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مقدمة عامة:
يقاس جناح أو فشل املنظمات يف وقتنا احلايل إىل حد كبري مبدى تلبيتها حلاجات األفراد واجملتمعات املتنوعة وإدارة مواردها ،ال بل
إن تقدم أي دولة أو منظمة يعتمد بشكل كبري على منط اإلدارة فيها ،وهي مفتاح جناحها وأساس تقدمها وتطورها ،واإلدارة
الناجحة هي القادرة على استغالل املوارد املتاحة احملدودة للمنظمة بكفاءة وفعالية ،وتسخريها لتحقيق حاجات اجملتمع ،ورفع
مستوى معيشة األفراد لتحقيق أهدافها وصوال إىل غاياهتا.
إن موضوع اإلدارة الفت للنظر لسببني على األقل ..األول هو أن كثري من املهتمني بالشأن العام يعتقدون ويصرحون بأمهية فهمنا
كعرب لإلدارة احلديثة كخطوة ضرورية للتنمية املنشودة ،والسبب الثاين أن العامل كله من حولنا يضج بالكتب والندوات واملؤمترات
اليت تؤكد أ مهية اإلدارة ،إذ يقول بعضنا للبعض اآلخر إن هناك منطا من اإلدارة اليابانية هو الذي كان وال يزال خلف املعجزة
االقتصادية اليت حققتها اليابان ،وإن هناك إدارة كورية جنوبية ،وهناك إدارة يف دول النمور اآلسيوية هي اليت حققت القفزة
االقتصادية والتنموية هلذه النمور ،بل إن دوال يف الغرب على رأسها الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا يتحدث سياسيوها وأهل
الصناعة فيها عن األمهية املركزية لإلدارة.
وكثريا ما نقرأ عن فشل مؤسساتنا يف حتقيق أهدافها الصناعية واخلدمية والتعليمية واإلعالمية ،وهو نقص أساسي يف إدارة تلك
املؤسسات من حيث البشر أو املوارد أو كليهما معا ،وأن أكرب معوق لنجاح اإلدارة يف مؤسساتنا العربية هو عدم اعرتافنا بأمهية دور
هذه اإلدارة ،وقد قيل عندما تقلل من قدرات عدوك يهزمك ،وقد قللنا من أمهية اإلدارة حىت هزمتنا.
والشيء الذي ال خيتلف فيه باحث عن آخر أن الفكر اإلداري ليس من صياغة شخص واحد ،وإمنا هو نتيجة جهود وإسهامات
الكثري من الباحثني ،وإن كان من املمكن التميز بني من اثروا يف اجتاهات هذا الفكر.
تشمل هذه املطبوعة مخسة حماور حيث يتناول احملور األول مفاهيم أساسية حول علم اإلدارة ،واحملور الثاين مت التطرق فيه إىل تطور
الفكر اإلداري ،واحملور الثالث تطور وظائف اإلدارة التخطيط والتنظيم والتوجيه " القيادة ،التحفيز ،االتصال" ،الرقابة ،مث احملور
الرابع مت احلديث فيه عن وظيفة التنسيق اإلداري ،واحملور األخري مت احلديث فيه عن صنع واختاذ القرارات ومراحلها.

واهلل نسأل التوفيق منه ،والسداد في العطاء والخير
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المحاضرة األولى :مفاهيم أساسية حول اإلدارة
مقدمة:

منذ بدء احلياة البشرية وعندما شعر األفراد بأن ظروف احلياة احمليطة هبم حتتم عليهم التعاون فيما بينهم وتنسيق جهودهم لتحقيق
األهداف اليت يسعون إليها ظهرت احلاجة إىل اإلدارة ،وألن عملية تنسيق اجلهود اجلماعية وتنظيمها من أهم املصاعب اليت تواجه
أي عمل مجاعي يف مجيع اجملاالت سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية...اخل  ،فان احلاجة إىل التسيري اإلداري
تزداد إحلاحا يوما بعد يوم ،فحسن اإلدارة وكفاءهتا من اخلصائص املهمة اليت متتاز هبا اجملتمعات املتقدمة صناعيا على اجملتمعات
النامية ،ويشري هنري فايول أن الفرق بني شركة ناجحة وأخرى فاشلة أن هناك مديرا ناجحا أو مديرا فاشال ،فإذا جنحت هذه
الشركة وتلك والبقية فهذا يعين جناح اجملتمع بتحقيق التنمية يف كل القطاعات املختلفة العلمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية وغريها مما ينعكس على رفع مستوى املعيشة لألفراد ،وحتقيق الرفاهية للمجتمع.
 )1تعريف اإلدارة:
اإلدارة Managementلغويا من الفعل يدير Manageمبعىن يدبر ويوظف ويستخدم ويقتصد ويوجه ويرشد ويسوس.
اإلدارة اصطالحا:

تعريف فريدريك تايلور  Fredic Taylorاإلدارة هي أن تعرف بالضبط ماذا تريد ،مث تتأكد من أن األفراد يؤدون ذلك بكفاءة
وفعالية.

()1

تعريف هنري فايول:Henri Fayolاإلدارة هي عملية تنبؤ وختطيط وتنظيم ،ومن مث القيام بالتوجيه واملراقبة.
وذهبKoontz and Adonnilإىل تبسيط معىن اإلدارة بأهنا " :وظيفة تنفيذ األشياء من خالل اآلخرين".
وبصفة عامة اإلدارة أو التسيير طريقة عقالنية للتنسيق بين الموارد البشرية والمالية والمادية قصد تحقيق األهداف المرجوة
بكفاءة وفعالية عن طريق وظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ،صنع واتخاذ القرارات ثم التنسيق.
 )2الفرق بين :

Management& Administration& Gestion

إن Administrationتطلق على اإلدارة يف اجملال احلكومي أو املنظمات اليت ال حيركها دافع الربح ،بينما ختتص
Managementمبشاريع األعمال اليت هتدف إىل حتقيق الربح.
وهناك من يرى أن املصطلح الفرنسيGESTIONضيق املضمون حيث انه ال يشري إال إىل جمموعة التقنيات يف عملية التسيري،
بينما املصطلح االجنليزي MANAGEMENTفانه يشمل إضافة إىل التقنيات التسيريية القدرات والكفاءات القيادية اليت جيب أن
يتوفر عليها املسري.
 )3خصائص اإلدارة:ميكن حتديد خصائص اإلدارة فيما يلي:

()2

( )1حممد فتحي 677 ،مصطلح إداري ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة ،مصر ،2332 ،ص.13 :

( )2السيد فتحي الويشي ،األساليب القيادية واألخالق اإلدارية للموارد البشرية "استراتيجيات التغيير " ،الطبعة األوىل ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،مصر ،2310 ،ص ص:
.44 -40
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اإلدارة مهنة :حيث توفرت لإلدارة مقومات أي مهنة مثل :األهداف احملددة ،امليثاق األخالقي ،التنظيمات املهنية ،القاعدة
املعرفية
اإلدارة علم :لكوهنا تسرتشد باملنهج العلمي وخطواته يف أداء وظائفها وعملياهتا اإلدارية.
اإلدارة فن  :ألهنا تعتمد على اإلبداع واالبتكار ،وعلى كيفية استخدام الذكاء يف املواقف املختلفة اليت يواجهها املدير.
اإلدارة عملية اجتماعية :ألن أهدافها تتطلب عددا من الناس يشرتكون يف حتقيقها.
اإلدارة عملية مستمرة :طاملا هناك حاجات ألفراد اجملتمع وهذه احلاجات متعددة ومتنوعة ومتجددة ،فان اإلدارة ستستمر يف
نشاطها
اإلدارة عملية هادفة :ألهنا وسيلة فعالة لتحقيق أهداف اجملتمع.
اإلدارة مسؤولة عن تحقيق أهداف المجتمع بصورة رشيدة :مبعىن أن اإلدارة مسؤولة عن حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفعالية
اإلدارة والموارد :مبعىن أن اإلدارة حتتاج إىل املوارد لتحقيق األهداف.
 )4أنواع اإلدارة:
اإلدارة العامة :متثل جمموع النشاط والعمل احلكومي املوجه حنو أداء اخلدمات العمومية(مثل الوزارات ،اجملالس احمللية ،احملاكم).
إدارة األعمال :هي اإلدارة املهتمة بأوجه النشاط االقتصادي اخلاص اهلادف إىل حتقيق الربح( مثل جممع سفيتال ،جممع داحلي،
جممع بن عمر مؤسسة طحكوت لنقل الطلبة اجلامعيني).

اإلدارة الدولية :ويقصد هبا إدارة منظمات هلا صفة دولية أو إقليمية( مثل منظمة التجارة العاملية ،جامعة الدول العربية).
إدارة منظمات المجتمع المدني :هتتم خبدمة فئة خاصة أو معينة من املواطنني ،حيث أهنا ال هتدف إىل حتقيق الربح( مثل
اجلمعيات الشبانية ،اجلمعيات الثقافية ،نقابات العمال).
)5عامال اإلدارة:
يعترب كل من معياري الكفاءة والفعالية من أهم املعايري اليت استخدمت لقياس النجاح اإلداري ،ويف هذا السياق يطرح تساؤل
مهم ،هل املدير الناجح هو املدير الكفء أم هو املدير الفعال؟
الكفاءة:)L’efficience ( :وهي حسن االستفادة من املوارد ،كما تشري إىل قدرة الفرد على تطبيق ما تعلمه بشكل سليم يتصف
بالدقة
واإلتقان مع مراعاة البعد اإلنساين يف التعامل مع اآلخرين.
وميكن قياس الكفاءة من خالل املعادلة التالية :الكفاءة = إمجايل العائدات ÷ إمجايل التكاليف <1
الفعالية :)L’efficacité( :حتقيق النتائج أو الوصول إىل األهداف مهما كانت اإلمكانيات ،و يف ظل متغريات بيئية حميطة.
وميكن قياس الفعالية من خالل املعادلة التالية :الفعالية = النتائج ÷ األهداف > 1

عندما تنجح اإلدارة يف حتقيق الكفاءة والفعالية تصبح اإلدارة جيدة ،وعندما تنجح يف الفعالية وتفشل يف حتقيق الكفاءة

تصبح متوسطة ،وعندما تفشل يف حتقيق الفعالية وتنجح يف حتقيق الكفاءة تكون اإلدارة ضعيفة وعندما تفشل يف الناحتني
تصبح سيئة.
4

حماضرات مقياس :تسيري املؤسسة

السنة :الثانية جذع مشرتك علوم اقتصادية

الدكتور :برو هشام

الشكل (:)0اإلدارة بين الكفاءة و الفعالية.

غري كفء
فعال

غري كفء
غري فعال

إدارة متوسطة

إدارة سيئة

فعال

غري فعال

غري
كفء

من املوارد)

إدارة جيدة

إدارة ضعيفة

كفء

(تحقيق األهداف)
............الفعالية.................

-...............الكفاءة( .........االستفادة

كفء فعال

كفء
غري فعال

المصدر:أمحد ماهر ،مبادئ اإلدارة بين العلم والمهارة ،الطبعة الثالثة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2315 ،ص.23 :

ويوصي سيد اهلواري بعدم التضحية بالفعالية على حساب الكفاءة ،ألن جناح املدير يف أداء دوره يرتبط مبدى فعاليته.

 )7مستويات اإلدارة:
مستوى اإلدارة العليا:وهي موجودة يف قمة اهلرم التنظيمي ،وهي مسؤولة عن وضع وترتيب األهداف العامة للمنظمة ،وجند يف
هذا املستوى مدير عام ،مدير قطاع ،مدير عام مساعد.

مستوى اإلدارة الوسطى:وهي موجودة يف منتصف اهلرم التنظيمي ،ومهمتها تلقي االسرتاتيجيات والسياسات العريضة من اإلدارة
العليا ،مث تقوم برتمجتها إىل أهداف ،وجند يف هذا املستوى نائب املدير ،مدير مساعد.
مستوى اإلدارة الدنيا:وهي املوجودة يف قاعدة اهلرم التنظيمي ،وهي مسؤولة على اإلشراف والرقابة على التنفيذ الفعلي إلنتاج
السلع واخلدمات ،وجند يف هذا املستوى رئيس قسم ،نائب رئيس ،ورئيس مساعد.
 )6التسيير بين العلم والفن:
عند دراسة اإلدارة كثريا ما نواجه السؤال األيت :هل اإلدارة علم له نظرياته وقوانينه ومبادئه؟ أم فن يعتمد على املوهبة الشخصية
واخلربة العملية واملهارة الفردية؟ ولذا سنسلط الضوء على علم وفن اإلدارة.
لقد احتدم النقاش حول طبيعة التسيري باعتباره فنا (  )artأم علما (  )scienceبني املشتغلني فيه( املمارسني) واملنشغلني به
( املنظرين) ( ، )3فهو يف نظر املمارسني عملية فنية ختتص بالناحية البشرية الستخالص أفضل النتائج  ،وهو مرتبط مبواهب األفراد
اليت تشكل شبكة معقدة من الذكاء ،اخلربة ،الطموح ،العادات والطباع...........اخل ،ووفقا للظروف احمليطة السياسية واالقتصادية
()3

بولرباح عسايل ،تسيير المؤسسة " مبادئ ومفاهيم" ،بدون ذكر دار النشر ،اجلزائر ،2338 ،ص.36 :
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واالجتماعية ،والثقافية.....اخل ،أو بعبارة أخرى هو اإلبداع يف اإلدارة أي إبداع قادة العمل إلطالق الطاقات اإلبداعية للعاملني
ومن مث إجياد حلول إبداعية للمشكالت ،أي توليد أفكار جديدة للتطوير ،وكل أداء إنساين عندما حيلق يف الذرى املرتفعة واآلفاق
()4

البعيدة يكون فنا ،فالفن أعلى حاالت املعرفة ،والصناعة ،والزراعة...إخل.
ويف املقابل يرى منظرو اإلدارة أن التسيري عملية تعتمد على األسلوب العلمي يف مجيع وظائفها ،أي استخدام املالحظة ،تفسري
الظواهر ،واستنباط األحكام والقواعد والقوانني ،حبيث تعطينا التجربة اليت تتكرر حتت ظروف مماثلة نفس النتائج ،مثلها مثل باقي
العلوم ،كما أن التفكري التسيريي عرف تطورا هائال بفضل مسامهات البحوث يف شىت امليادين مثل :االقتصاد ،الرياضيات ،علم
النفس ،اإلعالم اآليل ،احملاسبة ،علم االجتماع ،العلوم السياسية ،علوم اإلعالم واالتصال ،األنثروبولوجيا ويف األخري نقول أن
اإلدارة علما وفنا معا فهي علم له مبادئ وقواعد ومدارس ونظريات حتكم العمل اإلداري ،وفن ألن املدير حيتاج إىل خربة ومهارة
وذكاء يف ممارسة عمله.
 )8المهارات اإلدارية:

تعرف املهارة بأهنا القدرة على تعبئة ومزج وتنسيق املوارد ضمن عملية حمددة بغرض بلوغ نتيجة معينة ،وتكون معرتف هبا وقابلة
للتقييم ،وميكن أن تكون فردية أو مجاعية ،ويتطلب من أي مدير أن يتمتع مبجموعة من املهارات اليت تساعده على اجناز أهدافه،
وحتقيق الكفاءة والفعالية يف أعماله حبيث أن هذه املهارات متيزه عن غريه من األفراد داخل املؤسسة ،وهذه املهارات نذكرها كما
يلي:
المهارات الفكرية :وأمثلتها القدرة على الرؤية الشمولية للمنظمة ككل ،والقدرة على التخطيط ،القدرة على حتليل املشكالت ،و

القدرة على إدارة االجتماعات ،ومهارة اختاذ القرار ،ومعرفة كيفية حتريك النظام الذي يعمل فيه بأجزائه املختلفة بطريقة حتقق
أهداف املؤسسة ،كما تشمل هذه املهارات الرباعة يف التعامل مع املعلومات ،والنظرة الثاقبة والبصرية النافذة لتكوين الوحدة املتميزة
بداخل التنظيم لتكوين املنظمة الرائدة واملتميزة ,وهذه املهارات مطلوبة أكثر يف املستويات اإلدارية العليا.

()5

أ .المهارات اإلنسانية :وتعين باختصار القدرة على التعامل اإلنساين مع خمتلف األفراد ،وفهم ودارسة سلوكهم

وحفزهم للعمل ،ومهارة االتصال اإلداري للتواصل معهم عن طريق االستماع ألرائهم ونقل األوامر والتوجيهات
وتبادهلا مع األفراد والتشكيالت يف خمتلف املستويات اإلدارية بغية احلصول على املعدالت املطلوبة من اإلنتاج ،وعلى
رضا العاملني ووالئهم ،وهي مطلوبة بشكل متساوي يف مجيع املستويات اإلدارية.

ب .المهارات الفنية :ويقصد هبا املعرفة املتخصصة يف جمال معني والقدرة املتميزة على أداء العمل كاكتساب مهارة فنية
يف احملاسبة والتكاليف ،واستخدام احلاسب اآليل ،واملهارات الفنية املتعلقة باملكائن وجدولة اإلنتاج والصيانة وقطع

الغيار ،ووهي مطلوبة أكثر يف املستويات اإلدارية الدنيا حيث يشرتط أن يكون املسؤول قادرا على أداء العمل بكفاية
عالية ،إذ بدون ذلك يصعب عليه توجيه مرؤوسيه وحل املشكالت اليت تعرتضهم أثناء قيامهم بأعماهلم اليومية.

