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 ةــــمقدم

 –يعيييييييييييي  اإلنديييييييييييان فيييييييييييي مجتسييييييييييييع إندييييييييييياني يتيييييييييييأ ر بيييييييييييالتحؽالت االجتسا ييييييييييييية  
شيييييكل وطبيعييييية عليييييغ السجتسيييييع  والكيييييل يعليييييػ أن إلييييي   دون الشعييييير -الدياسيييييية، االقترييييادية

دارة وفييييي كييييل مجاالتهييييا ظهييييرت كسفهييييؽم مييييع وجييييؽد اإلندييييان عليييي  هيييي   األر  بذييييكل اإل
 بدائي  ػ تطؽرت وأخ ت الطابع العلسي لتشدجػ مع كل التطؽرات  

اإلدارة هيييييي لجييييير الجاويييييية فيييييي نجييييياح أي مشعسييييية سيييييؽاء كانييييي  تعسيييييل فيييييي مجيييييال  
عتبيييييير لييييييث ي، غيرهييييياأو  كانييييي  مشعسييييية تعليسييييييةأو  فيييييي مجيييييال الخيييييدماتأو  ،الريييييشاعة

، فذيييييلهاأو  اليييييدور الييييي ي تقيييييؽم بيييييه اإلدارة ميييييؼ أهيييييػ عؽاميييييل نجييييياح السشعسيييييات االقتريييييادية
تخلفيييييه وتيييييأخر   كسيييييا يتؽقييييي  نجييييياح أو  وبالتيييييالي ميييييؼ أهيييييػ أسيييييباه تقيييييدم السجتسيييييع وتقدميييييه

السشعسيييييات علييييي  وجيييييؽد إدارة فعالييييية تديييييتخدم الطيييييري العلسيييييية فيييييي اتخييييياع القيييييرارات وفيييييي 
االبتكييييييار والتطييييييؽر والتكيييييييف مييييييع إليييييي   ة والتييييييي تدييييييع أداء الؽظييييييائ  اإلدارييييييية السختلفيييييي
 العروف السحلية والعالسية  

وهيييييي السحيييييرل الييييي ي يجعيييييل السشعسييييية ، فييييياإلدارة مشتذيييييرة فيييييي كيييييل أنيييييؽاع السشعسيييييات
تعسيييييل بكفييييياءة نحيييييؽ تحقييييييق األهيييييداف التيييييي تريييييبؽا إليهيييييا  و ن السهسييييية األساسيييييية لييييي دارة 

ء عيييييالي ميييييؼ خيييييالل اسيييييتخدام أفزيييييل هيييييي جعيييييل السشعسييييية بسختلييييي  مكؽناتهيييييا مشجيييييجة ألدا
 للسؽارد البذرية والسادية الستالة 

اليييييدول وا دهيييييرت دراسيييييتها فيييييي أو  أصيييييبح  اإلدارة مفتاليييييا للتقيييييدم سيييييؽاء الذيييييركات 
وتيييييرددت كثييييييرا السقؽلييييية التيييييي ، الجامعيييييات والسعاهيييييد بذيييييكل غيييييير مديييييبؽي ألي عليييييػ  خييييير

بيييييل تؽجيييييد ، اقترييييياديا تيييييشص علييييي  أنيييييه لييييييس هشيييييال دول متقدمييييية اقترييييياديا ودول متخلفييييية
دول متقدميييييية إداريييييييا ودول متخلفيييييية إداريييييييا  ليييييييث أن كييييييل التجيييييياره فييييييي الييييييدول الشامييييييية 

ومييييييؼ غييييييير هيييييي ا العشريييييير ال يسكييييييؼ ، تؤكييييييد أن اإلدارة هييييييي السحييييييرل األساسييييييي للتشسييييييية



 إعداد الدكتورة: خزار ملياء _________________________ ات اإلدارة العامةحماضر
 

2 

تحقييييييق التشسيييييية لتييييي  لييييييؽ تيييييؽفرت جسييييييع عشاصييييير اإلنتيييييياج األخييييير   لييييي لغ البيييييد للييييييدول 
نعيييييرا ، رة ميييييؼ أهسيييييية كبييييييرة فيييييي تطؽيرهيييييا وتقيييييدمها وا دهارهييييياالشاميييييية أن تيييييدرل ميييييا لييييي دا

وهييييييي الؽسيييييييلة ، ألن اإلدارة تعتبيييييير العشريييييير الفعييييييال فييييييي نجيييييياح العسييييييل فييييييي أي مشعسيييييية
الشاجحيييييية والهاميييييية فييييييي دفييييييع عجليييييية التشسييييييية االقترييييييادية ل مييييييام وتحقيييييييق أهييييييداف الشسييييييؽ 

 .االقترادي واالجتساعي

سيييية مييييؼ أمييييؽال ومقؽمييييات مادييييية أخيييير  ويسكييييؼ التأعيييييد عليييي  أنييييه مهسييييا تييييؽفر للسشع
عيييييااالت والسعيييييدات والسيييييؽاد الخيييييام والفشيييييييؼ و    إليييييا  ف نهيييييا ال يسكشهيييييا أن تحقيييييق هيييييدفها 
دون وجيييييؽد اإلدارة الديييييليسة التيييييي تخطيييييط وتيييييشعػ وتؽجيييييه وتراقيييييب وتشديييييق الجهيييييؽد فيهييييييا  

مؤسديييييية مييييييا يعييييييؽد بالدرجيييييية أو  وبالتييييييالي يسكييييييؼ القييييييؽل أن الشجيييييياح اليييييي ي تحققييييييه شييييييركة
وجيييييييؽد إدارات قييييييديرة ومتفهسييييييية لطبيعييييييية عسلهييييييا وللبيئييييييية السحليييييييية والعالسيييييييية إلييييييي   ألوليييييي ا

  السحيطة به
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 الفصل األول:

 دارة العامةمدخل لدراسة اإل

ماديييييية أو  اسيييييتخدام السيييييؽارد الستالييييية سيييييؽاء كانييييي  ميييييؽارد بذيييييريةإلييييي   تهيييييدف اإلدارة
 ،دارة الشاجحيييية تدييييع  دومييييااسييييتخداما عقالنيييييا أمثييييل لييييسؼ مفيييياةيػ الكفاييييية والفاعلييييية واإل

وتعسييييل بكييييل جهييييد وطاقيييية للسحافعيييية عليييي  ، تجشييييب اإلسييييراف والفؽليييي  وااللييييطراهإليييي  
االسييييييييتخدام الفعييييييييال للسييييييييؽارد البذييييييييرية والسادييييييييية مييييييييؼ أجييييييييل تحقيييييييييق األهييييييييداف السحييييييييددة 

  فقيييييد عرفيييييي  الحزيييييارات القديسييييية أنذييييييطة (1)تحقيقهييييياإليييييي   السذيييييتركة التيييييي تشذيييييد اإلدارة
ججئييييييا ولكيييييؼ الجدييييييد هييييؽ تقشييييييؼ هييييي ا العليييييػ أو  رتجاليييييية مارسيييييتها كلييييياوفعاليييييات عفؽيييييية وا

إليييي  كؽنهييييا علييييػ لييييه مبادئييييه ‘وفييييي التخرييييص الييييدقيق باعتبييييار اإلدارة فييييؼ ومهشيييية إلييييافة 
 وقؽاعد  

 السبحث األول: مفهؾم اإلدارة العامة

عيييييييان وميييييييا  ال عليييييييػ اإلدارة علسيييييييا ال يديييييييت ش  عشيييييييه مشييييييي  أن بيييييييدأ الشييييييياس ييييييييدركؽن 
لزيييييسان ، يؼ الجساعيييييات لتحقييييييق أهيييييداف ليييييػ يكيييييؼ بسقيييييدورهػ تحقيقهيييييا فيييييراد بأهسيييييية تكيييييؽ 

 تشديق جهؽدهػ وتؽجيهها نحؽ األهداف السرغؽبة 

وبخاصييييية بعيييييد ، ونعيييييرا لتجاييييييد اعتسييييياد السجتسيييييع فيييييي لياتيييييه علييييي  الجهيييييؽد الجسا يييييية
اعتدييييييب  أعسييييييال السييييييديريؼ ، أن أصييييييبا لجييييييػ الجساعييييييات فييييييي مشعسييييييات األعسييييييال يكبيييييير

ميييييؼ مشطليييييق أن العسليييييية اإلداريييييية هيييييي عات طيييييابع اجتسييييياعي ، خاصييييية وأنذيييييطتهػ أهسيييييية
  (2)واقترادي مؼ جهة أخر  ، ني مؼ جهةو ندا

                                                             
   02، ص 0221دمحم قاسػ القربؽني: مبادئ اإلدارة/ الشعريات والعسليات والؽظائ ، دار وائل،  -(1)
   15، ص 0227علي  باس: أساسيات علػ اإلدارة، دار السيدرة للشذر والتؽ يع، عسان،  -(2)
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االفتيييييرا  بيييييأن إلييييي   عيييييدة لتييييي  قييييياد عليييييغ اليييييبع  قيييييدم  لييييي دارة العامييييية مفييييياةيػ
بال يييية الرييييعؽبة نعييييرا لتييييداخلها تحديييييد مفهييييؽم والييييا ومحييييدد ليييي دارة العاميييية هييييي عسلييييية 

وتذييييييييابكها مييييييييع لقييييييييؽل دراسييييييييية متعييييييييددة ، والعلييييييييؽم االجتسا ييييييييية ةمييييييييع العلييييييييؽم الدياسييييييييي
  (1)مسا أ ر عل  وجهة نعر بالثي اإلدارة العامة، ومتشؽعة

 لدد مفهؽم اإلدارة العامة مؼ عدة  وايا ومجاالت وهي:

 مفهؽم اإلدارة العامة مؼ الجاوية الدياسة: تركج ه   الجاوية عل  ما يأتي

ة ميييييؼ خيييييدمات سيييييؽاء بريييييؽرة مباشيييييرة أم بريييييؽرة ميييييا يشب يييييي أن تقيييييؽم بيييييه الحكؽمييييي -
 غير مباشرة وعلغ مؼ خالل االستعانة بسؤسدات القطاع الخاص 

دورة صيييييييييشع الدياسييييييييية العامييييييييية وكيجيييييييييية تطبيقهيييييييييا لتحقييييييييييق مريييييييييلحة الجسهيييييييييؽر  -
 )السؽاطشيؼ( 

 الجسع ما بيؼ العسل الفردي وبيؼ العسل الجساعي  -

 : تتزسؼ ه   الجاوية الجؽانب أدنا يةالقانؽنمفهؽم اإلدارة العامة مؼ الجاوية 

إلييييي   إبيييييرا  دور اإلدارة العامييييية فيييييي تكيييييؽيؼ القيييييؽانيؼ واألنعسييييية وميييييؼ  يييييػ تحؽيلهيييييا -
 سلؽل مؤسداتي 

، تحكيييييييػ القيييييييؽانيؼ واألنعسييييييية لركييييييية الدولييييييية وسياسيييييييتها وعالقتهيييييييا ميييييييع السيييييييؽاطشيؼ -
 وباقي السؤسدات السحلية واألجشبية 

، ن أداة كييييييبا للفديييييياد السييييييالي والفديييييياد اإلداري وتكييييييؽ ، تحديييييييد الحقييييييؽي والؽاجبييييييات -
ولهيييييي ا تدييييييس  الدوليييييية وفقييييييا لهيييييي   الجاوييييييية ، عييييييؼ طريييييييق السؤسدييييييات القزييييييائية والتشفي ييييييية
 بدولة القانؽن مجددة مبادئ العدالة واألخالي 

                                                             
امة، دار اليا وري العلسيية للشذير والتؽ ييع، عسيان، نعسة  باس الخفاجي، صالح الديؼ الهيتي: تحليل أسس اإلدارة الع  -(1)

   11-15، ص 0215
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تشفييييييي  الدياسيييييية إليييييي   و اإلدارة العاميييييية تتكييييييؽن مييييييؼ جسيييييييع العسليييييييات التييييييي تهييييييدف
وتعييييييرف أيزييييييا بأنهييييييا تشعيييييييػ و دارة القييييييؽ  البذييييييرية ، (1)العاميييييية والسديييييياهسة فييييييي صييييييشعها
  (2)والسادية لتحقيق األهداف الحكؽمية

 :ما يأتيإل   الجاوية اإلدارية ل دارة العامة: وتشررف ه   الجاوية

، لرؤسيييييياء التشفييييييي ييؼ بالحكؽميييييية مييييييثال " وكيييييييالءأو  السييييييديريؼ التشفييييييي ييؼ وظييييييائ  -
 السحافعيؼ" ، الؽ ارات، نؽاه

و دارة السؤسديييييييييات اإلنتاجيييييييييية ، ة الخاصييييييييية ميييييييييثال "إدارة السجيييييييييالس البلدييييييييييةاإلدار  -
 و دارة مؤسدات الزسان" ، و دارة السؽانئ، العامة

 الجاوية السهشية ل دارة العامة: بسعش  أنها

 تتزسؼ مجسؽعة مؼ الؽظائ  والسهؼ العامة السختلفة  -

  (3)تتدػ بالؽاقعية أي امكانية تشفي ها -

 : تعريف اإلدارة العامةالسظلب األول

ال يسكييييييؼ بطبيعيييييية الحييييييال إعطيييييياء تعريييييييف والييييييد شييييييامل مييييييانع صييييييالا لكييييييل  مييييييان 
تذيييييعب وتذييييييابغ مفييييياةيػ العلييييييؽم إليييييي   ويعيييييؽد الدييييييبب فيييييي عليييييغ، ومكيييييان لييييي دارة العاميييييية
 االجتسا ية برفة عامة 

تعيييييرف اإلدارة العامييييية علييييي  أنهيييييا تؽجييييييه عسيييييل األفيييييراد وتشدييييييق جهيييييؽدهػ ورقيييييابتهػ  
كسيييييا تعيييييرف بأنهيييييا انجيييييا  العسيييييل الحكيييييؽمي عيييييؼ طرييييييق تشدييييييق ، هيييييدف مرغيييييؽهلتحقييييييق 

                                                             
(1)- Leonard D : White , Introdution to the study of public administration, 3rd Edition, new 

York ? 1924 ?P23. 
(2)- Dwight Waldo : the study of public administration, New York , Random House, 1955,p9.  

   00-01نعسة  باس الخفاجي وأخرون: مرجع سابق، ص  -(3)
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واإلدارة ، جهيييييؽد األفيييييراد كيييييي يتسكشيييييؽا ميييييؼ العسيييييل معيييييا إلنجيييييا  الؽاجبيييييات السطلؽبييييية ميييييشهػ
 العامة هي تشعيػ وتدبير األفراد

كسييييا تعييييرف بأنهييييا فييييؼ وعلييييػ ، والسييييؽاد واإلشييييراف عليييييهػ لتحقيييييق األهييييداف الحكؽمييييية
انجيييييا  وتشفيييييي  الدياسيييييات إلييييي   وهيييييي تليييييغ األعسيييييال التيييييي تهيييييدف، تيييييدبير شيييييؤون الدولييييية

وهيييييي كييييي لغ الشذييييياطات التيييييي تقيييييؽم بهيييييا الجساعيييييات الستعاونييييية إلنجيييييا  األهيييييداف ، العامييييية
  (1)العامة للحكؽمة

 اإلدارة لرواد السدارس اإلدارية أهؼ تعاريف 

بيييييييه  عرفهييييييا " فريييييييدريغ تييييييايلؽر" بأنهييييييا: "السعرفييييييية الرييييييحيحة لسييييييا يييييييراد أن يقييييييؽم -
  ػ التأعد مؼ أنهػ يفعلؽن علغ بألدؼ طريقة وأرخص التكاليف" ، األفراد

عرفهيييييييا " هشيييييييري فيييييييايؽل" بأنهيييييييا: الجهييييييية التيييييييي تتشبيييييييأ وتخطيييييييط وتيييييييشعػ وتريييييييدر  -
  (2)األوامر وتشدق وتراقب"

عرفهيييييا " جلييييييؽفر" بأنهييييييا: " القييييييؽة السفكييييييرة التيييييي تحلييييييل وتريييييي  وتخطييييييط وتحفييييييج  -
ل للسييييؽارد البذييييرية والسادييييية الال ميييية لتحقيييييق هييييدف محييييدد وتقيييييػ وتراقييييب االسييييتخدام األمثيييي

  (3)ومعروف"

                                                             
، ص 0221عبييد العجيييج صييالا بييؼ لبتييؽر: اإلدارة العاميية السقارنيية، دار السيدييرة للشذيير والتؽ يييع والطباعيية، عسييان،   -(1)
21   
   02خالد ألسد فرلان: مرجع سابق، ص  -(2)
   11، ص 1171مكتبة عسان، عسان،  عامل الس ربي: السدخل إلدارة األعسال، -(3)
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 :السظلب الثاني:أهؼ رواد اإلدارة العامة

 :م 1410 -م 1101الفرع األول: فريدريػ تايلر" أبؾ اإلدارة" 

" لييييييث كيييييان ليييييه اليييييدور الفاعيييييل فيييييي إرسييييياء 1111وكتابيييييه مبيييييادئ اإلدارة العلسيييييية "
يلر ميييييؼ أوائيييييل السهتسييييييؼ بعليييييػ اإلدارة وتشعييييييػ العسيييييل ميييييؼ ويعتبييييير تيييييا، مبيييييادئ عليييييػ اإلدارة
ليييييث ربييييط اإلجييييراء باإلنتاجييييية واعتبيييير أن الحييييؽافج السادييييية أسيييياس ، خييييالل مشعييييؽر علسييييي

