
ت
ارا

قر
 ال

اذ
خ

وات
ت 

ال
ك

ش
لم

ل ا
لي

ح
ة ت

ار
ه

وم
ط 

طي
خ

لت
ة ا

ار
ه

م

11

ى
ــــ

لـ
و

أل
ة ا

د
حـــ

و
ال

الدرس األول: مفهوم اإلدارة 

...الإدارة
نسمع في حياتنا اليومية عبارات مثل:

صرح مدير عام الشؤون الصحية ....
يدير مباراة هذا اليوم احلكم الدولي .....

تعتزم إدارة املدرسة إقامة حفل تكرمي للطالب املتميزين.
نالحظ في هذه العبارات الكلمات اآلتية: مدير ـ يدير ـ إدارة

ما تعريف اإلدارة؟ 
ما أهمية اإلدارة؟

 هل اإلدارة علم أم فن؟
 ما مجاالت اإلدارة؟

 ما عناصر العملية اإلدارية؟
تعريف الإدارة:

جاءت كلمة إدارة من الفعل )يدير(، ويدير الشيء أي يحركه من مكان إلى مكان آخر.
وقد تعددت التعريفات التي وضعها علماء اإلدارة نورد منها ما يأتي: 

خدمة الغير أو تقدمي العون لآلخرين. وعلى هذا النحو فإن من يعمل باإلدارة يقوم بخدمة اآلخرين أو يصل عن 
طريق اإلدارة إلى أداء اخلدمة.

هي العملية التي ميكن بواسطتها تنفيذ غرض معني واإلشراف عليه.
اإلدارة تنفيذ األشياء عن طريق اآلخرين.

أن تعرف بالضبط ماذا تريد، ثم تتأكد من أن األفراد يؤدونه بأحسن وأقل تكلفة ممكنة.
عملية استخدام املوارد من املواد اخلام والعنصر البشري؛ لتحقيق أهداف معينة وتتضمن تخطيط وتنظيم وتوجيه 

وتنسيق وتقييم جهود األشخاص لتحقيق هذه األهداف.
استغالل املوارد املتاحة عن طريق تنظيم اجلهود اجلماعية وتنسيقها بشكل يحقق األهداف احملددة بكفاية وفاعلية.

نالحظ في هذه العبارات الكلمات اآلتية: مدير ـ يدير ـ إدارة

 الهدف من هذا الدرس هو أن:
- ُتبنّيَ مفهوم اإلدارة.

َح أهمية اإلدارة. - ُتوضِّ
- ُتفّرَق بني أهم مجاالت اإلدارة.

َح عناصر العملية اإلدارية )وظائف اإلدارة(. - ُتوضِّ
- تذكر أهم املهارات في علم اإلدارة.

موضوعات الدرس:
- مفهوم اإلدارة.
- أهمية اإلدارة.

- أهم مجاالت اإلدارة.
- عناصر العملية اإلدارية )وظائف اإلدارة(.

- أهم املهارات في علم اإلدارة.

L-GE-CBE-TRHS-mmng-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-mmng-U1-L1.png

مفهوم اإلدارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-المهارات اإلدارية-مهارة تحليل المشكالت و اتخاذ القرارات و مهارة 
التخطيط

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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4- مهارات البيع والشراء

وظيفــة البيــع والشــراء مــن الوظائف التــي يحتاج إليهــا الفرد 
وميارسها بشكل دائم ومتكرر لتلبية احتياجاته، فاألكل والشرب 
واملالبــس والســكن واملواصــالت وغيرها من احتياجات اإلنســان 
يحصــل عليهــا مــن خالل ممارســة عملية الشــراء، كمــا أن الفرد 

ميارس عملية البيع من خالل تسويق ما ميلك من سلع أو خدمات.
العام  القطاعني  البيع والشراء تسند لعدد غير قليل من املوظفني سواء في  أما على مستوى املنظمات فإن وظيفة 

واخلاص )مثل: مندوبي املبيعات، مندوبي املشتريات، البائعني داخل املتاجر(.
ملاذا نتعلم املهارات اإلدارية؟

