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 والتدبير اإلدارة يمو التأصيل النظري لمفه
  عبد الملك أحمد العصري /د
 بقسم إدارة األعمالالموارد البشرية أستاذ 

 الجزيرةجامعة  -اإلنسانية اإلدارية والعلوم كلية 

 :ملخصال
على الرغم من االتفاق الكبير حول أهمية اإلدارة وتطبيقاتها المختلفة في كل  مالاحي الحيلاةإ فااالا 
للللا فللللي الاه للللين ا ا لو ك للللواي  الحللللت اخت فبللللا كبيللللربا فللللي مللللدلوالتها وموللللطلحاتها اللاويللللةإ خوووب
والفراكفللوايإ و للد ااهكللا هلل ا الخلل ي علللى مفللاهيم اإلدارة فللي الللدول التانهللة لهللا ين الماه للينإ وماهللا 

ا نهللا النللاح ين الللدول الهرةيللةه ف هللرح موللطلحاح عللدة للللدارة ماهللا التللدبير والت لليير واإلدارةإ يهللده
مترادفاح لمهاى واحدإ ويرى نهضهم اآلخر أن كل  مفهلوم ماهلا للل ملدلول خلاو نللإ وملن هالا  هلرح 
الحا للة لل انللة علللى الت للاةالح اآلتيللةا هلل  لهلل ل الموللطلحاح أولل  فللي اللاللة  وهلل  هللي مترادفللاح 

 لمهاى واحدا  أم أن لك  ماها مهابى م تق ب ب اتل 

لتهللري علللى أولل  هلل ل المفللاهيمإ وا للتخداماتها فللي اللاللاح اإلا لي يللة و للد هللدفح الدرا للة  لللى ا
والفرا للية والهرةيللةإ ملللن خلل ل تاللاول مفهلللومي اإلدارة والتللدبير فللي اللالللة الهرةيللة كمنحلل  أولإ وكللل ل  

وعليلللل خر لللح  درا لللة المفهلللومين اف للليهما للللدأل الماه لللين ا ا لو ك لللواي والفراكفلللواي كمنحللل   لللان  
 الاتائج أهمهاا الدرا ة ب ملة من

يقابلللل فللي اللاللة الهرةيللة التلدبير والمقوللود نللل تطبيلل  الم للال  Managementأن مفهلوم اإلدارة  
المهرفللللي والمهللللارأل وال لللللوكي اال تمللللاعي والنهللللد البيئللللي فللللي الم للللاالح اإلداريللللة المختلفللللةإ وأن نقيللللة 

م فقل  للتهبيلر علن عمليلة تافيل  الموطلحاح ا خرى الم تهملة في اللاتلين الفرا لية واالا لي يلة ت لتخد
ومتانهللة ا عمللال اليوميللة وهللي مللا اقوللد نللل عرةيبللا الت لليير واإلدارةإ كمللا أن هلل ل ا خيللرة تطللل  علللى 
القائمين نالتدبير وعلى المكان ال أل يمارا فيلل التلدبير  وةالاعب عللى ملا  لب  أوولح الدرا لة نا لتخدام 

للا للتلوللي  اللاللوألإ و  التلوللي  للموللطلحاح الهلميللة الم للتخدمة فللي اللاللة الهرةيللة المفللاهيم اإلداريللة وفقب
 والقادمة  لياا من اللااح ا خرىإ حتى ال يحو  خل  بين المفاهيم الهلمية 
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 والتدبير اإلدارة يمو التأصيل النظري لمفه
حياتللل وأ للرتل وم تمهللل ودولتللل نهمليللة  تميلل  اإلا للان عللن غيللرل مللن الكائاللاح الحيللة فللي ترتيلل 

نلللاخت ي  ل  هلللودل ال ماعيلللة المتفاوتلللة والمختلفلللةيلللتو و ت للليير أملللورلإ ال وهلللي اإلدارة نايلللة أ وهريلللة 
تكت ل  ف ةإاشلودمال ياهلدا لوولول بهلا  للى تحقيل  او  ت مهها وأاواعها وأفكارها واحتيا اتهلاإ م توياح

م عللدة أفلللراد اإلدارة أهميتهللا مللن أهميللة م للاالح تطبيقاتهللا المختلفللة والمتهلللددةه فكلل  اشللا   ا للااي يضلل
وتت ايللد تلا م  للوكل وتضلنطل وتو لل وللو  تحقيل  ا هلداي التلي ا تمهلوا ملن أ لهلاإ يحتلا   للى أدال 

فلللي  اعتملللاد الم تملللا عللللى ال هلللود ال ماعيلللة المتداخللللة فلللي ع  اتهلللا والمهقلللدة هللل ل ا هميلللة كلملللا ت ايلللد
لفللةإ ومو هللة الم تمللا المتهللاونإ نلللن اإلدارة و لليلة ا  للرة المت  اللايتفلل  مه ومه للم النللاح ينإ طبيهتهللا

والمحققللة للرفاهيللة الم تمهيللة والتاميللة الم للتدامةإ  إومرشللدة الحكومللة الرشلليدةإ ورائللدة التقللدم اال توللادأل
والنلاح ين فللي  للهيهم  وهلي و هللة الهلمللاعوالحولن الحوللين فلي موا هللة ا خطللار الداخليلة والخار يللةإ 

والمت حقةإ وعلى الرغم من ه ا االتفاق حول أهمية  يهةلمهال ة مشاك  الهور وموا هة التايراح ال ر 
ااا ال اتف  على مدلوالتها اللاويةه فا د الماهج ا ا لو ك واي ي تخدم مفاهيم تختلل  فاتطبي  اإلدارة 
 كفواي اعن الماهج الفر 

ا الدول الهرةية تختل  فلي ملا بياهلا فلي ا لتخدام مفهلومي اإلدارة والتلدبير ح ل  تل  رهلا وا د أيضب
الماه ين ال الفي ال كرإ ونح   ا تهادها وفقبا لما تمتلكل من مورو  شهبي وتلوي  لاوألإ والمتتنا ن

