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حظيت اإلداإلة ااهتماتهكاري تت اهنت اديتتهاحنشأت اإللم تس اري، تتعاهن تم   ا ش،تت  ا
تتتتتالإلاإلاتماتتتتهكاهاا  ي،مئتتتته ا  اها،ئتتتته ا طهشهتتتتته ا اتتتت احيتتتت ا  ي،مئتتتتها  ،تتتتنا
إلداإلة ا رعهًاهن ا ر عاإلل، وكاإلدن هني  ا  م عااهحلماي امب،ىنادناهجنهزاإلألعاهلا

إلخليهةايفادنا سخالاهبتها  ااؤسس ىاهااهبه ا االلكا  يسال ااشماؤس هتإلمليفا
إلداإلة اع تتتىاعاوعتتت اهنتتت اإللواتتتها اد ا ر ضتتتئه ا هنتتت احيتتت ا اها،ئتتتها م تتتو ا

تالهاإللواها ااهلم هاكاإللمخ يطا إللممظيعا إللموجيها إللرقها  ا  م عاايفا ماأ 
وصويي اهن،يم  ا   تمئنتاي يتغادطترإل اخبري ا اي، اإلحم،هظااهن ا إللمنإلخ  ا

ؤس تت اإللواوشتت اد اهن،تتهًالمي يتتغادتتتنإلتاإلملجتماتت ااحمتتنا  اهاادناتتتالهاإلألطتترإل 
 .إلانمهجي ا

امهًءاع ىاهنهاس غاشم نيادناإلداإلة ا سي  ا م ناي يغاطهشهتاهن،يمت ا دطترإل ا اا
 ا ئتتتعا ،اتتت اع تتتىاإلستتتمأاهةاإلل تتتو اإلل  تتترش اؤس تتت انا المي يتتتغادتتتتنإلتاإلملحمتتت

إلة ا إلدهنكهنتهتاإلملهاشت اإلملمهحت اهنتت ادجت اإللو تهءاام  ،تتهتاإلل،تراا إلداهعت  ا تتهدا
تتتعاإلملر كتت اإللتترايسايفا  تتوشراإلأل تترإلاا إلداهعتتهت ا إلل،ههنتت اإلحلهستتعايفاي يتتغا

اإللمماي ايفاإلجملهاتاريه  .ا
ال اهناإلملمم  الم وةاإلجملما،هتاإلدن هني ايفاإلل،هملاش م ي ادناش اتساإللمريت اإللتا

 إللم، تيعا,امبتهايفاللتكاإللوايت ااجوإلنت احيهتتهاحنثايفاتالهاإلجملما،هتايفاريت 
هليتتتهاإلجملما،تتتهتاهنتتت ادجتتت ا  وشرتتتتهاا  تتت،ىلماتتتوا إللم تتتوةاإللتتتال اإلا ش اتتتسادشضتتتهًا

 تتكا يتتهادناع تتىاةدااتتتالهاإللم  ،تتهتا منوتتتهايفا تتالاعتتهاتاإلحليتته ا.ا  تتهاا
اإللواي ا إللم، يعا يئه.ااي ما را اشريهناإللم   اهاا  وا,إلأل ض احنوااي مل م   إل
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هنمالادناعر ت اإلملتنإلةاا إلمل،هتتنااام، ئهالم، ياي ا  م  ا قنااندتاإلداإلة اإلاا
 إللك يتتهتاإللمظههنيتت اإلحلنشأتت ايفاإلل تترناإلل، تترش ا إلمل وصتتوااتمتتهاإلملتتنإلةاا إلمل،هتتتنا
 إللك يتتتهتاإللتتتتا سس تتت اع تتتىاإللنةإلستتت ا إلل يتتت اإلل، اتتتعا إللم تتترش اهنتتت اق تتت ا

 د ضيوإلاإلمل،هملاهلتالإلادل،وإلاإللكم ا  ض،وإلاإللمظرشهتا ااإلل، اهءا إلل هحأنياإللالش 
ل  يتتت ا إلمل،ر تتت ايفاتتتتالإلاإلمليتتتنإلناهضهنتتتهًاهنتتتمئعااضتتتر ة ا د يتتت اإلل، تتتعا,ا هنئتتتن إلا

إلداإلة ايفاد اعتتهلاهنتت اعتتهاتاإلألعاتتهلاإلملئميتت اإللتتتا م  تت ااإلااتتهًاهااإللم تتوةا
ألناد اعا انهجحااتن نا تكالتهاهاإلة ا إلعيت انهجيت ااحنواإلا ض ا, إللم نكا

ا  رإلق اا ك اجينا.  م ي ادناخت طا  مظعا  م،الا
اهن  اا اإللرطع ا  نكااع ى ادنه اإلا اإلاخر  ااهل، وك اهن هةن  اإلااإلة  اع ع حنإلث 

اق مهادنا,ا ا رع اري   اليسخالاهنكهناإللوصنإلة اانياإلل، وكا اهنه ا ااانريهيلاإللإل
اإلقموصهاإلًا ا إل ض ئه ادنادريأراإلل  نإلنا  نهنه تعااإلل،هملاإلليوكاإلاإلة ا اهتا إلضيه

اهنمظاهًا اإلل  ن اريهن ا ك اه اإلل،هاغ اإلااإلة  الإلتاإللممظيع ا ك ااإلاإلةشهًااإلل  نإلن
اإلجملهاتاإلاخر اا ايف ا  نك ا إلل ةإلعي اريجين ا ا إللوصمهعي  ا إللم هةش  هاقموصهاش 

ا إلل، كرش ا مجي اهنؤس هتاإللن ل اإلاخر ا.
 : مفهوم اإلدارة: أولا 
ااااااااااامب،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتىناا(Administration)ديتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اري اتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اهاإلة ااا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ادنا  
(To Serveا إلداإلة اهب)ا"إلخلنهن "اع تىادستهاادنااالإل(اد ا)لكعاخينك ، 

خنهنتت اإلرختترش ا.ا يفااتت اإلاتماتتهكاإللتتال اامتتوااهن تتؤ لي اتت ااتتهداإلة اشهنتت اش،
قتتناإلا إلاتت اإلل، اتتهءا إللتتر إلااهلتتهاإللتتتاقتتنهنئهااةش هم،تتإللحظيتت ااتتهاإلداإلة اهاادنا
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  هشمتتت  ا تتتسيهايفاللتتتكا تتتسناريأتتت اهنتتت اهنوصتتت  يهتاإلل، تتتوكاإلدن تتتهني  ا كتتت ا
 هن،ني. اهن،ئوكاحمناادهنمئعاقنا سثرامبنخ ا

 قناعر ئهاا،ضاإللكمهبااسيها"إللم هطاإلملوجهاحنواإللم،ه ناإلملأارا إللمم يغااا
إلل،ّ،هلاانياإلدئوااإلل  رش اإلملخم ، اهن ادج اي يغاتنتاهن،نياانةج اعهلي ا

اهن اإللك،هء ا".
 تمهكاهن اش،رتاإلداإلة ااسيها"اعا ي ا وجيهاإلدئوااإلل  رش اا ك اهنمظعااا

هن،يم ا" ضك ا ،رش اإلداإلة ااسيها"عا ي اإلجماهعي اهن مار المي يغادتنإلتا
  ،ىاهااإلسمأاهةاإلل و اإلل  رش ا إلدهنكهنهتاإلملهاش اهن ادج اي يغادتنإلتا

 هنرسوهن اانةج اعهلي اهن اإللك،هء "
 : نشأة اإلدارة وتطورها . ثانياا 
اريهنااا اإللت ا إللمنإلا  اإلاعاهل ا ك  ان، ه  اإلان هن اقنك اقنض  اإلداإلة  اهن

,ااداإلة يفاإلطايا الجوامناواتهنمالادنا  س اقنهنهاإلاة اش ،ىاهلهاإلان هنا
إلدن هناا ،ر هةشخاإلجملما اإلدن هيناعمنهنها قناائرتاإلل،ا يهتاإلااإلةش ايفا

اسناإللم،ه ناهن اط هاضر ة احيوش ا ا دناإلألتنإلتاإللتاش ،ىاهااي ي ئهااا
اضك ا ان ه هًاااهدئناإلل،را إللويولاإلليئه ااوي،ئه اائرتاإلداإلة   اعمناالٍا
عمنهنهاائرتاإلل  م اإلأل االم ا اإلل  را تعاإلألسر ا الهاحضوةاهنماي اا رشهًا

