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مفهوم اإلدارة ومجاالتها

Management’s Concept and Scope

الفصل األول 



محتويات الفصل

.مفهوم اإلدارة✓

.املديرتعريف ✓

.أهمية اإلدارة✓

؟اإلدارة علم أم فن✓

.املهارات اإلدارية✓

.مجاالت اإلدارة✓

.  مشروعات األعمال✓

عناصر العملية اإلدارية✓



مفهوم اإلدارة 

الباحثينفياتوخلوتجاربآراءوتباينبتنوعوتتنوعاإلدارةفياملتخصصون لناقدمهاالتيالتعريفاتتتعدد
.باإلدارةواملتخصصين

 اإلدارة.م2004وغناموهيجانالشميمري يعرف
ا
:بأنهاإجماال

تحقيقأجلمنوذلكوالرقابةوالتوجيهوالتنظيمالتخطيطباستخداماآلخرينطريقعناألعمالتنفيذوظيفة"
”والخارجيةالداخليةاملؤثراتمراعاةمعوفاعليةبكفايةاملنظمةأهداف

ارةاإلدترتبطومحددةأهدافلتحقيقمحددةمهامذاتوظيفةاإلدارةانلنايتبينالتعريفهذاخاللمن

.األهدافوتنفيذالبشري العنصرعلىنجاحهاويتوقفلها،التابعةالجهةباختالفأعمالبإنجاز



من هو املدير ؟

2

3

1

.هو الشخص الذي يوجه األفراد نحو إنجاز عمل ما
وهو أحد أعضاء املنظمة الذي يحقق تنسيق 

.وتكامل عمل اآلخرين

يةتصنيف املدراء بحسب املستويات اإلدار 

رئيسيةوالاالستراتيجيةالقراراتعناملسؤولةهي:الُعليااإلدارة
.اإلدارةمجلسرئيس:مثلاألمدطويلةالخططووضع

ياالعلاإلدارةمناألوامرنقلعناملسؤولةهي:الُوسطىاإلدارة
.التسويقإدارةمدير:مثلاملدىقصيرةالخططوإعداد

أداءابعةمتوعناملباشراإلشرافعناملسؤولةهي:الُدنيااإلدارة
.األقسامرؤساء:مثلالتفصيليةالخططووضعالعمال



.لسليمتلبي حاجة املنشآت املتزايدة من خالل اإلدارة الكفؤة القادرة على اتخاذ القرار ا

لفعال ومتابعة تلبية املتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتقنية من خالل التخطيط ا
.تنفيذه، واملنافسة مع الدول املتقدمة

.تطوير وتدريب العاملين في املنشآت لألداء الجيد 

.ةالدعوة للعوملة واملنافسة في األسواق العاملي

.اإلدارةرغبة األفراد بتحسين املستقبل الوظيفي وذلك من خالل دراسة

لى تحقيق الندرة املتزايدة في املوارد املادية والبشرية الذي يتطلب وجود إدارة قادرة ع
.األهداف بأقل تكلفة وأعلى جودة

:   أهمية اإلدارة 

 في حياة الفرد وا
ا
 مهما

ا
ملنظمة تمثل عنصرا

:واملجتمع وتكمن أهميتها بأنها

ملكة ودول وسيلة لتنمية املجتمع وأكبر مثال على ذلك وجود خطط التنمية الخمسية في امل
.الخليج التي تهدف الى تحقيق النمو والتقدم والرخاء واألمن للمجتمع



هل اإلدارة علم أم فن؟

فنأو علماإلدارةكون فيبينهمفيمااإلدارةعلماءاختلف

الفريق األول 
"اإلدارة علم"

لتيااملشكالتبعضكون راسخعلماإلدارةبكون رأيهيدعمالفريق
 ومعادالتنماذجتستخدماإلدارةتواجه

 
:مثلمحددةملعاييروفقا

Operationالعملياتبحوثاستخدام Research.

الفريق اآلخر 
"  اإلدارة فن"

فياحالنجانأيُيصنع،واليولدالناجحاإلداري بأنبقولهماستدلوا
منالعديدمثلاألشخاصخصائصعلىيعتمدالقدارةمبادئتطبيق

 حققواالذينالناجحين
 
معاهدبااللتحاقفرصةلهمتتاحأندون نجاحا

.متخصصةكلياتاو



واحد،آنفيوفنعلماإلدارةأننقول انناإال
يةعلمبينماالجمعالىيحتاجالناجحفاإلداري 
.أفضلإداري الىتحقيقأجلمنوفنهااإلدارة



-

اعة، او ما يسمى بالصنبالنشاط معارف متعلقة 
معرفة كباإلملام بوظائف املنشأة ومعارف متعلقة