وكيييي لغ اهييييتػ بتقديييييػ العسييييل والتخرييييص والرقابيييية فييييي كتابييييه مبييييادئ اإلدارة ،  يييييادة اإلنتيييياج
 ييييييييادة العسيييييييل ونسيييييييؽ  وكيييييييان تيييييييايلؽر ييييييييؤمؼ بيييييييأن الرقابييييييية تيييييييؤ ر علييييييي ، 1111العلسيييييييية 

 اإلنتاجية مؼ خالل االست الل األمثل للسؽارد

واهيييييييتػ أيزييييييا بحييييييل السذيييييييكالت اإلدارييييييية عييييييؼ طرييييييييق ، البذييييييرية " القييييييؽ  العامليييييية"
ليييييث يقييييؽم كييييل فييييرد بجييييجء ، تقديييييػ العسييييل والتخرييييص وتييييدريب األفييييراد واإلشييييراف عليييييهػ

 ييييييف ييييييؽم العسيييييلميييييؼ العسليييييية اإلنتاجيييييية ل ييييير  تحقييييييق اليييييربا األقرييييي  عيييييؼ طرييييييق تكث
الحييييد األقريييي  " االسييييت الل األمثييييل للؽقيييي " وعلييييغ مييييؼ خييييالل إجبييييار أمهيييير العسييييال إليييي  

عليييي  العسييييل تحيييي  مرايبيييية عسلييييية دييقيييية ومييييؼ  ييييػ اعتبييييار هيييي   السييييدة هييييي السييييدة السطلؽبيييية 
إلعسيييييال تليييييغ األعسيييييال السحيييييددة  وبهييييي   الطريقييييية يديييييتشجف ميييييؼ العسيييييال عسيييييال أعثييييير ميييييؼ 

أطلييييييق عليييييييه  العسييييييل  وابتييييييدع لتطبيييييييق هيييييي ا السفهييييييؽم نعاميييييياالعسييييييل السعتيييييياد خييييييالل يييييييؽم 
الشعيييييام التسيييييايجي فيييييي رفيييييع األجيييييؽر  وقيييييد فيييييتا تيييييايلر السجيييييال واسيييييعا أميييييام السيييييديريؼ فيييييي 

  (1)اإلدارة الحديثة لتشعيػ العسل وتخطيط اإلنتاج

 الفرع الثاني: روبرت أويؽ

لييييييث ، لوهيييييؽ ميييييؼ الكتييييياه األوائيييييل الييييي يؼ عيييييالجؽا مذييييياعل وظيييييروف العسيييييل والعسيييييا
  فيييييياهتػ بؽقيييييي  العسييييييل واقاميييييية الجسعيييييييات التعاونييييييية 1502بييييييدأت اهتساماتييييييه مشيييييي  عييييييام 
                                                             

   20خالد ألسد فرلان: مرجع سابق، ص  -(1)
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اهييييييييتػ باإلصييييييييالح االجتسيييييييياعي مييييييييؼ خييييييييالل اهتسامييييييييه  1505االسييييييييتهالعية وبعييييييييد عييييييييام 
إليييييييييي   بالتعاونيييييييييييات  واقتييييييييييراح إقاميييييييييية مؤسدييييييييييات انتاجييييييييييية تعاونييييييييييية كخطييييييييييؽة لالنتقييييييييييال

قيييييد دافيييييع عيييييؼ العسيييييال وكيييييان يعتبيييييرهػ " و ، لكيييييؼ هييييي   األفكيييييار بييييياءت بالفذيييييل، االشيييييتراعية
ميييييثلهػ كسثيييييل ، لييييييث أنهيييييػ كيييييانؽا يعتبيييييرون كجيييييجء ميييييؼ عشاصييييير اإلنتييييياج، ااالت الحيييييية"

ااالت والسيييييييؽاد األولييييييييية  لقييييييييد اهييييييييتػ أويييييييييؼ بؽلييييييييع العسييييييييال وتحديييييييييؼ ظييييييييروف عسلهييييييييػ 
  (1)األفزل وتحديؼ السشتج و يادة كسية اإلنتاجإل   وتطؽير أساليب أدائهػ لالرتقاء

 ع الثاني: هشري تاوناالفر 

يعتبيييير هشييييري تيييياون ألييييد الييييرواد األوائييييل فييييي علييييػ اإلدارة بعييييد الثييييؽرة الرييييشا ية فقييييد 
عييييييان مييييييديرا أللييييييد السعامييييييل فييييييي أمريكييييييا وكييييييان يييييييشعػ الشييييييدوات ويعقييييييد االجتساعييييييات مييييييع 
 مالئيييييييه السيييييييدراء فيييييييي الجسعيييييييية األمريكيييييييية للسهشدسييييييييؼ السيكيييييييانيكييؼ  وقيييييييد عسيييييييل رئيديييييييا 

" الرييييييشا ية لسييييييدة  سانييييييية وأربعيييييييؼ عامييييييا  وخييييييالل تلييييييغ الفتييييييرة قييييييدم لذييييييركة " بيييييييل تيييييياون 
والتيييييي قييييام بتطبيقهييييا فييييي الذييييركة عليييي  شيييييكل ، العديييييد مييييؼ األسيييياليب اإلنتاجييييية الستطييييؽرة

، ومييييؼ أهييييػ أبحا ييييه التييييي ناليييي  الذييييهرة واالهتسييييام 1551أبحيييياث طبقيييي  أعثريتهييييا فييييي عييييام 
سييييشؽات قييييدم بحثييييا بسؽليييييؽع وبعييييد  ييييالث ، بحييييث تحيييي  عشييييؽان " السهشييييدس كاالقترييييادي"

" السذييييييياركة فييييييييي العائييييييييد" وما اليييييييي  أفكييييييييار  سيييييييائدة ومعتسييييييييدة وتييييييييدرس فييييييييي علييييييييػ اإلدارة 
  (2)الحديثة

 السظلب الثالث: نذأة اإلدارة العامة

اختييييييييجال االف الدييييييييشيؼ الستعايبيييييييية الحافليييييييية ، عانيييييييي  والدة اإلدارة العاميييييييية ونذييييييييأتها
الفكييييري وبشائييييه السييييادي الستييييراعػ عبيييير  ب نجييييا ات اإلندييييان الحزييييارية بسييييا فييييي علييييغ نتاجييييه

                                                             
   21نفس السرجع، ص  -(1)
   21خالد ألسد فرلان: مرجع سابق، ص  -(2)
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فسييييشهػ مييييؼ سييييلط الزييييؽء ، ولقييييد أسييييبر البييييالثؽن والكتيييياه ال ييييؽر بقييييراءة التيييياريا، التيييياريا
وميييييشهػ ميييييؼ ركيييييج االهتسيييييام ، مفكيييييريؼ وقيييييادةأو  علييييي  مدييييياهسات فكريييييية ارتبطييييي  بفالسيييييفة

ومييييشهػ مييييؼ ، وشييييؽاهد وأدليييية مدييييتقاة مييييؼ واقييييع لزييييارة الذييييعؽه واألمييييػ، عليييي  مسارسييييات
وهييييييؤالء جسيعييييييا ، سييييييع بيييييييؼ الخييييييياريؼ فقييييييرن السديييييياهسات الفكرييييييية والسسارسييييييات العسليييييييةج

، اتفقيييييييؽا علييييييي  لقيقييييييية واليييييييدة مفادهيييييييا أن اإلدارة العامييييييية ليدييييييي  لديثييييييية اليييييييؽالدة والشذيييييييأة
  (1)قدم الحزارة اإلندانية، فج ورها لاربة في أعساي التاريا

 اإلنداني السعاصر: رمداهسة الحزارات في الفك -

 تؽليا لسداهسة الحزارات في بلؽرة الفكر اإلداري وهشا 

 اهتس  بحفظ الدجالت والؽ ائق "الكتابة والتدويؼ"  الحزارة الدؾمرية: -

: كييييييييان اهتسامهييييييييا بييييييييالعلؽم والفلدييييييييفة كتخررييييييييات قائسيييييييية الحزــــــــارة ال ؾنانيــــــــة -
 ب اتها 

فييييي مجييييال البشيييياء كسييييا تييييدل عليييي  علييييغ األهرامييييات  الحزــــارة السرــــرية القد ســــة: -
 هي الستسيجة بدقة التخطيط والتشعيػ والترسيػ والتشديق ف

ــــة - إع لييييدد لسييييؽرابي ، : فقييييد اهتسيييي  بؽلييييع السعييييايير لسدييييؤولياتالحزــــارة البابلي
معييييايير مهسيييية مشهييييا تحديييييد األجييييؽر وسييييؼ القييييؽانيؼ وعييييدد سيييياعات العسييييل فييييي اليييييؽم وغييييير 

 "تذريع القؽانيؼ واألنعسة" ، علغ مؼ أسس اإلدارة

: فقييييييد امليييييي  األوليييييياع العدييييييكرية والتجارييييييية عليييييي  الدوليييييية رــــــ شيةالحزــــــارة ال -
وسييييؽر الريييييؼ الععيييييػ دليييييل عليييي  ، االهتسييييام بييييالتخطيط االسييييتراتيجي للييييدفاع عييييؼ الييييبالد

جانييييييييب االهتسييييييييام بتطيييييييييؽير أنعسيييييييية العسييييييييل واجراءاتييييييييه "صييييييييياغة األنعسييييييييية إليييييييي   علييييييييغ
 وتطبيقها" 

                                                             
   01نعسة  باس الخفاجي و خرون: مرجع سابق، ص  -(1)
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ة فييييييي مجييييييال التقييييييؽيػ فقيييييد أرسيييييي  أهييييييػ السبييييييادئ التشعيسيييييي الحزــــــارة الرومانيــــــة: -
اإلداري ونعيييييييييػ االترييييييييياالت والكيييييييييام الرقابييييييييية علييييييييي  االمبراطؽريييييييييية الؽاسيييييييييعة "التشعييييييييييػ 

 السركجي لسؤسدات الدولة" 

مسيييييييا تطليييييييب أشيييييييكاال ، : اهتسيييييييامهػ بالتجيييييييارة عبييييييير البحيييييييارالحزـــــــارة الف شي يـــــــة -
 " "دولة السؤسدات القانؽنية (1)وهي أساس العسل اإلداري الدليػ، تشعيسية قانؽنية

: فقيييييد اهيييييتػ اإلسيييييالم وكانييييي  التجربييييية فيييييي السديشييييية الحزـــــارة العربيـــــة اإلســـــالمية -
السشييييؽرة ليييييث أخييييا الرسييييؽل بيييييؼ السهيييياجريؼ واألنرييييار وطبييييق ألول مييييرة فييييي التيييياريا مبييييدأ 
العالقيييييييات االنديييييييانية والتيييييييي تسثيييييييل نسؽعجيييييييا لسفييييييياةيػ اإلدارة الحديثييييييية تخطيطيييييييا وتشعيسيييييييا 

ورسيييييييييػ سياسييييييييية الدولييييييييية بالذييييييييييؽر  ، نيؼ وأنعسيييييييييية" تذيييييييييريع القيييييييييؽا، وتريييييييييسيسا وتشدييييييييييقا
 والخالفة" 

 السبحث الثاني: طبيعة وخرائص اإلدارة العامة

كبييييييير مييييييؼ كتيييييياه اإلدارة العاميييييية وانقدييييييس  ااراء لعيييييي  هيييييي ا السؽلييييييؽع باهتسييييييام 
ومييييشهػ مييييؼ يأعييييد ، وتذييييعب  االتجاهييييات فسييييشهػ مييييؼ يقييييؽل بالطبيعيييية الفشييييية ليييي دارة العاميييية

 الطابع العلسي

 وظيفة  و  الثالث يشادي بطبيعة اإلدارة العامة كسهشة االتجا و  (2)رة العامةل دا 

                                                             
إدارة األعسييال بسشعييؽر مشهجييي متقييدم، دار  خالييد ألسييد فرلييان السذييهداني، رائييد عبييد الخييالق عبييد   العبيييدي: مبييادئ -(1)

   15 -17، ص 0211األيام للشذر والتؽ يع، 
   عبد ال شي بديؽني عبد  : أصؽل علػ اإلدارة العامة، مشذأة السعارف، -(2)
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 السظلب األول: طبيعة اإلدارة العامة

هيييييل تيييييدخل ، انقديييييػ البيييييالثيؼ فيييييي عليييييػ اإلدارة العامييييية ليييييؽل طبيعييييية هييييي   الدراسييييية
الخبييييييرات والسهييييييارات إليييييي   لييييييسؼ العلييييييؽم اإلندييييييانية الحقيقييييييية أم أنهييييييا مجييييييرد فييييييؼ يدييييييتشد

  (1)باألفراد أعثر مؼ اعتساد  عل  السبادئ والحقائق السؽلؽ ية والعلسيةالخاصة 

ييييييير  الييييييبع  أن اإلدارة العاميييييية علييييييػ ك ييييييير  مييييييؼ العلييييييؽم اإلندييييييانية األخيييييير  لييييييه  
 أسده وقؽاعد  التي يقؽم عليها 

بيشسيييييييا يييييييير  فرييييييييق  خييييييير أن اإلدارة العامييييييية فيييييييؼ يقيييييييؽم علييييييي  الخبيييييييرات والسهيييييييارات 
 الخاصة باألفراد 

أمييييييا ، محييييييددة األطيييييير والسعييييييالػأن اإلدارة العاميييييية مهشيييييية إليييييي   ب فريييييييق  الييييييثوييييييي ه
ولكيييييل فرييييييق مبرراتيييييه التيييييي تيييييدعػ وجهيييييية ، الفرييييييق الرابيييييع يييييير  أن اإلدارة العامييييية وظيفييييية

 الشعر ه   

 وبشاءا عل  علغ سشتؽل  دراسة تلغ االتجاهات وتحليلها 

 الفرع األول: اإلدارة فؽ

اإلدارة تعتسيييييييييد بالدرجييييييييية األولييييييييي  علييييييييي   عسيييييييييا يييييييييير  أصيييييييييحاه هييييييييي ا االتجيييييييييا  أن
، خريييييائص األشييييييخاص الييييي يؼ يختلفييييييؽن هيسيييييا بيييييييشهػ لديييييب إمكييييييانيتهػ وقيييييدراتهػ ال اتييييييية
ويذييييييرون للتيييييدليل علييييي  عليييييغ بالشجييييياح الكبيييييير الييييي ي لققيييييه الكثييييييرون فيييييي مجيييييال العسيييييل 

أو  ،السعاهييييييييد الستخررييييييييةأو  اإلداري دون أن تتيييييييياح لهييييييييػ فرصيييييييية االلتحيييييييياي بالكليييييييييات
وهشييييال العديييييد مييييؼ االنجييييا ات السحققيييية قبييييل ، شعريييييات اإلدارييييية العلسييييية السعسقييييةدراسيييية ال

ويديييييييتسر ، مثيييييييل ميييييييا عرفتيييييييه الحزيييييييارات القديسييييييية، أن تعهييييييير اإلدارة كعليييييييػ قيييييييائػ بييييييي اتها
أنرييييار هيييي ا الطييييرح فييييي التييييدليل بقييييؽلهػ إن هشييييال العديييييد مييييؼ العسليييييات اإلدارييييية التييييي ال 

                                                             
   55، ص0221إبراةيػ شيحا: أصؽل اإلدارة العامة، مشذأة السعارف، لقاهرة،  -(1)
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تريييييييل بالطبيعييييييية البذيييييييرية ل شيييييييخاص الييييييي يؼ تقيييييييديرها كسييييييييا ألنهيييييييا تأو  يسكيييييييؼ يياسيييييييها
وميييييشهػ ميييييؼ ي يييييالي فيييييي هييييي ا ، يريييييعب إخزييييياع سيييييلؽكاتهػ لالختبيييييار والتجييييياره العلسيييييية

بسعشييييي  أن اإلدارة ، يؽليييييد وال يريييييشع، أبعيييييد الحيييييدود بيييييالقؽل إن اإلداري القائيييييدإلييييي   الطيييييرح
  (1)مؽةبة واستعداد شخري يؽلد مع اإلندان وال يكتدب

وعلييييغ لعييييدة أسييييباه مشهييييا أنهييييا مهييييارة السييييدير فييييي ، دارة فييييؼيسكيييؼ القييييؽل كيييي لغ أن اإل
اسيييييييتخدام هييييييي ا العليييييييػ فيييييييي مختلييييييي  السؽاقييييييي  العلسيييييييية للحريييييييؽل علييييييي  أفزيييييييل الشتيييييييائج 
والسهيييييييارة هيييييييي فيييييييؼ السسارسيييييييات اإلداريييييييية التيييييييي تتؽقييييييي  علييييييي  كفييييييياءة السيييييييدير وخبرتيييييييه 

 ومسارسته 

الذخرييييييييية واإلدارة فييييييييؼ ألنهييييييييا تتطلييييييييب اسييييييييتخدام السهييييييييارات والقييييييييدرات والسؽاهييييييييب 
 وتطبيييييق األسييييس والقؽاعييييد والسعرفيييية العلسييييية لتحقيييييق االنجييييا  السشذييييؽد والتؽصييييل، للسييييدير
أفزيييييل الشتيييييائج السرغؽبييييية  واإلدارة فيييييؼ ألنهيييييا تتطليييييب السرونييييية والقيييييدرة علييييي  سيييييرعة إلييييي  

