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ذع اؼبشًتؾ يعترب مقياس مدخل الدارة االعماؿ من اؼبقاييس اؼبهمة ابلنسبة لطلبة اجل .:تعريف عاـ ابدلقياس كأهدافه * 
   :كالذم من خبللو

تعريف الطلبة ابؼببادئ االساسية الدارة االعماؿ - 
تعريف الطلبة أبىم مدارس الفكر االدارم كركادىا - 
تعرؼ الطلبة على أىم كظائف االدارة - 

* .  ككل ىذا سوؼ يساعد الطلبة على يف اكتساب معارؼ نظرية اتىلهم ؼبمارسة االعماؿ االدارية يف اؼبؤسسات     
 .ادلكتسبات السابقة الالزمة للمقياس

  معارؼ يف النظرايت االقتصادية كاسهامات ركادىا، بعض اؼبعارؼ حوؿ ـبتلف اؼبصطلحات اؼبتداكلة يف العلـو 
.  .   االقتصادية

ىناؾ ؾبموعة من اؼبقاييس اليت يبكن االعتماد عليها كتربطها عبلقة ابؼبقياس مثبل مقياس : اؼبقاييس األخرل ذات العبلقة
   .مدخل لبلقتصاد، اتريخ الوقائع االقتصادية، علم اجتماع اؼبنظمات

     :الكفاءات ادلستهدفة ابدلقياس*
ادراؾ مفهـو ادارة االعماؿ كفبيزاهتا – 
 .  التعرؼ على اىم اسهامات مدارس الفكر االدارم- 
 .التعرؼ على كظائف االدارة كتبيُت أنبية كل كظيفة كعبلقتها دبختلف الوظائف االخرل– 
  يقدـ اؼبقياس يف شكل ؿباضرات زائد أعماؿ دبوجو حيث عدد احملاضرات يف االسبوع ؿباضرة :كيفية تقدمي ادلادة*

 ) أعماؿ موجهة يف االسبوع01+ ؿباضرة 01  )كاحدة ككذا ابلنسبة لبلعماؿ اؼبوجهة 

.     االطبلع على بعض اؼبراجع اؼبتعلقة ابؼبقياس:متطلبات من الطلبة*
.   مراجع متعلقة ابؼبقياس على مستول اؼبكتبة:سائل الالزمة للمقياسكاؿ*
 
 

 نمقٍبستعرٌف بب: انجزء األول
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.  2004رعد حسن الصرف، نظرايت االدارة كاالعماؿ، دار الرضا للنسر، دمشق، سوراي، – 
 قة التقييممطر

، أما ابلنسبة لبلعماؿ اؼبوجهة فتوجد بطاقة للتقيم 20هبرل امتحاف رظبي خاص ابحملاضرات يقيم بعبلمة تقدر ب 
 تفاصيلها يف اعبدكؿ اسفلو
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. 

 اغبضور كاؼبشاركة   06 .  .  .  .  .  . .

حبث    08 .  .  .  .  .  . .
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1

في حبنت وجىد أسبتزة مسبعذيه، يحشس كم أستبر بطبقت تقذمه ويبهغهب .Moodleويحمم في أسضيت مىدل ببنمقيبس يعبأ انبشوبمج مه قبم األستبر انمكهف 

 ... محبضشة أو تطبيق، خشجبث ميذاويت، امتحبوبث، : انهذف هى تسجيم مختهف األعمبل انبيذاغىجيت. نألستبر انمكهف نهتىسيق
2

نيس نهىشش، وإومب يذون فيه األستبر في كم حصت انمحتىي انمقذو فعهيب، وأي مالحظبث تخض مشكالث قذ تطشأ أو أعمبل  (انمتببعت)انعمىد األخيش 

 .بيذاغىجيت أخشي

برانمج زمين للمقياس  - اجلزء الثاين 
 15: البلزمة األسابيع عدد   45 :. للمقياس الساعي اغبجم: (Caneva)التكوين مشركع حسب

  .13 : كاالمتحاانت العطل رزانمة حسب اؼبتوفرة األسابيع عدد :فعليا
 2 ادلتابعة 1ادلخطط احملتول    األسبوع 

  االعماؿ الدارة اؼبفاىيمي االطار .  :الفصل عنواف 1 
 :   األساسية العناصر

 االعماؿ ادارة مفهـو
 االعماؿ ادارة ظهور اسباب-  
 االعماؿ ادارة خصائص- 
 االعاؿ ادارة يف اؼبهمة اؼبصطلحات بعض- 
 االدارية اؼبستوايت- 
 .  .  االخرل ابلعلـو االعماؿ ادارة عبلقة- 

     الثاين االسبوع + االكؿ األسبوع

   االدارم الفكر مدارس تطور :الفصل عنواف 2
 :  .  األساسية العناصر

: الكبلسيكية اؼبدرسة- 1
 العلمية االدارة- 
  االدارية اؼببادئ نظرية- 
  البَتكقراطية- 

     الرابع االسبوع+ الثالث االسبوع

   االدارم الفكر مدارس تطور :الفصل عنواف 3
 :   األساسية العناصر

: النيوكبلسيكية اؼبدرسة-  2
 االنسانية العبلقات مدرسة- 
 السلوكية اؼبدرسة- 

     السادس االسبوع+ اػبامس االسبوع

  .   االدارم الفكر مدارس تطور .  :الفصل عنواف 4
 :   األساسية العناصر

 اغبديثة النظرايت- 3
 النظم نظرية- 
 الكمية النظرية- 

 السابع االسبوع
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 اؼبوقفية النظرية- 
 Z نظرية- 

 االدارة كظائف :الفصل عنواف 5
 :   األساسية العناصر

 التخطيط كظيفة- 
 التنظيم كظيفة- 
 التوجيو كظيفة- 
 الرقابة كظيفة- 
 

 عشر الثالث االسبوع+ الثامن األسبوع من
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 : انفصم األول

 .اإلطبر انمفبهٍمً إلدارة األعمبل
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 .اإلطار ادلفاهيمي إلدارة األعماؿ: الفصل األكؿ
سنتطرؽ يف ىذه احملاضرة إىل مفهـو االدارة بتقدًن تعريفات ـبتلفة ؽبا، كما يناقش طبيعة االدارة من حيث ىي علم اـ 

فن، كنوضح يف ىذه احملاضرة أنبية اإلدارة كؾباالهتا، ابالضافة إىل اؼبدير كأىم اؼبستوايت االدارية كأخَتا التطرؽ إىل 
. عبلقة االدارة ابلعلـو االخرل 

: مفهـو االدارة- 1
تزخر كتب كمراجع االدارة ابلعديد من التعاريف، كذلك على حسب كجهة نظر الكتاب كؾباؿ عملهم كتركيز 

اىتمامهم، حيث يركز كل منهم على جانب معُت كيقدـ تفسَتات ـبتلفة حوؿ ىذا اعبانب، كيبكن ارجاع التعددية 
يف مفاىيم االدارة إىل عدـ كجود نظرية شاملة كعامة متفق عليها لبلدارة ، كاف االدارة تتعامل مع االنساف ذم الطبيعة 

: اؼبعقدة ، كيف ما يلي يتم استعراض بعضا من ىذه التعاريف مع ربديد النقاط اليت يركز عليها كل منها
". اف االدارة ىي كظيفة تنفيذ اؼبهمات عن طريق االخرين كمن معهم"  تعريف كونتز كاكدكنيل- 

. جعل االخرين يبتثلوف كيقوموف بتنفيذ ما يطلب منهم القدرة فالًتكيز ىنا على
اف االدارة ىي اف تعرؼ ابلضبط ماذا تريد مث تتأكد أف األفراد يؤدكنو أبحسن  "(TAYLOR)تعريف اتيلور- 

". كارخص كسيلة فبكنة
 من زبفيض التكاليف القائم على  كالتنفيذ من قبل االدارة من جهةربديد االىداؼكيركز اتيلور يف تعريفو على ضركرة 

. جهة اخرل
" اف معٌت االدارة ىو اف تتنبا كزبطط كتنظم كتصدر االكامر كاف تنسق كتراقب( "fayol)تعريف فايوؿ - 

" يف ىذا التعريف يركز فايوؿ على كظائف االدارة كيعترب اكؿ من قاـ بوضع تصنيف ؽبذه الوظائف
ىي معرفة إىل أين أنت ذاىب كاؼبصاعب اليت هبب أف تتجنبها كالعوامل اليت هبب  "(Dimock)تعريف دديوؾ - 

اف تتعامل معها ككيف تتصرؼ بقيادة ابخرتك كدبعاملة مبلحيك بكفاءة كبدكف ضياع يف اثناء عملية الوصوؿ اىل 
 ". ىناؾ

.  على ضركرة ربديد اؽبدؼ كؿباكلة ذبنب اؼبعوقات ككيفية ربقيق ذلك ابكثر كفاءة كفاعليةدديوؾيف تعريفو ىذا يركز 
ابهنا النشاط اػباص بقيادة كتوجيو كتنمية كمراقبة العمليات كالتصرفات اػباصة ابلعناصر الرئيسية  "كتعرؼ االدارة

لتحقيق أىداؼ اؼبشركع أبحسن الطرؽ كأقل - من افراد كمواد كآالت كعدد كمعدات كأمواؿ كاسواؽ-للمشركع 
. التكاليف

ؾبموعة من األنشطة اؼبتميزة اؼبوجهة كبو االستخداـ الكفؤ كاالستخداـ الفعاؿ للموارد،  " كديكن تعريف اإلدارة أبهنا
. كذلك لغرض ربقيق ىدؼ ما اك ؾبموعة من االىداؼ
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:  من خبلؿ التعاريف السابقة يتبُت لنا اػبصائص العامة البلدارة:خصائص اإلدارة- 2
نشاط حركي يتكوف من العديد من اؼبمارسات اليت تتضمنها كظائف اإلدارة الرئيسية من زبطيط : االدارة عملية -

 كتنظيم كتوجيو كرقابة
 . ربقيق الكفاية االنتاجية من خبلؿ تعظيم اؼبخرجات مقارنة ابؼبدخبلت:اإلدارة عملية اقتصادية -

 مراعاة البعد االجتماعي يف ربديد اغباجات كالرغبات كحسن استخداـ اغبوافز لتحقيق :اإلدارة عملية اجتماعية -
 .مفهـو االنتماء اؼبنظمي

 . يبارس أفراد التنظيم العملية االدارية كل حسب زبصصو كؾباؿ عملو يف مستواه االدارم:اإلدارة عملية شاملة -

 توجد عمليات ادارية ربقق مفهـو االستمرارية خاصة يف تكامل كظائفها االدارية، :اإلدارة عملية مستمرة -
 .خاصة عملية االتصاؿ كحل اؼبشكبلت كازباذ القرارات

 . من خبلؿ خضوعها لقواعد كأصوؿ أطرت ؽبا النظرايت االدارية اؼبختلفة:اإلدارة عملية رشيدة -

 . ربقق للمنظمة غايتها يف البقاء كالنمو كاؼبنافسة:اإلدارة عملية هادفة -

 .تتكوف االدارة من مستوايت ادارية مرتبة ىرميا حبيث تتطابق مع ىرمية الوظائف التنظيمية -

 .لكل تنظيم رظبي ظل ال يفارقو ىو التنظيم غَت الرظبي -

االدارة مسؤكلة اجتماعيا عن ربقيق منفعة للمجتمع كذلك ابحداث نوع من التوازف بُت مصاحل االطراؼ  -
 .اؼبختلفة

 :تكمن انبية االدارة يف النقاط التالية: أمهية اإلدارة- 3
. كبو اقباز العمل بطريقة منظمة (العاملُت )توجيو االفراد  -
.  تنسيق اعبهد اعبماعي كتوليفو لتحقيق االىداؼ اؼبشًتكة -
 .مواكبة التطورات كاستمرار بقاء اؼبنظمات كمبوىا ابفًتاض التطبيق السليم للمارسات االدارية -

ربقيق االستجابة كالتكيف للتغَتات العلمية كالتكنولوجية دبا يضمن دقة االداء كتطور كسائل التنفيذ كاقباز  -
 .اؼبهمات

 .ازدىار اجملتمعات كتقدمها عن طريق االستخداـ الكفؤ كأبفضل الوسائل اؼبمكنة للموارد كاالمكاانت اؼبتوفرة -

 :ادلتغريات اليت أدت إىل ظهور علم اإلدارة- 4

 الصناعية ابلثورة االقتصادم التاريخ يف يُعرؼ ما اإلدارة أنبية إىل االنتباه على ساعدتْت  اليت العوامل أىم
 .اآليل ابعبهد كاينمكاحل البشرم اعبهد استبداؿ- 
 .ضخامة حجم اؼبؤسسات كانتقاؽبا اىل االنتاج الكبَت  -

 كظهور األعماؿ منشآت يف اؼبستثمرة األمواؿ حجم ضخامة  -

 .ةؼبيالعا اؼبسانبة  الشركات

 .لئلدارة فبتهنُت مديرين طبقة كظهور اإلدارة عن اؼبلكية انفصاؿ- 
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 على قصرىا كعدـ كاؼبخرجات اؼبدخبلت انحية من األسواؽ اتساع - 

 .احمللي السوؽ

 .ضمنها اؼبنظمة تعمل اليت البيئية اؼبتغَتات كتزايد كتشابك تعقد -

 كابلتايل تكلفتها؛ خفض مع اؼبنتجات جودة كعدد يف زايدة : نتائجها أىم ِمن كاف كاليت اؼبنافسة حدة ازدايد -

 .النهائي أسعارىا للمستهلك البفاض

 اللحظة، ىذه إىل كتطوراهتا آاثرىا نعيش زلنا ما كاليت العاؼبية الثانية اغبرب أعقاب يف اؼبعلوماتية اإللكًتكنية الثورة- 

 .اإلدارية اؼبفاىيم الكثَت من تطور أدت إىل كاليت
 هل هي علم اـ فن؟: طبيعة االدارة- 5

. ىناؾ جدؿ مستمر فيما اذا كانت االدارة علم اـ فنا، كابلتايل البد من التعرؼ على ما اذا كانت االدارة علما اـ ال
يعرؼ العلم بصفة عامة ابنو ؾبموعة اؼبعارؼ اؼبوضوعية كاؼبنظمة بشكل منهجي ؾبمعة كمقبولة لتفسَت اغبقائق 

اؼبتعلقة بظاىرة ما كالعلم ىو كذلك ؾبموعة من اؼببادئ كالقواعد كاالسس اليت تستخدـ يف كيفية التعامل مع ظاىرة 
. معينة

. فاف كلمة فن تعٍت بصفة عامة استخداـ اؼبهارات كاؼبواىب للوصوؿ الفضل النتائج : اما الفن
 :كعلم اإلدارة- 

