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 المدخل  فً االدارة

مدخل: 

ما "قد تسمع هذه األسئلة، أو قد ٌتبادر بعضها إلى ذهنك، وهً 

أنا موظف "أو قد تقول لنفسك " هً اإلدارة؟ من هو المدٌر؟

؟ ألٌس هذا هو عمل !فقط، فما حاجتً لمعرفة العملٌة اإلدارٌة

 ."؟!الرؤساء والمدراء

فمهما ٌكن موقعك أو وظٌفتك ٌستلزم . فً الواقع، كلنا مدراء

وحتى ٌمكنك إدارتها بشكل . علٌك أحٌانا إدارة بعض األمور

جٌد، علٌك أن تعً العملٌة اإلدارٌة وعناصرها الرئٌسٌة 

 .ومبادئها العامة



 الوظائف االدارٌة 

 االدارٌةالوظائف 

هذه الوظٌفة اإلدارٌة تهتم بتوقع المستقبل وتحدٌد أفضل : التخطٌط

 .السبل إلنجاز األهداف التنظٌمٌة

ٌعرف التنظٌم على أنه الوظٌفة اإلدارٌة التً تمزج : التنظٌم

الموارد البشرٌة والمادٌة من خالل تصمٌم هٌكل أساسً للمهام 

 .والصالحٌات

ٌهتم باختٌار وتعٌٌن وتدرٌب ووضع الشخص المناسب : التوظٌف

 .فً المكان المناسب فً المنظمة

 .إرشاد وتحفٌز الموظفٌن باتجاه أهداف المنظمة: التوجٌه

الوظٌفة اإلدارٌة األخٌرة هً مراقبة أداء المنظمة وتحدٌد : الرقابة

 ما إذا كانت حققت 



 تعرٌف التنظٌم

 هو التوزٌع المناسب لالفراد و الواجبات وتحدٌد االختصاصات

و توضٌح السلطات والمسؤولٌات داخل منظمة من أجل تحقٌق 

 .هدف منشود



 مفهوم التنظٌم:أوال

 التنظٌم االداري موضوع على جانب كبٌر من االهمٌة                                   .

.                   فالتنظٌم االداري ٌشمل الجانب الهٌكلً للعالقات فً منظمة 

ولذا احتـل التنظٌم مكانة واهتماماً شدٌداً من قبل الباحثٌن 

والممارسٌن ألنة ٌقوم بدور هام وحٌوي فً حٌاة االفراد 

 .والمنظمات



طرق تأثٌر التنظٌم االداري فً االفراد الذٌن ٌعملون 

 (:  حدوده)فً نطاقه 

 التنظٌم ٌقسم العمل بٌن أعضائه. 

التنظٌم ٌنشئ اجراءات قاسٌه. 

التنظٌم ٌوفر نظاماً لالتصاالت. 

التنظٌم ٌنقل القرارات إلى جمٌع األقسام المنظمة. 

التنظٌم ٌحقق تنمٌة الموظفٌن العاملٌن فٌه  . 



ًمبادئًالتنظٌمًاإلداريً:ثانٌا ً
ً.ٌنصًعلىًوجوبًتقسٌمًالعملًعلىًأفرادًالتنظٌمً:ًمبدأًضرورةًالتنظٌمً(1ًًً

محددةًوواضحةًومتفقً(ًأوًأهدافً)ًٌشترطًأنًٌكونًللمنظمةًهدف:ًمبدأًالهدف(2ًًً

ً.علٌهاً

ٌنصًعلىًأنًٌقتصرًعملًكلًموظفًعلىًالقٌامًبأعباءًوظٌفةً:ًمبدأًالتخصص(3ًًً

ً.واحدةً

ٌعنًًتسوٌةًاألمورًبانتظامًللوصولًإلىًالهدفًالعامًبأقلًمجهودً:ًمبدأًالتنسٌق(4ًًً

ً.وأسرعًوقتًممكنً

علىً:ًمبدأًالسلطة(5ًًً تعنًًالقدرهًالشرعٌةًعلىًتناطًبشخصًماًوالتًًتجعلهًقادراً 

ً.ًًاتخاذًالقرار

أيًإعطاءًحقًالتصرفًواتخاذًالقراراتًفًًالنطاقًالمعقولً:ًمبدأًتفوٌضًالسلطةً(6ًًً

ً.وبالقدرًالالزمًإلنجازًمهمةًمعٌنةً



هٌكلًتنظٌمًًٌبٌنًخطوطًالسلطةًمنًأعلىًوظٌفةًإلىًأدنىً))

