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القسم األول
االدارة االحصائية 



مفهوم االدارة  : اوال

نة،معيأهدافلتحقيقعموما،واالعمالللمشاريعوتنظيمتخطيطعملياتهي:(Management)اإلدارة
تسعىوالتي(والرقابةوالتحفيز،والقيادةوالتنظيم،التخطيط،)الرئيسةالوظائفمنعددمناإلدارةوتتكون 

المديرفيثلوتتم(والماديةوالمالية،والمعلوماتية،البشرية،)مواردهاواستثمارالمؤسسةسياسةبناءإلى
.القراراتوأتخاذالمؤسسةعلىلإلشرافوالصالحيةوالسلطةالمسؤوليةبيدهالذي
وهي،تخلفهأوالمجتمعتقدمإلىتؤديأنهاكمافشلها،أوالمؤسسةلنجاحأساسياعامالا اإلدارةوأن

قأنيمكنالالتيللتنميةومحركأيضاا الدولةمستوى علىللتقدممفتاحاا تشِكل كانتلوحتىدونهابتتحقَّ
متواِفرة،جميعهااألخرى العناصر

ائفالوظوأداءالقراراتاتخاذفيالعلميةالوسائلتتخذفاعلة،تكون أنمنبدالاإلدارةهذهانكما
فضالبها،تحيطتيالالبيئيةالظروفمعالتكيفتحقيقإلىبذلكتسعىوهيلها،سبيالا المتعِددةاإلدارّية

.االهدافلتحقيقعاليةبكفاءةالمؤسسةتحريكعلىالمقدرةولإلدارة.واإلبداعالتطور،عن
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مفهوم االدارة  : اوال

التعريفاتومنداا،جكبيربشكلوالمفِكريناإلدارّيينآلراءوفقااإلدارةلفلسفةالفكريةالتعريفاتوتعددت
:اإلدارةبهاعرفتالتي

Weihrich)وصف & Koontz)يهافيعملمعينةبيئةوادامةبتصميمالخاصةالعملية:بأنهااإلدارة
.مختارةأهدافإلنجازبكفاءة(كفريق)معاا األفراد

المواردمنلكل  والرقابةوالقيادة،والتنظيم،بالتخطيط،المتعِلقةالعملية:هياإلدارةأنّ (Holt)يرى 
.معينةتنظيميةبيئةفيوالمعلوماتيةوالمالية،والمادية،البشرية،

همأنمنالتأكدثمّ صحيح،بشكلالعاملينمنعملهمطلوبهوماتحديد:أنهاعلى(Taylor)يعرفها
.التكاليفوأقلالطرق،بأفضلمنهممطلوبهومايؤدون 

Peter)ويشير Druker)معاا،والتسويقاالبتكاربانهااإلدارةالى
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أهمية اإلدارة: ثانيا

:أهمهامنالتيالجوانبمنبالعديدلإلدارةالبالغةاالهميةتتمثل
دون واردالموتوجيهوتنسيق،تنظيم،يتمأذ:المؤسسةأهدافتحقيقفيالمساعدة1.

.والمالوالوقت،للجهد،إهدار
.وفاعلصحيحبشكلعموماوالعاملينوالخبراء،المختِصين،مهاراتأستثمار2.
فيالفاعليةتحقيقإلىيؤديبماالمادية،المالية،المعلوماتية،الموارداستثمار3.

.االهدافتحقيق
تحقيقو التكاليف،منالتقليلعلىيساعدالسليمالتخطيطإنأذ:التكاليفخفض4.