ا احمه ل  اا ي   اانإلاي  اا رش   احمي ئه ايف اإلداإلةش  اإللمظع ا      وزش ا إللت
رزتاإلداإلة اريم هطاا ر اا راي اإلألامهء.ا ا إلاكاهن ادج اإلألباإلألا إلةاانيا

م غاانياإلل  جنياهلإلاإلنوصرتاإلل  جاهاا نا اإلل ؤ ناإلمل،ي ي الألسر اهاا يريوا
اإللوصيناد اإللرععاد اإلل ةإلع  ا ا المنا ا ؤ ناهن اخاللا هةس   ،رط اإلل  ج 
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 إلسماراإللم وةاإلداإلة ا   هايهًاهاادناائرتاإلل  ها ا إلل، هاراإللتااندا,ااإلملم ل
ا إلزاإلاا ، ينته.اهنمئهاإلاتماهكااهل    ا للكاعمنهنها  ،  اإلحليه 

 دخالتااإلداإلة ااهلماوايفاإلل،وصوةاإللوس ى ا خوصويهايفاد ةاهاإلمل ييي ا اااا
 اإللان لاإلان هينااهاادناجهءاعوصراإلاسالكاإللال ادةسىاقوإلعنا نّظعاإلجملما 

ان   ا احنوادتنإلتا طهشهتاسههني  اهشهته اهنوجئًه ال ؤ ناإلحليه  إلل رآناهنمظاًه
اها اةباإلل، ها.إلدن هناهن اع ها اإلل، هااهااع 

    وةتاإلااإلة اا ك ا إلضحا يرشحايفاإلل رناإللمهس اع راعمنهنهااندتااا
ايفااإللأوة  ادإللوصمهعي  اإلاعاهل ال ائمنسنيا ةجهل ا ريهن ا, اري  ا ا ةاه دثراا ة

 إلضحايفا  وةاإلااإلة اا،نادنا وس، ا   ،  اإلاعاهلا  ،ناتا ر عئها
اريي،ي اتع اجنشن  ا ر احهل  ا ه ا, اإلسوإلقئه اإللمينشهتا إل  ،  اهنوإلجئ   

اإلحلهي  ايفاإلل وقا إلل،ا ا إلان،هقا إلل ي ر اع ىاإلااإلءا.
 ريهن اتمهكاإلسئههنهتاهن كر ايفا  وشراع تعاإلداإلة اهنت اق ت اإلل، اتهء ا دّتتعااا

  تناالتمتر ا تهشواإلل،رن تعا رشتنةشكا تهش وةا اإلاهنرشكتعاا تهإللّر إلاايفاتالإلاإلجملتهلا
هنتتهاش تتاىااإلل،اتت اإلااإلة ا د جتتن إلريتت اهنتتمئعا سرييتتناإلملتتنخ اإلل، اتتعايفاا  تتىن

ااااااش،تتتتتتترتاإلليتتتتتتتوكاهنتتتتتتتهااإلإلداإلة "ا حتتتتتتتّناحتتتتتتت اهن تتتتتتتكالتااتتتتتتتت"إلل رش  اإلل، ايتتتتتتت ايفا
هنت ا هنرتاإلااإلة اخاللاإلل رناإلملهضعااأالثاهنرإلح اإلل، اي ا(امب هائاإلداإلة ا)

اتعا:ش ا  وشرا
ا
ا
ا
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 (1935ــــ 1910مرحلة الدارة العلمية ) -1
اا ا) ا راةشكا هش وة ااهسع اإلل، اي  اإلداإلة  (ا1915ا–1856إلة    اد كهة

اإلملمين ا ااهلواشهت اإللوص   ا رريهت ااإحن  اهنئمنا اش،ا  اريهن إللال 
اهن ا اإلحلوصولاع ىاإلريرباقنة اتو ا ريهناإلهلنتاإلألسهسعالإلاإلة  ا  إلألهنرشكي 

الوصهح اإلل،ا ا ا يإللر هتي  اع ىادتنإلتاإلملؤس   ا إلتما ا إللوريي  ا,  ي ئه
اإلل، اي ااهدهن اإلل، اعايفاإلل،ا اإلااإلة ا إلحلرصاع ىازشها اإلانمهجااإلااإلة 

 قنااحظا هش وةادناي يغاا شكوناللكاع ا رشغاإلل شها ايفاهنمهجي اإلأل رإلاا.
اهل،وإلهن اإلا ي ا:ايفاإلدنمهجاحمكوهن ا إلاخن،ه اإلل شها ا

  زهنمه.إلل،ا ايفاا،هش كإللجئ اإلداإلة ااهل رقاإلل، اي اإللالزهن المينشنا .1
ري  اد ا كهس اإلل،اهلايفا ساش اإلل،ا اا   اإلملي اإللريرش  ايفاإلدن هنا .2

 نهحي اإللك  ا.
 إلدئنايفا ساش اإلل،ا .ااإللتا ؤا اإلااهنضهع، اا م  ي،يإلل  اوإلإلحل جوااا .3
إللموي اإلااإلألس وباإلأل ض ادمتهكاإلل،ا اا ك ادهنأ ا قناةري تاع ىاا .4

 .ااإلدهن اإلل،ا عا إلاتماهكامبوص ي اإلملؤس  
اإلخميهةاإلل،اهلامبهاشممهس اهن انوعاإلل،ا ا.اا .5

ا:اايتاهاعا هش وةاع اإلداإلة اإلل، اي ا  م خصاهن،هتي
إللمخ عاع اإلمل،هتيعاإلل نض ايفاإلداإلة اإلل هاا اع ىاإللم را ا إلخل ساا-1ا

ا هحاللاإلألسهلي اإلل، اي احم ئها.
اإلسمخنإلكاإلل رقاإلل، اي ايفاإلخميهةا  نةش اإلل،اهلا.ا-2ا
اإلل ي اع ادح  اإلل رقايفااداإلءاإلل،ا ا.ا-ا3
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إللوريي اع ىا اي، اإللمخ يطا  وص ئهاع ا اي، اإللمم،يالا ا ش، ا   يعااا-4
إلمل ؤ لي اانياإلداإلة ا إلل،اهلا اع ىادسهااقيهكاإلداإلة امبئهكاخت يطاإلل،ا ا

اع ىادناشموااإلل،اهلاهنئهكاإللمم،يال.
مي غانمي  اإلة ،هعاإللك،هش ايفاإلملكهس اإللتا اهن هةري اإلل،اهلاهنهليهًاا-5

 إلدنمهجي ا إللراحا)انظهكاإلحلوإل  اإللم  ي،ي ال ،اهلا(ا.
ا   يغاهن نداإللمخوصصايفاإللواها ا إلد رإلتا.ا-6

 شؤرينا هش وةادناإلداإلة اع عالهاديولهاإلل ها  ال م  يغايفاح امجي اإلمل كالتا
ا إلملئهةإلت اإلل خوصع اإللم نشر اعموصر اد ي  ا جتهت  ا  اإللظر ت اخمم   ا ىف

اإلل،راش ايفاإلختهلاإلل رإلةإلتا.
هنماي  امتههنًهاع ا اها اا اي، يهاوا اي، اإلداإلة اريا( هشول)تمر ا قنادارزااا
ا د ضحادنا اها ااؤس  إلمل ا إلدنمهجا  إلألخر اريهلماوش ا إللمسهننيا إلحملهس  

اإلداإلة ا  ا اإللمخ يطا إللممظيعا هينإلةاإلأل إلهنرا إللمم يغا إلملرإلق  ا.
 ا(1950ــــ 1935السلوكية )مرحلة الدارة  -2
اااا اإلااإلة  ايف اإلل  وريي  اإلملرح   ا   وةت اإلملهضعايف اإلل رن هنمموص اثالثيميهت

اإللتاملا ، ا جهءتاريراا اهنمهاإلخلا يمهتا حالاانإلش ا اإلل، اي  ع ىاإلااإلة 
 ،راإلدهن اإللم، عاإلتماههنهاريه يًها,ا قناإلعمانتاتالهاإلملرح  اع ىااةإلسهتا

ا ا ع ع اإللم،س اع ع ا ا حبوث اإلان هن اع ى ا  رريي  ه إلل،القهتاإلاجماهع
 اغاإلل ي اإلل، اعالوي ا هنالحظإلاإلسمخنإلكا رااىع  اايفاإلل،ا ا,إلدن هني ا

