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 اإلدارة هعىن Administration اللغت يف : 

 الالتٌنٌة الكلمة من مشتقة وهً ، للغٌر الخدمة تقدٌم

minister tad العون تقدٌم أي ، مقطعٌن من المكونة 

 ٌحقق الذي الخاص والتنظٌم الترتٌب تعنً كما . لآلخرٌن

. االنتظام أو النظام اإلدارة تعنً كما ، معٌنة أهدافا  

 أو الرعاٌة أو الوالٌة : اإلدارة تعنً اإلسالمٌة المجاالت وفً

. الواجب وأداء المسإولٌة تعنً ألفاظ وكلها ، األمانة

هفهىم اإلدارة: أوالً 



  : ( فني ) االصطالح يف اإلدارة هعىن 
 لتحقٌق والمادٌة البشرٌة الموارد وتوجٌه تنظٌم : بؤنها فٌنفر ٌعرفها

.مرغوبة أهداف

 جهود وتوحٌد بتنسٌق الخاصة العملٌة : بؤنها وٌعرفها مدنً معه وٌتفق

. للمنظمة النهائٌة األهداف تحقٌق أجل من والبشرٌة المادٌة العناصر

 المستمر التعاون إلٌجاد الوسٌلة : أنها على بوراب بٌرس عرفها كما

. األهداف تحقٌق إلى ٌإدي الذي

 بواسطة األعمال تنفٌذ عن عبارة : اإلدارة أن الهواري سٌد وٌرى

. مجهوداتهم ومراقبة وتوجٌه وتنظٌم تنفٌذ طرٌق عن آخرٌن

 آخرٌن على الهٌمنة : أنها على فٌعرفها عساف محمود الدكتور أما

. منشود لهدف تحقٌقا   بكفاءة ٌعملون لجعلهم



 من نظائره عن ٌختلف ، متمٌز نشاط هو اإلداري النشاط إن 

. األخرى المختلفة األنشطة

الجماعٌة النشاطات على وتفصٌال   إجماال   ٌنصب اإلداري النشاط إن 

. الفردٌة ال

التخطٌط على تشتمل علمٌا   اإلدارٌة للعملٌة الرئٌسة العناصر إن 

. والرقابة والتوجٌه والتنظٌم

أن خاللها ومن بها ٌستطٌع علمٌة وأداة وسٌلة إال هً ما اإلدارة إن 

. المحددة المستهدفة األغراض المسئولون ٌحقق

 االصطالح يف اإلدارة تعاريف هلخص : 



