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  قدمة ـاملـ 
  

ذي اخلاضع إلرادة الدولة وهي بالتايل تتعلق تعترب اإلدارة العامة اجلهاز التنفي
بالسياسات احلكومية املتبعة وآليات حتقيقها وتنفيذها مبا حيقق حاجات املواطنني 

  .ويضمن قيام واستمرار الدولة مبهامها ووظائفها
وبالتايل فاإلدارة العامة تتوىل حتقيق الصاحل العام وخدمة اتمع من خالل 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدخلها يف كافة الشؤون
ومن هنا ميكننا أن ننطلق إلجراء مقارنة ما بني اإلدارة العامة واإلدارة اخلاصة 
حيث أن األخرية بعكس األوىل دف إىل حتقيق الربح املادي وتقوم على األفراد 

  .وتزول بزواهلم يف حني أن اإلدارة العامة ال تزول بزوال أفرادها
  :األقسام الثالثة التاليةما تقدم سنعاجل يف حبثنا هذا  وبناًء على

  .تطور مفهوم اإلدارة: القسم األول
تبيان أوجه التالقي : ماهية اإلدارة العامة واإلدارة اخلاصة: القسم الثاين

  .واالختالف بني اإلدارتني
  .دور اإلدارة يف تطور ورقي اتمعات: القسم الثالث
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  مفهوم اإلدارةتطور : القسم األول
  جهد مجاعي تعاوين

منذ فجر التاريخ وبداية ظهور املدنية، فإذا  أدارة وممارستها ىف الواقع بدن تطبيق اإلإ
هرامات واملعابد ن عندهم قدرات إدارية فعالة ىف بناء األأنظرنا للمصريني القدماء جند 

ثل الصني وبابل على احلضارات القدمية م يء ذاتهون دولتهم وينطبق الشؤوإدارة ش
دارة جعلتهم م املسلمون مناذج مبهرة ىف جمال اإلواإلمرباطورية الفارسية والرومانية وقد

  .ينتقلون من حياة البداوة إىل دولة مترامية األطراف ذات حضارة عظيمة
ونظريات مل يبدأ إال نتيجة للثورة الصناعية  ئدارة كعلم له مبادولكن دراسة اإل

الذي أدى إىل األمر سع عشر، وما صاحبها من ظهور اختراعات عديدة أواخر القرن التا
م الصناعة اآللية بشكل كبري وإنشاء املصانع الكربى والتوسع ىف اإلنتاجتقد.  

ومن املنظور . ص علميعلم وفن وموهبة وختصك اإلدارةولقد أصبح ينظر إىل 
مية من خالل األفراد واملوارد التنظيمي ميكننا القول بأن اإلدارة هي إجناز أهداف تنظي

  .واإلمكانات املتوفرة
  .هي جهد مجاعي تعاوين ويعين ذلك أن اإلدارة ـ سواء أكانت عامة أم خاصة ـ

ويرى البعض أن علم اإلدارة العامة هو علم مستقل بذاته عن علم إدارة األعمال أو 
ن أوجه التشابه الكبرية اإلدارة اخلاصة وال يوجد أي عالقة بينهما على اإلطالق بالرغم م

وذلك استناداً إىل اختالف اإلدارة العامة عن اإلدارة اخلاصة أو إدارة األعمال يف  .بينهما
  .معايري اختاذ القرار وطريقة وأسلوب التقييم املتبعة يف كل منهما

مبفهومها احلديث قد نشأت ألول مرة يف " اإلدارة"غري أنه ميكننا القول أن أصول 
ة املشاريع اخلاصة، كما حصل يف الواليات املتحدة األمريكية حيث ارتبطت جمال إدار

ومن خالل مؤلفه مبادئ اإلدارة العلمية، . وهو مهندس" فريديريك تايلور"بإسم األمريكي 
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والذي اعتربه نواة لإلدارة احلديثة، حيث عرض فيه خالصة جتربته العلمية واليت طبقت يف 
  .العديد من الشركات

) 1925 – 1841(ـ  "هنريل فايول"األمر يف فرنسا ملع اسم املهندس وكذلك 
يف جمال إدارة األعمال معترباً أمهيتها  ـ "النظرية الكالسيكية لإلدارة"مؤلف كتاب 

