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 وعالقتها مع اإلدارة بيئة المنظمة

 بيئة المنظمة هي  كل العناصر خارج  تلك المنظمة   

 إذا أرادت المنظمة أن تستمر فعليها التفاعل مع بيئتها  

 :من التحديات التي تفرضها البيئة الخارجية للمنظمة  
 الخبرات والمهارات المتوفرة  

 التكنولوجيا المتاحة وتغيرها  السريع 

 القوانين واألنظمة  

 الوضع السياسي واالقتصادى للدولة   

 عادات وتقاليد المجتمع  
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 القيم والعادات 

 والتقاليد

 انًغتفُذٍَ

 انتقُُت انسذَثت

 انًصبدس انًبنُت

 انسبنت االقتصبدَت

 واألَظًت انسكىيُت
 المواد الخام

 انًىاسد انبششَت

 انؼُبصش انبُئُت 

 انًؤثشة فٍ انًُظًت
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 انؼُبصش انبُئُت انًؤثشة فٍ انًُظًت 
 التجهيزاث التكٌىلىجيت والوعذاث واألثاث الوكتبي   :انًىاد انخبو 

 الجاهعاث والوعاهذ والكلياث وسىق العول :انًىاسد انبششَت 

 الويزاًيت العاهت للذولت ، الضزائب ، الزسىم ، الهباث   :انًصبدس انًبنُت 

 الوستشفياث، الوذارس، الخطىط الجىيت :انًغتفُذٍَ يٍ  انخذيت 

هعذاث وآالث وأجهزة لتمذين الخذهاث كلها تحتاج إلى  :انتقُُت انسذَثت 

 لذراث وههاراث لتشغيلها وصياًتها  

 المىة الشزائيت للوستفيذيي، ًسبت البطالت والتضخن :انسبنت االقتصبدَت 

اللىائح والمىاًيي واألًظوت وتحذيذها لصالحياث  :األَظًت انسكىيُت 

 الوٌظوت أو طزيمت أدائها لعولها

 الوعاييز الومبىلت التي تحكن الوجتوع   :انقُى 



 5 مادة مباديء اإلدارة

  Globalizationالعولمة 

   أخاللٌات العمل والمسؤولٌة اإلجتماعٌة

  Ethics and social responsibility  

  Environment turbulence  البٌئً اإلضطراب

  Diversityالتنوع البٌئً 

 :التحدٌات التً تواجهها اإلدارة المعاصرة



 6 مادة مباديء اإلدارة

 Knowledge organizationظهور التصادٌات ومنظمات المعرفة 

 التطورات التمنٌة وال سٌما تمنٌات المعلومات 

 توصف البٌئة المعاصرة بأنها معمدة تمنٌاً وعدائٌة 

 Empowermentتمكٌن العاملٌن 

 :التحدٌات التً تواجهها اإلدارة المعاصرة



 7 مادة مباديء اإلدارة

   تقُُى األداء

استخذام ًظام يشول عذد هي 
الوعاييز لتميين األداء بهذف الىلىف 

على هىاطي المىة وتعزيزها 
   وهىاطي الضعف والتغلب عليها

   Performance  measurementلٌاس األداء 

يؼبَُش تقُُى أداء انًذَش 
    (انًُظًبث)

يتفك العلواء والباحثيي أًه ال يىجذ  
هعيار واحذة لتميين أداء الوذيز  إال 
أى هٌان ثالثت هعاييزهاهت يجب 

:  أى تؤخذ بعيي اإلعتبار وهي
الكفاءة ، والفاعليت ، والجاًب 

 اإلًساًي



 8 مادة مباديء اإلدارة

 انؼالقت بٍُ انًىاسد وانُتبئح   Efficiencyانكفبءة 

تشتبط انكفبءة بًغأنت يب هى يقذاس انًذخالث يٍ انًىاد انخبو واأليىال وانُبط انالصيت 

وتغتخذو اإلَتبخُت نقُبط انكفبءة وهٍ َغبت . نتسقُق يغتىي يؼٍُُ يٍ انًخشخبث

 (انًىاد انبششَت وانًبدَت)انُبتح يٍ انًذخالث (/ عهغ وخذيبث)انًخشخبث

وهٍ قذسة انًُظًت ػهً تأيٍُ انًىاسد انًتبزت واعتخذايهب    Effectivenessانفبػهُت 

 : بكفبءة نتسقُق اهذاف يسذدة وَشًم يفهىو انفبػهُت ػهً ػذة  يؼبَُش أهًهب

 

