
 :ألاٌو  الفصل
 مفهىم ؤلادازة ومجاالتها 



اث الفصل   :محخٍى

 .مفهىم ؤلادازة •
 .أهميت ؤلادازة •
 هل ؤلادازة علم أم فً ؟•
 .مجاالث ؤلادازة •
 .مشسوعاث ألاعماٌ •
ت •  .عىاصس العمليت ؤلاداٍز



 :مفهىم ؤلادازة 

ً باطخخدام الخخطيط والخىظيم والخىجيه  م آلاخٍس والسكابت ، وذلً وظيفت جىفير ألاعماٌ عً طٍس
 .مً أجل جحليم أهداف اإلاىظمت بىفاًت وفاعليت ، مع مساعاة اإلاؤزساث الداخليت والخازجيت 

ظهس مً الخعٍسف أن هىان ملىماث أطاطيت لإلدازة ، وهي  ٍو
 .أن ؤلادازة وظيفت ذاث مهام ومظؤولياث محددة ، بمعنى أن ؤلادازة وشاط مخخصص • :
والىجاح في هره ألاجهصة ال . أن ؤلادازة واحدة في وظائفها طىاء وان هىع اليشاط الري جلىم به اإلاىظمت حىىمي أو خاص •

 .ًسجع إلى اخخالفها بل إلى طسق ممازطتها لإلدازة 
أن ؤلادازة جلخض ي وجىد مجمىعت مً الىاض ًخم مً خاللهم جىفير ألاعماٌ ، مما ٌعني أن ؤلادازة حعخمد على اإلاجهىد •

 .البشسي الري ٌعخمد على الخعاون الجماعي 
 .أن ممازطت ؤلادازة ٌظخلصم الليام بعدة وظائف جخمثل في الخخطيط والخىظيم والخىظيف والخىجيه والخيظيم والسكابت •
 .أن ؤلادازة ال حعمل في فساغ بل حظعى إلى جحليم أهداف محددة •
 وإهما محىىم بشسوط ومعاًير محددة مثل الفعاليت والىفاءة •

ً
 .أن وجىد ألاهداف همىجه ليشاط ؤلادازة ال ٌعد مطللا

إن جحليم ألاهداف بفعاليت وهفاًت ٌعني اجخاذ اللساز الظليم ، وعمليت اجخاذ اللساز مظألت أطاطيت في وافت اإلاىظماث •
ت   .ؤلاداٍز

 .إن ؤلادازة ليظذ طاهىت أو زابخت بل هي مخحسهت جخجدد وجؤزس وجخأزس بالبيئت اإلاحيطت بها •



 :مً هى اإلادًس 

 ً م آلاخٍس  .هى الشخص الري ًؤدي العمل عً طٍس
 .هى الشخص الري ًىجه ألافساد هحى إهجاش عمل ما 

 ً  .هى أحد أعضاء اإلاىظمت الري ًحلم جيظيم وجيامل عمل آلاخٍس



ت  اث ؤلاداٍز  :  اإلاظخٍى

 (ؤلاشسافيت)ؤلادازة الدهيا 

 ؤلادازة الىططى

 ؤلادازة العليا



 :أهميت ؤلادازة 

ؤلادازة وطيلت اإلاجخمع في جحليم أهدافه وطمىحاجه ، مً خالٌ ممازطخه لعلميت الخخطيط والخىظيم •
 .والخىجيه والسكابت 

اث هره الاحخياجاث • ؤلادازة وطيلت اإلاجخمع في جحليم احخياجاث أفساده ، مً خالٌ جحدًد أولٍى
 .واطدثماز اإلاىازد اإلاخاحت لخلبيت هره الاحخياجاث 

ت وهبر حجمها •  .اشدًاد عدد اإلايشئاث ؤلاداٍز
س • ب والخطٍى ً إحدار الخدٍز  .أهميت العامل ؤلاوظاوي في هجاح اإلايشئاث ألامس الري فسض على اإلادًٍس
 .وجىد الخؼيراث الاكخصادًت والاجخماعيت والخلىيت •
 .الفصل بين مىظماث ألاعماٌ ومالهها ، وإحالت إدازتها إلى زجاٌ مخخصصين في ؤلادازة •
ت •  .الىدزة اإلاتزاًدة في اإلاىازد اإلاادًت واإلاىازد البشٍس
 .الدعىة إلى العمىلت وجحدًاتها •
 .اإلاىافظت الشدًدة في ألاطىاق العاإلايت •
 .زػبت ألافساد في الىصٌى إلى مساهص اجخماعيت وكيادًت مخميزة •



 هل ؤلادازة علم أم فً ؟

 فً علم

اث علميت ومبادئ جطبيليت  ه مً هظٍس إلاا جحٍى
 جدزض في اليلياث مخخصصت 

 ٌعخمد على خصائص ألاشخاص وكدزاتهم ومهازاتهم 



ت   :اإلاهازاث ؤلاداٍز

اإلاعازف 
 السئيظيت

اإلاهازاث 
 السئيظيت

مهازاث 
 فىيت 

مهازاث 
 إوظاهيت 

مهازاث 
 إدزاهيت 

معازف 
مخعللت 
بىىع 

اليشاط 
الري جلىم 
 به اإلاىظمت

معازف 
مخعللت 
 بالىظيفت

معازف 
مخعللت 
بالعمل 
 .ؤلادازي 



 :مجاالث ؤلادازة 

 إدازة ألاعماٌ ؤلادازة العامت
إدازة الهيئاث 
واإلاىظماث 

 الخاصت

ؤلادازة 
ؤلاكليميت 

 الدوليت



 :مشسوعاث ألاعماٌ 

 أو خدمت •
ً
 ، إما مىخجا

ً
 هافعا

ً
 .أن ًلدم شيئا

 .أن يهدف إلى جحليم السبح •
 اكخصادًا ، أي أهه ٌعخمد على اإلابادئ وألاطع الاكخصادًت •

ً
 .أن ًىىن وشاطا

 وله صفت كاهىهيت •
ً
 .أن ًىىن مىظما

 .أن ًلىم عليه أفساد وليع حىىماث •

 :، البد أن ًخىافس فيه عدد مً الشسوط ( مشسوع ججازي )ليي هصف أي مشسوع بأهه مشسوع أعماٌ 



 :عىاصس ؤلادازة 

عىاصس 

 ؤلادازة

 اإلايشأة

 اإلاىازد

 الىظائف

 اإلاهام



ت   ( :وظائف ؤلادازة)عىاصس العمليت ؤلاداٍز

عىاصس 

العمليت 

ت  ؤلاداٍز

 الخىظيم

 الخخطيط

 اإلايزاهيت

هخابت 

س  الخلاٍز
 الخيظيم

 الخىجيه

 الخىظيف



 :وظائف اإلايشأة 

إدارة املوارد 

 البشرية

إلادارة 

 املالية

إدارة نظم 

 املعلومات

إدارة 

 إلانتاج

إدارة 

 التسويق




