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الملخص:
على الرغم من االتفاق الكبير حول أهمية اإلدارة وتطبيقاتها المختلفة في كل مالاحي الحيلاةإ فااالا

خووول للا فل للي الاه ل للين ا ا لو ك ل للواي
لر فل للي مل للدلوالتها ومول للطلحاتها اللاويل للةإ
الحل للت اخت بفل للا كبيل ل با
ب
والفراكفللوايإ و للد ااهكللا هل ا الخ ل ي علللى مفللاهيم اإلدارة فللي الللدول التانهللة لهللا ين الماه للينإ وماهللا
الللدول الهرةيللةه ف هللرح موللطلحاح عللدة للللدارة ماهللا التللدبير والت لليير واإلدارةإ يهللدها نهللا النللاح ين

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 ه ل له ل ل الموللطلحاح أو ل فللي اللاللة وه ل هللي مترادفللاح

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

و للد هللدفح الد ار للة لللى التهللري علللى أو ل ه ل ل المفللاهيمإ وا للتخداماتها فللي اللاللاح اإلا لي يللة

والفرا للية والهرةيللةإ مللن خ ل ل تاللاول مفهللومي اإلدارة والتللدبير فللي اللاللة الهرةيللة كمنح ل

د ار للة المفه للومين اف لليهما ل للدأل الماه للين ا ا لو ك للواي والفراكف للواي كمنحل ل

أولإ وك ل ل

للان وعلي للل خر للح

الد ار ة ب ملة من الاتائج أهمهاا
أن مفهلوم اإلدارة  Managementيقابلللل فللي اللاللة الهرةيللة التلدبير والمقوللود نللل تطبيل الم للال

المهرفل للي والمهل للارأل وال ل لللوكي اال تمل للاعي والنهل للد البيئل للي فل للي الم ل للاالح اإلداريل للة المختلفل للةإ وأن نقيل للة

الموطلحاح ا خرى الم تهملة في اللاتلين الفرا لية واالا لي يلة ت لتخدم فقل للتهبيلر علن عمليلة تافيل

ومتانهللة ا عمللال اليوميللة وهللي مللا اقوللد نللل عر بةيللا الت لليير واإلدارةإ كمللا أن ه ل ل ا خي لرة تطل ل علللى
لاع عللى ملا لب أوولح الد ار لة نا لتخدام
القائمين نالتدبير وعلى المكان ال أل يمارا فيلل التلدبير وةا ب

المفللاهيم اإلداريللة وفبقللا للتلوللي اللاللوألإ والتلوللي للموللطلحاح الهلميللة الم للتخدمة فللي اللاللة الهرةيللة
والقادمة لياا من اللااح ا خرىإ حتى ال يحو خل بين المفاهيم الهلمية
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تمي ل اإلا للان عللن غي لرل مللن الكائاللاح الحيللة فللي ترتي ل

حياتللل وأ لرتل وم تمهللل ودولتللل نهمليللة

وهري للة أال وه للي اإلدارة ناي للة ت لليير أم للورلإ وتو يل لل ه للودل ال ماعي للة المتفاوت للة والمختلف للة ن للاخت ي

م توياح ت مهها وأاواعها وأفكارها واحتيا اتهلاإ والوولول بهلا للى تحقيل ا هلداي الماشلودةإ فتكت ل
اإلدارة أهميتهللا مللن أهميللة م للاالح تطبيقاتهللا المختلفللة والمتهللددةه فك ل اشللا

يحتلا

ا للااي يض لم عللدة أف لراد

للى أدال تلا م للوكل وتضلنطل وتو لل وللو تحقيل ا هلداي التلي ا تمهلوا ملن أ لهلاإ وتت ايللد

ه ل ل ا هميللة كلمللا ت ايللد اعتمللاد الم تمللا علللى ال هللود ال ماعيللة المتداخلللة فللي ع اتهللا والمهقللدة فللي

طبيهتهللاإ ومه للم النللاح ين يتف ل مهاللا نلللن اإلدارة و لليلة ا

لرة المت لفللةإ ومو هللة الم تمللا المتهللاونإ

ومرشللدة الحكومللة الرشلليدةإ و ارئللدة التقللدم اال توللادألإ والمحققللة للرفاهيللة الم تمهيللة والتاميللة الم للتدامةإ

والحولن الحوللين فلي موا هللة ا خطللار الداخليلة والخار يللةإ وهلي و هللة الهلمللاع والنلاح ين فللي للهيهم

لمهال ة مشاك الهور وموا هة التايراح ال ريهة والمت حقةإ وعلى الرغم من ه ا االتفاق حول أهمية
تطبي اإلدارة فاااا ال اتف على مدلوالتها اللاويةه فا د الماهج ا ا لو ك واي ي تخدم مفاهيم تختلل

