توصيف المقياس وفهرس المحتويات
ثتوصيف مقرررف دخلفإلدارةفألاعمالر
املؤشصت الخعليميت  :جا عةف حمدفبتضصافف/راملصصلة
الكليت /اللصم  :كلصةفالعلتمفالاقتصاديةفوفالتجاريةفوعلتمفالتصصير/رقصمفعلتمفالتصصير
)1راملعلت اتفالعا ةفف
 – 1اشم امللسز :دخلفإدارةفألاعمال
 – 2الصاعاث املعخمدة :ر3شاعاتفأشبتعصاف( حاضقاتفوأعمالف تجهة)
 – 3الىخدة الخعليميت:فألاشاشصة  /القوصد:ر06ر/راملعا ل:ر02
 – 4الجكىين الذي ًخم جلدًم امللسز ضمنه :رليصانضففيفالعلتمفالاقتصاديةفوالتجاريةفوعلتمفالتصصير
 – 5الصىت التي ًخم جلدًم ىرو امللسز فيه :الصنةفألاولىفجدعف شترك
 – 6املختللاث اململاخلت للرو امللسز(إن وحدث) :الفيتجد
2ر)رألاهدافففف( املعازف واللدزاث املصتهدف دعملا لدي التالب ،من خالل البرهامج)ر
جزويد التالب باألشض الىظسيت الخاصت باملفاىيم وامللادئ إلادازيت التي جخعلم باملدًس واملىظمت على خد
شىاء ،وكرا دزاشت مدازس جتىز الفكس إلادازي بمخخلف مساخللا ،وكرلك الخفمليل في مخخلف الىظائف
إلادازيت.
3ر)روويفاملمقرر:رر
ًخضمن ىرا امللسز دزاشت علم إلادازة من خيث حعسيف إلادازة واملىظمت وأىدافلا ثم إلاملام بأىم
اململتلحاث املخعللت به وأىم خملائص املدًس أو املصير  ،ثم دزاشت مخخلف مساخل جتىز الفكس إلادازي ،
وثبيان مصاىمت كل مدزشت في جتىز إلادازة اهتالكا من املدزشت الكالشيكيت كىنها أول مدزشت ملدث لظلىز
إلادازة ُثم ما هخج عنها من املدزشت الصلىكيت وصىال لإلدازة املعاصسة ،ثم الختسق ملخخلف الىظائف إلادازيت
بداًت من وظيفت الخختيط ،ثم الخىظيم واللياكل الخىظيميت ،ثم الخىحيه وأىم ملىماجه (الليادة ،إلاجملال
والخدفيز) وصىال إلى آخس وظيفت مخمثلت في السكابت.
4ر)رطقيمةفالتمصصم:ررر
املحاضقة:را تحانفنهائيف/ررألاعمالفاملتجهة:رراملتاظبةفواملشاركة/06:رالبحث:ر/06رالا تحان:ر08ر
متتر دوس في قياس دخل إل ادة األعمال
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إعدا الدكتود :تطفى حوحو

توصيف المقياس وفهرس المحتويات

فهقسفاملـحتـتيـات
الفملل ول :مدخل عام لعلم إلادازة
أوال :الحاحت إلى العمل إلادازي.
ثاهيا :حعسيف إلادازة
ثالثا :الفسق بين إدازة عمال وإلادازة العامت
زابعا :حعسيف املىظمت
خامصا :خملائص إدازة عمال
شادشا :وظائف إلادازة
شابعا :أىداف إلادازة
ثامىا :إلادازة بين العلم والفن
جاشعا :املصير أو املدًس :من ىى؟؛ وما هي أدوازو والشسوط الىاحب جىفسىا فيه؟
عاشسا :إلادازة وعالكتها بالعلىم خسي
الفملل الثاوي  :جتىز الفكس إلادازي
أوال :املدزشت الكالشيكيت
 -1هظسيت إلادازة العلميت (املىظمت العلميت للعمل
 -2مدزشت الخلصيماث إلادازيت (إلادازة الملىاعيت)
 -3هظسيت الليروكساطيت
 -4جلييم الفكس الكالشيكي
ثاهيا :املدزشت إلادازيت الصلىكيت
 -1مدزشت العالكاث إلاوصاهيت
 MASLOW -2وهظسيت الحاحاث
 McGregor -3ومدزشت الفلصفت إلادازيت (هظسيت )Y/X
 -4جلييم الفكس الصلىكي
ثالثا :املدزشت إلادازيت الحدًثت
 -1املدزشت الكميت
 -2هظسيت هظمت
 -3الىظسيت املىكفيت
 -4همىذج إلادازة الياباهيت.
الفملل الثالث  :الىظائف إلادازيت
أوال :وظيفت الخختيط
ثاهيا:وظيفت الخىظيم
ثالثا :وظيفت الخىحيه وملىماتها :الليادة ،الاجملال والخدفيز
زابعا -وظيفت السكابت
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إعدا الدكتود :تطفى حوحو

توصيف المقياس وفهرس المحتويات
أهمفاملقاجعفاملعتمدة ر
عنتانفالكتابر

املؤلير

الق زففيفاملكتبةر

أشاشياث في علم إلادازة

مىال طلعت مدمىد

ص1216/

ملادئ الادازة

مدمد شلتان

ص140/

ملادئ الادازة

علي مدمد مىملىز

ص1625/

الادازة -الاصىل العلميت والخىحلاث املصخللليت-

علد الحميد علد الفخاح

ص1883/

اشاشياث علم الادازة

علي علاس

ص1014/

إلادازة

صالح علد اللادز الىعيمي

ص2748 /

ر
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إعدا الدكتود :تطفى حوحو

ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻌﺪ دارة ﻣﻦ أﻗﺪم ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﮫ اﻟ ﺸﺮ ﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ
ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ

ﺴﺎن ﺗﺪﺑ ﺷﺆون ﻣﻌ ﺸﺘﮫ ﻣﻨﺬ أن ﺟﻌﻠﮫ ﷲ
ﺴﻴ أﻣﻮر

رض ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم رؤﺳﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﳌﻠﻮك دارة ﺑﻤﻔﺎ ﻴﻤ ﺎ اﻟ ﺴﻴﻄﺔ

ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻢ وﻣﻤﺎﻟﻴﻜ ﻢ ،ﻓﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟ اﻋﺘﻤﺪ ﺎ ﻓﺮاد ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻢ ﺗﻤﺜﻞ أد ﻰ
ّ
ﻣﺴﺘﻮ ﺎت اﳌﻔ ﻮم داري ،ﻓ ﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﺎرﺳﺖ دارة إﻻ أ ﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ اﻟﺘﺠﺮﺔ أﻛ ﻣﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻋ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﳌﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف واﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ دراﺳ ﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ،
و ﺘﻄﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻄﻮر ﻣﻔ ﻮم دارة وأﺻﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن  20ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐ ات ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟ ﺷ ﺪ ﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
أوﻻ :ا ﺎﺟﺔ إ اﻟﻌﻤﻞ داري :ﻟﻘﺪ ﺎن وﻻ ﻳﺰال ﻋﻠﻢ دارة ﺿﺮور ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮫ ﻣﻨﺬ أن أدرك
ﻓﺮاد أ ﻤﻴﺔ ﺗ ﻮ ﻦ ا ﻤﺎﻋﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﻢ واﻟ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟ ﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﺸ ﻞ اﻧﻔﺮادي ،وﻗﺪ أﻃﻠﻖ
ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻔ ﻮم اﳌﻨﻈﻤﺎت ،وﻣﻦ ﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ

ﻋ

ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺔ اﻟ ﺸﺎط
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﺴﺎ ﻲ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻤﻞ ا ﻤﺎ

ﺪاف اﳌﺤﺪدة ،و

داري ﺿﺮورﺎ

-أﻳﺎ ﺎن ﻧﻮﻋﮫ وﻃﺒﻴﻌﺘﮫ -ﻻﺑﺪ ﻟﮫ ﻣﻦ إدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ أدت إ ﺿﺮورة

ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

داري اﻟﻌﻨﺎﺻﺮاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﻛ

ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت :ﻻ ﺷﻚ أن ﻇ ﻮر ﻟﺔ ﻗﺪ أﺣﺪث ﺛﻮرة

ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،و ﻮ ﻣﺎ ا ﻌﻜﺲ ﻋ

ﻢ ﻧﺘﺎج ،و ﺬا ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد ﻛﺒ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﺗﻮﻇﻴﻒ رؤوس أﻣﻮال ﻛﺒ ة
وﻛﺬﻟﻚ ا ﺴﺎع ﺳﻮاق ؛
 -2اﻧﻔﺼﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ

دارة :إن ﻛ

ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت وﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد أﻓﺮاد ﺎ وﺗﻮﺳﻊ ﺸﺎﻃ ﺎ اﺳﺘﻠﺰم

ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻠﻜﻴ ﺎ ﻋﻦ إدار ﺎ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺎن
ﺷﺆو ﺎ ،وﻣﻊ ﻛ ا

ﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺻﻐ ا ،ﺎن ﺑﺈﻣ ﺎن اﳌﺎﻟﻜ ن إدارة

ﻢ ﻟﻢ ﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺆﻻء اﳌﺎﻟﻜ ن )ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ا

ﺪ( إدارة

ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻢ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻌ ﻢ إ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاد ﻣﻤﻦ درﺳﻮا دارة ﻣﻦ أﺟﻞ إدارة ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻢ ﺑﻨﺠﺎح،
ﻣﺆﻟﻔﮫ "ﺛﺮوة ﻣﻢ" ﺣﻴﺚ رﻛﺰ ﻋ ﻣﺒﺪأ ﺎم ﻣﻦ

 -3ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ :اﳌﺼﻄ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﮫ آدم ﺳﻤﻴﺚ
ﻣﺒﺎدئ دارة ﺣﺎﻟﻴﺎ و ﻮ "ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ" ﳌﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ أ ﻤﻴﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻓﺮاد وﻣﺎ راﻓﻘﮫ ﻣﻦ ﻣﻔ ﻮم

اﻟﺘﺨﺼﺺ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻌﺮﻒ دارة :ﺻﻞ اﻟﻼﺗﻴ ﻟﻠﻔﻆ  Managementﻮ  Manusواﻟ
ﺳﺘﺨﺪام ول ﻟ ﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ا ﺎ ﻓﻘﺪ ﺎن
ﻣﺨﺘﺼﺮ دروس ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪﺧﻞ ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل

ﻌ " ﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ" ،أﻣﺎ

 1670واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺴﻴ ﺷﺆون ﻋﻤﺎل ،و ﻌ
1

إﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻮﺣﻮ

ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:

ﻣﻔ ﻮم دارة ﻟﻐﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐ  ،أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺎ اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ ،أي أ ﺎ ﺟ ﺪ ﺟﻤﺎ
ﻣﻮﺟﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺬا اﳌﺠﺎل ،و

وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﳌﻔ ﻮم دارة ،ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻌﺎر ﻒ ﻷ ﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن

ﺬا اﻟﺼﺪد؛ ﻓﺈن ﻣﺮ ﻲ ﻓﺮ ﺪرﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮر )– (Fredrick Taylorواﻟﺬي ﻌﺘ أب دارة -ﻌﺮﻓ ﺎ
"إدارة اﻟﻮرﺷﺔ" اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  1903ﺑﺄ ﺎ":اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ

ﻛﺘﺎﺑﮫ

ﻴﺤﺔ ﳌﺎ ﺗﺮﺪ ﻣﻦ ﻓﺮاد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ ،ﺛﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ

أ ﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻃﺮﻘﺔ وأرﺧﺼ ﺎ"؛
ﻛﻤﺎ ﻌﺮف اﻟﻔﺮ

ي ﻓﺎﻳﻮل ) (Henri Fayolدارة ﻛﺘﺎﺑﮫ " دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ" ﺑﻘﻮﻟﮫ " دارة

أن ﺗﺘ ﺒﺄ وﺗﺨﻄﻂ وﺗﻨﻈﻢ وﺗﺼﺪر واﻣﺮوﺗ ﺴﻖ وﺗﺮاﻗﺐ".
و ﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻞ اﻟﺘﻌﺎرﻒ ﻣ ﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺒﻴﻌ ﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻋ أن " :دارة أو اﻟ ﺴﻴ
وﺗﻮﺟﻴﮫ

ﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ

ﺪ ﺸﺮي ﺟﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻮﻻ ﺎ ﻴﺎ ﻞ ﻣﺨﺘﺼﺔ".

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻔﺮق ﺑ ن إدارة ﻋﻤﺎل و دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺗﺠﺪر ﺷﺎرة إ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑ ن ﻣﻔ ﻮم دارة ﺑﻤﻌ
دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ " ،"Administrationﻓﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺴﺘﺨﺪم

اﻟ ﺴﻴ "  "Managementوﻣﻔ ﻮم دارة ﺑﻤﻌ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﺨﺘﺺ ﺑ ﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟ ﺰة ا
اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص و ﺪف إ إدارة اﳌﺸﺎر ﻊ ذات اﻟﻄﺎ ﻊ

ﻓ ﺴﺘﺨﺪم

ﻮﻣﻴﺔ ،أﻣﺎ إدارة ﻋﻤﺎل

ﻗﺘﺼﺎدي اﻟ

ﻌﻤﻞ ﻋ إﺷﺒﺎع

ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻸﻓﺮاد و ﺪف ﻋﻤﻮﻣﺎ إ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺢ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﻣﻈﺎ ﺮ دارة ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋ ن:
 -1ﻣﻔ ﻮم دارة ﺑﻤﻌ اﻟ ﺴﻴ  :Managementﻌ

ﺬا اﳌﺼﻄ ﻋﺪة ﻣﻔﺎ ﻴﻢ ﻣ ﺎ:

 ﻣﺘﺨﺬوا اﻟﻘﺮارات دارﺔ  :ﻓﺎﻹدارة ﺬا اﳌﻔ ﻮم ﻌ ﻣﻦ ﻟﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات دارﺔ؛
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻟ ﺑﻘﻮم ﺎ اﳌﺪراء واﳌﺴ ﻳﻦ  :واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ ،اﻟﺘ ﺴﻴﻖ

ﺬا ﻃﺎرﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟ ﺗﻤﺎرﺳ ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ،ﺴﻮ ﻖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻏ ﺎ

ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ؛
 ﻋﻠﻢ إدارة ﻋﻤﺎل  :ﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ

اﳌﺒﺎدئ و ﺳﺲ اﻟ ﺗﻨﻈﻢ ﻣ ﺎم اﳌﺴ ﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة.
دارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  Administration :ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺬا اﳌﺼﻄ ﻋﺪة ﻣﻔﺎ ﻴﻢ ﻣﻦ

 -2ﻣﻔ ﻮم دارة ﺑﻤﻌ
ﺑﻴ ﺎ:

 ﺸﺎط اﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺدارة اﻟ ﺗﻀﻊ
 إدارة ﺟ ﺰة ا

ﺪاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؛

ﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ....؛

 اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋ

ﺎص اﳌﺨﻮﻟ ن ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺸﺎﻃﺎت دارة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
را ﻌﺎ :ﻌﺮ ﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔ:

ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
وﺣﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎدﻓﺔ ،أي أ ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻊ أﻓﺮاد ﺴ

إ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف

ﻣﺤﺪدة ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻨﺎء ﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋ ﺴﻴﺔ :
 ﻓﺮاد :اﻟﺬﻳﻦ ﻌﻤﻠﻮن ﺸ ﻞ ﺟﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ وأ ﺪاﻓ ﻢ اﻟ
 اﻟﺒ ﻴﺔ :ﻳ ﻮن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑ ﻴﺔ أو ﻴ ﻞ ﺗﻨﻈﻴ

ﺼﻴﺔ؛

ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣ ﺎم ﻞ ﻓﺮد داﺧﻞ

اﳌﻨﻈﻤﺔ؛
 اﻟ ﺪف :ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟ

ﻓﺮاد واﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛ ﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﮫ.

ﺴ

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺧﺼﺎﺋﺺ إدارة ﻋﻤﺎل :ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺛﻼث ﺧﺼﺎﺋﺺ رﺋ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ داري ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
 -1اﺳﺘﻤﺮارﺔ اﻟﻌﻤﻞ داري :ﻓﺎﻹدارة ﺸﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻓ
اﳌﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وآﺧﺮ ﺧﻄﻮة ﻓ ﺎ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗ
ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻠﻘﺔ داﺋﺮﺔ ،ﺗﺒﺪأ ﺑﻮﺿﻊ

ﺪاف

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ

ﺪاف

ﻴﺢ ﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻌﻮد إ ﻧﻘﻄﺔ

ﺪاف؛

 -2اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن وﻇﺎﺋﻒ دارة :ﻓﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ دارﺔ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ  :اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ ﺎ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن ﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﮫ
ﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﺎ ،و ﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ داري؛
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺮاد ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا ﻤﺎﻋﺎت،

 -3ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ دارة :ﻓﺎﻹدارة ﺸﺎط ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻓ

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

اﳌﻤﺎرﺳﺔ

دارﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﺴﺘﻮى

داري ،ﺣﻴﺚ أﻧﮫ ﻠﻤﺎ اﺗﺠ ﻨﺎ ﻧﺤﻮ

اﳌﺴﺘﻮ ﺎت دار ﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺰداد أ ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ داري ﺣ ن ﺗﺮﻛﺰاﳌﺴﺘﻮ ﺎت دارﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋ ا ﺎﻧﺐ اﻟﻔ .

