
 

 

 
 

  
 
 
 

     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

 



     توصيف المقياس وفهرس المحتويات
  

 
  تطفى حوحو:                 إعدا  الدكتودIفي  قياس  دخل إل ادة األعمال           متتر  دوس  

رف دخلفإلدارةفألاعمالرثتوصيف مقرر

  املصصلة/ر حمدفبتضصاففجا عةف: املؤشصت الخعليميت 

 قصمفعلتمفالتصصير/رالعلتمفالاقتصاديةفوفالتجاريةفوعلتمفالتصصيركلصةف: اللصم / الكليت

املعلت اتفالعا ةففر(1

      دخلفإدارةفألاعمال :اشم امللسز  – 1

 

  ( حاضقاتفوأعمالف تجهة)فأشبتعصافشاعات3ر:الصاعاث املعخمدة –  2

 

 02:راملعا لر/ر06:رالقوصد / فألاشاشصة:الىخدة الخعليميت  – 3

 

 فيفالعلتمفالاقتصاديةفوالتجاريةفوعلتمفالتصصيرليصانضفر :ه ًخم جلدًم امللسز ضمنذي الجكىينال – 4

 

 الصنةفألاولىفجدعف شترك: الصىت التي ًخم جلدًم ىرو امللسز فيه  –5

 

 الفيتجد:(إن وحدث)املختللاث اململاخلت للرو امللسز  – 6

ر(من خالل البرهامجدعملا لدي التالب،   املصتهدفاثواللدزازف املع )ألاهداففففر(ر2

باملفاىيم وامللادئ إلادازيت التي جخعلم باملدًس واملىظمت على خد  التالب باألشض الىظسيت الخاصت  جزويد

، وكرا دزاشت مدازس جتىز الفكس إلادازي بمخخلف مساخللا، وكرلك الخفمليل في مخخلف الىظائف شىاء

 .إلادازيت

ر:روويفاملمقررر(ر3

ثم إلاملام بأىم ىدافلا وأ إلادازة واملىظمت  حعسيف من خيثإلادازةعلم ًخضمن ىرا امللسز دزاشت 

 ،مخخلف مساخل جتىز الفكس إلادازي ثم دزاشت  ،وأىم خملائص املدًس أو املصيراململتلحاث املخعللت به 

مصاىمت كل مدزشت في جتىز إلادازة اهتالكا من املدزشت الكالشيكيت كىنها أول مدزشت ملدث لظلىز بيان ثو

إلادازة ُثم ما هخج عنها من املدزشت الصلىكيت وصىال لإلدازة املعاصسة، ثم الختسق ملخخلف الىظائف إلادازيت 

الليادة، إلاجملال )بداًت من وظيفت الخختيط، ثم الخىظيم واللياكل الخىظيميت، ثم الخىحيه وأىم ملىماجه 

 .وصىال إلى آخس وظيفت مخمثلت في السكابت (والخدفيز

رر:رطقيمةفالتمصصمر(ر4

ر08:رالا تحان/ر06:رالبحث/ر06:املتاظبةفواملشاركة:ررألاعمالفاملتجهة/ررا تحانفنهائيف:راملحاضقة
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 فاملـحتـتيـاتفهقس

 مدخل عام لعلم إلادازة: الفملل  ول  
 .الحاحت إلى العمل إلادازي : أوال 
 إلادازة حعسيف :ثاهيا 
 الفسق بين إدازة  عمال وإلادازة العامت: ثالثا 
 حعسيف املىظمت :زابعا 
  عمال إدازة خملائص: خامصا 
  وظائف إلادازة:شادشا 
 إلادازة أىداف: شابعا 
 والفن العلم بين  إلادازة:ثامىا 
 ىى؟؛ وما هي أدوازو والشسوط الىاحب جىفسىا فيه؟ من :املدًس أو  املصير:جاشعا 
  إلادازة وعالكتها بالعلىم  خسي :عاشسا 
 إلادازي  الفكس جتىز : ثاويالفملل ال 

 املدزشت الكالشيكيت: أوال 
 املىظمت العلميت للعمل) هظسيت إلادازة العلميت -1 
 (إلادازة الملىاعيت)مدزشت الخلصيماث إلادازيت - 2 
  هظسيت الليروكساطيت- 3 
  الفكس الكالشيكيجلييم- 4 
 املدزشت إلادازيت الصلىكيت: ثاهيا 
  مدزشت العالكاث إلاوصاهيت- 1 
 2 - MASLOWوهظسيت الحاحاث  
 3- McGregor ومدزشت الفلصفت إلادازيت (هظسيتX/Y) 
  جلييم الفكس الصلىكي- 4 

 املدزشت إلادازيت الحدًثت: ثالثا 
 املدزشت الكميت- 1 
 هظسيت  هظمت- 2 
  الىظسيت املىكفيت- 3 
 .همىذج إلادازة الياباهيت- 4 

 
 الىظائف إلادازيت: ثالثالفملل ال

 وظيفت الخختيط: أوال 
 وظيفت الخىظيم:ثاهيا 
 الليادة، الاجملال والخدفيز: وظيفت الخىحيه وملىماتها: ثالثا 
  وظيفت السكابت- زابعا 
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رأهمفاملقاجعفاملعتمدة

رالق زففيفاملكتبةراملؤليرعنتانفالكتاب

 1216/ص مدمىد طلعت مىال إلادازة علم في أشاشياث

 140/ص شلتان مدمد الادازة ملادئ

 1625/ص مىملىز  مدمد علي الادازة ملادئ

 1883/ص الفخاح علد الحميد علد- املصخللليت والخىحلاث العلميت الاصىل  -الادازة

 1014/ص علاس علي الادازة علم اشاشياث

 2748/ ص الىعيمي اللادز علد صالح إلادازة

ر
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  :مقدمة

�هللا� عرفتھ ما أقدم من �دارة �عد �جعلھ �أن �منذ �مع�شتھ �تدب���شؤون ���سان �بدأ �حيث ال�شر�ة،

 أمور  �سي�� �� �دارة�بمفا�يم�ا�ال�سيطة وامللوك والقبائل العشائر رؤساء استخدم مستخلفا�����رض،�كما

ومماليك�م،�فاملمارسات���سانية�القديمة�ال���اعتمد�ا��فراد����ضمان�استمرار���م�تمثل�أد�ى� عشائر�م

�ف�ل ��داري، �املف�وم   �دارة مارست القديمة املجتمعات مستو�ات
ّ
 املفا�يم نفس تحمل تكن لم أ��ا إال

� بنفس تكن لم أ��ا كما حاليا املعروفة  من أك�� التجر�ة ع�� ترتكز �انت أ��ا حيث ،حاليا املتبعة�ساليب

 وتحليل�ا، دراس��ا ثم ومن باملجتمع واملعطيات�املحيطة الظروف بجميع و�ملام املعلومات جمع ع�� اعتماد�ا

�للتغ��ات 20 القرن  بداية منذ علما وأصبح �دارة مف�وم تطور  املجتمعات و�تطور   �قتصادية ن�يجة

  .العالم ش�د�ا ال�� و�جتماعية والسياسية

يزال�علم��دارة�ضرور�ا�ال�يمكن��ستغناء�عنھ�منذ�أن�أدرك��ال لقد��ان�و  :ا��اجة�إ���العمل��داري  :أوال

�أ�داف�م�وال�� �لتحقيق �ا��ماعات �أطلق��ال ��فراد�أ�مية�ت�و�ن �انفرادي،�وقد ��ش�ل �تحقيق�ا يمكن�ل�م

��ذ �ع�� �ا��ماعات �املنظماته �مف�وم �حديثا �ضرور�ا�، ��داري �العمل �أصبح �فقد �املنطلق ��ذا ومن

البد�لھ�من�إدارة�وتنظيم� -أيا��ان�نوعھ�وطبيعتھ-الستمرار�ة�ال�شاط���سا�ي،�حيث�أن�العمل�ا��ما���

���تمام�بالعمل� �ضرورة �إ�� �أدت �ال�� �الصدد�فيمكن�حصر�العوامل ��ذا �املحددة،�و�� لتحقيق���داف

  :داري����العناصر�التالية� 

�املنظمات -1 �ع����:ك�����م �ا�عكس �و�و�ما �الصناعة، �مجال ��� �ثورة �أحدث �قد ��لة �ظ�ور �أن ال�شك

،�و�ذا�ما�فرض�ع���املنظمات�استقطاب�عدد�كب���من�العمال�وتوظيف�رؤوس�أموال�كب��ة��نتاج��م�

   ؛ وكذلك�ا�ساع��سواق

��دارة -2 �عن �امللكية �استلزم��:انفصال ��شاط�ا �وتوسع �أفراد�ا �عدد �وتزايد �املنظمات �ك�����م إن

�إدارة� �املالك�ن �بإم�ان ��ان �صغ��ا، �املنظمة ���م ��ان �فعندما �إدار��ا، �عن �ملكي��ا �انفصال بالضرورة

� �املالك�ن ��ؤالء �باستطاعة ��عد �لم �ك���ا���م �ومع �أو�ا���د(شؤو��ا، �التخصص �ناحية �من إدارة�) سواء

  دفع�م�إ���توظيف�فئة�من��فراد�ممن�درسوا��دارة�من�أجل�إدارة�منظما��م�بنجاح،��منظما��م،�مما

حيث�ركز�ع���مبدأ��ام�من�" ثروة��مم"املصط���الذي�أشار�إليھ�آدم�سميث����مؤلفھ��:تقسيم�العمل -3

�و�و� �حاليا ��دارة �العمل"مبادئ �ر " تقسيم �وما ��فراد �قدرات �تنمية ��� �أ�مية �من �لھ �مف�وم�ملا �من افقھ

  .التخصص

 أما ،"الفصل حق" �ع�� وال�� Manus �و Management للفظ الالتي�� �صل :�دارة �عر�ف :ثانيا

�ا��ا�� اللفظ ل�ذا �ول  �ستخدام  و�ع�� �عمال، شؤون ب�سي�� يتعلق والذي 1670 �� �ان فقد بمعناه



  مدخل عام إلدارة األعمال                                         :                         الفصل األول   

   

 
حوحو     مصطفى  : إعداد الدكتور           2في مقياس مدخل إلدارة األعمال                ختصر دروسم

جما��� ج�د أ��ا أي التوجيھ، ��ا فيقصد الناحية��صطالحية من أما للغ��، خدمة تقديم لغة �دارة مف�وم

  .معينة أ�داف تحقيق أجل من موجھ

جب�تقديم��عار�ف�أل�م�الباحث�ن�����ذا�املجال،�و���او فمن�الجل�تحديد�دقيق�ملف�وم��دارة،�أومن�

� �تايلور �فر�در�ك ��مر��ي �فإن �الصدد؛ ��دارة– (Fredrick Taylor)�ذا ��عت���أب �كتابھ��-والذي ��� �عرف�ا

�الورشة" �" إدارة �من�:"بأ��ا�1903الصادر�سنة �التأكد �ثم �بھ، �القيام ��فراد �من �تر�د �ملا �ال��يحة املعرفة

  ؛"أ��م�يقومون�بذلك�بأحسن�طر�قة�وأرخص�ا

�دارة����"بقولھ�" �دارة�العامة�الصناعية"�دارة����كتابھ��(Henri Fayol)كما��عرف�الفر��������ي�فايول�

  ."أن�تت�بأ�وتخطط�وتنظم�وتصدر��وامر�وت�سق�وتراقب

 ترشيد عملية �و أو�ال�سي�� �دارة ": أن ع�� تجمع طبيع��ا اختلفت م�ما التعار�ف �ل أن القول  و�مكن 

  ".مختصة �يا�ل تتوال�ا أ�داف�محددة تحقيق قصد جما�� �شري  ���د وتوجيھ

�و�دارة�العامة: ثالثا �ب�ن�إدارة��عمال بمع��� �دارة ب�ن�مف�وم التفرقة ضرورة إ�� �شارة تجدر :الفرق

فاإلدارة�العامة��ستخدم�،�"Administration" بمع����دارة�العامة �دارة ومف�وم"  Management" ال�سي��

� �ب�نفيذ �وتختص �العام �القطاع ��عمال��� �إدارة �أما �ا���ومية، ��ج�زة �بواسطة �للدولة �العامة السياسة

�إشباع� �ع�� ��عمل �ال�� ��قتصادي �الطا�ع �ذات �املشار�ع �إدارة �إ�� �و��دف �ا��اص �القطاع ��� ف�ستخدم

  :حاجات�مادية�ومعنو�ة�لألفراد�و��دف�عموما�إ���تحقيق�الر�ح،�وفيما�ي���مظا�ر��دارة����كال�النوع�ن

 :م��ا مفا�يم عدة املصط�� �ذا �ع��� Management: بمع���ال�سي�� �دارة مف�وم -1

 ؛�دار�ة القرارات وتنفيذ اتخاذ �� السلطة لھ من �ع�� املف�وم ��ذا فاإلدارة  :�دار�ة القرارات متخذوا 

 الت�سيق التوجيھ، التنظيم، التخطيط، �� واملتمثلة  :واملس��ين املدراء ��ا بقوم ال�� ال�شاطات مجموع 

 وغ���ا محاسبة �سو�ق، إنتاج، من املنظمات تمارس�ا ال�� الوظائف �طار�مجموع �ذا يدخل��� كما  .والرقابة

 ؛الوظائف من

 تحقيق أجل من املس��ين م�ام تنظم ال�� و�سس املبادئ �� يبحث الذي العلم �و :�عمال إدارة علم 

 .��داف�املسطرة

 من مفا�يم عدة املصط�� �ذا تحت يدخل : Administration بمع����دارة�العمومية �دارة مف�وم -2

 :بي��ا

 ؛العامة والسياسات ��داف تضع ال�� لإلدارة العليا املستو�ات �شاط 

 ؛....العمومية �دارات العامة، �املنظمات ا���ومية �ج�زة إدارة 

 دارة �شاطات بممارسة املخول�ن ���اص ع�� املفروضة الواجبات�.  
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أي�أ��ا�عبارة�عن�تجمع�أفراد��س���إ���تحقيق�أ�داف�،����وحدة�اجتماعية��ادفة : �عر�ف�املنظمة :را�عا

  :محددة،�كما�أن�بناء�ا�يتطلب�وجود�ثالث�عناصر�رئ�سية���

 الذين��عملون��ش�ل�جما���من�أجل�تحقيق�أ�داف�املنظمة�وأ�داف�م�ال��صية؛�:�فراد  

 داخل��:الب�ية� �فرد ��ل �وم�ام �العالقات �تحديد �خاللھ �من �يتم �تنظي�� �أو��ي�ل �ب�ية �للمنظمة ي�ون

  املنظمة؛

 يتمثل����الغاية�ال����س����فراد�واملنظمة�ك�ل�لتحقيقھ�:ال�دف. 

�حصر�ا� استخالص يمكن :�عمال إدارة خصائص: خامسا �يمكن ��داري �للعمل �رئ�سية �خصائص ثالث

  :فيما�ي��

�العمل -1 �دائر�ة،�تبدأ�بوضع���داف��:�داري �استمرار�ة �عن�حلقة ��شاط�مستمر،�ف���عبارة فاإلدارة

�النتائج�مع���داف� �تطابق �مدى �حيث�يتم�تقييم �الرقابة ��� �ف��ا �العمل،�وآخر�خطوة �من �تحقيق�ا املراد

�نقطة� �إ�� ��عود �بذلك �فإننا �و�التا�� �تحدث، �قد �ال�� ��نحرافات �ت��يح �ع�� �العمل �ثم �ومن املوضوعة،

  ؛د���دافتحدي

التخطيط،�التنظيم،�: فالوظائف��دار�ة�الرئ�سية�واملتمثلة����:التداخل�والت�سيق�ب�ن�وظائف��دارة -2

التوجيھ�والرقابة�تتصف�بالتداخل�والت�امل�فيما�بي��ا،�و�التا���فإن�الت�سيق�ب�ن��ذه�الوظائف�البد�منھ�

  ؛توى�العمل��داري لنجاح�املنظمة����تحقيق�أ�داف�ا،�و�و�ما�يرفع�من�مس

��دارة -3 �وعمومية ا��ماعات،� مع تتعامل كما �فراد مع تتعامل ف�� شامل؛ �شاط فاإلدارة�:شمولية

�مع� �لكن �الوظيفي، �مركزه �النظر�عن ��غض ��دار�ة �الوظائف �بجميع �القيام �يمكنھ �الفرد �أن �ذلك ومع��

�اختالف �نحو��وجود �اتج�نا ��لما �أنھ �حيث ��داري، �املستوى �باختالف �وذلك ��دار�ة �املمارسة ��� �س��

  .املستو�ات��دار�ة�العليا�تزداد�أ�مية�العمل��داري����ح�ن�تركز�املستو�ات��دار�ة�الدنيا�ع���ا��انب�الف��

ن�تحديد�املستو�ات��دار�ة�فال�شاط��داري�يختلف�باختالف�املستو�ات��دار�ة،�و����ذا�الصدد�يمك

�تحديد� ��� �بدور�ا �العليا �فتتم����دارة �أعاله، �للش�ل �وفقا �مستو�ات �ثالث �إ�� ��داري �التقسيم حسب

السياسات�وا��طط�و��داف�العامة�واتخاذ�القرارات�الالزمة�لس��ورة�املنظمة،�أما��دارة�الوسطى�ف���

ي���أعمال�وحدات�املنظمة�وما�يتفرع�ع��ا�من�أقسام�فرعية،�م�ونة�من�ا���از��داري�الذي��عمل�ع����س

