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 املجحث االول
 يفبهيى اسبسيخ يف االدازح

 نشأد ورطىز اإلدازح 

 االدازح 
مسارسة وعائف )التخظيط والتشغيؼ والتؾجيو والخقابة( عمى  تعرف اإلدارة بأنها:

السؾارد السالية والبذخية والسعمؾماتية والتكشمؾجية...الخ، مؽ اجل تحقيق االىجاؼ 
 بظخيقة فاعمة وكفؾءة . 

 وظبئف اإلدازح 

الؾعيفة اإلدارية االساسية التي تداعج عمى تحجيج مدارات العسل  التخظيط : .1
التي يشبغي اتباعيا لتحقيق اىجاؼ السشغسة، ويسثل التخظيط اتخاذ قخار مبكخ 

 او مدتقبمي بخرؾص ماسؾؼ تعسمو السشغسة في القخيب او البعيج . 
ذخية السؾارد الب وتختيب الؾعيفة اإلدارية الثانية وتذسل تشغيؼ التشظيم : .2

 والسادية والسعمؾماتية الستاحة لتشفيح الخظة السؾضؾعو في السشغسة . 
وتدسى باالرشاد وتسثل ؾيادة السجيخ لمجيؾد والسؾارد مؽ خالؿ تبشيو التهجيه:  .3

رؤية واضحة يشبغي اتباعيا بديؾلة مؽ قبل السخؤوسيؽ وتقجيؼ الجعؼ ليؼ 
 اىجاؼ السشغسة .  ومداعجتيؼ في فيؼ االدوار التي يؤدونيا في تحقيق

ىي الؾعيفة الخابعة مؽ وعائف االدارة التي يسارسيا السجراء بكافة  :الرقابة  .4
مدتؾياتيؼ العميا والؾسظى والجنيا بقرج تقييؼ االسمؾب والؾسائل والكيؽية التي 

   مؽ خالليا تحقق اىجاؼ السشغسة . 
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 س/ هم االدازح عهى او فن او يهنخ 

قائؼ بحج ذاتو مبشي عمى اسذ عمسية  عهىاف اإلدارة عمؼ وفؽ وميشة ، فيي      
بة والقجرة  فنونغخيات وقؾانيؽ يتؼ تظبيقيا بحكاء ، وىي  تحتاج الى الكثيخ مؽ السـؾ

عمى تحسل السدؤولية واالمداؾ بدماـ االمؾر ػ والقجرة عمى الديظخة عمى السؾعفيؽ 
وتؾجيييؼ والقجرة عمى التشديق واتخاذ القخارات الظارئة والدخيعة واخترار الظخؽ 

 لمؾصؾؿ الى االىجاؼ بأقل وقت وجيج مع الحخص عمى الجؾدة . 
نيا تزع الذخص في مؾقع السدؤولية واالىتساـ بذؤوف السؾعفيؽ أليهنخ وىي 

تختبط ارتباطا وثيقا ومباشخا بالسجتسع والشاس ،  كعمم وفن ومهشةوالسشغسة ، واإلدارة 
ألف اإلدارة الشاجحة ىي اساس تظؾر السجتسع والشاس ، فيي تختبط بالذؤوف 

رة السؾارد البذخية. وبشاءا عمى االجتساعية، والدياسية، واالقترادية والتعميسية وإدا
 ميارة السجراء يتقجـ السجتسع وتتقجـ الجوؿ . 

       

             يسزىيبد االدازح

، فيي مجمذ االدارة السجيخ العاـ و تتألف مؽ مدتهى االدارة العميا:  .1
السرجر الشيائي لمدمظة وتزع االىجاؼ والدياسة العامة والخظط 

 وتقـؾ باالتراؿ بالعالؼ الخارجي لمسشغسة .االستخاتيجية لمسشغسة 
ويتألف مؽ مجراء االقداـ ، وىؼ مدؤولؾف اماـ  مدتهى االدارة الهسظى : .2

االدارة العميا عؽ سيخ العسل في اداراتيؼ، فيؼ مؽ يقـؾ بتشفيح خظط 
 .ومخاؾبة عسل االدارة الجنيا السشغسة وفقا لدياسات وتؾجييات االدارة العميا
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مجراء وتدسى باإلدارة االشخاؼية ويتألف مؽ  ة الدنيا :مدتهى االدار  .3
الذعب والؾحجات المحيؽ يذخفؾف عمى سيخ العسل بذكل مباشخ وتظبيق 

 تؾجييات السجيخ العاـ ومجراء االقداـ عمى ارض الؾاقع .

 س/ يبنفسق ثني إدازح االعًبل واإلدازح انعبيخ ؟ 

 س/ يبهى انفسق ثني انقيبدح واإلدازح ؟ 

 املديس اننًطيخ : يهبو 

وتكسؽ باالعتخاؼ بؾجؾد السذكمة ومؽ ثؼ اتباع حم املشكالد االدازيخ :  .1
الظخؽ السشظؿية لحميا مؽ حيث معخفة االسباب والتفكيخ بالحمؾؿ الستعجدة 

  واختيار الحل السشاسب .

وتتؼ عبخ تحجيج اليجؼ بجقة ثؼ وضع البجائل  اختبذ انقسازاد االدازيخ: .2
 .السختمفة واختيار البجيل االفزل 

 ح االجزًبعبد وكزبثخ انزقبزيس إداز .3

تتسثل بحث االفخاد وتذجيعيؼ واشباع حاجاتيؼ السادية انزأثري يف االخسين :  .4
 .  والسعشؾية بػية الحرؾؿ عمى افزل اداء

حق اتخاذ القخارات لالفخاد في حالة  التفهيضيسثل : انزفىيض وانزًكني  .5
مشح حق اتخاذ القخارات الفخاد معيشيؽ  التسكينغياب السدؤوليؽ فقط ، اما 

والحيؽ اثبتؾا كفاءتيؼ ويتستعؾف بسيارات عالية حتى في حالة وجؾد السدؤوليؽ 
حيث يداعج االفخاد عمى االبجاع وتقميص الؾقت في اتخاذ القخارات ومجة 

  االنتاج .