.واالرباحاإلنتاجمناألعلىالمستوى 
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أهمية اإلدارة: ثانيا

دافأهتحقيقفييساعدتنظيميهيكلبإنشاءسليمةمؤسسةوإعدادتأسيس5.
.المحددةوالمهامالوظائفتداخلومنعالمؤسسة،

طلباتمتمعوتكيفهاالمتغيرة،البيئةضمنالمؤسسةتوازن تحقيقعلىتحافظ6.
.المؤسسيالنموعلىوالحفاظالمجتمع،

وتحسيناالقتصادي،اإلنتاجبتحسيناإلدارةتهتمأذللمجتمعاالزدهارعواملتحقيق7.
.العملفرصوتوفيروالمعيشة،االداءمستوى 
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وظائف اإلدارة: ثالثا
بغضالمؤسسة،فيرئيسةمهامهي

رون المديوينجزهانشاطها،نوععنالنظر
كون وتالمختلفة،اإلداريةالمستوياتفي

:اآلتيالنحوعلى
التخطيط.1
التنظيم.2
والتحفيزالقيادة.3
الرقابة.4
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الوظائف االدارية

المؤسسة

التخطيط

الرقابة



وظائف اإلدارة: ثالثا
الزمة،الوالموارد،تحققهاانيمكنالتيوالخياراتاألهدافتحديدفيهايتمأذ:التخطيط.1

تحقيقها،واسلوباألعمالتحديدعنفضالاستخدامها،سيتمالتيواالدواتوالوسائل
اإلحاطةومدىومهاراتهالمخط  ط،خبرةعلىيعتمدالتخطيطأنّ بالذكرالجديرومن

.بهاتحيطالتيبالظروفواإللمامللمؤسسة،الحاليبالوضع
فاعلة،بطريقةعمالاأللتنفيذبينهامافيوالتنسيقاألقسام،إنشاءتتضمنعمليةوهو:التنظيم.2

الوظائف،يمتصم)العملي ةهذهوتتضمنالمختلفة،والمواردالمهام،تحديدعنفضال
يكلالهوإعداداالجتماعات،وإدارةواألقسام،األفراد،بينوالتنسيقالعمل،وجدولة

.ذلكوغير(للمنظمةالتنظيمي
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وظائف اإلدارة: ثالثا
منالمديرينتمكعلىتساعدإنهاإذ،فاعليةالوظائفأكثرمنالوظيفةهذه:والتحفيزالقيادة.3

جعلهمعلىدتساعكمابثقة،بهايكَلفوّنالتيلألعمالوحثهمالعاملين،فيالتأثير
حفيز،الت)أنشطةعدةمنوتتكوّن،ةحددالماألهدافلتحقيقجنبإلىجنباّ يعملوّن

.ذلكوغير(األداءوتشجيعالدافعية،وزيادةواالتصال،
ابعةمتهومنهاالهدفإنّ إذاإلدارة،عمليةفياألخيرةالمرحلةاوالوظيفةوهي:الرقابة.4

:هيأربع،خطواتوتتضمنالمنظمة،أهدافتحقيقفيالتقدممستوّى
.رقابتهالمطلوب(االداء)المجالتحديد.أ

.المناسبةالرقابةمعاييرتحديد.ب
.المحددةالمعاييروبينبينه،والمقارنةالفعلي،األداءقياس.ج
.لتصحيحهاالالزمالفعلوإجراءاالنحرافاتتعيين.د
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المستويات اإلدارية: رابعا

لفتختلالدارةمستوياتثالثهناك
:وهيباختالفها،اإلداريةاألنشطة

العليااإلدارة1.

الوسطىاإلدارة2.

اإلشرافيةاإلدارة3.
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ةّاإلدارةّاالشرافي

اإلدارةّالوسطىّ

اإلدارةّ
اّالعلي



المستويات اإلدارية: رابعا

واتخاذشغيلية،التوالسياساتواالستراتيجياتاألهداف،تحديدفيهايتمأذ:العليااإلدارة.1
.العديدةالمهاممنوغيرهاالالزمة،والبرامجالخطط،ووضعالقرارات،

لفرعيةاواألقسامالرئيسة،باألقسامالخاصةاألعمالبتنظيموتهتم:الوسطىاإلدارة.2
.المتعددةالمهاممنوغيرهالها،التابعة

وتدريباإلنتاج،ىعلباإلشرافتعنىالتيالتشغيليةبالمهامتهتموهي:اإلشرافيةاإلدارة.3
نمذلكإلىومامهامهم،وتحديدمشكالتهم،وحلوتحفيزهم،العاملين،