جانيييييب السهييييييارة  وبسيييييا أن اإلدارة تتعاميييييل مييييييع إلييييي   ولديييييؼ التريييييرف واسيييييتخدام السعرفيييييية
لييييد كبييييير تؽقييييع السؽاقيييي  التييييي إليييي   العشاصيييير التييييي يرييييعبالعشريييير البذييييري وهييييؽ مييييؼ 

  (2)ف ن علغ يتطلب استخدام الفؼ اإلداري ، قد يتخ ها

 الفرع الثاني: اإلدارة علؼ

أعيييييييدت مدرسييييييية اإلدارة العلسيييييييية األمريكيييييييية الريييييييفة العلسيييييييية لدراسييييييية اإلدارة العامييييييية 
األفكييييييار  وأخييييي ت فييييييي البحييييييث عييييييؼ مبييييييادئ اإلدارة الدييييييليسة لتيييييي  أبيييييير ت مجسؽعيييييية مييييييؼ

وفكيييييرة ، وفكيييييرة التخريييييص، مثيييييل فكيييييرة وليييييدة القييييييادة، التيييييي سيييييادت وانتذيييييرت هيسيييييا بعيييييد
 تدرج السدؤولية وتفؽيزها 

                                                             
سيذيييري و خيييرون: مبييادئ إدارة األعسيييال األسييياليب واالتجاهيييات الحديثييية، مكتبييية العبيكيييان، ألسييد بيييؼ عبيييد الرلسيييان الذ -(1)

   20، ص 0221
   01علي  باس: مرجع سابق، ص -(2)
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ورأت هييييييي   السدرسيييييييية وجييييييييؽه اتبيييييييياع السييييييييشهج العلسييييييييي فييييييييي دراسيييييييية اإلدارة العاميييييييية 
وخالفيييي  بيييي لغ السييييشهج العلسييييي اليييي ي كييييان سييييائدا فييييي الييييدول األنجلؽسكدييييؽنية واليييي ي ليييييػ 

  (1)لقؽاعد والسبادئ العامةيكؼ يهتػ با

علسييييييا بييييييالسعش  الحقيقييييييي  االتجييييييا وتعييييييد دراسيييييية اإلدارة العاميييييية عشييييييد أصييييييحاه هيييييي ا 
إع أنهيييييا تعتسيييييد علييييي  السيييييشهج التجريبيييييي فيييييي اسيييييتشبا  قؽاعيييييدها ومبادئهيييييا ، الزييييييق للكلسييييية

  (2)عسا أن أبحا ها تتعلق بشؽع معيؼ مؼ السعرفة

ت العلسييييييية التييييييي تييييييدرس فييييييي الكليييييييات ييييييير  أن اإلدارة علييييييػ ألنهييييييا غشييييييية بالشعريييييييا
تحقيييييق نتييييائج بيييياهرة إليييي   والجامعييييات الستخرريييية والتييييي أ بيييي  الؽاقييييع أن تطبيقهييييا يييييؤدي

كسييييييا ييييييير  أنرييييييار هيييييي ا الطييييييرح أن اإلدارة اليييييييؽم تؽسييييييع  وأصييييييبح  ، داخييييييل السشعسييييييات
عليييييغ أن اتجيييييا  إلييييي   ألييييي ، تزيييييػ العدييييييد ميييييؼ التخرريييييات الفر يييييية عات العالقييييية بهيييييا

دارييييييية الحديثيييييية نحييييييؽ االعتسيييييياد عليييييي  األسيييييياليب الكسييييييية باسييييييتخدام الشسيييييياعج الشعريييييييات اإل
كاالعتسييييياد عليييييي  بحيييييؽث العسليييييييات لحيييييل بعيييييي  السذييييياعل التييييييي ، والسعيييييادالت الريالييييييية

  (3)تؽاجه السشعسة يعد دليال قاطعا عل  علسية اإلدارة

ة والخبييييير ، فييييياإلدارة عليييييػ ألنهيييييا ال تعتسيييييد علييييي  عؽاميييييل الريييييدفة والسحاولييييية والخطيييييأ 
وليييي ا يجييييب عليييي  ، الذخرييييية وصييييفة اإلبييييداع غييييير كاهييييية لشجيييياح رجييييل اإلدارة فييييي عسلييييه

اإلداري الدرايييييييية الكاملييييييية بالسبيييييييادئ واألسييييييياليب والشعرييييييييات والتطبيقيييييييات  كسيييييييا أن دراسييييييية 
وعلييييييػ اإلدارة يحتيييييياج مثييييييل العلييييييؽم ، العييييييؽاهر اإلدارييييييية تييييييتػ عليييييي  أسيييييياس أسييييييلؽه علسييييييي

 ة ألن ل دارة مؽلؽع ومشهج استخدام الطريقة العلسيإل   األخر  

                                                             
   71، ص0221ماجد راغب الحلؽ: علػ اإلدارة العامة ومبادئ الذريعة اإلسالمية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  -(1)
م: أصيييؽل عليييػ اإلدارة العامييية فيييي ليييؽء الذيييريعة اإلسيييالمية، مكتبييية الؽفييياء القانؽنيييية، اإلسيييكشدرية، دمحم دمحم عبيييد  إميييا -(2)

   77، ص 0210
   22ألسد بؼ عبد الرلسان: مرجع الدابق، ص  -(3)
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عسييييا ييييير  بعيييي  السفكيييييريؼ فييييي مجييييال اإلدارة أنييييا اإلدارة عليييييػ تحكسييييه قييييؽانيؼ  ابتييييية 
نتييييائج يسكييييؼ التشبييييؤ بهييييا إليييي   ندييييبيا لييييؽ طبقيييي  فييييي ظييييروف معيشيييية بالقييييدر السالئييييػ ألدت

كافيييية القييييؽانيؼ التييييي تحكييييػ الفكيييير إليييي   وييييير  هييييؤالء أنييييه بييييالرغػ مييييؼ عييييدم التؽصييييل، سييييلفا
فيييييييي ن الييييييييبع  قييييييييد ، لتيييييييي  اان لكييييييييي ترييييييييبا اإلدارة علسييييييييا مكتسييييييييل السقؽمييييييييات اإلداري 
الكثييييير مييييؼ القؽاعييييد الراسييييخة التييييي لييييؽ طبقيييي  فييييي العييييروف السالئسيييية اتيييي  إليييي   تؽصييييل

   (1)نتائجها السرجؽة

 الفرع الثالث: اإلدارة العامة علؼ وفؽ

دوجيييييية السج أو  القييييييؽل بالطبيعيييييية السختلطييييييةإليييييي   يتجييييييه مععييييييػ كتيييييياه اإلدارة العاميييييية
 أي أن اإلدارة العامة تجسع بيؼ صفات الفؼ وخرائص العلػ ، ل دارة العامة

فالعسلييييييييات اإلداريييييييية تديييييييتشد فيييييييي الؽقييييييي  الحالييييييير علييييييي  مبيييييييادئ وأسيييييييس علسيييييييية 
ير نذييييا  السشعسيييية ويطبقهييييا رجييييال اإلدارة لحييييل السذييييكالت التييييي تعتيييير  سيييي، مؽلييييؽ ية

  (2)ها نحؽ تحقيق أهدافهااإلدارية في سعي

جانيييييب أنهيييييا عليييييػ فهيييييي كييييي لغ فيييييؼ ألن تطبييييييق مبادئهيييييا إلييييي   إلدارة العاميييييةعسيييييا أن ا
القييييؽل بييييأن تطبيييييق إليييي   قييييدرات فشييييية ومهييييارات شخرييييية األميييير اليييي ي يييييؤديإليييي   يحتيييياج

متطابقيييييية نتيجيييييية الخييييييتالف القييييييدرة أو  نتييييييائج والييييييدةإليييييي   السبييييييادئ والتؽجيهييييييات ال يييييييؤدي
التييييييي تختليييييي  مييييييؼ شييييييخص والسهييييييارة الذخرييييييية وأ رهييييييا عليييييي  لدييييييؼ التطبيييييييق وكفاءتييييييه 

  (3)اخر

لكيييييؼ األصيييييا هيييييؽ ، يسكيييييؼ القيييييؽل أن كيييييال الطيييييرفيؼ علييييي  قيييييدر كبيييييير ميييييؼ الريييييحة 
وهسيييييا يكسيييييالن ، عييييدم الفريييييل بيشهسيييييا ألن العليييييػ والفيييييؼ وجهييييان لعسلييييية واليييييدة وهيييييي اإلدارة
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فيييييياإلداري الفعييييييال هييييييؽ اليييييي ي يدييييييتخدم السؽةبيييييية والفييييييؼ فييييييي تطبيييييييق ، بعزييييييهسا الييييييبع 
تحقييييييييييق الشجييييييييياح واألهيييييييييداف إلييييييييي   اريييييييييية العلسيييييييييية للؽصيييييييييؽلالشعرييييييييييات والسبيييييييييادئ اإلد

 السرسؽمة 

 السظلب الثاني: خرائص اإلدارة العامة

أد  التؽسيييييع الهائيييييل فيييييي األدوار التيييييي تؤديهيييييا اإلدارة العامييييية واألنذيييييطة والسجييييياالت 
كسييييا أد  ، التييييي تذييييسلها والسذييييكالت التييييي تعالجهييييا وخاصيييية بعييييد الحييييره العالسييييية الثانييييية

بلييييؽرة خريييييائص إليييي   ،وأسييييات ة لقييييل اإلدارة العاميييييةل سييييهامات الفكريييييية مدييييتؽ  الشزييييج 
  (1)رئيدية تتر  بها اإلدارة العامة مؼ أهسها

 التؾجه نحؾ تحق ق األهداف الفرع األول:

فهيييييي تعتسيييييد علييييي  السيييييؽارد البذيييييرية ، يسكيييييؼ تقيييييييػ اإلدارة بسيييييد  تحقيقهيييييا ل هيييييداف 
بحيييييث يكييييؽن الهييييدف مييييؼ مذييييروع مييييا ، مدييييبق ا والسادييييية لتحقيييييق أهييييدافها التييييي تييييػ  تحديييييدها

وبأسييييييعار ، ميييييثال : تحقيييييييق رلبييييييات السديييييتهلغ مييييييؼ خييييييالل إنتيييييياج سيييييلع عات جييييييؽدة عالييييييية
واالسييييتفادة بذييييكل ، فيؼ أعفيييياءوعليييي  اإلدارة تحقيييييق علييييغ مييييؼ خييييالل تعييييييؼ مييييؽظ، مشاسييييبة
 مؼ السؽارد السحدودة الستؽافرة  أفزل

 الفرع الثاني: االستسرارية

ل اإلد  القزيييييايا التيييييي أو  ارة بذيييييكل مديييييتسر ومتؽاصيييييل فيييييي معالجييييية السذييييياعلتتيييييدخ 
ويكيييييييؽن دروهيييييييا األساسيييييييي هيييييييؽ تحدييييييييد السذيييييييكلة واتخييييييياع الخطيييييييؽات السشاسيييييييبة ، تؽاجههيييييييا
لييييييث تطسيييييا الذيييييركات لتحقييييييق أعبييييير إنتييييياج مسكيييييؼ ميييييؼ خيييييالل صيييييياغة العدييييييد ، لحلهيييييا

العسليييييييية  و نسيييييييا تذيييييييسل أيزيييييييا  ، وال تقترييييييير مهسييييييية اإلدارة علييييييي  عليييييييغ، ميييييييؼ الدياسيييييييات
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كسيييييا أن الدياسيييييات اإلداريييييية يجيييييب ، التديييييؽيقية واإلعالنيييييية الستعلقييييية بتحقييييييق هييييي ا الهيييييدف
 .أن ُيعاد صياغتها باستسرار لتحقيق الشجاح اإلداري داخل السؤسدات

 الفرع الثالث:االنتذار الؾاسع

 ،اجتسا يييييييةأو  ،تشتذييييير اإلدارة فييييييي جسيييييييع أنييييييؽاع السشعسيييييات  سييييييؽاء  كانيييييي  سياسييييييية
ييييييه مختليييييي  األنذييييييطة نحييييييؽ أهييييييداف ، غيرهيييييياأو  تجاريييييييةأو  ،ة قاهيييييييأو  فهييييييي تييييييدعػ وتؽج 

فجسيعهيييييا تتطليييييب ، وبالتيييييالي فهيييييي ال تقترييييير علييييي  نيييييؽع معييييييؼ ميييييؼ السشعسيييييات، محيييييددة
، وييييييأتي دورهيييييا بالتحدييييييد عشيييييد وجيييييؽد أعثييييير ميييييؼ شيييييخص يكيييييؽن لهيييييػ هيييييدف واليييييد، اإلدارة

فييييي كييييل مكييييان ب يييي  فهييييي مطلؽبيييية ، شييييركة كبيييييرةأو  سييييؽاء  كانيييي  شييييركة أعسييييال صيييي يرة
  نؽع الشذا أو  الشعر عؼ لجػ

 الفرع الرابع: التكامل

إن  اسيييييتخدام الجهيييييؽد الجسا يييييية لتحقييييييق هيييييدف محيييييدد هيييييؽ الهيييييدف األساسيييييي ميييييؼ  
، والسالييييييية مييييييع بعزييييييها، والسادييييييية، فهييييييي تييييييدمج جسيييييييع مييييييؽارد السشعسيييييية البذييييييرية، اإلدارة

واألصيييييؽل ، والسيييييؽاد، التبحييييييث يعسيييييل السؽظفيييييؽن ميييييع السيييييؽارد غيييييير البذيييييرية  مثيييييل: اا
 جسيعها التكامل واالندجام بيؼ مؽارد السشعسة إل   مسا يؤدي، والسباني، السالية

 الفرع الخامس: الفعالية والكفاءة

تكيييييييؽن اإلدارة عات كفييييييياءة عشيييييييد تشفيييييييي  مهسييييييية و تسامهيييييييا بالذيييييييكل السطليييييييؽه بأقيييييييل  
تشفيييييي  العسيييييل كسيييييا هيييييؽ  إلييييي  بيشسيييييا تذيييييير الفعاليييييية، ميييييع االسيييييتخدام األمثيييييل للسيييييؽارد، علفييييية

بحييييييييث تعتبيييييير اإلدارة الستؽا نييييييية هييييييي التيييييييي تحفييييييا  علييييييي  ، مطلييييييؽه فييييييي وقتيييييييه السحييييييدد
فتشفيييي  السهييييام بأقييييل كلفيييية ولكيييؼ ليييييس فييييي مؽعييييدها السحييييدد ، التيييؽا ن بيييييؼ الفعالييييية والكفيييياءة

 .والعكس صحيا، تعتبر كفاءة دون فعالية
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 الفرع الخامس: اإلدارة علؼ وفؽ

ألن القييييييرارات التييييييي يييييييتػ اتخاعهييييييا مييييييؼ قبييييييل السييييييديريؼ مبشييييييية  تعتبيييييير اإلدارة علسييييييا   
رت ميييييؼ خيييييالل مشييييياهج البحيييييث العلسيييييي لييييييث اسيييييُتبدل ، علييييي  الحقيييييائق التيييييي سيييييبق وُطيييييؽ 

أهييييييداف اإلدارة إليييييي   والتجربيييييية والخطييييييأ بالسعرفيييييية الدييقيييييية للؽصييييييؽل، والتخسيييييييؼ، الحييييييدس
ن اسييييتخدام السهييييارات فيييييي كسييييا تعتبييييير اإلدارة فشييييا  بالتأعيييييد أل، وتكلفيييية، وجهييييد، بأقييييل وقيييي 

أسييييييلؽه معييييييييؼ يعتسيييييييد علييييييي  شخريييييييية الذيييييييخص إلييييييي   لييييييل السذييييييياعل السعقيييييييدة يحتييييييياج
  اإلداري 

  



 إعداد الدكتورة: خزار ملياء _________________________ ات اإلدارة العامةحماضر
 

18 

 الفصل الثاني:

 السياق املعريف حلقل اإلدارة العامة

األول مشهييييييا يتعلييييييق بعالقييييييية اإلدارة ، تزييييييسؼ دراسيييييية هييييييي ا الفرييييييل مؽاليييييييع مهسييييييية
وفيييييي األخيييييير وظيييييائ  اإلدارة ، إلدارة العامييييية يييييػ مشييييياهج دراسييييية ا، العامييييية بيييييالعلؽم األخييييير  

 العامة 

 السبحث األول: عالقة اإلدارة العامة بالعلؾم األخرى 

، إنديييييييانية ظهيييييييرت وتطيييييييؽرت بتطيييييييؽر اإلنديييييييان والسجتسعيييييييات اإلدارة العامييييييية ظييييييياهرة
وهييييي اجتسا ييييية ، اإلندييييان وسيييييلتها وهييييدفها فييييي نفييييس الؽقيييي فهييييي مييييؼ جهيييية إندييييانية ألن 
خدميييييية السجتسييييييع وتلبييييييية لاجياتييييييه الستجايييييييدة إليييييي   ذيييييياطاتها تهييييييدفمييييييؼ جهيييييية  انييييييية ألن ن
وعلييييييه فهشيييييال ارتبيييييا  وعالقييييية و يقييييية بييييييؼ عليييييػ اإلدارة العامييييية والعليييييؽم ، وغيييييير السحيييييدودة
وفييييي طليعتهييييا ، وبهيييي   الرييييفة يذيييترل مييييع عييييدد مييييؼ العليييؽم األخيييير  ، االجتسا يييية األخيييير  