()4
()5

حممد الرميحي ،اإلدارة " فن ال يعترف به العرب المعاصرون" ،جملة العريب ،العدد  ،443الكويت ،جوان ،1995 ،ص ص.20 -22 :
حممود عبد الرمحن ،التطوير التنظيمي واإلداري ،الطبعة األوىل ،دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2315 ،ص.58 :
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 )2تحديات اإلدارة:
العجز عن التحكم يف كل نظام فين اجتماعي للمنظمات نظرا لتشابك العالقات التنظيمية والتشغيلية-.
 الكفاءة يف استخدام املوارد والعلوم( نظرا التسام املوارد بالندرة واحملدودية مبختلف أشكاهلا). الفعالية من حيث إدارة الوقت و سرعة االجناز وإدارة النوعية. التنمية البشرية الدائمة لتحقيق األداء اإلداري املتميز.ازدياد الضغوط اخلارجية على املنظمات ،وزيادة الوعي البيئي ،وسيادة مفاهيم العوملة ،ومتطلبات دولية ومعايري عاملية خمتلفة. التطور التكنولوجي ،واالقتصادي واالجتماعي الذي فرض اللجوء إىل التنبؤ باملستجدات والتكيف معها. تزايد حدة املنافسة يف األسواق األمر الذي يتطلب زيادة مهارات اإلدارة يف التجديد واالبتكار. خلق التوازن والتنسيق بني مصاحل األطراف املختلفة (املالكني ،األفراد العاملني ،املستهلكني ،الدولة ،السوق ،املنظمة ذاهتا)والذين تتقاطع أهدافهم أحيانا ومطالبهم أحيانا كثرية.
جلب األموال الالزمة للمؤسسة واستغالهلا فيما خيدم األهداف ،و تعظيم األرباح وزيادة رأس املال.والشكل التايل ميثل عجلة التسيري ،واليت تظهر الوظائف الرئيسية لعلم اإلدارة واألنشطة اليت حتويها كل وظيفة.
الشكل( :)9عجلة التسيير
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المصدر :عبد الرزاق بن حبيب ،اقتصاد وتسيير المؤسسة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2332 ،ص.135 :
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المحور الثاني :تطور الفكر اإلداري
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حماضرات مقياس :تسيري املؤسسة
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المحاضرة الثانية :المدخل التقليدي لدراسة التسيير
مقدمة:

نتيجة للثورة الصناعية اليت ظهرت يف بريطانيا يف القرن الثامن عشر ،وانتشارها يف كل من فرنسا وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية
وما نتج عنها من إقامة مصانع كبرية احلجم ومنو القوى العاملة ،وزيادة حجم اإلنتاج الصناعي ،وتعقد العالقات الصناعية بني
القوى العاملة اجلديدة وإدارات املصانع ،واحتدام املنافسة بني خمتلف املنظمات وغريها من العوامل قد ساهم يف ظهور عدة أحباث
ودراسات لعدد من الباحثني ،وكان اهلدف منها وضع أساليب إدارية جديدة تنظم احلياة الصناعية ،وتعمل على حتقيق كفاءة
إنتاجية عالية ،ويف هذا السياق ميكن حتديد االجتاهات اليت تناولتها املدرسة التقليدية يف ثالث نواحي كاأليت:

 -0مدرسة اإلدارة العلمية:

إذا كانت اإلدارة قدمية قدم النشاط اإلنساين ،فان اإلدارة العلمية من دون شك وليدة القرن العشرين حبيث سبقتها إرهاصات بعض
املهندسني الذين حاولوا تطبيق املنهج العلمي يف أعماهلم ،ومنهم العامل الرياضي الربيطاين شارلز بابدج ( )1871-1792والذي

أشار إىل أمهية تقسيم العمل وإحالل اآللة حمل اإلنسان ،إال أن بروز اإلدارة العلمية يف شكلها املنظم كان على يد املهندس
األمريكي فريدريك تايلور ( )1915-1856الذي دعا إىل ضرورة الفصل بني واجبات العمال وبني واجبات اإلدارة يف كتابه
( )1930بأن أهم  ،)1930( The principle of Scientific Managementكما أشار يف مقدمة كتابه Shop Management
ما يهدف إليه هو:
أ .أن يظهر بواسطة أمثلة إيضاحية بسيطة حجم اخلسارة الكبرية اليت تتحملها الواليات املتحدة نتيجة عدم الكفاءة يف مجيع
األعمال اليومية.
ب .أن حياول إقناع رجال األعمال بأن عالج عدم الكفاءة املشار إليه يكون باإلدارة املنظمة الرشيدة بدل البحث عن الرجل
غري العادي أو اخليايل الذي يسري بكفاءة.
ج .أن يثبت أن اإلدارة السليمة هي علم حقيقي قائم على أساس قواعد وقوانني ميكن تطبيقها بشكل صارم لتعطينا نتائج
مذهلة.
ولقد أجرى تايلور سلسلة دراسات هتدف يف جمملها إىل:
 حتسني العالقة بني اإلدارة والعمال ،مما يلغي لديهم الشعور باالستغالل.

 توفري الوسائل العلمية إلدارة العمال ،واالستغناء عن احلركات غري الضرورية يف العمل.
 وضع املبادئ الضرورية اليت يسري وفقها املدير.
ولكن بالرغم من النجاحات اليت حققتها الدراسات اليت قام هبا تايلور إال أهنا قوبلت بالرفض من قبل النقابات بالرفض حبكم
االستنتاجات اليت أظهرت أن العامل ما هو إال آلة بيولوجية لتنفيذ خطط ومعايري إنتاجية طموحة ،وربطها باآلجر الذي هو متغري
تابع حلجم اإلنتاج ،ونسبة تنفيذ اخلطط املعيارية.
()6

()6

مصطفى حوحو وآخرون ،المنظمات المتعلمة " النشأة ،األهداف والتطور" ،الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2317 ،ص ص.42 -41 :
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 -9مدرسة العمليات اإلدارية:
يرى أصحاب هذه املدرسة أن اإلدارة هي ما يتواله املدير من ختطيط ،وتنظيم ،واختاذ القرارات ،وتنسيق ،ورقابة بصرف النظر عن
مستواه اإلداري ،وبصرف النظر عن نشاط املنظمة اليت يعمل هبا ،ففي نفس الوقت الذي بدأت فيه أسس ومبادئ اإلدارة العلمية
حتتل مكانتها يف الدراسات واألعمال اإلدارية يف الواليات املتحدة األمريكية كان هنري فايول يف فرنسا يقدم إسهاماته يف احلقل
اإلداري عن طريق مبادئ اإلدارة ،وعليه كان األول يف الكتابة عن نظرية اإلدارة التنظيمية ومؤسسها احلقيقي.

()7

إن أفكار تايلور اهتمت أكثر بتنظيم العمل يف الورشة اإلنتاجية ،أما أفكار العامل الفرنسي هنري فايول فركزت على اجلانب
اإلداري ،فلقد قام بتحليل واقرتاح وتصنيف وتنظيم نشاطات املؤسسات الكبرية ،ولقد اعترب فايول أول من قدم نظرية متكاملة
لإلدارة ميكن تطبيقها يف كل املتغريات ،وركز يف ذلك على ثالث نقاط وهي:
أ .إعداد اهليكل التنظيمي للمؤسسات باعتبار ان املؤسسة نظاما قائما بذاته ،وتقسيم العمل داخل املؤسسة إىل ستة
وظائف أساسية هي :الوظيفة املالية ،الوظيفة الفنية ،الوظيفة احملاسبية ،الوظيفة التجارية ،الوظيفة اإلدارية ،وظيفة األمن.
واعترب أن الوظيفة اإلدارية من أكثر الوظائف أمهية يف املؤسسة ،ومن أكثرها استحواذا على االهتمام يف تدريب األفراد.
ب .تقسيم اإلدارة إىل مخسة أنشطة مستقلة ،وهي ما يطلق عليها اليوم اسم وظائف اإلدارة (التخطيط ،التنظيم ،إصدار
األوامر ،التنسيق ،الرقابة).
ج .أوصى فايول باملبادئ اإلدارية األربعة عشر لتحقيق فعالية اإلدارة وهي :تقسيم العمل ،السلطة ،االنضباط ،وحدة
الرئاسة ،وحدة التوجيه ،إخضاع املصلحة الشخصية للمصلحة العامة ،املكافأة ،املركزية ،تدرج السلطة ،الرتتيب ،املساواة،
استقرار العمالة ،االبتكار (املبادأة) ،التعاون.
 -3التنظيم البيروقراطي:
خيتلف املفهوم الشائع للبريوقراطية عن املفهوم العلمي هلا فكلمة بريوقراطية مبعناها السليب مرتبطة باجلمود والروتني يف العمل ،واألداء
البطئ وتركيز الصالحيات يف أيدي أشخاص غري مناسبني ،كما تعين الفشل يف حتديد الصالحيات واملسؤوليات يف املؤسسة يف
شكل واضح ،والتهرب من حتمل املسؤولية أو نقلها أو التخلص منها ،ولقد تبىن هذا االجتاه عامل االجتماع األملاين ماكس ويرب
( )1923 -1864حيث استهدف وصف جهاز إداري مثايل مييز التنظيمات اإلنتاجية ،ويقوم على أساس التقسيم اإلداري والعمل
املكتيب ،وكيفية تأثري هذا اجلهاز على أداء املهام والسلوك التنظيمي ،ولقد اعتمد فيرب عناصر ميز بواسطتها التنظيم البريوقراطي
نلخصها فيما يلي:

()8

 حتديد االختصاصات الوظيفية يف املؤسسة بصورة رمسية يف ضمن إطار القواعد املعتمدة ،وأيضا ضمن التخصص وتقسيم
العمل.

 توزيع األعمال واألنشطة على األفراد بطريقة رمسية ،وبأسلوب حمدد وثابت مستقر لكل وظيفة.
( )7بغول زهري ،الوجيز في الفكر اإلداري ،خمرب التطبيقات النفسية والرتبوية ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر ،2311 ،ص ص.66 -65 :
()8

السيد فتحي الويشي ،األساليب القيادية واألخالق اإلدارية للموارد البشرية "استراتيجيات التغيير " ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.124 -120 :
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 ختويل الصالحيات ألعضاء املؤسسة لضمان سري األعمال واألنشطة وفق قواعد ،وأيضا حتديد نطاق اإلشراف لكل
مسؤول إداري.
 الفصل بني األعمال الرمسية ألعضاء املؤسسة وبني األعمال الشخصية وسيادة العالقات الرمسية بعيدا عن التحيز ،والعاطفة
وإعطائها الدور األساسي.
 تعيني األفراد العاملني يف املؤسسة وفقا للقدرة والكفاءة واخلربة الفنية يف النشاطات اليت يؤدوهنا مبا يتوافق وطبيعة األعمال
احملددة يف قواعد وأنظمة العمل.
 تقسيم املؤسسة على أساس التدرج اهلرمي أي التقسيم اإلداري على مستويات تنظيمية حمددة بشكل دقيق وحاسم.
 تعتمد يف التعامل مع األفراد العاملني على الوثائق واملستندات حيث يتم حفظ هذه الوثائق بطريقة يسهل الرجوع إليها.
 تتصف قواعد املؤسسة البريوقراطية بالشمول والعمومية والثبات النسيب.
 تتميز املؤسسة البريوقراطية بتحقيق األمن الوظيفي ألفرادها من خالل التقاعد " زيادة الرواتب" ،والعمل على إجياد
إجراءات ثابتة بالرتقية والتقدم املهين ،ورفع كفاءهتم الفنية.
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المحاضرة الثالثة :المدخل السلوكي لدراسة التسيير
مقدمة:

يركز املدخل السلوكي على اجتاهات وميول األفراد وسلوكياهتم وعمليات اجلماعة(العامل اإلنساين االجتماعي ال االقتصادي)،
واهتم بالتنظيم الرمسي وتأثريه على األفراد ،أي زيادة اإلنتاج من خالل تفهم األفراد والتفاعل معهم ،وبالتايل تعديل التنظيم مبا خيدم

أهدافه وفق قدرات األفراد.
 -0حركة العالقات اإلنسانية "دراسات الهاوثورن ":

يعترب التو مايو( )1949 -1883األستاذ واملستشار جبامعة هارفارد أول من بلور أفكار نظرية اإلدارة السلوكية ،حبيث أجرى جتاربه

حول تأثري ظروف العمل املادية على إنتاجية العمل والرضا الوظيفي يف مصنع ببلدة هاوثورن قرب مدينة شيكاغو ،وهو مصنع تابع
لشركة وسرتن إلكرتيك ،ومن أهم هذه التجارب :دراسات اإلضاءة  (1924كلما زادت اإلضاءة زاد اإلنتاج) ،دراسات التجميع
داخل غرفة االختبار  (1927معرفة تأثري إجهاد العامل على اإلنتاج) ،وتوصل مايو إىل فكرة أنه بصرف النظر عن التغيريات يف
ظروف العمل املادية فان سبب ارتفاع النتاج يف التجربتني هو نشوء وضع اجتماعي جديد نتيجة عاملني ومها:
 oالمناخ الجماعي :أي تشكل عالقات اجتماعية جديدة دفعت باألفراد إىل الرغبة حنو األداء اجلماعي.
 oنمط اإلشراف :وظهور روح املشاركة حبيث شعر األفراد باألمهية عند استشارهتم ،وإعطائهم معلومات ،وتفعيل
االتصال بينهم.
 -9نظرية الشخصية والتنظيم:

تبىن هذه النظرية كريس أرجريس بناء على انتقادات املبادئ الكالسيكية ،اليت اعتربها عائقا حيول دون حتقيق احلاجات البشرية
لألفراد ،مما خيلق صراعا وإحباطا وفشال لديهم ،ومن أمثلة ذلك:
 oتخصص المهمة :حبيث يعترب املدخل التقليدي بأن ارتفاع الكفاءة مرتبط بزيادة التخصص ،بينما يعتربه كريس
إعاقة لتحقيق الذات.

 oالتسلسل الهرمي :حبيث يعترب املدخل التقليدي بأن ارتفاع الكفاءة مرتبط بإحكام درجة التسلسل الوظيفي،
بنما يعتربه كريس عامل يكرس السلبية.
 oوحدة التوجيه ونطاق الرقابة واإلشراف :ففي الوقت الذي يعترب فيه املدخل التقليدي بأن ارتفاع الكفاءة بوجود
مشرف واحد ،وأنه كلما اجتهنا ألعلى تركز نطاق اإلشراف ،فان كريس يعتربه حدا للمبادرة وقتال لروح اإلبداع.

 -3نظرية الفلسفة اإلدارية:

كانت هذه الفرضية لدوغالس مايكريغور بناء على اعتقاده بأن هناك عوامل أخرى تؤثر يف السلوك التنظيمي باإلضافة إىل تلك
اليت تؤثر هبا املدير وفق مبادئ اإلدارة الكالسيكية السيما مبدأ السلطة ،تتمثل حسب رأيه يف وسائل أخرى للتأثري.
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وهبذا يضع حدا لالعتقاد السائد يف التوجه الكالسيكي بأن املصدر الوحيد للسلطة هو املركز الرمسي للمدير ،معتمدا مصادر أخرى
هلا وهي :الثروة ،العلم ،اخلربة ،القوة( اجلسدية والعقلية) ،وخمتلف امللكات الفردية واخلصائص النفسية مما جيعلنا أمام نوع ثاين من
()9

السلطة هي السلطة الرمسية.
ويرى ماكريغور بأن هناك اجتاهني لفهم فلسفة اإلدارة تضمن األول جمموعة من االفرتاضات السلبية واليت هي األساس لنظرية ،x
بينما تضمنت اجملموعة الثانية جمموعة افرتاضات تناقض األوىل واليت هي األساس لنظرية .y
وميكن تلخيص مضمون النظرتني يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :) 10مقارنة بين نظرية  xونظرية y
افرتاضات نظرية  yحول طبيعة اإلنسان

افرتاضات نظرية  xحول طبيعة اإلنسان
 -عن اإلنسان بطبيعته سليب وال حيب العمل.

 معظم الناس يرغبون يف العمل ويبذلون اجلهد اجلسميوالعقلي تلقائيا.

اإلنسان كسول وال يرغب يف حتمل املسؤولية يف العمل. يفضل الفرد دائما أن جيد شخصا يقوده ويوضح له ماذايفعل.

 مييل الفرد العادي للبحث عن املسؤولية وليس قبوهلا فقط. ميارس الفرد التوجيه الذايت والرقابة الذاتية من أجل الوصولاليت يلتزم باجنازها.

 يعمل الفرد إلشباع حاجات مادية ومعنوية ومنها حاجاتالتقدير وحتقيق الذات.
 يعترب العقاب أو التهديد به من الوسائل األساسية لدفع ميارس أعداد كثرية من األفراد درجة عالية من االبتكاريةاإلنسان للعمل.
 تعترب الرقابة الشديدة ضرورية على اإلنسان كي يعمل حيث واإلبداع يف العمل.ال يؤمتن الفرد على شيء هام دون متابعة وإشراف.
 يعترب األجر واملزايا املادية أهم حوافز العمل ،ويبحث الفردعن األمان قبل أي شيء أخر.

 -يرغب اإلنسان يف استغالل إمكانياته وطاقاته.