ﻓﺎﻟ ﺸﺎط داري ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﺴﺘﻮ ﺎت دارﺔ ،و

ﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت دارﺔ

ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ داري إ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮ ﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸ ﻞ أﻋﻼﻩ ،ﻓﺘﺘﻤ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وا ﻄﻂ و
ﻣ ﻮﻧﺔ ﻣﻦ ا

دارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪور ﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴ ورة اﳌﻨﻈﻤﺔ ،أﻣﺎ دارة اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓ

ﺎز داري اﻟﺬي ﻌﻤﻞ ﻋ

ﺴﻴ أﻋﻤﺎل وﺣﺪات اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋ ﺎ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم ﻓﺮﻋﻴﺔ،

ﺣ ن أن دارة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ وا ﺪﻣﺎت اﻟ ﺎﺋﻴﺔ
و ﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ :
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ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:

ﺳﺎدﺳﺎ :وﻇﺎﺋﻒ دارة :ﻳﺘ

ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ا ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻌﻤﻞ داري ﻳﺘﻤﺜﻞ

ﺿﺮورة اﻟﺘ ﺴﻴﻖ

ﺑ ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ دار ﺔ ،و ﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﺠﺐ أن ﺗ ﻮن ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻌﻀ ﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ
اﻟﻌﻤﻞ داري ﺗﻘﺘ

 :اﻟﺮﺢ ،اﻟﻨﻤﻮ ،ﺳﺘﻤﺮار وﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺪاف ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺳﻼﻣﺔ

ﺧﺬ ﻌ ن ﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻮﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻟﻺدارة ،ﻛﻤﺎ أن

اﻟﻘﻴﺎدة ﺿﺮورﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺳ أﺣﺴﻦ ﻟﻺدارة ،و ﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﮫ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ :

وﻛﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺟﺰﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ دارﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ :ﻌﺮف اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ واﳌﻮارد اﻟﻀﺮورﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﺈن اﳌﺴ ﻳﺤﺪد

ﺪاف اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﺧﻼل ﻓ ة زﻣﻨﻴﺔ

ﻣﺤﺪدة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
 .2اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ:

ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﺆدﻳﺔ إﻣﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﮫ أو ﻓﺸﻠﮫ ﺧﺎﺻﺔ وأ ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﺎل

ﻟ ﻄﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ،و ﻤﻜﻦ ﻌﺮﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﳌ ﺎم وﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد وﺗ ﺴﻴﻖ
أ ﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت دار ﺔ اﻟﻀﺮورﺔ.
 .3اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ واﻟﻘﻴﺎدة:

ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ ا ﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،و ﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وإﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻔ وﺗﺤﺴ ن أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺼﺎل واﻟﻘﻴﺎدة ﻮ ﺎ أ ﻢ ﻣﻈ ﺮﻣﻦ
ﻣﻈﺎ ﺮاﻟﺘﻮﺟﻴﮫ.
 .4اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ :ﻌ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ وﻗﻴﺎس داء اﳌﺤﻘﻖ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ ﺑﺎﻷ ﺪاف اﳌﺨﻄﻄﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻧﺤﺮاﻓﺎت واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗ
إﺿﺎﻓﺔ إ

ﻴﺤﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮ ﺎ.

ﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟ ﺗﺘﻤﺜﻞ

اﻟﻘﺮار واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﻗﺪﻣ ﺎ  Fayolﺗﻀﺎف إﻟ ﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﺗﺨﺎذ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑ ن ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺘﺎﺣﺔ واﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﺎ.
ﺳﺎ ﻌﺎ :أ ﺪاف دارة :ﻳﻤﻜﻦ ﺗ ﻴﺺ أ ﻤﻴﺔ دارة اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 دارة

داة ﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺴﻴ

ﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت؛

 ﻳﻘﻊ ﻋ ﻋﺎﺗﻖ دارة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺪاف ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ ،واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ

ﺟ ﺔ أﺧﺮى؛
 ﺑﻤﺎ أن دارة

ّ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﺎء واﺳﺘﻤﺮار اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﺈن ﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮ ﺮ ﻗﺪرا ﺎ ﻋ

ﻣﻮاﺟ ﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟ ﺗﻮاﺟ ﺎ ﻣﺜﻞ :اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي ،ارﺗﻔﺎع ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ....؛
 ﻳﻘﻊ ﻋ ﻋﺎﺗﻖ دارة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﺑﻴ ﺎ و ن ﻣﺤﻴﻄ ﺎ ا ﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن ﺟ ﻮد
ﻋﻮان ﻗﺘﺼﺎدﻳ ن؛
 ﻟ ﻲ ﺗﻨ

اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﺎ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻐ ات اﻟ ﺗﻮاﺟ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟ ﺔ

ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐ ات ﺑ ﺌﺔ ﻋﻤﻠ ﺎ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ :دارة ﺑ ن اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻦ :ﻌﺘ  Folletأن دارة ":ﻓﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺮ ﻦ " ،و ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ّ ّ
أن ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻒ ﻌﺘ ﻣﻦ أﻛ اﻟﺘﻌﺎرﻒ ﺷﻴﻮﻋﺎ إﻻ أﻧﮫ ﻳ ﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر ﻷن دارة ﻌﺘ ﻋﻠﻤﺎ وﻓﻨﺎ ووﻇﻴﻔﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ:
 دارة ﻋﻠﻢ :ﻓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﺗﻢ ﺟﻤﻌ ﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ وﺗﺮﺗﻴ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺴ اﻟﻈﻮا ﺮ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﺎل واﳌ ﺎم ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺴ ﻨﺪ ﻋ أﺳﺲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﻣﻨ وﻗﻮاﻧ ن؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
 دارة ﻓﻦ  :ﻌﺮف اﻟﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ
اﻟﻔﻦ أو اﳌ ﺎرة

ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺄﻧﮫ اﳌ ﺎرة

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي ﺬا

ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻛﺬﻟﻚ أن دارة ﻓﻦ ،ﻓ

اﺳﺘﺨﺪام ﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻒ
 دارة ﻋﻠﻢ وﻓﻦ ﻣﻌﺎ:

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣ ﺎرة اﳌﺪﻳﺮ

ﻣ ﺎرات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎرف؛

ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن دارة ﻋﻠﻢ وﻓﻦ

آن واﺣﺪ ،ﺣﻴﺚ أن دارة

ﺗﻘﻮم ﻋ ﻓﻦ ﺳﺘﺨﺪام ا ﻴﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ؛
 دارة وﻇﻴﻔﺔ :ﻳﺮي  Stonnerأن دارة

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ ﺟ ﻮد ﻞ ﻓﺮاد

وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

ﺗﺎﺳﻌﺎ :اﳌﺴ أو اﳌﺪﻳﺮ :ﻣﻦ ﻮ؟؛ وﻣﺎ

أدوارﻩ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺎ ﻓﻴﮫ؟ اﳌﺪﻳﺮ ﻮ ذﻟﻚ اﻟ

ﺺ

اﻟﺬي ﻟﮫ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣ ﺎﻣﮫ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،اﻟﻘﻴﺎدة ،اﻟﺘﺤﻔ ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﺼﺪر ﻗﻮة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺘﮫ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ ا ﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌ ﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ
ﻳﺪرس اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق و ﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻠﺒﻴ ﺎ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ )(2009 ،Mintzberg؛ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺸﺮ أدوار ﻳﻘﻮم ﺎ اﳌﺴ وﺗﻨﺤﺼﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  :دواراﻟ

ﺛﻼث

ﺼﻴﺔ ،دواراﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ و دواراﻟﻘﺮارﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ :
اﻷدوار اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ:
اﻟﻘﺪوة
اﻟﻘﻴﺎدة
اﻷدوار اﻟﻘﺮارﻳﺔ:

ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ

اﻷدوار اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ:

اﳌﺒﺎدرة

اﻹرﺷﺎد

ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ

ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد

ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﻔﺎوض

وﻟ ﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻞ ﺬﻩ اﳌ ﺎم وﻏ ﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺘ ن ،ﻳﺠﺐ أن ّﻳﺘﺼﻒ ﺑﻤ ﺎرات
ّ
ﺼ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  KAIZأرﻊ ﻣ ﺎرات ﺎﻟﺘﺎ :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:

ات واﳌﻌﺎرف

-1اﳌ ﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤ ﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻠﻘﺎة ﻋ ﻋﺎﺗﻘﮫ وإﳌﺎﻣﮫ ﺑﺎ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎزﺗﻠﻚ اﳌ ﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت؛
-2اﳌ ﺎرات

ﻴﺤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺴﺎﻧﻴﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪرة اﳌﺪﻳﺮ ﻋ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن وﺗﻮﺟ ﻢ ﺑﺼﻔﺔ

أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟ ﻗﺪ ﺗ ﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎ ﺎ أوﻻ ﺛﻢ إﻳﺠﺎد
ا ﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ؛
-3اﳌ ﺎرات اﻟﻔﻜﺮﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﺪرة اﳌﺪﻳﺮ ﻋ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ،ﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ودراﺳﺔ
اﳌﻨﺎﻓﺴ ن واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻇﻞ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓ
-4اﳌ ﺎرات اﻟ

ﺼﻴﺔ :و ﻗﺪرة اﳌﺪﻳﺮ ﻋ

اﻟﺬي ﺗ ﺸﻂ ﻓﻴﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ؛

ﻴﺺ اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟ ﺗﻮاﺟﮫ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺣﻠ ﺎ ﻣﻦ

ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﺜﻞ .
ﻋﺎﺷﺮا :دارة وﻋﻼﻗ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم ﺧﺮى :إن ﻋﻠﻢ دارة –ﻛﻐ ﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﺧﺮى -ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ
ﺑﻤﺠﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻟ ﺬا ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ ﺗﺄﺛ وﺗﺄﺛﺮ ﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻹدارة وﻓﻴﻤﺎ ﻳ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ دارة ﺑﺄ ﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻋ ﻏﺮار ﻋﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ ﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:
 -1ﻋﻼﻗﺔ

دارة ﻌﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎع :ﺘﻢ ﻋﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛ ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ

ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺤﺎث ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف رﺟﺎل دارة دراﺳﺔ
اﻟﺴﻮق وﺗﻮز ﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت ،ﻛﻤﺎ أن اﳌﺴ ﻳﻦ ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋ ﺗﻮﻓ ا ﺪﻣﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺴ ن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت ﻓﺮاد ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
 -2ﻋﻼﻗﺔ دارة ﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ :ﺗﻘﻮم دارة ﻋ اﻟﻌﻨﺼﺮ
إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن ﺟ ﻮد اﳌﺴ ﻳﻦ و ﺎ
ﺴﺎ ﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋ اﳌﺴ ﻳﻦ

ﺴﺎ ﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﺎ اﻟ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ

ﻓﺮاد ،و ﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﺒﺤﺚ

ﳌﺎم ﺑ ﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟ

ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺴﻠﻮك

ﻴﻊ واﻟﺘﺤﻔ و ﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻟﻸﻓﺮاد؛
 -3ﻋﻼﻗﺔ دارة ﻌﻠﻢ ﻗﺘﺼﺎد :ﻓﻌﻠﻢ ﻗﺘﺼﺎد ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻐﺮض ﺧﻠﻖ اﻟ وة وإﺷﺒﺎع
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 ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛
 -4ﻋﻼﻗﺔ دارة ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑ ن دارة واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻋ ﻏﺮار
ﺣﺼﺎء واﻟﺮ ﺎﺿﻴﺎت ،وﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻇ ﺮ ﻣﺎ ﻌﺮف ﻌﻠﻢ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﮫ دارة
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻻ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ اﳌﻨ اﻟﻌﻠ
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دراﺳﺔ اﻟﻈﻮا ﺮ دار ﺔ
إﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻮﺣﻮ

ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻣﻘﺪﻣﺔ:

ﺷ ﺪ ﻋﻠﻢ دارة ﺗﻄﻮرا ﻋ ا ﻀﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﺪاﺧﻞ دراﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮ داري وﻣﺆﺳﺴﻴﮫ ّ
وروادﻩ
ّ
وﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﮫ ،ﻓ ﻞ ﻣﺬ ﺐ إﻻ وﻟﮫ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺤﻜﻤﮫ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻤ ﻩ ﻋﻦ ﺑﺎ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﺔ ﺧﺮى،
و ﺎﻟﺮﺟﻮع إ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺰﻣ ﻟﻌﻠﻢ دارة ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ داري ﻣﺮﻋ أر ﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ :
 -1اﻟﻔﻜﺮ داري

اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ :ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ أوﺟﺪﺗﮫ ا ﻀﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋ

ﻏﺮار اﻟﺒﺎﺑﻠﻴ ن

واﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ واﻟﺮوﻣﺎن ،ﻓﻘﺪ أﺛﺒ ﺖ اﻟﺸﻮا ﺪ اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ أن ﻟ ﺬﻩ ا ﻀﺎرات وﻏ ﺎ وﺟﻮد ﻓﻜﺮ إداري وإﻻ ﻛﻴﻒ
ﺎن ﺑﺈﻣ ﺎن ﺬﻩ ا ﻀﺎرات أن ﺗﺰد ﺮدون وﺟﻮد ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارﺔ ﺳﺎ ﻤﺖ ﺗﻄﻮر ﺎ؟؛
ُ
 -2دارة اﻟﻌﺮﻴﺔ و ﺳﻼﻣﻴﺔ :واﻟ أﺳﺴﺖ وارﺗﻜﺰت ﻋ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻔﺔ وﻧﻤﺎذج ﻣﻦ
دارة اﻟﻌﺮﻴﺔ؛ ﻓﻤﻦ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ و ﻄﻠﻊ ﻋ ا ﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮ ﻒ و ﺪرس ﺳ ة ا ﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻻ ﺑﺪ
أن ﺴﺘ ﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓ ﺎر دارﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺼﺮا ﺎﺿﺮ؛
 -3دارة اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ :ﻣﻦ أ ﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﺎ  :ﻣﺪرﺳﺔ
واﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ،وﻗﺪ رﻛﺰت ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋ
ﺑﺎ ﺎﻧﺐ اﳌﻌﻨﻮي وأﺛﺮﻩ

دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت

دار ﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﺔ

ﺘﻤﺎم

ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وا ﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ

ﻧﺘﺎج؛

 -4دارة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ :ﻣﻦ أ ﻢ اﺗﺠﺎ ﺎ ﺎ إﺳ ﺎﻣﺎت  Elton MAYOﻓﻴﻤﺎ ﻌﺮف ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺴﺎﻧﻴﺔ،

واﻟ ﻋﻤﻠﺖ ﻋ ﺗﺄﻛﻴﺪ أ ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺴﺎ ﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ؛
 -5دارة اﳌﻌﺎﺻﺮة :ﻣﻦ ﺑ ن أ ﻢ اﺗﺠﺎ ﺎ ﺎ :اﻟﻨﻈﺮﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ ،دارة ﺑﺎﻷ ﺪاف وﻧﻤﻮذج Z
اﻟﻴﺎﺑﺎ ﻲ ،ورﻛﺰت ﻋ دراﺳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دارﺔ ﺸ ﻞ أوﺳﻊ
أوﻻ :اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ:
ﻌﺪ دارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم وﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ وأﻛ ﺎ ﺷﻴﻮﻋﺎ
ﺗﺤﺖ ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺛﻼث ﺗﻴﺎرات أﺳﺎﺳﻴﺔ

 :اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ،

ﻣﺠﺎل دارة ،وﺗﻨﺪرج

دارة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﺔ

اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ
 -1ﻧﻈﺮﺔ دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ) :(L’Organisation Scientifique du Travailاﺳ ﺪﻓﺖ
ﺣﺮﻛﺔ دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗ ﻮ ﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﻋﻠ

ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت

اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﺸ ﻞ ﻓﻌﺎل ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟ أدت إ ﺗﻘﻠﻴﺺ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﻛ ﻋ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ
داء ﻧﺘﺎ  ،وﻣﻦ ﻨﺎ ﻳﺘ
 اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻢ ﻧﺘﺎج

اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺪرﺐ ﻓﺮاد واﻋﺘﻤﺎد ا ﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ

ﻴﻊ

أن ﺣﺮﻛﺔ دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺸﺄت ﻇﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻧﻈﺮﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
دارة ﻟﺰ ﺎدة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻴﻎ دارﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات؛
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ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 ﺳﺘﻐﻼل ﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

دارة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ داء ﻧﺘﺎ

ﻋﻤﻞ ﺬا ﺗﺠﺎﻩ ﻋ دراﺳﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﻗﻴﺎس ا ﺮ ﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻏ اﻟﻀﺮورﺔ

ﺣﻴﺚ

أداء اﻟﻌﺎﻣﻞ واﺳ ﺒﻌﺎد ﺎ ﻣﻦ

ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺰ ﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ و ﺄﻗﻞ ﺗ ﻠﻔﺔ وزﻣﻦ ﻣﻤﻜﻨ ن؛
 اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأي ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى داء ﻧﺘﺎ ؛
 ﺧﻠﻖ أﺟﻮاء اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﺑ ن دارة و ﻓﺮاد وﺗﺄﻃ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪﻳﺮ

إﻃﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
 F. Taylorوإﺳ ﺎﻣﺎﺗﮫ

ﺗﻄﻮ ﺮ ﺣﺮﻛﺔ دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺑﺪاﻳﺎت ﻧﻈﺮﺔ دارة ا ﺪﻳﺜﺔ

ووﻻد ﺎ ﻌﻮد إ ﻋﺎم  1911اﻟﺴﻨﺔ اﻟ أﺻﺪرﻓ ﺎ ﻣﺮ ﻲ (1915-1856) Frederick Winslow TAYLOR
ﻛﺘﺎﺑﮫ ول " ﻣﺒﺎدئ دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" ﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ﺗﺄﺳﺲ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﻷﻋﻤﺎل  TAYLORأ ﻠﺘﮫ ﺑﺤﻖ ﻟﻴ ﻮن
"أب دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" و اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﻜﺘﻮ ﺔ ﻋ ﻗ ﻩ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ.
وﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮرت أﻓ ﺎر  Taylorﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺣﻮﻟ ﺎ دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻔﺎد ﺎ أن ﻨﺎك ﻃﺮ ﻘﺔ
ّ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻴﺔ واﺣﺪة " "One Best Wayﻷداء ﻞ ﻋﺎﻣﻞ  ،و ﺠﺐ ﻋ ﻞ ﻋﺎﻣﻞ أن ﻳ ﺒﻊ و ﺘﺪرب وﻓﻘﺎ
ﻟ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻘﺔ ﺣ ﻳﺘﻢ اﺳ ﺒﻌﺎد وﺣﺬف ﻣﻦ ﺣﺮ ﺎﺗﮫ ﻣﺎ ﻌﻴﻖ أداءﻩ ،و ﺗﺐ ﻋﻦ ﺬﻩ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ زﺎدة ﻧﺘﺎج
وﺣﺼﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋ أﺟﻮر ﺗﺤﻔ ﻳﺔ ،و ﻜﺬا ﻌﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟ ﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن و دارة ﺟﺮاء اﻟﺰﺎدة
و ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم  Taylorﻌﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮ
رﻛ ﺗ ن

ز ﺎدة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( ،ﻛﻤﺎ رﻛﺰ ﻋ أ ﻤﻴﺔ ا ﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ؛

ﻧﺘﺎج.