  ���ح�ن�أن��دارة�الدنيا���تم�بالوظائف�ال�شغيلية�ال���تقوم�بإنتاج�السلع�وا��دمات�ال��ائية�

  :و�مكن�توضيح��ذه�املستو�ات�وفقا�للش�ل�التا��
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�داري�يتمثل����ضرورة�الت�سيق�يت���جليا�من�ا��صائص�السابقة�أن�العمل� :وظائف��دارة�:سادسا

 تحقيق أجل من البعض �عض�ا مع مت�املة ت�ون  أن يجب الوظائف و�ذه ب�ن�مختلف�الوظائف��دار�ة،

�سالمة� ��داف �ستمرار�وتحقيق النمو، الر�ح، : �� أساسا واملتمثلة املنظمة أ�داف �أن �كما �جتماعية،

 أن كما لإلدارة، الرئ�سية الوظائف �ونھ�من �عتبار�عملية�اتخاذ�القرارالعمل��داري�تقت�����خذ��ع�ن�

 :التا�� الش�ل �� توضيحھ يمكن ما لإلدارة،�و�ذا أحسن س�� ضمان أجل من ضرور�ة القيادة

  
  :وكتوضيح�موجز�للوظائف��دار�ة�فيمكن�حصر�ا����العناصر�التالية

تحديد�أ�داف�املنظمة�واملوارد�الضرور�ة�يتم��عرف�التخطيط�بأنھ�العملية�ال���من�خالل�ا��:التخطيط. 1

�زمنية� �ف��ة �خالل �تحقيق�ا �الواجب ���داف �املس���يحدد �فإن �التخطيط �خالل �فمن �لتحقيق�ا، الالزمة

  . محددة
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أ��ا�ترتبط�ب�نفيذ�فعال����العملية�املوالية�للتخطيط�واملؤدية�إما�لنجاحھ�أو�فشلھ�خاصة�و �:التنظيم. 2

ل��طط�املوضوعة،�و�مكن��عر�ف�التنظيم�بأنھ�العملية�املرتبطة�بمباشرة�امل�ام�وتخصيص�املوارد�وت�سيق�

  .أ�شطة�العمل�وتحديد�التقسيمات��دار�ة�الضرور�ة

�والقيادة. 3 �إعطاء��:التوجيھ �خالل �من �ذلك �و�تم �التنفيذ، �قيد �والسياسات �ا��طط �وضع �عملية ��

والقيادة��و��ا�أ�م�مظ�ر�من��و�تصالسياسات�التحف���وتحس�ن�أنظمة�تبادل�املعلومات��وإتباعالتعليمات�

  .مظا�ر�التوجيھ

مسبقا�ومن�تم�تحديد��ع���الرقابة�متا�عة�وقياس��داء�املحقق�ومقارنتھ�باأل�داف�املخططة��:الرقابة. 4

  .�نحرافات�واتخاذ�إجراءات�ت��يحية����حالة�وجو��ا

�قدم�ا� �ال�� ��ساسية �الوظائف ��� �الوظائف�وال���تتمثل ��ذه �إ�� �اتخاذ��Fayolإضافة �إل��ا�وظيفة تضاف

�القرار�وال �عملية ��� �يتمثل �عدةذي �ب�ن �للمنظمة��املفاضلة �يضمن �بما �بديل �واختيار�أفضل �متاحة بدائل

  .تحقيق�أ�داف�ا

 :التالية النقاط �� �دارة أ�مية ت��يص يمكن :�دارة أ�داف: سا�عا

 ؛املنظمات داخل �عمال �سي�� �� �ساسية �داة �� �دارة 

 من واملجتمع ج�ة، من للمنظمة و�جتماعية �قتصادية ��داف تحقيق مسؤولية �دارة عاتق ع�� يقع 

 ؛أخرى  ج�ة

 يتحقق ال �ذا فإن املنظمة، واستمرار بقاء عن املسؤولة �� �دارة أن بما  
ّ
 ع�� قدرا��ا تطو�ر خالل من إال

 ؛....املنافسة حدة ارتفاع �قتصادي، النمو معدالت انخفاض :مثل تواج��ا ال�� مواج�ة�التحديات

 ب�ن�ج�ود الت�سيق خالل من ا��ار�� محيط�ا و��ن بي��ا الت�امل تحقيق مسؤولية �دارة عاتق ع�� يقع 

 ؛�عوان��قتصادي�ن

 مواج�ة أجل من تواج��ا ال�� التغ��ات مع التأقلم عل��ا يجب فإنھ أ�داف�ا، تحقيق �� املنظمة تن�� ل�ي 

 .عمل�ا ب�ئة �� التغ��ات عن الناتجة التأكد عدم حاالت

 من و�الرغم،� "ن�خر� خالل من �مور  تنفيذ فن":�� �دارة أن Follet �عت�� :والفن العلم ب�ن �دارة�:ثامنا

  شيوعا التعار�ف أك�� من �عت�� �ذا�التعر�ف أن
ّ
ھ إال

ّ
 �� ووظيفة وفنا علما �عت�� �دارة ألن بالقصور  ي�سم أن

 :الوقت نفس

 الظوا�ر تفس�� أجل من وترتي��ا وتحليل�ا جمع�ا تم ال�� املنظمة املعارف من مجموعة ف�� :علم �دارة 

  ؛وقوان�ن ومن�� موضوع من العلم وقواعد أسس ع�� �س�ند أ��ا كما وامل�ام، �عمال بطر�قة�تنظيم املتعلقة
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 عرف�الفن�عموما����مجال�العلوم�بأنھ�امل�ارة����تطبيق�مضمون�العلم،�بحيث�يؤدي��ذا�  :فن �دارة�

�املدير���� �م�ارة �ف���تتطلب �فن، �أن��دارة �كذلك �القول �النتائج،�فيمكن ����تحقيق�أفضل الفن�أو�امل�ارة

   ؛املعارف تطبيق �� م�ارات استخدام��ذا�العلم����مختلف�املواقف����

 ضوء�ما�تقدم�يمكن�القول�أن��دارة�علم�وفن����آن�واحد،�حيث�أن��دارة��:�دارة�علم�وفن�معا���

 ؛قوم�ع���فن��ستخدام�ا��يد�للعلمت

 يري  :وظيفة �دارة Stonner فراد �ل ج�ود ع�� والرقابة والتنظيم التخطيط عمليات �� �دارة أن� 

  .التنظيمية ��داف لتحقيق املتاحة املوارد وكذلك�استخدام

 ال��ص ذلك �و املدير فيھ؟�و؟؛�وما����أدواره�والشروط�الواجب�توفر�ا� من :املدير أو املس���:تاسعا

 القيادة،�التحف��، التنظيم، التخطيط، �� الرئ�سية م�امھ وتتمثل املنظمة �� التصرف �� الصالحية لھ الذي

 املنظمة سلطتھ�توجيھ خالل من �ستطيع حيث للمنظمة قوة مصدر أنھ كما القرارات، اتخاذ الرقابة وكذلك

أنھ� كما مع�ا، والتكيف ا��ارجية الب�ئة مع التفاعل ع�� القدرة لھ كما وفعالية، بكفاءة تحقيق�أ�داف�ا نحو

  .تلبي��ا ع�� و�عمل السوق  احتياجات يدرس

� �للباحث �Mintzberg(ووفقا ،2009(� �ثالث�؛ �املس���وتنحصر��� ���ا �عشر�أدوار�يقوم �تحديد فيمكن

  :وذلك�وفقا�للش�ل�التا���دوار�ال��صية،��دوار�املعلوماتية�و�دوار�القرار�ة،��: مجموعات���

  
 بم�ارات يّتصف أن يجب عاليت�ن، وكفاءة بفعالية وغ���ا امل�ام �ذه ب�ل القيام من املدير يتمكن ول�ي

ص�ا
ّ

 :�التا�� �� م�ارات أر�ع �� KAIZ الباحث ��

:األدوار التفاعلية

القدوة

القيادة

حلقة الوصل
:األدوار القرارية

املبادرة

معاجلة املشاكل

ختصيص املوارد

التفاوض

:ألدوار المعلوماتيةا

اإلرشاد

التصريح

تشارك املعلومات
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 واملعارف با����ات وإملامھ عاتقھ ع�� امللقاة واملسؤوليات للم�ام املدير معرفة �� تتمثل :الفنية امل�ارات 1-

 ؛واملسؤوليات امل�ام إلنجاز�تلك الالزمة

 تحقيق �� ��يحة بصفة وتوج���م العامل�ن مع التعامل ع�� املدير مقدرة �� وتتمثل :��سانية امل�ارات  2-

 إيجاد ثم أوال أسبا��ا معرفة خالل من ت�شأ قد ال�� املشا�ل وحل العامة الب�ئة مع والتعامل أ�داف�املنظمة

 ؛لذلك املناسبة ا��لول 

 ودراسة السوق  متطلبات حسب والتجديد �بداع التطو�ر، ع�� املدير قدرة �� تتمثل :الفكر�ة امل�ارات  3-

 ؛املنظمة فيھ ت�شط الذي التناف��� املحيط ظل �� السليمة القرارات املنافس�ن�واتخاذ

 من حل�ا ع�� والعمل املنظمة تواجھ ال�� املشا�ل ���يص ع�� املدير قدرة و�� :ال��صية امل�ارات  4-

  .مثل��  البديل واختيار املتاحة البدائل دراسة�جميع خالل

�بالعلوم��خرى �:عاشرا � :�دارة�وعالق��ا �علم��دارة �العلوم��خرى –إن �من �وثيقا��-كغ��ه �ارتباطا يرتبط

درجة�تأث���وتأثر��ذه�العلوم�باإلدارة�وفيما�ي���بمجاالت�املعرفة�املختلفة،�ول�ذا�فإنھ�من�الضروري�معرفة�

�الر�اضية� �والعلوم � ��قتصاد �وعلم �النفس �وعلم ��جتماع �غرار�علم �ع�� �العلوم �بأ�م ��دارة �علم عالقة

  :والطبيعية

��جتماع�-1 ��علم ��دارة �جمع��:عالقة �خالل �من �ك�ل �املجتمعات �سلوك �بدراسة ��جتماع �علم ��تم

يم��بحاث��جتماعية�ومن�تم�استخدام��ذه�الدراسات�من�طرف�رجال��دارة����دراسة��حصائيات�وتنظ

السوق�وتوز�ع�املنتجات،�كما�أن�املس��ين�يحرصون�ع���توف���ا��دمات��جتماعية�وتحس�ن�ظروف�العمل�

  ؛من�أجل�إشباع�رغبات��فراد��جتماعية

العنصر���سا�ي����تحقيق�أ�داف�ا�ال���ال�يتم�تحقيق�ا��تقوم��دارة�ع���:عالقة��دارة��علم�النفس�-2

علم�النفس�يبحث����حقائق�السلوك��نإال�من�خالل�الت�سيق�ب�ن�ج�ود�املس��ين�و�ا����فراد،�و�اعتبار�أ

�الوظيفي� �الرضا �يحقق �والتحف���و�و�ما �ال���يع �وسائل �ب�افة ��ملام �املس��ين �ع�� �يجب �فإنھ ��سا�ي

  ؛لألفراد

��قتصاد -3 ��علم ��دارة �ال��وة�وإشباع�: عالقة ��غرض�خلق �الفرد �بدراسة�سلوك ��قتصاد�يقوم فعلم

مختلف�ا��اجات�مما�يؤدي�إ���خلق�مشا�ل�����نتاج�والتوز�ع،�و�نا�يظ�ر�دور�إدارة��عمال����تطبيق�ا�

  ؛أو�تجسيد�ا�العم���ملختلف�النظر�ات��قتصادية

�ناك�عالقة�وطيدة�ب�ن��دارة�والعلوم�الر�اضية�ع���غرار��:ر�اضية�والطبيعيةالعالقة��دارة�بالعلوم��-4

���� ��دارة �منھ �استفادت �الذي �العمليات �بحوث ��علم ��عرف �ظ�ر�ما �لذلك �ون�يجة �والر�اضيات، �حصاء

   سة�الظوا�ر��دار�ةالتوصل�إال�القرارات�الفعالة�خصوصا����اعتماد�ا�املن���العل������درا
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  : مقدمة

�ورّواده� �ومؤسسيھ �الفكر��داري �دراسة �ومداخل �القديمة �ع���ا��ضارات �تطورا ��دارة �علم ش�د

�عن �تم��ه �وخصوصيات �تحكمھ �مبادئ �ولھ
ّ
�إال �مذ�ب �ف�ل ��خرى،��ومرتكزاتھ، �الفكر�ة �التيارات با��

  : أن�تطور�الفكر��داري�مر�ع���أر�عة�مراحل��� و�الرجوع�إ���التطور�الزم���لعلم��دارة�فإننا�نالحظ

�القديمة -1 �العصور ��� �البابلي�ن��:الفكر��داري �غرار �ع�� �القديمة �ا��ضارات �أوجدتھ �فيما تمثلت

تار�خية�أن�ل�ذه�ا��ضارات�وغ���ا�وجود�فكر�إداري�وإال�كيف�والفراعنة�والرومان،�فقد�أثب�ت�الشوا�د�ال

 ؟؛�ان�بإم�ان��ذه�ا��ضارات�أن�تزد�ر�دون�وجود�ممارسات�إدار�ة�سا�مت����تطور�ا

�و�سالمية -2 �العر�ية �من��:�دارة �ونماذج �الشر�فة �والسنة �الكر�م �القرآن �ع�� �وارتكزت سست
ُ
�أ وال��

لكر�م�و�طلع�ع���ا��ديث�الشر�ف�و�درس�س��ة�ا��لفاء�الراشدين�ال�بد��دارة�العر�ية؛�فمن�يقرأ�القرآن�ا

 ؛دار�ة�املطبقة����العصر�ا��اضرأن��ست�بط�العديد�من��ف�ار�� 

�ال -3 ��:يةكالسيك�دارة �مرتكزا��ا �أ�م ��دار�ة�: من �التقسيمات �مدرسة �العلمية، ��دارة مدرسة

 �� �متناسية �العمل ��� �املادية �وا��وانب ��نتاجية �ع�� �املدرسة ��ذه �ركزت �وقد �تمام�والب��وقراطية،

 ؛�نتاجب�املعنوي�وأثره����انبا��

رف�بمدرسة�العالقات���سانية،�فيما��عElton MAYO من�أ�م�اتجا�ا��ا�إس�امات��:سلوكية�دارة�ال -4

 ؛وال���عملت�ع���تأكيد�أ�مية�العنصر���سا�ي����املنظمة

�املعاصرة -5 �اتجا�ا��ا�:�دارة �أ�م �ب�ن �: من �ونموذج �باأل�داف ��دارة �النظم، �مدخل �الكمية، �Zالنظر�ة

 اليابا�ي،�وركزت�ع���دراسة�املنظمة�والعملية��دار�ة��ش�ل�أوسع�

  :الكالسيكيةاملدرسة�: أوال

�عد��دارة�التقليدية�أو�الكالسيكية�من�أقدم�وج�ات�النظر�وأك���ا�شيوعا����مجال��دارة،�وتندرج�

��� �أساسية �تيارات �ثالث �املدرسة ��ذه �والنظر�ة�: تحت �الصناعية ��دارة �للعمل، �العلمية املنظمة

  ب��وقراطية�ال

1- �� �العلمية �للعمل(نظر�ة��دارة �العلمية اس��دفت� ):(L’Organisation Scientifique du Travail املنظمة

حركة��دارة�العلمية�ت�و�ن�توجھ�عل���منظم�تم�توظيف�نتائج�دراستھ�من�أجل��ستفادة�من�الطاقات�

��نتاج� ���م �تقليص �إ�� �أدت �ال�� �املشا�ل �حدة �من �والتخفيف �لتطو�ر��نتاجية �فعال ��ش�ل ال�شر�ة

�ال��ك��� �خالل �من �������يع�وذلك �ا��وافز�املادية �العمل�وتدر�ب��فراد�واعتماد ��� �التخصص ع���مبدأ

  :�داء��نتا��،�ومن��نا�يت���أن�حركة��دارة�العلمية��شأت����ظل�مرتكزات�نظر�ة�تمثلت�فيما�ي��

 ؛ذ�القراراتاستخدام��سس�العلمية�����دارة�لز�ادة��نتاجية�واعتماد�الصيغ��دار�ة�السليمة����اتخا 
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 ستغالل��مثل�للعنصر�ال�شري�من�خالل�وضع��سس�العلمية�����دارة�لتقييم��داء��نتا���حيث��

عمل��ذا��تجاه�ع���دراسة�الوقت�وقياس�ا��ر�ات�البدنية�غ���الضرور�ة����أداء�العامل�واس�بعاد�ا�من�

 ؛ممكن�ن� و�أقل�ت�لفة�وزمنسلسلة�العمليات��نتاجية،�وذلك�لز�ادة�إنتاجية�العامل�

 ؛اعتماد�مبدأي�تقسيم�العمل�والتخصص�لرفع�مستوى��داء��نتا�� 

 املدير��� �وتأط���وظائف �و�فراد ��دارة �ب�ن �والتعاون �التفاعل �أجواء �من�خلق �مت�املة �إطار�مجموعة �

  .فالوظائ

 F. Taylorيمكن�القول�أن�بدايات�نظر�ة��دارة�ا��ديثة��:وإس�اماتھ����تطو�ر�حركة��دارة�العلمية�

) Frederick Winslow TAYLOR )1856 -1915السنة�ال���أصدر�ف��ا��مر��ي��1911ووالد��ا��عود�إ���عام�

أ�لتھ�بحق�لي�ون�� TAYLORحيث�أن�ما�تأسس�من�دراسات�ألعمال�" مبادئ��دارة�العلمية" كتابھ��ول�

  .العبارة�املكتو�ة�ع���ق��ه�بوالية�فيالدلفياو����"أب��دارة�العلمية"

ل��ا��دارة�العلمية�مفاد�ا�أن��ناك�طر�قة�و ���تقديم�فكرة�أساسية�تقوم�ح�Taylorوقد�تبلورت�أف�ار�

� بع�و�تدرب�وفقا�" One Best Way"نظامية�وقياسية�واحدة
ّ
�ي� �أن ��ل�عامل �،�و�جب�ع�� ألداء��ل�عامل

و���تب�عن��ذه�الطر�قة�ز�ادة��نتاج��،وحذف�من�حر�اتھ�ما��عيق�أداءه�ادل�ذه�الطر�قة�ح���يتم�اس�بع

  .وحصول�العامل�ع���أجور�تحف��ية،�و�كذا��عم�الفائدة�ل�شمل�العامل�ن�و�دارة�جراء�الز�ادة�����نتاج

� �قام �فقد �التطبيق؛ �مجال ��Taylorو�� �والزمن �ا��ركة �موضو�� �حول �الدراسات �أ�م�(�عديد باعتبار�ما

نظاما�جديدا��Taylor،�كما�ركز�ع���أ�مية�ا��وافز�املادية؛�����ذا�الصدد�وضع�)�نتاجية��ت�ن����ز�ادة�رك

  لألجور�يقوم�ع���أساس�عدد�القطع�املنتجة�خالل�مدة�زمنية�محددة�و�و�ما��س�م����ز�ادة�إنتاجية�العامل�

  :قدم�مجموعة�من�املبادئ�يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي���TAYLORع���ضوء�التجارب�ال���قام���ا� 

 التقدير�ة�� �والقواعد �التخم�ن �ع�� �القائمة �العمل ��� �التقليدية �الطرق �بدال�من �العل�� إحالل��سلوب

 ؛وذلك�من�أجل�تحديد�معدل�إنتاجية��ل�فرد�بطرق�علمية��عتمد�ع���الدراسة�العلمية�ل�ل�فرد

 للعامل،�حيث�ي��تب�ع����دارة�أن�يوفر�ل�م��جراءات�التفصيلية�من�أجل��ختيار�والتدر�ب�العلميان�

 ؛تنفيذ�امل�ام�ع���أتم�وجھ

 ؛�نتاجيةالتخصص�الدقيق����العمل،�بحيث��س�م�التخصص�العا������ز�ادة� 

 ؛�عاون��دارة�والعمال�وفقا�ملبدأ�املنفعة�املتبادلة 

 حيث� �والعمال �املس��ين �ب�ن �املسؤوليات �العمال��تقسيم �يقوم �ب�نما �والتخطيط �باإلشراف ��دارة تقوم

 .بالتنفيذ
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من�خالل�دراساتھ�إ���أن�عالج�عدم�كفاية��نتاج�يكمن����ال�سي���امل�سق،�و�و�ما��TAYLORفتوصل�  

يفسر�مبدأ�املنفعة�املتبادلة�ع���أساس�أن�مص��ة�رب�العمل����ا��صول�ع���أع���ر�ح�ممكن،����ح�ن�

  مل����تحقيق�أع���أجر،�وكال��مران�يتحققان�من�خالل�ز�ادة��نتاجية،�أن�مص��ة�العا

� :مظا�ر�التايلور�ة �حاول �العلم، �إدماج �خالل ��دارة��TAYLORمن ��شاط �ع�� �العلمية �الصبغة إضفاء

  :مظا�ر�تطبيق�مبادئ�التنظيم�للعمل�فيما�ي��وطر�قة�تنفيذ�امل�ام،�وقد�تجلت�

 الوصول�إ���الطر�قة�املث���واتخاذ�القرارات�العقالنية�:العلم�بدل�الروت�ن. 

 من�أجل�القضاء�ع���الصراعات�داخل�املنظمة�:التجا�س�بدل�الفو���. 

 و�و�ما�يؤدي�إ����عظيم��ر�اح�:املردودية�بدل�الالمباالة. 

 خلق�جو�مالئم�للعمل�:التعاون�بدل��نانية. 

                    :OST :جديدة�عت���ثقافة�عمل� .  

 � �فإن�ت :OSTإيجابيات�وسلبيات �ولم�يكن����Taylorيصا�ملا�سبق؛ ��دارة �لم�يدرس�علم �م�ندسا �ان

�ز�ادة� �شأ��ا �املواضيع�ال���من ��� �أن�يج��د �أبحاثھ �من�خالل �خلفية�اجتماعية�وإنما�حاول ��نتاجيةلديھ

إال�أنھ�فشل����مجاالت�أخرى�انحصرت����وصفھ�لإل�سان�كآلة�وإ�مال�’ ع���غرار�دراسة�الوقت�وا��ركة

  :يص�أ�م�إيجابيات�وسلبيات�املنظمة�العلمية�للعمل����ا��دول�التا���ل��وانب�املعنو�ة،�و�مكن�ت�

ــــــــــا ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــات  املزايــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   السلبيــــــــــــــ

 إدخال�العلم 

 اعتماد��جر�بالوحدة 

 الت�و�ن 

 التحف���املادي�واملنح 

  ز�ادة��نتاجية 

 الصراع 

 ا�عزال�العمال 

 إ�مال�ا��انب���سا�ي 

 القلق�و�نانية� 

  املراقبة�العمالية 

  )�دارة�الصناعية(مدرسة�التقسيمات��دار�ة��-2

� ��دارة �حركة �مع ��دار�ة �التقسيمات �مدرسة �إدارة�ش�لت ��� �جو�ر��ف�ار�الكالسيكية العلمية

��عملون� �أفراد �طر�ق �عن �إنجاز�امل�ام �عملية �أ��ا �ع�� ��عمال �إدارة �الدراسة ��ذه �من�� �و�صور �عمال،

  .عات�منظمة�ول�م�تخصصا��م�املحددةبمجمو 

�و�ذكر�مع�ا�اسم�أبرز�رواد�ا� :مؤسس�مدرسة��دارة�الصناعية -أ
ّ
من�املعلوم�أن��ذه�املدرسة�ال�تذكر�إال

� �Henri FAYOL (1841-1925)و�و�الفر���� �وظ�ر�كتاب ،FAYOL�� �والصناعة"حول �العامة ����"�دارة

� �عام �1916فر�سا �أن �ورغم ، FAYOLالكفاية��كغ��ه� �برفع �ا�تموا �الذين �الكالسيكية �املدرسة �رواد من

�أنھ�اختلف�ع��م����ترك��ه�ع����عمال��دار�ة�بدال�من��عمال����الورشة
ّ
  .�نتاجية،�إال
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أن��دارة��شاط�مش��ك����جميع�ال�شاطات���سانية��FAYOLاعت��� :FAYOLمف�وم��دارة�حسب� -ب

�عالية� �درجات �تتطلب � �ال�شاطات ��ذه �جميع �أن �والحظ �ا���ومية، �أو�ال�يئات �املصنع ��� ��انت سواء

�وحسب� �واملنظمة، �الفرد �ع�� �باملنفعة ��عود �وأن�معرف��ا �املذ�ورة �ا��مسة �بالوظائف �القيام ��� ومتفاوتة

FAYOLعّرف�
ُ
�� ��دارة �أ��ا�فإن �ع�� �وعّرف�ا �وظائف�ا �خالل �القيادة،�: من �والت�بؤ، �التخطيط التنظيم،

  .و���الوظائف��دار�ة�ال���تؤدى�من�قبل�املستو�ات��دار�ة�املختلقة�الت�سيق�واملراقبة

  :FAYOLوفيما�ي���مف�وم�موجز�حول��ذه�الوظائف�وفقا�ل�

 التنظيم (Organisation)  :ال���تمارس�من�قبل�املدير�وال����شتمل�ع�����و�مجموع��عمال�و��شطة

 ؛اختيار��الت�والوسائل��نتاجية�واملواد��ولية�وكذلك�العناصر��دار�ة�املرتبطة�بتحديد�ال�ي�ل�التنظي��

 والت�بؤ�� �وضع��:(Planification et Prévision)التخطيط �خالل �من �للمستقبل الت�بؤ��و�التخطيط

 ؛��داف�والوسائل�الالزمة�لتحقيق�أ�داف�اخطة�يتم�من�خالل�ا�تحديد�

 � �القرارات��):Commandmentإصدار��وامر(القيادة �خالل �من �املرؤوس�ن �ج�ود �توجيھ ��� تتمثل

 ؛املتخذة����تحقيق���داف�املسطرة

 � �ا���ود��:(Cohesion)الت�سيق �وتوحيد ���شطة �مختلف �ب�ن �ال��يح �التفاعل �خلق �بھ يقصد

 ؛أن�الت�سيق��و�أ�م�وظيفة�إدار�ة�Fayolطرة،�و�عت���للوصول�لأل�داف�املس

 الرقابة(Control) :أ�� �تضمن �ال�� �الوظيفة �مع��ّن �� �تتطابق ��فراد ���ا �يقوم �ال�� �وال�شاطات ا���ود

  .ا��طط�املرسومة�و��داف�املسطرة

منظمة��عمال��)�شاطات(وظائف�إ��� FAYOLأشار� : )��شطة��دار�ة( FAYOLما�ية�املنظمة�عند� -ج

� �وظائف �ستة ��� ��عمالوحدد�ا �منظمات �للتقسيم�لبناء ��عت���ا���ر��ساس �التقسيم ��ذا �أن �حيث ،

  :�ذه���شطة�ع���مجموعت�ن�أساس�ت�ن��ما�FAYOLوزع��وقداملعاصر�لأل�شطة��دار�ة،�

  

األنشطة اإلدارية

مجموعة الوظائف التي 

تحافظ على وسائل الورشة

: األنشطة اإلدارية

تتمثل يف الوظائف 

ختطيط، (اإلدارية 

تنظيم، تنسيق، 

)رقابة وتوجيه

:  األنشطة األمنية

�دف إىل ): الوقائية(

احملافظة على ممتلكات 

املنظمة واألفراد

:  األنشطة المحاسبية

حساب التكاليف 

وحتديد املركز املايل 

للمنظمة

مجموعة الوظائف التي 

تنشئ الموارد

:  األنشطة المالية

االستخدام األمثل 

لرأس املال والبحث 

عن رؤوس أموال 

جديدة لالستثمار

األنشطة 

تشمل : التجارية

عمليات البيع 

والشراء

األنشطة الفنية 

تشمل ): التقنية(

إنتاج السلع 

واخلدمات
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� -د �قدم�ا �ال�� ��دار�ة � :FAYOLاملبادئ �إلس�امات �الثالث �حيث��FAYOLاملجال ��دار�ة �املبادئ ��� تمثل

  :���ا���م�من�وج�ة�نظره،�وتمثلت��ذه�املبادئ�فيما�ي��عتحدد�ا����أر�عة�عشر�مبدأ،�وا

 نتاجيةاملبادئ�ال���تركز�ع���الكفاءة��:  

ارات��فراد�حيث�أن�التخصص��عت���ضرور�ا�����داء�والتنفيذ�و�التا���تحس�ن�م��:مبدأ�تقسيم�العمل. 1

  ؛والكفاءة��نتاجية

 املبادئ�ال���تركز�ع���ا��وانب��دار�ة:  

السلطة����ا��ق����إصدار��وامر،�أما�املسؤولية�ف����ل��ام�ب�نفيذ�امل�ام��:مبدأ�السلطة�واملسؤولية. 2

 ؛إ���ضرورة�وجود�التوازن�ب�ن�السلطة�واملسؤولية�����ل�املستو�ات�التنظيمية�FAYOLحيث�أشار�

3 .� �والنظاممبدأ �ألوامر�: �نضباط �و�متثال �املنظمة �عمل �تحكم �ال�� �القواعد �اح��ام �مرؤوس ��ل ع��

 ؛الرئ�س�ع���أن�ي�ون��ذا��خ���ع���قدر�عال�من�الكفاءة

مضمون��ذا�املبدأ�أن�يتلقى�املرؤوس��وامر�من�رئ�س�واحد�فقط�تجنبا�للتعارض��:مبدأ�وحدة��مر. 4

 ؛و�ختالل

�ع����ذا�املبدأ�أن�ي�ون�ل�ل��شاط�من���شطة�الستة�للمنظمات�خطة�واحدة��:التوجيھمبدأ�وحدة�. 5

�واحد �فيتعلق�. ورئ�س �املبدأ ��ذا �أما �بالعامل�ن �يتعلق �السابق �املبدأ �أن �وسابقھ �املبدأ ��ذا �ب�ن الفرق

 ؛باملنظمة�ك�ل

يتم�تخو�ل�ا�للمستو�ات�الدنيا،��أي�أن�ت��كز�السلطة����قمة�املستو�ات��دار�ة�ومن�تم�:مبدأ�املركز�ة. 6

 .إضافة�إ���مركز�ة�اتخاذ�القرار

�يؤدي�ذلك�إ����:مبدأ�تدرج�السلطة. 7
ّ
فالسلطة����املنظمة�ل�ا�تدرج��رمي�من�القمة�إ���القاعدة�شر�طة�أال

 ؛إعاقة�تنفيذ�امل�ام

�ال��ت�ب. 8 ��:مبدأ �بحيث �املنظمة ��� �مح��ما �وال�شري �املادي �ال��ت�ب �ي�ون �أن �املواد�يجب �مواقع ت�ون

  ؛و�فراد�متناسبة

�و�عو�ض�م. 9  ��فراد �م�افأة �مزايا�: مبدأ �أو�أي �العادل �والتعو�ض �امل�افأة �ع�� �العمال �يحصل �أن البد

 ؛أخرى�معادلة�ل���د�املبذول�بما�يفيد�تحقيق�أ�داف�املنظمة

 املبادئ�ال���تركز�ع���العالقة�ما�ب�ن�املسؤول�ن�والعمال  

يجب�أال�تتقدم�املص��ة�ال��صية�ع���مص��ة��:املص��ة�ال��صية�للمص��ة�العامةمبدأ�خضوع�. 10

  ؛املنظمة،�كما�يجب�ع����دارة�أن�توفق�ب�ن�النوع�ن����حالة��عارض�املصا��

�والعدل. 11 �املساواة �أجل��:مبدأ �من �بالعدل �مرؤوس��م �الرؤساء ��عامل �أن �ضرورة �إ�� �املبدأ �ش����ذا

 ؛جد��م�نحو�العمل�وتنمية�شعور�م�بالوالء�للمنظمة
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�عت���عامال�ضرور�ا�لنجاح�املنظمة،�حيث�أن�معظم�املنظمات�املتطورة�: مبدأ�استقرار�وثبات�العمال. 12

 ؛تتم���باستقرار�أفراد�ا

ل�ذا�املبدأ�ي�ون�ع���إدارة�املنظمة�أن����ع�أفراد�ا�ع����بداع�من�خالل�منح��وفقا�:مبدأ�املبادرة. 13

 ؛ا��ر�ة����تنفيذ�امل�ام

ينطوي��ذا�املبدأ�ع���ضرورة�سيادة�روح�العمل�ا��ما���والتعاون�ب�ن��):التعاون (مبدأ�روح�الفر�ق�. 14

،�2010؛جواد،�107. ،�ص2007عقي��،�(ج�العمال�ودعم��دارة�و�و�ما��سا�م����رفع�الكفاءة�وز�ادة��نتا

  ) .53؛�67- 66.ص

  

  :نظر�ة�الب��وقراطية� -3

إحدى�الظوا�ر�التنظيمية����املجتمعات�الصناعية�ا��ديثة،�و�ع��� ) (�Bureaucratieعد�الب��وقراطية�

م�املوظف�ن����ا��ياة��جتماعية،�فاملقصود���ا�ذلك�ا���از�من�
ّ

الب��وقراطية�سلطة�أو�حكم�املكتب�أو�تحك

�عموما �الدولة �أج�زة ��� �و�س�شار�ة �التنفيذية �باألعمال �القيام �يتولون �الذين �فإن�. املوظف�ن وحاليا،

����مص �والتماطل �البطء ��سوده �الذي �النظام �ذلك �أنھ �ع�� �املجتمع ��� �تداولھ �يتم �الب��وقراطية ط��

� ��ملا�ي ��جتماع �عالم �بھ �جاء �الذي ��سا��� �للمف�وم �مغاير�تماما �املف�وم ��ذا �لكن  Maxالتنفيذ،

WEBEER (1864-1920)ملنظمة�ا"مؤسس��ذه�النظر�ة�الذي��ان��س��دف�من�خاللھ�تحديد�مواصفات��

�" املثالية �النظام �يؤثر��ذا �وكيف �املكت�� �والعمل ��داري �التقسيم �أساس �ع�� �تقوم �امل�ام�ال�� �أداء ��

  .والسلوك�التنظيم

الب��وقراطية��ع���ذلك�التنظيم�ال��م�امل�سم�فإن��WEBERوحسب� :مضمون�النظر�ة�الب��وقراطية -أ

بدرجة�عالية�من�التعقد�الذي�يوجد�لتحقيق�أ�داف�الدولة�واملجتمع�ك�ل�من�خالل�وضع�سياسة�عامة�

�ٌ�عرفون� ��فراد �من �مجموعة ��جراءات ��ذه �ب�نفيذ �و�قوم �محددة، �إجراءات �إطار ��� �التنفيذ قيد