المصدر :خريي كتانه ،مدخل إلى إدارة األعمال " النظريات ،العمليات اإلدارية" منهج تحليلي ،الطبعة األوىل ،دار جرير للنشر والتوزيع ،األردن ،2337 ،ص58 :

( )9كامل المغربي وآخرون ،أساسيات في اإلدارة ،دار الفكر ،عمان ،األردن ،5991 ،ص.15 :
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المحاضرة الرابعة :النظريات الحديثة لدراسة التسيير
مقدمة:

حاولت النظريات احلديثة االستفادة من املداخل السابقة لدراسة التسيري ،وبلورة رؤية جديدة تتعامل مع اإلدارة من خالل عدة
مؤثرات ،مما ال يسمح بالرتكيز عل أحد اجلوانب على حساب اجلوانب األخرى ،وتتألف النظريات احلديثة من جمموعة من املدارس

اإلدارية ،واليت نشأت حديثا ومن أمهها :مدرسة النظم ،النظرية املوقفية ،اإلدارة اليابانية ،واملدرسة الثقافية ،واإلدارة باألهداف....
وغريها.
 -0مدرسة النظم:
يعترب الكيمائي والبيولوجي  Lndwi vonbertalanffyمؤسس النظرية العامة للنظم ،اليت تستند على تفسري وفهم حركة
الشخص ،الذي ينظر إليه كنظام متكامل حيتوي عدة أجزاء( أذن ،عني ،ذراع ،)...يؤدي كل منها وظيفته.
ويقصد بالنظام ":جمموعة من الوحدات املرتابطة اليت تستقبل مدخالت معينة من بيئتها فتقوم بعمليات معينة وتنتج خمرجات
لبيئتها".
وميكن تصور العالقات اليت تربط أجزاء النظام اإلداري على النحو التايل:
الشكل رقم ( :)13العالقات بين أجزاء النظام اإلداري
مدخالت المنظمة:عمليات التحويل :مخرجات المنظمة:
 املوارد األولية. -األموال.

– التجميع.
– التحويل.

– بضائع تامة.
– خدمات.
– عوائد.
– رواتب.

– التسويق.
 املوارد البشرية.– القوى العاملة.
 املعلومات و املعرفة.التغذية املرتدة
البيئة احمليطة :سياسية ،قانونية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية...اخل.

.

المصدر :شريف كامل شاهني ،نظم المعلومات اإلدارية للمكتبات ومراكز المعلومات " المفاهيم والتطبيقات" ،دار املريخ ،الرياض ،1994 ،ص.61 :

يتمثل دور اإلدارة يف ضبط ،تنفيذ ،رقابة ،تصحيح العمليات من جهة ،والتأقلم مع احمليط اخلارجي يف الوقت ذاته من جهة أخرى.
ويرى  Lndwiانه جيب على املدير استخالص عدة نتائج:
 البيئة هي من حتدد مصري املؤسسة. النظم الفرعية كاإلنتاج ،التسويق ،املالية...اخل ،تشكل يف جمموعها النظام الكلي للمؤسسة. بروز األثر التكاملي ،أي أن الكل اكرب من جمموع األجزاء املكونة له ،الن االجزاء التنظيمية تعمل بنجاح اكرب مع بعضهاالبعض.
 -جتنب الفناء الن التغذية العكسية حتافظ على استمرار املؤسسة.
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 -9النظرية الموقفية:
على العكس من نظرة املداخل السابقة ،فان املدير الناجح يف هذه النظرية هو من حياول فهم املوقف أو الظرف احلايل ،مث البحث
عن األفكار واألساليب اليت تساعد اإلدارة على حتقيق أهدافها وفقا لظروف معينة.
ففي الوقت الذي حتاول فيه املداخل السابقة الوصول إىل أفضل حل وتعميمه كنموذج ،فان ود وارد و لوارنس لورش ضمن املدخل
املوقفي ال يعتمدان تطبيق احللول العامة على طريقة الوصفات اجلاهزة ،بل معاجلة الوضعيات حالة حبالة.
وصحيح أن هذه النظرية تعطي حرية ومرونة ومبادرة اكرب ،لكنها تعطي الفرصة للمديرين لتقدمي اعتذاراهتم وتربيرات لفشلهم يف
التسيري.
 -3نظرية  zفي اإلدارة:

حاول أوليام أوشيأن يقارن بني ممارسات اإلدارة يف الواليات املتحدة ومثيلتها يف اليابان وتطبيقها يف األعمال اإلدارية هبدف زيادة
اإلنتاجية ،وكفاءة األفراد ،فالتطور الصناعي يف اليابان مت يف إطار املفهوم االجتماعي العائلي أو اإلقطاعي والذي أدىإىل تطور إدارة
املؤسسات ،وما مييز اإلدارة اليابانية استمرار العامل يف عمله مدى احلياة ،املشاركة يف اختاذ القرارات ،والعدالة يف املعاملة ،والعمل
اجلماعي ،واملسؤولية املشرتكة للجميع ،واالنضباط،وترابط بني األفراد ،اإلدارة باملشاركة ،وحلقات اجلودة.
وعلى هذا اقرتح أوشي منطا جيمع فيه بني اجيابيات كل من النمطني األمريكي والياباين ليقرتح منطا معدل اصطلح عليهباسمz
والشكل التايل يوضح أنواع املنظمات وفقا لنظرية .Z
الجدول رقم ( :)19المقارنة بين نمطي اإلدارة األمريكية واإلدارة اليابانية
النمط األمريكي

النمط الياباين

النمط األمريكي املعدل

التوظيف

قصري املدى

مدى احلياة

طويل املدى

صنع القرار

فردي

مجاعي

مجاعي

املسؤولية

فردية

مجاعية

فردية

الرتقية

سريعة

بطيئة

بطيئة

الرقابة

آليات واضحة

آليات ذاتية

ذاتية لكن مقاييس صرحية

املسار الوظيفي

متخصص

عام( عدة وظائف)

متخصص بدرجة متوسطة

اهتمام بالفرد

جزئي

كلي

كلي

المصدرGriffin, R. W, Management, 2ed, Boston, Mssachuesetts, Houghton MifflinCompany, 1987, p: 61. :

 -4المدرسة الثقافية:
تنطلق هذه املدرسة من اعتبار أن جناح أي منظمة يعتمد على الثقافة التنظيمية السائدة يف تلك املنظمة ،فثقافة املنظمة هي جمموعة
القيم السائدة واليت على أساسها متارس املنظمة نشاطها مثل اهليكل التنظيمي ،طبيعة وأسلوب الرقابة ،والسلوك اجلماعي،
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فالثقافيون يتجهون للنظر يف املؤسسات باعتبارها مصدرا لتحقيق الربامج الفكرية ،فهم يكررون نسبتهم الثقافية ،وترتبط النظرية
الثقافية بعلم النفس واالنثربولوجيا ،وهذا ميكن أن خيلق مناذج للمناقشات الثقافية واملؤسساتية مثل فحص التزام العمال يف املنظمات
اليابانية ،دراسة عالقة احلياة التنظيمية وعالقتها مع خصائص املداخل الرأمسالية واالشرتاكية.
 -5اإلدارة باألهداف:
ينسب هذا األسلوب إىل العاملني بيرت دراكر وجورج أوديفون ،ويتضمن هذا األسلوب االتفاق بني املدير العام للشركة ومدير أحد
األقسام يف الشركة على اجناز هدف معني خالل فرتة زمنية معينة ،وهكذا بالنسبة جلميع األقسام يف املنظمة حيث ركز على ضرورة
توجيه مجيع اجلهود حنو حتقيق أهداف املنظمة ضمن اآليت:
أ .حتديد اهلدف للمشروع.
ب .حتديد الفرتة الزمنية لالجناز.
ج .حتديد املوارد الالزمة لتحقيق اهلدف من مادية وبشرية ومالية ومعلومات.
د .توفري التوجيه واإلرشاد املستمر.
ه .متابعة وتقييم أداء الفرد حىت هناية حتقيق األهداف املنشودة.
و .حتديد احلوافز والعقوبات يف هناية الفرتة الزمنية لألهداف.
 -7إدارة الوقت:
هي أسلوب يلجأ إليه املديرون مبختلف املستويات اإلدارية الستثمار الوقت املتاح ،واستغالله من خالل البحث عن األساليب
والطرق اليت تؤدي إىل اجناز األهداف املسطرة يف أقصر وقت ،ويتمثل هذا األسلوب يف اإلدارة يف ختطيط وتنظيم الوقت هبدف
حتديد السبل الكفيلة بالقضاء على العوامل واملواقف اليت تسبب ضياع الوقت ،واحلد منها قدر املستطاع ،ويركز هذا األسلوب
اإلداري على أن الوقت من املوارد اهلامة الجناز األعمال ،وقد يفوهتا مجيعا يف األمهية نظرا ألنه مورد غري متجدد ،وعليه هذه النظرية
تعىن بتحديد مصادر أسباب ضياع الوقت.
وهناك أمثال كثري تؤكد على أمهية الوقت ،فيقال " الوقت من ذهب" و " الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك" ،ويقال باالجنليزية
.Time is life
ويف القران الكرمي يقول اهلل سبحانه وتعاىل " :يسئلونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس" صدق اهلل العظيم.
-6إدارة التغيير:

التغيري من حالة إىل حالة أخرى أو من وضع إىل وضع آخر حيدث للمنظمة نتيجة تأثريات خارجية ،أو هو جمموعة ردود الفعل اليت
تستهدف مواجهة ما حيدث من تغريات يف البيئة عمال على استعادة التوازن ،وأهم مربرات التغيري ما يلي:
أ .ملواجهة مشكالت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غريها؛
ب .إلثبات الذات وإظهار القوة؛
ج .لتجنب امللل والروتني والعمل بأكثر حيوية؛
د .لتحسني األداء ،وجعل املؤسسة أكثر تنافسية؛
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ه .الختصار الوقت ،وتقليل اجلهد ،وزيادة اإلنتاج ،وتعظيم األرباح؛
و .من أجل السمعة واإلبداع ،ولالستجابة للضغوط واملتطلبات الكثرية من قبل الرؤساء؛
ز .ملواكبة التقدم العلمي والتقين يف مجيع اجملاالت والعلوم.
-8اإلدارة باالستثناء:
اإلدارة باالستثناء أسلوب إداري حتدث عنه تايلور يف اإلدارة العلمية كأحد املبادئ األساسية يف الرقابة ،وقد قصد به تبسيط
عملية اإلدارة وإجياد عالقة توازن بني خمتلف عناصر اإلدارة ،مث تطور هذا األسلوب حديثا ليصبح أداة أساسية لتحديد
السلطات واملسؤوليات ،ولتحديد شكل التنظيم وأسلوب الرقابة.
واملفهوم العام لإلدارة باالستثناء هو أن العالقة بني املستويات اإلدارية يف اهليكل التنظيمي جيب أن حيكمها حتديد دقيق
للسلطات واملسؤوليات حيث تتحدد وظائف كل مستوى إداري ،ويرتك له ممارسة النشاط بدون تدخل من املستوى اإلداري
األعلى إال يف حالة حدوث احنرافات هامة عن الطريق املؤدي إىل حتقيق األهداف املخططة ،ولذلك ال حيتاج هؤالء املديرون
إىل إخبارهم بأن األداء يسري طبقا ملا هو خمطط ،أو حىت إخبارهم بأن األداء يتم يف إطار حدود معينة ذلك أن انشغال
املديرين بالتفاصيل واإلجراءات سوف يكون على حساب عالج مشاكل إدارية أكثر أمهية ال ميكن تفويض قراراهتا إىل
مستويات إدارية أدىن.
-2إدارة الجودة الشاملة:
هي تلك اجلهود واألنشطة اليت تستهدف حتسني شامل لكافة عمليات وأنشطة ووظائف املؤسسة ،وذلك بالرتكيز على تلبية رغبات
ومتطلبات العميل ،فهي فلسفة إدارية تستهدف التحسني والتطوير الدائم والشامل لكافة عمليات وأجزاء التنظيم بغرض حتقيق
املطابقة مع رغبات وحاجات العميل ،فهي تشمل الفرد والوظيفة والتنظيم ككل مبختلف أجزائه ،ونشري هنا أن الفرق بني االيزو
وهذا املفهوم يف كون أن االيزو عبارة عن شهادة عاملية حتتوي على جمموعة من املواصفات واملعايري الدولية وهي متس نظم
العمليات ،كما أن التغيري والتحسني يكون هنا بغرض احلصول على الشهادة ،أما اجلودة الشاملة فهي تدرس رغبات العميل هبدف
إحداث تغيري وتطوير شامل ومستمر مبين على إرضاء العميل ،فهي عبارة عن ثقافة وفلسفة تعرب عن التغيري واالرتقاء الشامل
واملستمر ،كما أن اجلودة الشاملة هي طوعية وقناعة لدى خمتلف اإلدارات واألقسام واألفراد داخل التنظيم هتدف للوصول إىل
مستوى اجلودة العاملية.

()10

()10نعيم الظاهر ،مدخل إلى اإلدارة ،الطبعة األوىل ،دار عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،إربد ،األردن ،2317 ،ص ص.24 -20 :
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المحور الثالث :وظائف اإلدارة الرئيسية
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المحاضرة الخامسة :وظيفة التخطيط بالمؤسسة
مقدمة:

لكل منظمة إدارية وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة ،أو أي مؤسسة اقتصادية هدف أو جمموعة من األهداف حمددة وواجبة التنفيذ
فالتخطيط هو الوظيفة األوىل يف العملية اإلدارية حيث حتدد فيه اإلدارة ما تريد أن تعمل ،وماذا جيب عمله؟ وأين؟ وكيف؟ وما هي

املوارد اليت حتتاج إليها إلمتام العمل ،وذلك عن طريق حتديد األهداف ووضع السياسات ومتيم الربامج ،مث حتديد اإلجراءات
والقواعد الالزمة يف إطار زمين حمدد يف ضوء التوقعات للمستقبل ،والعوامل املؤثرة فيه.
 -0تعريف التخطيط:
التخطيط هو أسلوب علمي جييب على ماذا ننتج من سلع وخدمات وملن ،وكيف ومىت وبكم ننتجها ،فالتخطيط هو " جمموعة
املهام اإلدارية اليت هتدف إىل حتديد األهداف املستقبلية للمؤسسات ،وطرق حتديد هذه األهداف".
وقد استخدم املهندس الفرنسي هنري فايول الذي يعد من جيل رواد علم اإلدارة يف الداللة على التخطيط اصطالح
 prévoyanceأي تنبؤ بدال من اصطالح  ، planificationإذ يقول هنري فايول" :إن التخطيط هو يف الواقع عملية تنبؤ
مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد الكامل ملواجهته"

()11

 -9أهمية التخطيط:
 مواجهة ظروف التغيري وعدم التأكد :أصبح التخطيط أمرا ضروريا ملواجهة التغيري وعدم التأكد الذي ينطوي عليه املستقبل،فاملدير ال يستطيع أن يضع أهدافه فقط ،وإمنا عليه أن يعرف طبيعة الظروف املستقبلية ،والتغريات احملتملة والنتائج املتوقعة وعالقة
كل ذلك بأهدافه.
 مساعدة املوظفني يف الرتكيز على أهداف املؤسسة :تتطلب العملية التخطيطية من املديرين التعريف بأهداف املؤسسة ،وإشراكالعاملني يف ذلك ،ومنه إمكانية إجراء عملية الربط بني ما يقومون به (الوسائل) وبني األهداف النهائية للمؤسسة بكفاءة أكرب.
 حتقيق الوفرات االقتصادية :يتضمن التخطيط حتديد األهداف املرجوة حتديدا أفضل ،والوسائل والطرق الواجب إتباعها لتحقيقتلك األهداف ،وهذا يؤدي إىل اختصار وتوفري الوقت واجلهد ،وبالتايل خفض التكاليف ومنع اإلسراف ،وحسن استخدام املوارد
املادية والبشرية املتاحة للمنظمة.
 التخطيط يسهل عملية الرقابة :إن التخطيط الفعال ميكن املديرين من تصميم أنظمة جيدة للرقابة وتقييم األداء يف املؤسسة ألنالرقابة تعتمد على تقييم األداء ،ومعرفة مدى حتقيق األهداف املسطرة واملوضوعة يسهل عملية الرقابة.
 حتديد واقع املنظمة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها ،وتقرير األوليات حسب أمهيتها مع اختيار الطريقة والوسائل املناسبة منبني البدائل املتاحة لتحقيق اهلدف.
 يساعد التخطيط على تنسيق اجلهود بني خمتلف الدوائر واألقسام والعاملني فيها ،ويتأتى ذلك لكونه يوفر التوجيه الالزم للمعنينيمن حيث معرفتهم باألهداف املتوخاة حبيث يعرف كل شخص وعلى خمتلف املستويات دوره يف حتقيق تلك األهداف.

( )11غول فرحات ،مدخل إلى التسيير ،دار اخللدونية ،القبة القدمية ،اجلزائر ،2312 ،ص.73 :
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 متابعة وتقييم األداء :يساعد التخطيط على تقييم األداء ،ويرفع من الكفاءة والفعالية اإلدارية ،ويرشد املدير والقادة إىل القراراتالصائبة ،ومتابعة أو تقييم اخلطة يكون على شكل دوري يف هناية كل يوم أو كل شهر أو كل سنة ،أو على شكل دائم يسري
بالتوازي مع خطوات التنفيذ أوال بأول.
 -3مبادئ التخطيط:
مبدأ أولوية التخطيط :التخطيط جيب أن يسبق كل الوظائف اإلدارية األخرى ،وذلك ألن التخطيط يبدأ بتحديد األهداف

وطرق حتقيقها ،فهو يسهل القيام بالوظائف اإلدارية األخرى من تنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق لذلك جيب أن تعطى للتخطيط
()12

األولوية.

مبدأ شمولية التخطيط :وهو أن يكون التخطيط شامال لكل املستويات اإلدارية باملنظمة ،وال يقتصر على اإلدارة العليا مع مراعاة
مبدأ تدرج التخطيط ،والذي يعين تدرج يف الشمول ويف األمهية ،ويف املدى الزمين ويف املعلومات ويف التكلفة فكلما عدنا ألعلى
اهلرم اإلداري كلما زاد مشول ونطاق أمهية التخطيط ،وازدادت املدة اليت يعطيها والعكس بالعكس.