ا ﺮﻛﺔ واﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ أ ﻢ

ﺬا اﻟﺼﺪد وﺿﻊ  Taylorﻧﻈﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا

ﻟﻸﺟﻮر ﻳﻘﻮم ﻋ أﺳﺎس ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة و ﻮ ﻣﺎ ﺴ ﻢ زﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻋ ﺿﻮء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟ ﻗﺎم ﺎ  TAYLORﻗﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﻳﻤﻜﻦ ﺗ ﻴﺼ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
 إﺣﻼل ﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠ

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ اﻟﺘﺨﻤ ن واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺔ

وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻞ ﻓﺮد ﺑﻄﺮق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻌﺘﻤﺪ ﻋ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟ ﻞ ﻓﺮد؛
 ﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺪرﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳ ﺗﺐ ﻋ

دارة أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟ ﻢ ﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﺎم ﻋ أﺗﻢ وﺟﮫ؛
 اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺴ ﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﺎ

زﺎدة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛

 ﻌﺎون دارة واﻟﻌﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ؛
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑ ن اﳌﺴ ﻳﻦ واﻟﻌﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم دارة ﺑﺎﻹﺷﺮاف واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑ ﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﺎل
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﻓﺘﻮﺻﻞ  TAYLORﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎﺗﮫ إ أن ﻋﻼج ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﺘﺎج ﻳﻜﻤﻦ
ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺒﺪأ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋ أﺳﺎس أن ﻣﺼ ﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ
أن ﻣﺼ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ

اﻟ ﺴﻴ اﳌ ﺴﻖ ،و ﻮ ﻣﺎ

ا ﺼﻮل ﻋ أﻋ رﺢ ﻣﻤﻜﻦ،

ﺣن

ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋ أﺟﺮ ،وﻛﻼ ﻣﺮان ﻳﺘﺤﻘﻘﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل زﺎدة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،

ﻣﻈﺎ ﺮ اﻟﺘﺎﻳﻠﻮر ﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼل إدﻣﺎج اﻟﻌﻠﻢ ،ﺣﺎول  TAYLORإﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋ

ﺸﺎط دارة

وﻃﺮ ﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﺎم ،وﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ ﻣﻈﺎ ﺮﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
 اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺪل اﻟﺮوﺗ ن :اﻟﻮﺻﻮل إ اﻟﻄﺮﻘﺔ اﳌﺜ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ.
 اﻟﺘﺠﺎ ﺲ ﺑﺪل اﻟﻔﻮ

 :ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋ اﻟﺼﺮاﻋﺎت داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ.

 اﳌﺮدودﻳﺔ ﺑﺪل اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة :و ﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إ ﻌﻈﻴﻢ رﺎح.
 اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺪل ﻧﺎﻧﻴﺔ :ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
 :OST :ﻌﺘ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة .
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت  :OSTﺗ ﻴﺼﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ؛ ﻓﺈن  Taylorﺎن ﻣ ﻨﺪﺳﺎ ﻟﻢ ﻳﺪرس ﻋﻠﻢ دارة وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﺪﻳﮫ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﺤﺎﺛﮫ أن ﻳﺠ ﺪ
ﻋ ﻏﺮار دراﺳﺔ اﻟﻮﻗﺖ وا ﺮﻛﺔ’ إﻻ أﻧﮫ ﻓﺸﻞ

اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ز ﺎدة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى اﻧﺤﺼﺮت

وﺻﻔﮫ ﻟﻺ ﺴﺎن ﻛﺂﻟﺔ وإ ﻤﺎل

ﻟ ﻮاﻧﺐ اﳌﻌﻨﻮ ﺔ ،و ﻤﻜﻦ ﺗ ﻴﺺ أ ﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ا ﺪول اﻟﺘﺎ :
اﳌﺰاﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

اﻟﺴﻠﺒﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت

إدﺧﺎل اﻟﻌﻠﻢ

اﻟﺼﺮاع

اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺮﺑﺎﻟﻮﺣﺪة

ا ﻌﺰال اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﺘ ﻮ ﻦ

إ ﻤﺎل ا ﺎﻧﺐ

اﻟﺘﺤﻔ اﳌﺎدي واﳌﻨﺢ

اﻟﻘﻠﻖ و ﻧﺎﻧﻴﺔ

ﺴﺎ ﻲ

اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
ز ﺎدة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 -2ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت دار ﺔ ) دارة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(
ﺷ ﻠﺖ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت
ﻋﻤﺎل ،و ﺼﻮر ﻣﻨ

دارﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ

دارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺟﻮ ﺮ ﻓ ﺎر اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ

إدارة

ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إدارة ﻋﻤﺎل ﻋ أ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﳌ ﺎم ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ أﻓﺮاد ﻌﻤﻠﻮن

ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻟ ﻢ ﺗﺨﺼﺼﺎ ﻢ اﳌﺤﺪدة.
ّ
أ -ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺪرﺳﺔ دارة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ إﻻ و ﺬﻛﺮ ﻣﻌ ﺎ اﺳﻢ أﺑﺮز رواد ﺎ
و ﻮ اﻟﻔﺮ

) ،Henri FAYOL (1841-1925وﻇ ﺮ ﻛﺘﺎب  FAYOLﺣﻮل " دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"

ﻓﺮ ﺴﺎ ﻋﺎم  ،1916ورﻏﻢ أن  FAYOLﻛﻐ ﻩ ﻣﻦ رواد اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ا ﺘﻤﻮا ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ّ
ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،إﻻ أﻧﮫ اﺧﺘﻠﻒ ﻋ ﻢ ﺗﺮﻛ ﻩ ﻋ ﻋﻤﺎل دارﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﻮرﺷﺔ.
ﻣﺨﺘﺼﺮ دروس ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪﺧﻞ ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
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إﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ب -ﻣﻔ ﻮم دارة ﺣﺴﺐ  :FAYOLاﻋﺘ  FAYOLأن دارة ﺸﺎط ﻣﺸ ك
اﳌﺼﻨﻊ أو اﻟ ﻴﺌﺎت ا

ﺳﻮاء ﺎﻧﺖ

ﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت

ﻮﻣﻴﺔ ،وﻻﺣﻆ أن ﺟﻤﻴﻊ ﺬﻩ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ

وﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ا ﻤﺴﺔ اﳌﺬ ﻮرة وأن ﻣﻌﺮﻓ ﺎ ﻌﻮد ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋ اﻟﻔﺮد واﳌﻨﻈﻤﺔ ،وﺣﺴﺐ
ﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﺎﺋﻔ ﺎ ّ
 FAYOLﻓﺈن دارة ُ ّ
وﻋﺮﻓ ﺎ ﻋ أ ﺎ :اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘ ﺒﺆ ،اﻟﻘﻴﺎدة،
اﻟﺘ ﺴﻴﻖ واﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ دارﺔ اﻟ ﺗﺆدى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت دارﺔ اﳌﺨﺘﻠﻘﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﻣﻔ ﻮم ﻣﻮﺟﺰﺣﻮل ﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻓﻘﺎ ل :FAYOL
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ) : (Organisationﻮ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﺎل و ﺸﻄﺔ اﻟ ﺗﻤﺎرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮ واﻟ

ﺸﺘﻤﻞ ﻋ

اﺧﺘﻴﺎر ﻻت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳌﻮاد وﻟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ دارﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟ ﻴ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ ؛
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘ ﺒﺆ ) :(Planification et Prévisionاﻟﺘ ﺒﺆ ﻮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ
ﺧﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﺪاف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﺎ؛

 اﻟﻘﻴﺎدة )إﺻﺪار واﻣﺮ :(Commandmentﺗﺘﻤﺜﻞ
اﳌﺘﺨﺬة ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺗﻮﺟﻴﮫ ﺟ ﻮد اﳌﺮؤوﺳ ن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮارات

ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة؛

 اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ) :(Cohesionﻳﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟ

ﻴﺢ ﺑ ن ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺸﻄﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ ا

ﻮد

ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻸ ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ،و ﻌﺘ  Fayolأن اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻮ أ ﻢ وﻇﻴﻔﺔ إدارﺔ؛
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ) :(Controlاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟ ﺗﻀﻤﻦ أ ّن ا ﻮد واﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻟ ﻳﻘﻮم ﺎ ﻓﺮاد ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
ا ﻄﻂ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ و

ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة.

ج -ﻣﺎ ﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻨﺪ  ) FAYOLﺸﻄﺔ دارﺔ( :أﺷﺎر  FAYOLإ وﻇﺎﺋﻒ ) ﺸﺎﻃﺎت( ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎل
وﺣﺪد ﺎ

ﺳﺘﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﺎل ،ﺣﻴﺚ أن ﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻌﺘ ا

اﳌﻌﺎﺻﺮﻟﻸ ﺸﻄﺔ دارﺔ ،وﻗﺪ وزع  FAYOLﺬﻩ

ﺮ ﺳﺎس ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ

ﺸﻄﺔ ﻋ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ن أﺳﺎﺳ ﺘ ن ﻤﺎ:
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺸﺊ اﻟﻤﻮارد

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
)اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( :ﺗﺸﻤﻞ
إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت

اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :ﺗﺸﻤﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ
واﻟﺸﺮاء

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮرﺷﺔ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ
ﻟﺮأس اﳌﺎل واﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ رؤوس أﻣﻮال
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺨﺘﺼﺮ دروس ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪﺧﻞ ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
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اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ:
)اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ( :ﺪف إﱃ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎت
اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻷﻓﺮاد

إﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﻣﺼﻄﻔﻰ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ:
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻹدارﻳﺔ )ﲣﻄﻴﻂ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﺗﻨﺴﻴﻖ،
رﻗﺎﺑﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ(

ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

د -اﳌﺒﺎدئ دارﺔ اﻟ ﻗﺪﻣ ﺎ  :FAYOLاﳌﺠﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻹﺳ ﺎﻣﺎت  FAYOLﺗﻤﺜﻞ
ﺣﺪد ﺎ أر ﻌﺔ ﻋﺸﺮﻣﺒﺪأ ،واﻋﺘ ﺎ

اﳌﺒﺎدئ دار ﺔ ﺣﻴﺚ

ﻢ ﻣﻦ وﺟ ﺔ ﻧﻈﺮﻩ ،وﺗﻤﺜﻠﺖ ﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :

 اﳌﺒﺎدئ اﻟ ﺗﺮﻛﺰﻋ اﻟﻜﻔﺎءة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:
 .1ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ :ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻌﺘ ﺿﺮور ﺎ

داء واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و ﺎﻟﺘﺎ ﺗﺤﺴ ن ﻣ ﺎرات ﻓﺮاد

واﻟﻜﻔﺎءة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
 اﳌﺒﺎدئ اﻟ ﺗﺮﻛﺰﻋ ا ﻮاﻧﺐ دارﺔ:
 .2ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ :اﻟﺴﻠﻄﺔ

ا ﻖ

إﺻﺪار واﻣﺮ ،أﻣﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓ

ﺣﻴﺚ أﺷﺎر  FAYOLإ ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻟﺘﻮازن ﺑ ن اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
 .3ﻣﺒﺪأ ﻧﻀﺒﺎط واﻟﻨﻈﺎم :ﻋ

ﻟ ام ﺑ ﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﺎم

ﻞ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛

ﻞ ﻣﺮؤوس اﺣ ام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﻣﺘﺜﺎل ﻷواﻣﺮ

اﻟﺮﺋ ﺲ ﻋ أن ﻳ ﻮن ﺬا ﺧ ﻋ ﻗﺪرﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة؛
 .4ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة ﻣﺮ :ﻣﻀﻤﻮن ﺬا اﳌﺒﺪأ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﳌﺮؤوس واﻣﺮ ﻣﻦ رﺋ ﺲ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎرض
و ﺧﺘﻼل؛
 .5ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ :ﻌ

ﺬا اﳌﺒﺪأ أن ﻳ ﻮن ﻟ ﻞ ﺸﺎط ﻣﻦ

ﺸﻄﺔ اﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﺧﻄﺔ واﺣﺪة

ورﺋ ﺲ واﺣﺪ .اﻟﻔﺮق ﺑ ن ﺬا اﳌﺒﺪأ وﺳﺎﺑﻘﮫ أن اﳌﺒﺪأ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠ ن أﻣﺎ ﺬا اﳌﺒﺪأ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛ ﻞ؛
 .6ﻣﺒﺪأ اﳌﺮﻛﺰﺔ :أي أن ﺗ ﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ

ﻗﻤﺔ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت دارﺔ وﻣﻦ ﺗﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻮ ﻠ ﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ،

إﺿﺎﻓﺔ إ ﻣﺮﻛﺰﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.
ّ
 .7ﻣﺒﺪأ ﺗﺪرج اﻟﺴﻠﻄﺔ :ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟ ﺎ ﺗﺪرج ﺮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ إ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺷﺮﻄﺔ أﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إ
إﻋﺎﻗﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﺎم؛
 .8ﻣﺒﺪأ اﻟ ﺗ ﺐ :ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻮن اﻟ ﺗ ﺐ اﳌﺎدي واﻟ ﺸﺮي ﻣﺤ ﻣﺎ

اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗ ﻮن ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻮاد

و ﻓﺮاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ؛
 .9ﻣﺒﺪأ ﻣ ﺎﻓﺄة ﻓﺮاد و ﻌﻮ ﻀ ﻢ :ﻻﺑﺪ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻋ اﳌ ﺎﻓﺄة واﻟﺘﻌﻮ ﺾ اﻟﻌﺎدل أو أي ﻣﺰاﻳﺎ
أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟ

ﺪ اﳌﺒﺬول ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ؛

 اﳌﺒﺎدئ اﻟ ﺗﺮﻛﺰﻋ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑ ن اﳌﺴﺆوﻟ ن واﻟﻌﻤﺎل
 .10ﻣﺒﺪأ ﺧﻀﻮع اﳌﺼ ﺔ اﻟ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋ

ﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﻘﺪم اﳌﺼ ﺔ اﻟ

ﺼﻴﺔ ﻋ ﻣﺼ ﺔ

دارة أن ﺗﻮﻓﻖ ﺑ ن اﻟﻨﻮﻋ ن ﺣﺎﻟﺔ ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ ؛

 .11ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪل :ﺸ

ﺬا اﳌﺒﺪأ إ ﺿﺮورة أن ﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻣﺮؤوﺳ ﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺟﺪ ﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﻌﻮر ﻢ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

 .12ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﺮار وﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل :ﻌﺘ ﻋﺎﻣﻼ ﺿﺮورﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻄﻮرة
ﺗﺘﻤ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮارأﻓﺮاد ﺎ؛
 .13ﻣﺒﺪأ اﳌﺒﺎدرة :وﻓﻘﺎ ﻟ ﺬا اﳌﺒﺪأ ﻳ ﻮن ﻋ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ أن

ﻊ أﻓﺮاد ﺎ ﻋ

ﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ

ا ﺮ ﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﺎم؛
 .14ﻣﺒﺪأ روح اﻟﻔﺮﻖ )اﻟﺘﻌﺎون( :ﻳﻨﻄﻮي ﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋ ﺿﺮورة ﺳﻴﺎدة روح اﻟﻌﻤﻞ ا ﻤﺎ
اﻟﻌﻤﺎل ودﻋﻢ دارة و ﻮ ﻣﺎ ﺴﺎ ﻢ

واﻟﺘﻌﺎون ﺑ ن

رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة وز ﺎدة ﻧﺘﺎج )ﻋﻘﻴ  ،2007 ،ص107 .؛ﺟﻮاد،2010 ،