 اؼبنهج يبتاز حيث منو؛ كالتحقق يف دراستو العلمي اؼبنهج تطبيق كيبكن كنظرايتو، كقواعده أصولو لو علم اإلدارة

 . كاؼبركنة ابلنتائج، التنبؤ كامكانية للتعميم، كالقابلية النتائج، إثبات كقابلية اؼبوضوعية،:بينها زات كمنمدبم العلمي

 دراستها  يبكن ك اإلدارة، كهبا معها تتعامل مادية ىناؾ جوانب أف لئلدارة اؼبوضوعية العلمية الناحية يف كيزيد

 تطبيق على إدارية مدارس كما قامت .للتجارب العلمية اؼبختربات يف اؼبواد زبضع كما سباما كاخضاعها للتجارب

 .اإلدارة يف العلمي اعبانب يعمق كىذا اإلدارية اؼبشكبلت دراسة يف كاإلحصائي الرايضي اؼبنهج

 :كفن اإلدارة- 

 غَت جوانب مع تتعامل كىي كاجملتمع، اإلنساف مع تتعامل فهي ، فلسفي فٍت جانب لئلدارة فإف اؼبقابل اعبانب كيف

 كاؼبناكرة كاإلبداع الشخصي كاغبكم اػبربة إىل فيها ربتاج كثَتة مواقف تواجو أهنا كما كاجملتمع، اإلنساف يف مادية

 الثقافة كتؤثر عنها، االستغناء انجح ؼبدير يبكن فلسفيا ال كضراب فنية ؼبسة فيها هبعل ما كىذا العبلقات، كاستنباط
 ذات يف كفلسفة كفن علم اإلدارة أف استخبلص يبكن كعليو .اإلدارة من اعبانب ىذا قواي يف أتثَتا اجملتمع يف السائدة

 .الوقت
 
 
 
 



 

 10 

ادلدير أهم ادلستوايت االدارية - 6
: تعريف ادلدير- 6-1

اؼبدراء ىم اانس عاملوف يف اؼبنظمات على اختبلؼ انواعها كيقدموف دعما كمساعدة للمرؤكسُت لفرض افضل نتائج 
 أهنم أماداء فبكنة، من خبلؿ كجودىم على راس كحدة تنظيمية ذبعلهم مسؤكلُت عن ؾبموعة من االفراد كاعماؽبم، 

 فمفهـو الدير يغطي مسميات عديدة ذه اػبطة اؼبؤدية لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة،مسؤكلُت عن فريق العمل كتنفي
كمتنوعة قبدىا يف صبيع اؼبنظمات فهم يعملوف يف كظائف متنوعة كدبسميات كثَتة، رئيس مدير عاـ، قائد فريق، مدير 
مشركع، رئيس قسم، كىؤالء اؼبدراء يعملوف بشكل مباشر مع افراد آخرين مرتبطُت هبم كيقدموف دعما كاسنادا ؽبؤالء 

. اؼبؤكسُت يف ـبتلف كظائفهم
مستوايت ادلدراء - 6-2

ذه اؼبستوايت كانت نتاج لكرب حجم اؼبنظمات كتضخمها، ىناؾ مستوايت ادارية عديدة كـبتلفة يف اؼبنظمات، ق
: كمن ىنا ظهرت كذلك عدة مستوايت للمدراء كاليت يبكن توضيحها فيما يلي

:  العليااإلدارةمدراء - 
ذا اؼبستول الرئيس اك يبثل ىؤالء اؼبستول االعلى من االدارة كيكونوف دبثابة الراس من اعبسد، كيبكن اف قبد يف ق

. انئب الرئيس اك اؼبدير العاـ، كىم مسؤكلوف عن االداء الشامل للمنظمة اك االجزاء الرئيسية كاالساسية منها
:  الوسطىاإلدارةمدراء - 

 العليا كيشغلوف مناصب رائسة االقساـ اإلدارةذ االسًتاتيجيات اؼبرسومة من قبل ىؤالء اؼبدراء مسؤكلوف عن تنفي
الكبَتة اك االدارات الرئيسية، مثاؿ ذلك عمداء الكليات يف اعبامعات اك رئيس قسم اعبراحة يف اؼبستشفى أك رؤساء 

. اقساـ كبَتة يف الشركات الصناعية مثل مدير الرقابة على اعبودة
: مدراء االدارات االشرافية- 

إف أكؿ كظيفة ادارية تشرؼ اشرافا مباشرا على عمل مرؤكسُت ال يبارسوف االدارة تسمى االدارة الدنيا اك االشرافية 
ذا اؼبستول كخصوصا يف اؼبنظمات الصناعية ىم من قدامى كمهمتها قيادة الفرؽ الصغَتة، إف أغلب اؼبدراء يف ق

. العاملُت الفنيُت الذين أمضوافًتة زمنية طويلة يف ؾباؿ العمل
: كيبكن توضيح أىم اؼبستوايت االدارية يف الشكل التايل

ادلستوايت االدارية  (1)الشكل رقم 
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: أدكار كمهارات ادلدير- 6-3
أدكار ادلدير - 6-3-1

 فاف ادكار اؼبدير يبكن اف نضعها يف ثبلث ؾبموعات Henry Mintzbergذم قدمو استنادا اىل التصنيف اؿ
: رئيسية كىي

: االدكار الشخصية اك التفاعلية- أ
: كىي مهمة ابلنسبة لبلدارة العليا كتشمل

.  فهو يبثل اؼبؤسسة يف ؾباالت الشؤكف العامة كيتابع االعماؿ الرظبية للمؤسسة:رمز- 
 يقـو اؼبدير بتحفيز اؼبرؤكسُت كيكوف قوة سلوكية للعاملُت يف اؼبؤسسة كيبارس كظائف التخطيط كالتنظيم :القائد- 

. كالتوجيو
 فهو يتفاعل مع األفراد كيعمل حلقة كصل بُت االفراد كاجملموعات يف داخل اؼبنظمة :حلقة كصل مع اآلخرين- 

. كخارجها
:  فيكوف االىتماـ هبا كاضح من قبل اإلدارة الوسطى كتشمل:األدكار ادلعلوماتية-  ب
 فاؼبدير ىبطط كيراقب النشاطات كيبحث عن اؼبعلومات كيراقب السلوؾ ـ أجل صنع القرارات كربسُت :مراقب- 

. السلوكوتطوم االداء
 يقـو اؼبدير بتوجيو كتنسيق كايصاؿ اؼبعلومات إىل اآلخرين كاغبصوؿ على معلومات عناػبطط كاألىداؼ :موزع- 

. كمستول االداء عند اؼبدراء كاؼبرؤكسُت كتغذية عكسية الجراء التعديبلت
 كتشمل الكلمات اليت يلقيها اؼبديركاليت يعرب فيها عن سياسات اؼبنظمة كفلسفتها يف االستثمار :انطق رمسي- 

. كاؼبنافسة كاؼبواة كسبلمة العملُت
:  فتؤكد عليها اإلدارة الوسطى كالدنيا كتشمل:االدكار القرارية- ج
.  كتعٍت االبداع يف السلع كاػبدمات اعبديدة كالتكنولوجيا كاستحداث اؼبؤسسات اعبديدة:مستحدث- 
.  اف امكانية حل اؼبشاكل كاألزمات تؤثر على االنسجاـ كالفاعلية داخل اؼبنظمات:حل ادلشكالت كادلعوقات- 
. كتتعلق بربط كظيفيت التخطيط كالتنظيم كتوزيع اؼبوارد اؼبادية كاؼبالية كالبشرية: موزع للموارد- 
 للقياـ ابلتفاكض داخل كخارج اؼبنظمة كتتعلق بنشاطات شراء اؼبواد االكلية كربديد األسعار كاألجور :مفاكض- 

: كيبكن تلخيص أىم أدكار اؼبدير يف الشكل التايل. كظركؼ العمل كالعبلقات العمالية
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: مهارات ادلدير- 6-3-2
 أفعاؿ ينتج عنها اداء متميز، كألف أدكار اؼبدير اؼبذكورة إىلتعرؼ اؼبهارة على أهنا القدرة أك القابلية على ترصبة اؼبعرفة 

: سابقا تتطلب مهارات هبب أف تتوفر يف شخص اؼبدير، من أنبها ما يلي
لقدرات كالقابليات على استخداـ معرفة زبصصية ألداء مهاـ ؿبددة مثل القدرات  اكنعٍت هبا: ادلهارات الفنية- أ

احملاسبية كالتسويقية كاؽبندسية كغَتىا، كوبصل عليها اؼبدير من خبلؿ الدراسة ككذلك التدريب اثناء الوظيفة، كىذه 
. اؼبهارات مهمة جدا يف بداية اغبياة الوظيفية يف اؼبستوايت االدارية الدنيا

تتجسد ىذه اؼبهارات يف العمل مع اآلخرين بشكل جيد كمتفاعل كمتعاكف كتظهر يف :  ادلهارات االنسانية- ب
مكاف العمل من خبلؿ ركح التعاكف كالثقة كاغبماس للعمل مع اآلخرين كالتفاعل االهبايب من خبلؿ العبلقات الطيبة 

. معهم
 اؼبدير اعبيد ىو الذم يرل اؼبواقف من صبيع جوانبها بشكل مشويل كلديو القدرة على حل :ادلهارات االدراكية- ج

اؼبشاكل لصاحل اعبميع، فضبل عن ىذا هبب أف يكوف للمدير قدرة على التفكَت الناقد كالتحليل حبيث يستطيع اف 
يشكل الصورة الكلية لعمل اؼبنظمة من خبلؿ تكامل مكوانهتا كاجزائها اؼبختلفة، ىذه اؼبهارات ربتاجها اؼبستوايت 

.  أكثر من غَتىااإلدارةالعليا من 
: كيف الشكل التايل نبُت اؼبهارات االدارية للمديرين حبسب مستوايهتم االدارية

ادلهارات االدارية للمديرين حبسب مستوايهتم االدارية : (3)الشكل رقم 
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 :عالقة االدارة ابلعلـو االخرل- 7

تشكل العلـو االخرل عمبل رئيسيا يف تطور علم االدارة كاتساعو كمشوليتو، كيف ما يلي سنبُت عبلقة االدارة دبجموعة 
: من العلـو

استخدمت نظرايت العرض كالطلب كزبليل التعادؿ كمت اختبارىا من قبل اإلدارة اليت سانبت يف : علم االقتصاد- 
. كفاءة استخداـ اؼبوارد كاستغبلؽبا ابلشكل االمثل

تتعلق نظرايت علم االجتماع بتفاعبلت االفراد كاعبماعات كاليت سانبت يف فهم ديناميكية : علم االجتماع -
. اعبماعات كتطوير اساليب ادارهتا كتعمل اؼبنظمات بدكرىا على خدمة اجملتمع كربقيق رفاىيتو كتطوره

 لعب علم النفس دكرا كبَتا يف نظرايت القيادة كالتحفيز كمشاركة العاملُت يف ازباذ القرار كنشا من :علم النفس -
امتزاج علم النفس بعلم االجتماع ما يسمى علم النفس االجتماعي الذم يهتم بدراسة سلوؾ الفرد من خبلؿ 

التوتر، االقباز، : اعبماعة، اما علم النفس الصناعي فيتعلق ابؼبشكبلت االنسانية اليت تتعلق ابلعمل الصناعي مثل
 .ساعات االعماؿ

 يتعلق علم االخبلؽ ابلقيم كالعادات كاالعراؼ كاؼببادئ كالتقاليد االجتماعية، فبا يتوجب على :علم األخالؽ -
 . اؼبنظمات مراعاهتا كاحًتامها، كغالبا ما تكوف سببا يف فشل اؼبنظمات

 ربكم االدارة اؼبعاصرة العديد من التشريعات كالقوانُت احمللية كاالقليمية كالعاؼبية كالقانوف التجارم كضباية :القانوف -
اؼبستهلك كاؼبالكُت كاؼبستاجرين كقانوف العمل كالضماف االجتماعي كالتامُت الصحي، كعلى اؼبستول الدكيل تلتـز 

منظمات االعماؿ بقوانُت الدكؿ اليت تعمل هبا، كالربكتوكبلت كاالتفاقيات التجارية، كاسعار العمبلت، 
 .كمواصفات اعبودة كغَتىا

 بعض ادلصطلحات ادلهمة يف ادارة االعماؿ- 8
. كياف من أفراد يعملوف يف اطار تقسيم كاضح للعمل للوصوؿ إىل اىداؼ معينة كتتسم ابالستمرار: ادلنظمة- 
.  منظمات فردية أك صباعية خاصة سبارس نشاطا اقتصاداي مفيدا للمجتمع هبدؼ ربقيق الربح:منظمات األعماؿ- 
 ىي منظمات تنشئها الدكلة من مواردىا كتقدـ من خبلؽبا اػبدمات السيادية ابلدرجة :ادلنظمات احلكومية- 

. االساس مثل خدمات الدفاع كاالمن كاصدار الواثئق الثبوتية
كىي منظمات متنوعة بعضها ينتج كيقدـ سلع كخدمات لكي ال تكوف ؿبتكرة من طرؼ : ادلؤسسات احلكومية- 

. (..خدمات اؼبياه، الكهرابء )القطاع اػباص
مقياس  ) ىي مقياس غبسن استغبلؿ اؼبوارد اليت ترتبط ابىداؼ ؿبددة كتركز الكفاءة على اؼبدخبلت :الكفاءة- 

. (غبسن استغبلؿ اؼبوارد
.  كىي قياس ؼبدل ربقيق االىداؼ اؼبسطرة كىي تركز على اؼبخرجات:الفاعلية- 
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 عبارة عن العبلقة بُت كمية كنوع االداء كاستغبلؿ اؼبوارد كبعبارة اخرل ىي حاصل قسمة قيمة :االنتاجية- 
. اؼبخرجات على قيمة اؼبدخبلت

.  القدرة على ربويل اؼبعرفة إىل أفعاؿ ذات أداء متميز:ادلهارة- 
.  الشخص اؼبسؤكؿ عن أعماؿ آخرين يتواجدكف يف الوحدة التنظيمية اليت يرأسها كيقدـ ؽبم الدعم كاالسناد:ادلدير- 
 عمليات فكرية تنعكس يف الوقع العملي للمنظمات بشكل فبارسات يف ؾباؿ التخطيط كالتنظيم كالقيادة  :اإلدارة- 

كالرقابة للموارد البشرية كاؼبادية كاؼبعلوماتية كتؤدم إىل ربويل ىذه اؼبوارد إىل سلع اك خدمات تنتج بشكل فاعل ككفؤ 
. ؿبققة االىداؼ اليت مت صياغتها مسبقا
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 :نثبنًانفصم ا