مبدأ الكفاءة والفعالية:أي أن تكون املقارنة بني العائد والتكلفة اجيابية حنو وباجتاه اخلطة املوضوعة ،وأما الفعالية بالنسبة للتخطيط
فتقاس بالقدر الذي يسهم به يف حتقيق األهداف املرجوة.

مبدأ االلتزام في التخطيط :أي ربط اخلطط بالزمن والوقت يف كل جزئية من جزئياهتا.
مبدأ المشاركة في تحقيق األهداف:أي إشراك كافة املشرفني على تنفيذ اخلطة يف صياغة ورسم تفصيالهتا ومقوماهتا ،إذ أهنم
أدرى الناس مبا قد يتعرض سياسة وأساليب تنفيذ اخلطة من صعوبات ومشاكل عند التطبيق.
مبدأ مرونة التخطيط :جيب أن يكون التخطيط مستمرا لالستجابة للتغريات السريعة اليت حتدث يف بيئة األعمال حبيث ميكن
تعديل اخلطة عند حدوث طارئ أثناء التنفيذ مثل احلروب أو الفيضانات وغريها.
واقعية التخطيط :أن يكزن التخطيط علميا وواقعيا مبنيا على التنبؤ العلمي السليم ،وذلك عند حتديده لألهداف ووسائل حتقيق
تلك األهداف حبيث يتفق التخطيط مع واقع وظروف وموارد وإمكانيات املنظمة املادية والبشرية.

 -4مراحل عملية التخطيط:
أ -التعرف على الفرص المتاحة :حيث أن اخلطوة األوىل يف عملية التخطيط هي حماولة التعرف على املشاكل املتوقعة يف

املستقبل ،مث دراسة هذه الفرص دراسة كاملة ملعرفة جوانب القوة والضعف فيها ،وتتم دراسة الفرص من خالل معاجلة العوامل
احمليطة باملنظمة ،ومعرفة طبيعة السوق ،ومعرفة رغبات العمالء واملستهلكني ،وظروف البيئة مثل الكفاءات ونوع اآلالت واملعدات.

ب -تحديد األهداف :تعترب األهداف مزيج من الغايات الواقعية اليت تصبو املؤسسة إىل حتقيقها ،واألهداف تعكس مدى قدرة
املؤسسة على التفاعل مع احمليط ،ويعترب حتديد األهداف أساس العملية التخطيطية ،وميكن إمجال فوائد حتديد األهداف مبا يلي:
 تساعد األهداف على رفع مستويات العاملني من خالل ربط أهدافهم مع أهداف املنظمة.
 تعطي األساس الذي يتم على أساسه توجيه جهود العاملني.
()12مراد حسني العلي ،مبادئ اإلدارة ،الطبعة األوىل ،دار عيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2315 ،ص49 :
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 تساعد على وضع خطط متكاملة ومتناسقة مع بعضها.
 تساعد على التنبؤ بالسلوك واألحداث املستقبلية.
 تساعد على تقييم القرارات املتخذة.
ج -وضع الفروض التخطيطية :إن املرحلة الثالثة هي وضع الفروض اليت متثل املستقبل الذي على أساسه ستوضع الفروض
التخطيطية ،أي بعبارة أخرى البيئة اليت ستعمل فيها اخلطط ،وهلذا فالتنبؤ ضروري لوضع الفروض التخطيطية.

د -وضع البدائل :ويقصد هبا جمموعة الوسائل أو السبل املتاحة أمام اإلدارة لتحقيق األهداف بالكفاءة والفعالية املطلوبة ،وتكون
عبارة عن خطط ووسائل متعددة عند استخدامها من املتوقع أن توصلنا إىل األهداف املتوخاة.

()13

ه -تقييم البدائل :بعد حتديد أفضل البدائل واختيار نقاط القوة والضعف فيها تأيت اخلطوة التالية ،وهي تقييم البدائل عن طريق
وزن العوامل املختلفة على ضوء الفروض واألهداف ،ومقارنة بعضها ببعض.
و -اختيار البديل المناسب :بعد تقييم البدائل املتوفرة تأيت مرحلة اختيار البديل املناسب الذي سيحقق األهداف بأقل خماطر

واقل التكاليف وأعلى عائد ،والذي حاز على رضا وقبول األفراد القائمني على عملية التنفيذ ،ومن مث حتديد األنشطة واألعمال اليت
جيب القيام هبا لوضع البديل املختار موضع التنفيذ.

ي -تنفيذ التخطيط:ويتم يف هذه املرحلة التحقق من أن كل شيء يسري وفقا للخطط املوضوعة.
 -5أنواع التخطيط:
الجدول رقم ( :)13أنواع التخطيط
المعياراألنواع
حسب التأثري

اسرتاتيجي

تكتيكي

تشغيلي

-

-

حسب الزمن

طويل املدى

متوسط املدى

قصري املدى

-

-

حسب الوظيفة

ختطيط اإلنتاج

التخطيط املايل

ختطيط القوى

ختطيط الشراء

ختطيط التسويق

العاملة

والتخزين

حسب مستوى
التخطيط

التخطيط القومي

التخطيط القطاعي التخطيط اإلقليمي

المصدر :علي فالح الزعيب ،عبد الوهاب بن بريكة ،مبادئ اإلدارة " األصول واألساليب اإلدارية" ،الطبعة األوىل ،دار املناهج ،األردن ،2310 ،ص159 :

.
()13

معن حممود عياصرة ،مروان حممد بين امحد ،القيادة والرقابة واالتصال اإلداري ،الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2338 ،ص.49 :
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 -7مضامين وظيفة التخطيط:
حتديد جمموعة األهداف املطلوب حتقيقها مستقبال.

املدير
المضامين:
 التنبؤ باملستقبل.
 تقييم مستوى املوارد واإلمكانات املتاحة.
 توضيح مسارات الوصول لألهداف.

 حتديد السياسات واإلجراءات وقواعد العمل.
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المحاضرة السادسة :وظيفة التنظيم بالمؤسسة
مقدمة:

إذا كانت املنظمات مسة من مسات اجملتمع الصناعي احلديث ،فان التنظيم قدمي قدم اإلنسان ذاته ،ورصد بسيط لتصرفاتنا ابتداء

من االستيقاظ إىل أخر اليوم كفيل بان نعي ضرورة التنظيم ،بل هو سلوك متكرر عن وعي أو غري وعي منا ،كرتتيبنا ألولويات
معينة (أهم،مهم ،اقل أمهية) أو(مستعجل،مؤجل)،أو ختصيص فرتات حمددة ألعمال حمددة على سبيل املثال.
 -0تعريف وظيفة التنظيم:
التنظيم هو الوظيفة الثانية من سلسلة وظائف اإلدارة ،جبمع املهام واألنشطة املراد القيام هبا يف وظائف أو أقسام وحتديد السلطات
والصالحيات ،والتنسيق بني األنشطة واألقسام وتوحيد اجلهود وفق تشكيل يتناسب وإمكانيات املنظمة املادية والبشرية واملالية مع
أهدافها املوضوعة.
ويعرف أيضا على أنه " اإلطار الذي يتم يف حدوده جتميع جهود مجاعات العمل ،وترتيبها وتنسيقها لتعمل من اجل حتقيق أهداف
املنظمة واألفراد العاملني هبا ،وتزويدهم باالختصاصات والصالحيات الالزمة ملساعدهتم على أداء مهام وظائفهم".

()14

 -9أهمية وظيفة التنظيم:
 يساعد التنظيم على استقرار املنظمة واستمرارها يف عامل األعمال ،وذلك بإجياد مناخ تنظيمي خال من التوتر يساعد على
حتقيق األهداف.
 جتنب االزدواجية أو التعارض يف األعمال من خالل حتديد واضح لالختصاصات ،واملسؤوليات بني الوحدات اإلدارية
والوظائف اليت تتكون منها.
 إنشاء قنوات االتصال الرمسية وغري الرمسية بني األجزاء التنظيمية ،وخاصة يف عملية اختاذ القرار ونقله إىل اجلهات املعنية يف
كافة نشاطات املنظمة.
 حتقيق التنسيق اجليد بني الوحدات اإلدارية اليت تتكون منها املنظمة ،وكذلك بني املوظفني أنفسهم.
 -3الفرق بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي:

 التنظيم الرمسي هو تنظيم مقصود لألنشطة والعالقات بينها بغرض حتقيق هدف سبق حتديده ،وذلك وفق مبادئ حمددة.
 التنظيم غري الرمسي يهتم بالدوافع واالعتبارات اخلاصة باألفراد النابغة من احتياجاهتم ،واليت ال ميكن اإلفصاح عنها بطريقة
رمسية ،كون هذا األخري يهتم مبا هو كائن على خالف األول الذي يهتم مبا جيب أن يكون.

 -4مبادئ وظيفة التنظيم:
لقد اعترب فايول أن التسيري يكون فعاال إذا قام على مبادئ حمددة ،ويف هذا اإلطار حدد فايول املبادئ األربعة عشر األساسية
للتسيري وهي كما يلي :
( )14فيصل حممود الشواورة ،مبادئ إدارة األعمال ،الطبعة األوىل ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ,2310 ،ص.107 :
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تقسيم العمل :جيب ختصيص العمال من أجل احلصول على اخلربة ،وزيادة إنتاجية األفراد حيث أن تقسيم العمل يسمح بتحقيق
()15

أكرب قدر من اإلنتاج بأقل التكاليف: .
توازن السلطة واملسؤولية :هذا املبدأ يعرتف حبق القيادة للرئيس مقابل ذلك الواجب عليه حتقيق النتائج املرجوة ،والفكرة البسيطة
حسب فايول هي أنه ال مؤسسة أو هيئة بإمكاهنا تقدمي أداءات جيدة دون أن تقوم بوضع توازن بني السلطة واملسؤولية ،ومن
املعاين الكثرية هلذا التوازن وهو أساس مركزي أن من يقرر وجب أن يكون مسؤوال عن نتائج قراراته.

()16

 االنضباط :مبعىن ضرورة احرتام التعاقدات املربمة ما بني املنظمة وخمتلف األفراد.

 وحدة القيادة :ينص هذا املبدأ على أن كل مرؤوس خاضع لرئيس واحد فقط ،وال ميكن أن توجد ازدواجية يف القيادة.
 وحدة اإلدارة :جيب على اإلدارة بذل اجلهود من أجل التنسيق ،وذلك لتحقيق األهداف احملددة.

 إخضاع املصلحة الشخصية للمصلحة العامة :حيث أن حتقيق أهداف املنظمة أوىل من حتقيق املصاحل الشخصية لألفراد.
 األجر :جيب أن يكون األجر مطابقا للخدمات املقدمة من طرف املوظفني.
 املركزية :سلطة اخذ القرار تسلم إىل اإلطارات العليا واإلطارات الوسيطية.
 التدرج اهلرمي :التدرج ضروري يف املؤسسة لكن مع وجود نظام لالتصال األفقي بني األفراد.

 النظام :مبعىن املبدأ الذي نادى به تايلور" :الرجل املناسب يف املكان املناسب " حيث أنه من الواجب إعطاء كل موظف
دورا حمددا به.
 العدالة :حبيث طريقة تسيري العمال حتتم ضرورة وجود عدالة يف املعاملة.

 استقرار العمالة :يعترب عامل جناح املنظمة حيث أن معظم املؤسسات املتطورة تتميز باستقرار أفرادها.
 روح املبادرة :مبعىن حرية الكاملة يف طريقة أداء العمل.
 الوحدة بني األشخاص :واليت تؤمن شروط عالقات حسنة على مستوى املؤسسة.
 -5مراحل إعداد الهيكل التنظيمي:

()17

مير إعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة بعدة مراحل أمهها هي:
أ .حتديد األهداف األساسية للمنظمة اليت ستتوجه هلا كافة اجلهود لتحقيقها ،وكذلك حتديد األهداف الفرعية ،إذ أن عملية
حتديد األهداف تساعد يف حتديد االحتياجات التنظيمية ،واليت تؤثر على اختيار اهليكل التنظيمي املناسب.
ب .حتديد أوجه النشاط الالزمة للوصول لألهداف األساسية والثانوية ألن هذه النشاطات هي مبثابة الوسائل أو األدوات اليت
تؤدي إىل حتقيق األهداف.
ت .تقسيم أوجه النشاطات إىل أنشطة رئيسية وأخرى فرعية ،وجتميع هذه النشاطات يف وحدات تنظيمية مناسبة ملوارد املنظمة
وإمكاناهتا وظروفها.
()15

Hounounou Albéric, 100 Fiches pour comprendre la gestion des entreprises, Bréal, 2005, p p : 12- 13.

( )16لعمريي عبد احلق ،حلول مفتاحية لتحسين طرق التسيير ،ترمجة خالد بليمان ،منشورات الوطن اليوم ،سطيف ،اجلزائر ،2317 ،ص.11 :

( )17عمر الطروانة ،استراتيجيات اإلدارة الحديثة ،الطبعة األوىل ،دار البداية ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ،2312 ،ص ص.121 -123 :
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ث .حتديد اختصاص كل وحدة تنظيمية ،والقيام بإعداد وصف وظيفي لكل وظيفة يف الوحدة التنظيمية يوضح واجباهتا
ومسؤولياهتا وصالحياهتا ،والشروط الالزم توافرها يف الفرد شاغلها وإسناد الوظائف إىل أفراد مؤهلني مناسبني مع إعطائهم
الصالحيات والسلطات اليت متكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
ج .حتديد السلطات واملسؤولية بني خمتلف الوحدات التنظيمية ،وذلك هبدف خلق املناخ املالئم لتحقيق التنسيق والتعاون يف
تركيز اجلهود ،والقضاء على التداخل واالزدواجية يف عمل الوحدات التنظيمية ،وجيدر بنا هنا التفرقة بني السلطة واملسؤولية
كما يلي:
السلطة :هي حق إصدار األوامر والقدرة على احلد من االختيار ،وتستمد السلطة من عدة مصادر بعضها رمسي كملكية املشروع،
أو رئاسة جملس إدارة ،وبعضها مستمدة من املرؤوسني كاملهارة واخلربة ،لذا فاملدير الكفء هو الذي يستمد سلطته من أكثر من
مصدر.
المسؤولية :هي التزام الفرد بشكل مالئم حني أدائه بعض الواجبات لتحقيق نتائج معينة ،واملسؤولية نوعان:
 عامة :تشمل عدة أعمال ،إال أهنا تتسم بعدم الوضوح وإثارة اخلالفات.

 حمددة :وهي اليت متنح لفرد واحد أو أداء عمل معني فقط ،تنقضي حني اجنازه ،وهذا ما جيعلها غري كاملة وقصرية
األجل.
أما نطاق اإلشراف :يعرف نطاق على انه جمموعة املرؤوسني التابعني لرئيس واحد ،حيدده فايول مثال بأقل من 6
مرؤوسني ،وكونتز من  0إىل  7مرؤوسني.
ح .حتديد الوظائف اإلشرافية والتنفيذية داخل كل وحدة من الوحدات التنظيمية باملنظمات.
خ .إعداد اخلريطة التنظيمية والدليل التنظيمي للمنظمة.
 -7أهداف الهيكل التنظيمي:

اهليكل التنظيمي يوضح باخلرائط ،ويصمم بالطريقة اليت جتعل يف اإلمكان التوصل عن طريقه إىل األهداف اليت يسعى إليها
نشاطنا ،ومن األهداف األساسية للهيكل التنظيمي نذكر ما يلي:
 حتديد املسؤوليات الوظيفي حبيث يضمن سالمة العالقات التنظيمية ،ويضمن سالمة عالقات الفرد باآلخرين.
 حتقيق التنسيق بني جهود األفراد ،واالستفادة القصوى من اإلمكانيات.
 حتديد الصالحيات واالختصاصات املخولة لإلدارة واألقسام حتديدا واضحا.
 تقليل الصراع وذلك من خالل إبعاد الوحدات االستشارية من التورط يف العملية التنفيذية.
 األساس فيه ان الفرد ال يستطيع أن يقوم بكل األعمال مبفرده ،ولذا تقوم عالقات األفراد فيه على التعاون مع غريهم.

-6مزايا وعيوب تقسيم العمل :وتتمثل فيما يلي:
مزايا تقسيم العمل:

 يساهم يف تبسيط املهام ،زيادة القدرة على التعمق يف العمل.
 يساعد على إمكانية التعلم واإلملام واكتساب اخلربة واملهارة عن طريق التدريب.
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 تقسيم العمل ضروري لزيادة كفاءة اإلدارة ،وزيادة اإلنتاجية وجودهتا.
عيوب تقسيم العمل:

 يكرس التكرار وامللل من العمل.
 مشكلة اجلمود وعدم الرغبة يف التطوير والتجديد والتغيري.
 يرجع الكثري من املهتمني باإلدارة قلة الرضا الوظيفي إىل التخصص الوظيفي
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المحاضرة السابعة :القيادة اإلدارية في المؤسسة
مقدمة:

القيادة هي املورد األهم واألندر يف املؤسسة وهي موجودة يف مجيع مستويات املؤسسة حيث أن املؤسسات يف مجيع مستوياهتا
حباجة إىل قادة يلهمون اآلخرين ليقدموا أفضل ما لديهم ،ويتحملون املسؤولية وينجزون املهام واألعمال ،وينبغي على قادة اليوم أن
يكونوا أكثر وعيا بذاهتم ،وأن يكونوا على نطاق واسع من املهارات والقدرات والصفات ،وأكثر متتعا بسرعة البديهة والذكاء.