.متنوعةمهام
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االحصائيةالوحدة إدارة: خامسا
المستوّىاختالفعلىلعملهاواضحةواجهةتمثلاالحصائيةللوحدةالحيويةاالداريةالفعالياتمنمجموعةهناك

التنفيذ،التخطيط)وتشملالوحداتلتلكاليوميةاالعباءبينادائهافيالتجزئةاولالختصارالقابلةوغيرالوظيفي
إمكانيةمدىلتحديدئفالوظاهذهمنكلاستعراضوسيجرّي.(القياسيوالتوحيدالتنسيقالتعميم،التحليل،والتجهيز،

:منهاأيتنفيذالممكنمنكانإذاوماخارجية،جهاتمعبالتعاوّناومباشرةأدائها

:التخطيط1.
ماتمعلّوانتاجعنتسفرخطواتسلسلةإلىخاصةاوعامةحالةلدراسةمعلوماتالىالحاجةتحويلهو

التيالنماذجبشأنالقراراتيشملوهذا.والموازنةوالجودةبالزمنالمحددةالمعالمحدودفيللحالةالواقعتعكس
دوراّ إلحصائيةاللوحدةويكوّن.للمجتمعوالتمثيلالشموللضمانالمناسبالمعاينةأسلوبواعتمادتستخدم،س

والنزاهةمصداقيةبالتتمتعأنبدوالاالحصائياإلنتاجمجالفيالوطنيةاإلحصائيةالوكالةبوصفهاأصيالّ 
المهنيةمعاييرالأرقىإلىتستندلخياراتالخطةتلكخضوعبلمحاباة،دوّنالخطةوضعتكفللكيالمهنية

.المعتمدة
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االحصائيةالوحدة إدارة: خامسا
التنفيذ والتجهيز. 2

فيمتمثلةال-البياناتجمعأنشطةومعالجةبتنفيذ(الغالبفي)تضطلعحصائيةاألحداتالّوزالتال
تنطوّيفةالوظيهذهفأنالتخطيطوظيفةإلىالحالهووكما.اإلداريةالسجالتأو/ووالمسوحالتعدادات،

المعلومات،وأمنوالخصوصيةالسر يةمسألةفيتأكيدالالمهمومناإلحصائية،للوحدةرئيسيدورعلى
.لبياناتاجمعأنشطةومعالجةبتنفيذالحكوميةاإلحصائيةلوحدةاقبلمنعليهاالحفاظيمكنوكيف

وصيةوخصسريةعلىوالحفاظالخصوصيةاحترامضرورةفيالرسمياإلحصاءمبادئأهمبااللتزامّو
.للتحديدالقابلةالمستجيببيانات
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االحصائيةالوحدة إدارة: خامسا

التحليل.  3
الحيويةألجلمالمهومنالوطنيةاإلحصائيةالوحدةبهاتضطلعأنينبغيالتيالوظائفمنالتحليلمرحلة

لكوكذالبياناتتاجإنفيالمستخدمةللعمليةانتقادياّ تقييماّ موظفوهيجرّيأناإلحصائيللمكتبالفكرية
لتعزيزضرورّيهذاّو.التحليلوأسلوبالبياناتفيوالضعفالقوةأوجهيناقشواوأنفيهالمستخدمةللنماذج
وتوفيرحصائيةاالبالسياسةالمتعلقةالعامةالمناقشاتوإثراءبياناتهجودةمستوّىورفعالموظفينقدرات
لخالمناوالدوريةالمراجعةخاللمنالتحسيناتادخالفياإلحصائيةالوحدةُتمكنعلميةأبحاث
)للبياناتالراجعةالتغذية Feedback ).
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االحصائيةالوحدة إدارة: خامسا

:(النشر)التعميم  . 4

المجتمعاعاتقطلكافةاألساسيةاإلحصائيةالمعلوماتتوفيرهياالحصائيةللوحدةالرئيسيةالمهمةان
ماسبوحالمتبعةالوطنيةالممارساتوفقوعلى.المعلوماتلتلكالحقيقيةالحاجةعندسواءحداعلى