التي سنقوم بدراستها من املهارات املهمة والتي لها عالقة بحياة اإلنسان،  لقد سبق أن قلنا أن املهارات اإلدارية 
وميكن أن نستفيد منها في حياتنا اخلاصة والعامة على حد سواء، فمهارة التخطيط ال يخفى مدى أهميتها للجميع، 
التخطيط ملا تريد أن تكون عليه في  التخطيط لالستعداد لالختبارات، أو  للقيام برحلة، أو  فأنت حتتاج للتخطيط 

املستقبل، ودراستك ملهارة التخطيط تساعدك على النجاح في وضع تلك اخلطط بإذن اهلل.
وأي شخص قد تواجهه بعض املشكالت التي حتتاج إلى حل )في املدرسة، في البيت، مع األسرة، مع األصدقاء(. 
كما أنك حتتاج ملهارة اتخاذ القرارات في العديد من املواقف التي تتطلب منك االختيار بني عدة بدائل مثل )شراء 

سلعة معينة ـ اختيار تخصص في الدراسة(.
وعند دراستك ملهارات السكرتارية والعمل املكتبي فإنك تتمكن من تنظيم أوراقك وكتبك والوثائق وامللفات التي 
حتتفظ بها، كما تفيدك في مساعدة أبيك أو أخيك في أعمالهم املكتبية، كما متكنك من إتقان مهارات االتصال مع 

اآلخرين، هذا باإلضافة إلى االستفادة من هذه املهارات في تهيئتك للعمل املكتبي في املؤسسات العامة أو اخلاصة.
ماسة  فأنت في حاجة  والشراء،  البيع  بعمليات  يوميًا  تقوم  فإنك  والشراء،  البيع  ملهارات  بدراستك  يتعلق  وفيما 
الذي  بالشكل الصحيح  العمليات  إمتام هذه  البيع والشراء؛ لكي تتمكن من  التي تخص  املهارات  ألن تتعلم بعض 
يضمن لك بإذن اهلل احلصول على املنفعة القصوى، كما جتعل منك مستهلكًا رشيداً، ال ينجر وراء النزوات الشرائية 
الفجائية والعادات الشرائية السيئة، كما تهيئك للعمل في مجال البيع في مؤسسات القطاع العام أو اخلاص أو حلسابك 

اخلاص.
والفردية،  اجلماعية  األنشطة  وتطبيق  املعلم،  مع  وتفاعلك  مشاركتك  أن  الطالب  أخي  تنَس  ال  وأخيرًا، 
وجهودك الذاتية من خالل األنشطة خارج الفصل؛ من أهم األسباب التي متكنك بإذن اهللا من إتقان هذه املهارات.

 ة عامليةشر  الت�شــوي اأحد مدير يقو
  شاعة رهو اأنه ي�شت الت�شــوي  م مااأع م 

هالح شراأ العمر روي�شــت تعلمه
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النشاط اخلاص بقيادة وتوجيه اجلهود البشرية وتخطيط وتنظيم عناصر اإلنتاج األخرى وحتقيق الرقابة عليها بقصد 
الوصول إلى األهداف التي تسعى إليها املنظمة. 

واملدير هو الشخص الذي ينسق جهود العاملني معه ويوجهها لتحقيق األهداف املتفق عليها، مستعماًل املهارات 
اإلدارية التي لديه لالستفادة املثلى من القدرات واإلمكانات املتاحة.

اأهمية الإدارة:

عرفت اإلدارة منذ وجدت املجتمعات البشرية، فاإلنسان منذ القدم كان يقوم بالعمل اإلداري وميارس اإلدارة على 
أكثر من مستوى، فاألسرة حتتاج إلى من يدير شؤونها، والقبيلة حتتاج إلى شخص تسند إليه مسؤولية إدارة شؤونها.