ً((وظٌفةًفًًالتنظٌمً

 المدٌر العام 

 مدٌر اإلنتاج  مدٌر المالً 

 رئٌس المشتروات  رئٌس المحاسبة  رئٌس المبٌعات  رئٌس قسم التنفٌذ رئٌس قسم التصمٌم

 رئٌس وحدة التدفق 

 رئٌس وحدة التكالٌف

 أفراد

 أفراد

 رئٌس وحدة  التجمٌع

 رئٌس وحدة التغلٌف

 أفراد

 أفراد

 افراد افراد



ًمبادئًالتنظٌمًاإلداريً:ثانٌا ً
أيًمحاسبةًمنًأعطٌناهًًتفوٌضًالسلطةًعنًكلًماً:ًمبدأًالمسؤولٌةً(7ًًًً

ً.ٌقعًنتٌجةًتفوٌضهًللسلطاتًلمنًهمًأدنىًمنهًفًًالهٌكلًالتنظٌمًً

أيًحصرًسلطةًًإصدارًاألوامرًفًًكلًمستوىًفًً:ًمبدأًوحدةًاألمرً(8ًًًً

ً.مصدرًواحدً

أيًتحدٌدًالعددًالمناسبًالذيًٌشرفًعلٌهً:ًمبدأًنطاقًاإلشرافً(9ًًًً

شخصًواحدً،ًوٌختلفًذلكًعلىًحسبًنوعًالعملًوطبٌعتهً،ًوسهولةً

ً.االتصالً،ًومقدرةًالمشرفًواستعدادهًالشخصًً



مثالًعلىًمبدأًتفوٌضًالسلطةًوهوًهناًًإعطاءًحقًالتصرفً 

ً.واتخاذًالقراراتًفًًنطاقًمحددًالنجازًمهامًمعٌنة

  
 وزٌر المعارف

 وكٌل وزٌر المعارف

 مدٌر التعلٌم

 مدٌر المدرسة

 الوكٌل  المعلمون  أمٌن المكتبه  المرشدون الكاتب محضر المختبر  الحارس



ًأنواعًالتنظٌمً 

ً: هما التنظٌم من نوعان  هناك   

ًالرسمًًالتنظٌمً(1ً  

ًالشكلًدراسةًفًًٌتمثلًالذيًالتنظٌمًذلكًوهوً
ًوعالقةًالتنظٌمٌةًبالخرائطًممثال ًًللتنظٌمًالرسمً
ً.ًببعضهاًاإلدارات

ًًًً ًالرسمًًغٌرًالتنظٌمً(2ً

ًوأنظمةًقوانٌنًإلىًٌخضعًالًالذيًالتنظٌمًذلكًوهوً
ًالقوانٌنًبهذهًٌتأثرًولكنهًرسمٌةًولوائح

ً.ًفٌهًٌعملًالذيًوبالمحٌط

ًًًً



ًأسسًالتنظٌماتًالرسمٌة 

  

 بعضها االتصال تستطٌع األفراد من مجموعة وجود (1 
 ٌحتلونها التً والمسئولٌة السلطة مراكز كانت أٌاً  ببعض
   . المنظمة داخل

 هؤالء عند العمل إلنجاز المشاركة فً الرغبة وجود (2 
   . اكراه أو ضغط دون األفراد

 من العمل انجاز هو المشاركة فً الرغبة هذه تكون أن (3 
   . مشتركة أهداف أو هدف تحقٌق أجل