ااإلخ  ااه ا إللمم ؤ اإلدن هين اإلل  وك ا عالق اا  ،   اإلانمهجي , إلملؤس هت
الن اإلل،ههن نيايفاإلل،ا ا إلسم رإلةاإلدهن اإللم، عا اإللمو ر ا إلزإلل  جهن اإللرإلح 
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تالإلاع ىاإلااإلءايفاإلل،ا ا إلل نة اع ىاإلانمهجاإلا ض ا ش،واا هنن اإلن،كهاا
اإلااا اإلانمهجي  اإلملؤس هت ايف اإلل  وريي  اإلااإلة  اائوة ايف ااااااااااااااااإلل،ض 
)اإللموناهنهشو(اإللال ادتمعاا ك اري  اا  وكاإلان هنا  ض، اإللم، عا عالق ا

هن هائاتالهاتالإلاإلدهن ااساإلءاإلل،ا ا,ا عا  اإلاهنرشكي ا ولي اع ىاينشنا
اإلملرح  ااهايتا:تت

 إل رإلكاإلداي ايفاعا ي اإللمخ يطا.ا -1
 إلاتماهكااهدهن اإللم، عال ،ههن نيااإلخ اإلملؤس  ا.ا -2
 إلة  هطااجنهحاإلل،ا ااهحلهل اإللم، ي ال ،ههن ا.ا -3
 إلل،ههن نياع ىاإلسهااإللمخوصصاإللواي،عاارؤسهءاينشناإلل،القهتاانياإلل -4

 ااع ىاإلسهااعالق اإلحلهريعااهحملكوكا.
 .ااالمسرييناع ىادناحهجهتاإلملؤس  ا إلل،ههن اتعا إلحن إلا -5

 حتى الوقت الحاضر( -1950)المرحلة الحديثة  -3
هنت امجيت اإلدوإلنتت ااإلااشوهنمتتهاتتالإلاتتالهاإلملرح ت ا إلملامتن إلااإلة ايفاإلستم،هاتاااا

إلاجيهايتت ال اتترح منياإلل تتها منيا إلاام،تتهااعتت اإلدوإلنتت اإلل تت  ي ا يئاتتهاهنؤريتتن ادنا
 ع يئتتتتتتتتهادنا  تتتتتتت اهنم   تتتتتتتهتاإلملرح تتتتتتتت ا هنوإلجئتتتتتتت امجيتتتتتتتت ا,اإلااإلة اع تتتتتتتعا  تتتتتتت ا
إلنمهجااسسرعا ق ااي اإلنا م ه زاإلملوصهع ا إلناي غاد ض إلمل م نإلتا   م 
ا,ا هن اهن هاائه:تتا كمنيا دق اجئنا هنهلا

 إلعماهااإلل ي اإلل، اعايفاإلااإلة ا إلاام،هااع اإلاةجتهلي ايفاإلل،ا ا.-1
  هتا.إلعماهااإللمخوصوصي ايفاإلل،ا ااإلخ اإلملؤس-2
 إلاتماهكااهدهن اإلان هينا إلثرهايفاإلل،ا ا.-3
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اإلعماهااهن نداإلحلوإل  ايفاإلل،ا اريويهاهن   ال ،ههن نيا.ا-4
 دتنإلتاإلملؤس  اتعالإلتهادتنإلتاإلل،ههن ا ااضك اإلل،وص اايمئاه.ا-5

ااش،تتت اا اااتتتناهنتتت اإلل تتتولااتتتسناتتتتالإلاإللم  تتتيعايفاهنرإلحتتت اإلااإلة اإللتتتأالثا,
اإلملرإلحت ايفان،تساإللوقت اا,ا هنتهقتنا ،ات امجيت اتتالها،وص اإللمتهكاايمئتها,ا اإلل

يفاا رييتتهناهن تتهائاهنرح تت اهن،يمتت اع تتىاهنرح تت ادختتر اإللم  تتيعاإلاال تتيها اإل ا
اهنن ازهنمي احمنا ا.

  .: أنواع الدارة ثالثاا 
ا وصم اإلااإلة اهن اخاللاعا ئهاإلاايم،نيا ها:

 .بحسب ملكية المؤسسة. وتنقسم الى  . أ
 اإلدارة العامة .-1 

ش وصناهبهاإلداإلة اإلمل ؤ ل اعت اد س اإلااإلةإلتا دريأرتهاإلنم هةإلًا  سث إلًا, ا ،نا ا  
اهنؤس هتاإللن ل ا  موااعا يت اإلاإلةتتها  رعتىاإلملوصتهعاإلل،ههنت اهلتها,اريتوناإلملترا ا

يتت اإلملتتوإل منياهنتت اختتاللا   يتتغاهنتت اتتتالهاإلملؤس تتهتاتتتواهنتترا ااعتتهكاش تتا امج
يغاإلاتتنإلتاعا ئهاتواي   م،يالاسيهسمئها هن اد لوشهتاإلل هنوناإلل،هكال ن ل ا
 هنوصهحلئها.إلل،ههن ال ن ل ا ةعهش ا

 إدارة األعمال .-2
اتالشااا اهن موإلجن اإللموع اإلل خوصي اإل اإلمل كي  الإلت اإلملؤس هت ااإلخ  اإلااإلة 

اإلل،راش  اإلخلهصا(ا إلل،هانش  اإلل  هع ا م يناا) ا ا ايكائه اقوإلننياخهي   هله
ا ال ن ل  اإلل،هك ااهلمظهك ا ، اإلسمخنإلك, اإلاعاهل اإلخلهي اا هاإلة  اإلملوإلةا ا  إلاإلة 



      38                                                     الثاني(لفصل )ا  اإلدارة واإلشراف في التعليم الثانوي 

 

 
 

مبهاشم  عاإلسمخنإلهنهاإلقموصهاشهاشؤا اهاا ،ظيعاإللراحا ي يغا وإلانا خوصي ا
  .هن اهنوص ي اإلملؤس  ا

 بحسب دور الدارة .وتقسم الى . -ب
 اإلدارة باألهداف.-1
اإلااإلة اا،ا ا ااا ااا ماينشنتهتإلألتنإلتاإللهن اخاللاتاله ا  ممئعاس ،ًه  

اهألتنإلتا.ا    ، اإلااإلة اهن اإلل،ا اام ومياإلألاإلءاإلمل ال لا إللممهاجاإلملمي   ا
اإلعماها ا إلملرؤ سنيايفاينشنااتو ااهملنشر ا أ   اإلداإلة  ااني اإلمل وري  إلمل ؤ لي 
اإلألتنإلتا اإلل يهس  اهن  اشمالءك ال امبه اإلل،ههن  ا م،يالته اؤس   اع ى ا إلل،ا   

ا ش، انمها ئه. ا   ومي ااهألتنإلتاينشنإلًا هنمها،مئه  اإلداإلة  اهن  اإللموع اتالإل ىن
ا  م،يالإلً.

 اإلدارة بالستثناء. -2
اااا ال  وإلن اضي  اهني ه اهن  ادريأر اإللرقهيب اإلدهن  اإلا اإلداإلة  اهن  اإللموع تالإل

ا إلمل ؤ لاتمهاشؤا اعااًلاهن،يمهًا,اد اإلختهلاإلل رإلةإلتااإلملؤس  إلااإلةش ايفاإلاإلة ا
ع ىا  وصوش ئهاهن ادج اإلجيهااحاًلامل ك  اا،يمئها,اد اهن،هد اا،ضاإلألخ هءا

دناشوكاإلل،ا اإللال اش  احب  اإللمظهكارياهاتواا نا نخ اهن ه راهن اق  ا
ااإلملنشر ا يه ادشضه ااهاسمأمهء اإلداإلة  ا  ،  ا, اإلملنةإلء اش،ان اع ىادن إللوريي 

اع اإلمل،هش اإلملوضوع ا جتهت اإلاحنرإل هتايفاإللممهاجاإلملمي    ا ريي،ي اعالجئه  
اإللموعاهن اا عنكاإلمل هااهبه,اإللممهاجاإللتا م هاغاهن اإلمل،هش   ش  غاع ىاتالإل

ا.إلااإلة ادحيهنهًاإلي الحاإللرقها ااهاسمأمهءا
ا
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  مستويات الدارة.:  رابعاا 
اهن    اختم  اهن  اإلل يها  اد  اإلداإلة  اهن موشهت ادخر ا ح  ااؤس  هن ها

ا  نا كوناثالث اهن موشهتا قنا مسل اهن اهن موشنيا للكاح  ا ح ائه
ا لك اإلمج ااؤس  ح عاإلمل ا  إلملخموصنيايفا ح عاإلل،ا اإللال اضهةاا يئه
ا.)ع يها اهنموس  ا اانيها(اع ىاديهاثالث اهن موشهتاتعاثالث ااإلااإلة 