األساسية كعلم له قواعده وأصوله، وبالتايل ميكن تطبيقه يف القطاع العام من خالل 
يادة، وتدرج السلطة، وروح الفريق واملبادرة، التركيز على مبدأ تقسيم العمل، ووحدة الق

  ".اإلدارة العامة"واالبتكار، وتلك املبادئ ال ختتلف يف جوهرها عن علم 
وصوالً إال أن اإلدارة العامة مبفهومها األمشل تتضمن تنفيذ السياسات العامة وبراجمها 

  .حتقيق الصاحل العاماألهداف املرجوة بغية  إىل
اإلدارة هي عمل تعاوين ومهما كان موقع الشخص وأياً تكن  وانطالقاً من كون

وظيفته وسواء أكان مسؤوالً عن إجناز عمل ما أو ضمن حلقة عمل معينة، ضمن املؤسسة 
العامة أم اخلاصة فعليه كباقي أفراد العمل أو املسؤولني، أن يعي العملية اإلدارة وعناصرها 

  .الرئيسية ومبادئها العامة
  

  ارةوظائف اإلد
  :وبكل األحوال فإن اإلدارة تنقسم إىل وظائف أربعة، وهي

هذه الوظيفة اإلدارية تم بتوقع املستقبل وحتديد أفضل السبل إلجناز : التخطيط
  .األهداف التنظيمية

يعرف التنظيم على أنه الوظيفة اإلدارية اليت متزج املوارد البشرية واملادية : التنظيم
  .ي للمهام والصالحياتمن خالل تصميم هيكل أساس
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ووضع الشخص املناسب يف املكان  املوظفني يهتم باختيار وتعيني وتدريب: القيادة
  .إرشاد وحتفيز املوظفني باجتاه أهداف املنظمةووتوجيه . املناسب يف املنظمة

الوظيفة اإلدارية األخرية هي مراقبة أداء املنظمة وحتديد ما إذا كانت حققت : الرقابة
  .أم الأهدافها 

ويف بعض املواضع ميكن أن يتم استخدام وظيفتني أو أكثر، حبسب األعمال املتوخى 
  .إجنازها وفيما إذا كانت تتعلق باإلدارة العامة أم اإلدارة اخلاصة

وبكل األحوال ميكننا القول أنه ومن خالل التخطيط ـ أي العملية األوىل يف رسم 
ستحدد طرق سري األمور اليت سيقوم  قيقها ـالسياسيات وحتديد األهداف وصوالً إىل حت

  .ا األفراد، واإلدارات، واملنظمة ككل ملدة أيام، وشهور، وحىت سنوات قادمة
  :من خاللاملرجوة حيقق النتائج وتعود أمهية التخطيط كونه 

  .ـ حتديد املوارد املطلوبة
  .املطلوبني) فنيني، مشرفني، مدراء(ـ حتديد عدد ونوع املوظفني 

  .ـ تطوير قاعدة البيئة التنظيمية حسب األعمال اليت جيب أن تنجز
ـ حتديد املستويات القياسية يف كل مرحلة وبالتايل ميكن قياس مدى حتقيقنا لألهداف 

  .مما ميكننا من إجراء التعديالت الالزمة يف الوقت املناسب
عترب مبثابة العملية أو على أن الوظائف األخرى لإلدارة ال تقل أمهية، إال أن التخطيط ي

  .الوظيفة األوىل، واليت يستند ويبىن عليها
يف  ستجعل حتقيق غاية املنظمة احملددة سابقاًفعلى سبيل املثال فإن العملية التنظيمية 

، كذلك فإن طريقة اختيار الكادر البشري الذي سيقوم بتنفيذ ممكناً عملية التخطيط أمراً
  .األهداف له أمهيته الكبرية
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إعطاء األولوية للعمل اإلداري وحتسني كفايته وبشكل عام ميكننا القول أنه البد من 
  .حىت ميكن احلصول على أفضل النتائج للجماعة واألفراد
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  ماهية اإلدارة العامة واإلدارة اخلاصة: القسم الثاين
  التالقي واالختالف بني اإلدارتنيأوجه 