 نية    الاالعلؽم الدياسية والعلؽم االقترادية والعلؽم القانؽ 

 السظلب األول: عالقة علؼ اإلدارة بعلؼ الدياسة

ليييييث نذييييأ علييييػ الدياسيييية ، عانيييي  اإلدارة العاميييية جييييجءا ال يتجييييجأ مييييؼ علييييػ الدياسيييية 
مييييع نذييييأة العيييياهرة الدياسييييية وتطؽرهييييا  وعشييييدما بييييدأت الدراسيييية العلسييييية لهيييي ا العلييييػ تأخييييي  

حيييييث فيييييي تشعييييييػ اإلدارة كيييييان ميييييؼ الزيييييروري للبيييييالثيؼ التعييييير  للب، مكانهيييييا فيييييي البحيييييث
   (1)العامة بجؽا  دراسة األولاع الدياسية
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وتتسثيييييييل اإلدارة العامييييييية ميييييييؼ الشاليييييييية ، إن فكيييييييرة الدياسييييييية تيييييييرتبط بفكيييييييرة الحكؽمييييييية 
السؽلييييؽ ية فييييي تشفييييي  الدياسيييية العاميييية والعسييييل عليييي  تحقيييييق األهييييداف القؽمييييية  كسييييا أن 

الكثييييريؼ أنيييه أليييد فيييروع عليييػ  وقييي  قرييييب وهيييؽ يعيييد فيييي نعيييرإلييي   عليييػ اإلدارة العامييية ظيييل
ويعييييد الييييرئيس األمريكييييي "ويلدييييؼ" أول مييييؼ  نعييييرا لسييييا بيشهسييييا مييييؼ صييييلة و يقيييية ، الدياسيييية

  (1)ناد  بفرل الدياسة عؼ اإلدارة

ويعهييييير ، فالبحيييييث فيييييي اإلدارة العامييييية ليشهيييييا ييييييتػ ميييييؼ خيييييالل دراسييييية عليييييػ الدياسييييية 
فييييييييالؽ ير يقييييييييؽم ، لييييييييؽ ارةالتييييييييداخل العزييييييييؽي بيييييييييؼ اإلدارة العاميييييييية والدياسيييييييية فييييييييي لاليييييييية ا

كسييييا أن الدياسيييية هييييي التييييي تحييييدد األهييييداف ، بؽظييييائ  سياسييييية و دارييييية فييييي نفييييس الؽقيييي 
هييييي ا يعشيييييي أن اإلدارة العامييييية ، التيييييي يجيييييب علييييي  اإلدارة العامييييية أن تريييييل إليهيييييا وتحققهيييييا

  (2)هي التي تشف  الدياسات العامة للدولة

 السظلب الثاني: عالقة علؼ اإلدارة بعلؼ االقتراد

بكفيييييياءة ، يهيييييتػ عليييييػ االقتريييييياد بدراسييييية اسييييييتخدام و دارة السيييييؽارد الطبيعييييييية السحيييييدودة
كسييييييا أن االقتريييييياد ، عالييييييية وبأقييييييل التكيييييياليف ألجييييييل إشييييييباع لاجيييييييات اإلندييييييان الستجايييييييدة

يعييييييالج مذييييييكالت االسييييييتهالل والتؽ يييييييع واإلنتيييييياج والتبييييييادل وغيرهييييييا وبيييييييؼ علييييييػ االقتريييييياد 
 تأ يرا وتفاعال متبادال وبيشهسا ، وعلػ اإلدارة صلة و يقة

عسييييييا أن عالقيييييية علييييييػ االقتريييييياد بعلييييييػ اإلدارة العاميييييية يعهيييييير مييييييؼ خييييييالل اسييييييتخدام 
وأن ، الشعريييييييات االقترييييييادية وتطبيقهييييييا لسدييييييياعدة اإلداري فييييييي اتخيييييياع القييييييرارات السختلفييييييية

  (3)اإلداري الشاجا هؽ ال ي يتسيج بعقلية اقترادية

                                                             
   17-11دمحم دمحم عبد  إمام: مرجع سابق، ص  -(1)
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 قانؾن السظلب الثالث: عالقة اإلدارة العامة بال

، عليييييػ القيييييانؽن هيييييؽ مجسؽعييييية القؽاعيييييد واألسيييييس والسبيييييادئ التيييييي تيييييشعػ عسيييييل األفيييييراد
وبالتييييييالي رجييييييل اإلدارة يجييييييب أن يكييييييؽن ملسييييييا بهيييييي   القييييييؽانيؼ مييييييؼ أجييييييل أداء أعسالييييييه فييييييي 

كسيييييييا أن عليييييييػ اإلدارة ، خيييييييارج القيييييييانؽن أو  إطيييييييار قيييييييانؽني ألن اإلدارة ال تعسيييييييل فيييييييي فيييييييرا 
والقييييانؽن العييييام يهييييتػ بدراسيييية ، القييييانؽن الخيييياصإليييي   فييييروع القييييانؽن العييييام مشييييهإليييي   أقييييره

وهييييي ا يعشيييييي ، شييييؤون الدولييييية مييييؼ الشيييييؽالي الدياسيييييية واإلدارييييية والساليييييية والجشائيييييية والدولييييية
ولكيييييؼ العالقيييييات التيييييي تيييييربط عليييييػ ، أن لعليييييػ اإلدارة العامييييية عالقيييييات بفيييييروع القيييييانؽن العيييييام

كسييييييا أن ، (1)والييييييدة مييييييؼ القييييييؽةاإلدارة العاميييييية بفييييييروع القييييييانؽن العييييييام ليديييييي  عليييييي  درجيييييية 
أي السبيييييييادئ القانؽنيييييييية التيييييييي تهيييييييػ ، القيييييييانؽن اإلداري يعشيييييييي بالجؽانيييييييب القانؽنيييييييية لييييييي دارة

بيشسيييييا عليييييػ اإلدارة العامييييية يهيييييتػ بيييييالشؽالي الفشيييييية والتشعيسيييييية ب يييييية ، اإلدارة ةييييييكال ونذيييييا 
بكفايييييية  تحدييييييد أفزيييييل التشعيسيييييات اإلداريييييية وأنجيييييا الؽسيييييائل لتحقييييييق األهيييييداف التشعيسيييييية

  (2)وفعالية

 البحث الثاني: مشاهج دراسة اإلدارة العامة

 اليييييييييييدول فيييييييييييي والحكؽميييييييييييية العاميييييييييية السشعسيييييييييييات إدارةإليييييييييي   العامييييييييييية اإلدارة تذييييييييييير
 لتشيييييؽع ونعيييييرا   الشاميييييية اليييييدول فيييييي والتطيييييؽر التشسيييييية إدارةإليييي   هييييي ا تتعيييييد  لكشهيييييا الستقدمييييية
 وهي: لدراستها طري  عيدة هشيال في ن، لعاميةا اإلدارة تلعبهيا التيي األدوار

 السظلب األول: السشهج القانؾني

إن القيييييانؽن يبييييير  لييييي دارة العامييييية  ال ييييية أميييييؽر أساسيييييية وهيييييي ميييييا تطالبهيييييا الديييييلطة 
ليييييييدود صيييييييالليات األفيييييييراد فيهيييييييا ويحيييييييدد القيييييييانؽن لييييييي دارة العامييييييية ، التذيييييييريعية ب نجيييييييا  

                                                             
  70، ص 0225طاري السجدوه: اإلدارة العامة، مشذؽرات الحلبي الحقؽيية، بيروت،  -(1)
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ساعييييييات فييييييي السجتسعييييييات التييييييي يشب ييييييي عليييييي  الحقييييييؽي األساسييييييية واإلجرائييييييية ل فييييييراد والج
 مؽظفي الحكؽمة مراعاتها 

التيييييياريخي كسييييييا يرييييييفه الييييييبع  فييييييي  -القييييييانؽني–ويركييييييج هيييييي ا السييييييدخل الدسييييييتؽري 
هيييي   ، مجسؽعيييية عليييي  الزييييؽابط اإلدارييييية والقانؽنييييية التييييي تحكييييػ سييييير نذييييا  اإلدارة العاميييية

ؽانيؼ والسراسييييييييػ الزيييييييؽابط تتجلييييييي  لشيييييييا ميييييييؼ خيييييييالل الدسييييييياتير الديييييييائدة فيييييييي اليييييييدول والقييييييي
والتيييييييي تحيييييييدد نذيييييييا  اإلدارات الحكؽميييييييية ، والسشاشيييييييير والليييييييؽائا والقيييييييرارات السرتبطييييييية بهيييييييا

  (1)وعالقة ه ا الجها  التشفي ي مع الجها  التذريعي والقزائي، عجها  التشفي 

جانييييب إليييي   مييييؼ هيييي ا السشطلييييق فيييي ن السؽظيييي  الحكييييؽمي مفديييير للقييييانؽن ومطبييييق لييييه
والقيسيييية األساسييييية فييييي السييييشهج القييييانؽني هييييي العداليييية ومييييا  مذيييياركته فييييي ولييييع القييييؽانيؼ 

يتبييييييع علييييييغ مييييييؼ لساييييييية لقييييييؽي األفييييييراد مييييييؼ التعديييييي  والتدييييييلط والحفييييييا  عليييييي  أروالهييييييػ 
  (2)ولرياتهػ ومستلكاتهػ

 السظلب الثاني: السشهج الؾصفي

ظهييييييير هييييييي ا السيييييييدخل فيييييييي أواخييييييير القيييييييرن العذيييييييريؼ لييييييييث أظهيييييييرت مشييييييياهج اإلدارة 
إلدارة العامييييييييية لييييييييييث افتييييييييير  هييييييييي ا السيييييييييدخل أن ييييييييييتػ إدارة ووظائفهيييييييييا علييييييييي  دراسييييييييية ا

السشعسييييييات العاميييييية بذييييييكل متسا ييييييل مييييييع إدارة السشعسييييييات الخاصيييييية ويدييييييتلجم علييييييغ القيييييييام 
فيييييياإلدارة هييييييي ، بالؽظييييييائ  اإلدارييييييية مييييييؼ تخطيييييييط وتشعيييييييػ وصييييييشع قييييييرار وييييييييادة ورقابيييييية
جيييييي ور هييييييي ا اإلدارة وال فييييييري هشييييييال بيييييييؼ إدارة التشعيسييييييات الحكؽميييييييية والخاصيييييية  وتعييييييؽد 

نعييييام الخدميييية السدنييييية فييييي الؽاليييييات الستحييييدة األمريكييييية فييييي  عريييير إصييييالحإليييي   السييييشهج

                                                             
، 0ارن فيي دراسية اإلدارة العامية، بحيث مشذيؽر فيي مجلية الحقيؽي والعليؽم الدياسيية، العيددسشؽسي خشي : السيدخل السقي -(1)

   202، الججائر، ص 0221
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القيييرن التاسيييع عذييير كيييرد فعيييل لشعيييام ال شيييائػ الييي ي كيييان سيييائدا فيييي تعيييييؼ السديييؤوليؼ عيييؼ 
  أجهجة اإلدارة العامة

ويكييييؽن دور السييييؽظفيؼ الحكييييؽمييؼ هييييؽ تشفييييي  الدياسييييات السحييييددة لهييييػ وليييييس صييييشع 
  (1)ياساتتلغ الد

 السظلب الثالث: السشهج الدلؾكي

وتأ يرهييييييا  -واالجتسا ييييييية والشفدييييييية-، الشفدييييييية، يركييييييج هيييييي ا السييييييشهج عليييييي  الجؽانييييييب
علييييي  بشييييياء الجهيييييا  اإلداري وتذيييييكل الديييييلؽل اليييييؽظيفي والتشعيسيييييي فيييييي وليييييدات األجهيييييجة 

ومييييؼ  ييييػ إعطيييياء و ن ندييييبي أعبيييير للتشعيسييييات والعالقييييات غييييير الرسييييسية التييييي ، الحكؽمييييية
 تتػ خارج نطاي اإلجراءات والقؽاعد الرسسية 

يعتسييييد هيييي ا السييييدخل عليييي  فلدييييفة أن الجؽانييييب غييييير الرسييييسية هييييي السحييييرل الييييرئيس 
 وما يترتب عليها مؼ أسس أهسها ما يلي:، للسشعسات

كفييييييياءة الجهيييييييا  اإلداري وتتحيييييييدد بدرجييييييية أساسيييييييية علييييييي  تفهيييييييػ وليييييييبط الديييييييلؽل  -
 اإلنداني في ولدات الجها  الحكؽمي 

والتيييييييي ، تقيييييييؽم اإلدارة العامييييييية فيييييييي جؽهرهيييييييا علييييييي  العليييييييؽم والسهيييييييارات الديييييييلؽكية -
 يشب ي أن تعطي أهسية أعبر ندبيا عؼ غيرها مؼ السهارات 

أهسيييييية العشاصييييير القياديييييية فيييييي تحقييييييق التيييييؽا ن بييييييؼ األهيييييداف والسريييييالا داخيييييل  -
 ولدات الجها  اإلداري 
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سدييييييات اجتسا ييييييية تحكسهييييييا التعامييييييل مييييييع ولييييييدات الجهييييييا  اإلداري باعتبارهييييييا مؤ  -
وتخزيييييع لكيييييػ هائيييييل ، يييييييػ اجتسا يييييية معيشييييية ويقيييييع عليهيييييا مديييييؤوليات اجتسا يييييية متشؽعييييية
 مؼ الز ؽ  االجتسا ية الؽاردة مؼ بيئة ولدات الجها  اإلداري 

أهسيييييييية العشرييييييير اإلندييييييياني االجتسييييييياعي فيييييييي عسليييييييية اتخييييييياع القيييييييرارات و صيييييييدار  -
  (1)عشها دائلةالتعليسات وفي السحاسبة عل  االنجا ات والس

 (السظلب الرابع: السشهج الب ئي )اال كؾلؾجي

ويتسيييييييج ، وتعشيييييي كلسيييييية ايكؽلييييييؽجي العلييييييػ اليييييي ي يييييييدرس البيئيييييية السحيطيييييية بالسشعسيييييية 
بليييد معييييؼ علييي  بليييد  خييير هييي ا السيييدخل فيييي أنيييه أوليييا وال يسكيييؼ تعسييييػ نعيييام معييييؼ فيييي 

بدايييييية لتطيييييؽير اإلدارة عد اليييييدول الشاميييييية علييييي  دراسييييية البيئييييية السحيطييييية بهيييييا كوبالتيييييالي سيييييا
 العامة 

نحلييييييل تفيييييير  السدرسيييييية اإليكؽلؽجييييييية عليشييييييا عشييييييد دراسيييييية اإلدارة العاميييييية أن نفهييييييػ و 
و نسييييا كسشعؽميييية مييييؤ رات متفاعليييية ، ال فييييي صييييؽرتها السجييييردة، العؽامييييل السييييؤ رة فييييي اإلدارة

 مع بعزها البع  تؤ ر عل  مدار اإلدارة واستقرارها 

 ا السيييييييدخل اإلشيييييييارة علييييييي  أن دراسييييييية جسييييييييع وتتزيييييييسؼ االنتقيييييييادات السؽجهييييييية لهييييييي 
كسيييييا ، مثيييييل االمكانيييييات الساديييييية والبذيييييرية والحزيييييارية مديييييألة مرهقييييية، خريييييائص السجتسيييييع

ي محاولييييييية واللحييييييياي بهيييييييا هييييييي، ئيييييييية سيييييييريعة التطيييييييؽريجيييييييب أن ال نشدييييييي  أن العؽاميييييييل البي
  (2)مرهقة
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 السظلب الخامس: السشهج التحل لي

 وهيييييؽ  الديييييابقة بالسشييييياهج الخاصييييية العييييييؽه  علييييي الت ليييييب التحليليييييي السيييييشهج يحييييياول
 جسييييييع ميييييؼ العاميييية اإلدارة يتشييييياول لييييييث، العامييييية اإلدارة دراسييييية فيييييي ليييييديثا   مشهجيييييا   يعتبييييير
 ومؽليييييييييييؽعها ودورهيييييييييييا وبيئتهيييييييييييا ومحيطهييييييييييا خرائرييييييييييها فيتشيييييييييياول  الرئيدييييييييييية جؽانبهييييييييييا
 السيييييييييشهج فييييييييي ن وبالتيييييييييالي  االجتساعيييييييييية ؽمالعليييييييييي مييييييييييؼ ععلييييييييييػ عليهييييييييييا السييييييييييؤ رة والعؽامييييييييييل
  مجتسعة الدابقة السشاهج تتشاولها التي السؽليؽعات ل البيية يتعير  التحليليي

 السظلب الدادس: السشهج السقارن 

مقارنيييية بيييييؼ الشسيييياعج التطبيقييييية الستاليييية فييييي الؽاقييييع يركييييج هيييي ا السييييشهج عليييي  إجييييراء 
إلداري الختييييييار أعثرهيييييا مالئسييييية لعيييييروف ووليييييدات الجهيييييا  ا العسليييييي ل جهيييييجة الحكؽميييييية

السجتسييييع وتؽجهييييات الحكؽميييية ورؤيتهييييا لييييدور الجهييييا  اإلداري فييييي عسلييييية تطبيييييق الشسيييياعج 
   (1)السقارنة

 السبحث الثالث: وعائف اإلدارة العامة

العسليييييية اإلداريييييية علييييي  أنهيييييا تتكيييييؽن ميييييؼ ساسيييييلة ميييييؼ الؽظيييييائ  إلييييي   يسكيييييؼ الشعييييير
هييييي   الؽظيييييائ  يسارسيييييها السيييييدير أييييييا الرقابييييية ، التؽجييييييه، الستتاليييييية وهيييييي التخطييييييط التشعييييييػ