لللللدارة ملللن المتخوولللين والمهتملللين  لللي د اخت فبلللا كبيلللربا فلللي ا لللتخدام مفرداتهلللا فتلللارة ا لللتخدم اإلدارة 
 لي د أن مفهلومي التلدبير بل   هوأخرى ا تخدم التدبير وملرة الت ليير بخلل  واضل  فلي تهريل  مفاهيمهلا

بياملا اللدول الهرةيلة ا خلرى ت لتخدم  يالفراكفلوان عللى اللدول الهرةيلة المتنهلة للملاهج يوالت يير مقولور 
هللي مترادفللاح لمهاللى  مفهللوم اإلدارة فقلل إ فمللا هللي حقيقللة هلل ل المفللاهيم الت لليير والتللدبير واإلدارة  وهلل 

تلللل  وهللل  يو لللد لهلللا أوللل  فلللي اللالللة الهرةيلللة  أم أاهلللا ب ا م لللتق ب  ىواحلللد  أم أن لكللل  مفهلللوم ماهلللا مهابللل
ا تهاداح من نها التر ماح  ه ا ما اهلدي  للى مهرفتلل ملن خل ل التهلري عللى أول  هل ل المفلاهيم 

إ متاللاولين مفهللومي اإلدارة والتللدبير ومللا الهرةيللةو الفرا للية واالا لي يللة  احاللاللكلل  مللن وا للتخداماتها فللي 
 يومفللاهيم اإلدارة والتللدبير فللي الماه للين الفراكفللوامنحلل إ الهرةيللة فللي  فللي اللاللة يتولل  بهللا مللن مفللاهيم

   ان  في منح   يوا ا لو ك وا
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 المبحث األول
 العربي مفهوموالتدبير في ال اإلدارة 

تلللل رح الك يلللر ملللن اللللدول الااميلللة وملللن ضلللماها اللللدول الهرةيلللة نملللا يوللللها ملللن اللللدول الولللااعية 
ل هللل ل ا شلللياع المفلللاهيم ال يا لللية واال تولللادية واإلداريلللة وفلللي كللل  الكبلللرىه فلللي كللل  شللليع تقرينبلللا وأو 

الم االحإ فهم  النها على  ضافة ه ل المفاهيم  للى ملا يمتلكلول ملن ملورو  لالوألإ ونهضلهم اآلخلر 
لللا لتحللل  مكلللان مفلللاهيم اللالللة الهرةيلللةإ وهالللا يتو للل  عليالللا الو لللوي عللللى التلولللي  اللالللوأل  ا لللتبدلها تمامب

والتلدبير  إالتدبير وما يتول  بهملا فلي لاتالا الهرةيلةإ متالاولين اإلدارة فلي المطلل  ا وللمفاهيم اإلدارة و 
 في المطل  ال ااي لمهرفة حقيقة مدلولها وا تخداماتها في الوا ا الهرةي 

  :المطلب األول: مفهوم اإلدارة
 هلل يلدورإ المودر من الفه  أدار ال أل يهاي في اللاة أدار الشيع أأل  وموطل  اإلدارة ه ن 

إ موللطل  اإلدارة علللى ال هللا  اللل أل يقللوم نالتللدبيرو للد يطللل   (8)نمهاللى ا للم وتهاطللا ا مللر وأحللا  نلللإ
ا ومال  اع ا م الدار ال أل يهاي  المكان ال أل ي ير ويو ل شةون م تخدميلإ و د أطل  لفت اللدار أيضب

يإ ودار المللل  ودار الهلللوم ودار علللى ال هللاح الحكوميللة والهامللة م لل  الللدوائر الحكوميللةإ ودائللرة ا و للا
الاشللر وةيلللح الملللال وكلهللا تهالللي المكلللان اللل أل يلللتم فيلللل التللدبيرإ فملللن حيللل  اللاللة تهالللي اإلدارة ال هلللا  

 المكل  نالتدبير والمكان ال أل يتوا د فيل ه ا ال ها  

ةًَ أأإِلَّا أَنْ أَنُوا َْ}و د ورد مفهوم اإلدارة في القرآن الكريم فلي موضلا واحلد  لال تهلالي  َِجَا ًََ أََ ِاِ

 لاع فلي تف لير ال ليوطي  ال إ و (282 -) ورة النقرة {َودِيةُوننهَ أبَي نَُوم أفنلني سَأعَلني ُوم أجُنَ حٌأَنلَّ أَنُْتوبُ هَ 
ا بيد تديرواها بياكمإ ف  تتطل  اإل نلاح نالكتانلة والشلهادة وال  هأن تكون ت ارة حاضرة تديرواها يهاي يدب

م كتابتهللا كواهللا حاضللرةإ والشللاهد هاللا أن مفهللوم اإلدارة ي للتخدم فللي ا مللور اآلايللة حللر  عللليكم مللن عللد
فللي مفهللوم اإلدارة ومهاللى هلل ا أن  (8)هأو الا للر فللي عا نللة ا مللر إالحاضللرة التللي ال تطللل  نهللد الا للر

أ رها  في ا مور اآلاية اليومية الحاضرة التي ال تتطل  التخطي  للم تقب إ وياتهي فق  ي تخدمالهرةية 
  ا عمال اليومية للهاملين(  افي نااتهاع  دارتها م   اإلدارة اليومية للهمال )ت

واتي للة لتللل ر الللدول الهرةيللة نمللا اقلل   ليهللا مللن مفللاهيم وموللطلحاح اللاتللين الفرا للية واالا لي يللة 
 وارح هي المتداولة تهريفبا وممار ةإ وماها  اعح التهاري  اآلتيةا

علللن اتخلللا  القلللراراح وولللياغة ا هلللدايإ وت ميلللا  الم لللةولالاشلللا  اهلللا  لللل  فقلللد عرفلللح اإلدارة نل
لتحقي  امو الما ملة وا لتقرارهاإ علن طريل  م موعلة ملن وفاعلية الموارد المطلونة وا تخدامها نكفاعةإ 