  
اإلدارة العامة من رحم اإلدارة اخلاصة، وصوالً بالرغم من احلقيقة اليت تقول بإنطالق 

االقتصادية  إىل تطوير مفهوم اإلدارة العامة وتدخلها يف مجيع شؤون ومناحي احلياة
واختالف ما بني اإلدارتني العامة ) تشابه(إال أنه مثة أوجه تالقي . واالجتماعية والثقافية

  .واخلاصة
، إىل تطور مفهوم اإلدارة بتطور )االختالفالتشابه و(وهي تعود يف اجلزء األهم منها 

وهذه النقلة ال ميكن . بتعاقب األحداث والتجارب التارخيية اتمعات والنظريات واألفكار
القول بأا ثابتة بل هي تتطور وتتبدل باستمرار مبعىن احملافظة على الثابت منها وحماولة 

ثال يقسم بعض العلماء وظائف اإلدارة تطوير األداء بتطوير دور اإلدارة، فعلى سبيل امل
، وهلا عالقة "التوظيف: "مثالًفيضيف إليها  ـ كما ذكرنا ـ إىل مخسة أقسام بدل أربعة

  .باختيار األشخاص وتدريبهم
وهو ما يدفعنا بالتايل إىل بذل املزيد من اجلهد والتمحيص والتدقيق بالتجارب السابقة 

وتطور اتمعات، بغية إرساء قواعد أكثر مشوالً  واإلجنازات من خالل تعاقب احلضارات
  .أدائهااالرتقاء بتؤدي إىل تطوير دور اإلدارة و

فيمكننا أما عن أوجه التالقي واالختالف بني اإلدارة العامة واإلدارة اخلاصة 
  :على الشكل التايل أن نوجزها

  :أوجه التالقي
 ووحدة العمل وتقسيم التخصص مثل واحدةتكاد تكون  امنهم كل مبادئ .1

  .ذلك وغري والتفويض واملسؤولية السلطة وتكافؤ القيادة
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  .إنتاج وأفضل وقت وأقصر كلفة بأقل هدافاأل حتقيق إىل كالمها ترمي .2
  .حاجام وإشباع املواطنني خدمة إىل واخلاصة العامة اإلدارة تسعى .3
 نفس متارس خاصة إدارة مع منافسة جو يف العامة اإلدارة تعمل أن ميكن .4

  .النشاط
 اجلوهر يف متفقتني لكنهما الشكل يف خمتلفتان األعمال وإدارة العامة اإلدارة إن

غري أن  .واخلاصة العامة اجلماعية النشاطات بكافة مشتركة عملية اإلدارة نأل واألساس
اإلدارة العامة مبفهومها األمشل هلا عالقة مبا يتم رمسه من سياسات عامة للدولة، بغية خدمة 

  .مع ككلات
  ).و الشبهأ(هذا فيما يتعلق بأوجه التالقي 

أو إدارة (بني اإلدارة العامة واإلدارة اخلاصة  "أوجه االختالف"ـأما بالنسبة ل
  :، فهي كالتايل)األعمال

 خدمات تقدمي إىل األول املقام يف دف العامة فاإلدارة: اهلدف إختالف .1
 أما اخلدمات هذه على املترتبة ةاملادي العوائد عن النظر بغض للمواطنني عامة

  .املادي الربح إىل األول املقام يف فتهدف اخلاصة اإلدارة

 املواطنني من جداً كبرية شرحية تستفيد العام القطاع يف: اختالف املستفيدين .2
 العمالء تتعدى ال املستفيدين فشرحية اخلاص القطاع أما العامة اخلدمات من

  .املشروع وصاحب واملسامهني

 الوظيفة تعترب املغلق النظام هجتتن اليت الدول يف: ناحية دائمية الوظيفة من .3
 ويتقاضى الدولة خدمة يف يظل املوظف فإن الوظيفة إلغاء حالة يف فحىت دائمة
 تعاقدي طابع ذات فالوظيفة اخلاصة اإلدارة يف متاماً الوضع وخيتلف أجره

  .إليه احلاجة حسب على املوظف بقاء ويعتمد
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 السياسية االعتبارات تدخل العامة اإلدارة يف: اختاذ القرار معايري .4
 النهاية يف وهو طويلة ومناقشات مداوالت بعد القرار ويتخذ واالجتماعية