 . اإلدارة العليا )القيادة االدارية (:1

إلمل مو اهن اإلل  عاإلداإلة ا/إلل يها اإلأل خهصاإلمل،ميتنيااتهلم،ك اش ري اتالإلاا
 إللمخ تيطا لتتنشئعاإلل تتنة اع تتىاإللمي يت ا إلداتتنإلعا إللو يتت  ا ةستتعاإلل يهستتهتا
إلل،ههن ا اهلمهيلاإلختهلاإلل رإلةإلتا اد امب،ىنادخراتعادييهبا)إلملئهةإلتاإلل،كرش (ا

تاإللتتتاشمختتالتها)إللمخ يطاإلاستتوإل ي عا(ااناإلل تترإلةإلت ش تتاىاتتتالإلاإلمل تتمو ااتت
ا.ريك ااؤس  مو اهلها سث اع ىاإلملهن اتعايفاتالإلاإلمل 

 . اإلدارة الوسطى ) اإلدارة اإلشرافية( :2

 شمواتهاإلأل تخهصاإللتالش التنشئعاهنئتهةإلتاإلا وصتهلا إللمي،يت ا إلل تنة اع تىاااا
إللمم،يتتالا ااناتتتالهاإلل،يتت اتتتعاإلمل،ميتت اامم،يتتالاإلل تترإلةإلتاإللوصتتهاة اعتت اإلمل تتموشهتا

  عاإلداإلة ا ا تعادشضتهاهن تيولوناعت اهجنتهزاإلخل تطا ا  مضتا اإلل، يهاهن ااإلل
هنتت اختتاللااؤس تت تتتالهاإلل،يتت ا جتتوااإلمل تتر وناإللتتالش اشرإلق تتونا م،يتتالااعا يتتهتاإلمل

اااااااااااااا ا تتتتتتتتتتتتتتالهاإلل،يتتتتتتتتتتتتت اتتتتتتتتتتتتتتعاديتتتتتتتتتتتتتيهباارؤ ستتتتتتتتتتتتتني ،تتتتتتتتتتتتتههن ئعاإلمل ه تتتتتتتتتتتتتراهنتتتتتتتتتتتتت اإلمل
ا)إلملئهةإلتاإلدن هني (.

 . اإلدارة الدنيا )اإلدارة التنفيذية (:3

 م،يتتتتتالاإلأل إلهنتتتتتراا،ا تتتتتوناع تتتتتىإللتتتتتالش اش(اارؤ ستتتتتنيوناهنتتتتت اإلأل خهص)إلمل  مكتتتتت  
اإللوإلي  اهلعاهن اإلداإلة اإللوس ىا ا تعايفاإللريهل ادييهبا)هنئهةإلتا مي ا(.
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 خامساا: خصائص الدارة . 
 - ماي اإلااإلة اإللواوش امب اوع اهن اإلخلوصهاصاضك اعرضئهارياليت:

 إلااإلة اإللواوش اهنئا اإلجماهعي ا. -1
لإلاإلة ادنا ،ا امب،راتهاا اتعا  م  كاإلل،ا اإلداهععا  معاااضك اااا

ا  ،ىا امبه ا  هانته ا   وشرته اإلداهع  اخنهن  ا,   مئنتااإلااه يفاإل هةه
اإلليها.لالإلا ئعا ،ناهنئا اإلجماهعي ا.

 إلااإلة اإللواوش اهنئا اقوهني ا. -2
 مئضاإلااإلة امبئامئهاإلل وهني اريويهاإلمل ؤ ل اع اإلحل،هظاع ىارييهناإلاهن ااا
ا إلحنإلًا ا اضوهنمئها تعاااللكا  نكاخنهن اعههن ا تعاخترجاع ا وقا راإًل

اهنئاهاإلهنم كاهن اقنةإلتاهنهاش ا قيهاش اا.
اإلااإلة اإللواوش اهنئا ا كمولوجي ا.-3
،ناإللمكمولوجيهاإللوجهاإلل،ا عال، عاإلااإلة ا,أليها وا ادحنثاإللوسها ا ا

 كا اإلليوكايفاهنن اإلل، اي ايفاهنوإلجئ اإلمل كالتاإلااإلةش ا,ا قو اإلااإلة ا
ا وإل راإلمل، وهنهتالنشئها سئول اهنرإلج،مئها.

اإلااإلة اإللواوش اعا ي اإلنمهجا.-4
ااا اإلنمهجهًااإلملؤس هتا ،ن ا دخ رته اإلملؤس هتاإلانمهجي  ادتع اهن  إللواوش 

اإللتا اإلل ههن   اإللمماي  اخالل اهن  ا, اإلاجيهل ا  ممج اإلان هن ا وصم  ريويه
اسم،نإلاإل هاإلااإلا،نااةج ا كم ا.ينثئهايفاإلل،راا إللك  اع اقنةإل ها إل

ا
ا
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اإلااإلة اإللواوش اعا ي اإلسمأاهةا.-5
هتاإللكههنم ا إلملموق، الن اإلا رإلااق اإلل هشع ىايواإللواي ا إلاإلةإلتها ،ا ااا

اإلسمأاهةتهامبهاخينكاإلل،راا إلجملما ا.هن امثا وجيئئها ا,ا ااهنمم  إلاا هقهتا
اإلااإلة اإللواوش اهنئا اقيهاش ا.-6
اةج اإلاادنا قيهاشًهايفاعهلاعا ها,اريونهاإلمل ؤ لااإلة اإللواوش اشؤا اا ةإًل

  وجيئئعاحنواي يغااإلخ اهنؤس هتاإللم، يعااإللمسث ايفاس وكاإلا رإلااع ا
ةج ادناشكونااهلضر ة اا,ا هن اتمهاقي اإلناإلل هانطهشهتا  كاإلملؤس هتا

اإلااإلة اقهانإلًا.اهلضر ة ادناشكوناإلاإلة ا ليسا
اهنئا اإلن هني ا..إلااإلة اإللواوش ا7

  وكاإلااإلة اإللواوش اع ىاعوإلهن اثالث اااناهن ا كههن ئهاهن،هًاحالا وص اإلاا
ا-إلتنإل ئه:

 .ي إلتاإلملنةسي ا إلخلنهنهتاإللواوش إلدهن اإلملها اهنأ اإلاامي ا إللم ئ -اد
إلدهن اإلمل،مو ا شماأ ا ياها مخالهاإلااإلة اإللواوش اهن اقوإلننيا قرإلةإلتا -اب

 هنئامئها مظيعاإلل،ا ا.
اهنها ا -ات اتو اإلان هن اان اإللأالث  اإلل،وإلهن  اإلتع ا تو اإلان هين إلدهن 

إللم،ههن ايفاإلل،ا ي اإللواوش ا,ا هلالإلاااناهن اإلنا موإل راإلل،الق اإلان هني ا
 إلل  يا اإللتا رإلععاا إل  اري ا راالهاي  ااهل،ا ي اإللم، ياي ا.ا

 سادساا: عوامل نجاح الدارة .
اشر  طاإلة  ه هًااا ايفااري  إلًااادناجنهحاد اهنؤس   اإللتا مواته ام هحاإلااإلة 

اعا ي ا اجنهح اش،  اجنهحئه ا هن اإللواوش  اإلااإلة  ا رياللكايف ا, اعا ئه إلاإلء
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اإللم، يعا,ا اسيم،كساس  هاع ىاجنهحاعا ي  إللم، يعا إلل،  اإللال اشوصي ئه
 تالإلاإللم هحاتواهنوصنةاإلااإلة اهن ادج اي يغادتنإل ئها. إللم هحاش م  كا

اإلل ر طاإلا ي ا:
ات ا إللم راايفاعا اإلااإلة ا.إللم إل-1
ا  نشراقيا اإلل،راا هنهاش نكاهن اخنهنهتا.-2
امتنهاا،وإلهن اإللم هحا. ا وإل راهنؤتالتاهن،يم ايفاةج اإلااإلة امتكمها-3
اإللواءاإلملئ ا إللماواإلملموإلي ايفاعهلاإلل،ا ا.-4
ام نشنا إللم وةايفاإلل،ا اإلااإلة ا.إلسم ها اإلااإلة اإلااإلل-5
 اإلدارة بين العلم والفن .: سابعاا 
,ات اإلااإلة اع عادكا  ا؟اإلريتاإلخم ، اإلرةإلءاحولاإلااإلة ا دث اإللم هؤلاااا

اإلل ي اإلل، اعا اع ى ا  ممن اريويه اع ع اإلل ،ضاإليه اإللممهاجاإللتاقهل   ،مان
ا اإلل يوثاإلل، اي  اهلهإلل وإلننيااايع  ، موي اإلليئه ا قهلاآخر ناإلسممهاإل تعا.