 عان مركج  اإلداري 

 السظلب األول: وعيفة التخظيط

ط يؼ كتييييياه االدارة علييييي  إعتبيييييار أن التخطييييييميييييؼ الؽاليييييا أن هشيييييال شيييييبه اتفييييياي بييييي
، ةييييييية االدار يييييييهييييييؽ العشريييييير األول مييييييؼ عشاصيييييير العسلو  ةيدييييييية الرئيييييييمييييييؼ الؽظييييييائ  االدار 

 ق أي عسييييييليييييييؽي لتحقيييييييهييييييؽ أساسييييييي ولو  قي الؽظييييييائ  األخيييييير  ة عليييييي  بييييييايييييييلييييييه األولؽ و 
  تحقق ال ر  السشذؽديبالتالي ال و  كؽن للعسل هدف والايبدونه ال و 
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  الفرع األول: تعريف التخظيط

إداريييييية يشطيييييؽي علييييي  تحدييييييد األهيييييداف ورسيييييػ الدياسيييييات ووليييييع  التخطييييييط كؽظيفييييية
اتخييييياع أو  حيييييل مذيييييكلة معيشيييييةالبيييييرامج واالجيييييراءات والشبيييييؤ بيييييالعروف السديييييتقبلية  وعليييييغ ل

 وهشال تعريفات عديدة للتخطيط ، إلنجا  عسل ماأو  قرار في مؽق  معيؼ

ليييييه"  كسيييييا يعرفيييييه اليييييبع   واالسيييييتعداديعرفيييييه "هشيييييري فيييييايؽل" بأنيييييه "التشبيييييؤ للسديييييتقبل 
جسييييع الحقييييائق والسعلؽمييييات التييييي تديييياعد عليييي  تحديييييد األعسييييال الزييييرورية لتحقيييييق  بأنييييه "

ا  كسييييييييا يعرفييييييييه الييييييييدكتؽر إبييييييييراةيػ دروييييييييي  بأنييييييييه نذييييييييا  يتعلييييييييق الشتييييييييائج السرغييييييييؽه فيهيييييييي
وعلييييغ فييييي ، وبييييالقرارات التييييي سييييؽف تحكييييػ السدييييتقبل وتطبييييق هيييييه وباالقتراليييياتبالسدييييتقبل 

إطيييييييار البيييييييدائل السسكشييييييية التيييييييي يجيييييييب تقيييييييييدها الختييييييييار البيييييييديل األمثيييييييل والؽسييييييييلة التيييييييي 
  (1)تحققه

 الفرع الثاني: أهسية التخظيط

وعليييييغ بعيييييد اتدييييياع دور الحكؽمييييية ، لتخطييييييط فيييييي العرييييير الحييييديثإعا  ادت أهسييييية ا 
ويعتبيييييير االهتسييييييام بؽلييييييع أسييييييس مدروسيييييية للتخطيييييييط ، وتشييييييؽع مهامهييييييا وتزييييييخػ أجهجتهييييييا

 عسلية لديثة بحدا ة اتداع دور الحكؽمات 

ولييييييػ تعييييييد ، ألهسيييييية التخطيييييييط أصييييييبا اسييييييسه دائييييييػ التييييييردد فييييييي مختليييييي  السجيييييياالت 
تدييييييت شي ، االجتسيييييياعيأو  االقتريييييياديأو  ياسيييييييأيييييييا كييييييان نعامهييييييا الد، دولييييية مييييييؼ الييييييدول

عييييييؼ االلتجيييييياء إليييييييه ألن الحكؽمييييييات بعييييييد أن اتدييييييع  مدييييييئؽلياتها وتعقييييييدت فييييييي الؽقيييييي  
ليييييػ يعيييييد ، ليييييػ يعيييييد مديييييسؽلا أن اتديييييع  مديييييئؽليتها وتعقيييييدت فيييييي الؽقييييي  الحيييييالي، الحيييييالي

ألن ، مدييييسؽلا أن يتييييرل تشفييييي  هيييي   األعسييييال الكثيييييرة يدييييير بالرييييدفة دون خطيييية والييييحة
لييييػ يعييييد مدييييسؽلا أن ، حكؽمييييات بعييييد أن اتدييييع  مدييييئؽليتها وتعقييييدت فييييي الؽقيييي  الحيييياليال
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ألن خييييالف علييييغ ، يتييييرل تشفييييي  هيييي   األعسييييال الكثيييييرة يدييييير بالرييييدفة دون خطيييية والييييحة
   (1)استحالة بلؽ  ه   األهدافإل   مسا يؤدي، تخبط أهداف الدولةإل   سؽف يؤدي

لتحقيييييييق ، ال مييييييا فييييييي الحييييييياة العامييييييةليييييي ا ف نشييييييا نيييييير  أن التخطيييييييط أصييييييبا واجبييييييا و  
 األهداف السرجؽة عل  خير وجه 

وألهسيتيييييه لييييييػ يعيييييد التخطيييييييط قاصيييييرا عليييييي  الحكؽميييييات فحدييييييب و نسيييييا امتييييييد كيييييي لغ  
بيييييييل واسييييييتعان بييييييه عوي العقييييييؽل ميييييييؼ األفييييييراد فييييييي ليييييييياتهػ ، ليذييييييسل جسيييييييع السذييييييروعات

  (2)الخاصة إلدرال غاياتهػ وأهدافهػ التي يرجؽنها

 نؾاع التخظيطالفرع الثالث: أ

للسذييييييروع ةيكييييييل متكامييييييل مييييييؼ الخطييييييط ت طييييييي كافيييييية يشييييييتج مييييييؼ عسلييييييية التخطيييييييط 
عييييدة أنييييؽاع لدييييب ال يييير  مييييؼ التحليييييل  إليييي   ويسكييييؼ تقديييييػ الخطييييط، أنذييييطة السذييييروع

وخطييييية للتديييييؽيق وخطييييية ، نجيييييد أن هشيييييال خطييييية للتسؽييييييل، فسيييييؼ ناليييييية وظيييييائ  السذيييييروع
ة الجمشييييية التييييي ت طيهييييا الخطيييية يسكييييؼ ومييييؼ ليييييث الفتيييير ، ل فييييراد وخطيييية ل نتيييياج       الييييا

، خطييييية طؽيلييييية السيييييد  ت طيييييي عيييييادة فتيييييرة أعثييييير ميييييؼ خسيييييس سيييييشؽاتإلييييي   تقدييييييػ الخطييييية
وخطييييية قرييييييرة السيييييد  ، وخطيييية متؽسيييييطة السيييييد  تتيييييراوح مييييا بييييييؼ سيييييشتيؼ وخسيييييس سييييشؽات

: إليييي   كسييييا يسكييييؼ تقديييييػ الخطييييط لدييييب الشذييييا  التخطيييييط، مييييؼ سييييشتيؼت طييييي فتييييرة أقييييل 
   (3)والقؽاعد، االجراءات، السيجانيات، البرامج، الدياساتأو  اتاالستراتيجي، األهداف

 أوال: حدب السدى الزمشي

 سشؽات  12إل   5ي طي فترة  مشي مؼ التخظيط طؾيل السدى:  -
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، سييييييشؽات 5إليييييي   سييييييشة 1: ي طييييييي فتييييييرة  مشييييييية مييييييؼ التخظــــــيط متؾســــــط الســــــدى -
 )يستا  بالسرونة( 

ــــدى: - )يحتييييؽي خطييييط ، سييييشة 1ة أقييييل مييييؼ ي طييييي فتييييرة  مشييييي التخظــــيط قرــــ ر الس
 تفريلية مؼ التخطيط طؽيل السد ( 

 ثانيا: حدب نظاق التأث ر

وهييييييؽ ، يحييييييدد األهييييييداف الرئيدييييييية عليييييي  السييييييد  البعيييييييدالتخظــــــيط االســــــتراتيجي:  -
 مؼ اختراص اإلدارة العليا

ويهيييييييتػ ، يستييييييا  بالسرونيييييية، يديييييياند التخطيييييييط االسييييييتراتيجيالتخظــــــيط التكتيكــــــي:  -
 ة البدائل السختلفة مؼ األهداف بتقييػ صاللي

 تسارسه اإلدارة الدنيا التخظيط التذغ لي:  -

 طيعشاصر التخظو  : مقؾماتالفرع الرابع

 طيأوال : مقؾمات التخظ

  يييييييييات عشييييييييد مرالييييييييل التشفيد القيييييييياطع للسدييييييييؤوليييييييييتطلييييييييب التحديط الشيييييييياجا يالتخطيييييييي
ن تليييييغ السؽجهيييييات علييييي  أن تكيييييؽ ،  ييييييات التشفييييييالسختلفييييية وفقيييييا للسؽجهيييييات التيييييي تحكيييييػ عسل

 محددة و  والحة

ة الؽاجيييييب تؽفرهيييييا لشجييييياح يبعييييي  السقؽميييييات األساسيييييإلييييي   ليييييي سيييييشتطري يو فيييييي ميييييا 
 :طية التخطيعسل

لي سييييييابق لكييييييل السالبدييييييات التييييييي يل تفريييييييييييييط عليييييي  تحليذييييييتسل التخطيييييييجييييييب أن ي
عسيييييل و  ة فيييييي اقامييييية اإلفترالييييياتيديييييتفاد ميييييؼ الخبيييييرات السالييييييأن ، و  ييييييط بؽاقيييييع التشفيتحييييي
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كييييؽن السخطييييط قييييد اسييييقطها مييييؼ ي  بعؽائييييق ربسييييا يييييتعييييار   التشفيعلييييغ لتيييي  ال و  التشبييييؤات
   (1)استشتاجاتهو  اخطاء في إفترالاتهإل   ؤدييمسا قد ، ةيراته السبدئيتقد

السعلؽميييييييات عات الريييييييلة و  انييييييياتيعييييييية الحيييييييال بسيييييييد  تيييييييؽافر البيرتبط عليييييييغ بطبييييييييو 
 متبلييييييؽرةو  قاصييييييرة ةيييييييط عسليجعييييييل مييييييؼ التخطيييييييهييييييا يط ألن االفتقييييييار اليبسؽلييييييؽع التخطيييييي

شيييية فييييي ياسييييتشتاجات معإليييي   التؽصييييلو  الفذييييل بعييييد اقاميييية االفتيييير اليييياتو  عرليييية للهييييجاتو 
ة يييييخطييييط فر إليييي   الخطيييية العاميييية ػيسكييييؼ تقديييييمالبديييياته و   يييييل ظييييروف التشفيييييلييييؽء تحل
 الخطة  قية لتحقيتكامل األداء في الشهايعل  أن 

للييييية ميييييؼ مراليييييل ات فيييييي كيييييل مر يد السديييييؤولييييييدييييياعد فيييييي تحديهييييي ا ميييييؼ أجيييييل أن و  
ة يييييييات االدار يعهييييييا عليييييي  السدييييييتؽ يتييييييؽ   و    الدييييييلطةيجعييييييل مييييييؼ السسكييييييؼ تفييييييؽ يو   يييييييالتشف

ؼ يليييسان وجيييؽد مديييالغ اتريييال مفتؽلييية وفعالييية بييي . يييياجيييات التشفيالسختلفييية بحديييب الت
ؤدي انفريييييال هييييي   يييييي  السختلفييييية لتييييي  ال ييييييؼ مؽاقيييييع التشفيبيييييو  طيئيييييات القائسييييية بيييييالتخطياله

ه الزييييروري عشييييد التعيييير  للسذييييكالت التييييي ييييياه التؽجيييييلإليييي   ات عييييؼ بعزييييهايالسدييييتؽ 
 التشفي  تعهر أ شاء 

ط يئيييييات السديييييؤولة عيييييؼ التخطييييييالاطيييييات الهإلييييي   ؤديييييييعسيييييا أن االتريييييال الكييييي ء 
ؼ لهيييييي   يقطعييييييه االنجييييييا  فييييييي مراللييييييه السختلفيييييية لتيييييي  اعا مييييييا تبيييييييبسييييييد  التقييييييدم اليييييي ي 

 السؽلؽعة ق معدالت األداء يئات أن هشال قرؽر عؼ تحقياله

حييييدث انحييييراف ي  لتيييي  ال يييييب أن تكييييؽن هشييييال رقابيييية مدييييتسرة عليييي  أجهييييجة التشفجييييي
لتيييي  ، و ادات السدييييؤولة فييييي السشعسييييةيييييعييييؼ دائييييرة األداء السذييييروع للخطييييط التييييي تقرهييييا الق
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ة ييييييييياألدوات الرقابإليييييييي   فاإلفتقييييييييار، ػ الخطييييييييأ فيييييييؽر ظهييييييييؽر يتقييييييييؽ و  سكيييييييؼ ردع االنحييييييييرافي
  (1)السدؤوليةلة التهره مؼ محاو و  الالمباالةو  التراخيإل   ؤدييالفعالة 

 ثانيا: عشاصر التخظيط

ؼ يشطييييؽي عليييي  عشريييير يط يتزييييا أن التخطيييييػ الستعييييددة الدييييابقة يمييييؼ خييييالل السفيييياة
  ؼ هسا : التشبؤ بالسدتقبل  ػ االستعداد لسؽاجهتهيأساس

ـــــ التشبــــق بالسدــــتقبل 1 ة ييييياستذييييراف السدييييتقبل هييييؽ قييييؽام عسلأو  : التشبييييؤ بالسدييييتقبلـ
الفكييييييري و  سثييييييل بالشدييييييبة للخطيييييية الجانييييييب اليييييي هشييهييييييؽ ، و ةيهييييييا االساسييييييجتيركو  طيالتخطيييييي
  امشه

 ةياألليييييييييييداث السديييييييييييتقبلو  قريييييييييييد بهييييييييييي ا العشرييييييييييير الكذييييييييييي  عيييييييييييؼ اإلتجاهييييييييييياتيو 
تؽقيييييع ي فتييييير اليييييات و  راتيقيييييؽم علييييي  أسييييياس تقيييييديفهيييييؽ ، التسييييياالت ليييييدو ها فيييييي الؽاقيييييعو 
  (2) مشية معيشةقها مدتقبال خالل فترة يتحق

 ط فعيييياليكييييؽن هشييييال تخطيييييسكييييؼ أن يهيييي ا الخرييييؽص " ال ري بيؽ يييييقييييؽل فرانييييغ نيو 
ة يييييييييفاألهييييييييداف اإلدار ، ة فييييييييي التشبييييييييؤيعكييييييييي للسذييييييييروع دون وجييييييييؽد الخطييييييييؽة الزييييييييرور أو 

  ايصحو  ؽجد تشبؤ معقؽليسكؼ أن تتحقق فقط عشدما يالسخططة 

 شعييييريجييييب ان ية بييييل يييييشيسكييييؼ ليييي داري الترييييرف بحدييييب مؽجبييييات الخطيييية الحيفييييال 
ه يييييباخترييييار فيييي ن االداري عل، و التييييي تحقييييق االدارة الشاجحييييةزييييع الخطييييط يو  األمييييامإليييي  
  (3)طيع التخطيدتطيتشبأ مؼ أجل أن يأن 

                                                             
   051مرر، ص ، 0225دمحم ناصر مهشا، الحديث في اإلدارة العامة والسحلية، مؤسدة شباه الجامعة،   -(1)
   .222 ص ، 0227، األصؽ ل الحديثة في علػ اإلدار ة العامة، دار الكتاه الحديث، مرر، سعيد الديد علي -(2)
   0ص ، 0222طاري السج وه، االدارة العامة، مشذؽرات الحلبي الحقؽيية، لبشان،  -(3)
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أو  ةييييييياالعتسيييييياد عليييييي  القييييييؽ  التلقائأو  ؼيالتخسييييييأو  عشيييييي  بهيييييي ا التشبييييييؤ الييييييتكهؼيوال 
 أي عليييييي  البحييييييث، قييييييؽم التشبييييييؤ عليييييي  أسيييييياس علسييييييييجييييييب أن يبييييييل ، ةيييييييب العفؽ ياألسييييييال
  األرقام الرادقةو  اناتيالبو  جسع الحقائق، و راءااللو  ليالتحلو  بيالتشقو 

 جعليييييييه محفؽفيييييييا ب لتسييييييياالت الخطيييييييأيخاطيييييييب السديييييييتقبل هييييييي ا ميييييييا يفيييييييالتشبؤ بيييييييدور  
حييييدث مييييؼ ظييييروف عكييييس يهيييي   االلتسيييياالت قييييد تييييؤ ر فييييي الخطيييية مسييييا قييييد ، و الرييييؽاهو 

ة التشبيييييؤ بسحاولييييية التعيييييرف علييييي  ييييييؼ علييييي  عسليدفع القيييييائسييييييهييييي   ميييييا ، ةييييييعيالعيييييؽاهر الطب
رت يييييير الخطييييية باسيييييتسرار كلسيييييا ت يييييييالعيييييروف ووليييييعها فيييييي الحديييييبان مشعيييييا ميييييؼ ت تليييييغ 
  األلؽالو  العروف

مييييييع ، ابعييييييد الحييييييدودإليييييي   قييييييةياالفتيييييير الييييييات ديو  راتيجييييييب أن تكييييييؽن التقييييييديعسييييييا 
 ر ه   العروفيشة مؼ الخطأ في تقديالؽلع في االعتبار ندبة مع