 املعايري باإلعتبار فيؤخذ األعمال إدارة يف أما واحد شخص قرار ليس
  .بغريها يؤخذ ما ونادراً واالقتصادية املوضوعية

 أن فبما العام هدفه أساس على قطاع كل ميقي: أساليب وطرق التقييم .5
 هي أساسها على يقوم اليت املعايري فإن املادي الربح هو هدفه اخلاص القطاع
 املعايري على اإلعتماد ميكن فال العام القطاع يف أما حبتة، اقتصادية معايري

 العامة املنظمات أداء لقياس الرحبية معيار أخذ ميكن وال  فقط، االقتصادية
  .تتحملها اليت والنفقات حتققها اليت اإليرادات بني صلة توجد ال حيث

 املنظمة أو املؤسسة تكون اليت الدرجة بأا املسؤولية فتعر: املسؤولية .6
 جهات أمام مسؤولة العامة فاإلدارة بأدائها، يتعلق فيما اآلخرين جتاه مسؤولة
 يف أما ذلك، وغري شريعيةالت السلطة وأمام اجلمهور أمام مسؤولة فهي متعددة
  .فقط املشروع إدارة جملس أمام فاملسؤولية اخلاص القطاع

 واجلهة واملصروفات اإليرادات حيث من اإلدارات ختتلف: األساس املايل .7
 من تتنوع لإليرادات متعددة مصادر توجد العام القطاع ففي ولةؤاملس

 أوجه أيضاً تتنوعو ،الكثري وغريها والرسوم النقدي اإلصدار إىل الضرائب
 وبالنسبة أيضاً ،الكثري وغريها واملواصالت والتعليم الصحة على اإلنفاق
 يف أما املشاركة، اجلهات تعدد بسبب طويل وقت تأخذ فهي امليزانية إلعداد
 م اخلاصة االستثمارات على كبري بشكل يعتمد إيرادهم فإن اخلاص القطاع
 منوط امليزانية وإعداد أرباح نسبة أكرب لتحقيق النفقات يف اقتصاد وهناك
 .طويالً اًوقت تأخذ ال فهي لذلك املنظمة داخل نةمعي بإدارة
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حيكم اإلدارة العامة مبدأ التنسيق والتعاون بني الوحدات : التعاون والتنسيق .8
واألعمال اإلدارية، كما حيكمها مبدأ االحتكار لبعض النشاطات واخلدمات 

 .دارة اخلاصة مبدأ التنافس واملضاربةوالقطاعات، بينما حيكم اإل

يف اإلدارة العامة يتم العمل مببدأ املساواة بني املستفيدين من : املساواة .9
 .مببدأ املفاضلة والتفاوتاملواطنني، يف حني أن تعامل اإلدارة اخلاصة حمكوم 

أما بالنسبة إىل األعمال واملشاريع اليت يتم إجنازها فنرى  :حجم املشاريع .10
إلدارة العامة تتميز بضخامة مشروعاا واليت ميكن هلا أن تضاهي قدرات بأن ا

اإلدارة اخلاصة، فاألوىل تتعلق بالسياسات العامة للدولة، والثانية هلا ارتباطها 
  .باألفراد

رغم وجود بعض  األعمال وإدارة العامة اإلدارة ولكن مرة أخرى نقول بأن
لم اإلدارة ووظائفه املتعددة واليت تبدأ بالتخطيط، ينطلقان من ع االختالفات بينهما، فهما

وتنتهي بالرقابة، وتعتمدان على آليات التنفيذ بكفاءة عالية، وقدرة وفهم يؤدي إىل تنفيذ 
  .إنتاج وأفضل وقت وأقصر كلفة بأقلاألعمال 
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  يف تطور ورقي اتمعات اإلدارةدور : القسم الثالث
  

  علم وفن وموهبة وعمل
دارة ىف الدول املتقدمة علم أكثر منها اإلو. سابقاً بأن اإلدارة هي علم وفن كما أشرنا

دارة ىف هذه الدول تعتمد على التفكري العلمي وعلى املنهج العلمي ىف اختاذ ن اإلأفن مبعىن 
  .دارة على أساس النظريات واملبادئ واألصول العلميةالقرارات وىف القيام بوظائف اإل