�بي� �فيما �ي�ّونون �الذين �إطاره�بالب��وقراطي�ن ��� د حدَّ
ُ
�ت �محددة �عامة �قواعد �تحكمھ ��رميا �تنظيما �م

  . �ختصاصات�واملسؤوليات�والواجبات

  :أن�املنظمة�الب��وقراطية�تتم���بما�ي�� WEBERاف��ض� :WEBERم��ات�الب��وقراطية�حسب� -ب

 تؤكد�نظر�ة�الب��وقراطية�ع���أ�مية�توز�ع��عمال�ب�ن�املوظف�ن�ع����:تقسيم�العمل�وفقا�للتخصص

�ما�يضمن� �املعتمدة �إطار�القواعد ��� �رسمية �بصفة ���شطة��دار�ة �خ��ا��م�وتخصصا��م�وتوز�ع أساس

 الدقة����العمل؛
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 و�رمية� �الوظائف �: السلطة تدرج �ال�رم��WEBERيقصد �قمة �من �السلطة ��سلسل �السلطة بتدرج

�للمسؤول� �تام ��ش�ل �املرؤوس�ن �وانصياع �لألفراد �الصالحيات �تخو�ل �ذلك ��� �بما �قاعدتھ �وح�� التنظي��

 ؛�داري��ع���من�أجل�ضمان�الس����مثل�

 و�جراءات� �القواعد ��� �مع: الرسمية �املنظمة �أفراد �مع �التعامل ��� �الرس�� ��سلوب ضرورة��اعتماد

 ؛� الفصل�ب�ن�العالقات�الرسمية�والعالقات�ال��صية�مع�سيادة�العالقات�الرسمية�داخل�التنظيم

 الكتا�ي� �اتخاذ�ا�: التدو�ن �تم �ال�� �القرارات ���ا �توثق ����الت ��حتفاظ �املنظمة �ع�� �يجب �أنھ بمع��

�العملي ��ذه �أن �كما �ل�ا، �ا��اجة �عند �إل��ا �العودة ��س�ل �بحيث �املنظمة �املشا�ل�داخل �حل ��� ��ساعد ة

 املستقبلية�و�ساعد�ا����عملية�التخطيط�ووضع���داف؛�

 بمع���ترجيح�املص��ة�العامة�ع���املص��ة�ال��صية�وتنفيذ�امل�ام�وفقا��:الال��صية�وعدم�التح��

 ملعاي���موضوعية؛

 ف�:العقالنية�� �تصرفات ��� �والعقالنية �الرشد �مبدأ �ع�� �الب��وقراطي �التنظيم �باختيار�يقوم �وذلك راد

 .�ساليب�والطرق�املستخدمة�بدقة�من�أجل�تحقيق�أ�داف�التنظيم

 املنظمة� �داخل �للعمل �نظام ��ذا��:صياغة �و�تضمن �املوظف�ن �حياة �ينظم �وظيفي �نظام �بھ و�قصد

 :النظام

 ؛�ختيار�السليم�للموظف�ن�الذي�يجب�أن�ي�ون�وفقا�����ا��م�ول�س�ع���أسس���صية 

 ف�طاملا�أن�أداءه�وسلوكھ���يحان�مع�وجود��ي�ل�عادل�للرواتب؛�حتفاظ�باملوظ 

 ؛قدمية�الفرد�وا����ةألال��قية�داخل�ال�رم�التنظي���ت�ون�وفقا� 

 ضرورة�ت�و�ن�املوظف�ن�لز�ادة�كفاء��م��. 

  :أ�م��ذه��نتقادات�ما�ي�� :املوج�ة�للب��وقراطية �نتقادات -ج

 القواعد� ��� ���مال��:ا��مود �إ�� �يؤدي �أن �شأنھ �من �الروتي�ية �و�جراءات �الكب���بالقواعد فالتمسك

  ؛ وانخفاض��نتاجية�مثل�مبدأ��قدمية����ال��قية�ال��سا�م����تحف����فراد

 املدراء�منخفضة��إنتاجية���جعل��الب��وقراطيةقد��س�م�أف�ار��):املرض�الب��وقراطي(حصانة�السلطة�

�أغراض� ���دمة �املنصب �استغالل �إ�� �باإلضافة �ل�م، �املمنوحة �بالصالحيات �وتمتع�م �حصان��م �خالل من

  ؛��صية

 تحقيق��:البطء����عملية�اتخاذ�القرارات� �شأنھ�أن��عيق �من �الرسمية فالتمسك�بالقواعد�و�جراءات

 ؛أدى�إ���انخفاض�كفاءة�الفرد��نتاجية�أ�داف�املنظمة�إ�مال�ا��انب���سا�ي�لألفراد،��مر�الذي
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 الوظيفية� �القيم �مع �وسلطة��:التضارب �ال�رمي �التدرج �مثل �املنظمة �خصائص �ب�ن �غرار�التناقض ع��

 ؛ات�كأساس�الختيار�أفراد�املنظمة�دارة�من�ج�ة�و��ن�التدر�ب�وا���� 

  ال�يتأثر�باملحيط�ا��ار��إغفال�ا��وانب���سانية�واعتبار�املنظمة�بأ��ا�نظام�مغلق�ال�يؤثر�و. 

 

  :تقييم�الفكر�الكالسي�ي� -4

  :املدرسة��دار�ة�الكالسيكية�املفا�يم�املش��كة�ب�ن�رواد -أ

�ا�تمامات� �ع�� �املدرسة ��ذه �ركزت �وقد �الكالسيكية، ��دار�ة �املدرسة �نظر�ات �سبق �فيما استعرضنا

  :�ذه�الصفاتمش��كة�بالرغم�من�عدم�وجود�اتصال�جغرا���بي��ا،�ومن�أ�م�

 نجد�أن��ذه�املدرسة�نظرت�للعنصر�ال�شري����املنظمة�نظرة�مادية،�فالفرد�رشيد�وعقال�ي�����:�لية

لق�عليھ�مف�وم�و�و�ما�أط(تصرفاتھ�ف�و�يم���ب�ن�البدائل�ال���تحقق�لھ�أك���منفعة�و�أقل�ت�لفة�وأقل�ج�د�

  ؛)الرجل��قتصادي

 كالسيكية�ما�يجب�أن�ي�ون�عليھ�الوضع��مثل�داخل�املنظمة�تصف�جميع�نظر�ات�املدرسة�ال�:املثالية 

  املنظمة����نظر��ذه�املدرسة��س��دف�ت�سيق�ا���ود�من�أجل�تحقيق�أ�داف�املنظمة��:التعاون  

 تنادي��ذه�املدرسة�بضرورة�استخدام�السلطة�واملركز�ة�من�أجل�السيطرة�:السلطة�والنفوذ. 

  :سي�ي�نتقادات�املوج�ة�للفكر�الكال � -ب

  :�ناك��عض��نتقادات�وج�ت�للمدرسة�الكالسيكية�نذكر�م��ا

 اعت��ت��ذه�املدرسة�أن�املنظمة�نظام�مغلق�ال�يتأثر�بالعوامل�ا��ارجية،��:اعتبار�املنظمة�نظام�مغلق

 ؛لذلك�فقد�دعت�إ���ضرورة�فصل�املوظف�ب�ن�حياتھ�ال��صية�وامل�نية

 تمام�با��وانب�الفنية�للعمل�وإغفال�ا��وانب�النفسية�و�جتماعية�أي��:إغفال�ا��وانب���سانية��

 ؛املدرسة�تم�اعتبار���سان�كآلةأنھ����إطار��ذه�

 السلطة� ��� �ف :ا��مود �الدنيا �عن �العليا ��دار�ة �املستو�ات �أنابتعاد �شأنھ �����من �جمود �إ�� يؤدي

 ؛سلطة�والبطء����اتخاذ�القراراتال

 نتاج�دون�أن�يقابلھ�ارتفاع�����جور�وا��وافرارتفاع�معدالت��. 

 تحقيق�حاجات�املنظمة�دون�مراعاة�ا��اجات�ال��صية�لألفراد. 
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  :املدرسة��دار�ة�السلوكية: ثانيا

ملا��انت�مدارس�الفكر�الكالسي�ي�إلدارة��عمال�قد�توج�ت�أك���نحو�ا��وانب�املادية�ال���تخص�الفرد�

املنطقي�أن�يتولد�النقيض�املواجھ�لذلك�التيار�ع���مداخل�جديدة�للفكر��داري�حيث�داخل�املنظمة،�فمن�

�الرواد� �من �عدد �إس�امات �خالل �التيار�من ��ذا ��ش�ل �وقد �ا��ط، �ع�� �والنفس ��جتماع �علماء دخل

  :ملعا��ة�مشا�ل�العمل�والتنظيم،�و�مكن�حصر�إس�امات�املدرسة�السلوكية����ثالث�اتجا�ات�رئ�سية���

 مدرسة�العالقات���سانية؛ 

 نظر�ة�ا��اجات؛ 

 مدرسة�الفلسفة��دار�ة. 

  :مدرسة�العالقات���سانية� -1

؛�عالم�نفس�اس��ا���Elton MAYO )1880-1949من�املعروف�أن�: Howthorneوتجارب��Elton MAYO -أ

�و�رائد�نظر�ة�العالقات���سانية،�وقد�صاغ�نظرتھ�من�خالل�خ��اتھ�وممارستھ�) املولد�وأمر��ي�ا���سية

���الواليات�املتحدة��مر�كية�ونفذ�مع�زمالئھ�سلسلة�أبحاث�وتجارب���Western Electricsدار�ة����شركة�

� �بتجارب ��عد �فيما �تأث���املتغ��ات� Howthorneعرفت ��و�دراسة �التجارب ��ذه �من �الغرض �و�ان الش���ة

  :،�وفيما�ي���شرح�موجز�ل�ذه�التجارباملادية��اإلضاءة�وظروف�العمل�وف��ات�الراحة�ع���إنتاجية�العامل�ن

 قام�فر�ق�العمل���ذه�التجر�ة�بناء�ع���اف��اض�أن�تحس�ن��):1927إ����1924من�(تجارب�املرحلة��و���

� �مجموعت�نظروف �إ�� �العمال �تقسيم �تم �حيث ��نتاجية، �يؤثر�ع�� �و��و�ة �إضاءة �من �املادية : العمل

  :وقد�اشتملت��ذه�املرحلة�ع���التجارب�التاليةمجموعة�ضبط�أو�رقابة�ومجموعة�تجر�ب،�

 عمال�مجموعة��إنتاجية�عد��غي���مستوى��ضاءة�من�عادية�إ���إضاءة�جيدة�مع�قياس��:تجر�ة��ضاءة

 ؛ �نتاجالتجر�ب�عند��ل�مستوى�من��ضاءة،�اند�ش�فر�ق�البحث�لعدم�وجود�فروقات����مستو�ات�

 العمل� �جدولة �قياس��:تجر�ة ��عد �الفر�ق �الحظ �وقد �مرة، ��ل ��� �املمنوحة �الف��ات �اختلفت حيث

 ؛نتاجيةو�  �ر�اقيفسر�العالقة�ب�ن���نتاجيةأنھ�لم�يحصل��غ���كب��������نتاجية

  يالحظ��:تجر�ة��جور� �لم �الفر�ق �أن
ّ
�إضافية�منتجة،�إال حيث�يتم�منح�حوافز�إضافية�ع����ل�وحدة

 .�نتاجأيضا�فروقا�جو�ر�ة������م�

�جعل�ا�توجھ�ا�تمام�ا�نحو�متغ��ات�                  �مما �لفر�ق�البحث �الثالث�مفاجأة �نتائج�التجارب ش�لت

 النتائججديدة�ملعرفة�س�ب��ذه�

 � �الثانية �املرحلة �(تجارب ��1927من �): 1932إ�� �املرحلة ��ذه �تجارب ��ذه��5استمرت �وركزت سنوات،

  :التجارب�ع���ما�ير�ده�العامل�حقيقة،�ومن�أ�م��ذه�التجارب



  تطور الفكر اإلداري                                             :                         ثانيالفصل ال   

   

 
مصطفى  : إعداد الدكتور                17في مقياس مدخل إلدارة األعمال          مختصر دروس  

 رغم��غي���الظروف�املادية،���نتاج�ان�ال�دف�م��ا�معرفة�س�ب�الثبات�ال�س��������م��:تجر�ة�املقابالت

���بالدرجة���نتاجمن�خالل�القيام��عدة�مقابالت�مع�عمال�املصنع�أن�العوامل�املسؤولة�عن�ثبات�وقد�تب�ن�

 �نتاجية؛�و���نفسية،�وقد�توصل�الفر�ق�من��ذه�املقابالت�أن�العوامل�النفسية�ل�ا��ثر�الكب���ع���

 ا��ما��� �السلوك �مالحظة ��:تجر�ة �التأكد �أجل �البحث�من �فر�ق �قام �السابقة �املعلومات ���ة من

بدراسة�ميدانية�لسلوك�العمال�أثناء�العمل�وقد�تب�ن�أن�أسلوب�العمال�وديناميكية�عمل�ا��ماعات�ل�ا�أثر�

 .�نتاجيةإيجا�ي�ع���

��ل�ا��ثر�توصل�فر�ق�العمل�من��ذه�التجارب�أن��ناك�عوامل�أخرى�غ���الظروف�املادية�ال�                         

البارز����إنتاجية�العمال�تمثلت����العوامل��جتماعية�والنفسية،�فبعد�أن�عرف�العمال�أ��م��شار�ون����

  تجارب�م�مة�بال�سبة�لإلدارة�استجابوا�ل�ا�أي�أ��م�استجابوا�للتأث����جتما���ول�س�للتغ��ات�املادية�

  : �Howthrneف�ار�املستمدة�من�تجارب� -ب

 �،املنظمة�نظام�اجتما���إضافة�إ����و��ا�نظام�ف�� 

 أ�مية�ا��وافز�املعنو�ة�إ���جانب�ا��وافز�املادية؛ 

 بي��� �الت�امل �وخلق �مع�ا �الرسمية ��دارة ��عامل �وضرورة �غ���الرسمية �التنظيمات �ودور و��ن��اأ�مية

 التنظيم�الرس��؛

 أ�مية�الرضا�الوظيفي����ز�ادة�إنتاجية�العامل�ن؛ 

 ؛)مف�وم�ال�سي���ال�شار�ي(مشاركة��فراد�����سي���املنظمة�بما����ذلك�عملية�اتخاذ�القرار��أ�مية 

 نظام�� �ب�ناء �يتعلق �فيما �خصوصا �العامل�ن �مع �التعامل �وحسن �اجتماعية �املدير�مل�ارات �امتالك ضرورة

 اتصال�فعال�و�خذ��ع�ن��عتبار�العالقات�غ���الرسمية�

 .ع���أنھ�مز�ج�من�الرشد�واملشاعر�و�و�ما��ع���مف�وم�الرجل��جتما��نظرت��ذه�املدرسة�للفرد�

  

2-  MASLOWيرى�علماء�النفس�أن�سلوك��فراد�داخل�املنظمة�ي�ون�لھ�دافع�مع�ن،� :ا��اجات�ونظر�ة�

�من�و  �أع�� �أخرى�تدفعھ�لتحقيق�مستوى �دوافع ��ناك �فإن �ا��اجات، �من �الفرد�مستوى�مع�ن �أشبع �لما

أن�الس���وراء�إشباع�ا��اجات��و�الدافع�الرئ�����) Abraham MASLOW )1908-1970ا��اجات،�و�رى��

حيث�قام�بموجب�� "�رم�ا��اجات"يتمثل�����انموذج�MASLOWقدم��؛ومن��ذا�املنطلق�.لسلوك��فراد

�ذا�التقسيم�بتحديد�ا��اجات�ال����س����فراد�إ���تحقيق�ا،�وتبدأ��ذه�ا��اجات�با��اجات��ساسية�

إ������سانإ���تحقيق�الذات�وال���تمثل�ا��اجات�العليا�ال���يطمح����سانبحاجة��وت�ت��) الف��يولوجية(

  :تاليةو��ون�ذلك�ل��اجات�ت�ون����املجموعات�ال�،تحقيق�ا
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 إ����:ا��اجات�الف��يولوجية� �ا��اجة ��� �أساسا �ا��اجات�الضرور�ة�الستمرار�ا��ياة،�وتتمثل ��� تتمثل

 ؛��ل،�الشرب،�املل�س

 تتمثل�����من�الذي�يجب�أن�يتوفر�لألفراد�سواء��ان�أمنا�ماديا�مثل�ا��اجة��:حاجات��مان�وا��ماية

 ؛جة�لالستقرار�وضمان�املستقبلللمال�واملسكن�والعمل،�أو�معنو�ا�مثل�ا��ا

 ؛تتمثل����الشعور�باالنتماء�إ���املجتمع�واملحبة�والتفاعل��جتما���:ا��اجات��جتماعية 

 ؛تتمثل�����ون�الفرد�موضع�اع��از�واح��ام�واحتاللھ�مل�انة�اجتماعية�معينة�:حاجات��ع��اف�والتقدير 

 ع����ذا�املستوى�من�ا��اجات�عن�رغبة�الفرد����ت�و�ن�كيان�مستمر�ومستقل��:حاجات�تحقيق�الذات�

�السابق�ن� �املستو��ن �مع �و�ش�ل �ال�رم، �قمة ��� �ا��اجات ��ذه �وت�ون �وموا�بھ �لقدراتھ �فرضھ �خالل من