 .تطور انفكر اإلداري
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 .تطور الفكر االدارم: الفصل الثاين
يبكن اؼبتابعة التارىبية لتطور الفكر االدارم من خبلؿ اؼبدارس االدارية اؼبختلفة كالركاد الذين اشتهركا من خبلؿ 

اسهاماهتم عرب التاريخ يف معاعبة اؼبشكبلت االدارية على أسس علمية صحيحة، كتكمن أنبية دراسة اؼبدارس االدارية 
يف تشكيل تراكم كتكامل جهود ـبتلفة كمتنوعة تصب ابذباه اتساع نطاؽ علم اإلدارة كزايدة مكوانتو كاغناء مفاىيمو، 

كما أف ىذه اؼبدارس تعطي رؤل ـبتلفة لكيفية االرتقاءابؼبمارسة االدارية كربسُت قدرة اؼبدراء يف ادارة منظماهتم 
. كربقيق نتائج أفضل

. ادلدرسة الكالسيكية: أكال
ذين يشًتكوف يف رؤيتهم كتعريفهم كتفسَتىم لظاىرة نعٍت ابؼبدرسة اك اؼبدخل ؾبموعة العلماء كالباحثُت اؼبتخصيصُت اؿ

. معينة كربديد حدكدىا كطريقة دراستها كفهمها كاؼبواضيع اؼبنضوية يف اطارىا
ؾبموعة من االذباىات كىي اإلدارة - اليت تعترب من أقدـ اؼبدارس يف نشأهتا التارىبية- اؼبدرسة الكبلسيكيةتضم ك

كانصب اىتماـ اؼبدرسة الكبلسيكية على النواحي اؼبادية كوسائل مهمة لرفع . العلمية كاؼببادئ االدارية كالبَتكقراطية
. كفاءة اؼبؤسسة

. كالشكل التايل يوضح ؾبموعة االذباىات اؼبكونة للمدرسة الكبلسيكية
االجتاهات ادلكونة للمدرسة الكالسيكية : (4)الشكل رقم 
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: االدارة العلمية- 1
ذلك يف بداية القرف العشرين اؼباضي، كقد كتعترب اؼبدرسة األكىل اليت ظهرت يف ؾباؿ االدارة مبشرة بوالدة علم االدارة ك

ظهر ىذا االذباه تزامنا مع الوقت الذم اخذت اؼبنظمات كالسيما الصناعية يف االنتشار كالتوسع كاصبحت عملياهتا 
كأنشطتها أكثر تعقيدا، كما كاجهت تلك اؼبنظمات مشكلة نقص االيدم العاملة كالعديد من اؼبشكبلت االدارية 

. كجاءت اإلدارة العلمية لرتكز على سبل زايدة كفاءة كانتاجية العاملكالتنظيمية كالعمالية، 
. أهم ركاد اإلدارة العلمية- 1-1
 (Taylor; Frederick Winslwo) فريدريك اتيلور - 1-1-1

 األب الركحي لبلدارة العلمية كيسميو البعض أب (Taylor; Frederick Winslwo) يعترب فريدريك اتيلور 
ـ يف مدينة فيبلدلفيا يف الوالايت اؼبتحدة االمريكية، 1856اإلدارة اغبديثة، كىو مهندس ميكانيكي أمريكي كلد عاـ 

أسرتو على درجة عالية من الثقافة لكنها ؿبدكدة الثراء، التحق اتيلور ابكاديبية فيلبس أكسًت للتاىل المتحاف القبوؿ 
عبامعة ىارفارد، كابلرغم أنو مل يكن طالبا قبيبا ؾبتهدا يف الدراسة إال أنو استطاع أف ينجح يف دراستو االكاديبية، كقد 

ـ 1874أتثر نضره اتثَتا كبَتا نظرا العتماده يف الدراسة على ضوء الكَتكسُت، كبينما كاف يبحث عن عمل يف عاـ 
ال يتطلب الكثَت من القراءة، بدأ اتيلور تلمذتو كصانع مصابيح ككصانع آالت يف كرشة صغَتة يف فيبلديلفيا، كأصبح 

ـ ابرعا يف تصنيع اآلالت كاؼبصابيح كعُت يف ذلك العاـ يف شركة ميدفاؿ للصلب كعامل عادم، كيف 1878يف عاـ 
غضوف شباف سنوات ارتقى من عامل عادم إىل مراقب عماؿ كميكانيكي كضابط كقت مث مساعد مهندس للعمل، 

كقد ربسن نظره خبلؿ ىذا الوقت كاستطاع أف وبصل على شهادة اؽبندسة اؼبيكانيكية من معهد ستيفنز، كما 
استطاع ايضا اف يطور كوبسن أسلوب اإلدارة كالذم عرؼ بنظاـ العمل، كالذم أظباه زمبلؤه نظاـ اتيلور كتويف اتيلور 

. ـ1911مبادئ اإلدارة العلمية عاـ : من مؤلفاتو كتاب بعنواف. ـ1915يف عاـ 
.  فريدريك اتيلوراسهامات -1-1-1-2

 من خبلؿ احتكاكو اؼبباشر ابلعماؿ أف ىناؾ مشكلة أساسية تتمثل يف أف العماؿ كموظفي التشغيل الحظ اتيلور
ذلك خوفا من قياـ أصحاب العمل بتسريح يتآمركف على أصحاب األعماؿ أبف ينتجوا أقل من قدرهتم اغبقيقية، ك

. بعض العماؿ اذا كاف معدؿ االنتاج كبَتا، كقد رأل اتيلور أبف ىذا السلوؾ مكلف جدا لبلقتصاد القومي االمريكي
 أبف العماؿ يقوموف أبداء العمل دكف معرفة ابلطريقة اؼبثلى ألداء ىذا العمل، كيتمثل ذلك أبداء الحظ اتبلوركما 

حركات بطريقة غَت سليمة، ككذلك تؤدل أخرل بدكف فائدة مباشرة القباز العمل، كىذا يعٍت أنو اذا ما مت ربديد 
. اغبركات الضركرية للعمل ككيفية أدائها كحذؼ اغبركات غَت الضركرية، فإف مستول االنتاجية سيزيد

 أيضا أبف اؼبشكلة تكمن يف عدـ ربديد معايَت كاضحة لبلنتاج يبكن االستناد اليها يف ؿباسبة الحظ اتيلوركقد 
العماؿ، كمن ىنا كانت اػبطوة االكىل لو يف اجراء الدراسات كتطبيق االسلوب العلمي لتحديد مستول االنتاج 
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اؼبطلوب انتاجو من كل عامل ليكوف معيارا حملاسبة العامل عليو كقاـ بدراستو الشهَتة اؼبعركفة بدراسة اغبركة كالزمن، 
.  ابالضافة إىل ذلك قاـ اتيلور بدراسة التعب كالعوامل اؼبؤثرة على االنساف أثناء أتديتو للعمل

لقد كاف اؽبدؼ األساسي لتايلور من تقدًن افكار االدارة العلمية ىو زايدة انتاجية العمل أم زايدة الوحدات اؼبنتجة 
 اؽبدؼ اقًتح اتيلور  ؾبموعة من ذاكلتحقيق ق. يف نفس الفًتة الزمنية أك تقليص كقت انتاج الوحدة الواحدة اؼبنتجة

: الوسائل كىي
 من خبلؿ استخداـ طريقة اؼبعاينة يف قياس كربليل اغبركة مستفيدا من احباث :دراسة كحتليل احلركة كالزمن- أ

، حيث كاف فرانك مهندسا معماراي (1972-1878) كليلياف جلربت (1924-1868) فرانككذبارب الزكج 
كليلياف عاؼبة نفس، عمل فرانك يف مصنع صغَت كأضهر إىتماما كاضحا ابلًتتيب الداخلي للمصنع كربديد أماكن 

ذلك يساعد يف رفع االنتاجية كتقليل تكلفتها، أما ليلياف فقد استعانت خبلفيتها يف اؼبعدات كاآلالت العتقاده أبف 
: علم النفس كاالدارة لتكمل هبا خلفية كخربة زكجها، حيث توصل إىل

. تفكيك عملية العمل إىل حركات جزئية كبسيطة- 
. الفصل بُت اغبركة الضركرية كاغبركات الزائدة كالعمل على ازالتها- 
. التخلص من اغبركات الزائدة أدل إىل ربح الوقت كربقيق اؽبدؼ جزئيا- 
 .The One Best Way: يتوصل اتيلور إىل حقيقة مفادىا أنو توجد طريقة كاحدة مثلى ألداء أم عملية عمل* 

 يرل أف القياـ بعدة كظائف يشتت إىتماـ كتركيز العماؿ كيطالب ابلتخصص :التخصص كتبسيط ادلهاـ- ب
: كتقسيم العمل، كالتخصص لو بعداف

ذية من جهة أخرل، أم  الفصل بُت الوظائف التخطيطية، التصميمية كاالشرافية من جهة كالتنفي:ختصص عمودم- 
. ليس من مهاـ العامل التفكَت

. إسناد عمليات جد بسيطة للعامل كتكرارىا يؤدم إىل سرعة أدائها كابلتايل زايدة انتاجية العمل: ختصص أفقي- 
 التدريب أم التكوين على أداء العمل كيكوف يف أماكن العمل ليس ابلضركرة يف مراكز :التدريب كالتحفيز- ج

متخصصة، كمن جهة أخرل ىناؾ من لديو القدرة على العمل كال يرغب فيو فيزيد من عملو عن طريق التحفيز كربط 
االنتاج ابألجر، فاألجر كحده ىو مصدر ربفيز العامل للقياـ جبهد اضايف لزايدة انتاجية العمل، كيبُت اتيلور ذلك من 

: خبلؿ
. التوصل إىل معايَت زمنية لبلداء- 
. يتم االعتماد على أفضل العماؿ اؼبهرة لقياس زمن أداء اؼبهمة مث يتم إعتماد اؼبتوسط اؼبنجز  كمعيار- 
. يتوصل العامل إىل أجر عادم إذا توصل إىل أداء معيارم كلو اغبق يف عبلكات إذا ذباكز ذلك اؼبعيار- 
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. (فريدريك اتيلور) مبادئ االدارة العلمية- 1-1-1-3
: لتحقيق أفكار االدارة العلمية اندل اتيلور بضركرة تطبيق اؼببادئ التالية

ذ، حبيث تتوىل اإلدارة مسؤكلية التخطيط كتنظيم العمل كيتوىل العماؿ مهاـ فصل مهاـ التخطيط عن مهاـ التنفي- 
. التنفيذ

. ربقيق التعاكف بُت العماؿ كاإلدارة إلقباز األعماؿ ابلطريقة الصحيحة كالسليمة- 
استبداؿ الطرائق التقليدية ألداء األعماؿ ابلطرائق العلمية القائمة على البحث كالتحليل بدال من االعتماد على - 

. الطريقة االعتباطية كاػبربة للقياـ بذلك
. اإلختيار العلمي السليم للعماؿ كتدريبهم كفق األسلوب العلمي هبدؼ إتقاهنم للنشاط كتنمية قدراهتم- 
. إعتماد مبدأ التخصص كتقسيم العمل- 
. (األجر حسب اعبهد اؼببذكؿ )تقدًن حوافز لدفع العماؿ لبذؿ اؼبزيد من اعبهد  - 
. اعتماد العبلقات الرظبية- 
. الرقابة على األعماؿ قبل، أثناء كبعد التنفيذ- 
. (فريدريك اتيلور) االنتقادات ادلوجهة  لإلدارة العلمية- 1-1-1-4

: كجهت انتقادات عديدة لبلدارة العلمية من أنبها
اىتمت ابلفرد العامل ككأنو آلة كاعتربتو العنصر الرئيسي يف ربليلها للعملية االدارية اؼبرتكزة على االنتاج، كقد - 

أغفلت أثر العناصر األخرل اليت تؤدم اىل زايدة االنتاج كاعبماعات العمالية الصغَتة، كالنقاابت اليت ينتمي اليها 
. العامل اجتماعيا كاليت تؤثر يف ضباسو للعمل أك تقاعسو عنو

تنظر لبلنساف أبنو ـبلوؽ ال يفكر إال يف زايدة دخلو اؼبادم، أم أف االنساف أانين وبب مصلحتو الشخصية - 
. كابلتايل فهي اغفلت النواحي االنسانية

اقًتحت نظاما للحوافز يؤدم تطبيقو اىل اىل معاقبة العامل البطيئ كيغرم العامل إبرىاؽ نفسو يف اغبصوؿ على - 
. أجر أكرب دكمبا أم اعتبار للنواحي الصحية

إقتصرت يف نقاشها على ما هبرم داخل اؼبنظمة دكف االىتماـ دبا هبرم يف البيئة االجتماعية من أتثَت على سلوؾ - 
. األفراد العاملُت

أنبلت العبلقات غَت الرظبية، حيث أهنا أغفلت العبلقات غَت الرظبية كمل هتتم هبا، كأعتربت التنظيمات غَت الرظبية - 
. على أهنا تعمل ضد التنظيم

ذكم إف ربديد اؼبقاييس الدقيقة للعمل يؤدم على خلق زبصصات ضيقة جدا ال يبكن االسفادة منها إال من قبل - 
. االختصاص

. نشوب مواجهات بُت اإلدارة كالعماؿ نتيجة االعتماد على االجراءات الرظبية- 
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 (Henry Gantt )هنرم غانت - 1-1-2

، كقد عاصر اتيلور كعمل 1919 يف كالية مَتالند يف الوالايت اؼبتحدة االمريكية تويف سنة 1861كلد يف عاـ 
.  ككاف ؾباؿ عملو اؽبندسة1884كمساعد لو يف شركة ميديفيل للصلب، زبرج مهندسا ميكانيكيا عاـ 

قدـ غانت نظاما للعمل كاغبوافز يعتمد على تقدًن اؼبكافآت للعماؿ الذين ينتجوف أكثر من اؼبعدؿ اؼبطلوب، - 
حيث أعتمد نظاـ االجور القائم على تقدًن أجرا اثبتا إىل العامل بغض النظر عن كمية االنتاج اليت أقبزىا، ابالضافة 
إىل ذلك فإف العامل سوؼ يتقاضى أجرا إضافيا ألجره اليومي إذا زاد اإلنتاج عن اؼبستول اؼبطلوب مضاعفا عن كل 

. قطعة ينجزىا
كاف لغانت الفضل الكبَت كاؼبتميز يف تطوير اإلدارة الصناعية فابتكر عددا من اػبرائط تساعد اؼبديرين يف عملية - 

: كمن أبرز اػبرائط. احكاـ الرقابة على اػبطط اؼبقررة
 كىي اػبريطة اليت توضح كمية العمل اليت تؤديو كل آلة يف اؼبصنع كتبُت الوقت الضائع، أم :خريطة سجل اآللة- 