ص67-66.؛ . (53
 -3ﻧﻈﺮﺔ اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ:
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ا ﺪﻳﺜﺔ ،و ﻌ

ﻌﺪ اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ) ( Bureaucratieإﺣﺪى اﻟﻈﻮا ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ّ
اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ أو ﺣﻜﻢ اﳌﻜﺘﺐ أو ﺗﺤﻜﻢ اﳌﻮﻇﻔ ن ا ﻴﺎة ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺎ ذﻟﻚ ا
اﳌﻮﻇﻔ ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ و ﺳ ﺸﺎرﺔ
ﻣﺼﻄ

اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮫ

ﺎزﻣﻦ

أﺟ ﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ .وﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺈن

اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋ أﻧﮫ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺴﻮدﻩ اﻟﺒﻂء واﻟﺘﻤﺎﻃﻞ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻟﻜﻦ ﺬا اﳌﻔ ﻮم ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻔ ﻮم ﺳﺎ

اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺘﻤﺎع

ﳌﺎ ﻲ Max

) WEBEER (1864-1920ﻣﺆﺳﺲ ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﺔ اﻟﺬي ﺎن ﺴ ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت "اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ" اﻟ ﺗﻘﻮم ﻋ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ داري واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜﺘ وﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم

أداء اﳌ ﺎم

واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
أ -ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﻈﺮﺔ اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ :وﺣﺴﺐ  WEBERﻓﺈن اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻌ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟ

ﻢ اﳌ ﺴﻢ

ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛ ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻃﺎر إﺟﺮاءات ﻣﺤﺪدة ،و ﻘﻮم ﺑ ﻨﻔﻴﺬ ﺬﻩ ﺟﺮاءات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاد ٌ ﻌﺮﻓﻮن
ﺑﺎﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴ ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳ ّﻮﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ ﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺮﻣﻴﺎ ﺗﺤﻜﻤﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪدة ُﺗ ﱠ
ﺤﺪد

إﻃﺎرﻩ

ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت.
ب -ﻣ ات اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺴﺐ  :WEBERاﻓ ض  WEBERأن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺘﻤ ﺑﻤﺎ ﻳ :
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ :ﺗﺆﻛﺪ ﻧﻈﺮﺔ اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﺗﻮز ﻊ ﻋﻤﺎل ﺑ ن اﳌﻮﻇﻔ ن ﻋ
أﺳﺎس ﺧ ا ﻢ وﺗﺨﺼﺼﺎ ﻢ وﺗﻮز ﻊ

ﺸﻄﺔ دارﺔ ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ

إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ

اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

 ﺗﺪرج اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و ﺮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ :ﻳﻘﺼﺪ  WEBERﺑﺘﺪرج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺴﻠﺴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﻟ ﺮم
اﻟﺘﻨﻈﻴ

وﺣ ﻗﺎﻋﺪﺗﮫ ﺑﻤﺎ

ذﻟﻚ ﺗﺨﻮ ﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻸﻓﺮاد واﻧﺼﻴﺎع اﳌﺮؤوﺳ ن ﺸ ﻞ ﺗﺎم ﻟﻠﻤﺴﺆول

داري ﻋ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺴ
 اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻣﺜﻞ ؛

اﻟﻘﻮاﻋﺪ و ﺟﺮاءات :اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻠﻮب اﻟﺮﺳ

اﻟﻔﺼﻞ ﺑ ن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة

ﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ؛
ﻼت ﺗﻮﺛﻖ ﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﺎ

 اﻟﺘﺪو ﻦ اﻟﻜﺘﺎ ﻲ :ﺑﻤﻌ أﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺘﻔﺎظ

داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺴ ﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟ ﺎ ﻋﻨﺪ ا ﺎﺟﺔ ﻟ ﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﺎﻋﺪ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ووﺿﻊ
 اﻟﻼ

ﺣﻞ اﳌﺸﺎ ﻞ

ﺪاف؛

ﺼﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺤ  :ﺑﻤﻌ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﳌﺼ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ اﳌﺼ ﺔ اﻟ

ﺼﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﺎم وﻓﻘﺎ

ﳌﻌﺎﻳ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ؛
 اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ :ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻲ ﻋ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ

ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﺮاد وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر

ﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
 ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ :و ﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﻴﺎة اﳌﻮﻇﻔ ن و ﺘﻀﻤﻦ ﺬا
اﻟﻨﻈﺎم:
 ﺧﺘﻴﺎراﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ ن اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻮن وﻓﻘﺎ
 ﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻮﻇﻒ ﻃﺎﳌﺎ أن أداءﻩ وﺳﻠﻮﻛﮫ

ا ﻢ وﻟ ﺲ ﻋ أﺳﺲ

ﺼﻴﺔ؛

ﻴﺤﺎن ﻣﻊ وﺟﻮد ﻴ ﻞ ﻋﺎدل ﻟﻠﺮواﺗﺐ؛

 اﻟ ﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﻟ ﺮم اﻟﺘﻨﻈﻴ ﺗ ﻮن وﻓﻘﺎ ﻷﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮد وا

ة؛

 ﺿﺮورة ﺗ ﻮ ﻦ اﳌﻮﻇﻔ ن ﻟﺰ ﺎدة ﻛﻔﺎء ﻢ .
ج -ﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟ ﺔ ﻟﻠﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ :أ ﻢ ﺬﻩ ﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺎ ﻳ :
 ا ﻤﻮد

اﻟﻘﻮاﻋﺪ :ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﻜﺒ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ و ﺟﺮاءات اﻟﺮوﺗﻴ ﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺆدي إ

واﻧﺨﻔﺎض ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪأ ﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟ ﻗﻴﺔ ﻻ ﺴﺎ ﻢ ﺗﺤﻔ

ﻤﺎل

ﻓﺮاد ؛

 ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ )اﳌﺮض اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻲ( :ﻗﺪ ﺴ ﻢ أﻓ ﺎر اﻟﺒ وﻗﺮاﻃﻴﺔ

ﺟﻌﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺪراء ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﺎﻧ ﻢ وﺗﻤﺘﻌ ﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟ ﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺼﺐ

ﺪﻣﺔ أﻏﺮاض

ﺼﻴﺔ؛
 اﻟﺒﻂء

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

أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ إ ﻤﺎل ا ﺎﻧﺐ

ﺴﺎ ﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ،ﻣﺮاﻟﺬي أدى إ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻔﺎءة اﻟﻔﺮد ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛

ﻣﺨﺘﺼﺮ دروس ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪﺧﻞ ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

 اﻟﺘﻀﺎرب ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ :ﻋ ﻏﺮار اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑ ن ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪرج اﻟ ﺮﻣﻲ وﺳﻠﻄﺔ
دارة ﻣﻦ ﺟ ﺔ و ن اﻟﺘﺪرﺐ وا
 إﻏﻔﺎل ا ﻮاﻧﺐ

ات ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺧﺘﻴﺎرأﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ؛

ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎراﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ ﻻ ﻳﺆﺛﺮوﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮﺑﺎﳌﺤﻴﻂ ا ﺎر .

 -4ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮاﻟﻜﻼﺳﻴ ﻲ:
أ -اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﳌﺸ ﻛﺔ ﺑ ن رواد اﳌﺪرﺳﺔ دار ﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ:
اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺎت اﳌﺪرﺳﺔ دارﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ،وﻗﺪ رﻛﺰت ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋ ا ﺘﻤﺎﻣﺎت
ﻣﺸ ﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﺟﻐﺮا ﺑﻴ ﺎ ،وﻣﻦ أ ﻢ ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت:
 ﻟﻴﺔ :ﻧﺠﺪ أن ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺮت ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي

اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺮة ﻣﺎدﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺮد رﺷﻴﺪ وﻋﻘﻼ ﻲ

ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﻓ ﻮ ﻳﻤ ﺑ ن اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮫ أﻛ ﻣﻨﻔﻌﺔ و ﺄﻗﻞ ﺗ ﻠﻔﺔ وأﻗﻞ ﺟ ﺪ )و ﻮ ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻔ ﻮم
اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺘﺼﺎدي(؛
 اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺼﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻈﺮ ﺎت اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻮن ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺜﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
 اﻟﺘﻌﺎون :اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺮ ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴ ﺪف ﺗ ﺴﻴﻖ ا

ﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ

 اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ :ﺗﻨﺎدي ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻀﺮورة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺮﻛﺰﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة.
ب -ﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟ ﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮاﻟﻜﻼﺳﻴ ﻲ:
ﻨﺎك ﻌﺾ ﻧﺘﻘﺎدات وﺟ ﺖ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮﻣ ﺎ:
 اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ :اﻋﺘ ت ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ا ﺎرﺟﻴﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ دﻋﺖ إ ﺿﺮورة ﻓﺼﻞ اﳌﻮﻇﻒ ﺑ ن ﺣﻴﺎﺗﮫ اﻟ
 إﻏﻔﺎل ا ﻮاﻧﺐ

ﺴﺎﻧﻴﺔ:

ﺼﻴﺔ واﳌ ﻨﻴﺔ؛

ﺘﻤﺎم ﺑﺎ ﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وإﻏﻔﺎل ا ﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أي

أﻧﮫ إﻃﺎر ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺴﺎن ﻛﺂﻟﺔ؛
 ا ﻤﻮد

اﻟﺴﻠﻄﺔ :ﻓﺎﺑﺘﻌﺎد اﳌﺴﺘﻮ ﺎت دار ﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺆدي إ ﺟﻤﻮد

اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺒﻂء اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات؛
 ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﻧﺘﺎج دون أن ﻳﻘﺎﺑﻠﮫ ارﺗﻔﺎع

ﺟﻮر وا ﻮاﻓﺮ.

 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة ا ﺎﺟﺎت اﻟ

ﻣﺨﺘﺼﺮ دروس ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪﺧﻞ ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﳌﺪرﺳﺔ دار ﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ:

ﳌﺎ ﺎﻧﺖ ﻣﺪارس اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴ ﻲ ﻹدارة ﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﺗﻮﺟ ﺖ أﻛ ﻧﺤﻮ ا ﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟ ﺗﺨﺺ اﻟﻔﺮد
داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﻤﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﺘﻮﻟﺪ اﻟﻨﻘﻴﺾ اﳌﻮاﺟﮫ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻴﺎرﻋ ﻣﺪاﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﻜﺮ داري ﺣﻴﺚ
دﺧﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﺟﺘﻤﺎع واﻟﻨﻔﺲ ﻋ ا ﻂ ،وﻗﺪ ﺸ ﻞ ﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳ ﺎﻣﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮواد
ﳌﻌﺎ ﺔ ﻣﺸﺎ ﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،و ﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮإﺳ ﺎﻣﺎت اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺛﻼث اﺗﺠﺎ ﺎت رﺋ ﺴﻴﺔ :
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺴﺎﻧﻴﺔ؛

 ﻧﻈﺮﺔ ا ﺎﺟﺎت؛
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ دارﺔ.
 -1ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺴﺎﻧﻴﺔ:

أ Elton MAYO -وﺗﺠﺎرب  :Howthorneﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن 1949-1880) Elton MAYO؛ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻔﺲ اﺳ ا
اﳌﻮﻟﺪ وأﻣﺮ ﻲ ا ﺴﻴﺔ( ﻮ راﺋﺪ ﻧﻈﺮﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
دارﺔ

ﺷﺮﻛﺔ Western Electrics

ﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺻﺎغ ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧ اﺗﮫ وﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ وﻧﻔﺬ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺑﺤﺎث وﺗﺠﺎرب

ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻌﺪ ﺑﺘﺠﺎرب  Howthorneاﻟﺸ ة و ﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﻮ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛ اﳌﺘﻐ ات
اﳌﺎدﻳﺔ ﺎﻹﺿﺎءة وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﻓ ات اﻟﺮاﺣﺔ ﻋ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﺷﺮح ﻣﻮﺟﺰﻟ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب:
 ﺗﺠﺎرب اﳌﺮﺣﻠﺔ و )ﻣﻦ  1924إ  :(1927ﻗﺎم ﻓﺮﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ اﻓ اض أن ﺗﺤﺴ ن
ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ إﺿﺎءة و ﻮ ﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋ

ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﺎل إ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ن:

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺒﻂ أو رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺮﺐ ،وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﺠﺮﺔ ﺿﺎءة :ﻌﺪ ﻐﻴ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﺎءة ﻣﻦ ﻋﺎدﻳﺔ إ إﺿﺎءة ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﻗﻴﺎس إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺠﺮ ﺐ ﻋﻨﺪ ﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺿﺎءة ،اﻧﺪ ﺶ ﻓﺮ ﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻧﺘﺎج ؛

 ﺗﺠﺮﺔ ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ :ﺣﻴﺚ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔ ات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻐ ﻛﺒ

ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﻔﺴﺮاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ر ﺎق و ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛

 ﺗﺠﺮﺔ ﺟﻮر :ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋ
أﻳﻀﺎ ﻓﺮوﻗﺎ ﺟﻮ ﺮ ﺔ

ﻞ ﻣﺮة ،وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﻔﺮﻖ ﻌﺪ ﻗﻴﺎس

ّ
ﻞ وﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ،إﻻ أن اﻟﻔﺮﻖ ﻟﻢ ﻳﻼﺣﻆ

ﻢ ﻧﺘﺎج.

ﺷ ﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺜﻼث ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻔﺮ ﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠ ﺎ ﺗﻮﺟﮫ ا ﺘﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻐ ات
ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳ ﺐ ﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﺗﺠﺎرب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻦ  1927إ  :(1932اﺳﺘﻤﺮت ﺗﺠﺎرب ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  5ﺳﻨﻮات ،ورﻛﺰت ﺬﻩ
اﻟﺘﺠﺎرب ﻋ ﻣﺎ ﻳﺮ ﺪﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وﻣﻦ أ ﻢ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 ﺗﺠﺮﺔ اﳌﻘﺎﺑﻼت :ﺎن اﻟ ﺪف ﻣ ﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳ ﺐ اﻟﺜﺒﺎت اﻟ ﺴ

ﻢ ﻧﺘﺎج رﻏﻢ ﻐﻴ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ،

وﻗﺪ ﺗﺒ ن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﻌﺪة ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻋﻤﺎل اﳌﺼﻨﻊ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺛﺒﺎت ﻧﺘﺎج
و ﻧﻔﺴﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻔﺮﻖ ﻣﻦ ﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻼت أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟ ﺎ ﺛﺮاﻟﻜﺒ ﻋ

 ﺗﺠﺮﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻠﻮك ا ﻤﺎ  :ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ

ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ

ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛

ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎم ﻓﺮ ﻖ اﻟﺒﺤﺚ

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

ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺗﻮﺻﻞ ﻓﺮﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب أن ﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻏ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ اﻟ ﻟ ﺎ ﺛﺮ

اﻟﺒﺎرز

اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮف اﻟﻌﻤﺎل أ ﻢ ﺸﺎر ﻮن

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﻤﺜﻠﺖ

ﺟﺘﻤﺎ وﻟ ﺲ ﻟﻠﺘﻐ ات اﳌﺎدﻳﺔ

ﺗﺠﺎرب ﻣ ﻤﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟ ﺎ أي أ ﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻠﺘﺄﺛ
ب -ﻓ ﺎراﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب :Howthrne
 اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎ إﺿﺎﻓﺔ إ

ﻮ ﺎ ﻧﻈﺎم ﻓ ،

 أ ﻤﻴﺔ ا ﻮاﻓﺰاﳌﻌﻨﻮ ﺔ إ ﺟﺎﻧﺐ ا ﻮاﻓﺰاﳌﺎدﻳﺔ؛
 أ ﻤﻴﺔ ودور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﻌﺎﻣﻞ دارة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌ ﺎ وﺧﻠﻖ اﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﺑﻴ ﺎ و ن
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺳ ؛
 أ ﻤﻴﺔ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ زﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن؛
 أ ﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮاد

ﺴﻴ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار )ﻣﻔ ﻮم اﻟ ﺴﻴ اﻟ ﺸﺎر ﻲ(؛

 ﺿﺮورة اﻣﺘﻼك اﳌﺪﻳﺮ ﳌ ﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻨﺎء ﻧﻈﺎم
اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎل و ﺧﺬ ﻌ ن ﻋﺘﺒﺎراﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻧﻈﺮت ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻋ أﻧﮫ ﻣﺰﺞ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﺪ واﳌﺸﺎﻋﺮو ﻮ ﻣﺎ ﻌ ﻣﻔ ﻮم اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺘﻤﺎ .
 MASLOW -2وﻧﻈﺮﺔ ا ﺎﺟﺎت :ﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أن ﺳﻠﻮك ﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳ ﻮن ﻟﮫ داﻓﻊ ﻣﻌ ن،
و ﻠﻤﺎ أﺷﺒﻊ اﻟﻔﺮد ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌ ن ﻣﻦ ا ﺎﺟﺎت ،ﻓﺈن ﻨﺎك دواﻓﻊ أﺧﺮى ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى أﻋ ﻣﻦ
ا ﺎﺟﺎت ،و ﺮى  (1970-1908) Abraham MASLOWأن اﻟﺴ

وراء إﺷﺒﺎع ا ﺎﺟﺎت ﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋ

ﻟﺴﻠﻮك ﻓﺮاد .وﻣﻦ ﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ؛ ﻗﺪم  MASLOWﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ا ﺎﺟﺎت اﻟ
)اﻟﻔ ﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( وﺗ ﺘ ﺑﺤﺎﺟﺔ