 -0تعريف القيادة اإلدارية:

القيادة اإلدارية هي قدرة القائد على التنسيق مع جمموعات خمتلفة من األشخاص يف العمل ،والتعامل مع املهام املختلفة يف بيئة
متغرية وغرية مستقرة فيقدم القادة االجتاه والرؤيا اليت متكنهم من القيام بالعمل باملؤسسة على أكمل وجه ،وتستمد القيادة قوهتا من
القيم واملبادئ ،فالقادة الفعالون هم دائما على اتصال مبوظفيهم ويهتمون بقيمهم ومعتقداهتم ومشاعرهم وعواطفهم ،وخيلقون بيئة
قوامها االحرتام املتبادل ،ولديهم القدرة على ترغيب األشخاص يف االنضمام إليهم لتحقيق األهداف ،وأيضا كسب ثقتهم
ليتبعوهم ،فالقيادة هي ذات اجتاه مستقبلي ،وذلك جيعلها أهم عامل لنجاح املؤسسات على املدى البعيد ،كما عرفت القيادة
بأنها " القدرة الفائقة على توحيد وتنسيق الرقابة على اآلخرين بقصد تحقيق الهدف العام للمنظمة ،وذلك عن طريق التأثير

والنفوذ على المرؤوسين الذين يتبعون رئيسهم عن رضا واقتناع ،أو باستعمال السلطة الرسمية عند الضرورة ".

() 18

 -9صفات الشخصية القيادية:
الصفات الشخصية :العدالة ،حسن املظهر ،نظافة اليد ،القدرة على التخطيط ،اللياقة البدنية ،حتمل املسؤولية ،التعاطف،
() 19
الشجاعة ،االتصاف بالكرم ،سرعة القراءة ،الصرب وضبط النفس ،اختاذ القرار.
الصفات األخالقية :املرونة ،الدقة يف املواعيد ،حسن االستماع ،التمسك بالفضيلة ،ماض نظيف،احلزم ،التواضع ،الصدق،
احللم ،الشورى ،الرمحة واإلحسان ،الرتفع عن احلقد ،نكران الذات ،حسن استخدام الفكاهة.
الصفات المعرفية :التفاعل ،الفصاحة والبيان ،استمرار احلماس ،الرتاجع ،القدرة على اإلقناع ،بعد النظر ،معرفة األفراد ،رضا
العاملني ،إدارة الوقت ،الذكاء ،اإلميان باملهمة.
 -3الفرق بين القيادة واإلدارة:
الجدول رقم ( :)14الفرق بين القيادة واإلدارة.

عالم القائد
عالم المدير
إعطاء العاملني القوة والسلطة.
استغالل املوارد املالية ،و املادية والبشرية.
مهامه الرئيسية هي حتديد اهلدف وخلق الرؤية والقيم املشرتكة.
مهامه الرئيسية هي التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه والرقابة.
يستمد مشروعية سلطته من املنصب الذي يشغله ،وما خيوله له من يستمد مشروعيته من الثقة اليت يعطيها له اآلخرون بسبب ما يتصورونه
فيه من كفاءة وأمانة.
سلطات.
يفعل الشيء الصحيح.
يفعل األشياء بطريقة صحيحة.

المصدر :فليب سادلر ،القيادة ،ترمجة هدى فؤاد ،الطبعة األوىل ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،مصر ،2338 ،ص.47:

()18إيهاب صبيح حممد زريق ،اإلدارة األسس والوظائف ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،مصر ،2331 ،ص ص.152 -151 :

( )19عزات كرمي عدوان ،العالقة بين القيادة وإدارة األزمات "دراسة ميدانية " ،الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2310 ،ص ص.73 -69 :
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 -4أنماط القيادة:
يقصد بالنمط القيادي األسلوب الذي يستخدمه القائد بتوجه ذايت منه لقيادة مرؤوسيه ومحلهم على أداء املهمة وخيتلف هذا
التوجه من شخص آلخر من حيث مدى االهتمام بالعنصر البشري ،أو باألداء أو باإلنتاج ،أو هو جمموعة من السلوكيات املميزة
للفرد بغض النظر عن املوقف ،فما يفعله القائد حيدد مدى حسن قيادته ،ويتفق املهتمني على تصنيف األمناط القيادية إىل أربعة
أمناط:

() 20

ا-القيادة الديمقراطية :قيادة مييل فيها القائد إىل تفويض بعض سلطاته ملرؤوسيه ،كما يعتمد على االهتمام بالعالقات اإلنسانية
بني األفراد ومشاركتهم مجيعا يف اختاذ القرار ،فالقائد الدميقراطي يستأنس بآراء أتباعه وحيرتم مقرتحاهتم وأفكارهم ،ويقدم هلم

املعلومات واإلرشادات الالزمة ،ويلعب دورا فعاال يف تنمية االبتكار واإلبداع ،وحتقيق التعاون والعمل بروح الفريق .ب -القيادة
األوتوقراطيـة :قيادة مييل فيها القائد إىل استخدام السلطة الرمسية كأداة يتحكم بواسطتها ،ويضغط على مرؤوسيه إلجبارهم على

القيام بأعمال وفقا إلرادته وأهوائه ،وعادة ما يستخدم أسلوب والتهديد لتنفيذ ما يريده  ،فهو ال يثق يف قدرات ومهارات مرؤوسيه

وال يهتم بآرائهم وأفكارهم وهو الذي حيدد األهداف وسبل حتقيقها.
ج -قيادة عدم التدخل :قيادة تعطي احلرية الكاملة للمرؤوسني يف حتديد أهدافهم وحتقيقها ،واختاذ القرارات املتعلقة هبا ،فالقائد
هنا ليس له دور بناء بل دوره سليب متاما يقتصر على جمرد إحالة املشكالت ملرؤوسيه للقيام بدراستها ،واختاذ قرار بشأهنا ،وبالتايل

فإن تأثري القائد على املرؤوسني يكاد يكون منعدما وينجح هذا األسلوب فقط عندما يتعامل القائد مع أفراد ذوي مستويات عقلية
وعلمية كما يف مؤسسات األحباث.
د -القيادة االستشاريـة (التشاركيـة) :جند هنا أن القائد االستشاري هو الذي يشارك ويستشري األفراد العاملني ،ويناقشهم يف
كثري من املشاكل ،وقد يصل معهم إىل احللول واليت على إثرها يتخذ القرار إذن ميتاز هذا النمط باحلصول على قبول ورضا األفراد
مبشاركتهم بدرجة عالية ،إذ يركز على األفراد لكن يهتم بدرجة بسيطة بالعمل هذا من جهة ،إال أن هذا القائد قد يتخذ القرار
الذي يراه مناسبـا ،أي مبعنـى ال يتخذ قـرار اجلماعة من جهة أخرى.
 -5مصادر قوة القائد اإلداري:
غالبا ما يثار تساؤل عن ماهي مصادر القوة اليت يستخدمها القائد اإلداري يف تأثريه على مرؤوسيه؟ وهناك جمموعة من املصادر اليت
يستخدمها القائد للتأثري على مرؤوسيه ميكن توضيحها كما يلي.)21(:
أ .مصدر التأثير النابع من استخدام أساليب الضغط:
إن املبالغة يف استخدام هذا النوع من األساليب يؤدي إىل نتائج عكسية إذا ما شعرت اجلماعة باخلطر وتضامنت يف الوقوف حبزم
وإصرار يف مواجهة هذا اخلطر.

( )20ثابت عبد الرحمان محمد إدريس ،إدارة األعمال ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،5001 ،ص.55 :
()21

أحمد عبد الرحمان الشميري ،مبادئ إدارة األعمال ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .552-551
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أ .مصدر التأثير الشخصي:
ويعتمد أساسا على الصفا ت والسمات الشخصية اليت ميتلكها الفرد من قوة الشخصية ،القدرة على اإلقناع ،مستوى اخلربة
واملهارة اليت يتمتع هبا ،قدرته على جذب اآلخرين ،اللياقة والكياسة يف احلديث.
أ .مصدر السلطة النظامية:
تعترب أوىل الوسائل املستخدمة يف املؤسسة وهي التأثري على املرؤوسني باستخدام السلطة املمنوحة له حبكم عمله واملركز
الرئاسي الذي يشغله يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة وهذه السلطة الرمسية يتمكن من خالهلا القائد من توجيه األفراد ،واختاذ
القرارات اليت حتدث التأثري وحتقق اإلجناز املطلوب.
ب .مصدر منح التقدير المالي:
إن تأثري القائد على مرؤوسيه يتوقف على مدى اعتمادهم على قائدهم يف احلصول على التقدير املايل ،فاملرؤوس الذي
يعمل على تنفيذ قرارات القائد وتعليماته ،يستطيع احلصول على التقدير املايل يف صورة زيادة يف األجر ،أو عالوة إستثنائية ،أو
غريها ،وعلى العكس من ذلك ،أن املرؤوس الذي ال يلتزم بتعليمات رئيسية حيرم منها.
ج .مصدر الخبرة والمهارة:
ال بد أن يكون القائد متميز عن غريه من حيث املهارة واخلربة حىت يكسب احرتام اجلماعة التابعة له ،وبالتايل يصبح له
قوة التأثري عليهم ،فالثقة اليت يعهدها أفراد اجلماعة يف قائدهم نتيجة لتشبعه مبستوى خربة عايل جيعلهم أكثر خضوعا ومواظبة على
تنفيذ تعليماته.
مصادر القوة

الشكل رقم ( :)14مصادر قوة القائــد

*استخدام أساليب الضغط

*التأثير الشخصي
*السلطة النظامية

تزويد القائد بالقوة

*منح التقدير المالي

جعل المرؤوسين يقومون
بأداء عمل ما وبالطريقة
التي يرغب بها

*الخبرة والمهارة

المصدر :أمحد عبد الرمحان الشمريي ،مبادئ إدارة األعمال ،مكتبة العبيكات ،الطبعة األوىل ،الرياض  ،2334ص.227

 -7نظريات القيادة:

ظهرت منذ بداية هذا القرن نظريات متعددة تعىن بوصف القادة ،ودراسة وتوضيح األسس واملعايري اليت ميكن اعتمادها يف حتديد
واختيار القادة اإلداريني ،ومازالت النظريات ترتاءى يف هذا السبيل بيد أن السمة اليت متيزها أهنا أصبحت أكثر إحكاما وواقعية
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وقابلة للتوظيف على ا ملستوى التطبيقي على النحو الذي يكشف عن خصائصها االرتقائية ،فالنظريات متر مبراحل ارتقاء متعددة
ومتدرجة ينتج عنها تطورات على املستوى الكمي والكيفي ،لذلك طرحت جمموعة كبرية من النظريات لتفسري اجلوانب السلوكية
والقيادية لدى املدير ،بل ومعرفة كيفية أن يكون القائد قائدا جيدا ،إذ تركز النظريات يف جمملها على شخصية القائد واهتماماته
اليت يغلب عليها التوجه حنو العمل وحتقيق االجناز ،أو التوجه حنو التفاعل مع املرؤوسني وإشراكهم يف عمليات اختاذ القرار ،وكيف
يستطيع إحداث التأثري االجيايب يف اآلخرين العاملني معه ،ولذا فإن معظم أحباث القيادة تشمل القائد وسلوكه وسلطته ونفوذه
واملوقف الذي يوجد فيه.
أ -نظرية الرجل العظيم:
إن اجلذور األوىل هلذه النظرية تعود لعهود اإلغريق والرومان ،حيث كان االعتقاد بأن القادة يولدون وال يصنعون ،مبعىن أن القائد
يولد من أب قائد ألن لديهم من السما ت الوراثية ما جيعلهم أهال للقيادة ،وأن السمات القيادية موروثة وليست مكتسبة فهو
حيمل صفات قيادية ،كقوة التأثري يف اجلماعة مبا له من شخصية مؤثرة وقوية ،ومبا ميتلك هذا الفرد القائد من مواهب وقدرات غري
عادية ،و هذه النظرية قدمها الفيلسوف توماس كارليل يف القرن التاسع عشر مؤكدا على أنه ال ميكن للفرد أن يكون قائدا دون
مسات خاصة به متيزه عن غريه من الناس.

(22

إن الباحث يف هذه النظرية جيد أهنا تعتمد على الفرد وال تعتمد على اجلماعة ،فاملطلوب من اجلماعة اخلضوع والطاعة ،وحصرت
القيادة يف فئة حمدودة ،وتعد قاصرة على إجياد متغريات ميكن اعتمادها لتحديد صفات القائد بشكل دقيق ،وتنطوي حتت هذه
النظرية عدد من النظريات ومن أمثلتها :نظرية األمري ،نظرية البطل ،نظرية الرجل املتميز.
ويعد فرنسيس جالتون من أبرز الدعاة لتلك النظرية ،وقد قدم العديد من البيانات اإلحصائية والوراثية تأييدا لصحة تلك النظرية من
حيث تأثري الصفات والسمات الوراثية على القيادة.
ب -نظرية السمات:
بدأت هذه النظرية يف القرن العشرين إذ تفرتض فاعلية القيادة بأهنا تتحدد بتوفر خصائص ومسات معينة ،أي جهود أنصار النظرية
كانت حول الكشف على جمموعة السمات املشرتكة اليت متيز القادة الناجحني ،إذ تفرتض هذه النظرية بأن هناك مسات أو صفات
تتوفر يف القادة متيزهم عن غريهم ،وإن كان من الصعب إخضاع هذه الصفات أو حتديدها عن طريق الدراسات العملية ولقد
واجهت الباحثني يف تفسري ظاهرة القيادة صعوبة اإلجابة عن بعض األسئلة مثل :هل توجد لدى بعض األفراد الذين برزوا كقادة
عرب التاريخ مميزات خاصة مكنتهم من ذلك؟ أم يرجع األمر إىل وجود هؤالء األفراد يف املكان املالئم ويف الظروف املالئمة ؟.

()22ماجدة بنت إبراهيم اجلارودي ،قيادة التحويل في المنظمات" مدخل إلى نظريات القيادة" ،قرطبة للنشر والتوزيع ،الرياض ،2311 ،ص.20
()23جمال الدين لعويسات ،مبادئ اإلدارة ،دار هومة ،الجزائر ،5001 ،ص ص.551 -552 :
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ولقد قادت حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة وغريها املفكرين إىل تقدمي ما يعرف بنظرية السمات ،واليت ترى بأن مسات معينة تعترب
موهبة طبيعية لدى بعض األفراد ،ومتيزهم كقادة عن غريهم من األفراد ومن هذه السمات نذكر ما يلي:
 سمات جسمية :كالطول والرشاقة احليوية ،وشكل تكوين اجلسد وغريها.
 سمات اجتماعية :الصرب والعدل واالهتمام بالناس والنضج العقلي وغريها.
 سمات معرفية :الذكاء ،الثقافة ،استشراف املستقبل.
 سمات انفعالية :كالنضج االنفعايل ،وضبط النفس.
 سمات شكلية :مثل مجال املظهر ،الذوق العام.
ج -القيادة الزعامية:

يشبه مفهوم القيادة الزعامية أو ذات الرؤية املستقبلية نظريات القيادة اليت ركزت على السمات الشخصية ،حيث يفرتض أن الزعامة

أو الرؤية املستقبلية خاصية فريدة للقائد ،ومتثل الزعامة شكل من أشكال اجلاذبية الفردية املتبادلة واليت تثري التدعيم والقبول
واإلعجاب مبا يزيد من جناح وتأثري القائد على سلوك مرؤوسيه ،وقد اقرتح روبـرت هـاوس نظرية القيادة الزعامية ،وقد اعتمد
هــاوس يف بناء نظريته على نتائج كثري من البحوث يف جمال العلوم االجتماعية ،وقد حدد اخلصائص التالية على أهنا تزيد من إسهام
وزعامة ورؤية القائد وهي كما يلي:
 تشابه معتقدات املرؤوسني مع معتقدات القائد؛ قبول املرؤوسني للقائد بصورة مطلقة غري قابلة للنقاش؛ شعور عاطفي ووجداين للمرؤوسني جتاه القائد؛ إطاعة املرؤوسني للقائد طاعة عمياء برغبة خالصة؛ تعايش املرؤوسني الوجداين مع الرسالة التنظيمية؛ تركيز املرؤوسني على حتقيق أهداف األداء؛ شعور املرؤوسني بقدرهتم على اإلسهام يف جناح رسالة اجلماعة.وينجح القائد الزعامي يف مهمته للدرجة اليت يستطيع فيها الفرد أن حيكم على زعامة القائد من عدة مظاهر ،ومن أهم هذه
املظاهر ثقة األتباع يف رئيسهم ثقة كاملة ،وقبوهلم له غري املشروط ،وسيطرة الزعيم على معتقداهتم وعواطفهم ووالئهم ومحاسهم
وانفعاالهتم وطموحاهتم.
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المحاضرة الثامنة :وظيفة التحفيز في المؤسسة
مقدمة:

يعترب العنصر البشري من أهم عناصر اإلنتاج ،وألمهية دوره يف جناح أي منظمة اقتصادية تويل القيادات عادة فيها اهتماما رئيسيا به
من خالل البحث عن العوامل املؤثرة يف إنتاجية وكفاءة العاملني سلبا وإجيابا.
ويعترب موضوع التحفيز من أكثر املوضوعات اليت القت اهتماما من قبل العاملني يف اإلدارة ،وهذا راجع ملا يعود من أثر مباشر
للحوافز على املستوى املعيشي أو املستوى النفسي واالجتماعي للعاملني من جهة ،وعلى اإلدارة سواء كانت خاصة أو عامة
وأصحاب األعمال واملسريين من جهة أخرى حيث يسعون لتحقيق إنتاجية عالية وحتسني مستوى األداء.
 -0تعريف التحفيز:

يعرف التحفيز بأنه ممارسة إدارية للمدير للتأثري يف العاملني من خالل حتريك الدوافع والرغبات واحلاجات لغرض إشباعها ،وجعلهم
أكثر استعدادا لتقدمي أفضل ما عندهم هبدف حتقيق مستويات عالية من األداء واالجناز يف املنظمة ،إذن احلوافز هي جمموعة
املؤثرات املستخدمة يف إثارة دوافع الفرد أو اجملموعة وحتديد حمتوى سلوكه ،ومن هنا نقول أن احلوافز تتيح فرص أمام الفرد إلشباع
حاجاته اليت حترك دوافعه إذن احلوافز هي قوة حمركة خارجة تستخدم حلث اإلنسان على بذل اجلهد ،والقيام بالعمل بالشكل
املطلوب واملتميز ،مبعىن أهنا مبثابة املقابل لألداء املتميز ،وبالتايل فان للحوافز تأثري كبري ومباشر على توجيه السلوك ،وحتديد

االجتاهات وزيادة اإلنتاجية ،واالرتفاع مبستوى رضا العاملني.