اع ى ا ،مان اريويه اا   اإلملئهة  ايف إلل نة  اإلااإلة  اضم كئه اهن ااإللت إللم،ههن 
اإلملوإلق اإلملخم ، ا ريي،ي اإلختهلاإلل رإلةاإلملمهس ا.

الإلتا األيه اع ع ا ئع ا إلل،   اإلل، ع اهن  اهن شج اإلداإلة   إللرإل اإللأهل اشر ادن
ا اع اي  ا ديول ا قوإلعن اع ىااثهامههن هائ ا  ،مان ا هنم وة  اهن مار  حب 

اإل اإلل ي  اهنمهتج ا واي  ايف ا  يصل، اع انظرشهته هنن ااإلسمك هت
اإلل نةإلتاإلدانإلعي ا اع ى ا ،مان األيه ا   اتع اإللوق الإل ه ا يف ا  يالحيمئه

اإللالإل ي  ا إلملوإلت  اإلاامكهةش  اإلملنشرا إلملئهةإلت اهبه اشمام  اتالإلاإللت اريهن ا هلإل  
ااااإلملوضوعاهنأهةاجنلاانياإلملمخوصوصنيايفاح  اإلداإلة اع ىاإلسهااادناتمهكا
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اع ع  ااهن اشر ادناإلداإلة  ا     ألنوصهةاري اإلجتهها تمهكاهن اشر ادناإلداإلة 
 ا إناإلل،وص ايفاتالإلاإلملوضوعاتواإلل ولاهناإلداإلة اتعا وطهتعاح  ئعا هن

  اإلسمخنإلكاإلل، ع ا ئعاع عالهاديولها قوإلعنه ا شربزاإلل، ايفاإلل نة اع ىا
اهن ا اشمالءك امبه اايمئه اهن  اإللوإلعع ا إلاخميهة ا إلل وإلعن   واي ا  كاإلأليول

اوق .  ي، اإلمل
 : وظائف الدارة .ثامناا 
اعمهيراإلل،مرباشااا كأ اهن اإلمل،كرش ا إلملمظرش ادنا اها اإلداإلة اتعان، ئه

,ا تالهاإللواها اتعاعههن املخم  ادنوإلعاإلااإلةإلتا يفاري اإلجملهاتا إلداإلة 
اسموضحا ادناخت طا  مظعا  وجها  رإلق ا,ا تمه  ،عاري اعهلاع ىاإلااإلة 

ا:ا ريهايت اها اإلااإلة ا
 :االتخطيط  -اد
.اإلااإللريهش اإلملترإلااي ي ئتهةسعا رشغاإللويولااهلمخ يطاإلل نة اع ىاش وصنااااا

 ااتتناهنتت اإلل تتولاتمتتهادناإلاعاتتهلاا ناا, لا اتتها اإلااإلة اإللمخ تتيطاد ش،تتنا
 ايفا إلملم  يتا إلل، ايتا وإلت ،م ناإلااإلخلإللمخ يطا ،نادعاهلاع وإلاي اإلةجتهلي ا

طاا،تتتتنااهنتتتت اإلخل تتتتوإلتاإللمخ تتتتي اي،تتتت ارامتتتتت اا.إللويتتتت اإلااإلاتتتتتنإلتاإلملرستتتتوهن 
ا-:إلملممهلي اتع

اةإلستتت اإلل،وإلهنتتت اإلحملي تتت ااهملؤس تتت اهنأتتت اإلل،وإلهنتتت اإلاقموصتتتهاش ا ا إلل يهستتتي  ا .1
 ا إلاجماهعي ا رياللكاار تاإلل يي اإللنإلخ ي ا.

 ينشناإلاتنإلتاإللتاشرإلااي ي ئهااا ك ا إلضحا. .2
 نإلت.ينشناإللوسها ا إلاسهلي اإللتاضك اهن اخالهلهاي يغاإلات .3
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 إللمم ؤامبهاسمكوناع يهاإللممهاجاا ياهاا،نا.ا .4
اجنهزاإلل،ا ا.ينشناهنوإلقي ازهنمي اد .5
اأنواع التخطيط . 
احب ت لمخ تيطاخمم ،ت اهنت اإلادنتوإلعا،اناإلملؤس هتامبخم ت اهن تموشهتهاإلا ااا

ا:.ا ضك ا وصمي اإللمخ يطااإلا دتنإل ئهدطرإلضئها
اإللمخ يطا وش اإلملن ا.ا-1ا
زهنمي ا وش   ا ضك اإلل ولان  يهًادنا و امختساستموإلتاا تواإللال اشري عاهنن ا

ا. ش،تتتتترتاب)إلخل تتتتت اإلخلا تتتتتي ا(ا اتتتتتها تتتتتوقاتتتتتتعا تتتتتو اخت تتتتتيطا وشتتتتت اإلملتتتتتن 
اإللمخ يطاهنموسطاإلملن ا.ا-2
ا ضمتنايفاإللريهلت اهنتن ا  شتنا, ت اا وصت   شري عاهنن ازهنمي الي  اا وش ت ا ليا

اع اسم ا    اع امخ  اسموإلت.
اإللمخ يطاقوص اإلملن ا.-3ا
ا تواإللمخ يطاإللال اشري عااهنن ازهنمي ا   اع اإلل م .ا

االتنظيم .  -ب 
 ش وصتتنااتتهاإللو يتت اد اإللمم تتيغاإللتتال اخي تتواإللممظتتيعا تت ايفاإلل،اتت اإلااإلة ا,اا

 اإلملتتنإلةاا يوصتت حاإللممظتتيعاإلملؤس تتهتاايفاعاتت ادهنتتههنتت اإللمتتنإلخ ا إلهل،تتوإلتا,ا
قتتتنةإلتا م تتتيغاإلل،اتتت ااتتتنياإلل،تتتههن نيااإلختتت اإلملؤس تتت احب تتت اهنتتتهاضم كتتتوناهنتتت ا

هل،ا اع تىاقتنةاعتهيلاهنت اإللنقت ا إلهنكهنهتا ري،هشهتا هنئهةإلتا ؤت ئعال  يهكاا
،تتتههن نياريتتتالاحب تتت ااتتتنياإللاهنتتتهاحوصتتتراإللوإلج تتتهتا    تتتيائهإلشضتتتهًاش،تتترتا,اا ا

 دق تتتتههنئهااإلملؤس تتت هنوق،تتتها هنؤتال تتتها.ا شتتتمعامبوج تتتهاينشتتتتنادن تتت  ا  اتتتها ا
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 دهيه ا عالقهتاتالهاإلملكونهتاهن اا،ضئهاإلل ،ضاهن اخاللاينشتناإلل ت   ا
ا إلمل ؤ لي  ا إللم،وشض ا ن هقاإلد رإلت..ا ط تهايفاس ي اي يغاإلهلنت.

 فوائد التنظيم.
اإلألعاهلا إلألن   اا ك اعا ع.ا وزش ا-1ا
اع ىاإلازا إلجي ايفاإلاخموصهيهت.اإلل ضهءاا-2ا
اإلل،القهتاانياإلل،ههن نياا ك ا إلضح.اينشنا-3ا
اانياإلألعاهل.إللمم يغاإللوإلضحااا-4ا
احيناايالحيهتاإلل،ههن نيااإلخ اإلملؤس  ا.-5
ااالتوجيه . –ت  
اع ىااا اجي  ااهل،ا  ا إلل ر ع ا إللممظيع اإللمخ يط اعا يت اهن  اإلانمئهء ا،ن

ا إللمئو ا ادعاههلع اداإلء اريي،ي  اإلا ا  ر نتع اإلل،ههن ني ا وجه ادن إلااإلة 
ااإلخ اإلملؤس  ا إللواي، اإلملمه  ااها.اختوصوصهمب ؤ ليهتعاريالاحب  ا

اا اإلااإلة  اهن  اإللوصهاة  اإلمل، وهنهتا إلا إلهنر اإلشوصهل اش،  اإلملرا إللموجيه اؤ سنيإلا
اإلحملنا  اإلاتنإلت اي يغ ا م،يالتعاا,اريي  ادثمهء ايف اإلملرؤ سني اهة ها ا اتو د 
ضا اسالهن ا هااإللموجيهاادناإلحلهج ,ااإلملؤس  لألعاهلااريي اي يغادتنإلتا