 .ا��اجات�الثانو�ة

  : MASLOWوالش�ل�املوا���يو���ترت�ب�ا��اجات�وفقا�ل�رم�

  
  

3-  McGregorنظر�ة(ومدرسة�الفلسفة��دار�ة��X/Y(  :ل��س�ند�نظر�ة�الفلسفة��دار�ة  McGregorإ����

عمل�أو�تصرف�إداري����املنظمة�يرتكز�����إطاره�العام�ع���نظر�ة�إدار�ة�عامة،�ومن��نا� اف��اض�أن�أي

داخل�املنظمة،�كما�يمكن�القول�أن��ل�تصرف�إداري�يقوم�ع���فلسفة�إدار�ة�معينة�تؤثر�ع���سلوك�الفرد�

  أن��تجاه�السلو�ي�للمدراء�يخضع�ملجموع�املبادئ�و�سس�الفكر�ة�ال���يؤمن���ا�املس��ون

و���سلبية���Xو���نظر�ة� :وجود�فلسفت�ن�مختلفت�ن��شأن�السلوك���سا�ي�McGregorوقد�اق��ح�

وتقوم�ع���ا��وانب�الفكر�ة�للمدرسة�الكالسيكية�وخاصة����مجال�معامل��ا�ونظر��ا�للعنصر�ال�شري،�وع���

وال����McGregorال���يؤمن���ا� Yأما�الثانية�ف���نظر�ة�ع��ا�بوج�ة�النظر�التقليدية����التوجيھ�والرقابة،�

�مل �الفكر�ة �التصورات �ع�� �وتقوم �نظره ��� �إيجابية ���سانية�� �العالقات �تت�،درسة �ال�� ��ش�ل�و�� عامل

ن�أفراد�املنظمة�ل�ا�تأث���كب���ع���أأن�اف��اضات�املدير��ش�McGregor،�واست�تج���يح�مع�العنصر�ال�شري 

  .الطر�قة�ال����عامل�م���ا

حاجات تحقيق الذات

حاجات االعتراف والتقدير

الحاجات االجتماعية

حاجات األمن والحماية

الحاجات الفيزيولوجية
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  :�س�ند��ذه�النظر�ة�ع����ف��اضات�التالية�: Xنظر�ة -أ

 تجنب�أداء�امل�ام��لما�أمكنھ�ذلك،�وامل��ر�الذي��س�ند�عليھ�دعاة�الفرد�ال�يحب�العمل�حيث�أنھ�يحاول�

  ؛�ذا��تجاه��و�استعمال�العمال�للقليل�من�طاقا��م�أثناء�عمل�م

 نظرا�لكرا�ية��فراد�للعمل�فمن�الواجب�إجبار�م�ع���أدائھ�وفرض�مستوى�عال�من�الرقابة�والتوجيھ�

  ؛أ�داف�املنظمة�وكذلك�ال��ديد�املستمر�والعقاب�من�أجل�تحقيق

 قو�ة�� �إدارة �وجود �من �البد �لذلك �التوجيھ ��� �و�رغبون �املسؤولية �تجنب �قدر�املستطاع ��فراد يحاول

  ؛�شرف�ع���توجيھ��فراد

 ا��وانب�� �تقليص �ع�� ��عملون �أ��م �اعتبار�كما ��ل �فوق ��ستقرار�و�مان �يضعون �العامل�ن معظم

  .املتعلقة�بالطموحات�الذاتية

 :مثلت�توج�ا�كب��ا����علم��دارة،�وتتمثل�سمات��ذه�النظر�ة�فيما�ي�� :Yنظر�ة� -ب

 ؛ع����دارة�خلق�جو�مالئم�للعملالعامل�يحب�العمل�و�رغب�فيھ،�لذلك�يجب� 

 ؛ يمارس��فراد�توج��ا�ورقابة�ذاتية�و��ون�ذلك�من�خالل��ل��ام�بتحقيق�أ�داف�املنظمة 

 ؛املسؤولية�وح���الس���ل�االفرد�العادي�باملنظمة�قادر�ع���تحمل� 

 ؛إن�أفراد�املنظمة�بصفة�عامة�لد��م�القدرة�ع���اتخاذ�القرارات�الفعالة 

 م�ا����معا��ة�املشا�ل�التنظيميةيتمتع��فراد�بقدرات�إبداعية�وطموحات�غ���محدودة�يتم�استخدا. 

 

�الفكر�السلو�ي� -4 � : تقييم �أف�ار�املدرسة �أ�م �استعراض �خالل �من �قد�يت�� �أ��ا ��دارة ��� السلوكية

�كفاءة� �رفع ��� �العنصر�املعنوي �العمل�ودور ��� �العنصر�ال�شري �إبراز�مدى�أ�مية أس�مت�إس�اما�فعاال���

  :العامل،�وفيما�ي���أ�م��إيجابيات�وسلبيات��ذه�املدرسة

�السلوكية� -أ �لرواد�املدرسة �املش��كة � :املفا�يم �مؤس�����ذه �ب�ن �سمات�مش��كة النظر�ة�والذين��ناك

  :و��  MAYO�،MC GREGOR�،MASLOW�،BERNARD�،LEWIN: �م

 ال�سيكولوجية� �بالعوامل �متعلقة �وا��و��:�نتاجية �وا��يو�ة �املنظمة �داخل �الفرد �توازن �أن حيث

 ؛اليتھؤثر�ع���معنو�ات�الفرد�وأيضا�ع���فعت ،��ل�ا�عواملاملالئم�لتنفيذ�العمل

 غ���الرسمية� �غ����:العالقات �عالقات ��ناك �لكن �املؤسسة، �داخل �الرسمية �العالقات �تحدد �دارة

 ؛رسمية�وغ���ظا�رة�ت�شأ�بصفة�تلقائية،��ذه�العالقات�ل�ا�تأث���ع����شاط�املؤسسة

 و��تمام� ركزت�مدرسة�العالقات���سانية�ع���قدرة�ال�سلسل�ال�رمي�عن�طر�ق��عالم�:فن�القيادة

 .فرادباحتياجات�ومبادرات�� 
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ما�يؤخذ�عل��ا��و�مبالغ��ا����دعو��ا�باال�تمام�بأ�مية�الفرد،�: �نتقادات�املوج�ة�للمدرسة�السلوكية� -ب

  :�مر�الذي�عرض�ا�للعديد�من��نتقادات�وال���نجمل�ا�فيما�ي��

 ال��ك���ع���العنصر�ال�شري�دون�الوصول�إ���نظر�ة�شاملة�لتفس���السلوك�التنظي��؛ 

 أن��ذا��مر�ال���
ّ
ركزت�ع���ضرورة�إ�شاء�جماعات�غ���رسمية�وإتاحة�أك���قدر�من�ا��ر�ة�لألفراد،�إال

 ؛�نتاجيةيمكن�أن�يضمن�ز�ادة�

 إن�ترك����ذه�املدرسة�ع���مجموعات�العمل�ومطالب��ا�بأن�تتخ����دارة�عن��عض�سلطا��ا�من�شأنھ�

 ن�املنظمة؛أن��عرض�املنظمة�إ���وجود�صراعات�داخلية�ب�

 أ�ملت��ذه�املدرسة�ا��انب�الف���للمنظمة�وأ�مية�التنظيم�الرس��،�وذلك�ب��ك���ا�ع���التنظيم�غ���

  .الرس��

  :يمكن�تقديم�ا��دول�التا���الذي�يمثل�دراسة�مقارنة�ما�ب�ن�املدرسة�الكالسيكية�واملدرسة�السلوكية  

  مقارنة�ما�ب�ن�املدرسة�الكالسيكية�واملدرسة�السلوكية

  املدرسة�السلوكية  املدرسة�الكالسيكية  

  النقاط�املش��كة  

  تواجد�نموذج�مثا���للمنظمة  املوضوع

 تحس�ن��نتاجية�و��داء  ال�دف

  نقاط��ختالف  

  إدارة��شاركية،�ديموقراطية  إدارة�سلطو�ة،�أوتوقراطية  نوع��دارة

  غ���مركز�ة  مركز�ة  عملية�اتخاذ�القرار

  ���اص  �نتاج،�امل�ام  ع��ال��ك���قائم�

  )رقابة�ذاتية(مرنة�وغ���رسمية�  إجبار�ة�ورسمية  نوع�الرقابة

سلوك��فراد����

  تجاه�العمل

���يع�الرابط��جتما����وسيلة�  عدم�التحف��،�نقص��غراء

  للتطو�ر

محتوى�العمل،��حتياجات�املادية�  املال  عوامل�التحف��

  واملعنو�ة

  إثراء�و��عدد�امل�ام  قوي   التخصص

  )الرجل��جتما��(تركز�ع���املجموعة�  ) الرجل��قتصادي(تركز�ع���الفرد�  مستوى�التحليل

  رس���و�غ���رس��  رس��  طبيعة�التنظيم

  قيادة�رسمية�وغ���رسمية  سلطة�عقالنية�و�شرعية  طبيعة�السلطة

  الدعم�و���يع�املبادرة  التوجيھ�و�شراف�الرس��  دور�املس��
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  :املدرسة��دار�ة�ا��ديثة: ثالثا

��الفكر�الكالسي�ي�بتأكيده�ع���ا��وانب�الرسمية����العالقات�التنظيمية�السائدة����املنظمة،�مثل�تم�

�العمل�وتوسيع�نطاق� ������شرافالتخصص�وتقسيم �التوجھ، ��ذا �قام�عل��ا �ال�� ��ف��اضات �من وغ���ا

� �ا��وانب �أك���ع�� ��ش�ل �ركزت �السلوكية �املدرسة �أن �������سانيةح�ن �غ���الرس�� �التنظيم وأ�مية

�تفس���الظوا�ر� �ع�� �قادر�ن �التيار�ن ��ذين ��عد �لم �باملنظمة �املحيطة �الظروف �لتطور �ونظرا املنظمة،

تحول�الذي�فرضتھ�ضرورة�التفك���بنظرة�شاملة�تتجاوز�حدود�املنظمة�وت�تقل�إ���التنظيمية،�إضافة�إ���ال

�أ�م� �ومن �متطلباتھ، �و��يئة ��داري �العمل �نجاح �إم�انية ��� �مؤثرا �عامال �أصبحت �ال�� �بالب�ئة ��تمام

  :�تجا�ات�ا��ديثة�����دارة

 املدرسة�الكمية؛ 

 نظر�ة��نظمة؛ 

 ؛)الضرفيةالشرطية،�(النظر�ة�املوقفية� 

 نظر�ة�Zاليابانية�. 

 : املدرسة�الكمية�-1

�الكمية�-أ �املدرسة ���� :مضمون ��دارة �علم �تطور �ع�� �كب��ة �بصفة �أثرت �ال�� �املتغ��ات �أ�م �ب�ن من

�القرارات��دار�ة �اتخاذ ��� �الكمية �الطرق �الباحث�ن�يحاولون�تطو�ر��حيث�استخدام �من �العديد ��ناك �ان

�ل�ذه� ��سا��� �فاالف��اض �نوعي��ا، �تحس�ن �القرار��� �متخذي �ملساعدة �وإحصائية �وكمية �ر�اضية أساليب

  .�ستخدم����حل�املشكالت��دار�ة�املدرسة��س�ند�إ����ون��ساليب�الكمية�والر�اضيات�يمكن�أن

: يمكن�مالحظة�اتجا��ن�رئ�سي�ن�داخل��ذه�املدرسة��ما�:الكميةمجاالت�استخدام�وتطبيق�املدرسة� -ب

  و�نتاجوإدارة�العمليات��،علم��دارة�أو�ما��عرف�ببحوث�العمليات

 العمليات: �ول ��تجاه� �بحوث �أو ��دارة �والتطبيقات��:علم ��ساليب �استخدام �الفرع ��ذا �ع��

  .���حل�املشا�ل��دار�ة��حصائية

 وصيانة���نتاجيةالت�بؤ�بالطلب�واختيار�موقع�الوحدات�مثل��: إدارة�العمليات�و�نتاج: الثا�ي�تجاه�

 .ا�تمامات��ذا�املجال��الت��ل�ا�من

  :حدد�رواد��ذه�النظر�ة�خطوات�تطبيق��ذا�املدخل�فيما�ي��  :خطوات�بناء�النموذج�الكمي -ج

 مالحظة�املنظمة�محل�الدراسة؛  



  تطور الفكر اإلداري                                             :                         ثانيالفصل ال   

   

 
مصطفى  : إعداد الدكتور                22في مقياس مدخل إلدارة األعمال          مختصر دروس  

 ال���تم�تجميع�ا����بناء�إطار�عام�أو�نموذج�يتفق�مع��ذه�املالحظات�وال����سمح�استخدام�املالحظات�

  بتحديد�الت�بؤات�املستقبلية؛

 قيد�� �التوقعات �ووضع �تحليل�املالحظات �خالل �للمنظمة�من �املتوقع �السلوك �الست�تاج �النموذج استخدام

  التنفيذ؛

  قعة�مستقبالاختبار�النموذج�وتطبيقھ�عمليا�للتعرف�ع���التغ��ات�املتو. 

بالرغم�من�أن��ذه�املدخل�ساعد����حل�الكث���من�املشا�ل�التنظيمية�خاصة� :تقييم�املدرسة�الكمية -د

�املدرسة� ��ذه �أن
ّ
�إال ��داري، ��داء �فعالية �ارتفاع �إ�� �أدى �مما �الكمية �املتغ��ات �ع�� �تحتوي �ال�� تلك

 
ُ
�املشا�ل�ا �حل �ع�� ��و��ا�غ���قادرة ��� �املعنو�ة( ��سانيةنتقدت �أ�مية�) �الدافعية�والروح �أمور�ذات و��

  .كب��ة����املنظمة�

  :نظر�ة��نظمة�-2

�أن�جاءت�نظر�ة��املدارس إن �إ�� ��دارة، �الشمولية�أو�النظر�ال�لية�لدراسة �ال�تتصف�بطا�ع السابقة

� �من ��ل �أعمال �خالل �من �وذلك �مت�امل، �كيان �أ��ا �ع�� �و�دارة �املنظمة �لتدرس  �Ledwing Vonنظمة

BERTALANFFYو�  William SCOTT.  

املنظمة�تمثل��أن) 1940مؤسس��ذه�النظر�ة�عام�( Von BERTALANFFYع���يت :مضمون�نظر�ة��نظمة -أ

�تت�ون�من�أنظمة�فرعية�ت�ون�ع���مستو�ات�مختلفة�ح���نصل�إ���أصغر�عنصر� النظام�الك��،�كما�أ��ا

يانا�موحدا،�و���كف��ا�و�و�الفرد،�و�عرف�النظام�بأنھ�مجموعة�من��جزاء�امل��ابطة�وال���ت�ون�فيما�بي��ا�

��ك����س���إ���تحقيق��دف�مع�ن،�و�ذا�النظام�إطار�نظر�ة��نظمة�فيمكن�اعتبار�املنظمة�كيان�اجتما�

� �نظام �مثل �أجزاء �من �املالية�نتاجيت�ون �نظام �ال�سو�ق، �نظام ��عض�ا�.....، �مع ��نظمة ��ذه �و�عمل ،

�الع �ال�دف �تحقيق �أجل �من �مت�امل ��ش�ل �تحقيقھالبعض �إ�� �املنظمة ��س�� �الذي �أنھ�ام �املعلوم �ومن ،

  :�ناك�نوع�ن�من�النظم

 و�النظام�الذي�ال�يتأثر�بالب�ئة�ا��ارجية؛�:املغلقالنظام��  

 و�الذي�يؤثر�و�تأثر�بالب�ئة�ا��ارجية�:النظام�املفتوح�. 