 يت ورطىيس انعبيهنيردز .6
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 االسزشبزح وانزشبوز  .7

يتؼ تؾصيف الؾعائف وتحجيج قجرات ومؤىالت ؼيسؽ انعبيهني :  اخزيبز .8
 سيذغميا ومؽ ثؼ استؿباؿ الظمبات ومقابمة الستقجميؽ واختيار افزميؼ .

اء العامميؽ بػية مؽ خالؿ معخفة وؾياس مدتؾيات ادرقييى انعبيهني : .9
 . تقؾيسو وتظؾيخه

تكؾف مؤقتو ألنجاز ميسة ما ، وتؤلف مؽ عجة رشكيم فسق انعًم :  .11
  اقداـ حدب االحتياج لمسيسة .

اف العامميؽ ليدؾ متداويؽ في تفكيخىؼ وانساط فهى سهىكيبد انعبيهني:  .11
 سمؾكيؼ لحا يتؾجب عمى السجيخ معخفة وفيؼ ىحه الدمؾكيات . 

 س/ عسف يبيـأري : 

ي ييجؼ الى تحقيق اىجاؼ معيشة مؽ خالؿ عبارة عؽ كياف تشغيس املنظًخ : .1
تحخيػ انذظة ووعائف محجدة باستخجاـ مؾارد مختمفة مؽ االخح باالعتبار 

 . متغيخات البيئة الجاخمية والخارجية السحيظة بالسشغسة 
 .درجة تخكيد الدمظة في يج االدارة العميا او السجيخ  املسكزيخ : .2
 درجة تؾزيع الدمظة بيؽ االشخاص او السدتؾيات االدارية الجنيا  اناليسكزيخ : .3
التشغيؼ السقرؾد الحي ييتؼ بالييكل التشغيسي وتحجيج  انزنظيى انسمسي : .4

العالقات والسدؤوليات وتقديؼ االعساؿ وتؾزيع االختراصات، وتحجيج حظؾط 
 الدمظة والسدؤولية بيجؼ تشفيح العسل في السشغسة 

نتيجة التشغيؼ الحي يشذأ بظخيقة عفؾية غيخ مقرؾدة  زمسي:انزنظيى انغري  .5
التفاعل بيؽ العامميؽ في السشغسة، فيؾ لو قؾاعج غيخ مكتؾبة وال تغيخ عمى 

 الخخيظة التشغيسية . 
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اطار يؾضح التقديسات او الؾحجات او االقداـ االدارية  اهليكم انزنظيًي : .6
مشيا السشغسة مختبة عمى شكل مدتؾيات، والتي تأخح شكل اليـخ  التي تتالف

يخبظيا خط سمظة رسسية تشداب بيؽ السدتؾيات االدارية العميا والجنيا، حيث 
 تتؾضح مؽ خاللو نقاط اتخاذ القخار ومخاكد الدمظة والسدؤولية . 

  

 املدازس يف انفكس اإلدازي 

 املدزسخ انكالسيكيخ : .1

 : أ. نظسيخ اإلدازح انعهًيخ تتكهن من
 ة. نظسيخ املنظًخ انجريوقساطيخ                
 ج. نظسيخ املجبدئ اإلدازيخ                  

 يدزسخ انعالقبد االنسبنيخ : .2

 املدزسخ انسهىكيخ : .3
بجأت ىحه الشغخية بجاية القخف العذخيؽ عمى يج نظسيخ اإلدازح انعهًيخ :  . أ

العالؼ االمخيكي )فخدريػ تايمؾر( الحي قزى اكثخ مؽ عذخيؽ عاما في 
تؾزيع االالت والسكائؽ، اىتؼ مريخ الحجيج يخاقب حخكات العساؿ وطخيقة 

تايمؾر بتحديؽ الكفاءة االنتاجية باستعساؿ ارخص االساليب في استخجاـ 
البذخية والحي انتج كتابو مبادئ االدارة العسمية الحي احجث السؾارد السادية و 

 ثؾرة في عسمية االنتاج. 
حيث ركد عمى التظؾيخ العمسي لكل عشاصخ عسل الفخد باالضافة الى 
اختيار العامميؽ الكفؾئيؽ وتجريبيؼ ومسارسة الدمظة العميا عمى العامميؽ 

والحخكة الداء االعساؿ فألغى وتقديؼ العسل والسدؤولية ، اذ قاـ بجراسة الؾقت 
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 حخكات واضاؼ بعض الحخكات وطؾر بعض ؼيسا قاـ بتحجيج وقت نسؾذجي
، باالضافة الى اعادة ترسيؼ السرشع وتؾزيع االالت ألداء تمػ الحخكات 

والسكائؽ بسا يزسؽ استسخارية وديسؾمة العسل وسخعو في االنجاز ، وقج قاـ 
عياري لالنتاج ومكافاة مؽ يتجاوز ىحا بخبط االجخ باالنتاج ) اي وضع حج م

  الحج وفرل مؽ لؼ يرل الى ىحا الحج .
انيا عاممت االنداف  : ين االنزقبداد انزي وجهذ اىل هره اننظسيخ

افتخاضيا وجؾد عمى انو الو متجاىمة مذاعخه واحاسيدو باالضافة الى 
حاجات مادية فقط لمعامميؽ ، كسا انيا لؼ تخاعي التبايؽ والفخوؽ بيؽ االفخاد 

 وتخكيدىا عمى الجانب الخسسي واىساليا الجانب غيخ الخسسي . 
 

وىؾ اكثخ  ماكس فيبر لمعالؼ االلساني:  نظسيخ املنظًخ انجريوقساطيخ . ة
جة لمتؾسع في االنتاج االنغسة االدارية شائعة بعج الثؾرة الرشاعية لشتي

 ( Bureaucracy) وضخامة السشغسات، والبيخوقخاطية مكؾنة مؽ مقظعيؽ
والتسدػ  تذيخ الى استعساؿ الدمظة القؾية والتيوالتي تعشي سمظة السكتب 

تعرف بأنها الهيكل  فبنجريوقساطيخ)باالجخاءات في انجاز االعساؿ، 
التشظيسي الذي تشجز فيه السهام عالية الروتين من خالل التخرص 
والرسسية العالية والقهاعد القانهنية، واقدام تدار عن طريق الدمظة 

امر عسهدية من االعمى الى السركزية ونظاق ضيق لالشراف وسمدمة او 
فيي تعتبخ اف القخار الحي يتخح مؽ قبل االدارة يتدؼ بالخشج ،  ، االسفل(

وتخكد عمى التجرج اليخمي وتحجيج الؾاجبات بجقة وقؾانيؽ ولؾائح واجبة االلتداـ 
الجقة والؾضؾح والدخعة في انجاز : اجيبثيبرهب بيا مؽ قبل االفخاد، مؽ 

نتجية التخرص العسل، الفيؼ الجقيق لمسياـ والؾاجبات السشاطة لمعامميؽ 
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وتقديؼ العسل، تجرج الدمظة ووجؾد االجخاءات والمؾائح الخسسية التي تحجد 
: اىساؿ ايب سهجيبرهب فهيالسدؤوليات، اذعاف السخؤوسيؽ لمخؤساء . 