 :االستعداد لسؾاجهة السدتقبل -0

أو  هيييييؽ بسثابييييية الجانيييييب العسليييييي، و ةيييييية مييييؼ العسلييييييللييييية الثانسثييييل هييييي ا العشرييييير السر ي
لييييية بؽليييييع الخطييييية مؽليييييع يالقيييييرارات الكفو  قيييييي لهيييييا فهيييييي تذيييييسل إتخييييياع اإلجيييييراءاتيالتطب
    يالتشف

ات الستاليييية عشييييد ولييييع ييييياالمكانو  عشييييي لريييير كييييل السييييؽارديو اإلسييييتعداد للسدييييتقبل 
   ةيواقع ةيسكؼ مؽاجهة السدتقبل إنطالقا مؼ دراسة علسيالخطة لت  

 ه السييييييييؽارديييييييييتؽجو  قيتشدييييييييو  ط مييييييييا هييييييييؽ إال تعبئييييييييةير  أن التخطيييييييييييييييييو هشييييييييال مييييييييؼ 
ألن ، و مديييييتقبالو  ة الستالييييية للسجتسيييييع لاليييييراييييييالسالو  ةييييييالسعشؽ و  ةيالقيييييؽ  البذييييير و  الطاقييييياتو 

انسيييييا و  دييييي  بييييياإلعالن عيييييؼ أهيييييداف السخطيييييط فيييييي شيييييعارات رنانيييييةيط ليالعبيييييرة فيييييي التخطييييي
  هيييي   األهييييداف لكييييي ترييييبا يييييتشفو  قيييييتييييي تكفييييل تحقالعبييييرة باتخيييياع كافيييية اإلسييييتعدادات ال

     الخطةية السدة السحددة لتشفيواقعا ملسؽسا في نها
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نجييييييد أن عشريييييير ، جييييييب أن تكييييييؽن هيييييي   الخطيييييية عليييييي  درجيييييية مييييييؼ السرونييييييةيعسييييييا 
ط إعيييييييدادا يديييييييتؽجب تيييييييؽافر العشرييييييير البذيييييييري الزيييييييروري للتخطيييييييياالسيييييييتعداد للسديييييييتقبل 

 ا  يتشفو  وولعا

كفييييي وجييييؽد األهيييييداف ية لشجيييياح الخطيييية فيييييال ية لييييرور يييييياإلدار و  ةيييييعيييي لغ الخبييييرة الفش
تيييييؽفر إلييييي   حتييييياج األميييييريبيييييل ،  هاييييييات الال مييييية لتشفييييييتيييييؽفر اإلمكانو  الؽاليييييحةو  السحيييييددة

ق يييييالفعييييال لهيييي   السييييؽارد مييييؼ أجييييل تحقو  العشريييير البذييييري القييييادر عليييي  االسييييتخدام األمثييييل
  (1)السؽلؽعةاألهداف 

 يطالفرع الخامس: مسارسة وخرائص التخظ

 أوال: مسارسة التخظيط

ار اليييييد  الطيييييري الستالييييية يييييياختو  جيييييب وليييييع خطيييييةيط يميييييؼ أجيييييل مسارسييييية التخطييييي
 :ؼ مؼ خالليتبيه ا ما سو  ولرورة الترام السرالل الستبعة في ولعها،  هايلتشف

 الخظةطرق وضع -1

 ةييييية بال يييية بالشدييييبة لعسليييييقيييية السشاسييييبة لؽلييييع الخطيييية اميييير عو أهسيار الطر ييييين اختإ 
اليييييداها إليييي   تػ اللجييييؽءييييييطييييري أو  بيدتؽلييييا عليييييغ مييييؼ خييييالل  يييييالث اسيييياليو  التخطيييييط

  معيشةمت  تؽفرت شرو  

 أ: أسلؾب الخظة السفتؾحة

ديييسا لكيييل جهييية بالتقيييدم بالسذيييروعات التيييي تييير  فيييي يقييية يفيييي ليييال اتبييياع هييي   الطر 
د بحييييد اقريييي  للسبلييييس ييييي  السبييييالس لالسييييتثسارات الال ميييية دون التقي ها السطالبيييية بتخجيييييييييتشف
قيييييية مييييييع ظييييييروف بعيييييي  الييييييدول التييييييي ال يتتشاسييييييب هيييييي   الطر ، و جسييييييالي السطالييييييب بييييييهاال

                                                             
   55سعيد الديد علي، السرجع الدابق، ص   -(1)



 إعداد الدكتورة: خزار ملياء _________________________ ات اإلدارة العامةحماضر
 

32 

تػ عيييييير  يييييييجييييييب فييييييي كييييييل االلييييييؽ ال ان يلكييييييؼ ، و د االجشبييييييييييييييتؽاجييييييه مذييييييكلة فييييييي التق
ط يسكييييييؼ لجهييييييا  التخطيييييييات محييييييددة لتيييييي  ييييييي ها وفقييييييا الولؽ يييييييالسذييييييروعات السطلييييييؽه تشف

ال ييييييياء ميييييييا أو  ل بعييييييي  السذييييييروعات بخطيييييييط  ابتيييييييةييييييييا تأجييييييييالديييييييلطات العلأو  السركييييييجي 
 السؽلؽعة ات يتقرر ال اؤ  في لدود االولؽ ي

السذيييييروعات  ار مذييييروعات الخطيييية مييييؼييييية اختيييييسلقيييية أن عيعيييياه عليييي  هيييي   الطر يو 
  (1)التشفي تػ بسعرفة جهات اخر  خالف جهات يالسعرولة 

فهييييي ال تترييييؽر اال فييييي الييييدول التييييي تتييييؽ ، قيييييقيييية محييييدودة التطبيعسييييا ان هيييي   الطر  
ة التييييي يييييبيييي لغ ال تتشاسييييب مييييع ظييييروف الييييدول الشام، و ةييييية الكاهيييييئ  السالهييييا الفييييؽايافيييير ف

  خطيييييييط ييييييييلييييييية بتشفيات الكفيييييييعيييييييدم تيييييييؽافر االمكانو  ةيتعيييييياني ميييييييؼ قلييييييية السييييييؽارد االسيييييييتثسار 
  ةيالتشس

 ب ـ أسلؾب الخظة السخررة لسبالغها سلفا

ع السييييييييؽارد يييييييييلدييييييييب هيييييييي ا االسييييييييلؽه تقييييييييؽم الدييييييييلطة السختريييييييية فييييييييي الدوليييييييية بتؽ  
ة لهييييا فييييي الخطيييية عليييي  ية الشدييييبيييييعليييي  مختليييي  القطاعييييات فييييي لييييؽء االهس ةياالسييييتثسار 

ة السختلفييييية التقيييييدم بالسذيييييروعات التيييييي ترغيييييب ادراجهيييييا ييييييان تطليييييب ميييييؼ السشعسيييييات االدار 
ج هيييي ا االسييييلؽه أنييييه يييييسيمييييا ، و فييييي الخطيييية فييييي لييييدود االعتسيييياد السييييالي السحييييدد لهييييا سييييلفا

فة يرة ليييييعيييييي اليييييدو ل الفقريييييلا فيييييث تقييييل السيييييؽارد كسييييا ييييييرييييلا فييييي لالييييية اال مييييات لي
  (2)الساليةالسؽارد 

                                                             
  .282، مكتبة االنجلؽ السررية، ص 1171مة، عبد الكريػ دروي ، ليل  تكال، اصؽل االدارة العا -(1)
-215، ص 0222، مرطف  ابؽ  يد فهسيي، لدييؼ دمحم عثسيان، االدارة العامية، دار الجامعية الجدييدة للشذير، مرير -(2)
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 البديلة:ج ـ أسلؾب الخظط 

طليييييب ميييييؼ جهيييييات يهشيييييا و  ؼيؼ الديييييابقيؽه االسيييييلؽبييييييجييييياء هييييي ا االسيييييلؽه لعيييييالج ع
 ؼيكيييييل مشهيييييا فييييي ليييييدود مبليييييس اجسيييييالي معييييي، شيييييةية معيييييطي  التقيييييدم بعيييييدة بيييييدائل تخطيييييالتشف
 مشهيييييا وفقيييييا ل هيييييداف العاميييييةاعثييييير أو  ليار بيييييدييييييط الختيقيييييؽم الجهيييييا  السركيييييجي للتخطييييييو 
الت يالتدييييهو   يييييات التشفيييييفييييي لييييدود امكان، و نذييييا و  ة السقييييررة لكييييل قطيييياعية الشدييييبييييياالهسو 

  ة الستؽقعةياالجشب

ل امييييام الجهييييا  السيييير كييييجي إلتخيييياع يجة هيييي ا االسييييلؽه هييييؽ وجييييؽد اعثيييير مييييؼ بييييديييييو م
 ع الخطيييةيييية تجس  ا شييياء فتييير ييييجهيييات التشفإلييي   ة الرجيييؽعييييقليييل فيييي عسليمسيييا ، قيييرار  الشهيييائي

 ة وولعها في شكل مقترح نهائية يالخطط الشهائأو 

 ةييييييييهيييييييا بالشديييييييبة ألولؽ ي  رأييييييييتطليييييييب ان تحيييييييدد جهيييييييات التشفيعييييييي لغ هييييييي ا االسيييييييلؽه 
 غيرها ة بع  السذروعات عل  يافزلو 

 :ليتكامل السذروعات السقترلة في كل بدو  حافظ عل  تشاسقيعسا انه 

 خرائص الخظة الج دة: -0

 سؽجب الخرائص التالية:تبش  الخطة ب

  ةيواقعو  طةيأن تكؽن عات سسات بد -

   يل االعسال السطلؽبة للتشفيأن تعتسد عل  تحل -

  ةيالسؽلؽ  و  ان تتدػ بالسرو نة -

 متؽا نةان تكؽن  -

اقرييييي  ليييييد مسكيييييؼ إلييييي   عات الطيييييابع العلسييييييو  ؼ بالسريييييادر السؽجيييييؽدةين تديييييتعأ -
 .دةير في البحث عؼ مرادر جديقبل التفك
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 خرائص التخطيط - انيا

 سسات مؼ أهسها :و  ط خرائصيتدػ التخطي

 اإلبتكارية الستشامية: -1

التريييييؽر االبيييييداعي و  بسعشييييي  ابتكيييييار السديييييتقبل وليييييعه ميييييؼ خيييييالل االفكيييييار السبتكيييييرة
 طية في التخطيشيالروتإل   أي عل  السؤسدة أن ترتكج، الستشامي

تييييييتسكؼ السؤسديييييية مييييييؼ و  ةيييييييؽ يحط باليتدييييييػ التخطييييييية يييييييفسييييييؼ خييييييالل الدييييييسة االبتكار 
ر علييييي  العيييييروف يابتكيييييار السديييييتقبل وصيييييشعه فيييييي التيييييأ ، و االسيييييتفادة ميييييؼ الفيييييرص الستالييييية

 تتسكؼ مؼ تجشب السخاطر ، و قه مسكشةية لجعل السرغؽه في تحقيالسدتقبل

 السرونة: -0

، ةيييييئير العييييروف البييييييل الخطيييية مييييؼ اجييييل مؽاجهيييية التسييييال ت ية تعييييديييييبسعشيييي  امكان
 ة ال تعد خطة ناجحة يئير العروف البييق  جامدة امام ت فالخطة التي ت

 الذسؾلي:  -2

ق الهيييييدف الكليييييي يييييية تحقييييييتديييييػ ببعيييييد شيييييسؽلي بسعشييييي  امكانيجيييييب ان يط يان التخطييييي
االخيييييي  بالحدييييييبان و  تهايشب ييييييي مراعيييييياة شييييييسؽليلهيييييي ا عشييييييد اعييييييداد الخطييييية ، بالدرجييييية االوليييييي 

 السرتبطة بها و  هايرات السؤ رة عليالست 

 الؾضؾح والؾاقعية:الدقة و  -1

ق العسليييييي ييييييالتطبو  ؼ السفهيييييؽم الشعيييييري يجيييييب ان تيييييربط بييييييان الخطييييية تريييييبا فعالييييية 
ؼ السفهيييييؽم الشعيييييري يان ليييييدلر الفجيييييؽة بييييييعيييييدان اساسييييييالؽليييييؽح و  لهييييي ا فيييييان الدقييييية، و لهيييييا

  .قها في الؽاقعيسكؼ تطبيفالخطة الفعالة هي التي ، ق العسلي لهايللخطة والتطب
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 تخظيطالفرع الدادس: خظؾات ال

 أوال: تحديد األهداف

التيييييي سيييييتكؽن ، و قهيييييايد االهيييييداف التيييييي ترغيييييب السشعسييييية فيييييي تحقييييييهيييييا تحديتػ فييييييو 
د االهيييييداف بسيييييا ييييييسكيييييؼ اجسيييييال فؽائيييييد تحديو  ةيدييييييحكيييييػ كيييييل الخطيييييط الرئيالسرتكيييييج الييييي ي 

 :ليي

ؼ ميييييييؼ خيييييييالل ربيييييييط اهيييييييدافهػ ميييييييع اهيييييييداف يتدييييييياعد علييييييي  رفيييييييع مديييييييتؽ  العيييييييامل -
  السشعسة

  ؼيه جهؽد العامليتػ عل  اساسه تؽجيي تعطي االساس ال  -

 - بعزها متشاسقة مع و  تداعد عل  ولع خطط متكاملة

 -  ةيااللداث السدتقبلو  تداعد عل  التشبؤ بالدلؽل

 .الستخ ةػ القرارات ييتداعد عل  تق

 ثانيا: وضع البدائل

ق االهييييييداف يييييييالدييييييبل الستاليييييية امييييييام االدارة لتحقأو  قرييييييد بهييييييا مجسؽعيييييية الؽسييييييائليو 
وسييييائل متعييييددة عشييييد اسيييييتخدامها و  تكييييؽن  بييييارة عييييؼ خطييييطو  ة السطلؽبييييةيييييالفعالو  الكفيييياءةب

 الستؽخاة االهداف إل   مؼ الستؽقع ان تؽصلشا

 ثالثا: وضع البدائل.

هييييا يالزييييع  فو  د نقييييا  القييييؽةيييييتحد، و ا كييييل مشهييييايييييقرييييد بيييي لغ التعييييرف عليييي  مجايو 
  مقارنة بعزها ببع و  وو نها
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 فزلرابعا: اختيار البديل األ

ل االعثيييير مالءميييية للسشعسييييية يار البييييديييييو هيييي   السرلليييية هييييي مرلليييية اتخيييياع قييييرار باخت
 التشفي  وظروفها وولعه مؽلع 

 خامدا: تشف ذ التخظيط

  ر وفقا للخطط السؽلؽعةيديتػ في ه   السرللة التحقق مؼ ان كل شيء يو 

 سادسا: تق يؼ التخظيط

 وفقييييا للخطييييط السؽلييييؽعة ريديييييتػ فييييي هيييي   السرلليييية التحقييييق مييييؼ أن كييييل شيييييء يييييو 
نقييييييا  الزييييييع  و  اوجييييييه الخليييييلو  ةيتػ الكذيييييي  ميييييؼ خاللهييييييا عيييييؼ االنحيييييير افييييييات الديييييلبييييييو 

 رهييييايتقر و  ةيييييجابيتػ الكذيييي  عييييؼ االنحرافييييات االيييييكسييييا ، مشييييع تكييييرار لييييدو هاو  حهايلترييييح
   الخطيييييطييييية تشفيييييات الستابعيييية تبييييدأ مييييع بداييييييه بييييأن عسليييييمسييييا تجييييدر االشييييارة إلو  دعسهيييياو 
ؼ ياالنحرافييييات بييييإليييي   تػ مييييؼ خاللهييييا الشعييييرييييي، ػ ال بييييد مييييؼ وقفيييية تأمييييليييييية التقيييييبعييييد عسلو 

ؼ يميييييييرللتإلييييييي   العيييييييؽدةو  ر طبيعييييييية الت  يييييييية الراجحييييييية السشاسيييييييبةيييييييياالهيييييييداف وتقر و  الشتيييييييائج
ر  يييييييو  ا السشاسييييييبي  للبحييييييث عييييييؼ مرييييييدر الخطييييييأ  ييييييػ إجييييييراء الترييييييحيييييييالتشفو  طيالتخطيييييي

   (1)طيل التخطالبع  أن مرللة السراجعة متشقلة تعقب كل مرللة مؼ مرال

 السظلب الثاني: وعيفة التشغيؼ

ؼ فييييي يالستعلسييييو  ؼيػ مييييؼ أعثيييير الكلسييييات تييييرددا عليييي  لدييييان السثقفيييييتعتبيييير كلسيييية تشعيييي
إلييييي   طسيييييايه أي انديييييان ييييييحتييييياج إليػ يعسؽميييييا التشعييييي، و اي مجتسيييييع فيييييي الؽقييييي  الحالييييير

أو   ييييييؼ فيييييي البيعسيييييل علييييي  صيييييشع الحزيييييارة بسذييييياركة ااخييييير يو  ة متطيييييؽرةييييييعياة طبييييييل
  هي  هيعيأي مجال  خر في السجتسع ال ي أو  مكان العسلأو  سدرسةال

                                                             
   .94ي  15معؼ محسؽد  ياصرة، مروان دمحم بشي السد، السرجع الدابق، ص  -(1)
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عتبييييير يػ ألنيييييه يا  مؽليييييؽع التشعيييييييييييؼ  شايتزيييييسؼ الفكييييير اإلداري بييييييهي أن يوميييييؼ البيييييد
ات محيييييددة ييييييق غاييييييتحقإلييييي   ديييييع يجسييييياعي أو  ه أي جهيييييد بذيييييري فيييييردييييييياألسييييياس لتؽج