الستعانةاأوخالله،منمباشرةالمعلوماتاإلحصائيالمكتبيوفرقدالبلد،فياإلحصاءقانوّنيحدده
نشرعنؤولةالمسالرسميةالجهةالوطنياإلحصائيالمكتبيعدأذ.وتوفيرهاانتاجهافيالخاصبالقطاع
المستفيديحددهالذيللمجالالحقيقيالواقعتعكسإحصائيةبياناتبتقديمملزماّ فانهوعليهالبيانات
خاصةهجيةمنوفقوتعملاستقالليةذاتاإلحصائيةالوحدةتكوّنانالشأنهذافيالمهمانكماالنهائي،

تغيرالىتسعىقدالتيالخارجيةبالضغوطالتأثردوّنالبياناتونشروتحليلجمعأدواتباستخدام
.الحقائق
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االحصائيةالوحدة إدارة: خامسا

(المقارنات)القياسي التنسيق والتوحيد . 5

حداتّوأووظيفيةوزاراتمعالتنسيقكانسواءالحكوميةاالحصائيةللوحدةاخرّىحيويةوظيفةوهي
يشوشدقذلكعملوأنالتنسيق،منالنوعهذاحكوميةغيروحدةتنجزأنيمكنالأذمركزية،الإحصائية

كما.لواجباتهاةالحكومتعريفمنويغيرالحكوميغيروالنشاطالحكوميالنشاطبينالفاصلةالخطوطتماماّ 
فييالدولاالحصاءمجتمعضمنآخرينمعيشتركأنالوطنياإلحصائيالجهازبخالفألحديمكنال

بنفسمتعمتوأنهمتحيزغيرأنهاإلحصائيةالوحدةخارجأحديضمنأنيمكنوال.العالميةالمعاييرإعداد
.مصداقيتها
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أهمية وأهداف اإلدارة اإلحصائية: سادسا

:تندمج االهمية واالهداف المنشودة من اعمال الوحدة االحصائية باالتي

المقررةةاإلحصائيالجودةمعاييروفقعلىوذلكالعمل،ألغراضالمطلوبةواإلحصاءاتالبياناتتوفير.1
.البلدفيالرسميةالوطنيةالمصادرعلىوباالعتماددوليا،

مستجداتاللمواكبةاإلحصائيالعملتطويرفيوالمساهمةالعربية،اإلحصائيةالقدراتوتعزيزبناء.2
.والدوليةالعربية

لمتخصصةاالعربيةالمنظماتمعاوالعربيةاإلحصائيةاألجهزةمعاإلحصائيالعملفيالتنسيقزيادة.3
.والدوليةاالقليميةالمنظماتاو

النشاطتمجاالمختلففياإلقليميةولجانهاومنظماتهاالمتحدةاألممهيئاتمعالتعاون أواصرتعزيز.4
.اإلحصائي

العملوتأطيرحقيقةشراكاتبناءواإلحصائيةالبياناتومستخدميمنتجينبينالتعاون زيادة.5
االحصاءدورتعززبتشريعات
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وظائف ومهام االدارة اإلحصائية : سابعا

هذهحديثتاألهميةومنواالجتماعيةاالقتصاديةالقطاعاتحولإحصائيةومعلوماتبياناتقواعدإنشاء1.
البياناتوفرتانكماواالسترجاعالحفظفيالمتبعةالمنهجياتأفضلوفقوإدارتهاوصيانتهاالقواعد

لجميعرهاوتوفللبياناتالصحيحاالستخدامتضمنقدللمستخدمين،تمنحالتيالصالحياتبموجب
.الوقتمدارعلىالمستخدمين

المصادرىعلذلكفيمعتمدةالعمل،أغراضتخدمالتياإلحصائيةوالتقاريروالدراساتالنشراتإصدار2.
.الرسميةالوطنية

منها:المتخصصةالفرعيةاللجانمعلإلحصاءالدائمةالفنيةالعالقاتدارةا3.
.واالجتماعيةالسكانيةلإلحصاءاتالفرعيةاللجنة•
.االقتصاديةلإلحصاءاتالفرعيةاللجنة•
.القوميةللحساباتالفرعيةاللجنة•
.العربيةاإلحصائيةالقدراتلبناءالفرعيةاللجنة•
.المتخصصةالعربيةوالمنظماتالعامةاألمانةبيناإلحصائيالتنسيقلجنة•

حاالتليلوتحلدراسةعملتوصياتبهاتصدرالتياألخرّىالفرعيةواللجانالعملفرّقعنفضال
.طارئةلظروفاستجابةتخصصية
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وظائف ومهام االدارة اإلحصائية : سابعا

.ةالمختلفاالعمالقطاعاتبإدارةالمهتمينالمستخدمينلجميعاإلحصائيةاالحتياجاتتوفير4.