السذاعخ االندانية والشفدية والسعشؾية لمعامميؽ، افتخاض وجؾد نسظية مثمى 
 . بالبيئة الخارجية ف مغمق اليتأثخلمعسل ، يفتخض اف السشغسة كيا

لسؤسديا "ىشخي فايؾؿ" وىؾ صشاعي فخندي حيث ج. نظسيخ املجبدئ اإلدازيخ : 
امزى قخابة الثالثؾف عاما في العسل االداري وركد في نذاطاتو عمى الشذاط 
االداري عمى عكذ الشغخيات الدابقة التي ركدت عمى العامميؽ ، اسذ اربعة عذخ 

بسا يديؼ في نجاح العسمية التشغيسية والتي اصبحت مؽ ثؾابت عسل  مبجًأ لالدارة
، وقج اصبحت مؽ ثؾابت عسل االدارة في السشغسات االدارة والتشغيؼ في السشغسات 

 الى وقتشا الحاضخ وىي السبادئ ىي : 

والحي يتيح لمسجراء البخاعة والجقة في العسل وتحديؽ جؾدة السخخجات  . تقديم العسل :1
 ية السشغسة . وفاعم

ىي القؾة التي تعظى لمسؾعف الصجار االوامخ لسخؤوسيو  . الرالحية والدمظة :2
وتؾجيييؼ الى اداء السظمؾب مشيؼ ،اما السدؤولية : فيي التداـ السؾعف بأداء االعساؿ 

 حدب مامظمؾب مشيؼ .

 تذسل طاعة السخؤوس لمسجيخ واحتخامو . . العالقات االدارية :3

 اي يتمقى السخؤوس اوامخه مؽ مجيخ واحج فقط . ر:. وحدة االم4

 اي اليتمقى السخؤوس اوامخ مددوجة لسجيخيؽ . . وحدة الرئاسة :5

اي انو التظغى مرمحة فخد او مجسؾعة عمى السرمحة العامة  . السرمحة العامة :6
 لمسشغسة . 

االجؾر التي تجفع لمعامميؽ يجب اف تشاسب ؾيسة العامميؽ وؾيسة  قيسة االثابة:. 7
 مايسارسؾنو مؽ جيج في اعساليؼ . 
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اف سمدمة االوامخ الشازلة مؽ االعمى الى االدنى تدسى باالتراالت  .مهارة االترال:8
 الخسسية يتؾجب عمى االدارة اتقانيا . 

وعجـ التسييد بيشيؼ عمى اساس  مخاعاة االنراؼ بيؽ العامميؽ . العدالة واالنراف:9
 السغيخ او العخؽ او الجشذ. 

بقاء العامميؽ في عسميؼ وعجـ نقميؼ الى مؾاقع اخخى او فرميؼ  . استقرار العاممين:01
 مؽ العسل . 

 اتاحة الفخصة لمعامميؽ البجاء ارائيؼ ومقتخحاتيؼ وافكارىؼ .  . روح السبادرة :00

 لتخابط بيؽ العامميؽ .تعديد االلفة وا. جه السرح : 02
 

 يدزسخ انعالقبد االنسبنيخ : .2

ورائجىا )التؾف مايؾ( حيث ركدت ىحه السجرسة عمى الجؾانب الغيخ رسسية والتخكيد 
عمى الحؾافد السعشؾية وجساعات فخؽ العسل، فقج اكجت ىحه السجرسة عمى فيؼ 

ى تفاعالتيؼ سمؾكيات العامميؽ وحاجاتيؼ واتجاىاتيؼ في مؾاقع العسل والتعخؼ عم
فأكجت عمى العشرخ البذخي واثبتت اف لمعؾامل الشفدية دور في زيادة االجتساعية 
فقاـ واف لمفخد حاجات اجتساعية ومادية يجب عمى السشغسة اشباعيا، االنتاجية، 

 -بجراسات سسيت بجراسات الياوثؾرف وىي كاالتي :

الى مجسؾعتيؽ احجىسا لؼ يجخ عمييسا اي تغييخ ،  قدؼ االشخاص السبحؾثيؽ -
والسجسؾعة االخخى قدؼ بإجخاء الجراسات عمييا حيث قاـ بديادة االضاءة عمييؼ 
اثشاء العسل وتدجيل الشتائج فالحظ زيادة االنتاجية، زاد االضاءة اكثخ فالحظ 

كشو لؼ زيادة االنتاجية ، مسا تبيؽ اف لالضاءة عالقة بديادة االنتاجية ، ول
يعخؼ السدتؾى السثالي لالضاءة، تؼ تثبيت االضاءة عشج مدتؾى معيؽ فالحظ 
االنتاجية مدتسخة بالديادة ، قاـ بتقميل االضاءة فاالنتاجية استسخت بالديادة ػ 
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حيث تبيؽ ؼيسا بعج اف زيادة االنتاجية يعؾد الى سمؾؾ السذخؼ االيجابي 
ى الخضا حتى في حالة االنتاجية وتأثيخ العالقات االجتساعية في رفع مدتؾ 

 .  الخافتة 

 

 املدزسخ انسهىكيخ : .3

والتي تدتخجـ عمـؾ االجتساع، الشفذ، وصف االنداف، االقتراد، الدياسة، 
لؾصف الدمؾؾ االنداني وتفاعالتو ، حيث تظبق افكار ىحه السجرسة بذكل 
واسع في السشغسات الخجمية والرشاعية، العامة واالعساؿ ، ومؽ ابخز اساليب 

يخ التشغيسي( الحي ىؾ حقل )التظؾ االدارة التي تعتسج مجخل السجرسة الدمؾكية 
مؽ خالؿ السشغسة وتعديد فاعميتيا  ، لتحديؽبدر في سبعيشيات القخف الساضي

مقجرتيا عمى التكيف مع التغييخ وتظؾيخ العالقات الجاخمية ، وزيادة القجرة عمى 
 حل السذكالت . 