   أهمهاا التخطي  والتا يم والتو يل والر انة والتقويم إالو ائ 
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 ن ا ريلللة المرفللل  الهلللام وملللا يتفلللر  عاهلللا ملللن أحكلللام ألا ونالا لللنة لللللدارة الهموميلللة يقلللول الطملللاو 
اإلدارة و  (8)إومنلاد  هلي مللن ولاا القللااون اإلدارأل الفرا ليه وال مقابلل  لهلا فللي الا لام ا ا لو ك للواي

هالي فلي اللالة اإلحاطلة  مللةإ ويقلال عللى الهملوم ي الل ألالمراف  الهمومية  اعح من الهموم الهامة أو 
مرافل  الهاملة هلي مبلرر و لود اإلدارة ملن أ ل  االطل   بتلل  المرافل  وتحقيل  وال (8)إأأل نشك    مالي

متا اإلدارة نامتيا اح ال لطة الهامةإ فمودا ية تالخدماح الهامة أو الهمومية لفائدة ال مهور الماتفاإ وت
و لللودة  اإلدارة وشلللرعيتها ال يا لللية والقااوايلللة تلللرتن  نللللداع ا اشلللطة المرفقيلللة التلللي تمار لللهاإ ونطبيهلللة

ملللن أو للل  وا نلللاح اإلدارة الهمللل  عللللى ضلللمان  يهلللدلللل ل   هالخلللدماح التلللي توفرهلللا وتةديهلللا لل مهلللور
 (5)ا تمرارية المراف  الهامة وتلمين االحتيا اح الهامة التي أاشئح من أ لها على و ل الدوام 

 (6)وا  ا حللاا موطل  المرف  الهام و داال يتضمن الهااور اآلتيةا

ا نقود  شنا  رغنة  ماعية وأداع خدمة عامة ك  مرف  عام يق -1  وم أ ا ب

 ه ل الخدمة تةديها نوفة أ ا ية الدولة أو الهيئاح التانهة لها  -2

هلل ل الخدمللة تللةدى عللن طريلل  مشللرو ه  للل   ن كلل  مرفلل  عللام هللو ما مللة تتكللون مللن م موعللة  -3
 و ائ  أو أشخاو ومواد مرتنة ترتينبا  داريبا  داع الخدمة 

 يخضا لقدر مهين من القواعد القااواية تحكم  يرل  وك  مرف  عام -4

يمكااا نهد هل ا التمهيلد أن اهلري المرفل  الهلام نلالل مشلرو  يهمل  نلاطراد واات لامإ تحلح  شلراي و 
 ر ال الحكومةإ نقود أداع خدمة عامة لل مهورإ ما خضوعل لا ام  ااون مهين 

لخاوللة نا للتقطا  ا فللراد واالحتفللا  بهللم م موعللة الاشلاطاح ا االمللوارد النشللرية نلاهلل ةر اد هلري تو 
 (7)وتطويرهمه نارا تحقي  أهداي الما مة وأهداي ا فراد 

و لد  كلر  (1)إيهاي الطريل   للى الملاع و مههلا ملواردإ ملورد اللر قإ نلا  اللر ق  اوالمورد في اللاة
 أوَََدَأمَا ََأمَاد يَ َأوَجَادَأوَلنم اأ}أاالمورد في القرآن الكريم في موضهين و لاعح نمهالى ملورد الملاع   لال تهلالي

  والمقولود نلالورد نك لر اللواو الال ول عللى مكلان (23 ايلةاآل إ لورة القولو) {عَلني هِأَوم ةًأمِ َأالن  سِأيَس قو َْ
أل يتوا د فيل الماع الموردة نضم الميم وفت  الراعإ و ال تهالى مخبربا عن فرعون  الماعإ ويقال للمكان ال

اللورد  للد  -( 88 ايلةاآل إ للورة هلود) {مُأقن  مَااهُأيَا  مَأالْقِيَ مَاةِأفناادنو ََدَهُمُأالن ا ََأوَبِااِْسَأالْا َِ دُأالْمَا  َُودُيَقْادُ}ا وأتناعلل
وَننسااُ  وأالْمُج ااةِمَِِأإِلناانأجَهَاان مَأ}ا يكللون نمهاللى الللورود و للد يكللون نمهاللى المللورود عليللل كالمللاع  للال تهللالى

 لللال  إإ فيكلللون مولللدراإ و لللد يكلللون نمهالللى اللللواردإ الللل أل يلللورد عليلللل(86 إ اآليلللةاملللريم) لللورة  {وَِ د ا
ولللاح  الكشلللايا اللللورد الملللورود الللل أل حوللل  ورودلإ فشلللنل د تهلللالى فرعلللون نملللن يتقلللدم اللللواردة  للللى 
المللاعإ وشللنل أتناعللل نللالواردين  لللى المللاعإ  للم  للال بللئا الللورد اللل أل يوردواللل الاللاره  ن الللورد  امللا يللراد 
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ومولادر اللر ق ويقلال  إمولادر ال ول الملاع يللويطلل  عللإ طش وتبريد ا كنادإ والاار ضلدلت كين اله
موارد الخ ياة ما يدخ   ليها من مالإ والموارد المالية والموارد المائيةإ ومال  اع مولطل  ملوارد نشلرية 

ل و مودر الر قه أأل المودر اال توادألإ وتهايأيهاي مودر الحوول على ه ل الموارد ال أل  ا أيضب
 (9)ما يدخ   لى الما مة من نشر وي يد من  اتا يتها 

 ميللا الاللاا اللل ين يهملللون فللي الما مللة  Resources Humansوالمقوللود نللالموارد النشللرية 
رة للاع ومرةو للينإ واللل ين  للرى تللو يفهم فيهللا  داع كافللة و ائفهللا وأعمالهللا تحللح م لللة هللي  قافتهللا 

امللللاطهم ال لللللوكيةإ وم مللللو  الخطلللل  وا ا مللللة وال يا للللاح التا يميللللة التللللي توضلللل  وتضللللن  وتوحللللد أ
واإل راعاح التي تا م أداع مهامهمإ وتافي  اتائج ملمو ة من خ ل و ائ  الما مةإ فلي  لبي  تحقيل  