. الوقت الذين تكوف فيو اآللة دكف استخداـ
 كتوضح ىذه اػبريطة مقدار الوقت الذم يستغرقة العامل يف عملو ككذلك تبُت ما اذا كاف :خريطة سجل العامل- 

. العامل يؤدم عمل يومو أـ ال
 هتتم بتخطيط طريقة سَت العمل كفقا لتسلسل العمليات كمراحلها لتجنب الوقت الضائع للعماؿ :خريطة التصميم- 

. كالعدد كاآلالت حيت يبكن اقباز العمل طبقا لتسلسل أنبيتو كللخطة اؼبوضوعة
 عبارة عن لوحة الزالت تستخدـ حىت اليـو بعد اجراء تطويرات عليها، كىي توضح مركز :خريطة تقدـ العمل- 

العمليات صبيعا كالعمليات اليت اختصت هبا كل آلة من اآلالت، حىت يتعرؼ اؼبدير على مركز العمليات ابلنظرة 
. اجملردة إىل تلك اللوحة

كما اندل غانت بضركرة النظر إىل اإلدارة ابعتبارىا كظيفة اجتماعية تسهم يف رفع مستول اؼبعيشة، كتعمل على - 
. التقدـ االقتصادم للمجتمع

. كما طالب بدراسة سلوؾ العماؿ على أساس علم النفس حيث ينتجوا أكثر كيكونوا سعداء يف نفس الوقت- 
أكصى غانت أبف ال تقتصر اغبوافز على اعبوانب اؼبادية فحسب بل طالب بضركرة توفَت اغبوافز اؼبعنوية ايضا - 

. ابعتبارىا سبثل قوة دافعة كبو زايدة االنتاج
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. (Henry Fayol)  نظرية ادلبادئ االدارية- 2
ففي اإلدارة العلمية كاف الًتكيز على انتاجية الفرد  (اإلدارة العلمية )يبثل ىذا االذباه نظرة مكملة لبلذباه السابق 

. كزايدهتا، يف حُت يركز ىذا االذباه على اؼبنظمة كوحدة كاحدة
. (Henry Fayol) رائدها هنرم فايوؿ - 2-1

، عمل ككبيرب اؼبهندسُت يف احدل شركات اغبديد كالفحم 1841يعترب ىنرم فايوؿ كىو مهندس فرنسي كلد عاـ 
ـ، كاستطاع خبلؿ تلك الفًتة أف يبعد الشركة عن طريق االفبلس لتحقق قباحا 1917ـ حىت عاـ 1888ذ عاـ من

-  اإلدارة الصناعية كالعامة– نشر كتابة 1916كبَتا، كما عمل مديرا عاما جملموعة مناجم الفحم بفرنسا كيف عاـ 
. ـ1925تويف سنة 

. اسهامات هنرم فايوؿ- 2-3
: يبكن اهباز أىم اسهامات ىنرم فايوؿ يف الفكر االدارم فيما يلي

: العمليات االدارية- أ
كاف ؽبنرم فايوؿ عصا السبق يف كضع مفهـو ؿبدد للعملية االدارية، حيث يعترب فايوؿ أف كل مدير يقـو ابلعمليات 

: االدارية الرئيسية التالية
 كيعٍت التنبؤ أبحداث اؼبستقبل كاإلعداد لو، مث رسم اػبطط ألفضل طرائق العمل للوصوؿ اىل اؽبدؼ :التخطيط- 

. اؼبطلوب
كيقصد ابلتنظيم ىنا تعريف اؽبيكل التنظيمي للمنظمة، ربديد األقساـ كاؼبستوايت االدارية فيو، كتوضيح : التنظيم- 

كافة الوظائف مع ربديد كاضح لدكرىا كمواصفات شاغليها كأىدافها يف إطار األىداؼ العامة للمنظمة، كما تشمل 
ذلك العناصر كظيفة التنظيم عملية إختيار اآلالت كالتجهيزات كاألدكات االنتاجية كاؼبواد األكلية الرئيسية كاؼبساعدة كؾ

. االدارية كالفنية
 كىذه الوظيفة حسب رأم فايوؿ تنحصر يف توجيو جهود اؼبرؤكسُت على اؼبستوايت :القيادة كاصدار األكامر- 

كافة من خبلؿ األكامر الصادرة كالقرارات اؼبتخذة لتحقيق األىداؼ اؼبوضوعة أماـ اؼبؤسسة، أم كظيفة تنفيذ التنظيم 
الداخلي ككذلك اػبارجي يف اؼبنشأة الذم يتمثل ابلعبلقات كاالتفاقات كالعقود اليت تربط اؼبنشأة مع غَتىا من 

. الشركات
دبا أف أم مشركع اقتصادم يتكوف من صبلة من النشاطات كالفعاليات اؼبهيأة ػبدمة أىدافو، فاالدارة : التنسيق- 

ىنا هبب أف تتمتع بقدرة كافية ػبلق التفاعل الصحيح بُت ىذه األنشطة كالفعاليات كلتوحيد اعبهود كافة كصهرىا يف 
. بوتقة كاحدة بغية الوصوؿ إىل ىدؼ اؼبنشأة النهائي كىذا ما نسميو بوظيفة التنسيق يف اؼبؤسسة

للتأكد من أف التنفيذ يتم كفق اػبطة اؼبوضوعة أـ أنو ىناؾ اكبرافات كذباكزات هبب تعديلها يف الوقت : الرقابة- 
. اؼبناسب كالسعي ؼبنع كقوعها يف االعماؿ اؼبستقبلية
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. أنشطة ادلنظمة- ب
: قسم فايوؿ أنشطة اؼبنظمة إىل

. (كتشمل عمليات االنتاج كالتصنيع: (الفنية )األنشطة التقنية - 
.  كتشمل عمليات الشراء كالبيع كاؼببادلة:األنشطة التجارية- 
.  كتشمل عمليات البحث عن األمواؿ كتوفَتىا كاالستخداـ االقتصادم ؽبا كحسن االستثمار:األنشطة ادلالية- 
. كتتعلق حبماية اؼبمتلكات كاحملافظة على سبلمة األفراد العاملُت: األنشطة األمنية- 
. كتشمل تسجيل العمليات كاعداد اؼبيزانيات كحساب التكاليف: األنشطة احملاسبية- 
. كتشمل التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالتنسيق كالرقابة: األنشطة اإلدارية- 
: اخلصائص كالصفات الواجب توفرها يف ادلدير حسب فايوؿ- ج

: قدـ فايوؿ ؾبموعة من اػبصائص كالصفات الواجب توفرىا يف اؼبدير كىي
.  كنعٍت هبا الصحة كالقوة:خصائص جسمية- 
.  القدرة على الفهم كالدراسة كاغبكم كالتقدير الشخصي كالقوة الذىنية:خصائص عقلية- 
، الرغبة يف ربمل اؼبسؤكلية، الوالء، اؼبهابة:خصائص خلقية-  .  اغبيوية، اغبـز
.  أم االؼباـ التاـ ابالمور اليت ال تتصل مباشرة ابلوظيفة اليت يؤديها اؼبدير:خصائص تربوية- 
.  ترتبط ابلوظيفة اليت يؤديها اؼبدير:خصائص تقنية- 
.  كىي انبعة عن القياـ بعملو بطريقة صحيحة:خصائص تتعلق ابخلربة كالتجربة- 
:  ذلنرم فايوؿ14ادلبادئ اإلدارية - هػ

 مبادئ يبكن تطبيقها يف أية مؤسسة مهما كانت عامة أك خاصة، كمهما كانت طبيعة العمل الذم  فايوؿأكجد
: سبارسو كىذه اؼببادئ ىي

 أم أف يتم تقسيم العمل إىل عدة أقساـ كتقـو كل ؾبموعة من األفراد يف أداء ؾبموعة من األعماؿ :تقسيم العمل- 
. اؼبتشاهبة، كىو ما يعرؼ بتقسيم اؼبؤسسة إىل ادارات كأقساـ

 السلطة حق الرئيس يف إصدار األكامر كالتعليمات كحقو أيضا يف ازباذ القرارات، كتعٍت :السلطة كادلسؤكلية- 
اؼبسؤكلية حق الرئيس فس سؤاؿ االفراد الذين اصدر اليهم األكامر أك فوض ؽبم السلطة عن مدل التزامهم بتنفيذ 

. األكامر كالقرارات الصادرة
كيقصد فايوؿ ابلنظاـ ىنا التزاـ العاملُت ابألكامر كالتعليمات كاحًتاـ نظاـ اؼبؤسسة، ابالضافة إىل احًتاـ : النظاـ- 

. اؼبؤسسة االتفاقيات اليت عقدهتا مع مؤسسات أخرل
كالتعليمات من رئيسو اؼبباشر فقط، كال هبوز أف يتلقة  يعٍت أف يتلقة العامل األكامر: كحدة إصدار األمر- 

. التعليمات كاألكامر من أكثر من رئيس
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ذبميع األعماؿ كالنشاطات ذات اؽبدؼ الواحد يف كحدة تنظيمية كاحدة اك ادارة كاحدة يديرىا : كحدة التوجيه- 
. مدير كاحد

 عندما تتعارض أىداؼ اؼبنظمة مع اؼبصلحة الشخصية للفرد، يتم :خضوع ادلصلحة الشخصية للمصلحة العامة- 
. اختيار اؼبصلحة العامة كتفضيلها عن اؼبصلحة الشخصية

.  تعٍت تركيز السلطة يف يد اؼبدير أك اؼبستول االدارم األعلى يف اؼبنشأة:ادلركزية- 
.  أف تكوف مكافاة العاملُت ك أجورىم عادلة حبيث ربقق ؽبم الرضى الوظيفي:ادلكافأة كالتعويض- 
 تعٍت انسياب السلطة من أعلى إىل أسفل اؽبيكل التنظيمي، حبيث يكوف حجم السلطة أقل كلما :تدرج السلطة- 

. تدرجنا من األعلى إىل األسفل يف اؽبيكل التنظيمي
كضع كل شيئ يف مكانو الصحيح كاؼبناسب سواء كاف ماداي أـ بشراي، أم كع اآلالت اليت تؤدم أعماال : الرتتيب- 

. متشاهبة كاألفراد الذين يقوموف ابعماؿ متشاهبة يف أماكن متقاربة، كىذا يوفر االستخداـ األمثل ؼبوارد اؼبنظمة
. أم أف يعامل صبيع العاملُت بعدؿ كبنفس اؼبستول من اؼبعاملة، لضماف الوالء التنظيمي ؽبم: ادلساكاة يف ادلعاملة- 
 على اؼبنظمة احملافظة على كوادرىا البشرية اؼبؤىلة، كأييت من خبلؿ إهباد أجور مناسبة :االستقرار الوظيفي- 

. كتعامل مناسب مع العاملُت اضافة إىل العدالة يف التعامل معهم، كاغبد من دكراف العمل كتسرب العمالة
إفساح اجملاؿ أماـ العاملُت لتقدًن ما لديهم من أفكار كاالبتكارات تؤدم عند تطبيقها إىل ربسُت مستول : ادلبادرة- 

. العمل
أف يسود التعاكف كالعمل بركح الفريق بُت العاملُت يف أدائهم ألعماؽبم، كأف يبتاز جو : ركح الفريق أك التعاكف- 

. العمل ابأللفة كاحملبة كاؼبودة يف سبيل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة
. تقيم أفكار كأراء فايوؿ- 2-4
يؤمن فايوؿ ايباان راسخا بعمومية مبادئ اإلدارة، فهو دائم االشارة اليها ككثَتا ما كاف يكررىا كيدعو إىل تطبيقها - 

. على أرض الواقع
اختلف فايوؿ عن اتيلور يف أنو ركز على فئة االدارين كعلى ادارة اؼبنشأة الكبَتة، بينما ركز اتيلور على فئة العماؿ - 

. كعلى ادارة الورشة أك اؼبصنع الصغَت
اتسمت أفكار فايوؿ ابلشمولية حيث أهنا قابلة للتطبيق يف كافة اجملاالت االدارية من حكومية كسياسية كاقتصادية - 

. كدينية كخَتية كغَتىا، كمل تقتصر على ادارة الورشة كحدىا مثلما كانت أفكار اتيلور كاليت سبيزت ابهنا تفصيلية
ركز فايوؿ على اإلدارة كنظرية يبكن للشخص أف يتعلمها يف اؼبدارس كاعبامعات كيطور مهاراتو فيها ابؼبمارسة - 

كنقض فكرة التنظيم الوظيفي اليت جاء هبا اتيلور فقدـ قاعدة كحدة اصدار االكامر، ابالضافة إىل أف فايوؿ أف فايوؿ 
. يعترب اؼببتكر األصلي ؼبفهـو العملية االدارية كإطار فكرم كاضح اؼبعامل لفهم طبيعة اإلدارة ككظائفها
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كابلرغم من ماسبق فإف أفكار اتيلور كفايوؿ متممة لبعضها، حيث أدرؾ كبلنبا قضية العاملُت كإدارهتم يف صبيع 
. اؼبستوايت ىي مفتاح النجاح، كما أف كبلنبا طبق الطريقة العلمية فيما أجرايه من درسات

. (Max Weber )  النظرية البريكقراطية ماكس فيرب- 3
: مفهـو البريكقراطية- 3-1

 أم اغبكم أك السلطة،  cratie أم اؼبكتب، كbureauاشتقت كلمة بَتكقراطية يف اللغة األجنبية من كلمتُت 
. كىي ابلتايل تعٍت حكم أك سلطة اؼبكتب

نظاـ مكوف من األشخاص كاؼبكاتب كاألساليب كالسلطة "  أبهنا Charles Jacob شارلز جاكوبكقد عرفها 
". تستخدمو اؼبنظماأتك األجهزة الكربل لتحقيق أىدافها

صيغة تنظيمية عقبلنية كرشيدة قائمة على أساس اؼبنطق كالنظاـ كالسلطة الشرعية إلقباز األعماؿ الربكقراطية - 
. كربقيق األىداؼ

. سبثل البَتكقراطية نظرة رشيدة ككفؤة للمنظمةمن خبلؿ منطق كقواعد عمل شرعية كسلطة- 
. تنظيما إداراي ضخما يتسم خبصائص كفبيزات معينةالبريكقراطية تعٍت - 
كقد تعٍت ؾبموع االجراءات اليت هبب اتباعها يف مباشرة العمل اغبكومي بصورة عامة داخل اؼبكاتب أك التنظيمات - 

. االدارية
. ىناؾ من يرل أف البَتكقراطية مبط معُت من السلوؾ الذم يعتمد على القواعد كاالجراءات احملددة سلفا- 
قد يكتسب مفهـو البَتكقراطية معٌت آخر يتسم ابلسلبية حيث تعد البَتكقراطية مصدرا للركتُت كتعقيد االجراءات - 