ومؽ السفاـيؼ السيسة لمسجرسة الدمؾكية مشغؾر السؾارد البذخية التي تخكد عمى 
مذاركة العامميؽ في االدارة ومشح السكافاءات السجدية مقابل مايقجمؾه مؽ جيؾد 
استثشائية ، حيث يقجـ وصفًا لمؾعائف مؽ خالؿ تفديخ ميساتيا وواجباتيا ،، 

سؾارد البذخية التابع لمسجرسة ومؽ اكثخ االسيامات السؾجؾدة في مشغؾر ال
لمعالؼ دوكالس ماكخيكخ حيث اعتخض عمى  Yو  Xالدمؾكية ىؾ نغخيتي 

 وىي كاالتي : الشغخيات الدابقة وقاـ بؾضع ىحه الشغخية 
 Xافتخاضات نغخية  . أ

اليحب العاممؾف العسل ، ويتحاشؾه او يتخكؾه متى ماسسحت ليؼ  .1
 الفخصة. 

بخوا عميو ويخاقبؾف ويؾجيؾف النيؼ اليحبؾا العسل، يجب اف يج .2
 وييجدوف بالعقؾبات لمحرؾؿ عمى جيؾدىؼ وتحقيق اىجاؼ السشغسة 
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اليحب العاممؾف تحسل السدؤولية وطسؾحاتيؼ قميمة لحا يجب اف يؾجيؾا  .3
 ، كسا انيؼ يخيجوا االماف الؾعيفي . 

 
 

 Yافتخاضات نغخية   . ب
يحب االفخاد العسل ويدعؾف اليو، لحا يتؾجب عمى االدارة تقجيخ الجيج  .1

 السادي والحىشي الحي يبحلو العاممؾف في العسل . 
 يخغب العاممؾف بالتعمؼ والبحث عؽ السدؤولية  .2
 في انجاز اعساليؼ . يسارس االفخاد التؾجيو والخقابة الحاتية النفديؼ  .3
ياؿ في حل السذكالت التي لجى العاممؾف الكثيخ مؽ الترؾر والخ .4

 تؾاجييؼ. 
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 املجحث انثبني

 انزىجهبد املعبصسح يف انفكس اإلدازي

 يدزسخ انزحهيم انكًي  -4

والتي تتسثل باستخجاـ االرقاـ والعالقات الخياضية واالساليب الكسية وبحؾث 
والتخشيج  العسميات في تفديخ العجيج مؽ السذكالت واتخاذ القخار بذأنيا

، اذ تبمؾر استخجاـ الجؾانب الكسية الوؿ مخة في الحخب بالقخارات اإلدارية 
العالسية الثانية وذلػ لمحاجة الى الجقة في تؾزيع السؾارد ، االمؾاؿ واالفخاد، ثؼ 
انتذخ استخجاـ ىحا السجخل في خسديشيات القخف العذخيؽ في مشغسات االعساؿ 

 شاعية والتجارية والدراعية . والعامة ومختمف السجاالت الر
 

 ينظىز اننظى  -5

سبق ذكخىا ركدت عمى كيؽية إدارة السشغسات مؽ داخميا،  اف الشغخيات التي
وفي مظمع الدتيشيات بجأ الباحثؾف امثاؿ)شدتخ بخنارد وىخبخت سايسؾف(  

في البيئة الخارجية بؾصفيا قيؾد تحج مؽ قجرات  بالتخكيد عمى مايحجث
) الكيان السشظم والسركب الذي يجسع بأنو اننظبوالسشغسة ، حيث يعخؼ 

او ىؾ) مجسؾعة  ويربط بين االشياء التي تكهن بسجسمها تذكياُل كميا مهحدا(
مؽ الشغؼ الفخعية ، والتي تؤلف بتكامميا وتؾحيجىا كيانا مشغسا يعج اكبخ مؽ 

إذ اف السشغسة تحتؾى مجسؾعة مؽ نغؼ فخعية ، ة االجداء السكؾنة ليا (مجسؾع
والتي تذكل بسسؾعيا الكياف ) االنتاج، التدؾيق، السالية، السؾرد البذخية..الخ( 

 الكمي الستفاعل مع البيئة الخارجية.
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الحي اليؾجج تفاعل بيشو وبيؽ الشظام السغمق  إذ يؾجج نؾعاف مؽ االنغسة ىسا
القائؼ عمى والشظام السفتهح خارجية، وىؾ غيخ مؾجؾد في الؾاقع الفعمي، البيئة ال

  .اساس التفاعل بيشو وبيؽ البيئة الخارجية
حيث يتكؾف الشغاـ مؽ: السجخالت ، العسميات، السخخجات، التغحية العكدية 

 : وعمى الشحؾ االتي
تتزسؽ السؾاد االولية والسؾارد البذخية ورأس الساؿ والتكشمؾجيا  السدخالت: .1

السدتخجمة والسعمؾمات التي يحرل عمييا الشغاـ مؽ البيئة، تديؼ في 
 مؾاصمة السشغسة لشذاطاتيا السختمفة وتقجيسيا الدمع والخجمات. 

التي الشذاطات والفعاليات االدارية والبذخية والتذغيمية والتكشمؾجية  العسميات : .2
تقـؾ بيا السشغسة لتحؾيل السجخالت الى مخخجات مفيجة لمبيئة) سمعة او 

 خجمة( مخغؾبة مؽ قبل الدبائؽ . 
وىي الدمع والخجمات التي تقجميا السشغسة لمبيئة الخارجية،  السخرجات : .3

 والسعمؾمات والسخخجات البذخية والتي تعج اساس وجؾد السشغسات . 
: عبارة عؽ بيانات او معمؾمات التي تشداب الى السشغسة التغذية العكدية  .4

لمتعخؼ عمى مجى قبؾؿ البيئة لمسخخجات بريغة سمبية او ايجابية ، والتي 
تؤدي بالسشغسة الى ترحيح االنحخافات الحاصمة وبسا يؤدي الى تحديؽ 

 كفاءة السشغسة وتحقيق فاعميتيا . 