تدريبيةدورات)اإلحصائيةالعلميةاألنشطةوعقداالحصائية،والبحوثالدراساتاعدادعلىالتشجيع5.
وتأكيد.ةللدولاإلحصائيةللمالكاتالفنيبالمستوّىاالرتقاءبهدف(ومؤتمراتومنتدياتعملوورش

.والظواهرالمشاهداتتحليلفياالحصائيةوالمصطلحاتلألدواتالموحدالعلمياالستخدام
والبحوثللتدريبالعربيوالمعهدالعربية؛الدولجامعةتقدمهاالتيالدراسيةوالمنحالفنيةالمعونةاستثمار6.

حصاءاإلمنظومةاواإلحصائيةباألجهزةالعاملةللمالكات.والدوليةاإلقليميةوالمنظماتاإلحصائية؛
.الوطنية

معوالتعاوّن(ياإلحصائالتنسيقلجنة)المشتركالعربيالعملمؤسساتبينفيمااإلحصائيالتنسيق7.
صائي،اإلحالنشاطمجاالتمختلففياإلقليميةولجانهاالمتحدةاألممإطارفيالمتخصصةالمنظمات

الدوليةاتالهيئاوالدوليةاإلحصاءمعاهدلدىاإلحصائيةاألنشطةفيوالمستجداتالتطوراتومتابعة
.وغيرهاSESRIC؛OECDكمنظمة

19



اإلدارة االستراتيجية: ثامنا

تحقيقإلىسعىتمتواصلةديناميكيةعمليةوهيالتحليل،عقالنيةإبداعيةعمليةهياالستراتيجيةاإلدارة
األعمالبيئةتحدياتمواجهةعلىوالقدرةوفاعلةكفؤةبطريقةالمتاحةالمواردوتوجيهبإدارةالمنظمةرسالة

فيأساسيةازارتكنقطةمنانطالقاأفضلمستقبللتحقيقومخاطرومنافسةوفرصتهديداتمنالمتغيرة
.الحاضر

منمتفاعلةنيةبمنيتكوّنمتكاملكنظامالمنظمة،أداءوتقييممتابعةمناالستراتيجيةاإلدارةاهميةتنبعّو
هذهتتضمنوما،المؤسسيةوالثقافةوالمناخالفرعيةاألنظمةأداءتحليلجانبإلىالفرعية،الوظيفيةاألنظمة

ستراتيجيةاالالمؤسسةمركزبتحديداالستراتيجيةاإلدارةتقوم،وضعفقوةعناصرمنواألنظمةالمجاالت
فيالمباشراألثرذاتالمضافةالقيمةومتابعةمحددةقيمةخلقفينظامكلدوروتحديدككلاألداءوتقييم
.(المؤسسيالتخصص)الصناعةفيوالتطورالنموأوالبقاءفرصإتاحة
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الرؤيا والرسالة للمؤسسة

المؤسسةرؤيا
فيها،عاملينواللإلدارةمستقبليمنظوروهياإلنسانيالحلممنقريبةمجردةعامةفكرةهي

.المستقبلفياليهالوصولتبغيوماالمستقبليطموحهاعادةتتضمن
(واعدمستقبلعنتعبر:جداموجزةتعبيريةكلمات)

المؤسسةرسالة
وجودهامبررايمنها،والغرضالمؤسسةوجودفيالسبببأنهاالمؤسسةرسالةتعرف

وقيمهاالمؤسسةومصالحومنتجاتألنشطة"تفصيالأكثرتوصيفوهيواستمرارها،
:التاليةالتساؤالتعلىاإلجابةالرسالةوتحاولاألساسية،

