
مفاهيم أساسية يف اإلدارة1
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تحدد مفهوم تجاوز الُسلطة.  .8

متيز بني اإلدارة املركزية والالمركزية.  .9

تربط بني السلطة واملسؤولية  .10
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أوًل: اإلدارة

هي حسن استخدام املوارد بأفضل الطرق، من أجل تحقيق األهداف املرسومة: واإلدارة هي 

أشخاص وأنظمة ومهام. وتعرف اإلدارة مبهامها وهي مامرسة العمليات اآلتية:

1.   تخطيط أعامل املؤسسة.

2.   تنظيم أعامل املؤسسة.

3.   التنسيق بني العاملني. 

4.   توجيه العاملني.

5.   الرقابة عىل العاملني.

بطرق  اإلدارية  العمليات  مامرسة  وتتم  جميعها.  العمليات  هذه  مامرسة  هي  فاإلدارة 

واسرتاتيجيات مختلفة. 

ويرأس اإلدارة مدير، ويساعده جهاز إداري.

ويتكون الجهاز اإلداري عادة من:

عدد من نواب املدير أو مساعدي املدير.ـ 

عدد من رؤساء األقسام. ـ 

عدد من العاملني.ـ 

وتعترب اإلدارة ناجحة إذا حققت معايري مثل: 

رضا العاملني.ـ 

تحقيق أهداف املؤسسة.ـ 

فاإلدارة الدميقراطية لها منهج خاص يركز عىل البعد اإلنساين.

واإلدارة االوتوقراطيــة تركــز عــىل أهــداف املؤسســة وهكــذا كل منــط إداري 

ــم والتنســيق  ــع أمنــاط اإلدارة متــارس: التخطيــط والتنظي ــه منهجــه، لكــن جمي ل

والتوجيــه والرقابــة لكــن بأســاليب مختلفــة وســنتحدث عــن هــذه األمنــاط الحقــا.
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بناء سمعة إيجابية للمؤسسة. ـ 

قيام املؤسسة مبسؤولياتها يف خدمة املؤسسة. ـ 

وفاعلية وسمعة  من جودة  ونتاجاتها  املؤسسة  به مخرجات  تتمتع  ما  كله:  ذلك  من  واألهم 

اجتامعية لدى عمالئها.

وتعني اإلدارة مبوجب مرسوم يصدر عن جهة مختصة: 

فرئيس الجامعة مثاًل يعني مبرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وكذلك املدراء العامون، واألمناء 

الوظائف  تعيني  الخاص  القطاع  يف  املختص  الوزير  من  مبرسوم  فتعني  األقل  اإلدارات  أما  العامون. 

بقرارات من أصحاب الرشكة ومجالس إدارتها.

ثانيا: القيادة

القيادة هي عملية التأثري يف اآلخرين وحشدهم وتوجيههم لتحقيق األهداف، وال توجد وظيفة 

يف أي مؤسسة اسمها قائد. ففي علم اإلدارة توجد وظيفة مدير، ولكن يطلق عىل املدير ألقابًا مثل 

قائد، إذا استطاع النجاح الباهر يف قيادة املؤسسة. 

ففي الهيكل التنظيمي للمؤسسة قد توجد وظائف مثل: 

رئيس •

نائب رئيس •

مدير  •

رئيس قسم •

ويف املؤسسات قد يربز قادة يف أي مستوى، فقد يكون رئيس القسم قائًدا أو نائب الرئيس، ألن 

ذلك يعتمد عىل مهاراته املهنية والشخصية وليس عىل وظيفته. 

اإلدارة وظيفة رسمية بينام القيادة مهمة أو دور.

لكن ال توجد وظيفة اسمها قائد.
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وقد يكون املدير قائًدا وقد ال يكون فإذا امتلك مهارات مثل: 

التأثري يف العاملني. ـ 

حفز العاملني وإلهامهم.ـ 

كسب حب اآلخرين واحرتامهم.ـ 

تقديم منوذج يف اإلخالص واألخالق واملسؤولية.ـ 

القدرة عىل تطوير العمل.ـ 

يسمى يف هذه الحالة قائًدا.

أما إذا مارس عمله:

والعالقة بني املدير والقائد تتضح يف الشكل اآليت: 

يف هذا الرسم نجد:

أ: مديرًا غري قائد.

ب: قائًدا غري مدير.

ج: مديرًا قائًدا.

إن بعض املديرين يفشلون يف أن يكونوا قادة. •

وبعض القادة يفشلون يف أن يكونوا مديرين، أوهم ليسوا مديرين يف األصل.  •

وبعض املديرين يجمعون مهارة اإلدارة والقيادة مًعا، فالقيادة ليست وظيفة وقد ميارس  •

القيادة أي عامل يف املؤسسة.

وفق الروتني والتزاًما باألنظمة فإنه يكون مديرًا فحسب.

إًذا ليس كل مدير قائًدا، وليس كل قائد مديرًا ناجًحا.

ففــي األزمــات مثــاًل، قــد يتصــدى عامــل بســيط لقيــادة 

املؤسســة يف حــال حــدوث حريــق، أو عطــل يف الكمبيوتــر، أو 

ــر عــن التــرف.  ــام يعجــز املدي ــني طرفــني، بين شــجار ب
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ثالثًا: مستويات اإلدارة 

تتكون إدارة املؤسسة من ثالثة مستويات إدارية هي: 

اإلدارة العليا، وتتكون من أعىل رتبة يف املؤسسة مثل الرئيس، املدير العام، نواب الرئيس.   .1

اإلدارة املتوسطة، وتتكون من مدراء الدوائر ورؤساء األقسام، وتقوم باإلرشاف عىل تنفيذ   .2

القرارات.

اإلدارة الدنيا، وتتكون من العاملني الذين ال يحملون ألقابًا إدارية، وتكون مهمتهم تنفيذ ما   .3

يصدر إليهم من توجيهات. 

وتختلف االتصاالت بني املستويات الثالثة باختالف فلسفة املدير. 

فاملدير البريوقراطي مثاًل يفرض نظام اتصال هرمي تسلسيل.

أما يف اإلدارة اإلنسانية أو اإلدارة الهرمية، فال يلتزم العاملون بخطوط اتصال هرمية.

رابًعا: السلطة اإلدارية والقوة اإلدارية

ميتلك املدير السلطة مبوجب كتاب رسمي موقع من جهة مختصة، ومبوجب هذا الكتاب يصري 

املدير صاحب سلطة والسلطة هي: 

وللسلطة حدود، فرئيس الجامعة مثاًل ميتلك سلطة لتعيني نوابه أو عمداء أو رؤساء أقسام أو 

أعضاء هيئة تدريسية يف الجامعة التي يرأسها. 

ولكن ال يحق له مامرسة سلطة خارج الجامعة أو يف جامعة أخرى.

واإلدارة الدنيا، تتلقى األوامر وتنفذها. 

ال يحــق لعامــل االتصــال بغــري رئيســه املبــارش، 

ــفل: ــىل – أس ــن أع ــاالت م ــم االتص ــا تت وغالًب

اإلدارة العليا ← الوسطى ← الدنيا 

حق إصدار القرارات واألوامر. 

ــا يف  ــر، أو كاتًب ــا للمخف ــني رئيًس ــة أن يع ــس الجامع ــق لرئي ال يح

ــرى. ــرى. خ ــة أخ ــا يف جامع ــة، أو موظًف البلدي