البد  فاملدرسة  املستويات،  مختلف  وعلى  احلياة،  مجاالت  جميع  في  ُتـَماَرس  اإلدارة  أن  جند  احلاضر  وقتنا  وفي 
لها من شخص ليدير شؤونها، وعلى رأس كل مؤسسة حكومية مبختلف مستوياتها ال بد من وجود شخص يتولى 
توزيع األعمال على مرؤوسيه ويحاول حتقيق األهداف التي أنشئت من أجلها هذه املؤسسة، وفي املنشآت التجارية 

والصناعية جند أن لكل منشأة من يترأسها ليدير شؤونها بشكل يكفل حتقيق األهداف املوضوعة.
ومتثل اإلدارة أهم الوسائل التي ميكن أن يستثمرها الفرد كما تستثمرها املنظمة والدولة من أجل حتقيق أسباب 
الرخاء واألمن والتقدم. فعن طريق اإلدارة يتحدد مستوى التعليم واألمن والعدل والرعاية الصحية واالجتماعية والزراعة 
والصناعة واإلسكان واالتصاالت واملواصالت وكافة أوجه النشاطات واخلدمات التي يحتاج إليها الفرد واملجتمع. ولقد 
زادت أهمية اإلدارة في وقتنا الراهن بسبب التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتقنية التي تركت أثرها في جميع 
املجتمعات. ذلك أنه بدون وجود إدارة ذات كفاءة عالية فإننا لن نستطيع أن نعمل على حتديد أهدافنا ونرسم املسارات 

التي ميكن أن نصل من خاللها إلى حتقيق هذه األهداف.

�لت الإدارة

تتنوع مجاالت اإلدارة بحسب تنوع قطاعات املجتمع واألهداف التي يسعى كل قطاع إلى حتقيقها. فهناك قطاع يسعى إلى 
احملافظة على النظام وحتقيق األمن والعدالة وتوفير وســائل التنمية والرفاهية ألفراد املجتمع، وهذا كله يتطلب إدارة متخصصة 

تقوم بهذه األنشطة وحتقق أهدافها. 
من جانب آخر هناك قطاع آخر يسعى من وراء أنشطته التجارية والصناعية والزراعية والتعليمية والطبية، وغيرها 

إلى حتقيق الربح في املقام األول وإن كان ذلك ال يلغي مساهمته في خدمة املجتمع.
وهنــاك بعــض القطاعات االجتماعية اخليرية والتطوعية على مســتوى املجتمع، وتهدف من وراء أنشــطتها إلى التعامل 
مــع قضايــا خاصــة غالبــًا ال تقوم احلكومة أو القطاع اخلاص بالتعامل معها مباشــرة، كما هو احلــال في اجلمعيات العلمية أو 

اخليرية أو التطوعية.
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إلى جانب تلك القطاعات السابقة فهناك قطاع رابع يتعامل في نشاطه مع قضايا متس النطاق اإلقليمي والدولي 
وليس مجتمعًا بعينه، كما هو احلال بالنسبة لهيئة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ورابطة 

العالم اإلسالمي ومجلس التعاون لدول اخلليج العربي. 
هذا التنوع في قطاعات املجتمع وأنشطته فرض وجوده على اإلدارة، حيث أوجد لكل منها مجاله اخلاص بالدراسة 

واملمارسة وإن كان ذلك ال يعني عدم التكامل بني هذه املجاالت واالستفادة من بعضها بعضًا.

ومن َثمَّ فإن مجاالت اإلدارة األساسية هي:

أواًل: اإلدارة العامة

اإلدارة العامة هي ممارسة العملية اإلدارية في األجهزة اإلدارية للدولة وهي"تنفيذ السياسة العامة للدولة، مبا يؤدي إلى 
خدمة الصالح العام".

ثانيًا: إدارة األعمال

تعرف إدارة األعمال بأنها "إدارة النشاطات واملشروعات ذات الطابع االقتصادي الهادف إلى حتقيق الربح". 

: إدارة الهيئات واملنظمات املتخصصة ثالثًاً

وإدارة الهيئات واملنظمات املتخصصة تعني إدارة أوجه النشاط في املنظمات التي تقدم خدماتها إلى فئات خاصة وال 
تهدف إلى حتقيق الربح.

رابعًا: اإلدارة اإلقليمية و الدولية 

يختــص هــذا املجــال من اإلدارة بإدارة املنظمات التي لها صفة اإلقليمية، أو الدولية التي ال تتبع أّيًا من احلكومات التي 
تنشأ في دولها وتهدف إلى خدمة املجتمع اإلقليمي أو العاملي أو جزء من العاملي، مستعينة في ذلك باإلمكانات التي 

تسهم في تقدميها الدول املشاركة.