اإللموجيها ا شمع ا. اإلل،القهتاإللممظياي  ا ح  اإلسمخنإلك    يغاإلخل طاإلملرسوهن 
ا رشغا اع  اد  الوجه ا جئه ااهملرؤ سنيا  وجيئئع اإلمل ه ر اإلا وصهل ا رشغ ع 
إللكم اإللر ي اإللوصهاة اهن اإلدئهتاإلل، يها إللتايا اإللموجيئهتا إلاة هاإلتا

ا ش،ا اإللموجيهاع ى:إلااإلملرؤ سنيا
ا
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الاإلمل ه را ط اإلمل ه رااهملرؤ سنيا إلعالهنئعااموجيئهتاإلااإلة ا.إلا وصه-1
ايفاجته زاإلاخ هءا إلهل،وإلتاإللتاشم،رضوناهله.اإلملرؤ سنياهن هعن -2

االرقابة .  -ث 
اهن ااا ادينةت ا هنه ا  مظيائه اخت ي ئه اسالهن  اهن  ا مسرين ادن اإلااإلة  ع ى

ا اةقها  ا رضئه اخالل اهن  ا للك ا وجيئهت ا هن مار  اإلملؤس  اهن ه ر  ع ى
 إللمه جاإلملمي غانمي  اإلمل ال لا إلل،ههن نيا يئها,امل،ر  اهنن اإللم هاغاانياإلااإلءا

ا اإلملؤس   اح  مه اهنه اهن هةن  اإللرقها  ا  ،  اإلااإلء. الاللك انمهج اإلدئناهن  هن 
 ، اإللمسريناهن ادناإلل،ا اش  احب  ارياللكا اإلمل ال لاهنمئهايفاعا ي اإلااإلءا.

ا.اإلخل  اإلملوضوع اله
اإلملمي غااا اإللمه ج اهن مو  اع ى اإللم،رت اإلااإلة  ا  م ي  اإللرقها  اخالل  هن 

قيهسهامبهاقنهنمهاهن اإلهنكهنيهتاهنهاش ا ا رش ا هن،موش ا ت اش ه  اإللمه جاهنها ما
 ا هةقاانياإلااإلءا إلانمهجادرإلتاكاتمهكاإلحندهن اجئنا  ق ا هنهلا ،الاإلن،هقها

ااإلخ ي اإللرقها  ا كون ا قن ا. اإلحلهي  اإلاحنرإلت اس   الإلتا هنه اهن  انها،   
 الإلتاي  اهن،يم ادإلخر ا اهن اخهةجئهاهن اخاللاجئهتاهن ؤ ل ادإلملؤس  ا

اوجوااإلل،مهيرانا كونانهجي ا هنوضوعي اإلاادإلق  اارال  ااضك ااهملؤس  ا.ا
ا:تاإلا ي ا
تتاينشناهن،هش اهن،يم ا)هن،هش اةقهاي ا(اضك اهن اخالهلهاينشناهنهاي غا1

اداإلء.هن اإلنمهجاهن هةن امبهاقنكاهن ا
اتتاينشناهنن اإلاحنرإلتاإلحلهي اانياإلااإلءاإلمل ال لا إللمه جاإلملمي غ.2
اتتاينشناهنكههن اإلخل  اا ك ا إلضحا اقيغا.3
تا ض اإلمل،هدهتاإللتاضك اهلهاإلنا ،هجلاهنوإل  اإللض، ا  وصييحاهن   ا4

اإلانمهج.ا
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 : اساليب الدارة . تاسعاا 
  ادس وباإلااإلة ااهخمالتاملإلاإلة ادريأراهن ادس وبا نشرااهاإلملؤس  ا خي  

إلمل، يتتهتاإللتتتا م،ههنتت اهن،ئتتها   ي،تت اإللمظتتهكاإلل يهستتعا إلااإلة اإلل تتهاعا,   ي،تت ا
 خوصي اإلملنشرا,   ي، ادس وباإلل،ههن نيا هنهاحيا وناهن ايت،هتا هنتؤتالتا,ا

عتت انتتتوعاإلملؤس تت ا كتت انتتتوعاهنتت ادنتتوإلعاإلملؤس تتتهتاشتتنإلةاا رش تت اهن،يمتتت اا ضتتالًا
هن،تنيا إلملؤس ت اإللوصتيي ا تنإلةااسست وباشماه تىا هملؤس ت اإللواوشت اهلتهادست وبا

هن،ئتتتتتها إلملؤس تتتتت اإلل، تتتتتكرش ا تتتتتنإلةااسستتتتت وباشممهستتتتت اهنتتتتت اح تتتتتعا ا ةاتتتتتتالها
 إلملؤس  ا,ا ضك ادناحننااتمهادتعادسهلي اإلااإلة ااهايتا:

 اسلوب الدارة البيروقراطية )التسلطية (. -أ
نوإلعاديفاخمم  ااريأرتها يوعهًادسهلي اإلااإلة ا ادهن اإلقنكاتالإلاإلاس وباش،ناااا

ا الإلاإلة  اهن     اس  هت اإلااإلة  اهن  اإلاس وب اتالإل ا ش، ع ,اإلملؤس هت
اش ريعا ا قن اإلاخرش  اع ى ا إلل هطع ا إلامش  اإلاعع اتو اإلملنشر اا ة  شوص ح

ا اإلملؤس   ااإلخ  اإلاخرش  احرشهتا آةإلء اداي ا شوصهاة اجههن،ه اإلملنشر  شوص ح
حينااإلخ اإلملؤس  انوإلعاإلل   هتايفاشنها يوص حاإلاهنراإللمهتعا إلملميكعاإللواد

اد اشمنخ ايفاعا املؤس  ا, ااش ما الري ها ئواهن اخي طادناش ن اةدشه
ا ا اإللمم،يال ا ش ه ر اتو ا إلملرإلق  اإلملوجه اإلملؤس   اهن ااإلخ  اإللموع اتالإل . شم، 

اإلااإلة ايفاإلملؤس هتالإلتاإلاح هكاإللك   ا هن اخوصهاوصئها:ا
   مخنكايفاإلملؤس هتالإلتاإلاح هكاإللك   ا.. .1
  جواا     اترهنعا إلضحايفاينشناإلل   هتا إللوصالحيهتا. .2
  ،ماناع ىاإللك،هء ا إلل نة ايفاإلل،ا ا. .3
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 إلمل،ههنالتا.إلجرإلءا ،ماناع ىاإللر  نياإلمل، نايفا .4
    ا يئهاإلحمل واي ا. .5
 . بيروقراطيالصفات المدير   
 .اش مخنكاإللرؤش اإلل،راش ايفاح اإلمل كالتاإلااإلةش ا .1
  ااشؤهن اا نةإلتعا إلهنكهنيهتعشئاشاإل كهةا إلقوإلحهتاإلاخرش ا .2
 .ااش هةكاإلاخرش ايفاعا ي اإلختهلاإلل رإلةإلت .3
 .اإلل،ا اإلااإلة اهلر  نياإلملا ايفااإللم ينا .4
 .اااهادشارا شكوناهن م نإلًام هت اآةإلءاإلاخرش اش .5

 ب : الدارة الترسلية .
 اؤس  اإللوض اإلل،هكالإلملنشراإلااإلحل،هظاع ىااإلاإلة اهنرح ي ا  يئهاش،انتعااا
اإللم،ك اد اإلملنةسنيايف اإلل،ههن نياد  اإلا رإلا اإلاامجي  اإلحلرش  ا ش، ع اإلملنةس   

,ا ااش يناحرريهتعاد احرشهتعاا ااشمنخ ايفاس اإلل،ا ا, إلاانإلعا إللم نشنا
اش،ا ا ا شم  غاهن اهن نداتواإلحل،هظاع ىا ك اإلملؤس األج ه هنه ا عا ئه  

اؤاإلمل اإلملنةس  اد  اإلاسماهعاإلاامجي اس   ا هن اي،ه ه ا, اام، ئه    ان، ئه
ا اإلمل مو  اام،س اإلملنةسني اد  اإلل،ههن ني ا, ا إلايريهء اإلاتماهك اإلااهن   ش،ان