جمموعه من املبادىء واألسس والقوانني والنظريات اخلاصة  فاإلدارة كعلم تشكل
  .بقيادة وتوجيه جهود وأنشطة املرؤوسني حنو حتقيق هدف حمدد

جمموعه من املهارات والقدرات واملواهب واخلربات اليت يكتسبها وهي كفن متثل 
  .املديرون من واقع املمارسة الفعلية واخلربة العملية

فإذا ما قورن بالصفة ). خاص(و) عام(مقروناً بأحد الصفتني لفظ إدارة دائماً يأيت و
وإذا ما أضيف إىل الصفة . دلّ على إدارة الدولة اليت تستهدف الصاحل العام) عام(األوىل 
  .على إدارة املشروعات الصناعية والتجارية اليت تستهدف الربح دلّ) خاصة(الثانية 
وموهبة وختصص ونشاط  )هنةم(عمل بشكل عام هي علم جامع وفن و اإلدارةو
، وهي دف إىل معرفة ما تريد من اآلخرين تنفيذه بأفضل الطرق وأقل األكالف، شامل

  .وحبسب ما هو متوفر من إمكانات وموارد
وميكننا القول بأن أجنح اتمعات اليوم هي أفضلها إدارة ألن اإلدارة هي األساس يف 

، ما تلبث أن ـ سواء أكانت عامة أم خاصةـ ة حىت أن اإلدار .حتقيق التفوق والتقدم
تنطلق إىل حياة األفراد أنفسهم ضمن اتمع الواحد أو حىت اتمعات املتعددة ـ من 
خالل تواصل اتمعات وتالقيها ـ، حبيث تؤدي إىل زيادة مهارات الفرد وتعزيز قيمة 

حياته اخلاصة، رة يف عمله وا لتطبيق أصول اإلداالتطوير الذايت لديه، إىل درجة يصل فيه
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حيث أا تعد من أهم أوجه النشاط اإلنساين حيث ترتبط حبياة كل فرد وكل جمموعة يف 
تتضمنه من وظائف  انطالقاً مما. اخل...األسرة، املدرسة، اتمع، اجلامعة، املؤسسة، املصنع

  .التخطيط، التنظيم، القيادة، والرقابة: عدة
  .رقي وتقدم اتمعات ومدى جناحها وثباا يف دارةمن هنا تكمن أمهية اإل

وبال شك بأن اإلدارة أصبحت من الوظائف األساسية يف اتمع، وهي فيما يتعلق 
باإلدارة العامة على وجه التحديد تشكل الدعامة اهلامة للدولة وأحد أهم وظائفها حيث 

  .تتعلق بتنفيذ السياسات العامة

  
  تطور دور اإلدارة

وعلى ملاضي كانت وظيفة الدولة تنحصر يف توفري األمن الداخلي واخلارجي، يف او
تزايد الطلب على  ويف ظل حديثاًأما أن يوفروا حاجام الضرورية،  املواطنني أنفسهم

احلكومة لتلعب دوراَ بارزاً يف تقدمي الربامج التنموية اليت تساهم يف رفع املستوى املعيشي 
دولة اخلدمات (أدى إىل ظهور ما يطلق عليه يف وقتنا احلاضر  وهذا ما. ورقي مواطنيها

  .فاإلدارة العامة هي الركيزة األساسية للدولة احلديثة من هنا ).دولة الرفاهية(أو ) العامة
ونقول بأن جناح أي مؤسسة يتوقف بالدرجة األوىل على كفاءة جهاز اإلدارة وبدرجة 

 اإلبداع ليواكب متطلبات جمتمعه وبيئته اخلارجيةومقدرته على التطوير والتجديد و ،كبرية
  .مهما كانت طبيعة تلك املؤسسة

إذاً إن أجنح اتمعات اليوم هي أفضلها إدارة ألن اإلدارة هي األساس يف حتقيق 
وهناك دول غنية بالثروات لكنها تعاين التخلف بسبب افتقادها إىل . التفوق والتقدم

 حتسن استخدام املوارد، يف حني أن دوالً أخرى ليس هلا اإلدارة العلمية السليمة واليت
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موارد لكنها تعتمد على املهارات اإلدارية املتوفرة لديها وأصبحت من الدول املتقدمة جداً 
  .بفضل إدارا