 (80)الم تقبلية  اال تراتي يةر التها وأهدافها 

 المطلب الثاني: مفهوم التدبير:
يدبر ا مر من ال ماع  للى ا }ر من موضا  ال تهالي كر مفهوم التدبير في القرآن الكريم في أك 

ا (إ و وللل تهلالي5 ايةإ اآل) ورة ال  دة {ا را  م يهر   ليل في يوم كان مقدارل أل   اة مما تهدون 
يلدبر ا ملر ا }( و لال تهلالي2ا يلةإ اآل) لورة الرعلد {يدبر ا مر يفو  اآلياح لهلكم بلقاع رةكم تو اون }

(إ و ولللل 3ا يللةإ اآل) للورة يللواا {نهللد   اللل  لكللم د رةكللم فاعبللدول أفلل  تلل كرون مللا مللن شللفيا   ال مللن 
أفلل  ا }( و للال تهللالى31 ايللةإ اآليللواا للورة ) {ومللن يللدبر ا مللر ف لليقولون د فقلل  أفلل  تتقللون ا }تهللالى

( و للال 82ا يللةإ اآل) للورة الا للاع {ايتللدبرون القللرآن ولللو كللان مللن عاللد غيللر د لو للدوا فيللل اخت فللا ك يللرب 
        (88)إ ومال  ول  ريرا(24 إ اآليةا) ورة محمد{ أف  يتدبرون القرآن أم على  لو  أ فالهاا }تهالى

م الالالالَر َحت الالالال    صالالالاليَب   َّ  َفالالالالت َتَت الالالالوََّ ال
 

 

 َتالالالالالالالالالالالَدب را ِإال   اأَلمالالالالالالالالالالالرَ  َتعِرفالالالالالالالالالالالوََّ  َوال
 

ا لللدى الهللوام مللن الاللاا حتللى و تاللا  والتللدبير فللي ا مللر حقيقتللل التفكيللرإ وهللو اللل أل  لل  م للتخدمب
 ل إ وكلهلا نمهالى واحلد تهالي التفكيلر نالكيفيلة التلي أفيقالا دبلر الفللواإ ودبلر الهمل إ ودبلر ر  إالحالي

   في  ودار فه  متقن في أولل وأخرل إتو ل بها ا مر

أن التللدبير كللان هللو  هالم حللت مللن اوللوو القللرآن الكللريم ومللن المللورو  فللي التللرا  اإل لل ميو 
نبلا علن ماي  هل ا المفهلوم ول الشائا في الحياة الهاملة والخاولة عالد الهلر إ وملا  لل   ل  المفهوم المتدا

اللللدول الهرةيلللة  للللى و تالللا الحاضلللر وخاولللة اللللدول المتنهلللة للملللاهج ا ا لو ك لللوايإ عللللى اللللرغم ملللن 
للالوا للا علللى الم للتوى الهللام والخللاو ا للتهمالل  ى فللي شللةون الدولللة وال اللده وماهللا علللو للتللدبير  امفهومب

 -635 ماعللة ) ابللنللمللام  (تحريللر ا حكللام فللي تللدبير أهلل  اإل لل م) للبي  الم للال ال الحوللر كتللا  
حكام الحر  والقتال وا  لرى والاالائم والولل  والموادعلةه وهلو  هل( ال أل أولى فيل اهتمامبا كبيربا  333

لللو ارةإ واإلمللارة علللى الللن دإ مللا ياللدر  اآلن فللي القللااون الللدولي واله  للاح الدوليللةإ كمللا  كللر فيللل تقليللد ا
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 دراسة تحليلية 

واإلمارة على ال هادإ والوالية على القضاع والم الم والوالية على  ماملة الوللواح والحلج ووضلا ال  يلة 
تفللريج )وكلل ل  كتللا   (88)إوالخللرا إ وأحكللام ال للرائم والح للنةإ وهللو مللا ياللدر  اآلن فللي اإلدارة الهموميللة

للا مللن تلللاري  للرشلليدأل ملللن الهولل (الكللرو  فللي تلللدبير الحللرو  ر المملللوكي الللل أل تاللاول فيللل  اانبلللا مهمب
 (88)الحرو  عاد الهر  والم لمينإ وكيفية تدبيرها 

ويهلللري التلللدبير نلالللل م موعلللة ملللن التقايلللاح والمالللاهج أو ا  لللالي  الم لللتهملة فلللي تو للليا دائلللرة 
اإلا للان  كمللا يهللري نلاللل اشللا  يخللتو نللل إتشللاي  المللوارد الماتشللرة فللي أفلل  تحقيلل  أهللداي الما مللة

يمار ل في حياتل المهايلة واليوميلة نايلة تحقيل  اتلائج ملمو لة ملن خل ل أهلداي محلددة ومهيالة م لنقباإ 
ويمكللن  دراكهلللا بوا للطة اخنلللة مللن ا شلللخاو يشلللكلون م موعللة أو فر لللة متخووللة تتمتلللا نالكفلللاعاح 

 (88)والمهاراح ال  مة 
ا نلال تدبير يهدي  لى تمكلين المقاوللة فلي ا لو لح الماا ل  ملن أعلوان يتلوفرون عللى ويهري أيضب

 (85)التلهي  والتحفي  الماا   للقيام نالمهام الكفيلة بتحقي  ا هداي وتطوير المقاولة 

 المبحث الثاني
 اإلدارة والتدبير في المفهوم الفرنسي واالنجليزي  

  من حيل Management, Administrationتشتر  اللاتان الفرا ية واالا لي ية في مفهومي 
ا التياًيلللللا  ا اا لي ًيلللللاإ وا خلللللر مولللللطلحب  كلملللللةأتلللللي ملللللن أوللللل  اال لللللتخدامه    يهلللللد ا ول مولللللطلحب

 Administrare ماللل   حي ا لللتخدمتلللالإ و  لللةيللكا هالللي التو يلللل والقيلللادة إلدارة ا  لللرار المقد لللةتي تلللال
  اختلل  مههلم فه  له ل المفلاهيم الدالللة اف لها اال لتخدام واف لل فلي هلاتين اللاتلين  وهل (16)مإ1383