. كصعوبة التعامل مع اعبماىَت
تعٍت ذلك التنظيم االدارم الضخم الذم يتسم بتقسيم األعماؿ كتوزيعها يف شكل كاجبات رظبية  البريكقراطية -

ؿبددة على الوظائف، حيث يتم تنظيم العبلقات كالسلطات بينها أبسلوب ىرمي لتحقيق أكرب قدر من الكفاية 
. االدارية إلقباز أىداؼ التنظيم

. (Max Weber  )رائدها ماكس فيرب - 3-2
 من الركاد الذين طوركا مفهـو البَتكقراطية كاستخدامها يف (1920-1864) يعد عامل االجتماع االؼباين ماكس فيرب

. اؽبيئات كاالجهزة اغبكومية، هبدؼ رفع الكفاية االنتاجية يف التجمعات االنتاجية الضخمة العائدة ملكيتها للدكلة
: كمن بُت أىم العوامل اليت ساعدت على نشوء النظرية البَتكقراطية ؼباكس فيرب يف الدكؿ اؼبتقدمة ما يلي

. كجود نظاـ نقدم متطور يبكن الدكلة من دفع األجور كالركاتب نقدا ؼبوظفُت- 
. كجود نظاـ ضرييب يسمح للدكؿ ابغبصوؿ على دخل اثبت- 
. ظهور تنظيمات ضخمة كمعقدة فبا أدل إىل زايدة حجم العمل كاألعباء الواجب إقبازىا- 
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إسهامات ماكس فيرب - 3-3
: قد ماكس فيرب ؾبموعة من االسهامات كاليت دفعت بعجلة الفكر االدارم منها

. مصادر السلطة- 3-3-1
: ميز فيرب بُت ثبلثة أنواع للسلطة كىي

كتستند ىذه السلطة إىل التقاليد كاألعراؼ كاؼبكانة كاؼبركز كاغبسب كالنسب، كال تعتمد على : السلطة التقليدية- 
كابلتايل يكتسب صاحب السلطة نوع من االحًتاـ . أم معايَت موضوعية ذات عبلقة ابالداء أك الكفاءة أك القدرات

كالتقدير كاالعتزاز كاالستعداد الكامل ابػبضوع ؽبا، على سبيل اؼبثاؿ السلطة اليت يبارسها رئيس القبيلة على أفراد 
. القبيلة

 كتعتمد على خصائص أك ظبات الفرد كيقصد ابلكاريزما خاصية أك ظبة يف :(الكاريزمية )السلطة الشخصية - 
. شخصية االنساف يتفرد هبا عن غَته، ذبعلو شخصية جذابة ينقاد ؽبا اآلخركف

 كتستند إىل القانوف كأسس كقواعد موضوعية منطقية تسرم على صبيع العاملُت يف :السلطة القانونية العقالنية- 
فعلى سبيل اؼبثاؿ اؼبوظف يف اعبهاز . كتتاثر ىذه السلطة دبدل قبوؿ اؼبرؤكس لقواعد العمل يف اؼبنظمة. اؼبنظمة

البَتكقراطي الذم مت اختياره كفق معايَت موضوعية سلطتو كصبلحيتو اليت يبارسها على اؼبرؤكسُت يف اؼبنظمة انبع من 
. (الوظيفة اليت يشغلها )موقعو يف اؽبيكل التنظيمي 

 .مبادئ النظرية البريكقراطية- 3-3-2
: حدد ماكس فيرب ؾبموعة من اؼببادئ للبَتكقراطية اؼبثالية كىي

.  كفيو ربدد الوظائف لكي يزكد العاملوف دبهارات كافية ألدائها كما ينبغي:تقسيم كاضح للعمل- 
 أف السلطة كاؼبسؤكلية هبب أف ربددا بوضوح عبميع اؼبواقع ككل موقع هبب أف يعرؼ إىل :هيكلة كاضحة للسلطة- 

. أم جهة يقدـ تقاريره
 هبب أف تكوف ىناؾ قواع مكتوبة بوضوح لتوجيو السلوؾ كالقرارات عبميع :قواعد كاجراءات عمل رمسية- 

. الوظائف
 إف القواعد كاالجراءات تطبق على اعبميع دكف استناء كال معاملة تفضيلية ألم من :الالشخصية يف التعامل- 

. العاملُت
. هبب اختيار العملُت كترقيتهم يف ضوء قابليتهم الفنية كأدائهم: التدرج الوظيفي حسب اجلدارة- 
.  لضماف أداء أفضل كربقيق لؤلىداؼ فإف اإلدارة تفصل عن اؼبالكُت:فصل اإلدارة عن ادللكية- 
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 .تقييم النظرية البريكقراطية- 3-3-3
يبلحظ من اؼببادئ األساسية للنظاـ البَتكقراطي سابقة الذكر أهنا مبادئ جيدة كفاعلة يف ربقيق ما تتمناه معظم 

 يف تطبيق األنظمة البَتكقراطية ىي اليت جعلت معظم الناس تعيب ادلمارسات اخلاطئةمنظمات األعماؿ، لكن 
البَتكقراطية كتسخر منها كتطالب ابلقضاء عليها، فاػبطأ ال يكمن يف النظاـ البَتكقراطي كإمبا اػبطأ عود إىل سلوؾ 

. كتصرفات منفذم ىذا النظاـ
: كمن بُت أىم االنتقادات اؼبوجهة للبَتكقراطية ما يلي

 عندما ينغمس اؼبوظف يف تنفيذ األنظمة كالقواعد كالقوانُت كالتعليمات كالتوجيهات حبد :الوسائل تصبح غاايت- 
ذاهتا كحبرفيتها دكف النظر إىل جوىرىا أك اؽبدؼ اؼبنشود من كضعها، فإهنا تصبح مع مركر الزمن غاية اؼبوظف كليس 

. الوسيلة لتحقيق اؽبدؼ
نتيجة التمسك ابألنظمة كالتعليمات يفقد العامل القدرة على التصرؼ يف اغباالت الطارئة، : اجلمود كعدـ ادلركنة- 

فالعامل غَت قادر على االجتهاد أك ابداء الرأم يف النصوص اؼبوضوعة، كاؼبواطن يتوؽ إىل اؼبركنة يف التعامل معو، 
كىكذا وبصل نوع من التصادـ بُت اؼبنظمة البَتكقراطية كاؼبواطن الذم ينبغي أف تكرس اؼبنظمة كافة امكاانهتا ػبدمتو 

. كالسهر على راحتو
.  نتيجة لتكرار األعماؿ بسبب التمسك الشديد حبرفية التعليمات:الركتني- 
 يبيل موظفوا اؼبنظمات البَتكقراطية إىل اؼبغاالة يف اعبوانب اؼبادية ؼبكاتبهم كيهتموف دبظهرىم :ادلظهرية الشكلية- 

كأانقتهم، كذلك بغية ترؾ إنطباع جيد عنهم يف عيوف زمبلئهم كاؼبتعاملُت معهم، كما يهتموف ابلرموز كاؼبسميات 
كالدرجات الوظيفية حد اؽبوس أحياان، فالشكلية كاؼبظاىر ىي اليت ربكم سلوؾ الكثَت من العاملُت يف اؼبنظمات 

. البَتكقراطية
 إف مقاكمة التغيَت حالة متأصلة ليس فقط يف تنظيم اؼبنظمة البَتكقراطية كإمبا يف نفوس العاملُت :مقاكمة التغيري- 

. أيضا، إف مقاكمة التغيَت تضمن للعاملُت البقاء يف مواقعهم كاالستمتاع دبمارسة السيطرة كالتحكم
 يتطور الوضع يف كثَت من األحياف إىل التطرؼ يف التمسك بقواعد البَتكقراطية كاالصرار :ادلرض البريكقراطي- 

اؼبقيت على تطبيقها نتيجة لبلستمتاع دبمارسة السيطرة كالتحكم، كىذا ما يطلق عليو الكتاب مصطلح مرض اؼبغاالة 
. يف البَتكقراطية
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: االنتقادات ادلوجهة للمدرسة الكالسيكية- 4

: من أىم االنتقادات اؼبوجهة ؼبدرسة الكبلسيكية ما يلي
. االىتماـ ابعبانب الفٍت من العمل كإغفاؿ اعبوانب االجتماعية كالنفسية مثل العبلقات االجتماعية- 
. االىتماـ ابغبوافز اؼبادية فقط لتحفيز االنساف لزايدة انتاجيتو كإغفاؿ حاجات كدكافع االنساف األخرل- 
اؼبدرسة الكبلسيكية تبلئم الظركؼ اليت نشأت كتطورت فيها، حيث كانت بيئة األعماؿ حينذاؾ بسيطة كمستقرة - 

كيبكن التنبؤ بسهولة كدقة ابالحداث اؼبستقبلية، أما بيئة االعماؿ اؼبعاصرة فأصبحت شديدة التعقيد كمطربة كتتميز 
. ابؼبنافسة الشديدة

. اعتبار اؼبنظمة نظاـ مغلق ال يتفاعل مع بيئتو اػبارجية- 
االىتماـ ابلتنظيم الرظبي كانباؿ التنظيم غَت الرظبي - 
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. مدرسة العالقات االنسانية كالسلوكية: اثنيا
كقد . اؼبدرسة االنسانية كالسلوكية ىي ؾبموعة من األفكار كالرؤل اليت تؤكد على أف األداء اعبيد يرتبط دبتغَتات انسانية كسلوكية

ظهرت مدرسة العبلقات االنسانية كالسلوكية كرد فعل على اؼبدرسة الكبلسيكية اليت افًتضت أف اغبوافز اؼبادية ىي كل ما يهم 
. العاملُت، كمل هتتم كثيار ابلعوامل االجتماعية كاالنسانية

. (Elton Mayo)مدرسة العالقات االنسانية التوف مايو - 1
ـ كانتقل إىل الوالايت اؼبتحدة االمريكية حيث التحق جبامعة ىارفارد عاـ 1880كلد التوف مايو يف اسًتاليا سنة 

. 1949ـ، تويف التوف مايو سنة 1947ـ كبقي هبا حىت سنة 1926
: (دارسات اذلاكثرف)اسهاماته - 1-1

من أىم االسهامات اليت قدما التوف مايو للفكر االدارم التجارب اليت سبت يف شركو كيسًتف الكًتيك ابلوالايت 
اؼبتحدة االمريكية يف موقعها اؼبسمى ىاكثرف يف كالية شيكاغو كلذلك ظبيت التجارب اليت قاـ هبا بتجارب ىاكثرف، 

حيث تعترب ىذه التجارب دبثابة بداية حركة العبلقات االنسانية، حيث لفتت األنظار إىل مطالب األفراد النفسية 
كتتكوف . كاالجتماعية، كفتحت آفاقا جديدة للتفكَت يف إدارة األفراد كيف ربقيق األىداؼ اؼبادية كاؼبعنوية على السواء

: من عدة ذبارب أنبهادارسات اذلاكثرف 
: جتربة االضاءة- أ

كقدت -  ؾبموعة التجربة كؾبموعة اؼبراقبة–قاـ الباحثوف يف ىذه التجربة بتقسيم عدد من العامبلت إىل ؾبموعتُت 
تغيَت ظركؼ االضاءة للمجموعة األكىل جبعلها أكثر شدة، بينما ظلت ؾبموعة اؼبراقبة يف نفس مستول االنتاجية، 
ككما ىو متوقع فقد زادت انتاجية ؾبموعة التجربة مع كل زايدة يف كثافة االضاءة، كلكن الشيئ غَت اؼبتوقعوالذم 

سبب دىشة للدارسُت، ىو زايدة انتاجية العامبلت يف اجملموعة األخرل رغم عدـ تغيَت اإلضاءة، كعندما عبأ 
الباحثوف إىل زبفيض معدا اإلضاءة فإف إنتاجية ؾبموعة التجربة استمرت يف الزايدة كحدث نفس الشيئ جملموعة 

كأخَتا بدأت انتاجية ؾبموعة التجربة يف االلبفاض عندما بدأت شدة اإلضاءة يف االلبفاض حىت أصبحت يف . اؼبراقبة
. مستول ضوء القمر

: جتربة غرفة التجميع- ب
تناكلت ىذه التجربة ؾبموعة من العامبلت يف قسم التجميع، حيث مت عزؿ ؾبموعة صغَتة منهن بصحبة عدد من 

الباحثُت يقوموف ابعماؿ اؼببلحظة كذبميع البياانت، كقد تبُت من خبلؿ ىذه التجربة أف أداء عامبلت اجملموعة 
الصغَتة أتثر ابؼبكانة العالية اليت حظيت هبا من اإلدارة كمجموعة مهمة ذات مكانة عالية كمتميزة عن بقية العامبلت 

. فبا جعلهن يشعرف ابلبهجة كاالندفاع يف األداء
إف أعضاء اجملموعة يف ىذه التجربة ىم من الذكور كقد طبقت عليهم خطة أجور :جتارب غرفة األسالؾ- ج

تشجيعية تعتمد على زايدة اؼبكافآت نتيجو زايدة االنتاجية، حيث قاـ الباحثوف بتصميم نظاـ لفع األجور على 
.  الدفع ابلقطعة- أساس معدؿ االنتاج
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ككانت التجربة قائمة على فرضية مؤداىا أنو إذا كاف اغبافز االقتصادم ىو اغبافز الوحيد لؤلفراد فإهنم يتسابقوف فيما 
بينهم لتحقيق أعلى معدؿ إنتاج، حبيث يتيح ؼبن يفوز بو أف وبقق أعلى دخل نقدم، ككما حدث يف التجربة األكىل 

كانت النتيجة غَت متوقعة، فقد اكتشف الباحثوف أف ؾبموعة العماؿ اتفقت على مستول معُت من االنتاج، كمن 
يقل انتاجو عن ىذا اؼبستول ىبضع لضغوط كمساعدات من زمبلئو، أما من يزيد عن ىذا اؼبستول فاهنم يسخركف 

. ، فبا يضطره إىل االلتزاـ ابؼبستول اؼبتفق عليو حىت كلو كاف قادرا على ذباكزه(احملراث )منو كيطلقوف عليو اسم 
الباحثوف نتائج ذبارهبم غَت اؼبتوقعة إىل كجود قول اجتماعية غَت معركفة للمديرين ؽبا أتثَتىا اؽباـ على سلوؾ يفسر 

العاملُت، فعلى سبيل اؼبثاؿ فقد أرجع الباحثوف السبب يف ارتفاع إنتاجية العامبلت يف التجربة األكىل إىل الطريقة 
أما ابلنسبة للتجربة الثالثة فإف . اػباصة اليت كاف الباحثوف يعاملوف هبا العامبلت كاليت كانت جديدة عليهم سباما

. صباعات العمل زبضع لضغوط اجتماعية ذات أتثي فعاؿ على سلوكهم
نتائج دراسات اذلاكثرف - 1-2