  :خصائص�النظام -ب

 ،عت���م�ونات�النظام�الفر���جزءا�ال�يتجزأ�من�النظام�الك���  

 س���النظام�إ���تحقيق�ثالثة�أ�داف�أساسية�حدد�ا��SCOTTالنمو،��ستقرار�والتفاعل�مع�الب�ئة�����

  ا��ارجية؛

 عت���الفرد�الوحدة��ساسية����النظام�ول�ل�فرد�دور�يؤديھ����إطار�النظام�الذي�ي�شط�فيھ��  
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 للمنظمة�بي�ت�ن��ع�ش�ف��ما : 

 ال���تتم�داخل�املنظمة؛�و��سانيةوال����شمل�جميع���شطة�املادية��:الب�ئة�الداخلية  

 � �حدود�ا��:ا��ارجيةالب�ئة �خارج �وموجودون �باملنظمة �عالقة �ل�م �الذين ��طراف ��ل ���ا يقصد

ب�ئة�الب�ئة�فإنھ�يحدث�تفاعل�ب�ن�ال�،�و�ما�أن�املنظمة�نظام�مفتوح�ع��...)�املوردين،�املنافس�ن،�الز�ائن(

 .الداخلية�وا��ارجية�ل�ا�

  :�ل�نظام�يت�ون�من�العناصر�التالية� :عناصر�النظام -ج

 � ��:(INPUTS)املدخالت �الالزمة �النظام �احتياجات ��� �رأس��إلنتاجوتتمثل � ��� �وتتمثل �وا��دمات السلع

  و�حصل�النظام�ع����ذه�املدخالت�من�الب�ئة�ا��ارجية؛... املال،�املواد��ولية،�العنصر�ال�شري،�

 أو�املعا��ة� ��:(PROCESS) العمليات �العمليات �مجموع ���ا �يتم��نتاجيةيقصد �تحو�ل��ال�� بموج��ا

  ؛لصنعاملواد�إ���منتجات�وخدمات�تامة�ا

 املخرجات�(OUTPUTS):؛ملخرجات�ت�ون�إما�سلعا�أو�خدماتيقصد���ا�ناتج�عملية�التحو�ل،�فا�  

 العكسية��التغذية(FEED-BACK):ثم��� �ال���ي�تج�ا �حول�املخرجات �املعلومات �جمع �إ�� ���دف فالنظام

 تص��ا�من�جديد����ش�ل�مدخالت�ل�ساعد�من�تحس�ن�فعالية�النظام�وكفاءتھ�

  :و�و���الش�ل�التا���عناصر�النظام

  

  

        

  

  

  

  

�نظر�ة��نظمة -د �املشا�ل� :تقييم �ل���يص �فعالة �بآلية ��و�تزو�د�ا �لإلدارة �النظر�ة ��ذه �قدمتھ �ما أ�م

لمدراء�لبدقة�من�خالل�امل���الشامل�لل�افة�أرجا��ا،�إال�أن�ما�يؤخذ�ع����ذه�النظر�ة��و�اف��اض�ا�أن�

غ���مباشرة�����شاط�املنظمة،�و�ذا����القدرة�ع����ملام�ب�افة�املتغ��ات�البي�ية�ال���تؤثر�بصفة�مباشرة�أو�

الواقع�غ�����يح�ألنھ�يصعب�السيطرة�ع����افة�املتغ��ات�البي�ية،�كما�أن��ذا�املدخل�يركز�ع���أ�مية�

  .ترابط�وت�امل�أجزاء�النظام�بحيث�يؤثر�أي�جزء�من�أجزاء�النظام�إ���التأث������النظام�ك�ل�

  

  :Inputs املدخالت
  �فراد: �شر�ة
آالت،�مواد�: مادية
  أولية
  رأس�املال: مالية

بيانات�: معلوماتية
  ومعلومات

 عملياتال
Process:  
املنظمة��شاطات�

لتحو�ل�املدخالت�
  إ���مخرجات

 

خرجات�امل
Outputs:  

  السلع
  ا��دمات

  �ف�ار

 

الب�ئة�

 ا��ارجية

 الب�ئة�

 ا��ارجية

 Feed-Back التغدية�العكسية�
  ردود�فعل�الب�ئة�ا��ارجية�تجاه�مخرجات�النظام
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يقوم�املدخل�الظر���ع���مف�وم�أسا�����و�أنھ�ال�توجد�مبادئ�إدار�ة�تطبق� :النظر�ة�املوقفيةمضمون� -أ

����ل�املواقف�ال���تواج��ا��دارة،�و�عبارة�أخرى�ال�توجد�طر�قة�مث���لإلدارة�تطبق����جميع�املنظمات،��

اج��ا�تختلف�عن�مواقف�و�عود�الس�ب����ذلك�إ���أنھ�ل�ل�منظمة�ظروف�ا�ا��اصة،�ول�ل�مدير�مواقف�يو 

أخرى�تواجھ�منظمات�غ���ا،�فما�ي�ناسب����موقف�ما�قد�ال�يناسب�نفس�املوقف����زمان�آخر�ن�يجة��غ���

�بھ �املحيطة �ا�،الظروف �تحكمھ �لإلدارة ��مثل �باملنظمةفاألسلوب �املحيطة �واملواقف �لظروف �من�، و�ت��

املدارس�السابقة،�كما�أ��ا��عتمد��ش�ل�أسا����ع���دراسة�مضمون�التيار�املوقفي�أ��ا�ال�ترفض�ما�قدمتھ�

  .اعتبار�املنظمة�نظاما�مفتوحا�ع���الب�ئة�ا��ارجية�وت�ب���مبدأ�الس�ب�والن�يجة�أي�أن�ل�ل�ظا�رة�أسبا��ا

مجموعة�من�املتغ��ات��1977سنة��Luthans & STEWARTحدد�� :العوامل�املوقفية�الواجب�مراعا��ا�-ب

  :يمكن�حصر�ا����املجموعات�التالية املوقف�ال����ستخدم����تحديد

 وتضم�متغ��ات�الب�ئة�الداخلية�ا��ارجية�للمنظمة؛�:املتغ��ات�البي�ية: املجموعة��و��  

 ؛و�قصد���ا�ا��صائص�ال��صية�للعامل�ن�واملدراء: املتغ��ات�ال��صية�والسلوكية: املجموعة�الثانية  

 تتعلق�بالسياسات�و��داف�و�شاطات�املنظمة�ومدى�مسا�م��ا��:املتغ��ات��دار�ة: املجموعة�الثالثة

 نظمة���تحقيق�أ�داف�امل

  :والش�ل�املوا���ي��ص��ذه�املواقف

  

أ��ا�تمثل�إلغاء�للنظر�ات��دارة�النقد�للنظر�ة�املوقفية�ع��وجھ��عض�علماء�� : نظر�ة�املوقفيةتقييم�ال -ج

�تحث� �النظر�ة �ف�ذه �ذلك، �عكس �وال��يح �املحيطة، �بالظروف �املدير�ملزم �أن �طاملا �سبق��ا �ال�� �دار�ة

ولكن�ما��عاب�ع���،�ال���تناسب�الظروف�أك���من�غ���ااملدير�ع���أن�يختار�من�ب�ن�النظر�ات��دار�ة�تلك�

�ا� �من �كب��ا �قدرا �أعطت �النظر�ة�أ��ا �سا�مت��ذه �يراه�مناسبا،غ���أ��ا �القرار�الذي �اتخاذ �للمدير��� �ر�ة

  .بطر�قة�غ���مباشرة����إعطاء�الفرصة�للمدراء�لتقديم�الكث���من�امل��رات�و�عذار����حالة�الفشل

العوامل�

املوقفية

عوامل�تتعلق����صية�
املدير�وسلوكھ���سا�ي

عوامل�تتعلق�
���صية�العامل�ن�

وسلوك�م�ا��ما��

عوامل�تتعلق�
بالظروف�البي�ية�

املحيطة�باملنظمة

عوامل�تتعلق�بدرجة�
تفاعل��نظمة�الفرعية�

ضمن�النظام�الك���
)طبيعة�العمل(
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اعتمد�أسلوب��دارة�اليابانية����مبادئھ�ومفا�يمھ�ع���تطو�ر�الياباني�ن� :اليابانية�(Z)مضمون�نظر�ة��-أ

����دارة�ع���مدى�نجاح�ا�من��(J)،�وقد�بر�نت�املدرسة�اليابانية�X,Yمن�خالل�نظر�ة��Mc Gregorألف�ار�

�وصنا�� �تكنولو�� �تقدم �من �إليھ �توصلت �ما �الواليات��،خالل �وخصوصا �الغر�ية �الدول ��عض وحاولت

�أ��ا�فشلت����ذلك�نظرااملت
ّ
،�ومنھ�لطبيعة�املجتمع�اليابا�ي�ا��اصة�حدة��مر�كية�تطبيق��ذا�النموذج�إال

� �النموذج �تطبيق �الصعب �من �أنھ ��(J)نف�م �اليابا�ي �الباحث �دفع �ما �و�ذا �اليابان، �حدود  Williamخارج

OUCHI )إدخال��عديالت�ع���نظر�ة�إ���إجراء�دراسات�ومن�ثم�1981سنة�) أمر��ي�ا���سية،�يابا�ي��صل

(J)لتصبح�صا��ة�للتطبيق����املنظمات��مر�كية��(A)وأطلق�ع���نظرتھ�نظر�ة�� Z  

� �اليابا�ي �النموذج�ن �خصائص �ب�ن �املزج �خالل ��(J)ومن ��(A)و�مر��ي خصائص��Ouchiاستخلص

  :خصائص��ذا�النموذج�انطالقا�من�النموذج�ن�السابق�نوفيما�ي���،� (Z)النموذج�ال���ن�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اليابا�ي�Zنموذج�: الش�ل�رقم

يرى��عض�رواد��دارة�أن�نظر�ة��دارة�اليابانية�تص���للتطبيق�فقط���� :تقييم�نظر�ة��دارة�اليابانية -ب

  .���املناصب�ا��ساسة�واملسؤوليات�العليافيما�يتعلق�بالتوظيف�الب�ئة�اليابانية،�خصوصا�

 (A)خصائص�النموذج��مر��ي�

  ��تمام��شؤون�الفرد�كموظف. 1

  الذاتية�واملسؤولية�الفردية. 2

  ال��قية�والتقييم�يتم��سرعة�وا��ة. 3

  الفردية����اتخاذ�القرارات. 4

  التوظيف�قص����مد�عموما�.5

  التخصص�الضيق. 6

 �شراف�ي�ون�بصفة�رسمية�. 7

 (J)خصائص�النموذج�اليابا�ي�
الصفة��سر�ة�للمنظمات�باعتبار�ا�وحدة�. 1

  اجتماعية�متماسكة
أسلوب�العمل�ا��ما���قائم�ع���الثقة��والتعاون�. 2

  ب�ن�العامل�ن
  �دارة�مع�املرؤوس�نالعدالة�واملوضوعية�����عامل�. 3
  اتخاذ�القرار�بصفة��شاركية. 4
تنمية�الوالء�للمنظمة�من�خالل�ضمان��ستقرار�. 5

  الوظيفي�لألفراد
  تطبيق�مبدأ�التخصص�الواسع. 6

 (Z)خصائص�النموذج�ال���ن�

  بما�ين���روح�والء��فراد�للمنظمة�وتحقيق�املص��ة�املش��كة�ب�ن�الطرف�ن�:التوظيف�مدى�ا��ياة .1

  لضمان�الت�و�ن�الالزم�قبل�ال��قية�إ���منصب�أع���:التقييم�وال��قية�البطيئة .2

  من�خالل�املرونة����العمل�ال���تجعل�العامل�ن�ي�نقلون�ب�ن�عدة�مناصب�:عدم�التخصص����املسار�الوظيفي .3

  ...عن�طر�ق�تلبية�حاجا��م��ساسية�من�سكن،�نقل،���ة�اجتماعية�:��تمام�الشامل�باملوظف�ن .4

  ةمن�خالل����يع�املمارسات�الذاتية����مجال�الرقاب�:الرقابة�الذاتية. 5

  من�خالل��ل��ام�بتحمل�املسؤوليات�والعمل�ا��ما���:اتخاذ�القرار�بصفة��شاركية .6
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إعداد الدكتور: مصطفى                26مطبوعة في مقياس مدخل إلدارة األعمال              

 حوحو

 وظيفة التخطيطأوال: 

 التخطيط بأنه التنبؤ بما سيكون عليه املستقبل مع االستعداد ملواجهته Fayolيعرف  :مفهوم التخطيط -1

 أن التخطيط يقوم على عنصرين أساسيين هما: Fayolويتضح من تعريف 

 حيث تعتمد الخطط املوضوعة على االفتراضات والتقديرات التي تتوقع املنظمة حدوثها؛ التنبؤ باملستقبل: ➢

ي فوالتقديرات والتي تساهم  واإلحصائياتويعتمد ذلك على مدى توفر املعلومات  االستعداد للمستقبل: ➢

 مواجهة التغيرات املستقبلية 

 يلي:  انطالقا من التعاريف سابقة الذكر، يمكن استخالص ما خصائص التخطيط:  -2

  ؛إن التخطيط يسبق أي عمل إداري  ✓

التنبؤ يعتبر الدعامة األساسية للتخطيط ألنه يرصد املتغيرات البيئية املؤثرة في نشاط املنظمة ويحاول  ✓

 التعرف على اتجاهاتها املستقبلية ؛

 األهداف، حيث أنه يسعى إلى بذل الجهود الالزمة لتسهيل عملية انجاز األهداف؛التخطيط يركز على  ✓

 .توقف ما دام هناك أهداف لم تتحققإن التخطيط عملية مستمرة، فهو ال ي ✓

تكمن أهمية التخطيط في كونه العملية التي تسمح بتحديد األهداف املرجوة والوسائل  أهمية التخطيط: -3

 األكثر مالئمة من أجل:واإلمكانيات 

 معرفة نقاط قوة وضعف املنظمة؛ ➢

 تحديد األهداف قصيرة ومتوسطة األجل؛ ➢

 تقدير االنحرافات ما بين وضعية املنظمة الحالية وأهدافها املستقبلية؛ ➢

  تحديد النشاطات واملهام الالزمة لتحقيق األهداف ➢

بد من التركيز ال دة بشكل أمثل من التخطيط ااالستفن ماملنظمة  تتمكنلكي  :مقومات نجاح التخطيط -4

 على أهم العناصر التي تسهم في نجاح التخطيط ومن أهم هذه املبادئ واملقومات نجد:

 بمعنى تغطية الخطة لكافة املجاالت والنشاطات داخل املنظمة؛ الشمولية: ➢

اقعية: ➢  ؛املتاحةاملادية والبشرية  اإلمكانياتبمعنى أن تكون ضمن  الو

 بمعنى استجابتها للظروف املحيطة وقابليتها للتغيير والتعديل؛ نة:رو امل ➢

هيكل تنظيمي يالئم توزيع السلطات  إنشاءمن خالل  :بدرجة متناسبة املزج بين املركزية والالمركزية ➢

 واملسؤوليات التي تضمن تنفيذ الخطط والرقابة عليها؛

 بمعنى أن تكون ملزمة لجميع األطراف داخل املنظمة؛ لخطة:اإلزامية  ➢

 وجعلها في خدمة األهداف الرئيسية للمنظمة؛ التناسق بين األهداف والتكامل بين الخطط الفرعية ➢
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إعداد الدكتور: مصطفى                27مطبوعة في مقياس مدخل إلدارة األعمال              

 حوحو

 ة والتقييم االستمرارية في املتابع ➢

 مراحل أساسية يمكن تلخيصها في ما يلي: خمستمر عملية التخطيط ب مراحل )خطوات( التخطيط: -5

 تمثل األهداف الغايات التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها والوصول إليها،  تحديد األهداف: -5-1

املستقبل الذي على أساسه : هذه الفروض ذات أهمية كبيرة ألنها تمثل وضع الفروض التخطيطية -5-2

 ؛سوف توضع الخطط

حيث يجب على من يقوم بالتخطيط في هذه املرحلة القيام بتحديد البدائل  تحديد البدائل وتقييمها: -5-3

 ؛من أجل املفاضلة بين البدائل مامه من خالل إعداد تنبؤات دقيقةاملختلفة املتاحة أ

افقة عليها: -5-4 ة تحتاج إلى إقرار رسمي من اإلدارة العليا حالخطة املقتر ف اختيار الخطة املقترحة واملو

 واملوافقة عليها من أجل البدء في التنفيذ.

بعد إقرار الخطة واإلعالن عنها تقوم الجهات املسؤولة بعمليات التنفيذ للخطة  تنفيذ الخطة ومتابعتها: -5-5

 مرحلة لاء على مراحل التنفيذ والبرامج الزمنية لككل حسب مسؤولياته بن

 يمكن تقسيم التخطيط وفقا للمجموعات التالية:أنواع الخطط:  -6

 ويندرج تحت هذا النوع من التخطيط ما يلي:  التخطيط حسب املجاالت الرئيسية لإلدارة:  -أ

مركزية أو جهاز تخطيط مركزي،  خططتضعها أجهزة الدولة في هيئة : هي الخطط التي الخطط القومية ❖

  ؛طط املصلحة العامة للمجتمعوتستهدف هذه الخ

قائمة بالفعل أو من أجل لوهي تتعلق بالخطط التي تضعها منظمات األعمال اخطط منظمات األعمال:  ❖

 تأسيس منظمات جديدة.

 يمكن تقسيم التخطيط وفق هذا املعيار إلى: التخطيط حسب املدى الزمني: -ب

تفوق مدته الزمنية الخمس سنوات ويحتاج إلى الكثير من املعلومات والدراسات  التخطيط طويل األجل: ❖

 ؛والتنبؤات نظرا للتغيرات املحتملة خالل املدة التي يغطيها هذا النوع من التخطيط

يعتبر التخطيط متوسط األجل تفصيال للخطط طويلة األجل، وتتراوح مدته  التخطيط متوسط األجل: ❖

 ؛من سنة إلى خمس سنوات وتعتبر أقل عرضة للتغيير مقارنة بالخطط طويلة األجل

هو الذي ال تتجاوز مدته سنة واحدة، وهو تفصيل للتخطيط متوسط األجل  التخطيط قصير األجل: ❖

 .طة والطويلةوهو يعتبر أكثر دقة من الخطط املتوس

 يمكن أن يقسم حسب وظائف املنظمة إلى ما يلي: التخطيط حسب مجال النشاط: -ج

يتعلق باالستثمارات املالية التي ستقوم بها املنظمة خالل فترة زمنية مستقبلية، وهو  التخطيط املالي: ❖

 ضرورية واملتوفرة لدى املنظمة لسد احتياجات التمويل؛ليهدف إلى تنظيم املوارد املالية ا
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إعداد الدكتور: مصطفى                28مطبوعة في مقياس مدخل إلدارة األعمال              

 حوحو

لتسيير  لبؤ باحتياجات املنظمة من القوى العاملة خالل املستقبنيعني الت تخطيط املوارد البشرية: ❖

 مختلف أنشطتها؛

السلعة والطلب عليها وكذلك تنظيم خطوات  إنتاجف إلى تحقيق التوازن بين حجم ديه :اإلنتاجتخطيط  ❖

 خالل فترة زمنية محددة وفقا ملعايير واضحة وبأقل تكلفة ممكنة؛ اإلنتاجيةالعملية 

 ا وعالمتها التجارية ويشمل ذلك تحديد نوعية وكمية السلع املنتجة وتصميمه التخطيط السلعي: ❖

 يكون في ثالث أنواع كما يلي:التخطيط حسب نطاق التأثير )املستوى اإلداري(:  -د

يهتم بتحديد الخطط طويلة األجل ويحدد الصورة التي تريد إدارة املنظمة أن  التخطيط االستراتيجي: ❖

 تكون عليها مستقبال.