ﺴ

" ﺮم ا ﺎﺟﺎت" ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ

ﻓﺮاد إ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ،وﺗﺒﺪأ ﺬﻩ ا ﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺎﺟﺎت ﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺴﺎن إ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﻟ ﺗﻤﺜﻞ ا ﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟ ﻳﻄﻤﺢ

ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ،و ﻮن ذﻟﻚ ﻟ ﺎﺟﺎت ﺗ ﻮن اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﺴﺎن إ

ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 ا ﺎﺟﺎت اﻟﻔ ﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ

ا ﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار ا ﻴﺎة ،وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ

ا ﺎﺟﺔ إ

ﻞ ،اﻟﺸﺮب ،اﳌﻠ ﺲ؛
 ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺎن وا ﻤﺎﻳﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ

ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻸﻓﺮاد ﺳﻮاء ﺎن أﻣﻨﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﻣﺜﻞ ا ﺎﺟﺔ

ﻟﻠﻤﺎل واﳌﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﻞ ،أو ﻣﻌﻨﻮ ﺎ ﻣﺜﻞ ا ﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮاروﺿﻤﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛
 ا ﺎﺟﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﳌﺤﺒﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﺘﻤﺎ ؛
 ﺣﺎﺟﺎت ﻋ اف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﺗﺘﻤﺜﻞ
 ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات :ﻌ

ﻮن اﻟﻔﺮد ﻣﻮﺿﻊ اﻋ ازواﺣ ام واﺣﺘﻼﻟﮫ ﳌ ﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛

ﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ ا ﺎﺟﺎت ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﺗ ﻮ ﻦ ﻛﻴﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﺿﮫ ﻟﻘﺪراﺗﮫ وﻣﻮا ﺒﮫ وﺗ ﻮن ﺬﻩ ا ﺎﺟﺎت

ﻗﻤﺔ اﻟ ﺮم ،و ﺸ ﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮ ن اﻟﺴﺎﺑﻘ ن

ا ﺎﺟﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮ ﺔ.
واﻟﺸ ﻞ اﳌﻮا ﻳﻮ

ﺗﺮﺗ ﺐ ا ﺎﺟﺎت وﻓﻘﺎ ﻟ ﺮم :MASLOW
ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات
ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 McGregor -3وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ دارﺔ )ﻧﻈﺮﺔ : (Y/Xﺴ ﻨﺪ ﻧﻈﺮﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ دارﺔ ل  McGregorإ
اﻓ اض أن أي ﻋﻤﻞ أو ﺗﺼﺮف إداري

إﻃﺎرﻩ اﻟﻌﺎم ﻋ ﻧﻈﺮﺔ إدارﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﻨﺎ

اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻞ ﺗﺼﺮف إداري ﻳﻘﻮم ﻋ ﻓﻠﺴﻔﺔ إدار ﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺆﺛﺮﻋ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ
أن ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺴﻠﻮ ﻲ ﻟﻠﻤﺪراء ﻳﺨﻀﻊ ﳌﺠﻤﻮع اﳌﺒﺎدئ و ﺳﺲ اﻟﻔﻜﺮﺔ اﻟ ﻳﺆﻣﻦ ﺎ اﳌﺴ ون
وﻗﺪ اﻗ ح  McGregorوﺟﻮد ﻓﻠﺴﻔﺘ ن ﻣﺨﺘﻠﻔﺘ ن ﺸﺄن اﻟﺴﻠﻮك

ﺴﺎ ﻲ :و ﻧﻈﺮﺔ  Xو ﺳﻠﺒﻴﺔ

وﺗﻘﻮم ﻋ ا ﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺎ وﻧﻈﺮ ﺎ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي ،وﻋ
ﻋ ﺎ ﺑﻮﺟ ﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓ

ﻧﻈﺮﺔ  Yاﻟ ﻳﺆﻣﻦ ﺎ  McGregorواﻟ

ﻧﻈﺮﻩ وﺗﻘﻮم ﻋ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻔﻜﺮﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺴﺎﻧﻴﺔ ،و اﻟ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺸ ﻞ

ﻴﺢ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮاﻟ ﺸﺮي ،واﺳﺘ ﺘﺞ  McGregorأن اﻓ اﺿﺎت اﳌﺪﻳﺮ ﺸﺄن أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟ ﺎ ﺗﺄﺛ ﻛﺒ ﻋ
اﻟﻄﺮﻘﺔ اﻟ

ﻌﺎﻣﻠ ﻢ ﺎ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
أ -ﻧﻈﺮﺔ  :Xﺴ ﻨﺪ ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﻋ

ﻓ اﺿﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 اﻟﻔﺮد ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ أﻧﮫ ﻳﺤﺎول ﺗﺠﻨﺐ أداء اﳌ ﺎم ﻠﻤﺎ أﻣﻜﻨﮫ ذﻟﻚ ،واﳌ ر اﻟﺬي ﺴ ﻨﺪ ﻋﻠﻴﮫ دﻋﺎة
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
وﻛﺬﻟﻚ اﻟ ﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮواﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ؛
 ﻳﺤﺎول ﻓﺮاد ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﺗﺠﻨﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و ﺮﻏﺒﻮن

اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد إدارة ﻗﻮ ﺔ

ﺸﺮف ﻋ ﺗﻮﺟﻴﮫ ﻓﺮاد؛
 ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﻳﻀﻌﻮن ﺳﺘﻘﺮار و ﻣﺎن ﻓﻮق ﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻤﺎ أ ﻢ ﻌﻤﻠﻮن ﻋ ﺗﻘﻠﻴﺺ ا ﻮاﻧﺐ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ب -ﻧﻈﺮ ﺔ  :Yﻣﺜﻠﺖ ﺗﻮﺟ ﺎ ﻛﺒ ا ﻋﻠﻢ دارة ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻤﺎت ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
 اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ و ﺮﻏﺐ ﻓﻴﮫ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋ

دارة ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ؛

 ﻳﻤﺎرس ﻓﺮاد ﺗﻮﺟ ﺎ ورﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ و ﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟ ام ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ ؛
 اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎدرﻋ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺣ اﻟﺴ ﻟ ﺎ؛
 إن أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺪ ﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ؛
 ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﺮاد ﺑﻘﺪرات إﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻃﻤﻮﺣﺎت ﻏ ﻣﺤﺪودة ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ ﻣﻌﺎ ﺔ اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
 -4ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻠﻮ ﻲ :ﻳﺘ
أﺳ ﻤﺖ إﺳ ﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض أ ﻢ أﻓ ﺎر اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

إﺑﺮاز ﻣﺪى أ ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي

اﻟﻌﻤﻞ ودور اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻌﻨﻮي

دارة أ ﺎ ﻗﺪ
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة

اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳ أ ﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ:
أ -اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﳌﺸ ﻛﺔ ﻟﺮواد اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ :ﻨﺎك ﺳﻤﺎت ﻣﺸ ﻛﺔ ﺑ ن ﻣﺆﺳ

ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ واﻟﺬﻳﻦ

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


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

اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻠ ﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮﻋ ﻣﻌﻨﻮ ﺎت اﻟﻔﺮد وأﻳﻀﺎ ﻋ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﮫ؛
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ :دارة ﺗﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻏ
رﺳﻤﻴﺔ وﻏ ﻇﺎ ﺮة ﺗ ﺸﺄ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟ ﺎ ﺗﺄﺛ ﻋ
 ﻓﻦ اﻟﻘﻴﺎدة :رﻛﺰت ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ؛

ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋ ﻗﺪرة اﻟ ﺴﻠﺴﻞ اﻟ ﺮﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﻋﻼم و

ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺒﺎدرات ﻓﺮاد.
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ﺘﻤﺎم

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ب-

ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري

ﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟ ﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ :ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠ ﺎ ﻮ ﻣﺒﺎﻟﻐ ﺎ

دﻋﻮ ﺎ ﺑﺎﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺄ ﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮد،

ﻣﺮاﻟﺬي ﻋﺮﺿ ﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﻘﺎدات واﻟ ﻧﺠﻤﻠ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
 اﻟ ﻛ ﻋ اﻟﻌﻨﺼﺮاﻟ ﺸﺮي دون اﻟﻮﺻﻮل إ ﻧﻈﺮﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻔﺴ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴ ؛
ّ
 رﻛﺰت ﻋ ﺿﺮورة إ ﺸﺎء ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻏ رﺳﻤﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ أﻛ ﻗﺪر ﻣﻦ ا ﺮ ﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ،إﻻ أن ﺬا ﻣﺮ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻤﻦ زﺎدة ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
 إن ﺗﺮﻛ

ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎ ﺑﺄن ﺗﺘﺨ

دارة ﻋﻦ ﻌﺾ ﺳﻠﻄﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ

أن ﻌﺮض اﳌﻨﻈﻤﺔ إ وﺟﻮد ﺻﺮاﻋﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺔ؛
 أ ﻤﻠﺖ ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ 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 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ:
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺑ ن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
اﳌﻮﺿﻮع
اﻟ ﺪف
ﻧﻮع دارة
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﻟ ﻛ ﻗﺎﺋﻢ ﻋ
ﻧﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺳﻠﻮك ﻓﺮاد
ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺤﻔ
اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
دور اﳌﺴ

اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺸ ﻛﺔ
ﺗﻮاﺟﺪ ﻧﻤﻮذج ﻣﺜﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺗﺤﺴ ن ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و داء
ﻧﻘﺎط ﺧﺘﻼف
إدارة ﺸﺎرﻛﻴﺔ ،دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
إدارة ﺳﻠﻄﻮ ﺔ ،أوﺗﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﻏ ﻣﺮﻛﺰ ﺔ
ﻣﺮﻛﺰﺔ
ﺎص
ﻧﺘﺎج ،اﳌ ﺎم
ﻣﺮﻧﺔ وﻏ رﺳﻤﻴﺔ )رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ(
إﺟﺒﺎر ﺔ ورﺳﻤﻴﺔ
ﻴﻊ اﻟﺮاﺑﻂ ﺟﺘﻤﺎ ﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻔ  ،ﻧﻘﺺ ﻏﺮاء
ﻟﻠﺘﻄﻮ ﺮ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ
اﳌﺎل
واﳌﻌﻨﻮ ﺔ
ﻗﻮي
إﺛﺮاء و ﻌﺪد اﳌ ﺎم
ﺗﺮﻛﺰﻋ اﻟﻔﺮد )اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺘﺼﺎدي( ﺗﺮﻛﺰﻋ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ )اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺘﻤﺎ (
رﺳ و ﻏ رﺳ
رﺳ
ﻗﻴﺎدة رﺳﻤﻴﺔ وﻏ رﺳﻤﻴﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ و ﺷﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻋﻢ و ﻴﻊ اﳌﺒﺎدرة
اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ و ﺷﺮاف اﻟﺮﺳ

ﻣﺨﺘﺼﺮ دروس ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪﺧﻞ ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل

20

إﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﳌﺪرﺳﺔ دارﺔ ا ﺪﻳﺜﺔ:
ﺗﻤ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴ ﻲ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋ ا ﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة

اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺷﺮاف وﻏ ﺎ ﻣﻦ ﻓ اﺿﺎت اﻟ ﻗﺎم ﻋﻠ ﺎ ﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ،
ﺣ ن أن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ رﻛﺰت ﺸ ﻞ أﻛ ﻋ ا ﻮاﻧﺐ

ﺴﺎﻧﻴﺔ وأ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏ اﻟﺮﺳ

اﳌﻨﻈﻤﺔ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻈﺮوف اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﻌﺪ ﺬﻳﻦ اﻟﺘﻴﺎر ﻦ ﻗﺎدر ﻦ ﻋ ﺗﻔﺴ اﻟﻈﻮا ﺮ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﮫ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﻜ ﺑﻨﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗ ﺘﻘﻞ إ
ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒ ﺌﺔ اﻟ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺆﺛﺮا
ﺗﺠﺎ ﺎت ا ﺪﻳﺜﺔ

إﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ داري و ﻴﺌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ ،وﻣﻦ أ ﻢ

دارة:

 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ؛
 ﻧﻈﺮﺔ ﻧﻈﻤﺔ؛
 اﻟﻨﻈﺮﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ،اﻟﻀﺮﻓﻴﺔ(؛
 ﻧﻈﺮﺔ  Zاﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.
 -1اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ:
أ -ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ :ﻣﻦ ﺑ ن أ ﻢ اﳌﺘﻐ ات اﻟ أﺛﺮت ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒ ة ﻋ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ دارة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات دارﺔ ﺣﻴﺚ ﺎن ﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻄﻮ ﺮ

أﺳﺎﻟﻴﺐ ر ﺎﺿﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار
اﳌﺪرﺳﺔ ﺴ ﻨﺪ إ

ﺗﺤﺴ ن ﻧﻮﻋﻴ ﺎ ،ﻓﺎﻻﻓ اض ﺳﺎ

ﻟ ﺬﻩ

ﻮن ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺮﺎﺿﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺴﺘﺨﺪم ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت دارﺔ.

ب -ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺗﺠﺎ ن رﺋ ﺴﻴ ن داﺧﻞ ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻤﺎ:
ﻋﻠﻢ دارة أو ﻣﺎ ﻌﺮف ﺑﺒﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻧﺘﺎج
 ﺗﺠﺎﻩ

ول :ﻋﻠﻢ

دارة أو ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت :ﻌ

ﺬا اﻟﻔﺮع اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻞ اﳌﺸﺎ ﻞ دارﺔ.
 ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎ ﻲ :إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻧﺘﺎج :ﻣﺜﻞ اﻟﺘ ﺒﺆ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﺣﺪات ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻻت ﻠ ﺎ ﻣﻦ ا ﺘﻤﺎﻣﺎت ﺬا اﳌﺠﺎل.
ج -ﺧﻄﻮات ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻤﻲ :ﺣﺪد رواد ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :
 ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ

ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري
ﺑﻨﺎء إﻃﺎر ﻋﺎم أو ﻧﻤﻮذج ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟ

ﺴﻤﺢ

ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘ ﺒﺆات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺳﺘ ﺘﺎج اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ووﺿﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻗﻴﺪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

 اﺧﺘﺒﺎراﻟﻨﻤﻮذج وﺗﻄﺒﻴﻘﮫ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋ اﻟﺘﻐ ات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
د -ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺬﻩ اﳌﺪﺧﻞ ﺳﺎﻋﺪ ﺣﻞ اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ّ
ﺗﻠﻚ اﻟ ﺗﺤﺘﻮي ﻋ اﳌﺘﻐ ات اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ أدى إ ارﺗﻔﺎع ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ داء داري ،إﻻ أن ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
ُ
اﻧﺘﻘﺪت ﻮ ﺎ ﻏ ﻗﺎدرة ﻋ ﺣﻞ اﳌﺸﺎ ﻞ ﺴﺎﻧﻴﺔ ) ﺎﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮ ﺔ( و أﻣﻮر ذات أ ﻤﻴﺔ
ﻛﺒ ة اﳌﻨﻈﻤﺔ .
 -2ﻧﻈﺮﺔ ﻧﻈﻤﺔ:
إن اﳌﺪارس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻄﺎ ﻊ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺮ اﻟ ﻠﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ دارة ،إ أن ﺟﺎءت ﻧﻈﺮﺔ
ﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺪرس اﳌﻨﻈﻤﺔ و دارة ﻋ أ ﺎ ﻛﻴﺎن ﻣﺘ ﺎﻣﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل ﻞ ﻣﻦ Ledwing Von
 BERTALANFFYو. William SCOTT
أ -ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻈﺮﺔ ﻧﻈﻤﺔ :ﻳﺘﻌ ) Von BERTALANFFYﻣﺆﺳﺲ ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﺔ ﻋﺎم  (1940أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜ  ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗ ﻮن ﻋ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣ ﻧﺼﻞ إ أﺻﻐﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﻓ ﺎ و ﻮ اﻟﻔﺮد ،و ﻌﺮف اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺰاء اﳌ اﺑﻄﺔ واﻟ ﺗ ﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ ﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻣﻮﺣﺪا ،و
ﻛ

إﻃﺎر ﻧﻈﺮﺔ ﻧﻈﻤﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎ

ﺴ

إ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺪف ﻣﻌ ن ،و ﺬا اﻟﻨﻈﺎم

ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﺘﺎج ،ﻧﻈﺎم اﻟ ﺴﻮ ﻖ ،ﻧﻈﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ ،.....و ﻌﻤﻞ ﺬﻩ ﻧﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﻌﻀ ﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﺸ ﻞ ﻣﺘ ﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ﺪف اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺴ

اﳌﻨﻈﻤﺔ إ ﺗﺤﻘﻴﻘﮫ ،وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أﻧﮫ

ﻨﺎك ﻧﻮﻋ ن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ:
 اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﻠﻖ :ﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮﺑﺎﻟﺒ ﺌﺔ ا ﺎرﺟﻴﺔ؛
 اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻔﺘﻮح :ﻮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮو ﺘﺄﺛﺮﺑﺎﻟﺒ ﺌﺔ ا ﺎرﺟﻴﺔ.
ب -ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم:
 ﻌﺘ ﻣ ﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜ ،
ﺴ

اﻟﻨﻈﺎم إ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ أ ﺪاف أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺪد ﺎ SCOTT