ًخصائص التنظٌم الجٌد

  
ً.ًالقٌادةًوحدةً(1ً

ً.ًالمناسبًاإلشرافًنطاقً(2ً

ً.ًاالتصالًخطوطًوتقصٌرًاإلدارٌةًالمستوٌاتًتقلٌلً(3ً

ً.ًاإلدارٌةًالوحداتًبٌنًالتنسٌقً(4ً

ً.ًوالمسئولٌاتًالسلطاتًتحدٌدًفًًالوضوحً(5ً

ً.ًوالجهدًالوقتًتوفٌرً(6ً



ًأعراض التنظٌم غٌر الجٌد 

  
ً.ًالتنظٌمًألفرادًالمعنوٌةًالحالةًانخفاضً(1ً

ً.ًوالسلبٌةًالالمباالةًظاهرةًتفشًً(2ً

ً.ًالقراراتًاتخاذًفًًوالتأخرً،ًالقراراتًفًًالتضاربً(3ً

ً.ًالمكتبٌةًاألعمالًفًًالهائلةًالزٌادةً(4ً

ً.ًالحدًعنًالزائدةًالمركزٌةً(5ً

ً.ًوالعددًالموادًفًًالتالفةًواألجزاءًالعوادمًحجمًكبرً(6ً



ًتصمٌم الخرائط التنظٌمٌة

  
ًً:ًالتنظٌمٌةًالخرائطًتعرٌفً

ًتصوٌرًأنهاًأيً،ًللمنظمةًالبنائًًالهٌكلًتعكسًصورًهً
ً.ًالرئٌسٌةًالوحداتًتلكًٌوضح

 مدٌر الدائرة

 نائب المدٌر  نائب المدٌر



ًأشكال الخرائط التنظٌمٌة

ًوٌطلقً،ًالتنظٌمًأنواعًأبسطًوهًً:ًالتنفٌذٌةًالخرائطً(1ً  
ًقمةًلهاًوٌكونً،ًالهرمًًأوًالرأسًًالتنظٌمًاسمًعلٌها
ً.ًعرٌضةًوقاعدةًضٌقة

 المدٌر العام



ًأشكال الخرائط التنظٌمٌة

  
ًالخرائطًاسمًعلٌهاًوٌطلقً:ًالوظٌفٌةًالخرائطً(2ً

ًمرؤوسا ًًأوًرئٌسا ًًكانًسواءًفردًكلًألنً،ًالتخصصٌة
ًهذهًفتظهرً،ًالواجباتًمنًقدرًبأقلًٌختصًأنًٌجب

ًالتًًالمنظمةًألقسامًالرئٌسٌةًوالواجباتًالمهامًالخرائط
ً.ًالمنظمةًمجموعهاًفًًتكون



ًأشكال الخرائط التنظٌمٌة

  
ًأحٌانا ًًعلٌهاًوٌطلقً:ًاالستشارٌةًالتنفٌذٌةًالخرائطً(3ً

ًالتنظٌمًهذاًفًًوتشتركًاالستشاريً–ًالرأسًًالتنظٌم
ً.ًاالستشارٌةًاألجهزةًوبعضًتنفٌذٌةًأجهزة



ًمفهوم االتصال 

 
   ً

ٌعرف االتصال  بأنه عملٌة نقل هادفة للمعلومات، من شخص إلى   

ً.اآخر، بغرض إٌجاد نوع من التفاهم المتبادل بٌنهم

 ً

وتعرف الجمعٌة األمرٌكٌة للتدرٌب على االتصاالت التنظٌمٌة بأنها    

عملٌة تبادل األفكار والمعلومات من أجل إٌجاد فهم مشترك وثقة " 

ً"بٌن العناصر اإلنسانٌة فً المنظمة 

ًً



 القٌادة

هً القدرة على التأثٌر على اآلخرٌن وتوجٌه سلوكهم : القٌادة

فهً إذن مسؤولٌة تجاه المجموعة . لتحقٌق أهداف مشتركة

 .المقودة للوصول إلى األهداف المرسومة 

هً عملٌة تهدف إلى التأثٌر على سلوك األفراد : تعرٌف آخر

 .وتنسٌق جهودهم لتحقٌق أهداف معٌنة

هو الشخص الذي ٌستخدم نفوذه وقوته لٌؤثر على سلوك : القائد

 .وتوجهات األفراد من حوله إلنجاز أهداف محددة 