عن الماهج الفراكفواي

فلي ملا بياهلا فلي ا لتخدام مفهلومي اإلدارة والتلدبير ح ل

تل رهلا

أيضا الدول الهرةية تختل
وا د ب
ا تهادها وفبقا لما تمتلكل من مورو شهبي وتلوي لاوألإ والمتتنا
نالماه ين ال الفي ال كرإ ونح
لر فللي ا للتخدام مفرداتهللا فتللارة ا للتخدم اإلدارة
للللدارة مللن المتخووللين والمهتمللين للي د اخت بف للا كبيل با
وأخرى ا تخدم التدبير وملرة الت ليير بخلل واضل فلي تهريل مفاهيمهلاه بل لي د أن مفهلومي التلدبير
والت يير مقولورين عللى اللدول الهرةيلة المتنهلة للملاهج الفراكفلواي بياملا اللدول الهرةيلة ا خلرى ت لتخدم
مفهللوم اإلدارة فق ل إ فمللا هللي حقيقللة ه ل ل المفللاهيم الت لليير والتللدبير واإلدارة وه ل هللي مترادفللاح لمهاللى

مها لى م للتق ب ب اتللل وه ل يو للد لهللا أو ل فللي اللاللة الهرةيللة أم أاهللا
واحللد أم أن لك ل مفهللوم ماهللا ب
ا تهاداح من نها التر ماح ه ا ما اهلدي للى مهرفتلل ملن خل ل التهلري عللى أول هل ل المفلاهيم
وا للتخداماتها فللي كل مللن اللالاح الفرا للية واالا لي يللة والهرةيللةإ متاللاولين مفهللومي اإلدارة والتللدبير ومللا

يتول بهللا مللن مفللاهيم فللي اللاللة الهرةيللة فللي منحل إ ومفللاهيم اإلدارة والتللدبير فللي الماه للين الفراكفللواي

وا ا لو ك واي في منح

ان
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المبحث األول

اإلدارة والتدبير في المفهوم العربي
تللل رح الك ي للر مللن ال للدول الاامي للة ومللن ض للماها ال للدول الهرةيللة نم للا يو لللها مللن ال للدول الو للااعية
الكب للرىه ف للي كل ل ش لليع تقر بين للا وأول هل ل ل ا ش للياع المف للاهيم ال يا للية واال تو للادية واإلداري للة وف للي كل ل
الم االحإ فهم النها على ضافة ه ل المفاهيم للى ملا يمتلكلول ملن ملورو لالوألإ ونهضلهم اآلخلر
علياللا الو للوي علللى التلوللي اللاللوأل

تمامللا لتح ل مكللان مفللاهيم اللاللة الهرةيللةإ وهاللا يتو ل
ا للتبدلها ب
لمفاهيم اإلدارة والتدبير وما يتول بهملا فلي لاتالا الهرةيلةإ متالاولين اإلدارة فلي المطلل
في المطل

ال ااي لمهرفة حقيقة مدلولها وا تخداماتها في الوا ا الهرةي

ا ولإ والتلدبير

المطلب األول :مفهوم اإلدارة:
ن موطل اإلدارة هو المودر من الفه أدار ال أل يهاي في اللاة أدار الشيع أأل هلل يلدورإ
()8

نمهاللى ا للم وتهاطللا ا مللر وأحللا نلللإ

و للد يطلل موللطل اإلدارة علللى ال هللا الل أل يقللوم نالتللدبيرإ

أيضا المكان ال أل ي ير ويو ل شةون م تخدميلإ و د أطل لفت اللدار
ومال اع ا م الدار ال أل يهاي ب
علللى ال هللاح الحكوميللة والهامللة م ل الللدوائر الحكوميللةإ ودائلرة ا و للايإ ودار الملل ودار الهلللوم ودار
الاشللر وةيللح المللال وكلهللا تهاللي المكللان ال ل أل يللتم فيللل التللدبيرإ فمللن حي ل

المكل

اللاللة تهاللي اإلدارة ال هللا

نالتدبير والمكان ال أل يتوا د فيل ه ا ال ها

و د ورد مفهوم اإلدارة في القرآن الكريم فلي موضلا واحلد لال تهلالي {إِلَّا أَنْأَنُوا َْأَِجَا ًََأََ ِاِ ةًَأ
َودِيةُو نهَ أبَينَُومأفنلنيسَأعَلنيُومأجُنَ حٌأَنلَّ أَنُْتوبُ هَ } ( ورة النقرة)282 -إ و لاع فلي تف لير ال ليوطي ال
أن تكون ت ارة حاضرة تديرواها يهاي بيدا بيد تديرواها بياكمإ ف تتطل
حللر عللليكم مللن عللدم كتابتهللا كواهللا حاضلرةإ والشللاهد هاللا أن مفهللوم اإلدارة ي للتخدم فللي ا مللور اآلايللة
اإل نلاح نالكتانلة والشلهادةه وال

الحاض لرة التللي ال تطل ل

نهللد الا للرإ أو الا للر فللي عا نللة ا مللره

()8

الهرةية ي تخدم فق في ا مور اآلاية اليومية الحاضرة التي ال تتطل
نااتهاع دارتها م

ومهاللى ه ل ا أن مفهللوم اإلدارة فللي
التخطي للم تقب إ وياتهي أ رها

اإلدارة اليومية للهمال (تافي ا عمال اليومية للهاملين)

واتي للة لتللل ر الللدول الهرةيللة نمللا اق ل

ليهللا مللن مفللاهيم وموللطلحاح اللاتللين الفرا للية واالا لي يللة

وارح هي المتداولة تهر بيفا وممار ةإ وماها اعح التهاري

اآلتيةا

فقللد عرفللح اإلدارة نلاهللا ل ل الاشللا الم للةول عللن اتخللا الق ل ارراح ووللياغة ا هللدايإ وت ميللا
الموارد المطلونة وا تخدامها نكفاعةإ وفاعلية لتحقي امو الما ملة وا لتقرارهاإ علن طريل م موعلة ملن