اﻟﻨﻤﻮ ،ﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ

ا ﺎرﺟﻴﺔ؛
 ﻌﺘ اﻟﻔﺮد اﻟﻮﺣﺪة ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم وﻟ ﻞ ﻓﺮد دور ﻳﺆدﻳﮫ إﻃﺎراﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳ ﺸﻂ ﻓﻴﮫ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴ ﺘ ن ﻌ ﺶ ﻓ ﻤﺎ:
 اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :واﻟ

ﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ

ﺸﻄﺔ اﳌﺎدﻳﺔ و ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ؛

 اﻟﺒ ﺌﺔ ا ﺎرﺟﻴﺔ :ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻞ ﻃﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﻮﺟﻮدون ﺧﺎرج ﺣﺪود ﺎ
) ﺎﳌﻮردﻳﻦ ،اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ،اﻟﺰﺎﺋﻦ ،(...و ﻤﺎ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻋ اﻟﺒ ﺌﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺤﺪث ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑ ن اﻟﺒ ﺌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا ﺎرﺟﻴﺔ ﻟ ﺎ .
ج -ﻋﻨﺎﺻﺮاﻟﻨﻈﺎم :ﻞ ﻧﻈﺎم ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﳌﺪﺧﻼت ) :(INPUTSوﺗﺘﻤﺜﻞ

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ وا ﺪﻣﺎت وﺗﺘﻤﺜﻞ

اﳌﺎل ،اﳌﻮاد وﻟﻴﺔ ،اﻟﻌﻨﺼﺮاﻟ ﺸﺮي ... ،و ﺤﺼﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻋ

رأس

ﺬﻩ اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ اﻟﺒ ﺌﺔ ا ﺎرﺟﻴﺔ؛

 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﳌﻌﺎ ﺔ) : (PROCESSﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﺎ ﺗﺤﻮ ﻞ
اﳌﻮاد إ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ؛
 اﳌﺨﺮﺟﺎت ) :(OUTPUTSﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮ ﻞ ،ﻓﺎﳌﺨﺮﺟﺎت ﺗ ﻮن إﻣﺎ ﺳﻠﻌﺎ أو ﺧﺪﻣﺎت؛
 اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ) :(FEED-BACKﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﺪف إ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟ ﻳ ﺘﺠ ﺎ ﺛﻢ
ﺗﺼ ﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺷ ﻞ ﻣﺪﺧﻼت ﻟ ﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴ ن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم وﻛﻔﺎءﺗﮫ
وﻮ

اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮاﻟﻨﻈﺎم:
اﳌﺪﺧﻼت :Inputs
ﺸﺮﺔ :ﻓﺮاد
ﻣﺎدﻳﺔ :آﻻت ،ﻣﻮاد
أوﻟﻴﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ :رأس اﳌﺎل
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺒ ﺌﺔ
ا ﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
:Process

اﳌﺨﺮﺟﺎت
:Outputs

ﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺘﺤﻮ ﻞ اﳌﺪﺧﻼت
إ ﻣﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺴﻠﻊ
ا ﺪﻣﺎت
ﻓ ﺎر

اﻟﺒ ﺌﺔ
ا ﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻐﺪﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ Feed-Back
ردود ﻓﻌﻞ اﻟﺒ ﺌﺔ ا ﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم

د -ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﺔ ﻧﻈﻤﺔ :أ ﻢ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﮫ ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﺔ ﻟﻺدارة ﻮ ﺗﺰو ﺪ ﺎ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟ
ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌ
اﻟﻘﺪرة ﻋ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻏ

اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠ ﺎﻓﺔ أرﺟﺎ ﺎ ،إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋ

ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﺔ ﻮ اﻓ اﺿ ﺎ أن ﻟﻠﻤﺪراء

ﳌﺎم ﺑ ﺎﻓﺔ اﳌﺘﻐ ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ اﻟ ﺗﺆﺛﺮﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻴﺢ ﻷﻧﮫ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋ

ﻴﺺ اﳌﺸﺎ ﻞ

ﺸﺎط اﳌﻨﻈﻤﺔ ،و ﺬا

ﺎﻓﺔ اﳌﺘﻐ ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻳﺮﻛﺰ ﻋ أ ﻤﻴﺔ

ﺗﺮاﺑﻂ وﺗ ﺎﻣﻞ أﺟﺰاء اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮأي ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﻈﺎم إ اﻟﺘﺄﺛ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 -3اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ:
أ -ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﻈﺮﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ :ﻳﻘﻮم اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻈﺮ ﻋ ﻣﻔ ﻮم أﺳﺎ

ﻮ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺒﺎدئ إدارﺔ ﺗﻄﺒﻖ

ﻞ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟ ﺗﻮاﺟ ﺎ دارة ،و ﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮ ﻘﺔ ﻣﺜ ﻟﻺدارة ﺗﻄﺒﻖ

ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت،

و ﻌﻮد اﻟﺴ ﺐ ذﻟﻚ إ أﻧﮫ ﻟ ﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻇﺮوﻓ ﺎ ا ﺎﺻﺔ ،وﻟ ﻞ ﻣﺪﻳﺮﻣﻮاﻗﻒ ﻳﻮاﺟ ﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ
أﺧﺮى ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏ ﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻳ ﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﻗﻒ

زﻣﺎن آﺧﺮﻧ ﻴﺠﺔ ﻐ

اﻟﻈﺮوف اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﮫ ،ﻓﺎﻷﺳﻠﻮب ﻣﺜﻞ ﻟﻺدارة ﺗﺤﻜﻤﮫ اﻟﻈﺮوف واﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ،و ﺘ

ﻣﻦ

دراﺳﺔ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻴﺎر اﳌﻮﻗﻔﻲ أ ﺎ ﻻ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﮫ اﳌﺪارس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻌﺘﻤﺪ ﺸ ﻞ أﺳﺎ

ﻋ

اﻋﺘﺒﺎراﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋ اﻟﺒ ﺌﺔ ا ﺎرﺟﻴﺔ وﺗ ﺒ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴ ﺐ واﻟﻨ ﻴﺠﺔ أي أن ﻟ ﻞ ﻇﺎ ﺮة أﺳﺒﺎ ﺎ.
ب -اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ :ﺣﺪد  Luthans & STEWARTﺳﻨﺔ  1977ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐ ات
اﻟ

ﺴﺘﺨﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﻗﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ و  :اﳌﺘﻐ ات اﻟﺒﻴ ﻴﺔ :وﺗﻀﻢ ﻣﺘﻐ ات اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ا ﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﳌﺘﻐ ات اﻟ

ﺼﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ :و ﻘﺼﺪ ﺎ ا ﺼﺎﺋﺺ اﻟ

 اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﳌﺘﻐ ات دارﺔ :ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و

ﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ن واﳌﺪراء؛

ﺪاف و ﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﺪى ﻣﺴﺎ ﻤ ﺎ

ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ
واﻟﺸ ﻞ اﳌﻮا ﻳ ﺺ ﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ:
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ
اﳌﺪﻳﺮوﺳﻠﻮﻛﮫ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن
وﺳﻠﻮﻛ ﻢ ا ﻤﺎ

ﺼﻴﺔ
ﺴﺎ ﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜ
)ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ(

اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴ ﻴﺔ
اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ

ج -ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ :وﺟﮫ ﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء دارة اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻨﻈﺮﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋ أ ﺎ ﺗﻤﺜﻞ إﻟﻐﺎء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺎت
دار ﺔ اﻟ ﺳﺒﻘ ﺎ ﻃﺎﳌﺎ أن اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﳌﺤﻴﻄﺔ ،واﻟ

ﻴﺢ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﻓ ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﺔ ﺗﺤﺚ

اﳌﺪﻳﺮ ﻋ أن ﻳﺨﺘﺎرﻣﻦ ﺑ ن اﻟﻨﻈﺮ ﺎت دارﺔ ﺗﻠﻚ اﻟ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻈﺮوف أﻛ ﻣﻦ ﻏ ﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻌﺎب ﻋ
ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﺔ أ ﺎ أﻋﻄﺖ ﻗﺪرا ﻛﺒ ا ﻣﻦ ا ﺮﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ،ﻏ أ ﺎ ﺳﺎ ﻤﺖ
ﺑﻄﺮﻘﺔ ﻏ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪراء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﳌ رات و ﻋﺬار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸﻞ.
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ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 -4ﻧﻤﻮذج دارة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ:
أ -ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻈﺮﺔ ) (Zاﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ :اﻋﺘﻤﺪ أﺳﻠﻮب دارة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺒﺎدﺋﮫ وﻣﻔﺎ ﻴﻤﮫ ﻋ ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ن

ﻷﻓ ﺎر  Mc Gregorﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﺔ  ،X,Yوﻗﺪ ﺑﺮ ﻨﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ )(J

دارة ﻋ ﻣﺪى ﻧﺠﺎﺣ ﺎ ﻣﻦ

وﺻﻨﺎ  ،وﺣﺎوﻟﺖ ﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻐﺮ ﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت

ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ
ّ
اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺮﻜﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﻻ أ ﺎ ﻓﺸﻠﺖ

ذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎ ﻲ ا ﺎﺻﺔ ،وﻣﻨﮫ

ﻧﻔ ﻢ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ) (Jﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻴﺎﺑﺎن ،و ﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻴﺎﺑﺎ ﻲ William
) OUCHIأﻣﺮ ﻲ ا ﺴﻴﺔ ،ﻳﺎﺑﺎ ﻲ ﺻﻞ( ﺳﻨﺔ 1981إ إﺟﺮاء دراﺳﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ إدﺧﺎل ﻌﺪﻳﻼت ﻋ ﻧﻈﺮﺔ
) (Jﻟﺘﺼﺒﺢ ﺻﺎ ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺮﻜﻴﺔ ) (Aوأﻃﻠﻖ ﻋ ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻧﻈﺮﺔ Z
وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺰج ﺑ ن ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮذﺟ ن اﻟﻴﺎﺑﺎ ﻲ ) (Jو ﻣﺮ ﻲ ) (Aاﺳﺘﺨﻠﺺ  Ouchiﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟ ن ) ، (Zوﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذﺟ ن اﻟﺴﺎﺑﻘ ن:
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻴﺎﺑﺎ ﻲ )(J
 .1اﻟﺼﻔﺔ ﺳﺮﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ وﺣﺪة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ
 .2أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ا ﻤﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون
ﺑ ن اﻟﻌﺎﻣﻠ ن
 .3اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻌﺎﻣﻞ دارة ﻣﻊ اﳌﺮؤوﺳ ن
 .4اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارﺑﺼﻔﺔ ﺸﺎرﻛﻴﺔ
 .5ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮاد
 .6ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮاﺳﻊ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺮ ﻲ )(A
 .1ﺘﻤﺎم ﺸﺆون اﻟﻔﺮد ﻛﻤﻮﻇﻒ
 .2اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
 .3اﻟ ﻗﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺴﺮﻋﺔ وا ﺔ
 .4اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
 .5اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﺼ ﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
 .6اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻀﻴﻖ
 .7ﺷﺮاف ﻳ ﻮن ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟ ن )(Z
 .1اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺪى ا ﻴﺎة :ﺑﻤﺎ ﻳﻨ روح وﻻء ﻓﺮاد ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼ ﺔ اﳌﺸ ﻛﺔ ﺑ ن اﻟﻄﺮﻓ ن
 .2اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟ ﻗﻴﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ :ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﻟﻼزم ﻗﺒﻞ اﻟ ﻗﻴﺔ إ ﻣﻨﺼﺐ أﻋ
 .3ﻋﺪم اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﺴﺎراﻟﻮﻇﻴﻔﻲ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﻳ ﻨﻘﻠﻮن ﺑ ن ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ
 .4ﺘﻤﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔ ن :ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ،ﻧﻘﻞ ،ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ...
ﻴﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 .5اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﻼل ﻟ ام ﺑﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻌﻤﻞ ا ﻤﺎ
ﺸﺎرﻛﻴﺔ :ﻣﻦ
 .6اﺗﺨﺎذ اﻟﻘ
اﻟﻴﺎﺑﺎ ﻲ
ارﺑﺼﻔﺔﻧﻤﻮذج Z
اﻟﺸﺮ ﻞ رﻗﻢ:
ب -ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﺔ دارة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ :ﻳﺮى ﻌﺾ رواد دارة أن ﻧﻈﺮﺔ دارة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻘﻂ
اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻨﺎﺻﺐ ا ﺴﺎﺳﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻣﺨﺘﺼﺮ دروس ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪﺧﻞ ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
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الوظائف

الفصل الثالث:
اإلدارية
أوال :وظيفة التخطيط

 -1مفهوم التخطيط :يعرف  Fayolالتخطيط بأنه التنبؤ بما سيكون عليه املستقبل مع االستعداد ملواجهته
ويتضح من تعريف  Fayolأن التخطيط يقوم على عنصرين أساسيين هما:
➢ التنبؤ باملستقبل :حيث تعتمد الخطط املوضوعة على االفتراضات والتقديرات التي تتوقع املنظمة حدوثها؛

➢ االستعداد للمستقبل :ويعتمد ذلك على مدى توفر املعلومات واإلحصائيات والتقديرات والتي تساهم في
مواجهة التغيرات املستقبلية
 -2خصائص التخطيط :انطالقا من التعاريف سابقة الذكر ،يمكن استخالص ما يلي:
✓ إن التخطيط يسبق أي عمل إداري؛
✓ التنبؤ يعتبر الدعامة األساسية للتخطيط ألنه يرصد املتغيرات البيئية املؤثرة في نشاط املنظمة ويحاول
التعرف على اتجاهاتها املستقبلية ؛
✓ التخطيط يركز على األهداف ،حيث أنه يسعى إلى بذل الجهود الالزمة لتسهيل عملية انجاز األهداف؛
✓ إن التخطيط عملية مستمرة ،فهو ال يتوقف ما دام هناك أهداف لم تتحقق.
 -3أهمية التخطيط :تكمن أهمية التخطيط في كونه العملية التي تسمح بتحديد األهداف املرجوة والوسائل
واإلمكانيات األكثر مالئمة من أجل:
➢ 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
 -4مقومات نجاح التخطيط :لكي تتمكن املنظمة من االستفادة بشكل أمثل من التخطيط البد من التركيز
على أهم العناصر التي تسهم في نجاح التخطيط ومن أهم هذه املبادئ واملقومات نجد:
➢ الشمولية :بمعنى تغطية الخطة لكافة املجاالت والنشاطات داخل املنظمة؛
➢ الو اقعية :بمعنى أن تكون ضمن اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة؛
➢ املرونة :بمعنى استجابتها للظروف املحيطة وقابليتها للتغيير والتعديل؛
➢ املزج بين املركزية والالمركزية بدرجة متناسبة :من خالل إنشاء هيكل تنظيمي يالئم توزيع السلطات
واملسؤوليات التي تضمن تنفيذ الخطط والرقابة عليها؛
➢ إلزامية الخطة :بمعنى أن تكون ملزمة لجميع األطراف داخل املنظمة؛
➢ التناسق بين األهداف والتكامل بين الخطط الفرعية وجعلها في خدمة األهداف الرئيسية للمنظمة؛
26