 . املدزسخ املىقفيخ 6

نو ليذ ىشاؾ نغخية او اسمؾب اداري واحج ىؾ االمثل تفتخض ىحه الشغخية بأ
لكل السشغسات وفي كل الغخوؼ واالزمشة ،  وانسا ىشاؾ متغيخات بيئية 
محيظة ومجخالت متغيخة وتججدة تحيط بالسشغسة سؾاء كانت مؾارد مادية او 
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بذخية او معمؾمات ، حيث انو لكل عخؼ او مؾقف االسمؾب االداري 
 الخاص بو .

 

 إدازح اجلىدح انشبيهخ فهسفخ 

اف ىحا السرظمح ارتبط بذكل قؾي بالذخكات اليابانية في العرخ الحجيث عمى 
الخغؼ مؽ اف االفكار الستعمقة بو نذأت بعج الحخب العالسية الثانية بالؾاليات الستحجة 

الحي يعخؼ بأبؾ مجرسة الجؾدة ثؼ انتقمت الى  العالؼ وليؼ ديسشػاالمخيكية  عمى يج 
، اف فمدفة إدارة الجؾدة الرشاعات اليابانية والتي حققت قفدة في مجاؿ الرشاعات 

الذاممة تخكد عمى التحديؽ السدتسخ واالستجابة الى حاجات الدبؾف وتؾقعاتو 
االحرائية الستغيخة والستججدة ، حيث يتؼ بؾاسظة ؾياسات دؾيقة باستخجاـ االساليب 

 ، الختبار كل متغيخ في السشغسة 

 وتقهم فمدفة إدارة الجهدة عمى اربع عشاصر جههرية عمى مدتهى السشظسات هي : 

 اشراك العاممين في كل ارجاء السشظسة لمرقابة عمى نهعية السشتجات  .0
التركيز عمى الزبهن من خالل معرفة ماذا يريد، وكيفية الهفاء بستظمباته  .2

 عاته السدتقبمية ورغباته وتظم
السقارنة مع السشظسات االخرى والعسل عمى محاكات العسل االفزل وتحدين  .3

 اوضاعها 
 . ارجاء السشظسة وفي كافة االعسال التحدين السدتسر في كل  .4
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 املجحث انثبنث

 ثيئخ املنظًخ

الؾاقعة خارج حجود السشغسة التي يكؾف ليا كافة القؾى والغخوؼ  بيئة السشغسة تسثل
التأثيخ السباشخ وغيخ السباشخ في السشغسة وفي مسارسة اعساليا ونذاطاتيا ، واتخاذ 

ويقع عمى انجيئخ انعبيخ وانجيئخ اخلبصخ القخارات االستخاتيجية ، حيث تقدؼ الى : 
ميميا عمسيا وعسميا ، عاتق السشغسة ؾياس الستغيخات البيئية السؤثخة فييا ودراستيا وتح

 : وكسا يأتي 

 أ . انجيئخ انعبيخ : 

جسيع القؾى او العؾامل او الستغيخات البيئية ومحيظيا والتي تؤثخ في قجرة  تذكل
السشغسة لمحرؾؿ عمى مؾاردىا ، واذا مااحدشت السشغسة إدارة ىحه القؾى بذكل 

سيدداد ، واما اذا وقع  فعاؿ فإنيا ستحرل عمى مؾاردىا وانتاجيا لمدمع واخجمات
العكذ اف اساءت السشغسة استخجاـ ىحه القؾى فإف السشغسة يتقمص دورىا في 

 ، ومؽ ىحه العؾامل : الحرؾؿ عمى السؾارد ويزعف دورىا في البيئة 

تتسثل بالسشاخ الدياسي لمبمج، ونؾع الحكؼ والؾضع االمشي العهامل الدياسية:  .0
فمدفة الحكؾمة تجاه السشغسات والسدتفيجيؽ ، ومجى وجؾد الفداد واالىاب ؼيو ، و 

عمى سبيل السثاؿ تؤثخ قؾانيؽ الجولة بالسشغسات مثل التعخيفة الكسخكية ، او 
اجبار السشغسة في تقميل التمؾث ، حيث انو يفتخض عمى السشغسة مخاعاة القؾانيؽ 

 الدائجة في البمج الحي تعسل ؼيو او الحي ترجر لو مشتجاتيا . 
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 تتزسؽ جسيع العؾامل السؤثخة في اقتراد الجولة وقؾتوالقترادية : العهامل ا .2
وكفاءتو ، باالضافة الى معجؿ البظالة ، التزخؼ حيث تعتبخ مرجرا اساسيا 

حيث الفخص والتيجيجات، فيي تحجد الظمب عمى السشتجات وسعخ  لمسشغسة مؽ
 السؾاد االولية والسؾارد البذخية . 

فاتيؼ ، فيي متسثمة بؿيؼ وعادات الدبائؽ وسمؾكياتيؼ وثقا العهامل االجتساعية : .3
تعتبخ فخصا وتيجيجٌا لمسشغسة، مثاؿ: مجى االلتداـ بالؿيؼ االخالؾية مؽ قبل 
السجتسع، نغخة السجتسع نحؾ عسل السخأة ، معجالت الظالؽ العسخ ، التعميؼ، ندبة 

مى مشتجات معيشة الحكؾر الى االناث . حيث اف كل ىحه العؾامل تخمق طمبات ع
 وتخفض مشتجات اخخى .

الستسثمة بتؾزيع الدكاف عمى السشاطق، زيادة عجد الدكاف العهامل الديسهغرافية:  .4
التخكيبة العسخية لمسجتسع، اليجخة مؽ الخيف الى السجيشة او العكذ، ندبة التعميؼ 

سشغسات او االمية في البمج، فيي تؤثخ في اذواؽ وحاجات الدبائؽ وبالتالي فخصا ل
 وتيجيجا لسشغسات اخخى . 