سمى كذلك بالتخصص ي ويوضع ملساعدة اإلدارة على السير في تخطيطها ي التخطيط التكتيكي: ❖

 ؛وغير ذلك واإلنتاجاالستراتيجي وتحقيق أهدافه فهو يشمل كافة مجاالت العمل كالتسويق 

يقوم هذا النوع من التخطيط بوضع التفاصيل الدقيقة الخاصة بتنفيذ الخطط،  طيط التشغيلي:التخ ❖

 .العمل اليوميةفهو يهتم بالجزئيات ومجريات 

خطيط والتي ساهمت في زيادة بالرغم من التطورات التي شهدها مجال الت معوقات وصعوبات التخطيط: -7

 ف
ا
 ه ومن أهمها:تأن هناك بعض املعوقات التي قد تحد من فعالي عاليته، إال

لى وضع تعديالت على إوهو ما يجعل عملية التخطيط صعبة وغالبا ما يضطر املسيرون  سرعة التغيير: ➢

 ؛ة الجهود والتكاليففالخطط للتكيف مع املتغيرات وهو ما قد يترتب عنه مضاع

فالتقديرات مجرد تخمينات أو تنبؤات قد تتحقق أو ال،  والدقيقة:صعوبة وضع التقديرات الصحيحة  ➢

 ؛واق املستهلكين أو دخول منافسين جددذفهناك بعض األحداث ليس من السهل التنبؤ بها كالتغير في أ

كثيرا ما توجد عوامل داخل املنظمة تحول دون بلوغ األهداف املسطرة نتيجة لسلوكات  عدم املرونة: ➢

 ؛نظمة وهي من الصعب تغييرهااألفراد داخل امل

س جميع املسيرين مهتمين بالتخطيط طويل األجل نظرا لصعوبة التنبؤ يل قلة االلتزام بالتخطيط: ➢

 ؛وهكذا تضيع الكثير من الفرص على املنظمات الباهظة،باملستقبل وتكاليفه 

إن التخطيط وظيفة إدارية تنشد التغير الدائم وهذا ما قد ال يروق للكثيرين داخل  مقاومة التغيير: ➢

 ؛و االبتكار املنظمة الذين يقاومون التغيير حفاظا على مواقعهم وسلطاتهم ألنهم يرفضون التجديد

 .فالتخطيط يحتاج إلى مخصصات مالية وإلى جهد ووقت لتجسيده  التكاليف الباهظة للتخطيط: ➢
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  وظيفة التنظيم: ثانيا

املنظمة بكل ما يساعدها على تأدية مهامها من املواد  دالتنظيم بأنه إمدا  Fayolيعرف تعريف التنظيم:  -1

كما يعرف بأنه ، دير إقامة العالقات بين األفراداألولية واملالية والبشرية، كما تستلزم هذه الوظيفة من امل

اط االتصال وتوزيع ما والتقسيمات اإلدارية الالزمة والعالقات وأنهعملية تحديد املهام التي يراد أداؤها وتجميع

 .ألداء املهام بغرض تحقيق األهدافاملسؤوليات الواجبات وتفويض السلطات 

 يالحظ مما سبق أنه لكي يوجد تنظيم فال بد من توفر عناصر أساسية هي: عناصر التنظيم: -2

 التي تمارسها املنظمة لتحقيق أهدافها؛ امامله ✓

 ية؛نمستوياتهم اإلدارية والفاألفراد العاملون في املنظمة باختالف  ✓

 املوارد املتاحة للمنظمة؛ تاإلمكانيا ✓

 الهيكل أو أسلوب توزيع األفراد وعالقاتهم وخطوط االتصال؛ ✓

 االختصاصات والسلطات واملسؤوليات املرتبطة بكل موظف   ✓

 تكمن أهمية التنظيم في النقاط التالية:أهمية التنظيم:  -3

 ومسؤوليات واختصاصات كل فرد داخل املنظمة ويقض ي على االزدواجية؛يحدد التنظيم واجبات  ➢

 يحقق التنظيم أفضل استخدام للموارد املالية والطاقات البشرية املتاحة للمنظمة؛ ➢

 يحدد اإلطار العام لالتصال وعالقات العمل، ويوجه كافة الجهود البشرية نحو تحقيق األهداف املشتركة ➢

ل والتنسيق الفعال بين مختلف الجهود الفردية والجماعية بما يقلل من يحقق التقسيم السليم للعم ➢

 الصراعات وضياع الجهد؛

 يسهل مهمة الرقابة من خالل الوقوف على االنحرافات وتصحيحها قبل استفحالها؛ ➢

 عدة مبادئ أساسية للتنظيم نجملها فيما يلي: URWICKحدد  مبادئ التنظيم:  -4

 ؛وتؤدي إلى تحقيق األهداف العامة فلكل وحدة إدارية مهمة محددة بصفة دقيقة مبدأ وحدة الهدف: ➢

هذه املهام يجب أن  ذون تنفيدفيجب على كل وحدة أو قسم أن تخصص في مهمة محددة  مبدأ التخصص: ➢

 خاص مؤهلين؛شيكون من طرف أ

دورا أساسيا خصوصا وأن أنشطة املنظمة تكون مترابطة فيما بينها، حيث  أيلعب هذا املبد مبدأ التنسيق: ➢

 يجب على كل األقسام أن تعمل بشكل متناسق حتى تضمن للمنظمة تحقيق أهدافها؛

تنفيذ املهام يقتض ي أن يكون للمرؤوسين رئيسا يشرف عليهم  نحيث أمبدأ مركزية السلطة وتفويضها:  ➢

 أهمية تفويض السلطة؛ إهمالدون ويسهر على تنظيم املوارد وهذا 

 ن داخل املنظمة بقدر سلطاتهم؛يمسؤول األشخاصفتفويض السلطة يقتض ي أن كل   مبدأ املسؤولية: ➢
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 فيجب أن يكون هناك توازن بين السلطة واملسؤوليات؛ مبدأ التوازن: ➢

يقصد به مجموع األفراد الخاضعين لسلطة املسؤول األعلى؛ ويدخل في نطاق  مبدأ التسلسل الرئاس ي: ➢

 لى رئيس وأدنى مرؤوس؛عذلك مبدأ قصر خط السلة بمعنى تقليص املسافة اإلدارية بين أ

الهيكل التنظيمي يتوافق واألهداف املحددة وتضمن  نا : فيجب على املسيرين ضمان أمبدأ االستمرارية ➢

 ستقبال؛استمرارية املنظمة م

 بمعنى إمكانية التنظيم على استيعاب التغيرات دون الحاجة إلى إعادة التنظيم؛ مبدأ املرونة: ➢

ى جنب في أي منظمة هما التنظيم الرسمي نوعان من التنظيم يعمالن جنبا إلهناك أنواع التنظيم:  -5

 :والتنظيم غير الرسمي

وتحديد العالقات واملستويات اإلدارية وتقسيم املهام فيهتم التنظيم الرسمي بالهيكل التنظيمي 

 .ونية التي بموجبها تأسست املنظمةواملسؤوليات كما وردت في الوثيقة القان

التي  اإلنسانيةوبخصوص التنظيم غير الرسمي فهو ينشأ ضمن التنظيم الرسمي ويتكون من الجماعات 

رؤوسين نحو تحقيق أو لعدم قدرته على توجيه امل تنشأ بطريقة عفوية كنتيجة لسوء معاملة الرئيس مثال

 .أهداف املنظمة

 الهياكل التنظيمية:  -6

العالقات بين يعرف الهيكل التنظيمي بأنه النظام الذي تحدد في إطاره املهام و  تعريف الهيكل التنظيمي: -6-1

 .تنفيذ استراتيجيات املنظمةمليات فالهيكل التنظيمي يلعب دورا أساسيا في ع الوحدات التنظيمية،

ال يوجد هيكل تنظيمي مثالي للتطبيق داخل أي منظمة باعتبار أن العوامل املؤثرة في الهيكل التنظيمي:  -6-2

 الهيكل التنظيمي يعتمد في تصميمه على جملة من العوامل واملؤثرات ومن أهم هذه العوامل نجد:

  ؛فعندما يكون حجم املنظمة كبيرا فهي تحتاج إلى هيكل تنظيمي كبير والعكس صحيح حجم املنظمة: ✓

فإذا كانت هذه الدورة قصيرة ومحدودة فالهيكل التنظيمي املناسب لها يجب أن يكون  دورة حياة املنظمة: ✓

 أكبر؛ كان متوقعا أن يكون عمرها طويال مثل املشاريع الكبيرة فيكون لها هيكل تنظيمي بسيطا، وإذا

يتأثر الهيكل التنظيمي بدرجة التخصص، فكلما كانت درجة التخصص املطلوبة كبيرة  درجة التخصص: ✓

 فيتطلب ذلك هياكل تنظيمية تفصيلية ومعقدة والعكس صحيح؛

في تصميم الهيكل التنظيمي املناسب،  اهام احيث للتكنولوجيا دور  التكنولوجيا املستخدمة في املنظمة: ✓

 حتى يستجيب للتغيرات الجدية؛ التكنولوجيا املستخدمة زاد الهيكل التنظيمي تعقيدا فكلما زاد تعقيد

تحتاج إلى هياكل تنظيمية موسعة في شكل فروع أو  جغرافيافاملنظمة التي تتوزع  مكان عمل املنظمة: ✓

 منظمات عابرة للقارات؛
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ية كيإلى نوعين: الهياكل الكالسيمية اكل التنظييمكن أن تصنف اله أنماط الهياكل التنظيمية: -6-3

 .)التقليدية( والهياكل الحديثة

ليس املقصود بذلك أنها قديمة ولكن املقصود هو أنها معروفة مند زمن بعيد  الهياكل التقليدية: -6-3-1

 :نجد وتستخدم في العصر الحالي، ومن أهم هذه األنواع

هو أقدم الهياكل التنظيمية املعروفة، ويقوم على أساس تجميع الوظائف واملجموعات  الهيكل الوظيفي: ❖

 واألفراد وفقا لتشابه خبراتهم وطبيعة مهامهم، وفيما يلي أمثلة لهذا الهيكل:

هو الذي تقام فيه األقسام بسبب ضخامة حجم املنظمة،  الهيكل التنظيمي على أساس األقسام: ❖

 يكون على أساس مخرجات هذه األقسامفتجميع الوظائف واملهام 

يجمع هذه النمط بين الهيكل الوظيفي ونمط األقسام بهدف االستفادة من  الهيكل التنظيمي املصفوفي: ❖

طة املختلفة لتدعيم مزاياهما وتفادي عيوبهما، ويتجسد ذلك من خالل مصفوفة تسمح بوجود فرق عبر األنش

 أنشطة مختلفة

مع الترابط االقتصادي بين دول العالم والعوملة تحولت املنظمات إلى الهياكل التنظيمية الحديثة:  -6-3-2

أنظمة مفتوحة وأكثر مرونة لغرض االستجابة ملتغيرات البيئة، وهذا ما أدى إلى تطوير هياكل تنظيمية قادرة 

 :ة الحديثةأنواع الهياكل التنظيميعلى االستجابة لهذه التغيرات، وفيما يلي أهم 

في هذا النوع من التنظيم تقوم املنظمة بإنشاء فرق عمل يعهد إليها مسؤوليات حل  هيكل فرق العمل: ➢

ات الالزمة، ويوجد عادة في املنظمات فرق دائمة على مختلف ي تواجهها املنظمة واتخاذ القرار املشاكل الت

 املستويات كما توجد فرق مؤقتة تتشكل إلنهاء مهمة ما محددة سلفا 

هو نوع من أنواع التنظيم الذي تلجأ إليه الشركات متعددة الجنسيات، وفي هذا النوع من  الهيكل الشبكي: ➢

 دها إلى منظمات مستقلة كأن تقرر املنظمة األم مثال إسناالتنظيم تقوم املنظمة بإسناد وظائف رئيسية من

 .وحدات التسويق إلى منظمات 

 

 وظيفة التوجيه ومقوماتها: القيادة، االتصال والتحفيز.ثالثا: 

يمكن تعريف التوجيه بأنه الوظيفة اإلدارية التي تنطوي على قيادة األفراد واإلشراف  تعريف التوجيه:  -1

ف مشترك، ويعتبر املدير أو القائد هو دنسيق بين قدراتهم من أجل تحقيق هوإرشادهم وتحقيق التعليهم 

 .الشخص املسؤول عن إنجاز العمل الذي ينفذ عادة عن طريق الغير

 تكمن مبادئ التوجيه في العنصرين املواليين:مبادئ التوجيه:  -2
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ففعالية التوجيه تتوقف على مدى تجانس أهداف الفرد مع أهداف املنظمة،  مبدأ تجانس األهداف: ➢

 ويمكن تحقيق هذا املبدأ عن طريق نظام الحوافز السليم؛

هذا املبدأ على أنه ينبغي أال يكن الفرد مرؤوسا ألكثر من رئيس واحد وذلك  صا ين مبدأ وحدة الرئاسة: ➢

 .ب تقسيم الوالء ومشكالت األولويةمنعا لالحتكاك، حيث يعمل هذا املبدأ على تجن

يعتبر التوجيه بمثابة  القلب النابض في إدارة املنظمة ويشمل كل ما يستعمله املدير للتأثير  :أسس التوجيه -3

 مرؤوسيه، وعليه فإن أسس التوجيه تستند بشكل عام على ما يلي: في سلوك

إصدار األوامر الواضحة وأن تكون في حدود قدرات املرؤوسين وقابلة للتنفيذ )إذا أردت أن تطاع فأمر بما  ✓

 هو مستطاع( مع ضرورة تحديد الوسائل الالزمة من برامج وميزانيات؛

تدلهم على طرق ووسائل إنجاز مهامهم وأن تتناسب هذه التوجيهات مع تزويد املرؤوسين بإرشادات واضحة  ✓

 ظروف العمل، إضافة إلى تحديد مراكز السلطة  وضرورة التنسيق بين فرق العمل؛

 تحفيز األفراد على إنجاز مع هو مطلوب منهم؛ ✓

 بنظام التحفيز وتقدير األفراد  االلتزام ✓

 التحفيز.و  االتصال القيادة؛ توجيه ثالث ركائز أساسية هي:كما سبق القول؛ فإن لل مقومات التوجيه:  -4

 .وتكون هذه الركائز متداخلة فيما بينها ويصعب تحديد الخطوط الفاصلة بينها

 القيادة: -4-1

بأنها عملية التأثير على شخص أو مجموعة وتوجيههم وتحفيزهم  ةيمكن تعريف القياد تعريف القيادة: -4-1-1

من أجل تحقيق األهداف املرسومة، في حين يعرف القائد بأنه الشخص الذي له القدرة على التأثير في سلوك 

 املرؤوسين بدون قصر أو إكراه وجعل هؤالء قابلين لقيادته 

 م ومن أهممها:العامة التي تميز القادة عن غيرههناك بعض الصفات  خصائص القائد الناجح:  -4-1-2

 ، وقوة الشخصية وكذلك الطموح؛متع القائد بمستوى عال من الذكاءيت •

 يتمتع القائد بتفكير واسع وسداد في الرأي وكذلك طالقة اللسان وحسن التعبير؛ •

 يتمتع باالتزان العاطفي والنضج العقلي والتحليل املنطقي  •

 يمكن تقسيم القيادة وفقا ألسلوب ممارستها إلى أربع أنماط هي:أساليب القيادة:  -4-1-3

صفة الرئيس بدال من القائد باعتباره شخصا  ى ممارسهايطلق عل )االستبدادية(: األوتوقراطيةالقيادة  ➢

 مستبدا يتحكم في مرؤوسيه وال يشاركهم الرأي ويفرض عليهم األوامر دون نقاش

وفيها يقوم القائد باستشارة مرؤوسيه وإشراكهم في اتخاذ القرارات وتفويض سلطته  :الديمقراطيةالقيادة  ➢

 لهم وتكون مهمته تنظيمية أكثر منها توجيهية ويتسم هذا النوع بالحرية في املمارسة
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القائد مع ذوي املستويات  امل(: ينجح هذا النوع من القيادة عندما يتعالقيادة غير املوجهة )التكنوقراطية ➢

لمية والكفاءات العالية، حيث يتنازل املدير ملرؤوسيه عن سلطة اتخاذ القرار ويصبح في حكم املستشار، الع

 فهو ال يسيطر عليهم وال يحاول التأثير عليهم؛

 يمكن تقسيم هذه املهام مهام رسمية تنظيمية ومهام غير رسمية:املهام األساسية للمدير القائد:  -4-1-5

للمدير واملتمثلة في مختلف الوظائف من تخطيط  الرئيسيةوتتلخص في املهام  :التنظيميةاملهام الرسمية  ➢

 ؛وتنظيم وتنسيق بين مختلف أطراف العمل واتصال وكذلك الرقابة

، حيث لهذه املهام اآلخرينوتعتمد بشكل كبير على شخصيته وأسلوبه في التعامل مع  املهام غير الرسمية: ➢

 دور كبير في تحقيق أهداف املنظمة وتطوير قدرات العاملين 

يمثل االتصال عصب الحياة في املنظمة الحديثة حيث يمض ي أغلب املدراء وقتهم أثناء  االتصال: -4-2