مطبوعة في مقياس مدخل إلدارة األعمال
حوحو

إعداد الدكتور :مصطفى

الوظائف

الفصل الثالث:
اإلدارية
➢ االستمرارية في املتابعة والتقييم

 -5مراحل (خطوات) التخطيط :تمر عملية التخطيط بخمس مراحل أساسية يمكن تلخيصها في ما يلي:
 -1-5تحديد األهداف :تمثل األهداف الغايات التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها والوصول إليها،
 -2-5وضع الفروض التخطيطية :هذه الفروض ذات أهمية كبيرة ألنها تمثل املستقبل الذي على أساسه
سوف توضع الخطط؛
 -3-5تحديد البدائل وتقييمها :حيث يجب على من يقوم بالتخطيط في هذه املرحلة القيام بتحديد البدائل
املختلفة املتاحة أمامه من خالل إعداد تنبؤات دقيقة من أجل املفاضلة بين البدائل؛
 -4-5اختيار الخطة املقترحة واملو افقة عليها :فالخطة املقترحة تحتاج إلى إقرار رسمي من اإلدارة العليا
واملوافقة عليها من أجل البدء في التنفيذ.
 -5-5تنفيذ الخطة ومتابعتها :بعد إقرار الخطة واإلعالن عنها تقوم الجهات املسؤولة بعمليات التنفيذ للخطة
كل حسب مسؤولياته بناء على مراحل التنفيذ والبرامج الزمنية لكل مرحلة
 -6أنواع الخطط :يمكن تقسيم التخطيط وفقا للمجموعات التالية:
أ -التخطيط حسب املجاالت الرئيسية لإلدارة :ويندرج تحت هذا النوع من التخطيط ما يلي:
❖ الخطط القومية :هي الخطط التي تضعها أجهزة الدولة في هيئة خطط مركزية أو جهاز تخطيط مركزي،
وتستهدف هذه الخطط املصلحة العامة للمجتمع؛
❖ خطط منظمات األعمال :وهي تتعلق بالخطط التي تضعها منظمات األعمال القائمة بالفعل أو من أجل
تأسيس منظمات جديدة.
ب -التخطيط حسب املدى الزمني :يمكن تقسيم التخطيط وفق هذا املعيار إلى:
❖ التخطيط طويل األجل :تفوق مدته الزمنية الخمس سنوات ويحتاج إلى الكثير من املعلومات والدراسات
والتنبؤات نظرا للتغيرات املحتملة خالل املدة التي يغطيها هذا النوع من التخطيط؛
❖ التخطيط متوسط األجل :يعتبر التخطيط متوسط األجل تفصيال للخطط طويلة األجل ،وتتراوح مدته
من سنة إلى خمس سنوات وتعتبر أقل عرضة للتغيير مقارنة بالخطط طويلة األجل؛
❖ التخطيط قصير األجل :هو الذي ال تتجاوز مدته سنة واحدة ،وهو تفصيل للتخطيط متوسط األجل
وهو يعتبر أكثر دقة من الخطط املتوسطة والطويلة.
ج -التخطيط حسب مجال النشاط :يمكن أن يقسم حسب وظائف املنظمة إلى ما يلي:
❖ التخطيط املالي :يتعلق باالستثمارات املالية التي ستقوم بها املنظمة خالل فترة زمنية مستقبلية ،وهو
يهدف إلى تنظيم املوارد املالية الضرورية واملتوفرة لدى املنظمة لسد احتياجات التمويل؛
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❖ تخطيط املوارد البشرية :يعني التنبؤ باحتياجات املنظمة من القوى العاملة خالل املستقبل لتسيير
مختلف أنشطتها؛
❖ تخطيط اإلنتاج :يهدف إلى تحقيق التوازن بين حجم إنتاج السلعة والطلب عليها وكذلك تنظيم خطوات
العملية اإلنتاجية خالل فترة زمنية محددة وفقا ملعايير واضحة وبأقل تكلفة ممكنة؛
❖ التخطيط السلعي :ويشمل ذلك تحديد نوعية وكمية السلع املنتجة وتصميمها وعالمتها التجارية
د -التخطيط حسب نطاق التأثير(املستوى اإلداري) :يكون في ثالث أنواع كما يلي:
❖ التخطيط االستراتيجي :يهتم بتحديد الخطط طويلة األجل ويحدد الصورة التي تريد إدارة املنظمة أن
تكون عليها مستقبال.
❖ التخطيط التكتيكي :يسمى كذلك بالتخصص ي ويوضع ملساعدة اإلدارة على السير في تخطيطها
االستراتيجي وتحقيق أهدافه فهو يشمل كافة مجاالت العمل كالتسويق واإلنتاج وغير ذلك؛
❖ التخطيط التشغيلي :يقوم هذا النوع من التخطيط بوضع التفاصيل الدقيقة الخاصة بتنفيذ الخطط،
فهو يهتم بالجزئيات ومجريات العمل اليومية.
 -7معوقات وصعوبات التخطيط :بالرغم من التطورات التي شهدها مجال التخطيط والتي ساهمت في زيادة
ا
فعاليته ،إال أن هناك بعض املعوقات التي قد تحد من فعاليته ومن أهمها:
➢ سرعة التغيير :وهو ما يجعل عملية التخطيط صعبة وغالبا ما يضطر املسيرون إلى وضع تعديالت على
الخطط للتكيف مع املتغيرات وهو ما قد يترتب عنه مضاعفة الجهود والتكاليف؛
➢ صعوبة وضع التقديرات الصحيحة والدقيقة :فالتقديرات مجرد تخمينات أو تنبؤات قد تتحقق أو ال،
فهناك بعض األحداث ليس من السهل التنبؤ بها كالتغير في أذواق املستهلكين أو دخول منافسين جدد؛
➢ عدم املرونة :كثيرا ما توجد عوامل داخل املنظمة تحول دون بلوغ األهداف املسطرة نتيجة لسلوكات
األفراد داخل املنظمة وهي من الصعب تغييرها؛
➢ قلة االلتزام بالتخطيط :ليس جميع املسيرين مهتمين بالتخطيط طويل األجل نظرا لصعوبة التنبؤ
باملستقبل وتكاليفه الباهظة ،وهكذا تضيع الكثير من الفرص على املنظمات؛
➢ مقاومة التغيير :إن التخطيط وظيفة إدارية تنشد التغير الدائم وهذا ما قد ال يروق للكثيرين داخل
املنظمة الذين يقاومون التغيير حفاظا على مواقعهم وسلطاتهم ألنهم يرفضون التجديد و االبتكار؛
➢ التكاليف الباهظة للتخطيط :فالتخطيط يحتاج إلى مخصصات مالية وإلى جهد ووقت لتجسيده .
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ثانيا :وظيفة التنظيم

 -1تعريف التنظيم :يعرف  Fayolالتنظيم بأنه إمداد املنظمة بكل ما يساعدها على تأدية مهامها من املواد
األولية واملالية والبشرية ،كما تستلزم هذه الوظيفة من املدير إقامة العالقات بين األفراد ،كما يعرف بأنه
عملية تحديد املهام التي يراد أداؤها وتجميعها والتقسيمات اإلدارية الالزمة والعالقات وأنماط االتصال وتوزيع
املسؤوليات الواجبات وتفويض السلطات ألداء املهام بغرض تحقيق األهداف.
 -2عناصرالتنظيم :يالحظ مما سبق أنه لكي يوجد تنظيم فال بد من توفر عناصر أساسية هي:
✓ املهام التي تمارسها املنظمة لتحقيق أهدافها؛
✓ األفراد العاملون في املنظمة باختالف مستوياتهم اإلدارية والفنية؛
✓ اإلمكانيات املوارد املتاحة للمنظمة؛
✓ الهيكل أو أسلوب توزيع األفراد وعالقاتهم وخطوط االتصال؛
✓ االختصاصات والسلطات واملسؤوليات املرتبطة بكل موظف
 -3أهمية التنظيم :تكمن أهمية التنظيم في النقاط التالية:
➢ يحدد التنظيم واجبات ومسؤوليات واختصاصات كل فرد داخل املنظمة ويقض ي على االزدواجية؛
➢ يحقق التنظيم أفضل استخدام للموارد املالية والطاقات البشرية املتاحة للمنظمة؛
➢ يحدد اإلطار العام لالتصال وعالقات العمل ،ويوجه كافة الجهود البشرية نحو تحقيق األهداف املشتركة
➢ يحقق التقسيم السليم للعمل والتنسيق الفعال بين مختلف الجهود الفردية والجماعية بما يقلل من
الصراعات وضياع الجهد؛
➢ يسهل مهمة الرقابة من خالل الوقوف على االنحرافات وتصحيحها قبل استفحالها؛
 -4مبادئ التنظيم :حدد  URWICKعدة مبادئ أساسية للتنظيم نجملها فيما يلي:
➢ مبدأ وحدة الهدف :فلكل وحدة إدارية مهمة محددة بصفة دقيقة وتؤدي إلى تحقيق األهداف العامة؛

➢ مبدأ التخصص :فيجب على كل وحدة أو قسم أن تخصص في مهمة محددة دون تنفيذ هذه املهام يجب أن
يكون من طرف أشخاص مؤهلين؛
➢ مبدأ التنسيق :يلعب هذا املبدأ دورا أساسيا خصوصا وأن أنشطة املنظمة تكون مترابطة فيما بينها ،حيث
يجب على كل األقسام أن تعمل بشكل متناسق حتى تضمن للمنظمة تحقيق أهدافها؛
➢ مبدأ مركزية السلطة وتفويضها :حيث أن تنفيذ املهام يقتض ي أن يكون للمرؤوسين رئيسا يشرف عليهم
ويسهر على تنظيم املوارد وهذا دون إهمال أهمية تفويض السلطة؛
➢ مبدأ املسؤولية :فتفويض السلطة يقتض ي أن كل األشخاص مسؤولين داخل املنظمة بقدر سلطاتهم؛
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➢ مبدأ التوازن :فيجب أن يكون هناك توازن بين السلطة واملسؤوليات؛

➢ مبدأ التسلسل الرئاس ي :يقصد به مجموع األفراد الخاضعين لسلطة املسؤول األعلى؛ ويدخل في نطاق
ذلك مبدأ قصر خط السلة بمعنى تقليص املسافة اإلدارية بين أعلى رئيس وأدنى مرؤوس؛
➢ مبدأ االستمرارية :فيجب على املسيرين ضمان أ ان الهيكل التنظيمي يتوافق واألهداف املحددة وتضمن
استمرارية املنظمة مستقبال؛
➢ مبدأ املرونة :بمعنى إمكانية التنظيم على استيعاب التغيرات دون الحاجة إلى إعادة التنظيم؛
 -5أنواع التنظيم :هناك نوعان من التنظيم يعمالن جنبا إلى جنب في أي منظمة هما التنظيم الرسمي
والتنظيم غير الرسمي:
فيهتم التنظيم الرسمي بالهيكل التنظيمي وتحديد العالقات واملستويات اإلدارية وتقسيم املهام
واملسؤوليات كما وردت في الوثيقة القانونية التي بموجبها تأسست املنظمة.
وبخصوص التنظيم غير الرسمي فهو ينشأ ضمن التنظيم الرسمي ويتكون من الجماعات اإلنسانية التي
تنشأ بطريقة عفوية كنتيجة لسوء معاملة الرئيس مثال أو لعدم قدرته على توجيه املرؤوسين نحو تحقيق
أهداف املنظمة.
 -6الهياكل التنظيمية:
 -1-6تعريف الهيكل التنظيمي :يعرف الهيكل التنظيمي بأنه النظام الذي تحدد في إطاره املهام والعالقات بين
الوحدات التنظيمية ،فالهيكل التنظيمي يلعب دورا أساسيا في عمليات تنفيذ استراتيجيات املنظمة.
 -2-6العوامل املؤثرة في الهيكل التنظيمي :ال يوجد هيكل تنظيمي مثالي للتطبيق داخل أي منظمة باعتبار أن
الهيكل التنظيمي يعتمد في تصميمه على جملة من العوامل واملؤثرات ومن أهم هذه العوامل نجد:
✓ حجم املنظمة :فعندما يكون حجم املنظمة كبيرا فهي تحتاج إلى هيكل تنظيمي كبير والعكس صحيح؛
✓ دورة حياة املنظمة :فإذا كانت هذه الدورة قصيرة ومحدودة فالهيكل التنظيمي املناسب لها يجب أن يكون
بسيطا ،وإذا كان متوقعا أن يكون عمرها طويال مثل املشاريع الكبيرة فيكون لها هيكل تنظيمي أكبر؛
✓ درجة التخصص :يتأثر الهيكل التنظيمي بدرجة التخصص ،فكلما كانت درجة التخصص املطلوبة كبيرة
فيتطلب ذلك هياكل تنظيمية تفصيلية ومعقدة والعكس صحيح؛
✓ التكنولوجيا املستخدمة في املنظمة :حيث للتكنولوجيا دورا هاما في تصميم الهيكل التنظيمي املناسب،
فكلما زاد تعقيد التكنولوجيا املستخدمة زاد الهيكل التنظيمي تعقيدا حتى يستجيب للتغيرات الجدية؛
✓ مكان عمل املنظمة :فاملنظمة التي تتوزع جغرافيا تحتاج إلى هياكل تنظيمية موسعة في شكل فروع أو
منظمات عابرة للقارات؛
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 -3-6أنماط الهياكل التنظيمية :يمكن أن تصنف الهياكل التنظيمية إلى نوعين :الهياكل الكالسيكية
(التقليدية) والهياكل الحديثة.
 -1-3-6الهياكل التقليدية :ليس املقصود بذلك أنها قديمة ولكن املقصود هو أنها معروفة مند زمن بعيد
وتستخدم في العصر الحالي ،ومن أهم هذه األنواع نجد:
❖ الهيكل الوظيفي :هو أقدم الهياكل التنظيمية املعروفة ،ويقوم على أساس تجميع الوظائف واملجموعات
واألفراد وفقا لتشابه خبراتهم وطبيعة مهامهم ،وفيما يلي أمثلة لهذا الهيكل:
❖ الهيكل التنظيمي على أساس األقسام :هو الذي تقام فيه األقسام بسبب ضخامة حجم املنظمة،
فتجميع الوظائف واملهام يكون على أساس مخرجات هذه األقسام
❖ الهيكل التنظيمي املصفوفي :يجمع هذه النمط بين الهيكل الوظيفي ونمط األقسام بهدف االستفادة من
مزاياهما وتفادي عيوبهما ،ويتجسد ذلك من خالل مصفوفة تسمح بوجود فرق عبر األنشطة املختلفة لتدعيم
أنشطة مختلفة
 -2-3-6الهياكل التنظيمية الحديثة :مع الترابط االقتصادي بين دول العالم والعوملة تحولت املنظمات إلى
أنظمة مفتوحة وأكثر مرونة لغرض االستجابة ملتغيرات البيئة ،وهذا ما أدى إلى تطوير هياكل تنظيمية قادرة
على االستجابة لهذه التغيرات ،وفيما يلي أهم أنواع الهياكل التنظيمية الحديثة:
➢ هيكل فرق العمل :في هذا النوع من التنظيم تقوم املنظمة بإنشاء فرق عمل يعهد إليها مسؤوليات حل
املشاكل التي تواجهها املنظمة واتخاذ القرارات الالزمة ،ويوجد عادة في املنظمات فرق دائمة على مختلف
املستويات كما توجد فرق مؤقتة تتشكل إلنهاء مهمة ما محددة سلفا
➢ الهيكل الشبكي :هو نوع من أنواع التنظيم الذي تلجأ إليه الشركات متعددة الجنسيات ،وفي هذا النوع من
التنظيم تقوم املنظمة بإسناد وظائف رئيسية منها إلى منظمات مستقلة كأن تقرر املنظمة األم مثال إسناد
وحدات التسويق إلى منظمات .
ثالثا :وظيفة التوجيه ومقوماتها :القيادة ،االتصال والتحفيز.
 -1تعريف التوجيه :يمكن تعريف التوجيه بأنه الوظيفة اإلدارية التي تنطوي على قيادة األفراد واإلشراف
عليهم وإرشادهم وتحقيق التنسيق بين قدراتهم من أجل تحقيق هدف مشترك ،ويعتبر املدير أو القائد هو
الشخص املسؤول عن إنجاز العمل الذي ينفذ عادة عن طريق الغير.
 -2مبادئ التوجيه :تكمن مبادئ التوجيه في العنصرين املواليين:
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➢ مبدأ تجانس األهداف :ففعالية التوجيه تتوقف على مدى تجانس أهداف الفرد مع أهداف املنظمة،
ويمكن تحقيق هذا املبدأ عن طريق نظام الحوافز السليم؛
➢ مبدأ وحدة الرئاسة :ين ا
ص هذا املبدأ على أنه ينبغي أال يكن الفرد مرؤوسا ألكثر من رئيس واحد وذلك
منعا لالحتكاك ،حيث يعمل هذا املبدأ على تجنب تقسيم الوالء ومشكالت األولوية.
 -3أسس التوجيه :يعتبر التوجيه بمثابة القلب النابض في إدارة املنظمة ويشمل كل ما يستعمله املدير للتأثير
في سلوك مرؤوسيه ،وعليه فإن أسس التوجيه تستند بشكل عام على ما يلي:
✓ 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؛
✓ تزويد املرؤوسين بإرشادات واضحة تدلهم على طرق ووسائل إنجاز مهامهم وأن تتناسب هذه التوجيهات مع
ظروف العمل ،إضافة إلى تحديد مراكز السلطة وضرورة التنسيق بين فرق العمل؛
✓ تحفيز األفراد على إنجاز مع هو مطلوب منهم؛
✓ االلتزام بنظام التحفيز وتقدير األفراد
 -4مقومات التوجيه :كما سبق القول؛ فإن للتوجيه ثالث ركائز أساسية هي :القيادة؛ االتصال والتحفيز.
وتكون هذه الركائز متداخلة فيما بينها ويصعب تحديد الخطوط الفاصلة بينها.
 -1-4القيادة:
 -1-1-4تعريف القيادة :يمكن تعريف القيادة بأنها عملية التأثير على شخص أو مجموعة وتوجيههم وتحفيزهم
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
 -2-1-4خصائص القائد الناجح :هناك بعض الصفات العامة التي تميز القادة عن غيرهم ومن أهممها:
• يتمتع القائد بمستوى عال من الذكاء ،وقوة الشخصية وكذلك الطموح؛
• يتمتع القائد بتفكير واسع وسداد في الرأي وكذلك طالقة اللسان وحسن التعبير؛
• يتمتع باالتزان العاطفي والنضج العقلي والتحليل املنطقي
 -3-1-4أساليب القيادة :يمكن تقسيم القيادة وفقا ألسلوب ممارستها إلى أربع أنماط هي:
➢ القيادة األوتوقراطية (االستبدادية) :يطلق على ممارسها صفة الرئيس بدال من القائد باعتباره شخصا
مستبدا يتحكم في مرؤوسيه وال يشاركهم الرأي ويفرض عليهم األوامر دون نقاش
➢ القيادة الديمقراطية :وفيها يقوم القائد باستشارة مرؤوسيه وإشراكهم في اتخاذ القرارات وتفويض سلطته
لهم وتكون مهمته تنظيمية أكثر منها توجيهية ويتسم هذا النوع بالحرية في املمارسة
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➢ القيادة غير املوجهة (التكنوقراطية) :ينجح هذا النوع من القيادة عندما يتعامل القائد مع ذوي املستويات
العلمية والكفاءات العالية ،حيث يتنازل املدير ملرؤوسيه عن سلطة اتخاذ القرار ويصبح في حكم املستشار،
فهو ال يسيطر عليهم وال يحاول التأثير عليهم؛
 -5-1-4املهام األساسية للمديرالقائد :يمكن تقسيم هذه املهام مهام رسمية تنظيمية ومهام غير رسمية:
➢ املهام الرسمية التنظيمية :وتتلخص في املهام الرئيسية للمدير واملتمثلة في مختلف الوظائف من تخطيط
وتنظيم وتنسيق بين مختلف أطراف العمل واتصال وكذلك الرقابة؛
➢ املهام غير الرسمية :وتعتمد بشكل كبير على شخصيته وأسلوبه في التعامل مع اآلخرين ،حيث لهذه املهام
دور كبير في تحقيق أهداف املنظمة وتطوير قدرات العاملين
 -2-4االتصال :يمثل االتصال عصب الحياة في املنظمة الحديثة حيث يمض ي أغلب املدراء وقتهم أثناء
املمارسة اإلدارية في عمليات االتصال سواء مع أطراف داخلية أو خارجية ،حيث أن أغلب املشاكل املثارة داخل
املنظمة يكون سببها هو ضعف االتصال أو سوء إيصال املعلومة.
 -1-2-4تعريف االتصال :هو عملية تبادل اآلراء واملعلومات من أجل إحداث تفاهم متبادل بين أفراد املنظمة،
وبالتالي فهو الوسيلة التي يمكن بواسطتها توحيد الجهود الجماعية من أجل تحقيق األهداف املرجوة