فلي اال للتخدام والداللللة  هل ا مللا  للاحاول مهرفتللل ملن خلل ل درا للة مفهللوم اإلدارة فلي اللاللة الفرا للية فللي 
المطلللل  ا ولإ وكللل ل  مفهومهلللا فلللي اللالللة االا لي يلللة فلللي المطلللل  ال لللاايإ نايلللة التهلللري عللللى حقيقلللة 

   الهرةية   ا تخدام ه ل المفاهيم ومدلوالتها ومقاراتها نما هو  ائد في لاتاا

  في اللغة االنجليزية: اإلدارة مب األول: مفهو طلالم
لللبوولللفل  هلللر هلللو فلللي ا وللل  مولللطل  اا ليللل ألإ ا Managementمولللطل  اإلدارة  ن   اعلمب

 ول مللرة اتي للة لل للورة الوللااعية وفل للفة الرخللاع اال تمللاعي التللي شللهدتها الللدول الوللااعية فللي اهايللة 
لبوولفل   ر ةل اد االهتمام نهلم اإلدارة و حي  الهشرين ة القرن عالقرن التا ا عشر وةدا تباتلل حركلة  اعلمب

 -Frederick Winslow Taylor  (1856 اإلدارة الهلميللة التللي ت عمهللا فريللدري  ويا لللو تللايلور
وما تتو  نل من مفاهيم وموطلحاح وا تمرح في تطور م تمر  (إ وماها ااتشر مفهوم اإلدارة1815

 الكبرى حتى يوماا ه ا  من  ب  الدول الوااعية
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 دراسة تحليلية 

فماهللا  دارة ا عمللال )الاشللاطاح  هللاح لل  م للاالح تطبيقو للد تهللددح ا للتهماالح مفللاهيم اإلدارة 
دارة الم تشللفياح  اال توللادية م لل   دارة المة  للاح والشللركاح والموللااا التللي ت للهى لتحقيلل  الللرة إ وا 

للة الحار لة والمرا نلة مم للة نالقضلاع وا ملن واإلدارة الفاد ية(إ ونهد تو ا اشا  الدولة وااتقالها ملن الدو 
 لللللى الدولللللة المافلللل ة بوا للللطة المرافلللل  الهموميللللةه التللللي تللللدخلح نشللللك  مناشللللر فللللي كلللل  ماللللاحي الحيللللاة 
اال توادية وال يا لية واال تماعيلة وال قافيلةه ااتقل  مفهلوم اإلدارة  للى المرافل  الهاملة التلي تهالى بتلدبير 

إ واإلدارة الدولية التلي تحلدد وتلا م ع  لة تحح م مى اإلدارة الهامة أو الهمومية الشلن الهام في الدولة
  )اإلدارة ا مريكية(كقولاا إ وأونحح اإلدارة تقرن نا م الدولة نهضها ما نهاالدول 

لللو  و لللل  فلللي محاوللللة  ا ملللن تهريفلللاح اإلدارة ملللن أرةابهلللا وكنلللار علمائهلللاه لللاقوم نا لللتهراا نهضب
 (87)وهي كاآلتيا إأك ر تكام ب للتوو   لى تهري  

اإلدارة هي القيام بتحديلد ملا هلو مطللو  عمللل ملن الهلاملين نشلك  ولحي   لم التلكلد ملن  :تايلور
 .أاهم يةدون ما هو مطلو  ماهم من أعمال نلفض  وأرخو الطرق 

 .اإلدارة هي عم  القيادة التافي ية :دافيز

ل    هد حتى يمكن تحقيل  أ ولى  لهادة اإلدارة هي فن الحوول على أ وى اتائج ن ا ون مي
 .لك  من واح  الهم  والهاملين ما تقديم أفض  خدمة للم تما

نالم لتقب  ويخطل  بالاع عليللإ ويلا م ويولدر تهالي اإلدارة نالا لنة للملدير أن يتانلل ا هارى فلايول
 .ا وامر ويا   ويرا  

اإلدارة و يفللة فللي الوللااعة يللتم نمو بهللا القيللام بر للم ال يا للاح والتا للي  بللين أاشللطة  :ّالاليلدوَّ 
اإلاتللا  والتو يللا والماليللة وتوللميم الهيكلل  التا يمللي للمشللرو  والقيللام نلعمللال الر انللة الاهائيللة علللى كافللة 

 . أعمال التافي

 ن اإلدارة فن ياحور في تو يل وتا لي  ور انلة علدد ملن ا شلخاو إلا لا  عمليلة  :ول م هوايت
 .محددة أو تحقي  هدي مهلوم

اإلدارة هي الو يفة التي عن طريقها يتم الووول  لى الهدي نلفض  الطلرق   1991:ل فنجستوَّ 
 .حة للمشرو وأ لها تكلفة وفي الو ح الماا   و ل  نا تخدام اإلمكااياح المتا

والتللي  Management للادإ وماهللا  للاعح  – للاا  -التللي تهالليا دبللر Manageوأولل  اإلدارة 
اال تخدام الفهال والك ع للموارد النشرية والمادية والمالية والمهلوماح وا فكار والو حه نلاها  (81)تهري

نالرا تحقيل  ا هلدايإ  هانلةمن خ ل الهملياح اإلدارية المتم لة فلي التخطلي  والتا ليم والتو يلل والر 
وهللل ا المفهلللوم يتضلللمن الللوعين ملللن اإلدارة ح للل  الم لللاالح التلللي تطبللل  فيهلللا اإلدارةه فلللا ا طنقلللح فلللي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%89_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%84
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 دراسة تحليلية 

الاشلللاطاح اال تولللادية  لللميح  دارة أعملللال وا  ا طنقلللح فلللي اللللو اراح والمولللال  الحكوميلللة  لللميح  دارة 
 human resourcesرد نشلللرية ا  رالللح نللللالموارد النشلللرية  للللميح  دارة مللللواا  و إ أو عموميللللة عاملللة

 and general management ,management  وكلل لmanager  رئلليا -التللي تهاللي مللدير- 
 إ وتطل  على ال واع في اإلدارة الهمومية أو  دارة ا عمال (89)مدبر