قيييييات يكتطبو  ر كعليييييػعشيييييدما بيييييدأت اإلدارة تتبليييييؽ ، و ة السختلفيييييةيليييييسؼ السؤسديييييات الحزيييييار 
ذيييييكل أليييييد أركيييييان يأن أصيييييبا إلييييي   سييييييينزيييييا الفكييييير التشعو  رافقهيييييا بكيييييل وليييييؽح نسيييييؽ

 ة اإلدارية يالعسل

 ػ مييييؼ الحزيييياراتي مييييؼ قييييدإليييي   رجييييعيػ يوبييييالرغػ مييييؼ أن اإلهتسييييام بسؽلييييؽع التشعيييي
ؼ كأليييييد مجييييياالت يالسفكييييير و  ؼيالسجتسعيييييات الديييييابقة إال أن اإلهتسيييييام بيييييه ميييييؼ قبيييييل البيييييالثو 

ث بليييس اإلهتسييييام يييييل، ؼيالؽجيييؽد لتيييي  مطليييع القييييرن العذييير إليييي   عهيييرية لييييػ ييييعلسالسعرفييية ال
 عيييييية العيييييياهرةيطبإليييييي   رجييييييعيػ يع الدراسيييييية بسؽلييييييؽع التشعيييييييأن تؽسييييييو  عايدا سيييييير يييييييبييييييه تجا
 ةيييييياالجتسا و  ةياالقتريييييادو  ةياسييييييالسجييييياالت الدو  تذيييييعب   ارهيييييا فيييييي مختلييييي  االتجاهييييياتو 
فتقزييييييي ، تقييييييدمها ألي مجتسييييييعو  ةيحزييييييار رة اليرهييييييا عليييييي  السديييييييبالتييييييالي تأ ، و ةياالندييييييانو 

  (1)ان أساسيةية محاولة تبيفة إدار يػ كؽظيالدراسة للتشع

 الفرع األول: تعريف التشغيؼ

 ير  علساء اإلدارة العامة أن هشال مفهؽميؼ للتشعيػ:

بسييييييا تحؽيييييييه مييييييؼ أوجييييييه الشذييييييا  البذييييييري فييييييي ، العسلييييييية اإلداريييييييةأو  األول: الشذييييييا 
  هدف معيؼ ومتفق عليه سلفا مجال معيؼ مؼ أجله تحقيق

وهييييؽ اإلطيييييار اليييي ي تييييتػ فييييي نطاقيييييه ، التجسيييييع البذييييري عاتييييهأو  الثيييياني: هييييؽ الهيكييييل
  (2)العسلية اإلدارية

                                                             
   012الدارة، دار اليا وري العلسية للشذر والتؽ يع، االردن، ص فريد فهسي  يارة، وظائ  ا -(1)
   011دمحم دمحم عبد  إمام: مرجع سابق، ص  -(2)



 إعداد الدكتورة: خزار ملياء _________________________ ات اإلدارة العامةحماضر
 

38 

إعن التشعيييييػ هييييؽ ترتييييييب مشدييييق ل عسيييييال الال ميييية لتحقيييييق الهيييييدف وتحديييييد الديييييلطة 
 األفراد ال يؼ يتؽلؽن تشفي  ه   األعسال إل   السدؤولة والسعهؽد بها

 رع الثاني: أهسية التشغيؼالف

يحتييييييييؽي عليييييييي  التفاصيييييييييل الستعلقيييييييية بالعسييييييييل الييييييييال م إنجييييييييا   لتحقيييييييييق أهييييييييداف  - 
السشعسييييييية فيييييييأي مشعسييييييية تيييييييػ إنذيييييييائها لتحقييييييييق مجسؽعييييييية ميييييييؼ األغيييييييرا  فالسدتذيييييييجيات 

فييييييييري كييييييييرة القييييييييدم أسديييييييي  للفييييييييؽ  بالسشافدييييييييات الريالييييييييية ، أنذييييييييئ  للعشاييييييييية بالسرليييييييي 
والخيييييدمات ولعليييييه ميييييؼ الؽاليييييا اييييييا ميييييؼ هييييي    ومشذيييييعت األعسيييييال خلقييييي  إلنتييييياج الديييييلع
ولكييييي يييييتػ تحقيييييق أهييييداف السشعسيييية ف نييييه ال بييييد ، األغييييرا  يسكييييؼ تحقيقييييه بطريقيييية مختلفيييية

، فعليييي  سييييبيل السثييييال، هيييي   األهييييدافإليييي   مييييؼ تحديييييد السهييييام السطلؽبيييية إنجا هييييا للؽصييييؽل
 قبيييييييل أن يبيييييييدأ السديييييييؤولؽن التشعيسييييييييؽن بالسدتذيييييييف  فيييييييي مدييييييياعدة السرلييييييي  علييييييييهػ أوال

تكييييييييؽيؼ ، وتؽظيييييييييف األطبيييييييياء والكييييييييؽادر السديييييييياعدة األخيييييييير  ، شييييييييراء السعييييييييدات الال ميييييييية
الترتيييييييييب للحرييييييييؽل عليييييييي  االعتييييييييراف مييييييييؼ السشعسييييييييات ، اإلدارات الطبييييييييية الستخرريييييييية

  (1)والتشديق مع الجهات عات الرلة في السجتسع، السهشية

ؼ يقؽمييييؽن تقديييييػ هيييي   األعسييييال عليييي  األقدييييام اإلدارييييية التييييي تتييييؽال  والعسليييييؼ اليييي ي -
مييييييع بيييييييان مختليييييي  ، مييييييع تحديييييييد درجيييييية الدييييييلطة والسدييييييؤولية الستعلقيييييية بكييييييل مييييييشهػ، بهييييييا

 العالقات التي تربطهػ 

إلييييي   وترميييييي، أميييييا الخطيييييؽة التاليييييية فتركيييييج فيييييي تحدييييييد طيييييري أداء العسيييييل و جرائيييييه -
  (2)بيان أيدر الدبل لتشفي  أعسال اإلدارة وتحقيق أهدافها

                                                             
   51دمحم الفاتا محسؽد بذير الس ربي: مرجع سابق، ص  -(1)
   011دمحم دمحم عبد  إمام: مرجع سابق، ص  -(2)
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 الفرع الثالث: أنؾاع التشغيؼ

شييييييال نؽعييييييان مييييييؼ التشعيييييييػ هسييييييا التشعيييييييػ الرسييييييسي وااخيييييير غييييييير رسييييييسي ويسكييييييؼ ه
 تشاول الشؽعيؼ كسا يلي:

هييييؽ تشعيييييػ والييييا الذييييكل محييييدد السعييييالػ يييييتػ عييييؼ طريييييق : التشغــــيؼ الرســــسي -أوال
وعيييييي و درال تييييياميؼ مييييييع عقيييييد الشييييييية والقريييييد لتشدييييييق أوجييييييه الشذيييييا  فييييييي السشذيييييأة لكييييييي 

 تتسكؼ مؼ بلؽ  أهدافها 

لرسييييسي نسطييييان رئيدييييان هسييييا التشعيييييػ الرأسييييي والييييؽظيفي كسييييا يؽجييييد نسييييط وللتشعيييييػ ا
 اليييييث يجسيييييع بييييييؼ اال شييييييؼ فزيييييال عيييييؼ وجيييييؽد نسيييييط رابيييييع يقيييييؽم علييييي  أسييييياس االسيييييتعانة 

 باللجان الفشية 

ــــا ــــر الرســــسي: -ثاني عييييؼ أن سييييلؽل األفييييراد عذييييف  الدراسييييات اإلدارييييية  التشغــــيؼ ا 
غيييييير تليييييغ التيييييي يقررهيييييا السيييييديرون وتريييييرفاتهػ داخيييييل أيييييية جساعييييية تتيييييأ ر بعؽاميييييل أخييييير  

 واتزييييا أن هشييييال تشعيسييييات تشذييييأ داخييييل الجساعيييية يتييييرابط بهييييا عييييدد مييييؼ األعزيييياء فكريييييا
عاطجييييييا فيتحركيييييؽن وفقيييييا لالتجاهيييييات التيييييي تسليهيييييا تليييييغ التشعيسيييييات وميييييا تتزيييييسشه ميييييؼ أو 

 عالقات 

فيييي كيييل مشعسييية رسيييسية قيييد تؽجيييد أعثييير ميييؼ مشعسييية غيييير رسيييسية تتكيييؽن تلقائييييا بشييياء 
ميييييا يييييربط بييييييؼ أعزيييياء التشعييييييػ ميييييؼ عالقييييات شخريييييية ليديييي  بالزيييييرورة أن تشذيييييأ عليييي  

بديييبب العسيييل بيييل أنيييه فييييي بعييي  الحييياالت يديييبق التشعيييييػ غيييير الرسيييسي التشعييييػ الرسييييسي 
 في نذأته 

يزيييييق وفقييييا ل لييييؽال أو  والتشعيييييػ غييييير الرسييييسي غييييير محييييدد الذييييكل ويتدييييع نطاقييييه
فيييي الشطييياي هيذيييسل العدييييد ميييؼ األفيييراد وقيييؽة تساسيييكه تختلييي  فيييي صيييالبتها بييييد أنيييه يتديييع 

ويييييجداد صييييالبة إع يييييربط بيييييؼ أعزيييياء  بربييييا  متيييييؼ طالسييييا تعارليييي  أهييييداف السشذييييأة مييييع 
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 متييييي  ميييييا ليييييع  كييييييان التشعييييييػ الرسيييييسيأو  العيييييامليؼأو  األهيييييداف الذخريييييية ل عزييييياء
  (1)عشدما يدئ السديرون في تررفاتهػ اإلداريةأو 

 الفرع الرابع: عشاصر التشغيؼ

ألمييييييؽر السدييييييلػ بهييييييا لييييييد  أغلييييييب فقهيييييياء اإلدارة العاميييييية هييييييي لييييييرورة تييييييؽافر مييييييؼ ا
ق يييييييييقييييييييادر عليييييييي  تحق، ػيػ إداري سييييييييلية إلقاميييييييية تشعيييييييييديييييييييمجسؽعيييييييية مييييييييؼ العشاصيييييييير الرئ

 :تتسثل ه   العشاصرو  األهداف السدطرة له

 :تحديد الؾعائف :أوال

وهيييي   بييييدورها تتكييييؽن مييييؼ مجسؽعيييية ، ةيتكييييؽن مييييؼ ولييييدات أساسيييييػ إداري يفييييأي تشعيييي
 يذ لؽنها ؼ ياألفراد ال و  مؼ الؽظائ 

 تكؾيؽ الؾحدات اإلدارية: :ثانيا

قييييييؽم كييييييل يث يييييييبح، ةيييييييتكييييييؽن الجهييييييا  اإلداري مييييييؼ مجسؽعيييييية مييييييؼ الؽلييييييدات اإلدار ي
  ق هدف والديمذتركة في تحقو  شةيفة معيمشها بأداء وظ

 الفرع الخامس: مبادئ التشغيؼ

اصيييييرة علييييي  وجيييييؽد عيييييدد ميييييؼ اإلدارة السعو  ػيؼ علسييييياء التشعييييييهشيييييال  سييييية اجسييييياع بييييي
 ديييييييػ الجيس للتشعيييييييي عتسادهييييييا كسقيييييياو  سكييييييؼ االسييييييتر شيييييياد بهيييييياياالسييييييس التييييييي و  السبييييييادئ

 :هيو 

 أوال: مبدأ وحدة الهدف

ة وجيييييؽد أهيييييداف مؽليييييدة تديييييع  السشعسييييية يييييياالدارة علييييي  أهسو  ػيجسيييييع كتييييياه التشعيييييي
  معروفة، محددةو  تكؽن ه   األهداف والحةقها لرورة أن يلتحق

                                                             
   12-57دمحم الفاتا محسؽد بذير الس ربي: مرجع سابق، ص  -(1)
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 تقديؼ العسلثانيا: مبدأ 

عتبيييير هيييي ا السبييييدأ مييييؼ يػ ليات التشعيييييق علييييغ فييييي كييييل مدييييتؽ يييييتطبو  طبقييييا للتخرييييص
ر  ييييييفسيييييشهػ ميييييؼ ، اإلدارةو  ػياهيييييػ السبيييييادئ التيييييي تيييييػ مشاقذيييييتها فيييييي كتابيييييات رجيييييال التشعييييي

وميييييشهػ ، ؼيالعييييياملو  ا تعيييييؽد علييييي  السشعسيييييةييييييقيييييه لسيييييا ليييييه ميييييؼ مجايليييييرورة التؽسيييييع فيييييي تطب
 مشه جب الح ر يدأ بحجة ان له مداوئ تحؽ  مؼ االندفاع وراء ه ا السب

 ثالثا: مبدأ وحدة ال يادة

ه يييييييطلييييييق عليات مختلفيييييية فقدييييييػ مييييييشهػ ية هيييييي ا السبييييييدأ بتديييييسيييييييتييييي كر الكتابييييييات االدار 
قدييييػ و  ه مبييييدأ ) ولييييدة االشييييراف (يييييطلييييق عليوقدييييػ اخيييير ، مبييييدأ) ولييييدة اصييييدار االميييير (

 والد إلشراف ولدات عسل تخزع إل   ػ السشعسةيه مبدأ ) تقديطلق علي الث 

العامييييييل أو  تلقيييييي  السؽظيييييي ية فالسقرييييييؽد بهيييييي ا السبييييييدأ أن ال يو مهسييييييا كانيييييي  التدييييييس
هيييييي ا ، و سيهيييييي  الييييييرئإليييييي   ر يقييييييدم تقييييييار يو  دييييييه السباشييييييريأواميييييير تتعلييييييق بعسلييييييه إال مييييييؼ رئ

  .س االعل يس مدؤوال امام الرئيالرئ

 رابعا: مبدأ تشاسب الدلظات والسدقولية

بزييييرورة تشاسييييبها مييييع ، و ػيطة االساسييييي فييييي التشعييييعتييييرف كتيييياه االدارة بييييدور الدييييلي
 ة محيييييييييددةيان تكيييييييييؽن السديييييييييؤول، و ة بالسدييييييييياءلةيبزيييييييييرورة ربيييييييييط السديييييييييؤول، و ةيالسديييييييييؤول

  عالقات الدلطة والحةو 

ه ترييييييرفات يييييييفييييييي تؽجأو  وعييييييرف الذييييييرقاوي الدييييييلطة بأنهييييييا:" الحييييييق فييييييي الترييييييرف
ام ييييييليييييجم القياجيييييب ة هيييييي : " و ير  بيييييان السديييييؤوليييييي، و ة "ييييييسيق االهيييييداف التشعيييييير تحقييييييال 

  (1)ؼيبه مؼ قبل السرؤوس
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تيييييرتبط و  سكيييييؼ القيييييؽل بيييييأن الديييييلطة هيييييي فييييير  الطاعيييييةيواعتسيييييادا علييييي  ميييييا سيييييبق 
تييييييييرتبط و  ة هيييييييي ترجسيييييييية هييييييي   الطاعييييييييةيان السدييييييييؤول، و ريات السسشؽليييييييية للسيييييييديبالريييييييالل
  ؼيالسهام السؽكؽلة للسرؤوسو  بالؽاجبات

 خامدا: مبدأ تفؾيض الدلظة

ة تديييييسا بشقيييييل الديييييلطة ييييييسية تشعييييييلديييييلطة بأنيييييه :" عسل  ايعيييييرف الذيييييرقاوي تفيييييؽ  
 .السرؤوسإل   سيمؼ الرئ

ة ييييييييتيييييييتػ عسل، و رية السيييييييدييييييييادة فاعلييييييييرا فيييييييي   ي  ميييييييؼ اعثييييييير العؽاميييييييل تيييييييأ يالتفيييييييؽ 
ر ي  الديييييلطة هيييييؽ تيييييؽفيالهيييييدف ميييييؼ تفيييييؽ ، و ةييييييات االدار ي  فيييييي مختلييييي  السديييييتؽ يالتفيييييؽ 

 اإللطرارية االت الحو  لتجشب السذاعلأو  ةير ل عسال االعثر اهسيوق  السد

 سادسا: مبدأ تؾازن السركزية والالمركزية

ة فهييييييي تعشييييييي يييييييأمييييييا الالمركج ، جييييييية فييييييي معشاهييييييا االصييييييطاللي تعشييييييي التركيييييييالسركج 
  يفعشيييييد تفيييييؽ ،   الديييييلطةية تفيييييؽ يييييية تيييييرتبط بعسليييييية االدار ييييييالالمركج و  ةييييييالسركج ، التذيييييت 

اميييييا اعا ، ةييييييالالمركج  إلييييي  ا فيييييشحؼ نلجيييييأيالسراعيييييج اليييييدنإلييييي   اييييييالديييييلطة ميييييؼ السراعيييييج العل
تعتبييييير ، و ةييييييق السركج ييييييتطبإلييييي   س بالديييييلطة لشفديييييه فسعشييييي  عليييييغ انيييييه لجيييييأياليييييتفظ اليييييرئ
ة فييييييي يهييييييي ندييييييبو    الدييييييلطةية تفييييييؽ يييييييس عسلية هسييييييا درجييييييات تقيييييييييييييالالمركج و  ةيييييييالسركج 
  ة السطلقةيالالمركج أو  ة السطلقةيبالتالي ال وجؽد للسركج ، و عتهايطب