()24

 -9أهمية الحوافز:

تنبع األمهية األساسية للحفز من أمهية العنصر البشري كأحد عناصر اإلنتاج اليت ميكن من خالله استخدامها بكفاءة يف حتقيق
أهداف الفرد وأهداف املنظمة ،وأهداف اجملتمع املتمثلة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وبشكل عام ميكن حصر أمهية التحفيز

كما يلي:

()25

أ -أهمية الحوافز على مستوى الجماعات:

 -إثارة محاس اجلماعات وتشجيع املنافسة فيما بني أفراد اجلماعة إذ حيب األفراد إثبات ذاهتم ،ومن هنا حيدث التنافس إذا ما

توفرت لدى األفراد الفرص املناسبة للمنافسة والتحدي.
 تنمية املشاركة والتعاون حيث تؤدي احلوافز اجلماعية إىل تكاثف اجلماعة لتحقيق املعايري املطلوبة للحصول عليها ،كما تسمحاملشاركة ألفراد اجلماعة باختاذ القرارات بتقبلهم وتفاعلهم لتنفيذها ،وشعورهم باألمهية القتناع اإلدارة بآرائهم ووجهات نظرهم.

 تنمية املهارات فيما بني أفراد اجلماعة وذلك أن احلوافز اجلماعية تشجع ذوي املهارات العالية من نقل هذه املهارات إىلزمالئهم مما يزيد من فرص التنمية والتدريب أثناء العمل.

()24صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب ،اإلدارة واألعمال ،الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2314 ،ص ص.491 -493 :
()25براء رجب تركي ،نظام الحوافز اإلدارية ودورها في تمكين وصقل قدرات األفراد ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2315 ،ص.12 :
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ب -أهمية الحوافز على مستوى المنظمة:
 التكيف مع متطلبات البيئة الداخلية واخلارجية إذ تسهم احلوافز يف االستجابة لتأثري الضغوط احمليطة باملنظمة يف النواحياالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية واحلكومية ،مما يتطلب من املنظمة ابتكار الطرق والوسائل احلديثة لتحسني إنتاجها واحلفاظ
على مكانتها ،وهذا يستدعي بدوره االستغالل األمثل للموارد املادية والبشرية واملتاحة.
 التكامل بني نشاط التحفيز وأنشطة املوارد البشرية املختلفة ومنها ختطيط املوارد البشرية ،وحتليل الوظائف واالستقطاب واالختياروالتعيني ،والتنمية والتدريب وتقييم األداء واألجور ،واملنافع واخلدمات والرتقية ،وتؤثر هذه األنشطة جمتمعة على النتائج املتوقعة على
مستوى املنظمة.
 هتيئة املناخ التنظيمي املناسب تسهم احلوافز يف حتقيق الرضا عن العمل لدى األفراد مما يدفعهم للحرص على املصلحة العامة،والسعي لزيادة اإلنتاجية وحتقيق أهداف املنظمة.
 تاليف الكثري من مشاكل العمل كالغيابات ودوران العمل السليب ،واخنفاض املعنويات وقلة الصراعات مما يقود إىل خلق استقرارأعلى يف مورد املنظمة ،ووضوح واستقرار أهدافها على املدى القصري والطويل.
 إن عملية التحفيز ميكن لن تقود إىل تطوير سلوك العمل املقبول يف املنظمة ،واستقرار قيم العمل اليت تشكل النواة األساسية ملايسمى الثقافة التنظيمية.
 -3أنواع الحوافز:
تستخدم املؤسسات عدة أنواع من احلوافز وميكن تصنيفها إىل:
أ -حوافز ايجابية:

هي تلك احلوافز امللبية حلاجات ودوافع العاملني من جهة ،ومصاحل املؤسسة من جهة أخرى ،وهي تساهم يف رفع اإلنتاج وحتسني
النوعية ،وحتمل املسؤولية واإلخالص( )26ومن أمهها نذكر ما يلي:
 احلوافز النقدية :وتستعمل خاصة يف اجملتمع الصناعي ،إال أهنا تنقلب اىل مكاسب حمققة وتفقد خاصية احلفز. األمن واالستقرار يف العمل :فالفرد يوجه جهده إىل األهداف ما دام مستقرا ،لكن واقع اإلدارات يثبت أن الرتسيم يف الوظيفةينقلب إىل مثبط عن العمل ألن املوظف مل يعد خياف على منصبه.
 املديح والثناء والتقدير :فأغلب املرؤوسني حيب ذلك ويدفعه للعمل أكثر ،لكن املبالغة فيه يفقده صفته التحفيزية لذا جيباختيار الوقت والشخص املناسبني.
 -املنافسة بني األفراد :سواء كانت املنافسة مجاعية أو بني زميلني ،إال أن عدم التحكم يف هذا النوع من التحفيز قد يقلبه إىل وجه

سليب للصراع.
 املشاركة يف االجتماعات واللجان واالقرتاحات :تؤدي إىل ارتفاع اإلنتاج وحصول الرضا الوظيفي ،بل االنتقال إىل أعمق مناملشاركة باعتماد أسلوب التمكني وفق قاعديت التويل والتخلي.

( )26عبد الغفور مرازقة وآخرون ،السلوك البشري المعاصر في منظمات األعمال " المفاهيم والمحددات" ،دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع ، ،اجلزائر ،2317 ،ص.146 :
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ب حوافز سلبية:
 التهديد والوعيد وتوجيه اللوم. التأنيب والتوبيخ :وهو األسلوب األكثر استعماال يف مؤسساتنا ،إال أن اخلوف ما يفتأ أن ينقلب إىل مترد وعناد. الفصل عن العمل أو التنزيل الوظيفي أو إهناء عالقة العمل ،أو اإليقاف عن العمل لفرتة. احلرمان من االنضمام إىل فرق العمل واللجان. احلرمان من بعض املزايا املالية ،واخلصم من الراتب ،وتأخري العالوة. العزل الوظيفي ،والنقل العقايب. تأخري الرتقية ،وتوجيه عقوبة اإلنذار. -4نظريات التحفيز:
أ -نظرية تدرج الحاجات لماسلو:
يعد هرم ماسلو للحاجات االنسانية نظرية نفسية وسلوكية جاء هبا ابراهام ماسلو ،وانتشرت ألول مرة يف عام  1940من عنوان
كتابه " نظرية الدافعية اإلنسانية" ،وبعدها طور نظريته بشكل أعمق عام  1954بكتابه املعنون " الدافعية والشخصية" حيث رأى
أن االنسان بسبب قوة داخلية تدفعه للسلوك حنو إشباع حاجاته اليت جتعله حيس بالراحة ،واالبتعاد عن األمل واألذى اجلسدي
()27

والنفسي الناجم عن احلرمان والنقص والعوز ،والذي يقرتن باختالل التوازن والضيق والتوتر.

وحسب ماسلو فدوافع الفرد عبارة عن حاجات تظهر متتالية وفقا ملدرج هرمي مقسم إىل مخسة مستويات حسب أمهيتها وهي:
 احلاجات األساسية(حاجات الطعام والسكن اجلنس). احلاجة إىل األمن والضمان(وهي حاجات الضمان والدخل). احلاجة إىل الصداقة والعالقات(وهي حاجات احلب والعطف والعالقات). احلاجة إىل االحرتام(وهي حاجات الشهرة واألمهية واالحرتام واحلرية). احلاجة إىل إثبات الذات(وهي حاجات حتقيق األهداف والنمو النفسي وحتقيق الذات).ويرى ماسلو أنه على قدر تلبية تلك احلاجات يتحدد مستوى الرضا لدى الفرد ،وتظهر تلك احلاجات يف شكل مدرج هرمي
يتدرج من احلاجات األساسية وينتهي حباجات إثبات الذات ،واحلاجة املشبعة ليست دافعا إمنا الدافع هو احلاجة اليت ال يتم
إشباعها ،وهذا ما جعل احلاجة إىل احرتام النفس واثبات الذات لدى العاملني دوافع مهمة تسعى اإلدارة إىل حتقيقيها دائما نظرا
إىل إحلاحه املتزايد ،وقد استند ماسلو يف دراسته للحاجات على جمموعة من الفروض ،وهي أن احلاجات املشبعة ليست ذات قيمة
يف عملية التحفيز ألن حاجات األفراد متتاز بالتعقيد بسبب التباين يف سلوكهم ،وإشباع احلاجات تبدأ بالفسيولوجية مث احلاجات
األخرى ،وال توجد طريقة واحدة إلشباعها ،لذا فإن فهم هذه احلاجات من قبل إدارة املنظمة ومستويات إشباعها وطرق التعامل
معها جيعل من السهل وضع األولويات لتحفيز األفراد باجتاه زيادة الرضا عن العمل.

()27سعد علي العنزي ،نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي ،الطبعة األوىل ،دار الذاكرة للنشر والتوزيع ،بغداد ،العراق ،2316 ،ص.122:
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الشكل رقم ( :) 15هرم ماسلو للحاجات

حاجات حتقيق الذات
قوة اجناز ( مايرى املرء انه جدير به )
حاجات التقدير واالحرتام
لفب ،مركز ،ترقية
(امتالك املكانة والشعور بتقدير اآلخرين
حاجات اجتماعية
صداقة ،انتماء ،مشاركة يف األحاسيس ،االتصال
حاجات األمن
السالمة من التهديد واالعتداء ،احلماية من العجز ،من البطالة ،املرض .....
حاجات عضوية
طعام ،كساء ،سكن ،نوم ،راحة
المصدر :حممد رفيق الطيب ،مدخل للتسيير ،ج ،9ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1995 ،ص .180

ب -نظرية ألدرفر:
أن تأكيد ماسلو على أن تنشيط دوافع املستوى األعلى يف تنظيمه للحاجات ال يتم إال بعد إشباع حاجات املستوى األدىن ،ويف
ضوء عدم توافر الدعم امليداين الكايف لوجهة نظر ماسلو يف تنظيم احلاجات قام الدرفر بطرح تصور معدل للتنظيم اهلرمي
للحاجات ،وخلص النديوترمبو يف عام  1983نظرية ألدرفر املعروفة بالرموز E.R.Gواليت يعتقدان فيها أهنا تنطلق من ثالث
()28

جمموعات حمورية من احلاجات:
 حاجات الوجود:

ويقصد هبا احلاجات اليت يتم إشباعها بواسطة عوامل البيئة ،مثل الطعام واملاء واألجر ،واليت أطلق عليها ماسلو احلاجات
البيولوجية واحلاجات إىل األمن.
 الحاجة إلى االنتماء:

وهي املتعلقة حباجة الفرد لعالقات ترابطية مع غريه من الناس كاملشرفني عليه ،وزمالئه ،ومرؤوسيه ،وعائلته ،وأصدقائه ،وهذه العالقة
مرتبطة باملكانة والبعد االجتماعي ،وتتطلب اتصاال وتفاعال مع اآلخرين إذا ما أريد حتقيقها ،وهذه تتفق مع ما اعتربه ماسلو
احلاجات االجتماعية والتقدير.

()28سامل تيسري الشرايدة،الرضا الوظيفي ( أطر نظرية وتطبيقات عملية) ،الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن ،2338 ،ص ص84 -80:
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 حاجات النمو:
وهي احلاجات اليت يشعر فيها الفرد بضروريتها له كأن يصبح شخصا مبدعا ومنتجا ،وهي رغبة جوهرية مرتبطة بالتطور الذايت،
وهي ما أمساه ماسلو حباجة حتقيق الذات ،وقد يكون الشيء اجلديد يف هذه النظرية هو عدم تأكيد ألدرفر على ضرورة التزام
اإلدارة ،وهي بصدد حفز العاملني بالتسلسل الذي ورد يف ترتيب هذه احلاجات ،وذلك؛ ألن هناك متغريات ميكن أن تؤثر على
األمهية النسبية هلذه احلاجات وأولوية إشباعها من بيئة ألخرى.
ج -نظرية القيمة:

يرى أدوين لوك أن املسببات الرئيسية للرضا عن العمل هي قدرة ذلك العمل على توفري العوائد ذات القيمة واملنفعة الكلية لكل فرد

على حده ،وأنه كلما استطاع العمل على توفري العوائد ذات القيمة للفرد كان راضيا عن العمل ،وأن العوائد اليت يرغبها الفرد ليست
متاما هي املوجودة يف نظرية تدرج احلاجات ملاسلو ،وإمنا تعتمد بالدرجة األوىل على إدراك وشعور كل فرد على حده مبا يوده من
عوائد يرى أهنا تناسب وظيفته ومستواه الوظيفي واالجتماعي ،وتناسب رغباته وأسلوبه يف احلياة ،فأحد املديرين وفقا لنظرية ماسلو
جيب أن يسعى إىل التقدير وحتقيق الذات ،ولكن وفقا لنظرية القيمة فإن العوائد اليت يرغبها املدير قد تتضمن العوائد املادية
واألمان ،وأي عوائد أخرى يراها مناسبة.
د -نظرية وضع الهدف

يف هذه النظرية يرى روادها ومن أشهرهم (إدوين) أن وجود أهداف هو شيء أساسي لتحديد مسارات السلوك كما أن وجود

األهداف ميكن أن يكون دافعا للفرد لتحقيقها ،على اعتبار أن األهداف هي غايات هنائية جيب على الفرد أن حيققها ،وفيما يلي
شرح هلذه النظرية:
أ -إن وجود األهداف هو أمر ضروري ألنه متثل طموحات األداء ،وبالتايل فهي تنشط وتوجه سلوك األفراد لتحقيق الطموحات،
كما أهنا يف واقع األمر حتدد مسارات السلوك لنهاية معينة دون غريها ،فاألهداف ما هي إال الطموحات أو النوايا اليت يسعى
لتحقيقها.
ب -إن األهداف وطموحات األداء ما هي أال حمصلة لقيم ومعتقدات من ناحية ،ورغباته وعواطفه من ناحية أخرى.
ج -إن التأثري الدافعي لألفراد يزيد عندما:
 تكون األهداف حمددة :أل هنا حتدد ما جيب للفرد أن يفعله ،وحتدد له مقدار اجلهد الذي ينبغي عليه أن يبذله.
 تكون األهداف مقبولة :فعندما يتم قبول األفراد لألهداف يؤدي إىل أعلى وأفضل نتيجة.

 تكون األهداف ذات نفع وفائدة للفرد :حيث يكون أكثر حرصا على حتقيق األهداف من أجل احلصول على النفع
والفائدة املتوقعة منة األهداف.

 تكون األهداف صعبة :فاألهداف الصعبة تؤدي إىل مستوى عايل من األداء باملقارنة مع اهلدف العام.
 األهداف قابلة للقياس :وهذا يؤدي إىل زيادة دافعية األفراد وغلى األداء األعلى ،خاصة عندما يتم مد األفراد باملعلومات.
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ه -نظرية اإلنجاز لمكليالند:
مل يتأثر مكليالند بنظرية ماسلو يف تدرج احلاجات ،وإمنا اهتم ببحث حاجات األفراد ودرس االختالفات الفردية بينهم ،وذلك من
خالل تركيزه على اختبارات مكونة من جمموعة من األشكال والصور املطلوب من األفراد التعليق عليها لبحث مدى ارتباط
التعليقات والكتابات بالوظيفة اليت يشغلها الفرد ،أو بقدرته وسلطته أو عالقاته وانتمائه ،ولقد اقرتح مكليالند نظريته يف االجناز يف
أواخر الستينيات (  )1967حيث يرى أن حاجات الفرد تتمثل يف ثالث جمموعات رئيسة هي:

()29

أ -الحاجة لالنجاز :إن األفراد الذين حيتاجون لتحقيق االجناز فإهنم غالبا ما يسعون لبلوغ النجاح وتفادي حاالت الفشل ،وغالبا
ما يقوم هؤالء األفراد بتحديد األهداف اخلاصة هبم ويسعون لتحقيقها ،وهم يتميزون بقدرات عالية على حتمل املسؤولية ،ويرغبون

مبعرفة تقييم اآلخرين ملستوى االجناز املتحقق هلم ،إذ أهنم يشعرون برغبة كبرية يف اإلطراء من اآلخرين عند قيامهم بتحقيق اجناز
معني.
ب -الحاجة إلى القوة :إن األفراد الذين يتميزون حباجاهتم للقوة غالبا ما يتصرفون جتاه اآلخرين برغبة كبرية يف احلصول على
مراكز القيادة ،ويتسمون بقوة الشخصية واللباقة واإلصرار والقدرة على فرض اآلراء ،كما أهنم يودون غالبا الظهور يف املناسبات
العامة بصورة متميزة عن سواهم من األفراد.
ج -الحاجة لالنتماء :إن األفراد الذين حيتاجون لالنتماء غالبا ما يشعرون بسعادة جاحمة حينما حيبهم لآلخرين ،ويسعون بشكل
حثيث إىل التخلص من الرفض االجتماعي ،وتتسم سلوكياهتم غالبا بإقامة العالقات االجتماعية ،ويرغبون مبساعدة اآلخرين
والتفاعل معهم بصورة خمتلفة ،والسعي دوما حلل املشكالت اليت يعاين منها اآلخرين.
ويعتقد مكليالند أن قوة احلاجات الثالث املذكورة تتغري من فرد إىل أخر مع مرور الزمن ،وإن احلاجة األكثر قوة هي اليت تدفعه إىل
السلوك الذي يستطيع من خالله أن يشبعها.