 .تسقُق األهذاف انًُشىدة •

 .انًذخالث  ببنتؼبيم يغ ظشوف انبُئت انخبسخُت/ تأيٍُ انًىاسد  انضشوسَت •

تذفق انًؼهىيبث بُغش وعهىنت وعُبدة سوذ االَتًبء واالنتضاو : انؼًهُبث انذاخهُت •

 .يغ أقم قذس يٍ انُضاع وانصشاع.وانشضب

  سضب اندًبػبث أصسبة انًصبنر يثم انًغبهىٌ ، انؼبيهىٌ، انًىسدوٌ ، انًغتههكىٌ،•

 وغُشهى

   Performance  measurementلٌاس األداء 



 9 مادة مباديء اإلدارة

   Performance  measurementلٌاس األداء 

ٌجب أن ٌؤخذ فً اإلعتبار مدى اهتمام  Humanismبالعاملٌن  االهتمام االنسانً البعد 

بالناس العاملٌن فٌها والذي من شأنه تعزٌز إلتزام العاملٌن وانتمائهم ( المنظمة)المدٌر 

 .  وتعاونهم مما ٌساعد على نجاح المنظمة فً تحمٌك أهدافها



 10 مادة مباديء اإلدارة

 مجاالت تطبٌك اإلدارة 

 مجاالت تطبٌك اإلدارة 



 11 مادة مباديء اإلدارة

 ؟ Science or Artهل اإلدارة علم أم فن 

هٍ يدًىػت يٍ انُظشَبث وانذساعبث :  اإلداسة ػهى

انؼهًُت انًُهدُت وانًببدٌء واألعظ وانقىاػذ انتٍ 

 .  تسكى انؼًهُت اإلداسَت

اٌ تطبُق انُظشَبث وانًببدٌ واألعظ  واإلداسة فٍ 

وانقىاػذ انتٍ تسكى انؼًهُت اإلداسَت وانتٍ تستبج يٍ 

انًذَش انبشاػت وانبصُشة انُبفزة واإلبذاع واإلختهبد 

 .وانًقذسة ػهً اإلتصبل 

 

 إرٌ  اإلداسة هٍ ػهى وفٍ



 12 مادة مباديء اإلدارة

علم 
اإللتصاد ُ

Economics 
علم النفس 

Psychology 

علم االجتماع 
Sociology 

علم ٌعنى باستغالل وتوزٌع المواد بأفضل الطرق الممكنة إلشباع 
 .الحاجات اإلنسانٌة وهذا ٌتوافك مع هدف اإلدارة

هو علم ٌبحث فً دراسة السلون اإلنسانً شخصٌات األفراد ودوافعهم 
وحاجاتهم وهو ما ٌحتاج إلٌه المدٌر لمساعدته فً التنبؤ بسلون 

 .العاملٌن والتأثٌر فٌهم

علم ٌبحث فً دراسة الجماعات نشأتها وتكوٌنها ووظائفها والعاللات فٌما 
بٌنها وبما أن المنظمة هً عبارة عن جماعات وإدارات ألسام وفرق فالمدٌر 

 .ٌحتاج أن ٌلم بالمبادي األساسٌة لعلم االجتماع

 : عاللة اإلدارة بالعلوم األخرى

العلوم الرٌاضٌة 
واإلحصاء 

Mathematics & 
statistics  

ٌستعٌن اإلداري بالنماذج الرٌاضٌة والنظرٌات والمعادالت فً صنع المرارات 
 .وفً إعداد التنبؤات ووضع الخطط وغٌرها



 13 مادة مباديء اإلدارة

 Lowالمانون 

علم المحاسبة 
Accounting 

علم الحاسوب 
Computer 
Science 

إن معرفة اإلداري بالتشرٌعات والموانٌن الخاصة بالمجتمع أمر 
 .ضروري حتى تكون لراراته وأفعالة منسجمة مع هذه التشرٌعات 

علم ٌوفر البٌانات والمٌود المحاسبٌة والمٌزانٌات والمواعد المالٌة 
وتوفر صورة صادلة عن الوضع المالً للمنظمة والذي ال ٌستغنً 

 .عنه اإلداري

ٌتغلغل استخدام الحاسوب فً جمٌع مجاالت اإلدارة ومع تزاٌد أهمٌة 
المعلومات للمنظمة فمد أصبح من الضروري أن ٌلم المدٌر بعلم الحاسوب 

 وتطبٌماته

 : عاللة اإلدارة بالعلوم األخرى