:  اؼببادئ التاليةبتجارب هاكثرفيستخلص التوف مايو من خبلؿ التجارب اليت قاـ هبا كاليت ظبيت 
. إف السلوؾ االنساين ىو أحد العناصر الرئيسية احملددة للكفاءة االنتاجية- 
. إف القيادة االدارية ىي من األمور األساسية اؼبؤثرة يف سلوؾ األفراد كابلتايل ربدد كفاءهتم- 
إف االتصاالت كتبادؿ اؼبعلومات كالتفاعل االجتماعي اؼبفتوح بُت العماؿ بعضهم البعض كبينهم كبُت رؤسائهم - 

. تسهم صبيعا يف تطوير عبلقات العمل بشكل اهبايب كيؤثر يف االنتاجية
إف اإلدارة الديبقراطية ىي األسلوب األفضل لتحقيق أىداؼ االنتاجية، كمن مث انتشرت مفاىيم اؼبشاركة يف اإلدارة - 

. كتفويض السلطة كالبلمركزية االدارية
. االنتقادات ادلوجهة اللتوف مايو كجتارب اذلاكثرف- 1-3
ذباىلت ؾبموعة الدكافع اليت ربرؾ كتؤثر على سلوؾ العاملُت بًتكيزىا فقط على اؼبتغَتات االجتماعية كمحرؾ - 

. للسلوؾ
ذباىلت التنظيم الرظبي معتربة أف التنظيم غَت الرظبي ىو أساس اؽبيكل التنظيمي، لذلك فإف الغاء دكر التنظيم - 

. الرظبي يعٍت عدـ كجود منظمة قائمة
ؿبدكدية عدد العاملُت الذين مشلتهم الدراسة كابلتايل يبكن الشك يف مصداقية النتائج اليت مت التوصل اليها من - 

. الناحية العملية
. لقد اذبهت لعدـ ربديد الفركض أك اؼبتغَتات للبحث عن حقائق العبلقات بينها كبُت االنتاجية- 
إف تركيز العبلقات االنسانية على ؾبموعات العمل كافًتاضها أهنا تعمل بتعاكف كتفاىم كأف اؼبناخ الداخلي للعمل - 

ىو مصدر الرضى للعاملُت كمطالبتها أبف تتخلى اإلدارة عن بعض سلطاهتا، فهي بذلك تغفل كاقع العمل الفعلي 
. بوجود صراعات كنزاعات كمنافسات بُت األفراد اليت قد تكوف مصدرا لبلبتكار
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ادلدرسة السلوكية - 2
تركز اؼبدرسة السلوكية على طبيعة العمل نفسو الذم قـو بو الفرد كإىل أم مدل يليب حاجة الفرد كيساعد على 

استثمار إمكاانتو كقدراتو كمهاراتو، كيعتقد العلماء السلوكُت أف ىناؾ عوامل كأسباب عديدة تدفع الفرد للعمل، 
. ابالضافة إىل كسب اؼباؿ كانشاء عبلقات اجتماعية

: كلقد اعتمدت اؼبدرسة السلوكية يف اإلدارة ثبلثة مداخل أساسية
 الذم يدرس سلوؾ األفراد كىي ربت أتثَت اؼبواقف االجتماعية اؼبختلفة، اك :مدخل علم النفس االجتماعي- 

بشكل عاـ يدرس التفاعل االجتماعي أم التأثَت اؼبتبادؿ بُت األفراد بعضهم مع بعض، كىناؾ علم النفس التنظيمي  
الذم يدرس سلوؾ الفرد داخل اؼبنظمة اليت يعمل فيها كما ىو أتثَت الفرد على اؼبنظمة كأتثَت ىذه األخَتة عليو كعلى 

. اجملموعة الكبَتة
 الذم يعاجل سلوؾ االنساف يف إطار اجملموعات الكبَتة كالصغَتة اضافة إىل طبيعة ىذه :مدخل علم االجتماع- 

. اعبماعات كتكوينها كأثرىا على االنساف كالتنظيم الرظبي يف اؼبنظمة كأثرىا على االفراد كالتنظيمات
كيبحث يف سلوؾ الفرد البيئي كاؼبكتسب سواء سلوكا فنيا اك - علم األجناس- مدخل علم دراسة االنساف- 

. اجتماعيا لو عبلقة حبضارتو كبيئتو األسركية كاتثَتىا على حضارات األمم األخرل
: أهم ركاد ادلدرسة السلوكية نذكر- 2-1

" من بُت أىم ركاد اؼبدرسة السلوكية نذكر
 .(Abraham Maslow)نظرية احلاجات ابراهاـ ماسلو - 2-1-1

تعترب أعماؿ ابراىاـ ماسلو حوؿ اغباجات االنسانية نقلة نوعية يف علم اإلدارة، كاؼبقصود ابغباجة ىي االحساس 
كالشعور ابلنقص كاغبرماف من شيئ معُت، كىذا اؼبفهـو مهم ابلنسبة للمديرين ألف اغباجات تولد ضغوطا تؤثر يف 

. عمل كسلوكيات العاملُت كتصرفاهتم
: كقد بٌت ابراىاـ ماسلو نظريتو للحاجات على مبدأين أساسيُت

حيث أف اغباجات اؼبشبعة ال أثر ؽبا يف دفع الفرد لسلوؾ معُت، يف حُت اغباجات : مبدأ احلرماف من االشباع- 
. غَت اؼبشبعة ىي اليت تؤثر يف سلوؾ الفرد كتدفعو للبحث عن اشباعها

 أم أف االنتقاؿ من مستول اغباجات األدىن إىل أعلى اال اذاكانت حاجات :مبدأ التدرج يف اشباع احلاجات- 
اؼبستول األدىن منو قد أشبعت، فبل يفكر أم عامل يف اغباجات االجتماعية اك غَتىا ما مل تكن اغباجات 

. الفزيولوجية اك حاجات االماف قد اشبعت حبدكد معقولة
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: كقد أشار ماسلو إىل كجود طبسة مستوايت من اغباجات كضعها يف تسلسل ىرمي كفق الشكل اؼبوايل
هـر ماسلو للحاجات : (5)الشكل رقم 

 
 كتتضمن صبيع اغباجات األساسية كالضركرية البلزمة لبقاء اإلنساف :احلاجات اليسيولوجية أك احليوية -

 .-كاستمراريتو يف اغبياة مثل اغباجات اػباصة ابلطعاـ كالكساء كاؼبأكل كاؼباء كاؽبواء

 كيًتكز ىذا النوع من اغباجات االنسانية على ضباية الفرد من األمراض كاألزمات :حاجات األمن كالسالمة -
االقتصادية كاؼبخاطر كاغباالت غَت اؼبتوقعة، إف الشعور ابألماف الذم يبحث عنو الفرد ال يقتصر على اعبانب 

 .اؼبادم بل يشمل اعبانب النفسي، فاستقرار الفرد يف عملو كانتظاـ دخلو يبثل أمنا نفسيا للفرد

 االنساف السليم بطبيعتو كائن اجتماعي كمن خبلؿ تواجده شبو الدائم يف اجملموعات :احلاجات االجتماعية -
البشرية داخل العمل كخارجو فإنو يسعى لتوطيد عرل الصداقة كالتعارؼ مع اآلخرين، ألف يف ذلك تسهيبل 

 .ؼبهامو العملية الشاقة، كما أف الفرد يشعر ابغباجة إىل االنتماء عبماعة تضمو كتدافع عن مصاغبو اؼبشًتكة معها

 إف تقدير الفرد يف اجملموعة البشرية أييت من خبلؿ تقوًن ىذه اجملموعة لو كحكمها :حاجات التقدير كاالحرتاـ -
على الصفات اؼبميزة لشخصيتو ابؼبقارنة مع اآلخرين كشعور ىذه اجملموعة ابنبيتو فيها كمدل حاجة اآلخرين اليو 
من خبلؿ ما يتمتع بو من سلوؾ قوًن كأخبلؽ عالية كقدرات جيدة كاالندفاع غبل مشاكل زمبلئو ابلقدر الذم 

 .يستطيع

اف حاجات ربقيق اك ارضاء الذات ىي أظبى ما يطمح إليو الفرد بعد أف يكوف قد : حاجات إرضاء الذات -
أشبع احتياجاتو من اجملموعات األربع األكىل، ككلما ارتقى االنساف كتقدـ يف ؾباؿ ارضاء اغباجات الذاتية 

كاشباعها كلما زادت رغبتو يف ربصيل اؼبزيد منها، كذلك من خبلؿ االعتماد على الذات يف ربسُت كتطوير 
. قدراتو كمهاراتو كرفع مستواه العلمي
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ابلرغم من أف أنبية نظرية ماسلو حيث أهنا من اقدـ النظرايت اليت حاكلت تفسَت الواقعية من خبلؿ مفهـو اغباجات 
 :اإلنسانية بلغة بسيطة كمفهومة إال أهنا تعرضت لبعض االنتقادات كاليت كاف يف مقدمتها مايلي

كمتتالية حيث يتم إشباع اغباجات الفسيولوجية   افًتاض ماسلو أف اغباجات اإلنسانية يتم إشباعها بطريقة متدرجة-
فبل يعقل أف ينتج الفرد كال يقـو إبشباع . كىذا االفًتاض غَت صحيح كغَت كاقعي . أكال مث اغباجة إىل األمن كىكذا

 .اغباجة إىل االنتماء مثبلن طاؼبا مل يشبع بعد حاجاتو اؼبادية ، كاغباجة لؤلماف
كىذا غَت كاقعي كيتوقف . األعلى من حيث اؼبستول أفًتض ماسلو أف اغباجات اليت يف قاعدة اؽبـر ىي اغباجات -

فأحياان تشعر أف اغباجة إىل االحًتاـ لديك غَت مشبعة كتسعى إىل إشباعها كلو . على اؼبواقف كالظركؼ كنوع األفراد
ببعض اغباجات الفسيولوجية أك تفضل أف تعمل مع شخص وبًتمك كيشعرؾ ابلتقدير ، كترفض  –اكقيت- ابلتضحية 

.  كبَتاأجراالعمل مع شخص آخر ال يشبع حاجة االحًتاـ كالتقدير لديك ابلرغم من أنو يقدـ لك 
يف صبيع األماكن كالظركؼ كاألكقات ، إال أف ىذا   من عمومية مبوذج ىـر اغباجات ؼباسلو على صبيع األفرادابلرغم-

فالفرد يف الصحراء قد يعرض نفسو إىل اػبطر يف سبيل . اؽبـر اؼبتدرج قد ىبتلف من فرد آلخر ، كمن كقت آلخر 
كاألسَت لدل األعداء يف اغبرب قد يذؿ كيهاف كيقبل ىذا . اغبصوؿ على جرعة من اؼباء يف حالة العطش الشديد

 .كىكذا... كيتحمل يف سبيل أف وبصل على الطعاـ أك ينجو من القتل 
كيرل البعض أف نظرية ماسلو يف الدافعية  .تتسم أعماؿ ماسلو ابلطابع النظرم أكثر من الطابع العملي الواقعي-

 : ابلتطبيق على التنظيم مل تقدـ اإلجابة على العديد من األسئلة كاليت من بينها
 ؟ما ىو نوع السلوؾ الذم يرتبط بكل حاجة من اغباجات اليت اقًتحها-
؟  (أك حاجات)كيف يبكن إشباع حاجة - ليست موجودة فعبل يف اؽبـر
ما ىو تفسَت اؼبقنع لسيادة حاجة معينة على سلوؾ الفرد؟ -
  ؟كل اؼبواقف ىل ىناؾ ىـر للحاجات لكل موقف أـ أف األفراد يقوموف بتكوين مزيج من حاجاهتم كتعميمو على-
ىل تظهر اغباجة فقط بسبب عدـ إشباعها أك أهنا تظهر حىت كلو مت إشباعها؟ -
كيف يبكن قياس كربديد كفصل اغباجات اإلنسانية عن بعضها البعض ؟ -
ماذا وبدث إذا مل يتمكن الفرد من إشباع اغباجات اليت يريد إشباعها؟ -

كابلنسبة لئلجابة على السؤاؿ األخَت فإف علماء النفس البلحقُت سانبوا يف تفسَت ما قد وبدث نتيجة عدـ قدرة 
الفرد على إشباع حاجاتو، كحىت يبكن تقهم ذلك فإنو البد أف نستعرض اػبطوات اليت سبر هبا عملية اإلشباع للحاجة 

 : كمايلي (أك ؿباكلة اإلشباع)
 . الفرد يًتتب على اغباجة غَت اؼبشبعة نوع من القلق أك التوتر بداخل-
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تدفع اغباجة غَت اؼبشبعة من خبلؿ التوتر الذم يتعرض لو الفرد إىل السلوؾ اؼبوجو كبو ىدؼ معُت إلشباع -
ردبا ينجح السلوؾ يف إشباع اغباجة ، أك يف زبفيف التوتر الكامن بداخل الفرد ، ردبا يفشل السلوؾ يف  . اغباجة

ؿ فقد يؤدم شكعندئذ وباكؿ الفرد أكثر من مرة ، أك إذا أصيب ابلف. إشباع اغباجة كابلتايل يف التخفيف عن التوتر
اإلحباط كالذم يسمى   كقد يتفاكت األفراد فيما بينهم من حيث السلوؾ الناتج عن. ىذا إىل نوع من اإلحباط

 : أنبها مايلي السلوؾ الدفاعي كالذم أيخذ صورا عديدة كمتنوعة
كقد يكوف ىذا .  فقد ينعكس الكبت الكامن داخل الفرد كالشعور ابإلحباط يف سلوكو اؽبجومي كالعدكاين :انهجىو - 

مثاؿ ذلك أف يقـو أحد األفراد ابالعتداء  . السلوؾ اؽبجومي يف بعض اغباالت موجهان للمصدر الرئيسي لئلحباط
كيف بعض اغباالت األخرل يكوف اؽبجـو موجهان . على رئيسو اؼبباشر يف العمل الذم تسبب لو يف اغبرماف من الًتقية 

إىل أطراؼ أخرل ليس ؽبا عبلقة مباشرة ابإلحباط أك الكبت لدل الفرد كأف يعتدم الفرد على زكجتو يف اؼبنزؿ ، أك 
يضرب ابب غرفتو بقوة ، أك يهاجم ابلكبلـ اؼبنظمة كاإلدارة العليا ، أك يتشاجر مع سائق التاكسي عند العودة إىل 

 . اؼبنزؿ كىكذا
 .البكاء  مرحلة مبكرة من حياتو عندما كاف طفبل فيحاكؿ مثبل . كيعٍت رجوع الفرد عند مواجهة الكبت إىل:انىقىص- 
ضد اإلحباط الذم يتعرض لو أف يعوض ذلك يف ؾباالت  . كقد وباكؿ الفرد يف سلوكو الدفاعي :انتعىيض- 