عللى اإلدارة والموللحة والمرفل  واشلت  ماهلا مفهلوم حكلومي  Administration ويطل  مفهوم  
ماهللا   ويلللتي (80)التللي تهاللي المللدير administrator إ واشللت  ماهللا كلمللةstrativeAdminiأو  دارأل 
أو  مشلرو  ت لارأل   دارةنمهالى الملدير واللف لان يطلقلان عللى الشلخو الل أل يتلولى   Adminاختولارا  

يطلل  عليهلا  Public – Sector نالقطا  الهامإ وا  ا  وراح شخو ال أل يدير وكالة حكومية أو و ارةال
 Businessإ وتطلللللل  علللللى  دارة ا عمللللال Public – Administrationالهموميللللة ة اإلدار 

Administrationوه ا يةكلد لالا أن ملدلول  إManagement إ Administration  واحلده وك هملا
تقومان نالو ائ  اإلدارية اف هاه وي لتخدمان عللى ال لواع فلي اللالة االا لي يلة للدالللة عللى اإلدارة فلي 

 .او أو الهامإ و د يقتور نهضهم على ا تهمال ا خير للداللة على القطا  الهامالقطا  الخ

وا  ا كللان ملللن غيلللر ال للله  تحديلللد الحلللدود الحقيقيللة بلللين المرفللل  الهملللومي والقطلللا  الخلللاوإ فلللان 
وملن  (88)إالمةكد هو أن ه ل الحدود ي   أن تنقلى حلدود متحركلة وغيلر  املدة ح ل  ال ملان والمكلان

مهلللين يمي هملللا  م  بلللين و ائفهلللا نشلللك  أدقه ويوللله  مههلللا التمييللل  بياهملللا نمفهلللو  لللم يوللله  التفريللل
 نهضهما عن نها 

 المطلب الثاني: مفهوم اإلدارة في اللغة الفرنس ة:
هللو مفهللوم أا لللو أمريكللي تللر م  لللى  Managementيللرى أاوللار المللاهج الفراكفللواي أن مفهللوم 
إ وتهلري La gestion  وتتضلمن فلي طياتهلا مفهلوم الفرا ية من  ب  اإلداريين وهي كلمة أو ا وأشلم

الماا ماللح نلاهللا الممار للة التللي تت للل احللو تطبيلل  المكت للناح الفايللة والمهرفيللة المرتنطللة نللالتوا أل مللا 
  (88)اله  اح اإلا ااية وال ماعية والبيئة المحيطة 

 management دارة عامللللة اآلتيللللةا  عللللن المفللللاهيمنالفرا للللية ومفهللللوم الماا ماللللح يهبللللر بهللللا 

general  أو  دارة عموميللةmanagement public  دارة شللةون المللو فين  Management deوا 

personnel  دارة أعمال  management اال تراتي يةواإلدارة  management des enterprisesوا 

stratégique  دارة المشلاريا دارة ال لودة  management de projetوا   management de laوا 

qualité  ومن ه ا المفهوم اشتقح كلمةmanager  

إ واطللل  علللى اإلدارة L'administration du personnelي للتخدم مفهللوم   اف للل ونللالمهاى
دارة ا عمللال اف للإ  publique  administration الهموميلة نللالمفهوم  administration desوا 
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affaires  ومال يلتي مفهلوم  دارألAdministrateurهلوم بياملا يهلري مف إLa gestion  أالل مهال لة
لحالة البياااح التي تم  مهها وماف با للقراراح والتهليماح بوتيرة متااغمة ملن خل ل تهبئلة و يلادة الملوارد 
ا الت يير والممار ة والدراية المتخووة في  دارة ا عملال  النشرية والو ائ  الماديةإ كما يقود نل أيضب

 laو لللاع مالللل الت للليير الهمللللومي  (23)لم للللاالح اال تولللادية(إوا -نولللفة عاملللة )ا عملللال الت اريلللة 

Gestion Publique  م ملن طلري الليبلراليينإ لليقلو ملن الفلوارق  1831المقاب  للدارة الهمومية فلي
يهري مفهلوم  دارة و  (88)بين اإلدارة  الهمومية والخاوة في م ال الر انة على تافي  القراراح وا هدايإ

نلاللل  للل  الاشللا  المتولل  نمكواللاح  (85)عاللد الفرا لليين  n du personnelLa gestioالمللو فين 
 La الم لار المهاللي مللن تو يلل  وتكللوين وتاقللي  وأ لور وتر يللاحإ كمللا يهللري تللدبير المللوارد النشلرية 

gestion des ressources humaines  نلال التطوير فلي ا اشلطة وا عملال وتاميلة الهلاملينإ الل أل
ا  هلليا تحديللد االحتيا لللاح الو يفيللة مللن الملللوارد النشللرية وا للتقطابهم وتاميلللتهمإ ياباللي علللى    للة أالللو 

  وتطبي  ا  لو  التو هي في التدبير

 la Gestionاإلدارة الهموميللة  للداللللة علللىLa gestion لمفهللوم الفرا للي هلل ا ا وي للتهم 

Publique  دارة المهرفلةو  La gestion des connaissances (en anglais Knowledge ا 

Management)   دارة المشللرو دارة الو للح  Gestion de projetوا   La gestion du tempsوا 
دارة الشللركاح  دارة  la gestion financiereواإلدارة الماليللة  la gestion des entreprisesوا  وا 

دارة ا عمللال  la gestion des risquesالمخللاطر  دارة ا مللوال la gestion des affairesوا   وا 
دارة la gestion des finances publiques الهموميلة   La gestion du personnelملو فين ال وا 

دارة الملوارد  la Gestion  والتلدبير التلو هي إ gestion des ressources humainesالنشلرية وا 

prévisionnelle des emplois et des competences (88)  