اهن،يم اد ا وييهتاحمنا اااممهاجا ناإلخلر جاإلمل ول اإللكأ اهن اإلاجماهعهتا
ا هن اخوصهاوصئها:تت,ا ريسناإلداي اهن م هةش الهاش،ا ا ا
اع ىاإلل ك اإلل،هكال اؤس  ا نظههنئها.ا.إلحل،هظ1
ا.اإلع هءاإلل،ههن نياحرش اإللم،ك ا إلاانإلعا.2
ا.ا ركاإلملؤس  اد اإلملنةس ا   ان، ئهاا ناإللمنخالتاإللكأ  ا.3
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اتماهكا.ي اإلل،ههن نياام،ساإلمل مو اهن اإلا.اإلاسماهعاإلاامج4
ا.إللتا موص ااوص،هتاهنرح ا حم وا ا. ،ماناع ىا خوصي اإلملنشرا5

 دارة الدبلوماسية .ال ت.
اه, ث ه مها ل هقمها  ك ها خ، اة حاع ىا خوصي اإلملنشرا ك اري  ا ،ماناااا

هادااإلااإلة اإللوستت ي اإلااحتتناهنتتهنتت ا تتهاهام ق تتولاإلاختترش ااتتها ةضتتهتعاعمتتها,ا  
الا إلل تتو يتتيهباإللم،تتواداإلل،تتههن نياد اإلملنةستتنياهنتت اادناإلملتتنشرا يئتتهاش تتما اإلا

 تتت اشماكمتتتوناهنتتت ا وجيتتتهاإللم،كتتت اإلاجماتتتهععاحنتتتوتعا إللمتتتسث اع تتتىاإلاختتترش ا
,التتتتالإلاش،اتتتتناإلملتتتتنشراا إلل تتتتنة اع تتتتىا وجيتتتتهاستتتت وريئعاحنتتتتواهنتتتتهاشرط تتتتونااتتتتهاتتتتتع

إللنا وهنهسعاإلااإلاسماهعاإلااآةإلائعا د كهةتعاا,ا شوجهاإلاخترش اا رش ت ال  ت ا
د اوناا ناضتت راخ،ي،تت ا اسل،تتهظال ي،تت اإللوقتت اع تتىاإلاختترش ا تتهاجي، ئتتعاش،ا تت

اهن اس ورييهتاإلملنشرا إلا إلهنراإللتاشوصنةتها.هن  ا
 ت : الدارة الديمقراطية . 

اإلااإلةاداا ا هنمئه اإلملؤس هتامبخم  ادنوإلعئه ا س وباإلاإلة احنش ايفاإلاإلة 
 توا إلحناهنمئعا يوتا,اإلملنةسي ا  يئهاش،ا اإلملنشراهن امجي اد رإلااإلملؤس  ا

 ا,ا  يئهاش ما اد إللم   ي ا إلاسم نإلاااهلرا وةش اهن اديوإلتعاا،ينإلاع اإللنريمه
 ش رريئعا شم ه ةاهن،ئعا,اإللوصها  اااس كهةتعإلملنشراإلااآةإلءاإلل،ههن نيا اشسخالا

ا اا،ا ي  اش وا اإلااإلةإلت اهن  اإللموع اتالإل ا يف ا, ال ،ا  اإللمخ يط إلحل انوع
ا ا.ا إللم،هتع اإلاانإلع اإلل،ههن نياع ى ا   هعن ا, اانياد رإلاته ا إلاحوإلك  إللم،ه ن
إلملؤس هتاإللتا نإلةااسس وبااريمه وة ا هاشولنا يئهاإللكرإلتي ا إللوصرإلعاخبالتا

ا هن ا ي إلتها:تتتاإلمل مارا إللم ه  ايفاإلرةإلءا إلاعاهلا.
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 يوكاإلداي ا   ما اإلااآةإلائعا. .1
  ، عاإلحلرش اال  اي ااهلم،ك ا إلاانإلعا. .2
   ركاإلداي ايفاإللمخ يطا إلل،ا ا. .3
 جتههااإلملؤس  ا اإلاخرش اا.جت، اري ا رااش ،رااهمل ؤ لي اد .4
ش،رتاإلل،ههن ونايفاإلملؤس  اإللتا نإلةاا رش  ااض رإل ي اهنهاهلعاهن ا .5

 ح وقاا هنهاع يئعاهن ا إلج هتا.
اصفات المدير الديمقراطي .

ش مخنكاإلل رقاإلل، اي ايفاح اإلمل كالتاإلااإلةش اهن اخاللامج ا .1
 .اإلمل، وهنهتا إلل يهنهتاليم ىنالهاي ي اإلمل ك  ا هن امثاح ئه

 . ش،ا اهبهشؤهن ااهلنض رإل ي ا .2
 حيوكاإلاخرش اا شؤهن اا نةإلتعا اإلهنكهنيهتعا.ا .3
 شموص ااهلم،ك اإلملرنا. .4
 . إلمل هةري ايفاعا ي اإلختهلاإلل رإلةش، عاإلاخرش ا ري اإللم نكا إلاانإلعا .5
 .احيرةان، هاهن اإلاعاهلاإللر  يمي ا .6

 ث : الدارة الفوضوية .
إل اؤس  ااسيهاإلس وباإلاإلة اشوص اإلمل  ،رتاادض، ادنوإلعاإلااإلةإلتتعاااا

 اإلل يهاش اد اد اإلمل رتاع يئهااسنهاااشكوثاألاإلءا إلج ه هاإلااإلةش ادقهانتها
يفاحهل اهن اإلل،وضىا عنكاإلاسم رإلةاا تالإلاجي، اإلملؤس  اإلد رإل ي ا هاجي، ا

اهن اإلاخرش اضهةسوناع يهاس  هتاا نا ،وةاهنمهاااللكا.
ا
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 صفات المدير الفوضوي .
 قرإلة هاإلعم ه هًااالاخت يطاد اتنتاد اايم ا.اشمخال .1
 .ضهةااإلاخر نايالحيه هاا نا ععاد اهن وة اهنمها .2
 .اااشؤهن اامواي اإلل، عا إلمل،ر  ايفاعهلاعا ه .3
 . إللوإلس  ا إلعنإلااإللوااعايفاح اإلمل كالتاإلملنةسي اشؤهن ااهحمل واي ا .4
 .ااشم  غاهن ا   ، ا راوش اد ا ععا كر ايفاقيها هال اؤس  ا .5
 .ااشموص ااهمل هل، ا إلل ي ايفاعهلاعا ها .6

 : نظريات الدارة . عاشراا 
  مخنكالم،  اإللظتوإلترااإللتاعاوع اهن اإلأل كهةا إلمل،م نإلت إللمظرش ا ، اااا

د اإللمم ؤاهبه,ا تعاإلخموصهةا ي،عاهلالهاإللظوإلترا ريي،ي اإللم،ههن اهن،ئه.ا إللمظرش ا
لي تت اح تتهاغاهن   تت ا,ا همنتتهاتتتعا رضتتيهتان تتستاعتت ا رشتتغاإللم راتت ا إلخل تتسا

,ا جتنةاإلا هة ا إلملالحظ ا تعاقها  الإلث هتاد اإللر ضااوص، اهن مار ا اإلاا 
ا-مظرشهتاإللتا  رتاإلااإلة اهنمئها:إلااإلناتمهلكاعاوع اهن اإلل

نظرية النظمة الجتماعية. د:  
اااإللم، يايت ا إللواوشت ا ايفاإلداإلة اا ،مرباتالهاإللمظرش اهن ادريأتراإللمظرشتهتا تيوعهًاااا
    تت اترهنتتعاسيتتهالتتإلاإلة ااإللتتال اشمظتتراام لتت (يجش، تتوبا م تت اإلااإلل،تتهملا)ا ا

إلجماتتتهععا اهبتتتنتاي يتتتغال ،القتتتهتااتتتنياإللرؤستتتهءا إلملرؤ ستتتنيايفاه تتتهةانظتتتهكا
دتتتنإلتاإللمظتتهكاإللواتتو ا ا تتتالهاإللمظرشتت ا تتر ادناإللمظتتهكاإلاجماتتهععال اؤس تت ا

اا: تتتتتتتتتتهاهنتتتتتتتتتت اعموصتتتتتتتتتترش اشتتتتتتتتتتؤثراريتتتتتتتتتت اهنمئاتتتتتتتتتتهايفاإلرختتتتتتتتتتراكتتتتتتتتتتونإللم، يايتتتتتتتتتت اشم
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(اإلملؤس تت اإللم، يايتت ا إللتتن ةاإللتتال ا  تتوكااتتها إللموق،تتهتاهلتتالإلاإللتتن ةاحنتتواي يتتغا1
ا،يهة .إلألتنإلتا ا تالإلاضأ اإلل ،ناإللواي،عاد اإلمل

(اإلأل رإلااإلل،ههن ونايفاإلملؤس  ا ا إللم ه هتاإللتاش وهنوناهبهايفاإلملؤس  ا ا2ا
ا تالإلاضأ اإلل ،ناإلل خوصع.