الو ائ إ أهمهاا التخطي والتا يم والتو يل والر انة والتقويم
مجلة جامعة الجزيرة
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ونالا للنة للللدارة الهموميللة يقللول الطمللاوألا ن ا ريللة المرف ل الهللام ومللا يتفللر عاهللا مللن أحكللام

ومنلاد هلي مللن ولاا القللااون اإلدارأل الفرا ليه وال مقابل لهلا فللي الا لام ا ا لو ك للوايإ

()8

واإلدارة

الهامة أو المراف الهمومية اعح من الهموم الل أل يهالي فلي اللالة اإلحاطلة مللةإ ويقلال عللى الهملوم
أأل نشك

ماليإ

()8

والم ارفل الهاملة هلي مبلرر و لود اإلدارة ملن أ ل االطل

بتلل الم ارفل وتحقيل

الخدماح الهامة أو الهمومية لفائدة ال مهور الماتفاإ وتتمتا اإلدارة نامتيا اح ال لطة الهامةإ فمودا ية
اإلدارة وش للرعيتها ال يا للية والقااواي للة تل لرتن ن لللداع ا اش للطة المرفقي للة الت للي تمار للهاإ ونطبيه للة و للودة

الخ للدماح الت للي توفره للا وتةديه للا لل مه للوره لل ل ل يه للد م للن أو ل ل

وا ن للاح اإلدارة الهمل ل عل للى ض للمان

ا تم اررية المراف الهامة وتلمين االحتيا اح الهامة التي أاشئح من أ لها على و ل الدوام

وا ا حللاا موطل المرف الهام و داال يتضمن الهااور اآلتيةا

()5

()6

 -1ك مرف عام يقوم أ ا ب ا نقود شنا رغنة ماعية وأداع خدمة عامة
 -2ه ل الخدمة تةديها نوفة أ ا ية الدولة أو الهيئاح التانهة لها
 -3هل ل الخدمللة تللةدى عللن طري ل مشللرو ه لل

ن ك ل مرف ل عللام هللو ما مللة تتكللون مللن م موعللة

تينا داربيا داع الخدمة
و ائ أو أشخاو ومواد مرتنة تر ب
 -4وك مرف عام يخضا لقدر مهين من القواعد القااواية تحكم يرل
ويمكااا نهد هل ا التمهيلد أن اهلري المرفل الهلام نلالل مشلرو يهمل نلاطراد واات لامإ تحلح شلراي

ر ال الحكومةإ نقود أداع خدمة عامة لل مهورإ ما خضوعل لا ام ااون مهين
وتهلري دارة الملوارد النشلرية نلاهلا م موعللة الاشلاطاح الخاوللة نا للتقطا
وتطويرهمه نارا تحقي أهداي الما مة وأهداي ا فراد
والمورد في اللاةا يهاي الطريل

ا فلراد واالحتفللا بهللم

()7

للى الملاع و مههلا ملواردإ ملورد اللر قإ نلا

اللر قإ

()1

و لد كلر

المورد في القرآن الكريم في موضهين و لاعح نمهالى ملورد الملاع لال تهلالياأ{أوَلنما أوَََدَأمَا ََأمَاديَ َأوَجَادَأ
عَلنيهِأَومةًأمِ َأالن سِأيَسقو َْ} ( لورة القولوإ اآليلةا  )23والمقولود نلالورد نك لر اللواو الال ول عللى مكلان
مخبر عن فرعون
با
الماعإ ويقال للمكان ال أل يتوا د فيل الماع الموردة نضم الميم وفت الراعإ و ال تهالى
وأتناعللا {يَقْادُمُأقن مَاهُأيَا مَأالْقِيَ مَاةِأفنادنوََدَهُمُأالنا ََأوَبِاِْسَأالْا َِدُأالْمَا َُودُ} ( للورة هلودإ اآليلةا  - )88اللورد للد
نسا وأالْمُج اةِمَِِأإِلناانأجَهَاانمَأ
يكللون نمهاللى الللورود و للد يكللون نمهاللى المللورود عليللل كالمللاع للال تهللالىا {وَن اُ
وَِدا} ( للورة مل لريمإ اآلي للةا )86إ فيك للون مو للدراإ و للد يك للون نمها للى الل لواردإ الل ل أل ي للورد علي لللإ للال
وللاح

الكشللايا الللورد المللورود ال ل أل حو ل ورودلإ فشللنل د تهللالى فرعللون نمللن يتقللدم ال لواردة لللى

المللاعإ وشللنل أتناعللل نللالواردين لللى المللاعإ للم للال بللئا الللورد ال ل أل يوردواللل الاللاره ن الللورد امللا ي لراد
مجلة جامعة الجزيرة
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لت كين الهطش وتبريد ا كنادإ والاار ضلدلإ ويطلل عليلل مولادر ال ول الملاعإ ومولادر اللر ق ويقلال
موارد الخ ياة ما يدخ

ليها من مالإ والموارد المالية والموارد المائيةإ ومال اع مولطل ملوارد نشلرية

أيضلا
ال أل يهاي مودر الحوول على ه ل الموارد أو مودر الر قه أأل المودر اال توادألإ وتهاي ب
ما يدخ