خامسًا: إدارة املؤسسات العامة 

املؤسســات العامة مرفق عام يخدم الصالح العام للدولة ويخضع لســلطتها وتســير وفقًا لتوجيهاتها وال ُيعد حتقيق الربح 
في حد ذاته الهدف الرئيس لها. 

يختــص هــذا املجــال من اإلدارة بإدارة املنظمات التي لها صفة اإلقليمية، أو الدولية التي ال تتبع أّيًا من احلكومات التي 

املؤسســات العامة مرفق عام يخدم الصالح العام للدولة ويخضع لســلطتها وتســير وفقًا لتوجيهاتها وال ُيعد حتقيق الربح 
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عن��صر العملية الإدارية

العناصر )الوظائف( اآلتية متثل النشاط الرئيس للمديرين، وهذا يعني أنهم هم املعنيون بالدرجة األولى مبباشرة هذه 
العملية، لتحقيق أهداف محددة في املنظمة، هذا املفهوم للمديرين ال يقتصر على كبار اإلداريني فقط، وإن كانوا 
يقومون بالدور الرئيس في العملية اإلدارية. إذ إن هذه العناصر )الوظائف( متثل النشاط األساسي للرؤساء واملشرفني في 

املنظمة بجميع مستوياتهم العليا واملتوسطة والتنفيذية. 

التخطيط

بأنه "عملية تتضمن وضع مجموعة من االفتراضات حول الوضع في املستقبل، ثم وضع خطة  التخطيط  يعرف 
األهداف املطلوب الوصول إليها خالل فترة محددة واإلمكانات الواجب توافرها لتحقيق هذه األهداف وكيفية استخدام 

هذه اإلمكانيات بالكفاءة والفعالية املطلوبة". 

التنظيم

ميثــل التنظيــم العنصــر الثاني من عناصر العملية اإلدارية وميكــن تعريفه على أنه "عملية إدارية يتم من خاللها ترتيب 
اجلهود البشرية داخل املنظمة وتصنيف املهام والوظائف بها، وذلك من أجل حتقيق أفضل تنفيذ لألهداف وبأقل تكلفة". 

التوجيه 

أجل حتقيق  املنظمة من  في  العاملني  نشاط  وقيادة  تسيير  يتم مبوجبها  التي  »العملية  بأنه  التوجيه  تعريف  ميكن 
األهداف بكفاءة وفاعلية«. 

الرقابة

االنحرافات عن  أسباب  املوضوعة ومعرفة  أو اخلطط  باملعايير  الفعلية ومقارنتها  النتائج  "قياس  بأنها  الرقابة  تعرف 
النتائج املطلوبة واتخاذ فعل تصحيحي"، وُتعدُّ الرقابة نشاطًا مهًما متارسه اإلدارة للتحقق من أداء العمل على أساس 

األهداف املرسومة وبأقل تكلفة ممكنة. 
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 هل اإلدارة علم أم فن؟
العلم معرفة منظمة تقوم على املالحظة والتجربة واستنباط النتائج من أجل الوصول إلى قوانني عملية حتكم العالقة 

بني الظواهر في مجال معني.
الفن يقوم على املهارة في األداء أو القدرة الذاتية ملمارسة عمل معني. وهو بذلك يرتكز إلى حٍد كبير على مواهب 

األشخاص وإمكاناتهم اإلبداعية في أداء األنشطة التي يقومون بها. 
في الواقع أن اإلدارة علم وفن في آٍن واحد؛ فاإلدارة علم وذلك ملا حتويه من نظريات علمية ومبادئ تطبيقية تدرس 
في كليات متخصصة، بل إن اإلدارة أصبحت تضم العديد من فروع املعرفة والتخصصات الفرعية. ومعنى هذا أن 
اإلدارة تعتمد على األسلوب العلمي في ممارسة وظائفها، فاملدير يقوم مبالحظة الظواهر واملشكالت اإلدارية وتفسيرها 

والتنبؤ بحدوثها من أجل التحكم فيها أو على األقل التكيف معها.
واإلدارة فن أيًضا، إذ إن النجاح في تطبيق مبادئ وقواعد اإلدارة يعتمد بالدرجة األولى على خصائص األشخاص 
وهم يختلفون فيما بينهم بحسب إمكاناتهم وقدراتهم. فاإلعداد العلمي وحده ال يضمن وجود األشخاص اإلداريني 

