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 املحور األول: مدخل مفاهيمي لإلدراة العامة

 "1":املحاضرة

 _ مدخل حول اإلدارة العامة:1

لقد مرت اإلدارة العامة بمراحل عديدة في تطورها كما تأثر تطورها بظهور الثورة 

العلوم السلوكية، لكن هذا ال يعني أن اإلدارة هي  الصناعية وحركة العالقات اإلنسانية وحركة

ق م عبر مختلف الحضارات التي  0011وليدة الفكر الغربي وانما كممارسة كانت موجودة قبل 

مرت بها اإلنسانية، حيث بظهور الحاجة الى العمل وبذل الجهد الجماعي لقضاء مختلف 

سان ظهرت الحاجة الى تنظيم عمله الحاجات األساسية التي تضمن بقاء واستقرار هذا االن

وجهده بما يحقق األهداف المرجوة، حيث شهدت األمم والدول القديمة تشييد حضارات مازال 

 .التاريخ شاهدا عليها، كانت بمثابة االرهاصات المبكرة في تطور الفكر التنظيمي اإلنساني

مع أستاذ علم  00مة كمصطلح لم يظهر اال في النصف الثاني من القرن لكن اإلدارة العا

وعرفها بأنها: العمليات المتعلقة بتحقيق  0881سنة  Thomes woodrow Wilsonالسياسة 

 أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة ويما يحقق الرخاء ألفراد الشعب.

ول من كتب مؤلفا علميا في هذا الموضوع بعنوان "مقدمة في كما عرفها ليونارد وايت وهو أ

بأنها جميع العمليات التي من شأنها تنفيذ السياسات العامة  0091دراسة اإلدارة العامة" عام 

 وتحقيق أهدافها.

أما البروفسور اإلنجليزي قالدين قال بأنها تتضمن كل أنواع النشاط الذي يباشره الرؤساء 

 دارة العامة التي تغطي النشاط اإلداري للحكومة.اإلداريين في اإل 

ثل في تخطيط السياسة العامة للدولة والبحث عرفها د عمار بوحوش: " علم اإلدارة العام يتم

عن األساليب الفعالة لوضع تلك الخطط حيز التنفيذ وتحويلها من نظريات الى نتائج ملموسة 

 ".iيقطف ثمارها المواطن

مفاهيم لإلدارة العامة يمكن القول أن اإلدارة العامة من واقع ودون الدخول في عشرات ال

 الجهود التي بذلت لتعريفها بأنها: 
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 ترتبط اإلدارة العامة باألجهزة الحكومية  

 تخص االدرة العامة بإدارة األنشطة المرتبطة بالسياسة العامة للحكومة  

تختص اإلدارة العامة بتنفيذ السياسة العامة من خالل عمليات مترابطة الجانب  

 الموضوعي لإلدارة أي النشاط اإلداري او العملية االدارية

يتمتع مجال ونطاق عمل اإلدارة وفق المنهج أو التوجه الذي تتبناه الدولة في إدارة  

 النشاط االقتصادي وعملية التنمية

التعريف القائل يأن اإلدارة العامة هي النشاط البشري الجماعي )العملية اإلدارية( الذي أي 

تتواله المنظمات العامة )جهاز اداري( تحقيقا للسياسة العامة التي تستهدفها الدولة )هدف 

 اإلدارة(

ت تخصصاعلم اإلدارة العامة أحد العلوم الرئيسية المهمة في ال_ أهمية اإلدارة العامة: يعد 2

رزت وعليه فإن اإلدارة العامة ب، اإلدارية واالجتماعية والسياسية وهو ما يدفعنا الى ابراز أهميتها

أهميتها على اثر الحربين العالميتين اللتين وضعتا على عاتق الدولة أعباء جسيمة لم يكن من 

ن ة الحديثة زاد ماليسر النهوض بها وانجازها اال بتوفر إدارة كفؤ، كما أن تطور مفهوم الدول

األهمية نتيجة لتبدل نظرة الشعوب والحكومات لها، ففي الماض ي كانت مهام الدولة مقتصرة 

على حماية األمن وتحقيق العدالة للناس، أما اليوم أصبح الشعب ينادي بوجوب تدخلها في 

تسيير وم بكافة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وهو ما يعني أن الدولة الناجحة هي التي تق

 أعمالها وفق إدارة ناجحة.
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