اإلألسهسي اإلناااا   وكاع ىادسهاادناس وكاإلل،رااضا ااإللمظرش اهلالهإلل،كر 
إللمظهكاإلاجماهععاتواحموص  ا نمي  الك اهن اإللموق،هتاإلمل  وا اهنمهاهن اق  ا

ا اإلل خوصي  ا حهجه ه اإلرخرش  ا, اتواا(جيم ل ) شر  اإلاجماهعع اإلل  وك دن
حوصي  ا رريي اهن، نال،ههن عاإللن ةا إلل خوصي ا ا قنا ما وصوشراتالهاإلل،الق ا

ا.يفاإلل ك اإللمهيل

 
نظرية  اتخاذ القرار.ب:   
اااا اإلداإلةش  ال ،ا ي  ادسهسي  اةريي   اإلل رإلة اإلختهل اإلختهلادناعا ي  ا ا ،ناعا ي 

 هلهادثرتهايفاإلل،ا ي اإللواوش اهلاشم، غاإلل رإلةاإللرري اإلاسهاايفاإلل،ا اإلااإلة ا,ا
ا،ضئهااهحملمو ا إلرخرااهملها ا ا،ضئهااهل رش  اح  اإلألتنإلتاإللتا م نتها

 إلل رإلةاعاوع اهن اإلألحكهكا إللم رش،هتاإللتا,اإللواي اهن اإللربإلهنجا إلمل ر عهتا

http://al3loom.com/wp-content/uploads/2011/01/علاقة-جيتزلز-وجوبا.jpg
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ا,ا ااضك ال ،ا اإللتادناش ماراا ناإلختهلاإلل رإلةاا  ؤثرايفاعا ي اإللمم،يالا
ا.إلناإلل رإلةاشم  اإلملؤس  اهن اإلحلهل اإلل هريم اإلااإلحلهل اإللنشمههنيكي اإلملميرري ا

 خطوات اتخاذ القرارات هي: 
عمتتتناإلختتتتتهلاإلل تتتترإلةاااتتتتناهنتتتت اإل  تتتتهعاعتتتتنااهنتتتت اإلخل تتتتوإلتاإلملم   تتتت  ا إلملم،هق تتتت ا  

 إلملنة ستت اإللتتتاجيتت ادنايتتنااإللإلاإلةشتتنال  تترإلةاإلناحي تتغاهنتتهاإلختتتالاألج تتها ضكتت ا
 إلختهلاإلل رإلةااهايتا:ينشناخ وإلتا

ا.ا   خيوصئهاهمل ك  ااإلل ،وةا-1
ا.همل ك  ااإلخلهي اإلمل، وهنهتإلل يهنهتاي ي ا امج اا-2ا
اينشناإلل نإلا اإلملمهح ا   وضئه.ا-3
ا.اإلخميهةاإلل نش اإلملمهس احل اإلمل ك  ا-4
اهنمها، ا م،يالاإلل رإلةا   وضها.ا-5

ا.وظائفت: نظرية ال
إللااتتتتىنانظرشمتتتتهاع تتتتىادستتتتهاادنا اي،تتتت ا12إللمظرشتتتت ا)استتتت ز(تتتتتالهايتتتتهح ااا

 إللوإلج هتاإللتا تمئضا يئتهاإلداإلة اهن مان اهن ا  ي، اإلخلنهنهتاإللتا ؤاشئها
إللواها اإلاسهسي اإللتا  توكاهبتهاإلااإلة ااهن مانإلًااتالهاإللمظرش اهن اخاللا,ا
ا تتتتتتعاعمهيتتتتتراإلداإلة ا(إللرقهاتتتتت ا–إللموجيتتتتتهاا-إللممظتتتتتيعا-إللمخ تتتتتيطا)تتتتتتع:ا 
 . الإلتهمل،ر  إل

                                                           
1
الدارة  هو صاحب كتاب 1876ميسوري في الوليات المتحدة المريكية عام ولد في  ولية جيسي سيرز . - 

الذي حاول من خالله تطبيق الدارة في المؤسسات التعليمية توفي  1934المدرسية في القرن العشرين المنشور عام 
 . 1973عام 
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  ية األدوار.نظر ث: 
 م  غاتالهاإللمظرش اهن اخاللاإلاا إلةاإللكأت  ا إلملم ت،  اإللتتاشتمئضاهبتهاةجت ااا

إلااإلة ا,ا  ئتتعاتتتتالهاإلاا إلةاا،اتتغا اقتتت ا مشتتولا,ا هنتتت امثا مظيائتتها  م تتتي ئهاا
 جتتتتتتتهءتانمي تتتتتتت اا. ئتتتتتتتعاتتتتتتتتالهاإلاا إلةا هنتتتتتتتهاشو تتتتتتت اع يئتتتتتتتهمبئتتتتتتتهة اعهليتتتتتتت ا,ا ا

إلااإلة ا إللتتتن ةاإللتتترايسا إلهلتتتهكاإللتتتال ال ا تتتؤ ليهتاإللكأتتت  اإللتتتتاشميا ئتتتهاةجتتت ا
ش تتتوكااتتتهاإلزإلءاتتتتالهاإلاع تتتهءا إلمل تتتؤ ليهتاإلملم تتت،  ا إللكأتتت  ,ا هملتتتنشراشسختتتالاا ةا

إللموجيئتتتتهتا إلملرإلق تتتت ااع اإلشوصهلاالإلملخ طا,ا إلمل رتاع ىاإللمم،يالا إلمل ؤ ا
,ا إلمل تتتتتتتتخصال ا تتتتتتتتكالتا,ا ش،اتتتتتتتت اهنتتتتتتتت ادجتتتتتتتت اينشتتتتتتتتناإلاا إلةا    تتتتتتتتيعا

 تتتهري ا إلحلتتتهاتا هنتتت امثاشمياتتت اإلختتتتهلاإلل تتترإلةإلتاإلمل تتتؤ ليهتا اةإلستتت امجيتتت اإلمل
  ع يهاإلناشم،ئعاإلل خوصيهتا ش  اإلحلهجهتاهلعا.

 م ي ئهامبئهة ا ه  هنااامثايفاإلل،ئعاإلل،ايغالألا إلةا,اتالهاإللمظرش ا  م خصاااا
 ي يتتت اإلألا إلةا إلملئتتتهةإلتاإلملو  تتت اع يئتتتها,ا جتتتهءتاتتتتالهاإللمظرشتتت انمي تتت ازشتتتها ا

اةج اإلااإلة .اههباكش وااإللتإلاا إلةا إلمل ؤ ليهتا
 ج: نظرية العالقات اإلنسانية .

اإلااإلل،القهتااا اارؤشمئه اإللمظرش  اإلسممنتاتاله اانياإلل،ههن نياإلان هني  إلل هاا 
اإلنا م حايفاي يغاإلتنإل ئها اإلخ اإلملؤس  ا,ادلاااضك ال اؤس  ا إلاإلةته

ا اإلحمل   اع ى اإلل هاا  اإلان هني  اإلل،القهت ا يئه ا موإلجن ا إللمكه  اهنهمل  إللم،ه ن
اإلل،ههن نيا يئهإلاجماهععا إلمل ه امجي  ا إلحوإلك احولاإللمو يغاعن  ا تعا ن ة ,

ا إلحلرصاع ىاي يغا اإلحميهجهتع ا    ي  ادتنإل ئع اإلل،ههن نيا ي يغ انياإلةضهء
 تالهاإللمظرش ا ؤهن ااسنا. دتنإلتاإلملؤس  ا    ي اإلحميهجهتها ي يغادتنإل ئها
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وريي اإلل يولوجعال  هانا اا اتعاإلن،كهااإلل    ااا وةثا تعالي  اهن اإلل
 اش، اللكادنااؤس  ل وإلق اإلحمليطا تعانها، ااهلمهيلاهن اإلل هاناأل  هعهايفاإلمل

اهاةإلريئعا اهن اخالل اد  هعه اهن  اإلداإلة ا إلملنشر اشكم  ئه انظرش  اإلل هان س   
ال اؤتالتاإللتاضم كئهاتالإلاإلل هان.

اإللمظرش ااا اا مها اهناتاله اإلااضر ة   اإللتاهنرإلعه  ا إلاجماهعي  اإللم، ي  ألا،ها
ا.اجت، اإلل،ههن نياشؤا ناا ةتعااهلم إلكا هك