الناجحني.
 هل جميع من يقوم بالعمل اإلداري يؤديه بالشكل الصحيح؟

يحتاج من يقوم بالعمل اإلداري أن يتدرب على العديد من املهارات وميتلكها حتى ينجح في عمله، ويتبني ذلك 
من خالل فشل كثير من اإلداريني في حتقيق األهداف التي ُوِضعوا من أجل حتقيقها، سواء أكان مجال عملهم في 
الشركات التجارية أو اإلدارات احلكومية أو األندية الرياضية أو غيرها من املنظمات؛ وذلك لعدم امتالكهم املهارات 
اإلدارية الالزمة، بينما جند بعض املديرين الذين ميتلكون تلك املهارات يحققون شهرة واسعة وسمعة طيبة وقدرة على 

حتقيق األهداف التي ُوِضعوا من أجل حتقيقها.
 كيف ميكن أن يؤدى العمل اإلداري بطريقة متقنة؟

إن القيام بأي عمل أو مهنة يستلزم إتقان بعض املهارات اخلاصة بهذا العمل أو 
هذه املهنة.

واإلدارة كغيرها من األعمال واملهن لها مهارات خاصة بها يحتاج كل من يريد 
أن ميارسها أن يتقن هذه املهارات، حتى يؤدي عمله بطريقة متقنة. وتختلف درجة إتقان املهارة من شخص آلخر 

بحسب القدرات الشخصية والتدريب. 
 بعض املهارات اإلدارية التي نحتاج إليها

هناك العديد من املهارات اإلدارية التي ينبغي أن يتقنها اإلداري لكي يؤدي عمله بالشكل الذي ميكنه من حتقيق 
األهداف التي يسعى لتحقيقها.

اىل  ع ت   ا  ا  �  ا  شور  قا
  ه ن ق ت ي اأ ال م ع م  د حاأ ل م ا ع ذا   ي

[  الألبا]
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امله�رات التي �صتقوم بدرا�صته� يف هذا املقرر:

مهارة التخطيط.
مهارة حل املشكالت. 

مهارات السكرتارية والعمل املكتبي.
مهارات البيع والشراء.

1- مهارة التخطيط

من املسؤوليات املهمة التي تقع على عاتق اإلداري أن يخطط للعمل املسؤول عنه تخطيطًا جيداً، فأي عمل ال يبدأ 
بالتخطيط فإن مصيره إلى الفشل.

فاإلداري الناجح هو الذي يقوم بالتخطيط مبهارة وإتقان؛ ألن التخطيط غير 
اجليد يكلف املنشأة الوقت واملال، وُيعدُّ هدراً للجهود املبذولة دون االستفادة 

منها.

2- مهارة حل املشكالت 

 تواجه اإلداري يوميًا العديد من املشكالت التي تختلف في صعوبتها )مثل: تأخر بعض املرؤوسني عن الدوام، 
للعمالء، ...( وغيرها  املفترض تسليمها  الطلبيات  الذي يديره، عدم جتهيز بعض  املصنع  تعطل بعض اآلالت في 
من املشكالت التي ال تنتهي وال ميكن حصرها، ولكي يتمكن من مواجهة هذه املشكالت وإيجاد احلل املناسب لها 

واتخاذ القرارات السليمة حيالها ال بد له من إتقان مهارة حل املشكالت واتخاذ القرارات.

3- مهارات السكرتارية والعمل املكتبي

ُيعدُّ عمل السكرتير وجميع األعمال التي تتعلق بالعمل املكتبي من أهم العوامل لنجاح اإلدارة في أي منظمة، 
والعمل املكتبي على قدر ما يراه البعض سهاًل، ويعده عماًل مسانداً لإلدارات املختلفة في املنظمة؛ إال أن كثيراً ممن 
يقومون بهذا العمل أشخاٌص غير مؤهلني تأهياًل مناسبًا ألداء واجباتهم باإلتقان املطلوب، مما يؤدي إلى تأخر العمل 

وإجنازه بطريقة مكلفة، بسبب افتقار هؤالء األشخاص للمهارات املطلوبة لهذه األعمال.

للف�شل تخطيط   التخطيط   الف�شل 
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