( )29ماجد عبد املهدي مساعدة ،السلوك التنظيمي ،الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن ،2316 ،ص ص.239 -238 :
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المحاضرة التاسعة :وظيفة االتصال بالمؤسسة
مقدمة:

غالبا ما ترتبط احلالة املعنوية ومعدل اإلنتاجية بفعالية وكفاءة االتصال السائد داخل املؤسسة ،وذلك أن عدم معرفة الفرد ملاذا يقوم
بالعمل وبأي أسلوب يؤدي ال حمالة اخنفاض مستوى أداءه ألن جناح املنظمة ال يتحقق مبجرد كفاءة األفراد ،وإمنا بالتعاون القائم

بينهم أيضا ،وما يطلق عليه العمل اجلماعي ،ويأخذ االتصال عدة أشكال :مذكرة ،تقرير ،دليل ،شبكات اتصال ،نظم معلومات
إدارية ،اإلخطار باجتماع ،مساع شكوى ،مقابلة أحد طاليب العمل.
 -0مفهوم االتصال:
يعرف قاموس ويبسرت Webester Dictionaryاالتصال بأنه فعل وحقيقة القيام باالتصال ،املعاملة بالكلمات ،أو اخلطابات ،أو
تبادل األفكار واآلراء عن طريق احلوار أو احلديث أو املراسل.

()30

كما يعرف االتصال بأنه " :إنتاج أو توفري البيانات واملعلومات الضرورية الستمرار العملية اإلدارية ونقلها وتبادهلا أو إذاعتها حبيث
ميكن للفرد أو اجلماعة إحاطة الغري بأمور أو أخبار أو معلومات جديدة ،أو التأثري يف سلوك األفراد واجلماعات أو التغيري والتعديل

يف هذا السلوك أو توجيهه وجهة معينة".

()31

 -9أهمية االتصال:
 االتصال ضروري لنقل املعلومات والبيانات واإلحصاءات واملفاهيم اليت ستبىن عليها القرارات.
 يؤدي االتصال دورا مهما يف توجيه وتغيري السلوك الفردي واجلماعي للعاملني يف املنظمة.
 يتم من خالل االتصال اطالع املدير على نشاط مرؤوسيه ،كما يستطيع التعرف على مدى تقبلهم آلرائه وأفكاره وصيغ
عمله داخل املؤسسة.

 االتصاالت الداخلية تعكس يف املنظمة مبجموعها ومعظم حاالهتا الثقافة املؤسسية لإلدارة.
 االتصال يسهم يف إحكام املتابعة والسيطرة على األعمال اليت ميارسها أعضاء املنظمة ،وذلك من خالل املقابالت
والتقارير اليت تنتقل باستمرار بني األفراد عرب املستويات املتعددة للمنظمة.
 تظهر أمهية االتصال من خالل تأكيد بعض النظريات القيادية على مبدأ املشاركة كأساس للقيادة الناجحة.
 -3أنواع االتصال:

ميكننا تناول العديد من أنواع االتصال ،وذلك حسب طبيعة املعيار املعتمد يف التصنيف ،ونركز يف دراستنا على معيار الرمسية حيث

جند أن هناك:

( )30فتحي أمحد ذياب ،إدارة األعمال الحديثة بين النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2310 ،ص.230 :

( )31علي العياصرة ،حممد الفاضل ،االتصال القيادي في المؤسسات التربوية ،الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2336 ،ص.24 :
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أ -االتصال الرسمي:
إذ منيز يف االتصال الرمسي بني االتصال املباشر( مرسل -رسالة – مستقبل) وغري املباشر ،فاالتصال املباشر ميكن أن يكون لغويا أو
غري لغويا ،كتابيا أو شفويا ،فاالتصال اللغوي الكتايب ميكن أن يأخذ شكل تقارير ،مذكرات ،أمرية ،عقوبات مثال ،بينما يأخذ
الشفوي شكل إنذار ،مديح ،مكاملة على سبيا املثال ،أما االتصال غري اللغوي فتتعدد أشكاله مثل اإلنصات ،السكوت يف
اجتماع ،ا حلركات وإمياء الرأس حنو إشارة موافق أو غري موافق ،كما قد يأخذ شكل تدريب عملي على استعمال آلة معينة أو تقدمي
منوذج قدوة مثال...اخل.
ب -االتصال غير الرسمي:
ويوصف هذا النوع من االتصال بالعنقودي حيث يتم االعتماد فيه على التغذية العكسية ،ويتميز بالفعالية واخرتاقه للمستويات
التنظيمية باإلضافة إىل سرعة تنقل املعلومات ،إال أن ما يؤخذ عليه عموميته واحتمال حدوث سوء الفهم.
ومن أمثلته التقرير الذي يعده بصفة استثنائية حارس البوابة للمدير العام نتيجة حادث معني.
 -4معوقات االتصال:
أ -المعوقات البشرية :وهي خاصة باملرسل واملستقبل ،وتتمثل يف املعوقات الفيزيولوجية مثل أمراض التخاطب وأمراض األذن،
واملعوقات النفسية كاخلوف واخلجل ،والتوتر والقلق واالنفعاالت باإلضافة إىل عادات االستماع السيئة ،واملبالغة واإلفراط يف

االتصال.

()32

ب -معوقات مادية  :تنشأ يف البيئة اليت تتم فيها عملية االتصال كما هو احلال عند تباعد املسافات ،الضوضاء التشويش يف

أجهزة االتصال ،الطبقات أو املستويات ،والتوقيت ،عدم اإلضاءة املناسبة.

ج -معوقات تتعلق باللغة :كاستخدام تعبريات خمتلفة ،أو اختالف التفسري لأللفاظ والعبارات من شخص ألخر ،أو صعوبة
التحدث بلغة أو فهمها ،التجريد ،تغري املعىن املقصود.
د -معوقات تتعلق بقناة االتصال :فقد يستعمل املرسل رسائل غري لفظية مثل اإلمياءات ،وتعبري الوجه ،وحركات اجلسم حيث ال
تتناسب وطبيعة ومضمون الرسالة.

 -7مبادئ االتصال الفعال:

قصد حتكم املدير يف نظام االتصال السائد وضمانا لفعالية هذا األخري ميكن تلخيص املبادئ العامة لنجاح أي عملية اتصالية فيما
يلي:
 مبدأ الوضوح :وهو مسؤولية املرسل فيصاغ االتصال بلغة واضحة وتعبري واضح مع اختيار الوسيلة املناسبة.

 مبدأ االهتمام والرتكيز :وهو مسؤولية املستقبل ،وذلك رغم وجود عدة رسائل تسرتعي االهتمام مرسلة كانت أو مستقبلة.
 مبدأ التكامل والوحدة :ذلك أن االتصال وسيلة وليس غاية يف حد ذاته ،فالغاية هي تشجيع املدراء التابعني.
 مبدأ إسرتاتيجية استخدم التنظيم غري الرمسي :فالتنظيم غري الرمسي ميرر معلومات ويستقبل أخرى ،واملدير الناجح هو من
يتبىن املعلومات اليت يوافق عليها ،وال يتجاهل املعلومات اليت ال يوافق عليها.
( )32فتحي أمحد ذياب ،إدارة األعمال الحديثة بين النظرية والتطبيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.221 :
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المحاضرة العاشرة :وظيفة الرقابة في المؤسسة
إن االختبار احلقيقي ألي مدير هو ما حيققه من نتائج ،وذلك من خالل بذل اجلهود اليت توصل إىل نتائج ،وتطبيق هذا االختبار
يستلزم بالضرورة وجود معيار ميكن بواسطته تقييم النتائج واختاذ اإلجراءات التصحيحية هذا املعيار هو الرقابة ،فاألداء اإلداري يف
أي منظمة ال يكتمل إال مبمارسة وظيفة الرقابة اإلدارية ،والسيما وأن أي نظام إداري أو مايل أو فين يفتقد لوجود الرقابة الفعالة
واملنتظمة يعترب نظاما ناقصا وغري فعال.
ومن هنا حظي مفهوم الرقابة بأمهية كبرية من لدى العديد من الباحثني واملتخصصني ملا يشمله من أمهية كبرية يف حتقيق املنظمة
ألهدافها املنشودة من خالل العمليات التشغيلية والفعاليات التنظيمية ،وتباين حتيد املفهوم الدقيق والشامل ملعىن الرقابة مما شكل
بطبيعته تباينا يف املفاهيم املتعلقة بشأنه.
 -0تعريف الرقابة كوظيفة إدارية:

الرقابة هي وسيلة أو أداة متكن املشرفني يف كل مستويات العمل من تشخيص التعثرات ،واختاذ اإلجراءات التصحيحية لغرض
متابعة استمرار األداء بصورة سليمة ،والتأكد أن األهداف قد أجنزت على أمت وجه وبالكفاءة املطلوبة.
لقد عرف الفرنسي هنري فايول الرقابة اإلدارية" :على أهنا التأكد مما إذا كان كل شيء حيدث طبقا للخطة املوضوعة ،والتعليمات
الصادرة واملبادئ احملددة ،وإن هدفها هو اإلشارة إىل نقاط الضعف واألخطاء بقصد معاجلتها ،ومنع تكرار حدوثها يف املستقبل

وهي تنطبق على األشياء والناس واإلجراءات ".

()33

كما عرفها ألدريج بأهنا " :عملية مستمرة ملقارنة االجنازات الفعلية بالعمليات املخططة سواء كانت هذه الفعاليات مجلة أم تفصيال
واختاذ اإلجراءات والتوجيهات الالزمة لذلك ".
 -9أهداف الرقابة:
محاية الصاحل العام :وذلك مبراقبة النشاطات ،وسري العمل وفق خططه وبراجمه يف شكل تكاملي حيدد األهداف ،والكشف عن
االحنرافات واملخالفات ،وحتديد املسؤولية اإلدارية.
منع تكرار األخطاء :حيث بإمكان الرقابة تركيز اجلهود على عدم االستمرار يف اخلطأ وعدم تكراره ،واختاذ ما يلزم من قرارات
مناسبة لتصحيح األخطاء.
اإلصالح اإلداري :حيث أن الرقابة وسيلة معينة لتحسني أداء العاملني ،وترقيتهم ،تكوينهم وتنمية قدراهتم.
-3مراحل الرقابة:
أ -تحديد المعايير الموضوعية :لكي ميكن للمنظمة مراقبة أدائها بطريق كفؤة ،فانه جيب أن تكون هناك معايري موضوعية لقياس
مستويات األداء وغالبا ما يتم التعبري عن هذه املعايري بأرقام أو مؤشرات قياسية ،وقد ركز التقليديون على ضرورة اعتماد معايري
صارمة وحمددة للقياس ال جيوز للمرؤوسني جتاوزها إطالقا ،وينبغي اعتمادها وااللتزام هبا بشكل دقيق

()33

بن حمود سكينة ،مدخل للتسيير والعمليات اإلدارية ،شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع ،برج الكيفان ،الجزائر ،5055 ،ص.515 :
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ب -قياس مستوى األداء الفعلي :إن اخلطوة الثانية يف نظام الرقابة تتمثل يف قياس مستوى األداء الفعلي ،ومعرفة مدى قربه أو
بعده عن األهداف أو املعايري اليت مت حتديده مسبقا ،وتعد ممارسة القياس الفعلي لألداء من خالل التنبؤ مبا سيكون عليه الواقع
الفعلي مستقبال حالة متطورة يف أداء فعالية الرقابة.
ج – مقارنة األداء المتحقق بالمعايير الموضوعة :تعد عملية املقارنة خطوة منطقية الحقة يف عملية الرقابة ألن توافر املعايري
القياسية واألداء املتحقق فعال يتيح إمكانية املقارنة بني االثنني للكشف عن االحنرافات احلاصلة بني املخطط واملتحقق فعال ،ومن
خالل املقارنة ميكن التوصل إىل حتديد االحنرافات احلاصلة يف األداء واليت تكون سلبية أو اجيابية.
د -تشخيص أسباب االنحرافات :يف ضوء املقارنة بني األداء الفعلي واملخطط فإنه البد من العمل على تشخيص أسباب
االحنرافات ،أو االبتعاد عن اخلطط واملعايري املنبثقة عنها ،ويشمل ذلك حتديد املسؤولية عنها على صعيد تقسيمات املنظمة
واألفراد ،وكذلك حتديدها حسب أنواع موارد املنظمة (بشرية ،مادية ،مالية ،معلومات) ،وحسب العمليات التحويلية.
ه -اتخاذ اإلجراءات التصحيحية  :بعد قياس مستوى األداء الفعلي ومقارنته باملعايري املوضوعة ،فان الدور اهلام الذي تؤديه
عملية الرقابة حينئذ يتمثل يف تصحيح االحنرافات اليت قد توجد يف األداء الفعلي عما مت رمسه أصال من أهداف ،ويشمل ذلك
معاجلة اآلثار الناشئة عن االحنراف بعد تنفيذ اخلطط ،أو اإلجراء التصحيحي املتزامن مع التنفيذ ،وبالتايل معاجلة املشكالت أو إزالة
آثارها.

()34

 -4أنواع الرقابة:
أ-الرقابة المسبقة :رقابة جتري قبل األداء ،اهلدف منها منع املشكالت اليت ميكن أن حتدث من االحنراف عن معايري األداء ،وهي
من أكثر الرقابة فاعلية يف السيطرة على التكاليف.

ب -الرقابة المصاحبة :هي رقابة مصاحبة لألداء وتتابع األنشطة خالل ممارستها حيث يالحظ املدير أو املشرف ،وحيدد
االحنرافات عن املعيار يف موقع العمل ،ويهيئ القرار املناسب.

ج -الرقابة البعدية :يف هذه احلالة يبدأ نشاط الرقابة عند االنتهاء من تنفيذ اخلطة واكتمال نتائجها ،وذلك بأن تقارن النتائج
الفعلية النهائية باملعايري املوضوعة مقدما لتحديد االحنرافات.
 -5معايير الرقابة:
المعايير الكمية :وهي املؤشرات القابلة للقياس مثل معيار التكلفة ،معيار اإلنتاجية ،معيار اإليراد ،معيار العائد على االستثمار،
معيار احلصة السوقية.
المعايير النوعية :ومتثل الصفات التمييزية واالعتيادية مثل اجلودة ،درجة املطابقة واملالئمة ،السلوك جتاه املرؤوس ،الزميل ،الرئيس،

العميل ،مظهر املوظف والتزامه ووالؤه للمؤسسة.

المعايير الزمنية :وهي املعايري اليت تعتمد وحدة الزمن أساس للقياسات املوضوعية مثل :عدد الساعات ،أو عدد األيام.
 -7مبادئ الرقابة الفعالة:
()34

خليل محمد حسن الشماع ،خضير كاظم حمود ،نظرية المنظمة  ،الطبعة الخامسة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن ،5052 ،ص ص-595 :

.592
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لكي تكون الرقابة على أساس سليم ،ولكي يتم االجناز واألداء على النحو الذي حتدده األهداف واملعايري املوضوعة ،والج الن
تكون الرقابة أكثر فاعلية فالبد من االسرتشاد ببعض املبادئ.

 االقتصاد ويعين أن العائد من وجود النظام الرقايب يفوق تكلفته.
 الرتكيز على النقاط اإلسرتاتيجية أي الرقابة على األنشطة اهلامة الفعالة.
 سرعة كشف االحنرافات أي كلما كان النظام الرقايب سريعا يف كشف االحنرافات كان نظاما فعاال اقتصاديا.

 الوضوح والبساطة حىت تكون الرقابة سهلة الفهم للمنفذين هلا ،ومن هم موضع التنفيذ ،ومن هم مسئولون عن تصحيح
االحنرافات.
 اتفاق النظام الرقايب املقرتح مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه.
 حتقيق األهداف على مستوى عال من الفاعلية والكفاية والعالقات اإلنسانية.
 املوضوعية يف اختيار املعايري الرقابية حبيث تكون حمددة بطريقة واضحة واجيابية.
 توافر القدرات واملعارف اإلدارية والفنية القائمني على أجهزة الرقابة.
 دقة النتائج ووضوحها.
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المحاضرة الحادي عشر :التنسيق اإلداري
مقدمة:

يقول فريدريك تايلور " التنسيق جوهر ومركز اإلدارة" حيث يعترب التنسيق من األنشطة اإلدارية اهلامة ،وينبغي للمدير أثناء قيامه
مبهامه اإلدارية أن ينسق بني أوجه النشاط املختلف الذي يدخل يف نطاق سلطته ومسؤوليته ،ومن أسرع الوسائل لتحقيق التنسيق
اإلداري وضوح األهداف للوحدة اإلدارية بشكل خاص وللمنظمة بشكل عام ،وإزالة الغموض بني الرئيس واملرؤوسني.