لى الما مة من نشر وي يد من اتا يتها

()9

والمقوللود نللالموارد النش لرية  Resources Humansميللا الاللاا ال ل ين يهملللون فللي الما مللة

رة للاع ومرةو للينإ وال ل ين للرى تللو يفهم فيهللا داع كافللة و ائفهللا وأعمالهللا تحللح م لللة هللي قافتهللا
التا يميل للة التل للي توض ل ل وتضل للن وتوحلللد أامل للاطهم ال ل لللوكيةإ وم مل للو الخط ل ل وا ا م للة وال يا ل للاح
واإل راعاح التي تا م أداع مهامهمإ وتافي اتائج ملمو ة من خ ل و ائ

ر التها وأهدافها اال تراتي ية الم تقبلية

الما مةإ فلي لبي تحقيل

()80

المطلب الثاني :مفهوم التدبير:
كر مفهوم التدبير في القرآن الكريم في أك ر من موضا ال تهاليا {يدبر ا مر من ال ماع للى
ا را م يهر ليل في يوم كان مقدارل أل

اة مما تهدون} ( ورة ال

دةإ اآليةا )5إ و وللل تهلاليا

{يدبر ا مر يفو اآلياح لهلكم بلقاع رةكم تو اون} ( لورة الرعلدإ اآليلةا  )2و لال تهلاليا {يلدبر ا ملر
مللا مللن شللفيا ال مللن نهللد اللل لكللم د رةكللم فاعبللدول أف ل ت ل كرون} ( للورة يللوااإ اآليللةا )3إ و ولللل
تهللالىا {ومللن يللدبر ا مللر ف لليقولون د فقل أفل تتقللون} ( للورة يللوااإ اآليللةا  )31و للال تهللالىا {أفل

لر} ( للورة الا للاعإ اآليللةا  )82و للال
يتللدبرون القلرآن ولللو كللان مللن عاللد غيللر د لو للدوا فيللل اخت فللا ك يل با
()88
تهالىا {أف يتدبرون القرآن أم على لو أ فالها} ( ورة محمدإ اآليةا )24إ ومال ول ريرا
الّ الال َالر َحت الالال
َف الالالت َت َت الالالو ََّ َ

َوال َت ِ
عرفالالالالالالالالالالو ََّ األَمالالالالالالالالال َالر ِإال َتالالالالالالالالال َالدب ار

اليب م
ص الال َ

لتخدما لللدى اله لوام مللن الاللاا حتللى و تاللا
والتللدبير فللي ا مللر حقيقتللل التفكيللرإ وهللو ال ل أل ل م ل ب
الحاليإ فيقالا دبلر الفللواإ ودبلر الهمل إ ودبلر أر ل إ وكلهلا نمهالى واحلد تهالي التفكيلر نالكيفيلة التلي
تو ل بها ا مرإ في ودار فه متقن في أولل وأخرل
والم حللت مللن اوللوو الق لرآن الك لريم ومللن المللورو فللي الت ل ار اإل ل ميه أن التللدبير كللان هللو

المفهوم المتداول الشائا في الحياة الهاملة والخاولة عالد الهلر إ وملا لل ل هل ا المفهلوم مايبنلا علن
ال للدول الهرةي للة ل للى و تا للا الحاض للر وخاو للة ال للدول المتنه للة للم للاهج ا ا لو ك للوايإ عل للى ال للرغم م للن

مفهوم لا للتللدبير وفللي شللةون الدولللة وال اللده وماهللا عل لى
ا للتهمالل الوا للا علللى الم للتوى الهللام والخللاو
ب
للبي الم للال ال الحوللر كتللا (تحريللر ا حكللام فللي تللدبير أه ل اإل ل م) للمللام ابللن ماعللة (-635
لرى والاالائم والولل والموادعلةه وهلو

كبير حكام الحر والقتال وا
اهتماما با
 333هل) ال أل أولى فيل
ب
مللا ياللدر اآلن فللي القللااون الللدولي واله للاح الدوليللةإ كمللا كللر فيللل تقليللد الللو ارةإ واإلمللارة علللى الللن دإ
مجلة جامعة الجزيرة

15

المجلد األول – العدد األول – يناير 8102

د /عبد الملك أحمد العصري

التأصيل النظري لمفهومي اإلدارة والتدبير
دراسة تحليلية

واإلمارة على ال هادإ والوالية على القضاع والم الم والوالية على ماملة الوللواح والحلج ووضلا ال يلة

والخل ار إ وأحكللام ال لرائم والح للنةإ وهللو مللا ياللدر اآلن فللي اإلدارة الهموميللةإ

()88

وك ل ل كتللا

(تف لريج

مهمللا مللن تللاري
الكللرو فللي تللدبير الحللرو ) للرشلليدأل مللن الهو لر المملللوكي ال ل أل تاللاول فيللل ب
اانللا ب
()88
الحرو عاد الهر والم لمينإ وكيفية تدبيرها
ويه للري الت للدبير نلا للل م موع للة م للن التقاي للاح والما للاهج أو ا

للالي

الم للتهملة ف للي تو لليا دائل لرة

تشللاي الم لوارد الماتش لرة فللي أف ل تحقي ل أهللداي الما مللةإ كمللا يهللري نلاللل اشللا يخللتو نللل اإلا للان