 وىي تتسثل بالسيارات والسعخفة التقشية والسعجات والؾسائلالعهامل التكشمهجية:  .5
، التي تدخجـ في تحؾيل السؾارد الستاحة الى مشتجات وخجمات مفيجة التكشمؾجية 

 .  وىي تؤدي الى زيادى الجؾدة وتخؽيض الكمفة وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية
تذسل السشاخ والسعادف والسؾارد الظبيعية وطبيعة التخبة ، مثل العهامل السادية :  .6

الشفط والكبخيت والساء والفؾسفات واليؾرانيـؾ والحىب والتي تؤثخ عمى اعساؿ 
   السشغسة مؽ خالؿ التعخؼ عمى الفخص والتيجيجات التي تقجميا ليا .

 

 ة. انجيئخ اخلبصخ : 
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ل السؤثخة التي تقع في حجود تعامالت وصفقات السشغسة تتسثل مجسؾعة مؽ العؾام
والتي يختمف تأثيخىا مؽ واحجة الى اخخى، كسا يسكشيا الديظخة عمييا او التحكؼ فييا 

الجل الحرؾؿ  احيانا والتي يفتخض عمى السشغسة اجخاء دراسة وتحميل ىحه العؾامل
 وىي كاالتي : عمى السؾارد المدمة النتاج الدمع وتقجيؼ الخجمات

ويتسثل بأعجاد السشافديؽ ومؾاقعيؼ ونذاطاتيؼ والسيارات السؾجؾدة  السشافدين: .0
لجييؼ ، حيث انيؼ يتشافدؾا مع السشغسة لمحرؾؿ عمى السؾارد وكدب االمؾاؿ 
التي يشفقيا الدبؾف او الحرؾؿ عمى االفخاد السؤىميؽ لمعسل ، حيث بتشافديؼ عمى 

  امخا حتسيا .السؾارد يجعمؾا مؽ نجرتيا 
 غسة مؽ الدمعوىؼ االفخاد او الذخكات التي تحرل عمى مخخجات السشالزبائن:  .2

او الخجمات مقابل امؾاؿ تحرل عمييا بظخيقة مباشخة او غيخ مباشخة، ويعج 
السشغسة،  وطمباتيؼ قؾة مؤثخ ةفيالتغيخ في الدبائؽ وانؾاعيؼ واذواقيؼ واحتياجاتيؼ 

يشبغي ليا اف تعسل عمى كدب ودىؼ وتأييجىؼ ورضاىؼ ووالئيؼ . واف تقـؾ بتغييخ 
 . استخاتيجياتيا متى ماتظمبت الحاجة 

حيث يقع عمى عاتق السشغسة تحجيج كيؽية إدارة عالقاتيا  السجهزون والسسهلهن: .3
واف تتكؾف مع السجيديؽ والسسؾليؽ لمؾصؾؿ الى السؾارد واالمؾاؿ التي يظمبؾنياػ 

لجييا عجة خيارات إلدارة لتأميؽ تجييدىا برؾرة مدتسخة او ترخيف مشتجاتيا في 
اـ تقـؾ بترشيعيا ذاتيا، او اف الؾقت السشاسب، واف تقخر ىل تذتخي مجخالتيا 

 تحرل عمى مؾاردىا االوليا او ترخؼ مشتجاتيا محميا او عالسيا . 
وىؼ الؾكاالت او السكاتب او الفخوع او تجار الجسمة او التجدئة الحيؽ  السهزعهن: .4

مت بترشيعيا السشغسة الى الدبائؽ، حيث تختمف حسالت يقؾمؾف بتؾزيع التي قا
االعالف والتدؾيق الخاصة وتختمف مؾاصفات الدمع والخجمات مؽ بمج الى اخخ، 

داخل البمج و/او خارجو وىل ويشبغى لمسشغسة التعامل مع مبيعاتيا اذ تدؾقيا الى 
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عمييا التؾجو الى تاجخ الجسمة او الجخؾؿ في مع شخكة او وكالة تجارية في بمج 
 ما لتدؾيق مشتجاتيا . 

والتي تكؾف  تعتبخ مؽ اصحاب السرالح السيسيؽ لمسشغسة االتحاددات والشقابات: .5
مدؤولة عؽ تأميؽ اجؾر العامميؽ وحسايتيؼ مؽ العدؿ او الظخد والعشف او 

فخص باالضافة الى وكاالت حساية السدتيمكيؽ التي تيتؼ بدياسة  العشرخية، 
العسل ونؾعية السشتجات ومعاييخ الدالمة الرحية، حيث انيا تدتظيع اف تسارس 

ة باالحكاـ القانؾنية والتذخيعات ضغظا عمى السشغسة لمتأكج مؽ انيا ممتدم
 الحكؾمية. 

بسا تفخضو مؽ قؾانيؽ وتذخيعات يشبغى عمى السشغسات االلتداـ بيا ،  الحكهمة : .6
 مثل السدؤولية االجتساعية وتقميل التمؾث وتقميل االسعار وتذغيل العسالة .. الخ . 

 

 انعىايم املؤثسح يف حيبح املنظًخ ورطىزهب 

وانفتاح العالؼ مع بعض  ة تسثل كدخ الحجود بيؽ الجوؿاف العؾلسانعىملخ :  .1
بدبب التظؾر السعخفي والتكشمؾجي واالتراالت والسؾاصالت فأصبح العالؼ 
كقخية صغيخة، حيث اصحبت رؤوس االمؾاؿ والدمع والخجمات واالفكار 

شجيجة والسعمؾمات حخة الحخكة بيؽ كافة انحاء العالؼ، اذ اصبحت السشافدة 
عمى الرعيج السحمي والجولي في الحرؾؿ عمى السؾاد االولية وفي ترخيف 
السشتجات السرشعة، حيث يتؼ االستفادة مؽ االسعار السخفزة لمدمع في 
الجوؿ التي تعاني مؽ ارتفاع االسعار، كسا اف العؾلسة استحجثت وعائف 

 والغت وعائف اخخى . 
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يع ووسائل االتراؿ والذبكة العشكبؾتيو الستسمثة بتكشمؾجيا الترشانزكنهىجيب:  .2
، التي غيخت حياة السجتسعات وعسل االفخاد في السشغسات، والسؾاصالت

حيث اصبحت ثأثيخىا واضحا في الحاجة الى افخاد ماىخيؽ والبحث في 
، كسا اف السشغسات تدتخجـ خونية عؽ الدبائؽ والسؾرديؽالسؾاقع االلكت

جاع السعمؾمات وتؾليج واعجاد التقاريخ واتخاذ التكشمؾجيا في مجاؿ تخديؽ واستخ 
والخقابة وإدارة العسميات القخار والتخظيط االستخاتيجي، تخظيط القؾى العاممة، 

كسا تدتخجـ التكشمؾجيا في مجاؿ الترشيع والتخديؽ ونقل السشتجات واالنتاج، 
  .. الخ.