ل سواء مع أطراف داخلية أو خارجية، حيث أن أغلب املشاكل املثارة داخل املمارسة اإلدارية في عمليات االتصا

 .املنظمة يكون سببها هو ضعف االتصال أو سوء إيصال املعلومة

هو عملية تبادل اآلراء واملعلومات من أجل إحداث تفاهم متبادل بين أفراد املنظمة،  تعريف االتصال: -4-2-1

 هو الوسيلة التي يمكن بواسطتها توحيد الجهود الجماعية من أجل تحقيق األهداف املرجوة فوبالتالي 

آلخر، مات من شخص و لالتصال أهدافا متنوعة ترمي في مجملها إلى توصيل املعل أهداف االتصال: -4-2-2

 وتكمن أهداف االتصال الجيد فيما يلي:

 من الرئيس إلى املرؤوسين؛ التعليماتتعريف أعضاء الفريق وأعضاء املنظمة بمهامهم ونقل  ➢

 التنسيق بين مختلف أوجه النشاط داخل املنظمة؛ ➢

 القرار؛توصيل املعلومات باختالف أنواعها إلى الرؤساء كي يستعينوا بها في عملية اتخاذ  ➢

 نقل وجهات نظر العاملين تجاه األوامر الصادرة لهم إلى مرؤوسيهم ؛ ➢

حول نشاط املنظمة والعمل على تكوين صورة جيدة عنها لدى كافة  تقص ي رأي املجتمع بصفة عامة ➢

 املتعاملين مع املنظمة 

 تتكون عملية االتصال من العناصر األساسية التالية: عناصر عملية االتصال: -4-2-3

مالحظة أو يصدر أمرا وقد يكون رئيسا أو  وهو الشخص الذي يقدم معلومات أو يبدي فكرة أ املرسل: ➢

 مرؤوسا أو في نفس املستوى؛

 هي مضمون االتصال التي تحتوي على املعلومات املراد نقلها وتوجه من املرسل إلى املستقبل؛ الرسالة: ➢

 هو الشخص الذي يستقبل الرسالة ويفك رموزها ويحولها إلى أفكار، وقد يكون فردا أو جماعة؛ املستقبل: ➢
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هي الوسيلة التي ترسل من خاللها الرسالة، وتختلف باختالف نوع الرسالة فمنها  الوسيلة أو قناة االتصال: ➢

 ما هو سمعي أو شفهي، حيث أن اختيارها يتوقف على نوع االتصال؛

 يقصد بها إعادة إرسال الرسالة من املستقبل إلى املرسل وتأكيده من أنه ة )االستجابة(:العكسي التغذية ➢

 ملستقبل للرسالة ودرجة استجابته لها فهمها فيالحظ املرسل مدى تقبل ا

 ويمكن تجسيد ذلك من خالل الشكل التالي 

 
 تصنف عموما في خانتين رئيسيتين هما االتصاالت الرسمية واالتصاالت غير الرسميةأنواع االتصاالت:  -4-2-4

هي التي تحدث من خالل خطوط السلطة الرسمية املعتمدة بموجب اللوائح  االتصاالت الرسمية: ❖

 يلي: اوالقوانين وتنقسم إلى ثالث أنواع وفقا مل

 وبدورها تنقسم إلى نوعين: االتصاالت العمودية: ➢

هي التي تتدفق من أعلى التنظيم إلى أسفله، وتهدف إلى نقل األوامر والتعليمات حيث يكون  اتصاالت نازلة: ✓

 هدف منها توجيهيا؛ال

  هي الصادرة من املرؤوسين إلى املدير، وتضم نتائج تنفيذ املهام وشرح التقارير والشكاوى  اتصاالت صاعدة: ✓

هي االتصاالت الجانبية التي تتم ما بين األفراد في نفس املستوى اإلداري ويعزز هذا  االتصاالت األفقية: ➢

 ؛ع من االتصال العالقات التعاونيةالنو 

فقصور االتصال الرسمي من شأنه أن يؤدي إلى تنامي االتصاالت غير الرسمية،  االتصاالت غير الرسمية: ❖

ذا االتصال من ويتكون ه اإلشاعاتة أو املحرفة أو حتى فقد يشمل هذا االتصال الحقائق الكاملة أو الجزئي

 .شبكة واسعة النطاق

 يمكن حصرها فيما يلي:خصائص نظام االتصال الفعال:  -4-2-5

 املعرفة التامة باملعلومات والتوجيهات املراد إيصالها للغير؛ ➢

 املتبادلة ما بين املرسل واملستقبل؛سالة الصراحة والثقة ر الثقة في مصدر الرسالة، وأن تتضمن ال ➢

ا املستقبل، ويفضل ضرب األمثلة واالستعانة باألشكال هأن تكون وسيلة االتصال مناسبة وبلغة يفهم ➢

  ؛والرسوم البيانية

 يفضل قدر املستطاع أن تعالج الرسالة موضوعا واحدا مما يسهل الفهم الدقيق ملحتواها؛ ➢

 املرسل
 فكرة + ترميز

 املستقبل
استالم + حتليل + 

 استجابة

 الرسالة
 

 التغذية العكسية
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 ل الرسالة؛ينبغي اختيار الوقت املالئم إلرسا ➢

 .يجب أن يقف موجه الرسالة على رد فعل املستقبل حتى يكتمل االتصال في الجانبين ➢

 توجد عدة معوقات تحول دون نجاح عملية االتصال من أهمها: معوقات عملية االتصال: -4-2-6

فقد تكون للكلمات الواردة في الرسالة معان مختلفة بحيث يفهمها  اختالف اإلدراك بين املرسل واملستقبل: ✓

 املستقبل بشكل مغاير ملا أراده املرسل؛

قد تحول دون الفهم الجيد  فالخصائص الفنية والسلوكية تباين الخصائص بين املرسل واملستقبل: ✓

 ؛لمحتوى ل

تصال فيه غير واضحة أو بعد فالتنظيم الذي ال يقوم على أساس سليم تكون خطوط اال سوء التنظيم: ✓

 املسافة اإلدارية بين املرسل واملستقبل كلها عوامل تؤدي إلى تحريف املعلومات؛

فتضمين الرسالة الواحدة لكم هائل من املعلومات قد يربك  كثرة املعلومات أو نقصها عما ينبغي: ✓

 املستقبل، كمال أن شح املعلومات الواردة في الرسالة يضعف فعاليتها؛

تتمثل في نقص االستعداد النفس ي عند املستقبل لتلقي الرسالة كاتصافه بالتسرع  عوائق النفسية:ال ✓

 .فيرفض الرسالة أو تكون درجة استجابته محدودة 

 التحفيز والدافعية:  -3

تعتبر الدوافع والحوافز من املؤثرات األساسية التي تلعب دورا حيويا في  :مضمون التحفيز  والدافعية -3-1

سلوك األفراد ومن خاللها يمكن خلق الرغبة لديهم في األداء، وقد فرق علماء السلوك التنظيمي بين الدافعية 

في حين  والحوافز، فالدافعية هي محرك داخلي للسلوك اإلنساني وتنبع من ذات الفرد إلشباع حاجات محددة،

تعريف  -2-3.أن الحوافز هي املؤثرات الخارجية التي تستخدمها اإلدارة إلثارة دافع األفراد من أجل إنجاز 

يعرف التحفيز بأنه مؤثر خارجي يحرك سلوك األفراد إلشباع حاجات معينة بغية تخفيف  التحفيز والدافعية:

رف الدافعية بأنها سلسلة من االستجابات تبدأ حدة التوتر املصاحبة لنقص إشباع تلك الحاجات، في حين تع

 بالحاجات التي يشعر بها الفرد وينتج عنها رغبات مما يؤدي إلى إحداث تغيير في سلوك الفرد بغية تحقيق رضاه 

افز:  -3-3  يمكن تقسيم الحوافز إلى ما يلي:أنواع الحو

افز املادية: ❖ تشمل املكافآت وزيادة األجور واملشاركة في األرباح والترقيات الوظيفية وتحسين ظروف  الحو

 العمل املادية؛

افز املعنوية: ❖ هي عبارة عن عوامل غير ملموسة مثل املشاركة في اتخاذ القرارات وحسن املعاملة  الحو

 وشهادات التقدير واالعتراف باالنجاز الناجح للفرد من قبل مسؤوليه؛
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تختص بأفراد محددين داخل املنظمة مثل تقديم مكافأة ألفضل موظف )موظف  افز الفردية:الحو  ❖

 الشهر، موظف العام....( ؛

افز الجماعية: ❖ توجه الحوافز الجماعية إلثارة دوافع املجموعة ودعم مبادئ العمل الجماعي مثل  الحو

 تخصيص جائزة ألفضل قسم أو أفضل إدارة؛

افز السلبية: ❖ افز اإليجابية والحو  فاملكافأةكما أن الحوافز إيجابية فيمكن أن تكون سلبية كذلك،  الحو

 ديا سلبيامن الراتب يعتبر حافزا مااملالية تعتبر حافزا ماديا إيجابيا في حين أن الخصم 

 وظيفة الرقابة:  -رابعا

الرقابة بأنها التأكد مما إذا كان كل ش يء يحدث طبقا للخطة املوضوعة  FAYOLف عرا  تعريف الرقابة: -1

 .والتعليمات الصادرة وأن غرضها هو اإلشارة إلى نقاط الضعف واألخطاء بغرض معالجتها ومنع حدوثها مستقبال

 تنبع أهمية الرقابة مما يلي: أهمية الرقابة داخل املنظمة: -2

 هو مخطط له؛ التأكد من حسن سير العمل وفقا ملا ➢

الكشف عن املشكالت التي تعترض تنفيذ العمل قبل استفحالها ومعرفة أسبابها كما أنها تساعد في التنبؤ  ➢

 وثها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ملنع حدوثها؛دباألخطاء واحتمال ح

 شموليتها لكافة نشاطات املنظمة  ➢

 تهدف الرقابة إلى تحقيق ما يلي: أهداف الرقابة:  -3

 قياس األداء وفقا للمعايير املحددة مسبقا لضمان تحقيق األهداف املرسومة؛ ✓

 ضمان تنفيذ الخطط، حيث تسمح الرقابة بمتابعة التنفيذ؛ ✓

 كشف االنحرافات والعمل على تصحيحها ✓

 تحتوي عملية الرقابة على أربع مراحل أساسية وفقا ملا يلي: خطوات العملية الرقابية:  -4

 .وضع املعايير التي تستند إليها املنظمة في قياس نتائج األداء األهداف واملعايير الرقابية:تحديد  ❖

ويجب أن يكون القياس دقيقا ملعرفة ما  قياس األداء الفعلي وفقا املعايير املوضوعة قياس األداء الفعلي: ❖

 تحقق بالضبط على أرض الواقع؛

تم تحديد مدى تطابق اإلنجاز الفعلي مع املعايير، وبالطبع تظهر وفيها ي مقارنة النتائج باملعايير واألهداف: ❖

حيث في هذه املرحلة يتم الكشف عن أسباب االنحرافات  االنحرافات، فمنها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي

 والعمل على معالجتها؛

فت في املرحلة يتوجب من خاللها تصحيح األخطاء واالنحرافات التي اكتش اتخاذ اإلجراءات التصحيحية: ❖

 السابقة، والعمل على تفاديها مستقبال من خالل إما التعديل في املعايير ومراجعة خطوات التنفيذ 
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 ة في التصنيف، وفي ما يلي أهم األنواع:ديمكن تقسيم الرقابة وفق معايير متعد أنواع الرقابة: -5

 تكون وفقا لألنواع التالية: الرقابة حسب املستوى: ➢

تركز على فاعلية املنظمة في إطارها الكلي والوظائف الرئيسية ملعرفة أن  :اإلستراتيجيةالرقابة  ✓

 االستراتيجيات املوضوعة على هذه املستويات قد حققت أهدافها؛

 للوصول إلى غاياتها؛ تهتم بكيفية انجاز مختلف عناصر الهيكل التنظيمي لوظائفها ومهامها الرقابة الهيكلية: ✓

 تهتم بالرقابة على املوارد املالية؛ الرقابة املالية: ✓

 تركز على رقابة تحويل املوارد واملدخالت إلى منتجات نهائية في شكل سلع وخدمات  الرقابة على العمليات: ✓

 على أساس املعيار الزمني يمكن قسيم الرقابة إلى ثالثة أنواع هي: الرقابة وفق موعد إجرائها: ➢

 يعمل هذا النوع على أساس التنبؤ بالخطأ اكتشافه قبل حدوثه؛ الرقابة الوقائية: ✓

 فور وقوعه والعمل تصحيحيه منعا لتفاقمه؛ الخطأيوتعمل على كشف  الرقابة املتزامنة: ✓

يقارن فيها االنجاز الفعلي مع املعايير املوضوعة سلف بهدف تحديد االنحرافات منع  الرقابة الالحقة: ✓

 حدوثها مستقبال 

 يمكن أن تصنف الرقابة وفق هذا املعيار إلى رقابة داخلية وخارجية: الرقابة وفق مصدرها: ➢

 يق الداخلي؛بمعنى وجود قسم خاص داخل املنظمة يهتم بمهام الرقابة كقسم التدق الرقابة الداخلية: ✓

 بمعنى أن من يقوم بها هم أشخاص خارج املنظمة، مثل مكاتب التدقيق املعتمدة  الرقابة الخارجية: ✓

 تصنف الرقابة طبقا لهذا املعيار إلى ثالثة أنواع: الرقابة من حيث تنظيمها: ➢

 ه؛هي التي تتم بصورة مفاجئة دون سابق إنذار من أجل مراقبة العمل وضبط الرقابة املفاجئة: ✓

 هي التي تنفذ وفق جدول زمني منتظم )يوميا، أسبوعيا، شهريا...(؛ الرقابة الدورية: ✓

 تتم عن طريق املتابعة اإلشراف والتقييم املستمر ألداء العامل الرقابة املستمرة: ✓

 إن مجاالت الرقابة في املنظمة تحدد في إطار أربعة أنواع أساسية من املوارد هي: الرقابة حسب املجال: ➢

 هي التي تمارس على املوارد املادية للمعمل مثل املخزون أو الجودة واآلالت؛ الرقابة على املوارد املادية: ✓

 األداء أو التوظيف أو التكوين؛ملين سواء تعلق بتقييم اهي الرقابة على الع الرقابة على املوارد البشرية: ✓

 تشمل الرقابة على كافة البيانات واملعلومات في بيئة املنظمة؛ الرقابة على املعلوماتية: ✓

 تتضمن متابعة كل ما يتعلق بالجوانب املالية في املنظمة  الرقابة املالية: ✓

فإنه  ؛لألهداف التي صمم من أجلهاليكون هذا النظام فعاال ومحققا  خصائص نظام الرقابة الفعال:  -6

 يجب أن يتميز بالخصائص التالية:

 يجب أن يتكامل نظام الرقابة مع كافة جوانب العمل في املنظمة؛ التكامل: ➢
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 يجب أن يكون النظام الرقابي قادرا على االستجابة ملتغيرات بيئة املنظمة؛ املرونة: ➢

 يجب التأكيد على دقة املعلومات وكفايتها؛ الدقة: ➢

 يجب أن تأتي املعلومات في الوقت املناسب حتى ال تفقد قيمتها؛ التوقيت: ➢

ن كل الجوانب الذاتية يجب أن يعطي النظام الرقابي تفاصيل كمية ومحددة بدقة وخالية م املوضوعية: ➢

 .في التقييم والرقابة 

 ويمكن حصر أهم أسباب مقاومة الرقابة فيما يلي: مقاومة الرقابة وسبل التغلب عليها: -8

فعندما يكون نظام الرقابة مركزا على جميع التفاصيل يصبح مزعجا للعاملين، فنظما  الرقابة املبالغ فيها: ✓

 الرقابة يجب أن يركز أساسا على ما يعرف بالنقاط الحرجة في العمل؛

فقد يكون تركيز النظام الرقابي أحيانا على املعايير الكمية الضيقة دون تحليلها  التركيز غير املناسب: ✓

 ثال على زيادة املبيعات في املدى القصير؛وتفسيرها كالتركيز م

ومعناه أن تفهم اإلدارة ما تخفي املعايير والتفسيرات وليس األرقام بحد ذاتها كمعيار  مكافأة عدم الكفاءة: ✓

 خذ القرار باملكافأة مع أن هذه األرقام قد تكون مغلوطة؛  أللحكم على األداء وبالتالي 

للمدراء بمعرفة من إذا كان العاملون يتحملون مسؤولياتهم، لكن تسمح الرقابة  محاسبة مبالغ فيها: ✓

 املحاسبة املبالغ فيها على اإلنجاز رغم بلوغ املعايير املحددة يدفع العاملين ملقاومة هذه الرقابة.

وبعد تحديد أسباب مقاومة نظام الرقابة يجب على اإلدارة أن تحدد السبل الكفيلة بهذه املقاومة وتجاوزها 

 ذلك من خالل مرحلتين:يتم 

على املشاركة في جميع إجراءات ومراحل العملية التخطيطية  تقوم على أساس تشجيع العاملين األولى:

 والتنفيذية والرقابية وهذا من خالل مشاركتهم في تحديد املعايير ومناقشتها؛

لألداء كلما حصلت مشكلة أو  واملعايير املحددة أما الثانية: فهي تطوير إجراءات لتدقيق العملية الرقابية

 .يكون هذا النظام مواكبا للتغيراتتغير في البيئة التي تنشط فيها املنظمة حتى 

 