بالعمل اإلداري اإلنتاج ،و معارف متعلقة 
.كالتخطيط واتخاذ القرارات

املهارات اإلدارية
أساسيةومهاراتيحتاج املدير الى عدة معارف 

املهارات األساسيةاملعارف الرئيسية

عمل في تتعلق بإتقان المهارات فنية وتشمل على 
جزء معين مثل مدير التسويق يجب ان تكون 

لديه مهارات فنية متعلقة بكيفية صنع 
 تشمل على

 
ة مهارات إنسانياإلعالنات، ايضا

ة كقدر ومهارات إدراكية كمهارة العمل الجماعي، 
راك املدير على التفكير املبدع وقدرته على إد

. واستيعاب املواقف



صة حيث تتنوع مجاالت اإلدارة في الوقت الراهن بحسب تنوع قطاعات املجتمع واألهداف املرجوة مما يتطلب إدارة متخص
:أوجد عدة إدارات كالتالي

مجاالت اإلدارة
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ي إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة بما يؤد" تعرف بأنها
ية فتشمل على جميع املهام الحكوم" خدمة الصالح العام

املهام املتعلقة املتعلقة بالسيادة واملهام املتعلقة باالقتصاد و 

.يةبالجوانب التعليمية والثقافية والجوانب االجتماع

بع إدارة النشاطات واملشروعات ذات الطا" تعرف بأنها
بتوفير ، فهي تقوم"االقتصادي الهادف إلى تحقيق الربح
.السلع وخدمات لألفراد واملجتمعات

تهدف معنية بتقديم خدماتها لفئة خاصة وال
.ريةإلى الربح مثل الهيئات والجمعيات الخي

 من الحكومات التي ت
 
نشأ في هي إدارة ال تتبع أيا

و دولها وتهدف إلى خدمة املجتمع اإلقليمي أ
العاملي كمنظمة املؤتمر اإلسالمي وجامعة            

الدول العربية 



مشروعات األعمال 
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.لربحهي املؤسسات والشركات التي يقيمها األفراد واملجموعات لتحقيق ا

 كأن تكون سلعة أو أن تقدم خدمة❑
 
 نافعا

 
.أن يقدم شيئا

.أن يهدف إلى تحقيق الربح❑

 يعتمد على املبادئ واألسس االقتصادية❑
َ
.أن يكون نشاطا

، وله صفة قانونية واسم محدد وكيان قانوني❑
 
.أن يكون منظما

.أن يقوم عليه أفراد، أي أن املنظمين املديرين له أشخاص وليس حكومات❑



عناصر اإلدارة 

املهاماملوارداملنشأة 

وط تمثل الجهاز اإلداري املن
به تحقيق أهداف معينة 

.يؤديها للمجتمع

.موارد بشرية.1
موارد مادية كامليزانيات .2

.ومصادر الدخل والتمويل
ات األدوات املتعلقة باملعلوم.3

اذ التي يترتب على أساسها اتخ
.قرارات املنظمة

ط في تمثل املهام حركة النشا
أية منظمة حيث يتم من 
خالل هذه املهام املنوطة 
بالوظائف العمل على 
.تحقيق أهداف املنظمة

الوظائف

 
 
تتضمن أية منظومة عددا
إلى من الوظائف التي تعكس
ظمة األهداف التي تسعى املن

.إلى تحقيقها



ية عناصر العملية اإلدار 

3

Staffingالتوظيف 

4

Directingالتوجيه 

5

Coordinatingالتنسيق 

7

Budgetingامليزانية 

6

Reportingكتابة التقارير 

2

Organizingالتنظيم 

1

 Planningالتخطيط 

اء ال يوجد اتفاق بين علم
د اإلدارة فيما يتعلق بعد
الم العناصر، وبناء  على ع

اإلدارة لوثر جوليك فقد
قسم العملية الى سبعة

عناصر ورمز لها 

 POSDCORBب



:همامما سبق نلخص القول  أن عناصر العملية اإلدارية متعددة وفي هذا املقرر سوف نركز على جانبين ةعناصر العملية اإلداري

1

ةإدارة املوارد البشري

2

إدارة التسويق 

3

اإلدارة املالية 

4

إدارة اإلنتاج

5

إدارة نظم املعلومات

وظائف املنشأة  -1



:همامما سبق نلخص القول  أن عناصر العملية اإلدارية متعددة وفي هذا املقرر سوف نركز على جانبين عناصر العملية اإلدارية

1

التخطيط 

2

اتخاذ القرارات

3

التنظيم

4

التنسيق

5

التوجيه

وظائف اإلدارة  -2

6

اتخاذ القرارات



انتهت املحاضرة األولى