 هذه على اإلنسانٌة المجتمعات وجدت منذ اإلدارة عرفت

 فً صورها أبسط فً اإلدارٌة العملٌات وتظهر ، البسٌطة

 . أعضائها بٌن تربط التً الروابط وطبٌعة تكوٌنها بحكم األسرة

 على “ العامة اإلدارة تارٌخ ” كتابه فً دٌموك مارشال أكد وقد

 موضع كانت حٌث ، اإلنسانٌة الحضارات قدم قدٌمة اإلدارة أن

. والصٌنٌة ، واإلغرٌقٌة ، المصرٌة القدٌمة الحضارات اهتمام

 عنصر اإلدارة أن اإلنسان إدراك من نابعا   االهتمام ذلك كان وقد

. الحٌاة شئون كافة فً رئٌسً وموجه ، أساسً

:نشأة الفكر اإلداري وتطىره : ثانيًا 



  ًالقذميت احلضارة يف اإلدارة : أوال  

 المعروفة اإلدارٌة العملٌات بزوغ فً كبٌر نصٌب القدٌمة لمصر كان لقد

 كبٌر جانب على كان الفرعونً المصري فالمجتمع ، الحالً الوقت فً

 أولها ، الدولة شئون إلدارة أقسام ثالثة وهناك ، الهرمً التنظٌم من

 ، الدٌنٌة المعابد شئون إلدارة مخصص والثانً ، المدنٌة الشئون إلدارة

. والجٌش الحرب شئون إلدارة وقسم

 الوظائف لشغل التارٌخ فً نظام أقدم عرفت فقد القدٌمة الصٌن أما

 واختٌار الخدمة لدخول للمتقدمٌن اختبارات عقد أساس على العامة

. بٌنهم من األصلح



 اإلسالم صذر عصر : ثانياً  

 إلٌها تدعو التً اإلدارٌة والعملٌات األفكار قواعد لٌرسً اإلسالم جاء

. المعاصرة اإلدارٌة النظرٌات

 والمبدأ ، العمل عالقات أصول من وأصل ، اإلسالم مبادئ أحد الشورى فمبدأ

 . العمل محٌط فً الحوافز مبدأ اإلسالم أرسى كما ، الكامل العدل هو الثانً

 أن بدونه ٌمكن ال اإلدارة مبادئ من مبدأ وهو الطاعة قواعد أرسى كما

 لبنة وضع من أول ٌعتبر عمر أن كما . والمنظمات الجماعات أمور تستقٌم

 –الرسائل –البرٌد دٌون هناك فكان ، الدواوٌن نظام بإدخاله اإلداري التنظٌم

. المظالم

 ، الماوردي : المثال سبٌل على منهم نذكر اإلســـالمً الفكـر لذلك كان كما

. القلقشندي ، تٌمٌة ابن



اإلدارة يف احلضارة الغربيت  : ثالثًا  
 القرن نهاٌة فً ونظرٌاته ومبادئه وقوانٌنه أصوله له كعلم اإلدارة ظهرت

 ومن . وأمرٌكا أوروبا غرب فً العشرٌن القرن وبداٌة عشر التاسع

: وتطوره اإلدارة علم ظهور إلى أدت التً األسباب

. الحدٌث التكنولوجً التطور -1

. الصناعٌة الثورة -2

. واتساعها البشرٌة النشاطات مجال زٌادة -3

.االتجاه نحو مزٌد من التخصص والتنوع فً المجتمعات الحدٌثة -4



  ً( م1935 –1910)العلويت املذرست : أوال :  
 فً مبادئه تاٌلور وٌحدد ، العلمٌة اإلدارة  لحركة األول المإسس تاٌلور فردرٌك ٌعتبر

: التالً النحو على العلمٌة اإلدارة

 الحدس أسلوب من بدال   الوظٌفٌة العناصر تحدٌد فً العلمً األسلوب إحالل -1

. والتقدٌر

. اإلنتاجٌة الكفاءة لتحسٌن األفراد وتدرٌب اختٌار فً العلمً األسلوب إحالل -2

. األهداف تحقٌق أجل من والعاملٌن اإلدارة بٌن التعاون تحقٌق -3

. والعمال اللمدٌرٌن بٌن المسئولٌة تحدٌد -4

. اإلنتاجٌة الكفاءة لرفع المكافآت أو باألجر عمله فً الفرد نجاح أو تؤدٌة ربط -5

. األدنى المستوى فً العاملٌن على والرقابة اإلشراف إحكام -6

هذارس الفكر اإلداري: ثالثًا 



 ( م1935 –1910)العلويت املذرست : يتبع : 
 فً وتطبٌقها إدخالها ٌمكن التً اإلدارٌة المبادئ من عددا   فاٌول هنري افترض

     : وهً اإلدارٌة للنظرٌة األساس بذلك مكونا   اإلدارٌة المستوٌات مختلف

مبدأ السلطة  -2

والمسئولٌة
مبدأ تقسٌم العمل -1

مبدأ وحدة  -5

التوجٌه
مبدأ وحدة األمر -4

مبدأ النظام  -3

والتؤدٌب

مبدأ المصلحة  -6

العامة

مبدأ تدرج السلطة -9 مبدأ المركزٌة -8 مبدأ المكافؤة -7
مبدأ الترتٌب -10

والنظام 

مبدأ المبادأة -13 استقرار العاملٌن -12 مبدأ المساواة -11
مبدأ روح  -14

 .التعاون 



 ( م1935 –1910)العلويت املذرست : يتبع : 
 التقسٌمات بنظرٌة ٌسمى ما أو ” اإلدارة عناصر ” فاٌول كتب ما أهم ومن