عطاء األولوية للعمل اإلداري وحتسني كفايته وأدائه حىت ميكن احلصول إلذا البد من 
  .اعة واتمع ككلل نتائج للفرد واجلمعلى أفض
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  ستنتاج ـالـ ا
  

 الصادر" إدارة الورشة"يف كتابه ) Fredrick Taylor" (فريدريك تايلور"يقول 
التأكد من  إن فن اإلدارة هو املعرفة الدقيقة ملا تريد من الرجال عمله، مث" :1930عام 

) Henry Fayol" (هنري فايول"أما . "أم يقومون بعمله بأحسن طريقة وأرخصها
باإلدارة التنبؤ والتخطيط  يقصد" :بقوله ،فيعرفها يف كتابه اإلدارة العامة والصناعية
  ".والتنظيم والتنسيق وإصدار األوامر والرقابة

 اإلدارة هي وظيفة تنفيذ األشياء عن طريق" :تعريف كونتز واودانول فإن يف وأما
به املدير من  ما يقوم" :ر بأا، وبالنسبة لتشيستر برنارد فعرفها يف كتابه املدي"اآلخرين

املفكرة اليت متلك وتصف وختطط  القوة"أما جلوفر فيقول إا ". أعمال أثناء تأدية الوظيفة
البشرية واملادية الالزمة هلدف حمدد  وحتفز وتقيم وتراقب االستخدام األمثل للموارد

  ".ومعروف
تلك اإلدارة اليت جودة فيها، إىل اإلدارة املو يعود اتمعات تقدم نمن هنا نقول بأ

استثمار على حبيث تعترب وحدها القادرة داخل اتمع،  املؤسساتجناح يناط ا مسؤولية 
ودون إسراف أو  املادية بكفاءة عالية وفاعليةاإلمكانات املوارد البشرية و ما يتوفر من

ولكن لنقص اخلربة  فهناك العديد من الدول اليت متلك املوارد املالية والبشرية. تقصري
 املتعددة فيما أن دوالً أخرى ال متلك تلك املوارد .اإلدارية بقيت يف موقع متخلف

  .وحققت مواقع متقدمة هلا بفضل إدارا اجليدة
ونقول بأن اإلدارة مبا متثله من علم شامل له ارتباطاته بالعلوم األخرى كالسياسة 

امالً بتلك العلوم ومدى ترابطها الوثيق، وتعطي واالقتصاد والقضاء وغريها، ترتب إملاماً ش
صورة عامة عن كيفية إدارة املوارد، من هنا تكمن أمهية ذلك الفريق القائم على تنفيذ 

، أو تنفيذ سياسة املؤسسات اخلاصة حىت وإن كانت )أي اجلهاز اإلداري(سياسة الدولة 
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ة العامة تتبع األصول والوظائف تبتغي الربح، فاإلدارة اخلاصة أو إدارة األعمال كاإلدار
  .ختطيط، تنظيم، قيادة، ورقابة: مناألساسية لإلدارة 

جناح خطة و. خربة ومهارة وذكاءو لذا فالفريق أو اجلهاز اإلداري حباجة إىل علم
التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتقيقها ألهدافها ال ميكن أن يتم إال حبسن استخدام 

وكذلك جناح املشروعات املختلفة يف مجيع األنشطة . )دية والبشريةاملا(املوارد املتاحة 
  .االقتصادية الزراعية والصناعية اخلدماتية



 17

  املصادر واملراجع
  

 Arab British Academy For، األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل .1

Higher Education 

http://www.abahe.co.uk/notions-public-administration.html  
 

  http://ar.wikipedia.org. ويكيبيديا، املوسوعة احلرة .2
 .http://aljsad.com. الثقافة منتدى جسد .3

 .املعهد الوطين لإلدارة العامة، عبد الرمحن تيشوري .د .4

http://www.ahewar.org 

 ـ فلسطني لية التجارة واالقتصادمنتدى ك .5

http://www.pal-stu.com/vb/showthread.php 

 .املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية .6

http://www.hrdiscussion.com/hr20399.html 

    http://kenanaonline.com                 .أمحد كردي.د .7


