
تعريف اإلدارة ووظائفها

 ماهية اإلدارة:  

اإلدارة عملية جوهرية لتسيري أمور اإلنسان وقد متيز ا اإلنسان عن غريه من الكائنات احلية فنلمسها 

عندما حيتاج اإلنسان لترتيب حياته وشئون أسرته وكذلك يف املنشأت الصغرية أو املنظمات الكبرية 

ي ا لتحقيق أهدافها واتمع حباجة إىل ألية مبوجبها توجه منظماته جيب وضعها حتت ألية تنظيمية تؤد

وترتب سري العالقات وشئون أفراده ومتطلبام ، كل ذلك يتم مبوجب وسيلة هامة وهي اإلدارة اليت 

      .تؤدي إىل حتقيق األهداف اليت يطمح إليها اتمع أفراداً ومنظمات

 تعريف اإلدارة :  

عملية ذهنية وسلوكية تسعى إىل اإلستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية لبلوغ " :التعريف األول

  ". وأعلى جودةأهداف املنظمة والعاملني ا بأقل تكلفة 

النشاط املسؤول عن اختاذ القرارات وصياغة األهداف، وجتميع املوارد املطلوبة " : التعريف الثاين

التخطيط : املنظمة واستقرارها، عن طريق جمموعة من الوظائف أمههاواستخدامها بكفاءة، لتحقيق منو 

  .والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقومي

جمموعة متكاملة من اخلربات واملهارات والقدرات أغلبها مكتسب بالتعليم "ومتّ التأكيد على أن اإلدارة 

  "لك علم وتقنيةوهي إىل جانب ذ. والتدريب واملران العملي، وقليل منها فطري موروث

هي االستخدام الفعال والكفء للموارد البشرية واملادية واملالية واملعلومات  : "التعريف الثالث

واألفكار والوقت من خالل العمليات اإلدارية املتمثلة يف التخطيط، والتنظيم والتوجيه والرقابة بغرض 

  " حتقيق األهداف

  :هذا ويقصد بـاملوارد

  .الذين يعملون يف املنظمة األفراد: املوارد البشرية -

  ..كل ما يوجد يف املنظمة من مباين وأجهزة وآالت: املوارد املادية -

كل املبالغ من املال اليت تستخدم لتسيري األعمال اجلارية واالستثمارات الطويلة : املوارد املالية -

  .األجل

  .واألنظمةتشمل األرقام واحلقائق والقوانني : املعلومات واألفكار -

  .الزمن املتاح إلجناز العمل: الوقت -

  

  

  effectiveness: الفاعلية

  ويقصد ا مدى حتقيق أهداف املنظمة

  



  .Efficiency: الكفاءة

  .أي االقتصاد يف استخدام املوارد وحسن االستفادة منها: ويقصد ا االستخدام االقتصادي للموارد

  

  .Art or Scienceاإلدارة هل هي فن أم علم؟ 

اإلدارة فن ألنه البد للمدير أن ميتلك القدرة الشخصية على تطبيق األفكار والنظريات واملبادئ 

  . اإلدارية بطريقة ذكية ولبقة تعكس اخلربة والتجربة واملمارسة

  

واإلدارة علم ألننا ندرس يف اجلامعات نظريات ومبادئ وأفكار إدارية وبذلك ميكن القول أن اإلدارة 

بينما الفن يعلمه أن  To Know “ ”وعلم يف نفس الوقت ، فالعلم يعلم اإلنسان أن يعرف هي فن

  .To Do “   ”يعمل

    

  :وظائف اإلدارة 

  : Planningالتخطيط : أوالً 

أهداف املنشأة لتحقيق يف املستقبل هو التقرير سلفاً مبا جيب عمله و. اإلدارة وميثل إحدى وظائف 

  .وهو عمل يسبق التنفيذ . خالل فترة زمنية حمددة

ونرى من التعريف أن التخطيط عمل يسبق التنفيذ وأن التنبؤ جزء أساسي يف عملية التخطيط بشرط 

أن يكون هذا التنبؤ ناتج عن خربة يف املاضي ، والتخطيط ينتج عنه وضع أهداف عامة وتفصيلية حيتاج 

  .زمة للتنفيذ حتقيقها إىل وضع خطة يتم حتديد الوقت واإلجراءات الال

  :للتخطيط فوائد عديدة وهي : فوائد التخطيط 

  .يعترب التخطيط نقطة اإلنطالق لتنفيذ باقي وضائف اإلدارة    -1

  .التخطيط يساعد املنظمة على مواجهة املنافسة يف السوق     -2

التفاهم والتعاون  بني اإلدارات واألقسام املختلفة ، كما يزيد   التخطيط اجليد يؤدي إىل التنسيق    -3

بني األفراد ويؤدي إىل اإلستخدام األمثل للموارد و تقليل تكلفة اإلنتاج ورفع اجلودة يف 

  .املنتجات

  .حيمي املنظمة من أي صدمات أو مفاجآت قد تواجهها املنظمة يف املستقبل    -4

  :تتكون عملية التخطيط من جمموعة من املراحل  :عملية التخطيط 



  حتديد املهام والواجبات -3                            التنبؤ -2                   هدافوضع األ -1