يمار ل في حياتل المهايلة واليوميلة نايلة تحقيل اتلائج ملمو لة ملن خل ل أهلداي محلددة ومهيالة م لنبقاإ
ويمكللن دراكهللا بوا للطة اخنللة مللن ا شللخاو يشللكلون م موعللة أو فر للة متخووللة تتمتللا نالكفللاعاح

والمهاراح ال مة

()88

ملن أعلوان يتلوفرون عللى

أيضا نلال تدبير يهدي لى تمكلين المقاوللة فلي الو لح الماا ل
ويهري ب
للقيام نالمهام الكفيلة بتحقي ا هداي وتطوير المقاولة
التلهي والتحفي الماا

()85

المبحث الثاني

اإلدارة والتدبير في المفهوم الفرنسي واالنجليزي
تشتر اللاتان الفرا ية واالا لي ية في مفهومي  Management, Administrationمن حيل

لطلحا التياًيل للا أتل للي مل للن أو ل ل كلمل للة
لطلحا اا لي ًيل للاإ وا خل للر مول ل ب
اال ل للتخدامه يهل للد ا ول مول ل ب
 Administrareالت لي تهاللي التو يللل والقيللادة إلدارة ا لرار المقد للة للكاي للةإ والت لي ا للتخدمح ما ل
1383مإ

()16

فه له ل المفلاهيم الدالللة اف لها اال لتخدام واف لل فلي هلاتين اللاتلين وهل اختلل

مههلم

فلي اال للتخدام والداللللة هل ا مللا للاحاول مهرفتللل ملن خل ل د ار للة مفهللوم اإلدارة فلي اللاللة الفرا للية فللي
المطل ل

ا ولإ وك ل ل مفهومهللا فللي اللاللة االا لي يللة فللي المطل ل

ال للاايإ نايللة التهللري علللى حقيقللة

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

المطلب األول :مفهوم اإلدارة في اللغة االنجليزية:
علمل لا
ن مو للطل اإلدارة Managementا ه للو ف للي ا ول ل مو للطل اا ليل ل ألإ ه للر بوو للفل ب

ول م لرة اتي للة لل للورة الوللااعية وفل للفة الرخللاع اال تمللاعي التللي شللهدتها الللدول الوللااعية فللي اهايللة

ن
ن
علملا تباتلل حركلة
القر التا ا عشر وةداعة القر الهشرين حي اد االهتمام نهلم اإلدارة وةلر بوولفل ب
اإلدارة الهلميللة التللي ت عمهللا فريللدري ويا لللو تللايلور -1856( Frederick Winslow Taylor
)1815إ وماها ااتشر مفهوم اإلدارة وما تتو نل من مفاهيم وموطلحاح وا تمرح في تطور م تمر
من ب الدول الوااعية الكبرى حتى يوماا ه ا
مجلة جامعة الجزيرة
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و للد تهللددح ا للتهماالح مفللاهيم اإلدارة ح ل

اال توللادية م ل

د /عبد الملك أحمد العصري

م للاالح تطبيقهللا فماهللا دارة ا عمللال (الاشللاطاح

دارة المة للاح والشللركاح والموللااا التللي ت للهى لتحقي ل ال لرة إ وادارة الم تشللفياح

واإلدارة الفاد ية)إ ونهد تو ا اشا الدولة وااتقالها ملن الدوللة الحار لة والم ار نلة مم للة نالقضلاع وا ملن
ل للى الدول للة المافل ل ة بوا للطة الم ارف ل ل الهمومي للةه الت للي ت للدخلح نش للك مناشل للر ف للي كل ل ما للاحي الحيلللاة

اال توادية وال يا لية واال تماعيلة وال قافيلةه ااتقل مفهلوم اإلدارة للى الم ارفل الهاملة التلي تهالى بتلدبير
الشلن الهام في الدولة تحح م مى اإلدارة الهامة أو الهموميةإ واإلدارة الدولية التلي تحلدد وتلا م ع لة

الدول نهضها ما نهاإ وأونحح اإلدارة تقرن نا م الدولة كقولاا (اإلدارة ا مريكية)

نهضل لا م للن تهريف للاح اإلدارة م للن أرةابه للا وكن للار علمائه للاه و لل ل ف للي محاول للة
و للاقوم نا للتهراا ب
()87
للتوو لى تهري أك ر تكام ب إ وهي كاآلتيا
تايلور :اإلدارة هي القيام بتحديلد ملا هلو مطللو عمللل ملن الهلاملين نشلك ولحي

أاهم يةدون ما هو مطلو ماهم من أعمال نلفض وأرخو الطرق.

لم التلكلد ملن

دافيز :اإلدارة هي عم القيادة التافي ية.
ون ميا اإلدارة هي فن الحوول على أ وى اتائج نل

لك من واح

الهم والهاملين ما تقديم أفض خدمة للم تما.

هد حتى يمكن تحقيل أ ولى لهادة

هارى فلايولا تهالي اإلدارة نالا لنة للملدير أن يتانلل نالم لتقب ويخطل بالاع عليللإ ويلا م ويولدر

ا وامر ويا

وي ار .