مثاؿ ذلك ؿباكلة أحد الطبلب بعد الفشل أكثر من مرة يف االستمرار يف اعبامعة أف وبقق قباحا ملحوظا يف  . أخرل
 . قطاع األعماؿ

 الضغط كالذم تكوف غالبا لو آاثر سيئة حيث يتسبب  . كقد يكوف استجابة الفرد لئلحباط متمثلة يف : الضغط-
. كقد أيخذ السلوؾ الدفاعي .أك مرض مزمنأك فقداف الوعي،الضغط يف اإلصابة ابالهنيار العصيب،

اإلحباط شكبل آخر يتمثل يف إسقاط ما يشعر بو الفرد على الغَت أك على الشيء مصدر  للفرد يف حالة  اإلسقاط- 
فبعد ؿباكالت بعد أحد األفراد للتعلم على اغباسب اإللكًتكين مث يصاب ابلفشل كاإلحباط ، فإنو ردبا بعد . اإلحباط

 .. ذلك يكره اغباسب اإللكًتكين ، كأحياان يتهمو ابلقصور كأبنو يفقد اإلنساف القدرة على التفكَت 
 اإلحباط شكل االنسحاب من اؼبوقف ، أك الًتاجع عن  . كما قد أيخذ السلوؾ الدفاعي الناتج عن:االنسحاب- 

مثاؿ ذلك عندما يصاب الفرد ابإلحباط لفشلو يف إشباع حاجات االنتماء عبماعة معينة فقد . الشيء أك اغباجة
 .يقرر عندئذ االنسحاب أك الًتاجع عن عضوية ىذه اعبماعة

الفرد بعد فشلو أك تعرضو إىل اإلحباط أف يقنع اآلخرين ابلسبب .  كوبدث ىذا من خبلؿ ؿباكلة:االقتناع كالتربير - 
فقد يربر أحد األفراد فشلو يف الزكاج أبف حياة العازب . اغبقيقي لذلك ، أك ؿباكلة تربير ما حدث من كجهة نظره

 . أك قد يربر العامل البفاض األداء بسبب تقادـ اآلالت اليت يستخدمها. أفضل ؼبا فيها من حرية 
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 .(Douglas Mc Gregor)دكغالس ماكغريغور  ( X.Y) نظرية - 2-1-2 

ـ، كيعترب رائد 1964ـ كتويف سنة 1906ذ يف علم النفس يف جامعة ىارفارد من مواليد أستادكغالس ماكغريغور 
اغبركة االنسانية مطلع الستينات، كمن أبرز من إىتم كعرض االنقساـ يف ثنائية اػبصائص لسلوؾ الفرد يف الفكر 

، كالذم أعطى دفع جديد ألفكار 1960الذم صدر عاـ  (اعبانب االنساين للمنشأة )االدارم، ألف كتابو اؼبشهور 
.  كمفاىيم حركة العبلقات االنسانية
(.  X.Y) نظرية كمن بُت أىم إسهاماتو ما يعرؼ 

 Xنظرية - أ

: تقـو ىذه النظرية على االفًتاضات التالية
. منطلق ىذه النظرية أف االنساف يف طبعو ال وبب العمل كيعمل كل ما يف كسعو لتفاديو- 
. ال بد من تطبيق الرقابة على األفراد، توجيههم، كمعاقبتهم من أجل حثهم على العمل- 
. ال يريدكف أخذ اؼبسؤكلية كيفضلوف حالة اؼبرؤكسُت، ال توجد لديهم طموحات كيسعوف فقط لتحقيق األمن- 

. يبلحظ ماؾ غريغور من خبلؿ دراساتو أف ىذا االعتقاد ىو السائد لدل اؼبدراء كالبد من تغيَته
 Yنظرية - ب

: يقًتحها كأداة لبلدارة ينصح بتبنيها كبديل للنظرية األكىل كتقـو ىذه النظرية على االفًتاضات التالية
. يبكن لبلنساف أف يراقب نفسو بنفسو أك ما يعرؼ ابلرقابة الذاتية ابقبازه ألىداؼ ىو يريد ربقيقها كمقتنع هبا- 
. توجد لدل االنساف ميوؿ كبو ربقيق حاجاتو اؼبختلفة، ذبعل منو إنساف طموح يرغب يف اؼبسؤكلية- 
. توجد لدل اإلنساف القدرات كالرغبة يف العطاء كحىت االبداع لصاحل اؼبنظمة- 
يبكن االستفادة من القدرات اؽبائلة لدل األفراد كاليت ىي غَت مستغلة إذا مت تطبيق مبط إدارم كتنظيمي مبٍت على - 

. مبادئها
: كيف ما يلي مقارنة بُت النظرتُت
 Yنظرية  Xنظرية 

. إف االنساف بطبعو سليب كال وبب العمل- 
. اإلنساف كسوؿ كال يرغب يف ربمل اؼبسؤكلية يف العمل- 
يفضل الفرد دائما أف هبد شخصا يقوده كيوضح لو ماذا - 

. يفعل
يعترب العقاب اك التهديد من الوسائل األساسية لدفع االنساف - 

للعمل، أم أف اإلنساف يعمل خوفا من العقاب كاغبرماف كليس 
. حبا يف العمل

تعترب الرقابة الشديدة على اإلنساف ضركرية كي يعمل، حيث - 

معظم الناس يرغبوف يف العمل كيبذلوف اعبهد اعبسمي كالعقلي - 
. تلقائيا كرغبتهم يف اللعب كالراحة

. يبيل الفرد العادم للبحث عن اؼبسؤكلية كليس فقط قبوؽبا- 
يبارس الفرد التوجيو الذايت كالرقابة الذاتية من أجل الوصوؿ إىل - 

األىداؼ اليت يلتـز إبقبازىا كأف الرقابة اػبارجية كالتهديد ابلعقاب 
. ال تشكل الوسائل الوحيدة لتوجيو اعبهود كبو األىداؼ

يعمل الفرد الشباع حاجات مادية كمعنوية كمنها حاجات - 
. التقدير كربقيق الذات
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. ال يؤسبن الفرد على شيئ ىاـ دكف متابعة أك إشراؼ
يعترب األجر كاؼبزااي اؼبادية أىم حوافز العمل، كيبحث الفرد عن - 

. الضماف قبل أم شيئ آخر/ األماف 

يبارس أعداد كثَتة من من األفراد درجة عالية من االبتكارية - 
. كاالبداع يف العمل

. يرغب اإلنساف يف استغبلؿ إمكاانتو كطاقاتو- 
 

  ال تشكل اسًتاتيجيات إدارية، كإمبا نبا دبثابة اعتقادات أساسية X.Yمن خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ إف نظرييت 
. حوؿ الطبيعة البشرية اليت تؤثر على اؼبديرين كذبعلهم يتكيفوف مع إحدل االسًتاتيجيات

 .(Frederick Herzberg)نظرية العاملني ذلرتزابرغ - 2-1-3
-        Frederick Herzberg ( 1923 حيث قاـ مبتكرىا 1959تعود اعبذكر التارىبية ؽبذه النظرية لعاـ 

كىو أستاذ يف علم النفس الصناعي جبامعة ىارفارد إبجراء ؾبموعة من البحوث على عينة ـبتارة من العاملُت  (2000
 فردا، كقد طلب من األفراد ربت التجربة اإلجابة عن العوامل اؼبتعلقة بوظائفهم، كاليت ذبعلهم يشعركف 200قوامها 

ابلرضا من عدمو، كمن ىذه اإلجاابت أنو عندما يكوف األفراد غَت راضُت فإف اؼبشاعر تًتتبط ببيئة العمل، أما عندما 
:  ؾبموعتُت من العوامل نباهرتزبرغكقد استنتج . يشعركف ابلسعادة فإف ذلك ينتج بصفة عامة من العمل ذاتو

: عوامل كقائية- أ
إف عدـ توفر ىذه العوامل يؤدم إىل عدـ الرضا، ككجودىا يبنع حالة عدـ الرضا، كيقصد بكلمة كقائية توفَت عوامل 

: صحيحة كقائية، كمنها
 .سياسات الشركة كادارهتا -

. االشراؼ الفٍت كالشخصي يف العمل- 
. العبلقات الداخلية بُت القائد كاؼبرؤكسُت- 
. نوعية ظركؼ العمل- 
. األجور كالركاتب اؼبدفوعة مقابل إقباز العمل- 
: عوامل حتفيزية- ب

كىذه العوامل مرتبطة ابلعمل، فوجودىا يدؿ على كجود درجة عالية من الرضا، لذلك أطلق عليها اسم العوامل 
: التحفيزية منها

. اإلقباز يف العمل- 
. االعًتاؼ بنتيجة اإلقباز يف العمل- 
. طبيعة العمل كؿبتواه- 
. مسؤكلية إقباز العمل- 
. التقدـ كالًتقية يف العمل كتنمية قدرات العمل عند الفرد- 
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إف العوامل اؼبرضية يف نظر ىرتزبرغ تتعلق دبضموف العمل، أما العوامل غَت اؼبرضية مرتبطة ابلظركؼ الفنية، لذلك أطلق 
. على العوامل اؼبرضية إسم دكافع كعلى العوامل غَت اؼبرضية إسم العوامل الوقائية

: كمن بني االنتقادات اليت كجهت لنظرية العاملني ذلرتزبرغ ما يلي
. يرجع األفراد أسباب قباحهم كسعادهتم لعوامل داخلية يف أنفسهم بينما يلوموف البيئة اػبارجية لفشلهم- 
. يبكن للباحث أف يفسر إجاابت العاملُت أبشكاؿ ـبتلفة ككما يريد فبا هبعل حبثو ال يوصف ابلدقة- 
. قد تعكس االجاابت عوامل الرضا كعدـ الرضا، كلكنها ال تعكس ابلضركرة ما وبفز العماؿ- 
. هتمل النظرية متغَتات موقفية أخرل كثَتة- 

لقد أثبتت الدراسات كاألحباث يف ؾباؿ ىذه النظرية صحتها، كإف كاف بعضهم قد اعًتض عليها إال أهنا بقيت من 
النظرايت األكثر استعماال يف ؾباؿ النظرية اإلدارية لدراسة السلوؾ البشرم، ألهنا كضحت ـبتلف أنواع اغباجات عند 

. العاملُت كالتأثَتات األخرل اليت تدفعهم إىل الرضا فتحسن من أدائهم يف العمل
. تقييم  مدرسة العالقات االنسانية ك السلوكية- 2-2

: قدمت مدرسة العبلقات االنسانية كالسلوكية ؾبموعة من اؼبفاىيم اؼبتعلقة بكيفية إدارة العاملُت يف اؼبنظمات كمنها
. اعتبار اؼبنظمة نظاـ اجتماعي يضم تنظيمات كأمباط اتصاالت كسلطات رظبية كغَت رظبية- 
التأكيد على أف أم قباح وبققو اؼبدير يرجع لؤلفراد كمهاراهتم كمشاركتهم يف أعماؿ اعبماعة، كدافعيتهم كحافزيتهم - 

. للعمل
رأل السلوكيوف أف علم اإلدارة يعد دبثابة علم سلوكي تطبيقي ألف اإلدارة هتدؼ إىل تنفيذ السياسات كالربامج عن - 

طريق اآلخرين، كؽبذا فاؼبدير معٍت قبل كل شيئ ابلتعرؼ على مبادئ السلوؾ اإلنساين كالفردم يف العمل من خبلؿ 
. قيامو بوظائف التخطيط كالتنظيم كالرقابة كالتوجيو

ساعدت على تطوير فهمنا كتطبيقاتنا للعمليات التنظيمية مثل الدافعية كاالتصاالت كالقيادة كتكوين اعبماعات - 
. كديناميكيتها كمقومات قباحها

. ترتيب اغباجات االنسانية كاشباعها كتسخَتىا ػبدمة زايدة الكفاية االنتاجية للمشركعات- 
  االنتقاداتكابلرغم من ما قدمتو مدرسة العبلقات االنسانية كالسلوكية للفكر االدارم إال أهنا تعرضت جملموعة من

: منها
 .الًتكيز على العنصر البشرم دكف الوصوؿ إىل نظرية شاملة لتفسيَت السلوؾ التنظيمي -

ركزت على ضركرة إنشاء صباعات غَت رظبية كإاتحة أكرب قدر فبكن من اغبرية لؤلفراد، إال أف ىذا األمر ال يبكن - 
. أف يضمن زايدة االنتاجية

إف تركيز ىذه اؼبدرسة على صباعات العمل كمطالبتها أبف تتخلى اإلدارة عن بعض سلطاهتا من شأنو أف يعرض - 
. اؼبنظمة إىل كجود صراعات داخلية يف اؼبنظمة

. أنبلت ىذه اؼبدرسة اعبانب الفٍت للمنظمة كأنبية التنظيم الرظبي كذلك بًتكيزىا على التنظيم غَت الرظبي- 
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. أنبلت ىذه اؼبدرسة أنبية اغبوافز اؼبادية للعامل كركزت على اعبوانب االنسانية- 
. اعتربت اؼبنظمة تنظيم مغلق ال يتفاعل كبئتو اػبارجية- 
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ادلدرسة احلديثة : اثلثا
كىي ؾبموعة من النظرايتظهرت مؤخرا كزبتلف عن اؼبدارس الكبلسيكية يف كوهنا ركزت على البعد االجتماعي 

: ، كمن أىم النظرايت اؼبكونة للمدرسة اغبديثة نذكر(الفٍت كاالنتاجي )للمنظمة، ابالضافة إىل اعبانب اؼباديي 
. مدرسة النظم- 1

لقد إىتم علماء االجتماع بدراسة اؼبنظمات ابعتبارىا كحدات اجتماعية ذات كظائف مهمة يف اجملتمعات، كىي 
. تتفاعل مع كحدات اجتماعية أخرل كما اهنا تتكوف نفسها من كحدات فرعية تتفاعل فيما بينها

 أف سليزنك، فقد الحظ ـ1956 ابرسونز كـ1949 سليزنكىذا االذباه اعبديد يف تطور اإلدارة سبثل يف أفكار 
حاجات من أنبها البقاء كاالستمرار، كأف كسيلة اؼبنظمة يف إشباع ىذه اغباجات  (مثلها مثل الكائن اغبي )للمنظمة 

ىي من خبلؿ التفاعل مع البئة اػبارجية، كما أهنا رباكؿ غرس جذكر اثبتة ؽبا يف اجملتمع لتكسب الشرعية كتضمن 
 اؼبنظمات نظما اجتماعية تتميز بوجود العبلقات التبادلية بُت أجزائها كابنفتاحها ابرسونزاستمرارية نشاطها، كاعترب 