  حتديد اإلمكانيات املتاحة -4

  :معوقات التخطيط 

  .صعوبة الوصول إىل تنبؤات دقيقة حول املتغريات البيئية يف نشاط املنظمة     -1

صعوبة احلصول على املعلومات الكافية واملوثوقة اليت تستند عليها عملية التخطيط وحتديد     -2

  .األهداف

عملية التخطيط تنشد التغيري والتطوير واإلبتكار وهذه األحور جتد يف معظم األحيان مقاومة من     -3

  .بعض القيادات واألفراد

  .رية وغريهم من األفراد ذوي النفوذ بعملية التخطيطعدم إلتزام بعض العاملني من القيادات اإلدا    -4

عملية التخطيط حتتاج إىل إمكانيات مالية كبرية وحتتاج إىل جهد ووقت إلجنازها وقد ال يكون     -5

  .ذلك متوفراً باملنظمة 

  

    : Organizationالتنظيم : ثانياً 

  "قها من أجل حتقيق أهداف حمددة التنظيم يعترب اإلطار الذي جيمع ويرتب جهود األفراد وينس" 

وظائف املنظمة كالوظيفة ويقصد به كل عمل يتم مبوجبه حتديد أنشطةو. اإلدارة وميثل إحدى وظائف 

، وأقسامها وجلاا، وعالقات هذه ) كاإلدارة املالية وإدارة التسويق ( املالية والتسويقية وحتديد إداراا 

ديد السلطة واملسئولية، التفويض، واملركزية والالمركزية ، املكونات مع بعضها البعض من خالل حت

  .وغريها يف سبيل حتقيق اهلدف.. ونطاق اإلشراف

  :عناصر التنظيم 

  أعمال املنظمة -2                                 األفراد العاملون يف املنظمة -1

األنشطة واإلجراءات وخطوط    -4                                    املوارد املتوفرة يف املنظمة -3

  السلطة

حتديد اإلختصاصات والسلطات  -6          توزيع املوظفني والعالقة بينهم وخطوط اإلتصال -5

  واملسئوليات للموظفني

  :فوائد التنظيم 



  حتديد التخصص -2                     تنسيق اجلهود بني الوحدات اإلدارية    -1

  عدم اهلدر واإلسراف -4                   شطة البارزة وذات األمهيةاإلهتمام باألن -3

  اإلستقرار الوظيفي -6                                       التعاون بني املوظفني -5

  

  :Directingالتوجيه واإلشراف : ثالثاً 

  .ملنظمةاملرؤوسني أثناء تنفيذهم لألعمال بغية حتقيق أهداف اوحتفيز هو إرشاد 

  .حنتاج إىل التوجيه حىت نضمن سالمة تطبيق اخلطط املرسومة وحسن استخدام العالقات التنظيمية

  .اإلتصال ، القيادة واإلشراف ، التحفيز اإلنساين: واإلشراف يقدم لنا ثالث مواضيع 

ىل أخرى من جهة إ.... وهو عملية يتم مبوجبها نقل أو متويل معلومات وأراء و  :اإلتصال : أوالً 

بغرض إحاطتهم ا والتأثري يف سلوكهم وتفكريهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة املطلوبة دف ضمان 

  .إستمرارية العمل يف املنظمة

املهمة األساسية للقائد هي بذل اجلهد والعمل على التأثري يف مرؤسيه وتوجيه  :ثانياً القياد واإلشراف

  .دف املوضوع أصالً يف اخلطةنشاطهم يف جو من التعاون حنو حتقيق اهل

ويعرف على أنه قوة أو شعور داخلي حيرك وينشط سلوك الفرد إلشباع حاجات  :احلفز اإلنساين 

  .ورغبات معينة من أجل ختفيف حاالت التوتر املصاحبة لنقص يف إشباع تلك احلاجات والرغبات

  

  : Controllingالرقابة : رابعاً 

ية وهي عبارة عن عملية تقييم النشاط اإلداري الفعلي للتنظيم ومقارنته متثل إحدى الوظائف اإلدارو

بالنشاط اإلداري املخطط، ومن مث حتديد االحنرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اختاذ ما يلزم ملعاجلة 

  .االحنرافات 

  "بةهي جمموعة من العمليات اليت تقوم ا اإلدارة لتقييم تنفيذ اخلطة املطلو"تعريف آخر 

  :وعليه فالرقابة تقدم لنا الوظائف األتية

  .التأكد من أن وظائف اإلدارة جيري تنفيذها حسب ماهو خمطط له      .1

  .تكشف عن اإلحنرافات السلبية ومعاجلتها والتعرف على اإلحنرافات اإلجيابية وتدعيمها      .2

  .واملادية ورفع الكفاية اإلنتاجية دف إىل اإلستخدام األمثل للموارد املالية والبشرية      .3



  .تكشف لنا عن مستوى األداء الفعلي لألفراد       .4