اصبح االنتخنت وسيمة اعالنية، تدؾيؿية وطخيقة  انزجبزح االنكرتونيخ: .3
لتدخيع السعامالت، كسا انو اصبح االساس لمشغاـ الرشاعي والتجاري 
والتدؾيقي الججيج، إذ يسكؽ الدبائؽ مؽ اعظاء السشغسة طمباتيؼ حؾؿ 
مؾاصفات الدمعة السخغؾبة مؽ قبميؼ، كسا انو يفتح السجاؿ نحؾ استحجاث 

االلياؼ البرخية وكافة البخمجيات السداعجة في  صشاعات ججيجة مثل شبكة
اذ اصبح إدارة سمدمة التؾريج وعالقات الدبؾف واالنغسة الحاسؾبية الخ. ، 

االنتخنت عاماُل رئيديا لتدؾيق الدمع والخجمات عمى مؾاقع االنتخنت حيث 
يسكؽ الدبؾف مؽ طمب السؾاصفات السخغؾبة مؽ قبمو ويسكشو التفاوض عمى 

 الؿ السؾقع. االسعار خ
اذ يتغيخ عجد االفخاد الحيؽ يذكمؾف القؾى العاممة،  انزغرياد انسكبنيخ: .1

حيث يتؾقع السفكخوف انو سيشخفض اعجاد القؾى العاممة مسؽ ىؼ في مقتبل 
%، حيث تسثل التغييخات 66ناث الى العسخ، كسا ستقفد ندبة مذاركة اال

السؾىؾبيؽ ، كسا اف الدكانية تأثيخات في حرؾؿ السشغسة عمى االفخاد 
السشغسات الستعمسة والسددىخة تحتزؽ االتجاىات الدكانية وتخاعي التشؾع 
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الثقافي لمعامميؽ والدبائؽ لتذكل ميدة تشافدية لمسشغسات السعاصخة وفمدفة 
 أدرارية لمتؾجو نحؾ الخيادية . 

 

 ممبزسبد اإلدازح ملىاجهخ حتديبد انجيئخ 

عسل االشياء الرحيحة بذكل صحيح مؽ تسثل  إدازح اجلىدح انشبيهخ: .1
، حيث تخكد الجؾدة عمى الدبائؽ والتحدؽ التجريجي والسدتسخ السخة االولى 

والزبط االحرائي لمجؾدة في السرشع، وحل السذكالت االدارية والفشية عؽ 
طخيق تسكيؽ العامميؽ وتفؾيض الدمظات، واستخجاـ الخبخاتػ وتظؾيخ فخؽ 

 التشغيسية الدائجة .  العسل، وتغييخ الثقافة 
نيج ييجؼ الى ادخاؿ التحديشات عؽ طخيق  إعبدح هندسخ انعًهيبد: .2

رفع كفاءة وفاعمية العسمية الستبعو في السشغسة، حيث يتؾجب عمى السشغسات 
الشغخ في عسمياتيا لتحجيج الكيؽية التي يسكؽ اف تقـؾ بأفزل شكل ليحه 

ة التفكيخ بذكل جحري وإعادة العسمية لتحديؽ سيخ االعساؿ، حيث يتؼ إعاد
الترسيؼ العسميات لتحقيق التحديشات في التكمفة والدخعة والجؾدة والخجمة 

 السزافة .
اذ يجب اف يكؾف وقت العسل مخنا ليتؼ تفخغ  املسونخ يف انعًم واالداء: .3

العامميؽ لسسارسة حياتيؼ الذخرية حيث تتشافذ السشغسات عمى جمب 
يؽ، كسا اف االفخاد ىؼ مؽ يديخوف العسل في االفخاد الكفؾئيؽ والساىخ 

واطسئشاف وراحة الفخد  سعادة السشغسات لحا يعتسج نجاح السشغسة عمى مجى
لمسغسة . إذ يتؾجب عمى السشغسة تغييخ التؾجيات التقميجية والتحؾؿ نحؾ 
التؾجيات الحجيثة في االدارة مشيا: التحؾؿ مؽ الييكل اليخمي الستسثل بػ) 

شبكات مؽ العامميؽ الستخرريؽ في مجاؿ خ نحؾ االسفل( ندوؿ االوام
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السعخفة، العسل عمى خفض االعساؿ الخوتيشية والتؾجو نحؾ االعساؿ التي 
تتزسؽ السخونة واالبجاع، ربط االجخ باالعساؿ التي تختبط بإضافة الؿيسة 
لمدبؾف السدتشجة الى السيارات واالداء الستسيد، اسشاد االعساؿ الى فخؽ عسل 

 متخررو والتي تتالشي عشج انجاز السيسو . 

 اسبنيت انزعبيم يع انالرأكد املؤثس يف ينظًخ االعًبل

البيئي، ثؼ جسع السعمؾمات  يتؼ تحجيج العؾامل الجاخمية والخارجية السدببة لالتأكج
والبيانات والحقائق مؽ عجة مرادر مشيا السقابالت مع االطخاؼ السعشية كالدبائؽ 
والعامميؽ والسؾرديؽ والدياسييؽ الخ، او اقامة الشجوات والؾرش ، او مرادر اخخى 
لمسعمؾمات عؽ طخيق السجالت والرحف واالدلة والشذخات الجاخمية وتقاريخ االداء 

حيث يتؼ التشبؤ لمتغيخات السدتقبمية واالستعجاد ليا ؾث ومؾاقع االنتخنت الخ. والبح
ومؽ اساليب التشبؤ ىي: وصؽية وكسية، فالؾصؽية تعتسج عمى الحجس والخبخة 
الذخرية لمسجراء والخبخاء والسدتذاريؽ والتي يرعب ؾياسيا وتحؾيميا الى ؾيؼ رقسية 

 مى الحقائق الكسية والخياضية .وكسية، واالساليب الؾصؽية فيي تعتسج ع

التعامل مع والتقميل مؽ تأثيخىا او عشج تؾفخ السعمؾمات تديل عمى متخح القخار و 
 تدييخىا لرالح السشغسة . 