مستقبال؟تؤديهاالتياألعمالهيوماالمؤسسة؟نشاطمجالهوما
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المؤسسةأهداف

للمواردأمثلثمارواستباستخدامإليهاالوصولإلىاإلدارةتسعىالتيوالنهاياتالغاياتالمؤسسةأهدافتمثل
واقعيةفاألهداتكوّنماوبقدر،اإلدارةلعملدليلوهيالمستقبل،وفيحالياالمتاحةوالماديةاالنسانية

أماماإلدارةكوّنتالقدربنفسللمؤسسةوالخارجيةالداخليةالبيئةومتغيراتقوّىعنصحيحةبصورةومعبرة
مؤثرةعواملةعدضوءفياألهدافوتوضع،وفاعلةكفؤةإستراتيجيةوتطبيقتصميمفيالنجاحفرصة

:منها
العالقات والتأثير بين البيئة الخارجية و البيئة الداخلية للمؤسسة؛. 1
كمية ونوعية الموارد المتاحة؛. 2
القدرة على تحقيق الموازنة بين المؤسسة والبيئة؛ . 3
ثقافة وقيم اإلدارة العليا؛. 4
عالقات السلطة والمسؤولية والصالحية بين افراد التنظيم؛. 5
.اإلداريةالقراراتاتخاذأسلوب.6
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المؤسسةاستراتيجية

القيادةفنتعنيوهي(Strategosاستراتيجوس)اليونانيةالكلمةمنStrategy))االستراتيجيةكلمةاشتقت
تعددتقدّو.العدوعلىالفوزمنتمكنهاقدراتاكتساباجلمنالمعركةوالىمنوالمعداتالقواتنقلفنأو

العملياتعلىاقاصّراستخدامهايعدولموالميادينالعلوممنالعديدشملتانهاحتىاالستراتيجيةاستخدامات
.واإلدارةعواالجتماواالقتصادواالعالمالسياسةكعلماالجتماعيةالعلوممنمجموعةفينجدهبلالعسكرية

واقعنعوتعبر،المؤسسةاهدافتحققالتيوالقراراتالخططمجموعة(صورةبأبسط)االدارةفيوتعني
.التنافسيةقدراتهاوبيان،ومستقبالحالياالمنظمة
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حالة تطبيقية : تاسعا

االدارة االستراتيجية للمعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية
الرؤيا
.الصلةتذاوالمجاالتاالحصائيالمجالفيالعربيةالقدراتلتنميةمتميزةمؤسسةالمعهديكوّنان
الرسالة

عاملينالقدراتودعمتطويرخاللمنالعربياالحصائيالعملمنظومةبكفاءةاالرتقاءفيالمساهمة
وفقاوذلكبيانات،المستخدميالحتياجاتاالستجابةبقصدواالستشاراتوالبحوثالتدريبيةالبرامجعبر

.الصلةذاتالفضلىوالممارساتالدوليةللمعايير
العامالهدف

ونشرلوتحليومعالجةانتاجعلىالعربيةللدولاالحصائيةالقدراتوتعزيزتنميةفيالمساهمة
نحوالمحرزقدمالتقياسلدعمالجيدةوالممارساتدولياعليهاالمتفقللمعاييروفقاالرسميةاالحصاءات

.المستدامةالتنميةاهداف
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حالة تطبيقية : تاسعا

الخامسالهدف
.قةطريبأفضلاالقليميبدورهاالضطالعبهدفالمعهدعملفياالدارةوحسنالحوكمةمبادئإرساء

:االستراتيجيةالمبادرات
االعمالواداءالتوظيفلمتطلباتمناسبتنظيميهيكلاعداد...
بالمعهدالتعريفوزيادةالفعالالتواصلعلىالقدرةتحسين...
االنترنتعلىوالمنصاتالبياناتلقواعدالمناسبةالتحتيةالبنيةتوفير...
متخصصةعربيةكمنظمةالدوليةالمنظماتلدىالمعهدصورةتعزيز...
المعهدعمليؤطرالذيالتشريعياإلطارتعزيز...
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