هلللو  Administrationوالتلللدبير فلللي فرا لللا أن مفهلللوم ا لللتخلو ملللن ا تهراضلللاا لمفهلللوم اإلدارة 
ا  دم ا تخدامبا فلي فرا لا وكلان يهبلر نلل علن كل  المفلاهيم اإلداريلة نكافلة م االتهلا ودون تمييل إ ونهلد 

واللل أل لللم يكتفللي  Managementال للورة الوللااعية ومللا وللاحبها مللن تايللراح  هللر المفهللوم االا ليلل أل 
اما  ه   لى أنهد من  ل  وهو مراعاة ال اا   بتو ي  المهاري الا رية اإلدارية في اإلدارة وح  إ وا 

ال لوكي الشخوي وال ماعيإ ودرا ة البيئةإ فكان ه ا الموطل  هو ا و ا وا شم إ وأون  يتداول 
ا  دارًيا في ك   دارة تطل  مراعاة ك  تل  ال واا إ ويحتوأل فلي طياتلل كل ب ملن مفهلومي بووفل  مفهومب

Administration  وla Gestion  اللللل ان يقتولللران عللللى اإلدارة التلللي تطبللل  المهلللاري والمهلللاراح
المكت للللللللنة اإلداريللللللللة دون الحا للللللللة  لللللللللى درا للللللللة المللللللللة راح البيئيللللللللة أو ال واالللللللل  ال لللللللللوكيةإ وكللللللللان 

Administration  هو المفهوم ا عم  ب  دخول المفهوم االا ليل ألإ وكلان هلو الم لتخدم للدالللة عللى
دارة ا عمللالإ بيامللااإلدارة الهمو  يخللتو نالداللللة علللى اإلدارة التللي تهاللى بتافيلل   la Gestion ميللة وا 
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ن كللان ال يلل ال هاللا  خللل  عاللد الللنهاإ ال للتخدامهم المفللاهيم ال   للة كمترادفللاح  القللراراح ومرا بتهللاإ وا 
 لمهاى واحد في الداللة على اإلدارة وفي ك  الم االح اإلدارية كما أ لفاا  

 الخاتمة:
هللو المفهللوم اإلدارأل ا عللم وا شللم  كواللل  Management للتاتج مللن كلل  مللا  للب  أن مفهللوم ا

يراعي تطبي  ال واا  المهرفية وال لوكية والبيئية في اإلدارةإ ويكاد يكلون للل اال لتخدام اف لل حاليبلا فلي 
 الللللللل    اللالللللللاح االا لي يلللللللة والفرا لللللللية والهرةيلللللللةه وأخللللللل  ملللللللن مولللللللدر واحلللللللدإ ويللللللللتي نهلللللللدل مفهلللللللوم

Administration  من حي  الهموميةإ ومن  م نقية المفاهيم التي اهبر بها عن   ئياح اإلدارةإ م  ا
ن كلان ال …  دارة المهلوملاح - دارة المشلرو  - دارة المهرفة –اإلدارة المالية  –) دارة ا عمال  الل (إ وا 

 ها ي ال هاا  خل  واض  في ا تخدام ه ل المفاهيم وعدها مترادفاح عاد الن

والمتتنلللا للملللورو  الهرةلللي ي لللد أن مفهلللوم التلللدبير هلللو فلللي ا وللل  مولللطل  عرةللليه ولللليا كملللا 
اح من القرن ية ال مااياعيتوور نها كتا  وما رأل اإلدارة أن المفهوم ا تهملل الارةيون حدي با ما بدا

موميلة والشلموله إ ويللتي نهلدل مفهلوم اإلدارة ملن حيل  الهولم يكن مهروفبا أو متلداوالب ملن  بل  هالماضي
فه ا ا خير ي تخدم عرةيبلا فلي  دارة ا عملال اليوميلة المتم للة فلي اإلشلراي والر انلة عللى تافيل  القلراراح 
وتحقي  ا هداي اليومية للدارةإ ونفه  الايا  الهرةي عن  ائر الهلومه تل ر نما يو   ليل ملن اللدول 

ولللحي  وم لللد  لهللل ل اللللدوله وملللن ضلللماها المتقدملللة وت اهللل  حتلللى مورو لللل اللالللوألإ وا للل  كللل  شللليع 
المفاهيمإ ب  وأون  مفهوم التدبير ال يهري وال يتداول لدى الدول الهرةية حتى يوماا ه ا وخاوة ماها 
المتل رة نالماهج ا ا لو ك وايإ ومه م الدول الهرةية تلخ  ك  ما يو   ليها ملن الخلار  حتلى الخلل  

 في ا تخدام المفاهيم 

ا من درا ة المورو  الهرةيإ أن مفهوم الت يير لم ي لتخدم عرةيبلا عللى اإلطل ق كما ا تاتج أيضب 
للداللة على مفهوم اإلدارة والتدبيرإ ولم ي تخدم في الدول الهرةية المتل رة نالماهج ا ا لو ك واي حتى 

اللل أل  (87)يوماللا هلل ا ولللم يلل كر فللي القللواميا المشللهورة الهرةيللة عللدا  شللارة ن لليطة فللي القللاموا الللو ي إ
 la كللر فيللل ) للليرا أأل  هلللل ي لللير(ه وو للودل كللان ا تهلللاد مللن نهلللا التر مللاح للمفهلللوم الفرا للي 

Gestion  ا في الدول الهرةية المتل رة نالماهج الفراكفواي  وخوووب

وفللي ختللام هلل ل الدرا للة الووللفية التحليليللة لمفهللومي اإلدارة والتللدبير فللي كلل  مللن اللاللاح الهرةيللة 
لي يلللةه وةالللاع عللللى ملللا تلللم ا تهراضلللل م لللنقباه أرى أن المفهلللوم الشلللام  وا علللم لللللدارة  والفرا لللية واالا 
Management  يقابلللل فلللي اللالللة الهرةيلللة التللدبيره الللل أل اقولللد نلللل تطبيلل  الم لللال المهرفلللي والمهلللارأل