ّالاليلدوَّ :اإلدارة و يفللة فللي الوللااعة يللتم نمو بهللا القيللام بر للم ال يا للاح والتا للي بللين أاشللطة
اإلاتللا والتو يللا والماليللة وتوللميم الهيكل التا يمللي للمشللرو والقيللام نلعمللال الر انللة الاهائيللة علللى كافللة
أعمال التافي .
ول م هوايت :ن اإلدارة فن ياحور في تو يل وتا لي ور انلة علدد ملن ا شلخاو إلا لا عمليلة
محددة أو تحقي هدي مهلوم.
ل فنجستوَّ  :1991اإلدارة هي الو يفة التي عن طريقها يتم الووول لى الهدي نلفض الطلرق

وأ لها تكلفة وفي الو ح الماا

و ل نا تخدام اإلمكااياح المتاحة للمشرو .

وأول اإلدارة  Manageالتللي تهالليا دبللر -للاا – للادإ وماهللا للاعح  Managementوالتللي

تهري( )81نلاها اال تخدام الفهال والك ع للموارد النشرية والمادية والمالية والمهلوماح وا فكار والو حه
من خ ل الهملياح اإلدارية المتم لة فلي التخطلي والتا ليم والتو يلل والر انلةه نالرا تحقيل ا هلدايإ
وهل ل ا المفه للوم يتض للمن ا للوعين م للن اإلدارة ح ل ل
مجلة جامعة الجزيرة
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الاش للاطاح اال تو للادية للميح دارة أعم للال وا ا طنق للح ف للي ال للو اراح والمو للال الحكومي للة للميح دارة
عام للة أو عمومي للةإ وا ا را للح ن للالموارد النشل لرية للميح دارة مل لوارد نشل لرية
 management, and general managementوكل ل

human

resources

 managerالتللي تهاللي مللدير -رئلليا-

مدبر()89إ وتطل على ال واع في اإلدارة الهمومية أو دارة ا عمال

ويطل مفهوم  Administrationعللى اإلدارة والموللحة والمرفل واشلت ماهلا مفهلوم حكلومي
أو دارأل Administrativeإ واشللت ماهللا كلمللة  administratorالتللي تهاللي المللدير

()80

ويلللتي ماهللا

اختولا ار  Adminنمهالى الملدير واللف لان يطلقلان عللى الشلخو الل أل يتلولى دارة مشلرو ت لارأل أو
الشخو ال أل يدير وكالة حكومية أو و ارةإ وا ا وراح نالقطا الهام  Public – Sectorيطلل عليهلا
اإلدارة الهموميل للة Administration

–

Publicإ وتطل ل ل علل للى دارة ا عمل للال

Business

Administrationإ وه ا يةكلد لالا أن ملدلول  Managementإ  Administrationواحلده وك هملا
تقومان نالو ائ

اإلدارية اف هاه وي لتخدمان عللى ال لواع فلي اللالة االا لي يلة للدالللة عللى اإلدارة فلي

القطا الخاو أو الهامإ و د يقتور نهضهم على ا تهمال ا خير للداللة على القطا الهام.

وا ا كللان مللن غيللر ال لله تحديللد الحللدود الحقيقيللة بللين المرف ل الهمللومي والقطللا الخللاوإ فللان

المةكد هو أن ه ل الحدود ي
للم يو لله

أن تنقلى حلدود متحركلة وغيلر املدة ح ل

التفريل ل ب للين و ائفه للا نش للك أدقه ويو لله

نهضهما عن نها

ال ملان والمكلانإ

()88

وملن

مهه للا التمييل ل بياهم للا نمفه للوم مه للين يمي هم للا

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

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

()88

ومفه للوم الماا ما للح يهب للر به للا نالفرا للية ع للن المف للاهيم اآلتي للةا دارة عام للة

management

 generalأو دارة عموميللة  management publicوادارة شللةون المللو فين Management de
 personnelوادارة أعمال  management des enterprisesواإلدارة اال تراتي ية management

 stratégiqueوادارة المشلاريا  management de projetوادارة ال لودة management de la

 qualitéومن ه ا المفهوم اشتقح كلمة manager

ونللالمهاى اف للل ي للتخدم مفهللوم L'administration du personnelإ واطل ل علللى اإلدارة

الهموميلة نللالمفهوم  administration publiqueاف للإ وادارة ا عمللال administration des
مجلة جامعة الجزيرة
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 affairesومال يلتي مفهلوم دارأل Administrateurإ بياملا يهلري مفهلوم  La gestionأالل مهال لة

لحالة البياااح التي تم مهها وماف ب ا للق ارراح والتهليماح بوتيرة متااغمة ملن خل ل تهبئلة و يلادة الملوارد
أيضا الت يير والممار ة والدراية المتخووة في دارة ا عملال
النشرية والو ائ الماديةإ كما يقود نل ب
نو للفة عام للة (ا عم للال الت اري للة  -والم للاالح اال تو للادية)إ( )23و للاع ما للل الت لليير الهم للومي la

 Gestion Publiqueالمقاب للدارة الهمومية فلي 1831م ملن طلري الليبلراليينإ لليقلو ملن الفلوارق
بين اإلدارة الهمومية والخاوة في م ال الر انة على تافي الق ارراح وا هدايإ

