العريب،  -14

حممد أبو الفضل عبد الشايف، القيادة اإلدارية يف اإلسالم، القاهرة، املعهد العاملي للفكر  -15

 .1996اإلسالمي، 
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 .2007زيع، عمان، ،دار أجنادين للنشر والتو 1حممد فوزي حلوة، مبادئ اإلدارة، ط -16

الكتاب  ،دار1حممد قطب راشد،مسري عباس،اإلدارة والتنظيم يف جمال الرتبية البدنية والر�ضية،ط -17

 .1997احلديث،مصر،

 االقتصادكلية   الدامنركحممد نشوان األاتسي،ماجستري إدارة أعمال،األكادميية العربية املفتوحة يف  -18

 .1049واإلدارة،الرقم اجلامعي 
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