عليلةإ وال لوكي والنهد البيئي في الم االح اإلداريلة المختلفلة نايلة تحقيل  ا هلداي الماشلودة نكفلاعة وفا
الفرا ية واالا لي ية التي تهتم فق  بتافي  ا عملال  نوأن نقية الموطلحاح ا خرى الم تهملة في اللاتي
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اليوميللة ومتانهتهللا ومرا نلللة تحقيقهللاإ وهلللي مللا اقولللد نللل عرةيبلللا اإلدارةإ كمللا أن مفهلللوم اإلدارة فللي اللالللة 
لل ا علللى المكللان اللل أل يتوا للد فيللل هلل ا الهرةيللة يطللل  علللى ال هللا  اللل أل يقللوم نالتللدبيرإ كمللا يطللل  أيضب

 ال ها  

 التوص ات:
 اناآلتيوعليل يووي الناح  

الهمللل  عللللى تلولللي   ميلللا المولللطلحاح الهلميلللة الم لللتخدمة فلللي اللالللة الهرةيلللة وأوللللها ير لللا  للللى  -
 اللااح ا  ابيةه حتى ال اقا في خل  حول ه ل المفاهيمإ وتو فها في غير مدلولها الحقيقي 

دارة نالموللطل  الوللحي  لهللا وهللو مفهللوم التللدبيرإ و وللر مفهللومي اإلدارة والت لليير علللى ت للمية اإل -
 ا عمال اليومية الروتياية اآلاية 

 ا تخدام مفهوم اإلدارة للداللة على ال ها  القائم نالتدبيرإ وعلى المكان ال أل يمارا فيل التدبير     -
                                                           

 الهوامش:

    25 -24أحمد  ا ي إ المه م  الهرةي )المتقن(إ دار الرات  ال امهيةإ بيروح لباانإ و  مي  أبو اورألإ تحقي  أ/  (1)
  118إو 1883را ا تف ير عبد الرحمن بن الكمال ال يوطيا الدر الما ورإ دار الفكر إ بيروحإ ال  ع ال اايإ  (2)
  25 -23مإ و 1838اد  القااون اإلدارألإ دار الفكر الهرةيإ القاهرةإ  ليمان محمد الطماوألإ من (3)
  381 مي  أبو اورألا المه م الهرةي الموور) المتقن (إ مر ا  اب إ و  (4)
د/ عبد د اإلدري ليا الو يفلة التلطيريلة والتاميلة للمرافل  الهاملة فلي الخطلا  اإلول حي الر لمي وتحلدياح المرحللة  (5)

  31إ و 35م إالهدد 2112المار إ الم لة المارةية للدارة المحلية والتاميةإ االاتقالية ن
 25 -23 ليمان محمد الطماوألا مناد  القااون اإلدارألإ مر ا  اب  و  (6)
  8مإ و2115إ 2ماوور محمد الهريقيا  دارة الموارد النشريةإ مرك  ا مين للاشر والتو ياإ واهاعإ   (3)
   581مه م المتقنإ مر ا  اب إ و  مي  أبو اورألا  (8)
را ا التف ير الكبيرإ للمام فخر الدين الرا أل أبو عبد د محمد بن عمر بن ح ين القرشي الطبر تاايا دار الكت   (9)

  44ا و إم2114 إالهلميةإ بيروح
 .11، ص1م، ط5002توزيع، األردَّ، ، دار وائل للنّر والاستراتيجيوصفي ع يل: إدارة الموارد البّرية المعاصرة بعد عمر  (11)
 .972م، ص 5002، 3تح يق د/ نعماَّ محمد أميَّ طه: ديواَّ جرير، دار المعارف، ال اهرة، ط –ّرح محمد بَّ حبيب  (11)
را للا بللدر الللدين محمللد بللن  بللراهيم بللن  ماعللةا تحقيلل ا أحمللد الم يللدألإ محمللد ح للن الشللافهيإ تحريللر ا حكللام فللي  (12)

 م 2113ار الكت  الهلميةإ بيروح إ تدبير أه  اإل  مإ د
را ا محمد محملد الرشليدألا تحقيل ا علاري أحملد عبلد الاالي إ تفلريج الكلرو  فلي تلدبير الحلرو إ دار  لهد اللدين  (13)

 م 1885 إ1للاشرإ دمش إ  
  12 -11مإ وإ 2118ع ي  الت يتيا التدبير ال ممرك  وال متمرك إ ماشوراح ودى التضامنإ الرةا  إ  (14)
ل محمد بن التهاميا الو يفة الهمومية المارةية بين وحدة الدور والهدي وتهدد ا ا مةإ أطروحة لاي  دكتورال الدوللة  (15)

 181مإ و2111في القااون الهامإ المار إ 
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  )16(http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration    15 avril 2012 à 19:59.        
 :58ا18ال اعة  2112 بري    15مفاهيم اإلدارة  (13)

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5     
 ا2م ال اعة11/8/3211تدف ا مو ا ا خنار التقاية والمالية تاري   (18)

 http://www.cashflowec.com/news/126.html   
  288مإ و 2114عرةيإ دار ون إ بيروحإ  –روال ا ماعي ا  اموا الم هرإ  ا لي أل  (18)
  13روال ا ماعي ا  اموا الم هرإ مر ا  اب إ و  (21)
مإ الهدد 2112يا من أ   ت ديد المرف  الهامإ ماشوراح الم لة المارةية للدارة المحلية والتاميةإ محمد آياح المك (21)

  28 -28إ الطنهة الرانهةإ و 35
(22) http://experts-entreprises.ifgcnof.com/gestion-et-management-de-projet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Management / 
(23) http://fr.wikipedia.org/wiki/Management 
(24) http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_gestion_publique 
(25) Petit. Bélanger. Benabou. Foucher. Bergeron: "gestion stratégique opérationnelle des       

ressources humaines " Gaëtan Morin éditeur /1993 Canada p6-7. 
(26) Frencoise Kerlan: Guide de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

éditions d'organisation, Paris, 2000, p14, 15.  
 اموا الو ي  من القواميا الحدي ة والتي تل رح ك يربا نالمفاهيم الفرا لية الحدي لةإ وةللد الاشلر لبالان كملا تلم اإلشلارة  (23)
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