ه يييييييج عليييييي  نذييييييا  محييييييدد والتخرييييييص هييييييي" التركة بأنهييييييا يييييييعييييييرف الذييييييرقاوي السركج ي
 د مشه عدة جهات  يلكي تدتف



 إعداد الدكتورة: خزار ملياء _________________________ ات اإلدارة العامةحماضر
 

43 

ري ي  الديييييلطة فيييييي اتخييييياع القيييييرارات لسيييييدية بأنهيييييا :" هيييييي تفيييييؽ ييييييعيييييرف الالمركج يو 
  (1)"ا مؼ السشعسةيات الدنية في السدتؽ يسيالؽلدات التشع

 سابعا: مبدأ التشد ق

التكاميييييل و  ق اليييييربطييييييقة لتحيهييييي ا السبيييييدأ ب عتبيييييار  ميييييؼ العشاصييييير االساسيييييإلييييي   شعيييييري
 ؤدييييييو  ق الهيييدف السذييييترليييييحقيييق ولييييدة العسيييل عشييييد تحقيػ وهييييؽ اليييي ي يؼ اجييييجاء التشعييييبييي
 .تشافي التشاق  واال دواجإل  

 ثامشا: مبدأ تدرج الدلظة

القاعييييدة عامييييل مهييييػ فييييي إليييي   ر  كتيييياه االدارة بييييان تييييدرج فييييي الدييييلطة مييييؼ القسييييةييييي
اته امييييييام يمدييييييؤولو  دييييييهيتييييييه امييييييام رئمعرفيييييية كييييييل فييييييرد بؽاجباإليييييي   ؤدييييييييو  ػينجيييييياح التشعيييييي
 مرؤوسيه 

 تاسعا: مبدأ نظاق اإلشراف

سييييارس االشييييراف الفعييييال عليييي  يس ان يه الييييرئيييييع هيدييييتطيقرييييد بييييه السييييد  اليييي ي يو 
  هيمرؤوس

 عاشرا: مبدأ السرونة

رات التيييييي تحيييييدث فيييييي ييييييػ قيييييادرا علييييي  مؽاعبييييية الت يكيييييؽن التشعييييييقريييييد بييييي لغ ان يو 
 ةيييييياالجتسا أو  ةياسييييييالدأو  ةيؼ الشيييييؽالي االقتريييييادر مييييييييييياة سيييييؽاءعان  الت ييييييظيييييروف الح

  (2)التكشؽلؽجيو  التقدم العلسيأو 

                                                             
    55علي الذرقاوي: مرجع سابق، ص  -(1)
   . 12ييييي  51معؼ محسؽد  ياصرة، مروان دمحم بشي السد، السرجع الدابق، ص  -(2)
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 الفرع الدادس: خظؾات التشغيؼ

اال ان ، ػياالدارة علييييي  عيييييدد خطيييييؽات التشعييييييو  ػيؼ كتييييياه التشعييييييؽجيييييد اجسييييياع بييييييال 
 :ةيمععػ الكتابات تتفق عل  الخطؽات التال

 أوال: التعرف على أهداف التشغيؼ

ديييييييهػ فيييييييي يو  شاسيييييييب االهيييييييدافيػ الييييييي ي يار التشعيييييييييييييييي هييييييي   الخطيييييييؽة اختتػ فيييييييييييييييو 
ػ ال يفييييي عا كيييييان التشعييييي، ةييييييس غايلة ولييييييػ وسييييييسكيييييؼ القيييييؽل بيييييأن التشعييييييلييييي ا ال ، قهيييييايتحق
 ت ير  أو  لهيالعسل عل  تعدو  ػيال بد مؼ اعادة الشعر في التشع، الئػ االهدافي

 ق االهداف د الشذاطات الالزمة لتحقيتحدثانيا: 

ق يييييييتطلبهييييييا تحقية للشذيييييياطات التييييييي يليػ فييييييي هيييييي   الخطييييييؽة اعييييييداد قييييييؽائػ تفرييييييتييييييو 
  ؼ في الشقطة الدابقةيالهدف السب

 ةيع الشذاطات في وحدات ادار ي: تجسثالثا

ع االنذييييييطة الستذييييييابهة معييييييا وولييييييعها فييييييي ولييييييدة يييييييتػ فييييييي هيييييي   الخطييييييؽة تجسيييييييو 
  ة والدة يادار 

 رابعا: تحديد العالقات التشغيسية

ؼ فييييييي مختليييييي  يؼ العييييييامليد العالقييييييات السشاسييييييبة بيييييييييييييالخطييييييؽة تحد تػ فييييييي هيييييي  يييييييو 
 أفقيا و  اية رأسيات االدار يالسدتؽ 

  ةيؽ الؾحدات االدار  د العالقات بيخامدا: تحد

جييييياد شيييييبكة ية ميييييؼ خيييييالل إييييييؼ الؽلييييدات االدار يق بييييييتػ فيييييي هييييي   الخطيييييؽة التشدييييييييييو 
  دريو  اهيالسعلؽمات باندو  اناتيشهػ تدسا بتبادل البية بياتراالت رسس
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ذ مهـــــام الؾحـــــدات  ـــــة مـــــؽ اجـــــل تشفية العشاصـــــر البذـــــر يـــــتشسو  اريـــــسادســـــا: اخت
 اإلدارية

ار األفييييييراد يييييية إختييييييتبييييييدأ عسلو  سيييييييكيييييل التشعيػ الهيتػ فيييييي هييييي   الخطييييييؽة تريييييسييييييو 
ار قييييييائػ عليييييي  مبييييييدأ يييييييكييييييؽن االختيال بييييييد أن ، و كييييييليلذيييييي ل الؽظييييييائ  السؽجييييييؽدة فييييييي اله
  (1)(ب)ولع الرجل السشاسب في السكان السشاس

ـــــى شـــــكل مخظـــــط يكـــــل التشغيســـــابعا: رســـــؼ اله ـــــق عل ســـــي عل ـــــظل ظـــــة يه )الخر ي
 (ةيسيالتشغ

نطييييياي ، و ةييييييالتبع، و ػ(يسيييييي )التشعييييييكيييييل التشعية تؽليييييا لجيييييػ الهييييييسيطييييية التشعيالخر 
تعطيييييييي فكيييييييرة عيييييييؼ السشاصيييييييب ، و ةييييييييات االدار يعيييييييدد السديييييييتؽ و  االشيييييييراف لكيييييييل شيييييييخص

  أسفلإل   مؼ أعل اه الدلطة يطة خطؽ  انديؼ الخر يقد تب، و السختلفة

 ثامشا: إعداد الدل ل التشغيسي 

هييييييؽ  بييييييارة عييييييؼ و  سييييييييل التشعيدييييييس  بالييييييدليتػ فييييييي هيييييي   الخطييييييؽة إعييييييداد مييييييا يييييييو 
كلهيييييا ية، اسيييياتهايس، أهيييييدافها، عشؽانهييييا، تزييييسؼ اسيييييػ السشعسييييةيب يييييملخييييص فييييي شيييييكل كت

     الا جراءاته ، و ةيالفر و  دةيساته الرئيسي بتقديالتشع

 لتعديلتاسعا: السراقبة وا

ادخييييييييال و  مدييييييييتسرو  ػ بذييييييييكل دائييييييييػية التشعيييييييييييييييييو تتسثييييييييل فييييييييي لييييييييرورة مرايبيييييييية عسل
  رات مطلؽبةيلبي اي مت يه عشد الحاجة ل لغ لت  يالت السشاسبة عليالتعد

                                                             
(1) - Picard, edition vilbert , laveille sociale,France ,1991,p 168. 
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  الفرع الدابع: الهيكل التشغيسي

، سات فييييييي السشعسييييييةيالتقدييييييو  حييييييدد االجييييييجاءيسييييييي البشيييييياء اليييييي ي يكييييييل التشعيعتبيييييير الهي
سييييي يكييييل تشعيؽجييييد ةيال ، و عييييدة عؽامييييل اخيييير  و  عتهييييايطبو  لسشعسييييةعتسييييد عليييي  اهييييداف ايو 

 ق إلي مشعسة يمثالي صالا للتطب

ػ مهييييام يتػ ميييؼ خالليييه تقديييييييسيييي بريييفة عامييية ب نيييه يكيييل التشعيقيييد عيييرف اليييبع  اله
 شها يق بيالتشد، و عها في اقداميتحسو  الؽظائ 

رف مييييؼ سييييي بأنييييه اطيييار تتعيييييكيييل التشعيتذيييابه مييييع مفهييييؽم اخييير عييييرف الهيو هيييؽ مييييا 
السييييؽارد الال ميييية ألداء هيييي   ، و ػ السهييييام السطلييييؽه ادائهيييياية تقديييييييييجيخاللييييه السشعسيييية عليييي  ك

   (1)ؼ االقدام التي تزػ تلغ السهاميق بيالتشد، و السهام

، ةيع السديييييييؤولييييييييؼ ميييييييؼ تؽ  ير يسكيييييييؼ السيييييييديق  اليييييييث بأنيييييييه اطيييييييار ييييييييشسيييييييا عرفيييييييه فر يب
ر  اخيييييرون أن افزيييييل ييييييو  . تع سيييييلطة اتخييييياع القيييييراراييييييتؽ  ، و ؼية محاسيييييبة العييييياملييييييامكانو 
، عالقييييييات االدييييييلطة، و ه كشعييييييام للسهيييييياميييييييسييييييي هييييييؽ الشعيييييير اليكييييييل التشعيف فييييييي الهيييييييتعر 
 االقدام داخل السشعسة و  االتراالت التي تربط اعسال االفرادو 

 أوال: ترسيؼ الهيكل التشغيسي

هييييا يذييييار الية التييييي يييييسييييي هييييي تلييييغ العسليكييييل التشعية التييييي جيييياء بهييييا بشيييياء الهيييييالعسل
هيييييا يفيييييي الؽاقيييييع ال تؽجيييييد طيييييري محيييييددة متفيييييق عل، ػ السشعسيييييةيل اليييييب بسديييييس  تريييييسفيييييي ا
لكييييييؼ و  سييييييييكيييييل التشعيػ الهيتريييييل بترييييييسيػ االداري بسييييييا يؼ فيييييي التشعيييييييؼ الستخرريييييييبييييي

قيييية عييييدد يث تزييييػ كييييل طر يييييسكييييؼ االسترشيييياد بهييييا فييييي هيييي ا السجييييال ليتؽجييييد طييييري عاميييية 
الخيييييرائط فكتابييييية االدلييييية  مشهيييييا اعيييييدادو  سيييييييكيييييل التشعيالهإلييييي   ميييييؼ الخطيييييؽات التيييييي تقيييييؽد

                                                             

   .12معؼ محسؽد  ياصرة، مروان دمحم بشي السد، مرجع سابق، ص  -(1) 
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 ريسكيييييؼ أن نذيييييي، و سيييييييكيييييل التشعيػ الهيؼ هييييي   الطيييييري الستعلقييييية بتريييييسية ميييييؼ بيييييييييييسيالتشع
 هسا و  ؼيدتيؼ رئيقتيطر إل  

 وطريقة تجسيع األنذطة:، طريق التحليل

 أ: طريقة تحل ل األهداف

ديييييي إلنذيييييائها كسيييييا ان الشذييييياطات السختلفييييية فيييييي يام السشعسييييية بالهيييييدف الرئييييييرتبط ييييييي
 لها ة السحددة يشعسة ترتبط باالهداف الفر الس

هييييييي   ، ة إلنذييييييياء السشعسيييييييةيدييييييييق االهيييييييداف الرئييييييييو التيييييييي بيييييييدورها تدييييييياهػ فيييييييي تحق
سييييي يكييييل التشعيػ الهير عشهييييا مييييؼ خييييالل ترييييسيييييسكييييؼ التعبيالشذيييياطات السحييييددة و  االهييييداف
انيييييا يهيييييا اليطليييييق عليل االهيييييداف التيييييي ييييييقييييية تحليميييييؼ هييييي ا السشطليييييق فييييي ن طر ، و للسشعسييييية
ل يييييتتبشييي  سلديييلة مييييؼ الخطيييؽات تبيييدأ بتحل، اسييييفلإلييي   ػ السشعسييية مييييؼ اعلييي يقييية تريييسيطر 

ة ييييييادار  ة  يييييػ ب نذييييياء وليييييداتيييييينذييييياطات فر و  اهيييييدافإلييييي   ة للسشعسيييييةيديييييياالهيييييداف الرئ
ػ كييييل وليييييدة ياخييييتالف خرائرييييها بعييييد علييييغ تقدييييو  عيييية نذييييا  السشعسييييةية وفقييييا لطبيديييييرئ
تزييييػ عييييدد و  تخييييدم هييييدفا محييييدداة اصيييي ر تييييؤدي مهييييام محييييددة يييييولييييدات ادار إليييي   ةيييييفر 

 الر يرة قؽمؽن باعسال متذابهة مؼ خالل ه   الؽلدات يؼ يؼ ال يمؼ العامل

 ب: طريقة تجسيع األنذظة

ػ يقييييية تريييييسيانيييييا طر ية ألييييييسياعيييييل التشعيػ الهيقييييية فيييييي تريييييسيطليييييق علييييي  هييييي   الطر ي
االعسييييييال أو  ع االنذييييييطةيييييييتػ تجسيييييييقيييييية يعليييييي  اسيييييياس هيييييي   الطر ، اعليييييي إليييييي   مييييييؼ اسييييييفل
، شييييعب (أو  رة ) وظييييائ يرة السختلفيييية التييييي تقييييؽم بهييييا السشعسيييية فييييي ولييييدات صيييي يالريييي 
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رة الستذيييييابهة فييييي اقدييييام محييييددة  ييييػ تجسييييع هييييي   يتجسييييع بعييييد علييييغ هيييي   الؽلييييدات الريييي و 
  (1)االقدام في ادارات اعبر

 ايسي الستسثل في االدارة العليكل التشعيقسة الهإل   ان ترلإل   و هك ا

قييييية يان اتبييييياع هييييي   الطر ، ر شيييييركة (يمييييد، ر عييييياميميييييد، رييييييو  ، س مجليييييس ادارةيرئيييي) 
رة مؽجيييييؽدة فيييييي ية مهيييييام صييييي ييييييفتييييير  عيييييدم تجاهيييييل اية ييييييسياعيييييل التشعيػ الهيفيييييي تريييييس

ؤدي ييييييياالميييييير اليييييي ي ، سييييييي لالخييييييتالليكييييييل التشعيعيييييير  الهيالسشعسيييييية ألن التجاهييييييل قييييييد 
  ق اهدافها عل  الؽجه السطلؽهية السشعسة في تحقيالحد مؼ فعالإل   بدور 

تزييييا انهسييييا فييييي الؽاقييييع يػ السشعسييييات يؼ فييييي ترييييسيؼ الدييييابقتيقتيالطيييير إليييي   لشعربييييا
اسييييفل إليييي   ػ السشعسييييات مييييؼ اعليييي يث تعتسييييد االوليييي  ترييييسيييييتكسييييالن بعزييييهسا الييييبع  ل

  (2)اعل إل   ػ السشعسات مؼ اسفليترسإل   ةيؼ تركج الثانيفي ل

  

                                                             
   ..234 السد بؼ عبد الرلسان الذسيسري واخرون، السرجع الدابق، ص -(1)
   234السد بؼ عبد الرلسان الذسيسري واخرون، السرجع الدابق، ص  -(2)
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 ةـــخامت

اميييية لاولشيييييا مييييؼ خييييالل هييييي   بعييييد استعرالييييشا بالبحييييث والدراسييييية لسؽلييييؽع اإلدارة الع
عليييييق بالدياسيييييية والسذيييييياريع العاميييييية للدولييييية وتذييييييسل كييييييل هيئيييييية يتتشيييييياول مؽلييييييؽع  الدراسييييية
مؽكييييل إليهييييا سييييلطة سياسييييية لتلبييييية الحاجييييات العاميييية ، هيئيييية عامييييةأو  ،مركجيييييةأو  ،محلييييية

  وأشكالهبكل صؽرها 

سيييييل فيييييي التيييييي تع ةييييييالفر  اليييييشعػ ميييييؼ مجسؽعييييية إال هووووو ن نعيييييام اإلدارة العامييييية ميييييا إ
 فهيييييػ فييييي ن بالتيييييالي، و متبادلييييية اعتسييييياد عالقيييييات بيشهيييييا سيييييايه تربطهيييييا، تكاميييييل تيييييامو  تشاسيييييق

ة التيييييي يييييياليييييشعػ الفر أو  قييييية لكيييييل األجيييييجاءيتطليييييب بالزيييييرورة السعرفييييية الدييالشعيييييام ككيييييل 
 بها قؽم ت التي اإلدارية اتيالعسلو  العامة ل دارة بالشدبة األمر ه و، مشهاتكؽن ي

ام نعيييييييام ييييييييفذيييييييل يأو  رة العامييييييية متؽقفييييييية علييييييي  ميييييييد  نجييييييياحة مشعسييييييية اإلداييييييييففعال
خيييييييص الؽظيييييييائ  عات يسيييييييا يقييييييية هية بريييييييؽرة دييييييييية اإلدار يييييييياإلدارة العامييييييية بعشاصييييييير العسل

 ؼيفتيالييييييؽظ ؼياتييييييهة يييييييكسييييييا أن فاعل، ػيالتشعييييييو  طيالتخطييييييرأسييييييها  عليييييي و  البال يييييية ةيييييييمهاأل
 السختلفة  بالعؽامل تأ رهاو  تأ يرهاو  علهاتفا مد  عل  متؽقفة
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