 -2-2-4أهداف االتصال :لالتصال أهدافا متنوعة ترمي في مجملها إلى توصيل املعلومات من شخص آلخر،
وتكمن أهداف االتصال الجيد فيما يلي:
➢ تعريف أعضاء الفريق وأعضاء املنظمة بمهامهم ونقل التعليمات من الرئيس إلى املرؤوسين؛
➢ التنسيق بين مختلف أوجه النشاط داخل املنظمة؛
➢ توصيل املعلومات باختالف أنواعها إلى الرؤساء كي يستعينوا بها في عملية اتخاذ القرار؛
➢ نقل وجهات نظر العاملين تجاه األوامر الصادرة لهم إلى مرؤوسيهم ؛
➢ تقص ي رأي املجتمع بصفة عامة حول نشاط املنظمة والعمل على تكوين صورة جيدة عنها لدى كافة
املتعاملين مع املنظمة
 -3-2-4عناصرعملية االتصال :تتكون عملية االتصال من العناصر األساسية التالية:
➢ املرسل :هو الشخص الذي يقدم معلومات أو يبدي فكرة أو مالحظة أو يصدر أمرا وقد يكون رئيسا أو
مرؤوسا أو في نفس املستوى؛
➢ الرسالة :هي مضمون االتصال التي تحتوي على املعلومات املراد نقلها وتوجه من املرسل إلى املستقبل؛
➢ املستقبل :هو الشخص الذي يستقبل الرسالة ويفك رموزها ويحولها إلى أفكار ،وقد يكون فردا أو جماعة؛
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➢ الوسيلة أو قناة االتصال :هي الوسيلة التي ترسل من خاللها الرسالة ،وتختلف باختالف نوع الرسالة فمنها
ما هو سمعي أو شفهي ،حيث أن اختيارها يتوقف على نوع االتصال؛
➢ التغذية العكسية (االستجابة) :يقصد بها إعادة إرسال الرسالة من املستقبل إلى املرسل وتأكيده من أنه
فهمها فيالحظ املرسل مدى تقبل املستقبل للرسالة ودرجة استجابته لها
ويمكن تجسيد ذلك من خالل الشكل التالي
املرسل

الرسالة

املستقبل
استالم  +حتليل +

فكرة  +ترميز
التغذية العكسية

استجابة

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

❖ االتصاالت الرسمية :هي التي تحدث من خالل خطوط السلطة الرسمية املعتمدة بموجب اللوائح
والقوانين وتنقسم إلى ثالث أنواع وفقا ملا يلي:
➢ االتصاالت العمودية :وبدورها تنقسم إلى نوعين:
✓ اتصاالت نازلة :هي التي تتدفق من أعلى التنظيم إلى أسفله ،وتهدف إلى نقل األوامر والتعليمات حيث يكون
الهدف منها توجيهيا؛
✓ اتصاالت صاعدة :هي الصادرة من املرؤوسين إلى املدير ،وتضم نتائج تنفيذ املهام وشرح التقارير والشكاوى

➢ االتصاالت األفقية :هي االتصاالت الجانبية التي تتم ما بين األفراد في نفس املستوى اإلداري ويعزز هذا
النوع من االتصال العالقات التعاونية؛
❖ االتصاالت غير الرسمية :فقصور االتصال الرسمي من شأنه أن يؤدي إلى تنامي االتصاالت غير الرسمية،
فقد يشمل هذا االتصال الحقائق الكاملة أو الجزئية أو املحرفة أو حتى اإلشاعات ويتكون هذا االتصال من
شبكة واسعة النطاق.
 -5-2-4خصائص نظام االتصال الفعال :يمكن حصرها فيما يلي:
➢ املعرفة التامة باملعلومات والتوجيهات املراد إيصالها للغير؛
➢ الثقة في مصدر الرسالة ،وأن تتضمن الرسالة الصراحة والثقة املتبادلة ما بين املرسل واملستقبل؛
➢ أن تكون وسيلة االتصال مناسبة وبلغة يفهمها املستقبل ،ويفضل ضرب األمثلة واالستعانة باألشكال
والرسوم البيانية؛
➢ يفضل قدر املستطاع أن تعالج الرسالة موضوعا واحدا مما يسهل الفهم الدقيق ملحتواها؛
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➢ ينبغي اختيار الوقت املالئم إلرسال الرسالة؛
➢ يجب أن يقف موجه الرسالة على رد فعل املستقبل حتى يكتمل االتصال في الجانبين.

 -6-2-4معوقات عملية االتصال :توجد عدة معوقات تحول دون نجاح عملية االتصال من أهمها:
✓ اختالف اإلدراك بين املرسل واملستقبل :فقد تكون للكلمات الواردة في الرسالة معان مختلفة بحيث يفهمها
املستقبل بشكل مغاير ملا أراده املرسل؛
✓ تباين الخصائص بين املرسل واملستقبل :فالخصائص الفنية والسلوكية قد تحول دون الفهم الجيد
للمحتوى؛
✓ سوء التنظيم :فالتنظيم الذي ال يقوم على أساس سليم تكون خطوط االتصال فيه غير واضحة أو بعد
املسافة اإلدارية بين املرسل واملستقبل كلها عوامل تؤدي إلى تحريف املعلومات؛
✓ كثرة املعلومات أو نقصها عما ينبغي :فتضمين الرسالة الواحدة لكم هائل من املعلومات قد يربك
املستقبل ،كمال أن شح املعلومات الواردة في الرسالة يضعف فعاليتها؛
✓ العوائق النفسية :تتمثل في نقص االستعداد النفس ي عند املستقبل لتلقي الرسالة كاتصافه بالتسرع
فيرفض الرسالة أو تكون درجة استجابته محدودة .
 -3التحفيزوالدافعية:
 -1-3مضمون التحفيز والدافعية :تعتبر الدوافع والحوافز من املؤثرات األساسية التي تلعب دورا حيويا في
سلوك األفراد ومن خاللها يمكن خلق الرغبة لديهم في األداء ،وقد فرق علماء السلوك التنظيمي بين الدافعية
والحوافز ،فالدافعية هي محرك داخلي للسلوك اإلنساني وتنبع من ذات الفرد إلشباع حاجات محددة ،في حين
أن الحوافز هي املؤثرات الخارجية التي تستخدمها اإلدارة إلثارة دافع األفراد من أجل إنجاز  -2-3.تعريف
التحفيز والدافعية :يعرف التحفيز بأنه مؤثر خارجي يحرك سلوك األفراد إلشباع حاجات معينة بغية تخفيف
حدة التوتر املصاحبة لنقص إشباع تلك الحاجات ،في حين تعرف الدافعية بأنها سلسلة من االستجابات تبدأ
بالحاجات التي يشعر بها الفرد وينتج عنها رغبات مما يؤدي إلى إحداث تغيير في سلوك الفرد بغية تحقيق رضاه
 -3-3أنواع الحو افز :يمكن تقسيم الحوافز إلى ما يلي:
❖ الحو افز املادية :تشمل املكافآت وزيادة األجور واملشاركة في األرباح والترقيات الوظيفية وتحسين ظروف
العمل املادية؛
❖ الحو افز املعنوية :هي عبارة عن عوامل غير ملموسة مثل املشاركة في اتخاذ القرارات وحسن املعاملة
وشهادات التقدير واالعتراف باالنجاز الناجح للفرد من قبل مسؤوليه؛
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❖ الحو افز الفردية :تختص بأفراد محددين داخل املنظمة مثل تقديم مكافأة ألفضل موظف (موظف
الشهر ،موظف العام )....؛
❖ الحو افز الجماعية :توجه الحوافز الجماعية إلثارة دوافع املجموعة ودعم مبادئ العمل الجماعي مثل
تخصيص جائزة ألفضل قسم أو أفضل إدارة؛
❖ الحو افز اإليجابية والحو افز السلبية :كما أن الحوافز إيجابية فيمكن أن تكون سلبية كذلك ،فاملكافأة
املالية تعتبر حافزا ماديا إيجابيا في حين أن الخصم من الراتب يعتبر حافزا ماديا سلبيا
رابعا -وظيفة الرقابة:
 -1تعريف الرقابة :ا
عرف  FAYOLالرقابة بأنها التأكد مما إذا كان كل ش يء يحدث طبقا للخطة املوضوعة
والتعليمات الصادرة وأن غرضها هو اإلشارة إلى نقاط الضعف واألخطاء بغرض معالجتها ومنع حدوثها مستقبال.

 -2أهمية الرقابة داخل املنظمة :تنبع أهمية الرقابة مما يلي:
➢ التأكد من حسن سير العمل وفقا ملا هو مخطط له؛
➢ الكشف عن املشكالت التي تعترض تنفيذ العمل قبل استفحالها ومعرفة أسبابها كما أنها تساعد في التنبؤ
باألخطاء واحتمال حدوثها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ملنع حدوثها؛
➢ شموليتها لكافة نشاطات املنظمة
 -3أهداف الرقابة :تهدف الرقابة إلى تحقيق ما يلي:
✓ قياس األداء وفقا للمعايير املحددة مسبقا لضمان تحقيق األهداف املرسومة؛
✓ ضمان تنفيذ الخطط ،حيث تسمح الرقابة بمتابعة التنفيذ؛
✓ كشف االنحرافات والعمل على تصحيحها
 -4خطوات العملية الرقابية :تحتوي عملية الرقابة على أربع مراحل أساسية وفقا ملا يلي:
❖ تحديد األهداف واملعاييرالرقابية :وضع املعايير التي تستند إليها املنظمة في قياس نتائج األداء.
❖ قياس األداء الفعلي :قياس األداء الفعلي وفقا املعايير املوضوعة ويجب أن يكون القياس دقيقا ملعرفة ما
تحقق بالضبط على أرض الواقع؛
❖ مقارنة النتائج باملعايير واألهداف :وفيها يتم تحديد مدى تطابق اإلنجاز الفعلي مع املعايير ،وبالطبع تظهر
االنحرافات ،فمنها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي حيث في هذه املرحلة يتم الكشف عن أسباب االنحرافات
والعمل على معالجتها؛
❖ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية :يتوجب من خاللها تصحيح األخطاء واالنحرافات التي اكتشفت في املرحلة
السابقة ،والعمل على تفاديها مستقبال من خالل إما التعديل في املعايير ومراجعة خطوات التنفيذ
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 -5أنواع الرقابة :يمكن تقسيم الرقابة وفق معايير متعددة في التصنيف ،وفي ما يلي أهم األنواع:
➢ الرقابة حسب املستوى :تكون وفقا لألنواع التالية:
✓ الرقابة اإلستراتيجية :تركز على فاعلية املنظمة في إطارها الكلي والوظائف الرئيسية ملعرفة أن
االستراتيجيات املوضوعة على هذه املستويات قد حققت أهدافها؛
✓ الرقابة الهيكلية :تهتم بكيفية انجاز مختلف عناصر الهيكل التنظيمي لوظائفها ومهامها للوصول إلى غاياتها؛

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

➢ الرقابة وفق موعد إجرائها :على أساس املعيار الزمني يمكن قسيم الرقابة إلى ثالثة أنواع هي:
✓ الرقابة الوقائية :يعمل هذا النوع على أساس التنبؤ بالخطأ اكتشافه قبل حدوثه؛
✓ الرقابة املتزامنة :يوتعمل على كشف الخطأ فور وقوعه والعمل تصحيحيه منعا لتفاقمه؛
✓ الرقابة الالحقة :يقارن فيها االنجاز الفعلي مع املعايير املوضوعة سلف بهدف تحديد االنحرافات منع
حدوثها مستقبال
➢ الرقابة وفق مصدرها :يمكن أن تصنف الرقابة وفق هذا املعيار إلى رقابة داخلية وخارجية:
✓ الرقابة الداخلية :بمعنى وجود قسم خاص داخل املنظمة يهتم بمهام الرقابة كقسم التدقيق الداخلي؛
✓ الرقابة الخارجية :بمعنى أن من يقوم بها هم أشخاص خارج املنظمة ،مثل مكاتب التدقيق املعتمدة
➢ الرقابة من حيث تنظيمها :تصنف الرقابة طبقا لهذا املعيار إلى ثالثة أنواع:
✓ الرقابة املفاجئة :هي التي تتم بصورة مفاجئة دون سابق إنذار من أجل مراقبة العمل وضبطه؛
✓ الرقابة الدورية :هي التي تنفذ وفق جدول زمني منتظم (يوميا ،أسبوعيا ،شهريا)...؛
✓ الرقابة املستمرة :تتم عن طريق املتابعة اإلشراف والتقييم املستمر ألداء العامل
➢ الرقابة حسب املجال :إن مجاالت الرقابة في املنظمة تحدد في إطار أربعة أنواع أساسية من املوارد هي:
✓ الرقابة على املوارد املادية :هي التي تمارس على املوارد املادية للمعمل مثل املخزون أو الجودة واآلالت؛
✓ الرقابة على املوارد البشرية :هي الرقابة على العاملين سواء تعلق بتقييم األداء أو التوظيف أو التكوين؛

✓ الرقابة على املعلوماتية :تشمل الرقابة على كافة البيانات واملعلومات في بيئة املنظمة؛
✓ الرقابة املالية :تتضمن متابعة كل ما يتعلق بالجوانب املالية في املنظمة
 -6خصائص نظام الرقابة الفعال :ليكون هذا النظام فعاال ومحققا لألهداف التي صمم من أجلها؛ فإنه
يجب أن يتميز بالخصائص التالية:
➢ التكامل :يجب أن يتكامل نظام الرقابة مع كافة جوانب العمل في املنظمة؛
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الوظائف

الفصل الثالث:
اإلدارية
➢ املرونة :يجب أن يكون النظام الرقابي قادرا على االستجابة ملتغيرات بيئة املنظمة؛
➢ الدقة :يجب التأكيد على دقة املعلومات وكفايتها؛
➢ التوقيت :يجب أن تأتي املعلومات في الوقت املناسب حتى ال تفقد قيمتها؛

➢ املوضوعية :يجب أن يعطي النظام الرقابي تفاصيل كمية ومحددة بدقة وخالية من كل الجوانب الذاتية
في التقييم والرقابة .
 -8مقاومة الرقابة وسبل التغلب عليها :ويمكن حصر أهم أسباب مقاومة الرقابة فيما يلي:
✓ الرقابة املبالغ فيها :فعندما يكون نظام الرقابة مركزا على جميع التفاصيل يصبح مزعجا للعاملين ،فنظما
الرقابة يجب أن يركز أساسا على ما يعرف بالنقاط الحرجة في العمل؛
✓ التركيز غير املناسب :فقد يكون تركيز النظام الرقابي أحيانا على املعايير الكمية الضيقة دون تحليلها
وتفسيرها كالتركيز مثال على زيادة املبيعات في املدى القصير؛
✓ مكافأة عدم الكفاءة :ومعناه أن تفهم اإلدارة ما تخفي املعايير والتفسيرات وليس األرقام بحد ذاتها كمعيار
للحكم على األداء وبالتالي أخذ القرار باملكافأة مع أن هذه األرقام قد تكون مغلوطة؛
✓ محاسبة مبالغ فيها :تسمح الرقابة للمدراء بمعرفة من إذا كان العاملون يتحملون مسؤولياتهم ،لكن
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
يتم ذلك من خالل مرحلتين:
األولى :تقوم على أساس تشجيع العاملين على املشاركة في جميع إجراءات ومراحل العملية التخطيطية
والتنفيذية والرقابية وهذا من خالل مشاركتهم في تحديد املعايير ومناقشتها؛
أما الثانية :فهي تطوير إجراءات لتدقيق العملية الرقابية واملعايير املحددة لألداء كلما حصلت مشكلة أو
تغير في البيئة التي تنشط فيها املنظمة حتى يكون هذا النظام مواكبا للتغيرات.
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