 انعىايم املسججخ نالرأكد انجيئي 

يسثل قؾة وعجد وتخابط العؾامل البيئية العامة والخاصة والتي انزعقيد انجيئي:  (1
يجب عمى السشغسة إدارتيا والديظخة عمييا، حيث كمسا كاف عجد العؾامل كبيخا 

بيشيسا كمسا يدداد التعقيج البيئي . مثاؿ التعامل مع عجد كبيخ مؽ وازداد االختالؼ 
 ىؼ قل التعقيج . السجيديؽ يدداد التقعيج البيئي وعشج وكمسا قمل عجد



 حيدر طه عبدهللا ـ.ـ                                                          ملخص في االدارة  

21 
 

تسثل مجى سخعة وتغيخ العؾامل في البيئة العامة والخاصة  دينبييكيخ انجيئخ : (2
بسخور الؾقت والتي تديج مؽ الالتأكج البيئي الحي تؾاجيو السشغسة، حيث تعج 
البيئة مدتقخة اذا كانت العؾامل السؤثخة عمى السشغسة يسكؽ التشبؤ بيا كالتجيد 

مى السشتجات الخ، وتعج البيئة غيخ مدتقخة اذا كانت والتؾزيع وحجؼ الظمب ع
 لعؾامل السؤثخة اليسكؽ التشبؤ بيا . ا

والحي يسثل كسية السؾارد التي تعتسج عمييا السشغسة، فكمسا كانت : غىن انجيئخ  (3
السؾارد مؾفخة زاد غشى البيئة والعكذ، حيث يكؾف الالتأكج في البيئة الغشية 

يخ مزظخة الى التشافذ مع غيخىا مؽ السشغسات، مشخفزًا، وتكؾف السشغسة غ
حيث يكؾف فقخ البيئة لدببيؽ اما نقص السؾارد في البمج او لذجة التشافذ عمى 

 السؾارد بيؽ السشغسات . مثاؿ التشافذ عمى السؾارد االولية او اليج العاممة . 

 

 اسرتاريجيبد إدازح حبنخ انالرأكد انجيئي

الالتأكج الى ابتكار استخاتيجيات تتعمق بالعالقة بيؽ السشغسات تحتاج السشغسة لتقميل 
في إدارة االعتسادية في الحرؾؿ عمى السؾارد في البيئة الخارجية، بسا يتيح ضساف 

 بقائيا وتؾسع مجاليا ومؽ ىحه االستخاتيجيات ىي: 

حيث يحتـخ الدبؾف السشغسة التي ليا سسعة جيجة ويثق  ثنبء انسًعخ اجليدح:  -1
بدبب مايمسدو مؽ صجؽ وامانة ونداىة، ويسكؽ بشاء الدسعة الجيجة مؽ خالؿ  بيا

والجؾدة العالية، مثاؿ عشج تؾفخ الدسعة الجيجة لؾرشة  ،التدميؼ في الؾقت السحجد
  ترميح الديارات فإف الدبائؽ سيعاودوا التعامل مع الؾرشة مججدا .

دب زبائشيا الى جانب تسشح السشغسة التي تخغب في كاالسزقطبة ثبملشبزكخ:  -2
حرة او ميدة في محاولة لتحقيق مرالحيؼ، مثاؿ شخكات االدوية التي تعظي 
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ندبة عسؾلة لألطباء الحيؽ يدتخجمؾا ادويتيؼ في عمى السخضى، او مذاركة 
الدبائؽ والسؾرديؽ وجعميؼ مؽ اصحاب السرالح ومشحيؼ دورًا في التغييخ 

  االستخاتيجي .
وثسثل اتفاقا ممدما لفتخة محجدة مؽ الدمؽ بيؽ السشغسة ثعيدح االيد: انعقىد  -3

 والجيات االخخى لتأميؽ مدتمدماتيا .
وىي مؽ اكثخ االستخاتيجيات شيؾعا في الؾقت  انزحبنف االسرتاريجي: -4

الحاضخ، فيي تسثل اتفاؾية تمـد مشغستيؽ او اكثخ لمتذخؾ في مؾاردىا لتكؾيؽ 
 فخصة عسل مذتخكة بيشيؼ. 

يسثل التؾاطؤ اتفاقا سخيا بيؽ السشافديؽ لمتذارؾ في  حزكبز :انزىاطؤ واال -5
السعمؾمات لغخض غيخ قانؾني او خجعة او مشاورة، مثل االتفاؽ عمى ابقاء 
االسعار مختفعة . فيي مؤامخة لتقميل الالتأكج البيئي، واما االحتكار فيؾ خدف 

ار استخاتيجيات تقمل السؾارد بػية ارتفاع اسعارىا وطخحيا ، ويعج التؾاطؤ واالحتك
 الالتأكج البيئي ولكشيسا يعجاف عسال غيخ قانؾنيا . 

ويسثل الظخؼ الثالث ىيئة تشغيسية محايجة تتيح  االزرجبط ثطسف ثبنث : -6
وتقمل مؽ غجر احج لمسشغسات التذارؾ بالسعمؾمات وتشغؼ التشافذ بيشيسا 

وغخؼ التجارة وىيئات رجاؿ  العساؿ االطخاؼ باالخخ مثل الشقابات واتحادات
 االعساؿ . 

يتسثل انجماج السشغسة مع مشغسة مشافدة او االستحؾاذ  االنديبج واالسزحىاذ :  -7
عمييا ، فيؾ يحدؽ السكانة التشافدية، ويتيح ليا تؾسيع مجاليا وزيادة قجرتيا عمى 

 انتاج السشتجات، مثاؿ انجماج شخكتي عخاقشا واثيخ لتكؾيؽ شخكة زيؽ . 

 



 حيدر طه عبدهللا ـ.ـ                                                          ملخص في االدارة  

23 
 

 

  

 

  

 

 