 -0تعريف التنسيق اإلداري:

التنسيق هو عملية حتقيق التكامل بني أهداف وأنشطة الوحدات املستقلة واإلدارات من أجل حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة ،وبدون
التنسيق يفقد األفراد واإلدارات رؤية أدوارهم يف املنظمة ،إذ يسعون إىل حتقيق أهدافهم الضيقة أو احملدودة على حساب أهداف

الشركة ككل( ،)35والعملية املنسقة هي تلك اليت تكون فيها أنشطة األفراد متجانسة ومتكاملة حنو حتقيق هدف مشرتك.
 -9أهمية وظيفة التنسيق:
تنبع أمهية التنسيق من األمور التالية:

 أمهية تضافر اجلهود باملشروع أو املنظمة لتحقيق اهلدف املنشود ،كم أن أي عمل ال ميكن أن ينجح إال بتعاون األفراد فيما
بينهم ،وتوفري التوافق واالنسجام فيما بينهم.

 التنسيق يؤدي إىل حتقيق أفضل النتائج ،وذلك بإجياد الرتابط بني األفراد ومنع التضارب واالزدواج.
 يعترب التنسيق مساعدا للوظائف اإلدارية (التخطيط ،التنظيم) ،ويعمل على جعل اخلطة أكثر معىن ،والتنظيم أقوى ترابط،
والتنفيذ أقل يف الوقت واجلهد واملال ،كما جيعل الرقابة أكثر فعالية.

 يؤدي التنسيق إىل الربط بني أعمال املنظمات اإلدارية نفسها وبني املؤسسات السياسية يف الدولة جبانب ربط أجزاء
املنظمة بالداخل.

 الغرض من التنسيق هو ضمان تفاعل الوظائف والقوى اليت يتكون منها املشروع بالشكل الذي حيقق أهداف املشروع
بأقل تضارب وازدواجية.
 -3خصائص التنسيق الفعال:

 ضمان والء األفراد للتنظيم وألهداف املنظمة.
 القضاء على االنعزالية واالنفصالية بني األقسام املخصصة وضمان تعاوهنا.
 التنسيق الفعال يؤدي إىل الكفاءة اإلدارية يف أداء املهام وحتقيق األهداف.
 التنسيق الفعال بني املنظمة اإلدارية وغريها من املنظمات يؤدي إىل اجناز األعمال بسرعة وأرحيية ومصداقية.
 يتحقق التنسيق عن طريق اإلدارة اجلماعية ،وال ميكن تنميته عن طريق األسلوب األوتوقراطي.
 يتضمن التنسيق كل اجلهود والوظائف واألنشطة يف املنظمة.
 جيب أن يكون التنسيق متصل ومستمر.

()35

حممد فتحي 677 ،مصطلح إداري ،مرجع سبق ذكره ،ص.94 :
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 جيب أن يكون التنسيق مباشرا بني األفراد املتصلني ببعضهم.
 -4أشكال التنسيق:
يتخذ التنسيق عدة أشكال ومناذج خمتلفة ميكن تناوهلا فيما يلي:

()36

أ -التنسيق الداخلي :ويقصد به التنسيق بني إدارات وأقسام املنظمة املختلفة إلجياد نوع من التوافق واالنسجام بني نشاط األفراد
داخل كل نوع أو قسم ،وبني األقسام األخرى.
ب -التنسيق الخارجي :وهو إجياد نوع من التوافق واالنسجام بني أوجه النشاط يف املنظمة ككل ،وأوجه النشاط يف املنظمات

األخرى أي التنسيق بني املنظمة والبيئة اخلارجية كاملوردين والعمالء واحلكومة حبيث يشمل التنسيق التكيف مع القوى والضغوط
اخلارجية حىت تستطيع املنظمة مسايرة البيئة اخلارجية والتعايش معها.

ج -التنسيق المالي :هو التوفيق بني املتطلبات واالحتياجات املالية لألنشطة املختلفة ،وانسياب اعتماد األموال يف قنواهتا املالئمة
يف الوقت احملدد ،وبالقدر املالئم حسب اخلطط املوضوعة لذلك.

د -التنسيق الفني :هو حتقيق التكامل بني املشروعات والنشاطات املختلفة من النواحي الفنية واهلندسية والتقنية.
ه -التنسيق الزمني :يعين تسلسل وتتابع وتالزم التنسيق اإلداري بعضه مع بعض أو التوفيق بني اخلطط القصرية واملتوسطة
والطويلة األجل ،وحتديد املراحل اليت متر فيها األعمال والنتائج اليت حتققها كل مرحلة ،والشروط اليت تتطلبها كل مرحلة قبل
بدايتها.

( )36بشير العالق ،قحطان العبدلي ،إدارة التسويق ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص ص.90 -99 :
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المحاضرة الثانية عشر :صنع واتخاذ القرارات
مقدمة:

هناك من يعرف اإلدارة بأهنا عملية اختاذ القرارات مثل ما ذهب إليه سيمون حينما اعترب الكلمتني (إدارة –قرار) مرتادفتني ،فاملدير
الناجح يف نظره هو من يستطيع حتديد املشكلة املطلوب معاجلتها واختاذ القرار املالئم بشأهنا.

واألعمال اليت توجد يف أي تنظيم ميكن حتليلها إىل جمموعة من القرارات املتداخلة املتشابكة ،وعملية صنع واختاذ القرارات متثل
جمموعة من التصرفات اليت يسلكها متخذ القرار ،وتنتهي إىل تفضيل بديل من بني العديد من البدائل املتاحة فهي عملية تقوم على
االختيار الواعي للغايات.
 -0تعريف القرار وعناصره:

يعرف البعض القرار بأنه " :عملية اختيار بديل واحد من بني بديلني حمتملني أو أكثر لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف

خالل فرتة زمنية معينة يف ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية واخلارجية واملوارد املتاحة باملنظمة".

()37

من هذا التعريف نستنتج أن العناصر اليت تشكل يف جمموعها القرار هي:
توافر البدائل ،االختيار ،األهداف والغايات أو حمركات أو دوافع السلوك ،الوقت ،املوارد املادية والبشرية املتوفرة
البيئة الداخلية للمؤسسة ،البيئة اخلارجية للمؤسسة (سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية.)..
 -9الفرق بين عملية صنع القرارات واتخاذها:
يذهب الكثري من الباحثني العرب لعلم اإلدارة إىل اخللط بني عملية صنع القرارات يف الوحدات اإلدارية واختاذها ،واحلقيقة أن
عملية اختاذ القرارات متثل املرحلة األخرية من مراحل عملية صنع القرارات.
فعملية صنع القرارات عملية تضامنية أي نتاج جهد مشرتك ،وذلك أن الواقع العملي قد أصبح حيتم على التنظيم اإلداري إشراك
مجيع أعضاء التنظيم يف املراحل السابقة على اختاذ القرار من إعداد وحتضري وتكوين.
أما اختاذ القرارات فال يعين أكثر من العمل الذي يقوم به القائد أو الرئيس يف إصداره للقرار ،أي املرحلة األخرية يف عملية صنع
القرار ،و رغم ذلك يذهب بعض علماء اإلدارة إىل القول بأن القرارات جيب أن تنسب يف جمموعها إىل التنظيم الذي صدرت منه.
 -3أنواع القرارات:

ختتلف أنواع القرارات حسب املعيار الذي تتم بواسطته التفرقة بينها ،ويف هذا الصدد نقتصر على تقسيمني وفق معياري التكرار

واألمهية:

()38

( )37مصطفى اخلشروم ،نبيل حممد مرسي ،إدارة األعمال المبادئ والمهارات والوظائف ،الطبعة الثانية ،مكتبة الشقري ،الرياض ،السعودية ،1998 ،ص.05 :
( )38عبد الغفار حنفي ،عبد السالم أبو قحف ،أساسيات تنظيم و إدارة األعمال ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،مصر ،1998 ،ص.140 :
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أ -حسب معيار التكرار:
 القرارات املربجمة :وهي القرارات اليت تتعامل مع مشكالت ومواقف روتينية بناءا على عادات سابقة أو أساليب وطرق
وإجراءات حمددة سلفا حيث يتخذ القرار من واقع اللوائح املعمول هبا يف جمايل اإلنتاج واألفراد مثل :القرارات اليت حتدد
كمية اإلنتاج اليومية أو السنوية ،القرارات املتضمنة للتعيني أو التوظيف ،القرارات املنظمة للصيانة.

 القرارات غري املربجمة :نظرا لوجود مستجدات ومشاكل جديدة تتعامل هذه القرارات مع مواقف غري حمددة أو مألوفة فهي
قرارات مرتبطة مبهارات تقدمي حلول مبتكرة مثل :ابتكار نوع جديد من السلع ،دخول أسواق جديدة قرار التوسع ،قرار
االندماج.
ب -حسب معيار األهمية:

حيث قدم أنسوف  Ansoffاقرتاحا آخر لتقسيم القرارات ،وذلك حسب درجة أمهيتها إىل األنواع الثالثة اآلتية:

 قرارات إسرتاتيجية :وهي قرارات تعىن حبل مشاكل أو حتقيق أهداف ذات أبعاد أو تأثريات كبرية على املنظمة ومستقبلها،
وتتخذ مركزيا وبصفة متكررة مثل قرار اختيار مزيج السلعة -السوق ،قرار تنويع النشاط ،قرار توقيت بدء التوسع ،قرار
استخدام االنرتنت يف املنظمة.
 قرارات تنظيمية أو إدارية :وهي قرارات متكررة نسبيا ،وتتعلق بتنظيم أقسام املنظمة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية أو
تنظيم مصادر املنظمة وهي قرارات تتخذها اإلدارة الوسطى.
 قرارات تشغيلية :وهي قرارات تتسم بدرجة كبرية من الالمركزية والتكرار مثل قرار جدولة اإلنتاج ،أساليب الرقابة
واإلشراف ،القرارات اليت تتعلق مبيزانيات املنظمة ،قرارات تسهيل عمليات اإلنتاج.

 -4مداخل صنع القرار وخطواته:

بعد التعرف على عناصر القرار وأنواعها سنتطرق إىل أهم املداخل او النماذج اليت ميكن أن يصاغ وفقها القرار ،مث نتطرق إىل
اخلطوات الضرورية لصنع واختاذ القرارات.
أ-

نماذج صنع واتخاذ القرارات :هناك العديد من املداخل أو النماذج بشأن قيام اإلدارة بصنع القرار نلخص أمهها يف
اجلدول التايل:
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جدول رقم (  :)15نماذج صنع واتخاذ القرارات
النموذج الرشيد

النموذج التدرجيي

النموذج املرضي

يصف سيمون هربرت( )1953يقدم املدير وفقا هلذا
تتسم قراراته بالرشد وتتوخى
النموذج استجابة حمدودة
هذا النوع من النماذج بالرشد
الكمال.
يقرتح متخذيه حلول مثالية ،أي أن احملدد( املقيد) ،فال يستطيع أي وذلك بغرض ختفيف حدة

النموذج االفتعايل
يتصرف املدير يف هذا
النموذج وفق منط ال يتفق
مع العقالنية والرشد

مدير اختاذ قرار مثايل وذلك
لديهم املاما بكافة البدائل وكل
ألن:
النتائج وتوقعاهتا.
_ قدرته املعرفية حمدودة.
لكن ما يؤخذ على هذا النموذج
صعوبته عمليا ،حبيث يستحيل على _ خضوعه لقيود الزمن.

املطلوبني الختاذ القرارات.
املشكلة أي العمل على
امتصاص الصدمة يف األجل وهو يأخذ شكلني:
_ اختاذ املدير لقرارات
القصري.
ولكن هذا النموذج ال يقدم يربر هبا قرارات خاطئة أو

مثال فتفوق بذلك تكلفة التأخر يف
من يقرر شراء سيارة
التوفيق بني مجيع االجيابيات :جودة اختاذ القرار املالئم عائد اختيار
البديل املناسب.
عالية ،سرعة فائقة ،خام صلب،

حلول طويلة األجل ودائمة .غري مدروسة اختذها سابقا
وال يتفق هذا النموذج مع حبجة أهنا مهمة أو
النموذج املرضي إال يف كونه رشيدة.

سعر منخفض ،لون مناسب ،أمان مثل أن تعترب مؤسسة ما ديوهنا ال يتطلب قدرا كبريا من
ملغاة ،ألن تكلفة حتصيلها تفوق املعلومات على العكس من
كبري....،اخل.
النموذج الرشيد الذي
قيمتها أصال.
يتطلب اإلملام بكافة
الظروف وتوقعات نتائجها.

_ حماولة البحث عن
مشكالت ألن للمدير
سلة من احللول اجلاهزة
يريد تنفيذها كأن يفتعل
مشكل مع املوردين
إلثبات قدرته على
التفاوض الذي أخذ دورة
تكوينية ألجله.

المصدر :بولرباح عسايل ،تسيير المؤسسة " مبادئ ومفاهيم" ،دون ذكر دار النشر ،اجلزائر.2338 ،

ب -خطوات صنع واتخاذ القرارات:

ال ختتلف عملية صنع واختاذ القرارات عن عملية حل املشاكل اإلدارية فكالمها مير بنفس اخلطوات ،وميحص املدير سالمة قراراته

وفعاليتها باحرتامه مجلة املراحل واخلطوات التالية:
 -1تحديد الهدف أو المشكلة :يف كثري من املنظمات االقتصادية يصعب على املدير اإلجابة على سؤال يبدو يف غاية السذاجة
بادئ األمر أال وهو ما اهلدف األساسي من عملنا؟ وجند الكثري من املنظمات اليت جنحت يف اإلجابة على هذه األسئلة قد جنحت

وتوسعت أعماهلا وازدادت كفاءهتا والعكس صحيح.
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 -2جمع المعلومات وتحليلها :بعد حتديد اهلدف يصبح من الضروري مجع املعلومات املتعلقة باملشكلة وحتليلها ،وان أكثر
األخطاء اليت تقع فيها بعض اإلدارات عند اختاذها للقرارات يعود سببها إىل عدم وجود معلومات كافية أو مجع معلومات خاطئة،
أو وجود معلومات كثرية جدا ليس عالقة باملشكلة ،وعليه جيب احلصول على كل املعلومات ذات العالقة باملوضوع وحتليلها.
 -0تحديد بدائل الوصول إلى الهدف أو حلول المشكلة وتقييمها :أي حتديد البدائل احملتملة حلل املشكلة ،ويتم ذلك عادة
عن طريق استشارة اخلرباء والفنيني والتعاون معهم يف ابتكار بعض البدائل املناسبة ،وذلك يف ضوء املعلومات واملوارد البشرية واملادية
املتاحة مبا يف ذلك عنصر الوقت ،مث تقييم البدائل عن طرق الدراسة املوضوعية للسلبيات واالجيابيات اخلاصة بكل بديل باستخدام
طرق عديدة أمهها :طريقة عصف األفكار ،طرق التقييم االقتصادي واألساليب الكمية ،اخلربات السابقة.

()39

 -4اختيار أفضل البدائل :الختيار أفضل البدائل حيبذ التوفيق بني خمتلف املعايري السابقة ،وذلك بتحقيق اكرب قدر منها أو

بالرتكيز على األولويات احلالية واملستقبلية ،والتأكد من أن البديل املختار سيحقق اهلدف املطلوب ،وان هذا البديل ال حيتوي
على أخطاء.
 -5إصدار القرار وتنفيذه :اخلطة اخلامسة يف عملية اختاذ القرارات هي تنفيذ القرارات طبقا لوجهاهتا واجتاهاهتا وباالستناد
لألساليب واألدوات واإلمكانيات املتاحة ،مث مراقبتها لكي التأكد من أن القرار سيحقق األهداف املوضوعة.

 -6تقييم نتائج القرار :بعد وضع القرار موضع التطبيق ال تكون مرحلة اختاذ القرار قد انتهت ،ولكن تظل مرحلة أخرى هامة
وهي تقييم نتائج تطبيق القرار واليت تعتمد على عوامل كثري أمهها طبيعة القرار ،وتوقيته وتكاليفه ،ومعايريه واألشخاص املتأثرين به،
والتحقق من أن القرار املتخذ حيقق النتائج املرغوبة واألهداف املرجوة.
 -5العوامل المؤثرة على صنع واتخاذ القرارات:
تتأثر عملية صنع واختاذ القرارات بعدة عوامل ،وحتدها عدة قيود أمهها:

()40

 العوامل اإلنسانية والسلوكية :مثل قبول واقتناع األفراد ،العادات والتقاليد ،التسرع ،االعتماد على حلول سابقة ،التحيز
والذاتية ،اخللط بني املشكلة ومظاهرها ،الرتكيز على حل واحد ،عدم االهتمام باحتمال املقاومة ،ميوالت وطموحات
األفراد ،املؤثرات الشخصية.
 العوامل التنظيمية :مثل عدم وجود نظام جيد للمعلومات ،تذبذب العالقات التنظيمية ،املركزية الشديدة ،املوارد املتوفرة،
عدم وضوح أهداف األفراد ومدى إتاحة الفرص للممارسة اإلدارية واكتساب اخلربة داخل التنظيم ،ضعف التعاون
والتنسيق.
 العامل االقتصادي :فاملشاركة يف اختاذ القرارات داخل املنظمات عملية مكلفة اقتصاديا من حيث الوقت واجلهد واإلعداد
الالزم هلا.
 عوامل أخرى :مثل تعارض املصاحل اخلارجية ،درجة التقدم التكنولوجي ،درجة املنافسة ،متغريات سياسية واجتماعية وثقافية
فمثال ثقافة اجملتمع وعلى األخص نسق القيم من األمور اهلامة اليت تتصل بعملية اختاذ القرار.

()39شريف كمال عزب ،كيف تتخذ قراراك بقوة وثقة؟ ،دار اجملد للنشر والتوزيع ،سطيف ،اجلزائر ،2316 ،ص.73 :

()40بولرباح عسايل ،تسيير المؤسسة " مبادئ ومفاهيم" ،دون ذكر دار النشر ،اجلزائر ،2338 ،ص ص.44 -40 :
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