 خمسة اإلدارة عناصر أن وٌرى ، اإلدارة وظائف فاٌول واعتبرها ، اإلدارٌة

: وهً

التنظٌم التخطٌط 

الرقابةالتنسٌقإصدار األوامر



 ( م1935 –1910)العلويت املذرست : يتبع : 

 فقد فاٌول أما ، التنفٌذ مستوى على اإلدارة بؤسالٌب اهتم تاٌلور إن -1

. التفاصٌل فً الدخول دون اإلدارة لموضوع العام باإلطار اهتم

  : فايىل وأفكار تايلىر أفكار بني الفرق

 فً ، المتشدد وتطبٌقها العلمٌة اإلدارة مبادئ تنمٌط على تاٌلور أكد -3

. والمرونة واالنسجام بالشعور ٌتمتعوا أن بد ال المدراء أن فاٌول ٌرى حٌن

 فً (العاملٌن) الصناعة فً اإلدارة من األدنى بالمستوى تاٌلور اهتم -2

. المدٌر على منصبا   اهتمامه وكان ، األعلى بالمستوى فاٌول اهتم حٌن



 ( م1935 –1910)العلويت املذرست : يتبع : 
. شدٌدا   نقدا   بعد فٌما واجهت أنها إال ، عالمٌة حركة العلمٌة اإلدارة أصبحت

: أهمها من المآخذ بعض علٌها أخذت وقد

 فً العاملٌن لمشاركة مجاال   تدع ولم ، الرسمٌة والقوانٌن السلطة على ركزت -4

. وغٌرها اإلدارٌة القرارات اتخاذ

 إلٌه ونظرت ، والعامل للفرد والنفسٌة واالجتماعٌة اإلنسانٌة بالحاجات تهتم لم -3

. اإلنتاج أدوات من كؤداة بحته مادٌة نظرة

 العاملٌن وبٌن ، والعاملٌن اإلداري الجهاز بٌن الرسمً غٌر التنظٌم أهمٌة تجاهلت -2

.والسلطة العاملٌن وبٌن ، البعض وبعضهم

 بالقوانٌـن ٌلتزم ، رشٌد مخلوق أنه على الفرد إلى المدرسة هذه أصحاب نظر -1

 استثارته ٌمكن ولكن ، بطبعه للعمل محب وغٌر ، سلبً مادي إنسان وأنه ، واألنظمة

. المادة بواسطة وحفزه



  : ( م1950 –1935)السلىكيت املذرست : ثانياً  
 على ركزت حٌث ، العلمٌة لإلدارة فعل ورد اإلدارٌة للمدرسة تحدٌا   المدرسة هذه تعتبر

 داخل اإلنسانٌة بالعالقات واهتمت ، واالجتماعٌة النفسٌة وحاجاته اإلنسان سلوك

. للمنظمات الرسمً غٌر وبالتنظٌم ، التنظٌم

: منها مآخذ المدرسة هذه على أخذ وقد

. والتنسٌق التخطٌط مشكلة أهملت -3

.أغفلت تؤثٌر البٌئة الخارجٌة على سلوك المنظمة  -2

 اإلنسانً بالجانب االهتمام نحو متطرفا   اتجاها   اتجهت انها -1

. للمنظمة العملً والجانب الرسمً التنظٌم حساب على



التنظين يف احلذيثت املذرست : ثالثاً  

 من لكل وجه الذي للنقد كنتٌجة المدرسة هذه ظهرت

 والعالقات ، ( العلمٌة ) أي الكالسٌكٌة التقلٌدٌة النظرٌات

. اإلنسانٌة

: المدرسة هذه نظرٌات أهم ومن

النظرٌة  -2

السلوكٌة 

التحلٌلٌة

نظرٌة  -1

التوازن 

الوظٌفً