()88

المللو فين  La gestion du personnelعاللد الفرا لليين

()85

الم لار المهاللي مللن تو يل

ويهري مفهلوم دارة

نلاللل لل الاشللا المتول نمكواللاح

وتكللوين وتاقللي وأ لور وتر يللاحإ كمللا يهللري تللدبير الملوارد النشلرية La

 gestion des ressources humainesنلال التطوير فلي ا اشلطة وا عملال وتاميلة الهلاملينإ الل أل

ياباللي علللى
وتطبي ا

للة أاللوا هلليا تحديللد االحتيا للاح الو يفيللة مللن الم لوارد النش لرية وا للتقطابهم وتاميللتهمإ

لو التو هي في التدبير

وي للتهم ه ل ا المفهللوم الفرا للي  La gestionللداللللة علللى اإلدارة الهموميللة

la Gestion

 Publiqueوادارة المهرفلة La gestion des connaissances (en anglais Knowledge

) Managementوادارة المشللرو  Gestion de projetوادارة الو للح La gestion du temps

وادارة الشللركاح  la gestion des entreprisesواإلدارة الماليللة  la gestion financiereوادارة
المخللاطر  la gestion des risquesوادارة ا عمللال  la gestion des affairesوادارة ا ملوال
الهموميلة  la gestion des finances publiquesوادارة الملو فين La gestion du personnel
وادارة الملوارد النشلرية gestion des ressources humainesإ والتلدبير التلو هي la Gestion
prévisionnelle des emplois et des competences

()88

ا للتخلو مللن ا ته ارضللاا لمفهللوم اإلدارة والتللدبير فللي فرا للا أن مفهللوم  Administrationهللو

تخداما فلي فرا لا وكلان يهبلر نلل علن كل المفلاهيم اإلداريلة نكافلة م االتهلا ودون تمييل إ ونهلد
ا دم ا
ب
ال للورة الوللااعية ومللا وللاحبها مللن تاي لراح هللر المفهللوم االا ليل أل  Managementوالل أل لللم يكتفللي
بتو ي

المهاري الا رية اإلدارية في اإلدارة وح

إ وااما ه

لى أنهد من ل وهو مراعاة ال اا

ال لوكي الشخوي وال ماعيإ ود ار ة البيئةإ فكان ه ا الموطل هو ا و ا وا شم إ وأون يتداول
دارة تطل

مراعاة ك تل ال واا إ ويحتوأل فلي طياتلل كل ب ملن مفهلومي

مفهوما داريًا في ك
بووفل
ب
 Administrationو  la Gestionاللل ل ان يقتول لران عل للى اإلدارة الت للي تطبل ل المه للاري والمه للاراح

المكت ل ل ل للنة اإلداريل ل ل للة دون الحا ل ل ل للة لل ل ل للى د ار ل ل ل للة المل ل ل للة راح البيئيل ل ل للة أو ال واا ل ل ل ل

ال ل ل ل لللوكيةإ وكل ل ل للان

 Administrationهو المفهوم ا عم ب دخول المفهوم االا ليل ألإ وكلان هلو الم لتخدم للدالللة عللى

اإلدارة الهموميللة وادارة ا عمللالإ بيامللا la Gestionيخللتو نالداللللة علللى اإلدارة التللي تهاللى بتافي ل
مجلة جامعة الجزيرة

19

المجلد األول – العدد األول – يناير 8102

د /عبد الملك أحمد العصري

التأصيل النظري لمفهومي اإلدارة والتدبير
دراسة تحليلية

القل ارراح وم ار بتهللاإ وان كللان ال يل ال هاللا خلل عاللد الللنهاإ ال للتخدامهم المفللاهيم ال
لمهاى واحد في الداللة على اإلدارة وفي ك الم االح اإلدارية كما أ لفاا

للة كمترادفللاح

الخاتمة:
ا للتاتج مللن ك ل مللا للب أن مفهللوم  Managementهللو المفهللوم اإلدارأل ا عللم وا شللم كواللل

حاليلا فلي
يراعي تطبي ال واا المهرفية وال لوكية والبيئية في اإلدارةإ ويكاد يكلون للل اال لتخدام اف لل ب
اللال ل للاح االا لي يل ل للة والفرا ل ل للية والهرةيل ل للةه وأخ ل ل ل مل ل للن مول ل للدر واحل ل للدإ ويل ل لللتي نهل ل للدل مفهل ل للوم
ال ل ل ل
 Administrationمن حي

الهموميةإ ومن م نقية المفاهيم التي اهبر بها عن

ئياح اإلدارةإ م ا

( دارة ا عمال – اإلدارة المالية – دارة المهرفة -دارة المشلرو  -دارة المهلوملاح… الل )إ وان كلان ال
ي ال هاا خل واض في ا تخدام ه ل المفاهيم وعدها مترادفاح عاد النها

والمتتنللا للمللورو الهرةللي ي للد أن مفهللوم التللدبير هللو فللي ا و ل موللطل عرةلليه وللليا كمللا

يتوور نها كتا

وما رأل اإلدارة أن المفهوم ا تهملل الارةيون حدي با ما بداعة ال مااياياح من القرن

الماضيه ولم يكن مهروبفا أو متلداوبال ملن بل إ ويللتي نهلدل مفهلوم اإلدارة ملن حيل

الهموميلة والشلموله

فه ا ا خير ي تخدم عر بةيلا فلي دارة ا عملال اليوميلة المتم للة فلي اإلشلراي والر انلة عللى تافيل القل ارراح
وتحقي ا هداي اليومية للدارةإ ونفه الايا الهرةي عن ائر الهلومه تل ر نما يو ليل ملن اللدول

المتقدمللة وت اه ل حت للى مورو للل اللاللوألإ وا ل ل

ك ل شلليع و للحي وم للد له ل ل ال للدوله ومللن ض للماها

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

في ا تخدام المفاهيم

ليها ملن الخلار حتلى الخلل

أيضا من د ار ة المورو الهرةيإ أن مفهوم الت يير لم ي لتخدم عر بةيلا عللى اإلطل ق
كما ا تاتج ب
للداللة على مفهوم اإلدارة والتدبيرإ ولم ي تخدم في الدول الهرةية المتل رة نالماهج ا ا لو ك واي حتى
()87

الل أل

يوماللا هل ا ولللم يل كر فللي القلواميا المشللهورة الهرةيللة عللدا شللارة ن لليطة فللي القللاموا الللو ي إ

كللر فيللل ( لليرا أأل هلللل ي للير)ه وو للودل كللان ا تهللاد مللن نهللا التر مللاح للمفهللوم الفرا للي

la

وخوووا في الدول الهرةية المتل رة نالماهج الفراكفواي
Gestion
ب

وفللي ختللام ه ل ل الد ار للة الووللفية التحليليللة لمفهللومي اإلدارة والتللدبير فللي ك ل مللن اللاللاح الهرةيللة

والفرا للية واالا لي ي للةه وةا للاع عل للى م للا ت للم ا ته ارض للل م للنبقاه أرى أن المفه للوم الش للام وا ع للم ل لللدارة
 Managementيقابلللل فللي اللاللة الهرةيللة التللدبيره ال ل أل اقوللد نللل تطبي ل الم للال المهرفللي والمهللارأل
وال لوكي والنهد البيئي في الم االح اإلداريلة المختلفلة نايلة تحقيل ا هلداي الماشلودة نكفلاعة وفاعليلةإ

وأن نقية الموطلحاح ا خرى الم تهملة في اللاتين الفرا ية واالا لي ية التي تهتم فق بتافي ا عملال
مجلة جامعة الجزيرة
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اليوميللة ومتانهتهللا وم ار نللة تحقيقهللاإ وهللي مللا اقوللد نللل عر بةيللا اإلدارةإ كمللا أن مفهللوم اإلدارة فللي اللاللة
أيض لا علللى المكللان ال ل أل يتوا للد فيللل ه ل ا
الهرةيللة يطل ل علللى ال هللا ال ل أل يقللوم نالتللدبيرإ كمللا يطل ل
ب

ال ها

التوص ات:
وعليل يووي الناح
 الهم ل علللى تلوللياللااح ا

ناآلتيا
ميللا الموللطلحاح الهلميللة الم للتخدمة فللي اللاللة الهرةيللة وأولللها ير للا لللى

ابيةه حتى ال اقا في خل حول ه ل المفاهيمإ وتو فها في غير مدلولها الحقيقي

 ت للمية اإلدارة نالموللطل الوللحي لهللا وهللو مفهللوم التللدبيرإ و وللر مفهللومي اإلدارة والت لليير علللىا عمال اليومية الروتياية اآلاية

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

الهوامش:

مي أبو اورألإ تحقي أ /أحمد ا ي إ المه م الهرةي (المتقن)إ دار الرات

()1

ال امهيةإ بيروح لباانإ و 25 -24

ار ا تف ير عبد الرحمن بن الكمال ال يوطيا الدر الما ورإ دار الفكر إ بيروحإ ال ع ال اايإ 1883إو 118

()2
()3

ليمان محمد الطماوألإ مناد القااون اإلدارألإ دار الفكر الهرةيإ القاهرةإ 1838مإ و 25 -23

()4

مي أبو اورألا المه م الهرةي الموور( المتقن )إ مر ا اب إ و 381
د /عبد د اإلدري ليا الو يفلة التلطيريلة والتاميلة للم ارفل الهاملة فلي الخطلا

()5

اإلول حي الر لمي وتحلدياح المرحللة

االاتقالية نالمار إ الم لة المارةية للدارة المحلية والتاميةإ 2112م إالهدد 35إ و 31

ليمان محمد الطماوألا مناد القااون اإلدارألإ مر ا اب و 25 -23

()6
()3

ماوور محمد الهريقيا دارة الموارد النشريةإ مرك ا مين للاشر والتو ياإ واهاعإ 2إ 2115مإ و8

()8

مي أبو اورألا مه م المتقنإ مر ا اب إ و 581

( )9ار ا التف ير الكبيرإ للمام فخر الدين ال ار أل أبو عبد د محمد بن عمر بن ح ين القرشي الطبر تاايا دار الكت
الهلميةإ بيروحإ 2114مإ وا 44

( )11عمر وصفي ع يل :إدارة الموارد البّرية المعاصرة بعد استراتيجي ،دار وائل للنّر والتوزيع ،األردَّ5002 ،م ،ط ،1ص.11
()11

()12
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تدبير أه اإل

()13
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الهلميةإ بيروح إ 2113م
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()14
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ل محمد بن التهاميا الو يفة الهمومية المارةية بين وحدة الدور والهدي وتهدد ا ا مةإ أطروحة لاي دكتورال الدوللة
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