على البيئة كابذباىها كبو ربقيق ىدؼ أك أىداؼ ؿبددة، كتدعو ىذه اؼبدرسة إىل أف ىناؾ عدة عناصر أساسية البد 
: من مراعاهتا عند اجراء دراسة ربليلية ألم منظمة، ىذه العناصر ىي

- مادية- امكنات بشرية )كتعٍت دراسة صبيع االمكانيات الداخلة إىل اؼبنظمة من البيئة اػبارجية : ادلدخالت- 
. (معنوية- فنية
.  كتعٍت دراسة صبيع ما ىبرج من اؼبنظمة من منجزات سواء أكانت سلعا أـ خدمات:ادلخرجات- 
. كىي كافة األنشطة كاؼبمارسات اؼببذكلة داخل اعبهاز لتحويل اؼبدخبلت إىل ـبرجات: العمليات- 
كيقصد هبا معرفة عمليات التأثَت اؼبتبادؿ بُت اؼبخرجات كالبيئة كاؼبدخبلت  سواء كانت التأثَتات : التغذية ادلرتدة- 

. سلبية أك اهبابية
: كيبكن توضيح اؼبنظمة كنظاـ من خبلؿ الشكل التايل

ادلنظمة كنظاـ   (6)الشكل رقم 
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 من العبلقات السائدة بيم األنشطة اليت تقـو أبدائها، كحىت ال تؤكؿ إىل االضمحبلؿ نظاما مفتوحاكسبثل اؼبنظمة 
كأىم ىذه اػبصائص ما . كاالنداثر فبلبد من كجود خصائص تتسم هبا كتفسح ؽبا ؾباؿ التفاعل مع البيئة اػبارجية

: يلي
. يتميز النظاـ ابلكلية كاالستقبلؿ أم أف لو حدكد تفصلو عن البيئة اليت يعمل فيها- 
هبب أف وبقق النظاـ توازان مع البيئة كيتم التوازف إذا بقي النظاـ يف تغيَت مستمر استجابة لتغَتات البيئة اليت ىو - 

. جزء منها
. يتألف النظاـ من نظم فرعية يف ذاتو كىو بنفس الوقت يكوف من االنظمة ذات العبلقة أجزاء من النظاـ الكلي- 
. تتفاعل أجزاء النظاـ مع بعضها من أجل ربقيق أىداؼ ال يستطيع أم جزء من النظاـ ربقيقها دبفرده- 
. يتكوف النظاـ من ؾبموعة من اؼبدخبلت كالعمليات كاؼبخرجات كالتغذية العكسية- 
يبيل النظاـ اؼبفتوح إىل التخصص يف اقباز أعمالو حيث أف أنشطتو تبأ بسيطة مث أتخذ ابلتعقيد تدرهبيا خبلؿ مبوه - 

. كذلك يستوجب زايدة يف زبصصاتو من أجل اسيعاب التقيد يف نشاطو
يتميز النظاـ اؼبفتوح ابالستقرار كالتوازف كالتكيف اؼبتحرؾ يف تفاعبلتو مع البيئة، حيث يستمر يف اسًتاد الطاقة اليت - 

وبتاجها للنمو كالتطور كاألداء كيصدر للبيئة ـبرجات من السلع كاػبدمات كاؼبعلومات، فالتوازف اؼبتحرؾ للنظاـ يبكنو 
. من التكيف كاالنسجاـ مع تغَتات البيئة

يتميز النظاـ اؼبفتوح ابلشمولية أك التكامل أم ترابط أجزائو بعبلقات فيما بينها كأف أم تغيَت يف أم جزء منها - 
. يؤدم إىل تغَتات متفاكتة يف األجزاء األخرل

كالبناء  (التوسع )النظاـ اؼبفتوح نظاـ ىادؼ، فمنظمات األعمالتهدؼ إىل ربقيق أىداؼ متعددة كالرحببة كالنمو- 
. كيهدؼ العاملوف يف اؼبنظمة إىل ربسُت مستوايهتم االجتماعية كاالقتصادية

 أم أف أجزاء النظاـ تًتابط مع بعضها يف عبلقات، (Synergy)  أك التعاكف ابلتداؤبيتميز النظاـ اؼبفتوح - 
حبيث أهنا تعطي النظاـ ككل قوة كفاعلية أكرب من القوة اليت يتمتع هبا جزء من النظاـ، فالنظاـ ليس ؾبرد صبع 

. لؤلجزاء اؼبكونة لو
 كىي عكس خاصية التخصص، Intergrationالتكافل أك  Cooperationالتنسيق يتسم النظاـ خباصية - 

فالنظاـ وبتوم على ؾبموعة من األجزاء اليت تتكامل مع بعضها من خبلؿ األنشطة اليت تقـو أبدائها، فأجزاء النظاـ 
. اؼبتخصصة ربتاج إىل ترابط كتنسيق كتكامل فيما بينها حىت يتمكن النظاـ من النمو كالتطور كالبقاء

 كىو قانوف الطبيعة القائل أبف صبيع التنظيمات الكونية تؤكؿ إىل االضمحبلؿ أك اؼبوت االنداثر أك االضمحالؿ- 
إذا فقدت القدرة على اسًتاد اؼبدخبلت لوجودىا، فالنظاـ أيضا يؤكؿ إىل االنداثر كاالضمحبلؿ إذا فقد النظاـ قدرتو 

. على اسًتاد موارده اؼبختلفة البلزمة كابلتايل ىبفق النظاـ من ربقيق التوازف مع البيئة اػبارجية اليت ىو جزء منها
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 (ادلدرسة الكمية )مدرسة علم اإلدارة - 2
ظهرت ىذه النظرية منذ أكائل اػبمسينات، إال أهنا اكتسبت قوة دافعة مع تطور استخداـ اغبواسيب االلكًتكنية 

كتفوؽ التكنولوجية اغبديثة يف ىذا اجملاؿ يف السنوات األخَتة، كتقـو ىذه األخَتة على أساس استخداـ 
الرايضياتللتعبَت عن اؼبشكبلت اإلدارية كبناء مباذج يتم من خبلؽبا التوصل إىل اغبلوؿ اؼبثلى لتلك اؼبشكبلت، كقد 

تطورت أساليب كطرائق متعددة فيما يسمى ببحوث العمليات ىدفها ترشيد عملية ازباذ القرار اليت تعترب صلب 
: كيف ما يلي عرض ـبتصر ألىم مداخل اؼبدرسة الكمية. اإلدارة كفق ألنصار ىذه اغبركة

قدمت ىذه النماذج أدكات كطرؽ رايضية كإحصائية تساعد اؼبديرين يف عمليات ازباذ القرار : النماذج الرايضية- أ
. مثل احتساب أحجاـ االنتاج كحجم اؼبصنع كجداكؿ التكلفة كمباذج زبصيص اؼبوارد

إىتم ىذا اؼبدخل بتطوير األساليب الرايضية كالنماذج االحصائية مثل مباذج الربؾبة اػبطية : األساليب الكمية- ب
كأسلوب االكبدار كالنماذج االحصائية للتنبؤ مثل السبلسل الزمنية كالتمهيد األسي كمباذج النقل كخطوط االنتظار 

. كنظرية اؼببارايت كأماكن اإلنتاج كاؼبصانع كزبصيص اؼبوارد
قدمت ىذه الطرؽ األدكات اؼبفيدة ؼبساعدة اؼبدير يف التطبيقات التجارية يف ؾباؿ اإلنتاج : إدارة العمليات- ج

كالعمليات التصنيعية مثل قرارات اؼبفاضلة بُت الشراء أك التصنيع كمواعيد التسليم كاؼبفاضلة بُت التصنيع الداخلي أك 
. الشراء من اػبارج كجدكلة االنتاج كالتعبئة كالشحن

كتنطوم أفكار ىذه النظرية على فكرة مؤداىا أف اإلدارة يبكن النظر اليها كعملية منطقية يبكن التعبَت عنها بشكل 
كمي كبعبلقات رايضية، كمن مث معاعبة اؼبشكبلت من خبلؿ كضع مبوذج كمي يعرب عن العبلقات اؼبختلفة اليت سبثل 

: متغَتات اؼبشكلة كعلى أساس األىداؼ اؼبراد الوصوؿ إليها، كتتمثل خطوات حل اؼبشكبلت كفقا ؽبذه النظرية يف
. اؼبنظمة ؿبل الدراسة كالتحليل/ التنظيم/ مبلحظة النظاـ - 
استخداـ اؼببلحظات اليت مت ذبميعها لبناء إطار عاـ أك مبوذج يتفق مع ىذه اؼببلحظات، حبيث يبكن التنبؤ - 

. ابلتغَتات اليت قد ربدث
 (اؼببلحظات)السنتاج السلوؾ اؼبتوقع للمنظمة يف ظل بعض األحداث  (االطار العاـ )استخداـ النموذج - 

. االفًتاضية كاليت قد تتحوؿ إىل كاقع فعلي إذا حدث أم تغيَت
/ عمليا يف اؼبنظمة على نطاؽ ضيق للتعرؼ على أثر التغَتات اؼبتوقعة/ ذبربتو/ اختبار النموذج من خبلؿ تطبيقو- 

/ . التنبؤات
تعترب حديثة نسبيا إال أهنا أثبتت فائدهتا يف ؾباؿ اإلدارة، فهي ذبرب  (الرايضية )كابلرغم  من أف النظرية الكمية 

مستخدميها على التحديد الدقيق ألىدافو كاؼبشكلة كلنطاؽ اؼبشكلة، كال شك أهنا تقدـ أداة قوية غبل اؼبشكبلت 
. اؼبعقدة اؼبركبة، كما أهنا أثرت على إعادة ترتيب مصادر اؼبعلومات كأنظمتها حىت يبكن تقدًن معٌت كمي معقوؿ
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 (ادلدرسة الظرفية )ادلدرسة ادلوقفية - 3
يعترب اؼبدخل  ك (Joan Woodward )جني كيدكردظهرت ىذه النظرية منذ بداية السبعينيات كمن أشهر ركادىا 

اؼبوقفي مسانبة نوعية متميزة يف اؼبدارس اغبديثة ألف أغلب اؼبداخل اليت مت عرضها يف اؼبدارس الكبلسيكية كالسلوكية 
يبكن اعتبارىا فبثلة ؼبنظورات عامة شاملة، ألهنا تبحث عن أفضل طريقة إلدارة اؼبنظمة، يف حُت يقًتح اؼبدخل 

اؼبوقفي أف كل منظمة يبكن اعتبارىا نظاما متفردا يف خصائصو كبيئتو ال يبكن تعميم طرؽ شاملة للنجاح كإمبا لكل 
موقف ىناؾ سلوؾ إدارم يبلئمو كيتأثر ابلعديد من العوامل اؼبوقفية  مثل اغبجم كالبيئة كالتكنولوجيا اؼبستخدمة 

. كطبيعة األفراد كاجملموعات يف اؼبنظمة كنوع االسًتاتيجيات كقيم اإلدارة العليا
إف ىذه النظرية هتمل فكرة كجود طريقة كاحدة مثلى لتأدية العمل اإلدارم يف التخطيط كالتنظيم كالرقابة، كتؤكد أف ما 

. يبكن اعتباره أفضل طريقة للعمل يف أحد اؼبنظمات قد ال يكوف انجحا يف اؼبنظمات األخرل
: كتقـو النظرية ادلوقفية على األسس كادلفاهيم التالية

. ليس ىناؾ طريقة كاحدة يبكن اتباعها يف اإلدارة- 
إف اؼبمارسات اإلدارية هبب أف تتماشى مع اؼبهاـ اؼبختلفة اليت يقـو هبا األفراد مع البيئة اػبرجية كمع حاجات - 

. األفراد يف اؼبنظمة
إهنا سبثل ربداي ؼبقدرة اؼبديرين التحليلية كالقدرة على رؤية الذات كالبيئة أبنواع ـبتلفة من الظركؼ كاؼبواقف كىذا ىو - 

. الطريق لتطوير كتنمية الشخصيات
إف التنظيم نظاـ مفتوح يتكوف من نظم فرعية ـبتلفة يتفاعل بعضها مع بعض كتبلتبط مع البيئة اػبارجية بعبلقات - 

متشابكة 
أف اؼبدرس اؼبوقفية تقر ابنبية كل اؼبدارس السابقة كما جاءت هبا من أفكار كمبادئ كمفاىيم، كخالصة القوؿ 

كلكنها ترل أنو ليست ىناؾ نظرية معينة أك أسلوب إدارم معُت ىو األمثل كاألنسب لكل اؼبنظمات يف كل الظركؼ 
. موقف كمن مث اختيار األسلوب اؼبناسب/ كاألزمنة، كإمبا هبب تشخيص كربليل كفهم كل حالة

كما يؤخذ على النظرية اؼبوقفية  أهنا تعطي قدرا غَت ؿبدكد من اغبرية للمدير يف التفكَت كالتصرؼ، كهبذا تسهم بطريقة 
. مباشرة أك غَت مباشرة يف إعطاء فرصة للمديرين لتقدًن الكثَت من اؼبربرات كراء أم حالة فشل
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. بعض االجتاهات ادلعاصرة يف الفكر اإلدارم- 4
. اإلدارة ابألهداؼ- 4-1

 حيث 1954يف عاـ ( Peter F. Drucker)  بيرت دراكرتعود اعبذكر التارىبية ؽبذه النظرية إىل الكاتب اإلدارم 
إف كل عضو يف منشأة األعماؿ يسهم بشيئ ـبتلف إال أنو على اعبميع القياـ ابالسهاـ من أجل ىدؼ " يقوؿ 

كامل  (كل)مشًتؾ عاـ، كما هبب أف تعمل جهودىم يف نفس االذباه، كأف تتبلءـ إسهاماهتم مع بعضها إلنتاج 
أسس اإلدارة كلقد عرض بيًت دركر . شامل، ال توجد فيو ثغرات أك احتكاكات أك ازدكاج غَت مطلوب يف اعبهود

 :ابلشكل التايل" اإلدارة ابلتطبيق " 1954ابألهداؼ يف كتابه الصادر عاـ 
اغبكم على فاعلية الفرد مقركف دبدل ربقيقو للهدؼ، أم أف النتائج ربدد األىداؼ ابؼبشاركة بُت الرئيس - 

. كاؼبرؤكس
لكل منصب يف التنظيم ىدؼ رتط ابؽبدؼ العاـ كيتفرع . تعاكف الرؤساء كاؼبرؤكسُت يف ربدم األىداؼ اؼبرحلية- 
. منو
. يشًتؾ الرؤساء كاؼبرؤكسُت كل كحدة على كضع برانمج زمٍت لتنفيذ ما أتفق عليو- 
. هبتمع الرؤساء كاؼبرؤكسُت ضمن حدكد اعبدكؿ الزمٍت اؼبخصص ؼبراجعة كتقييم مرحلة االقباز- 
. إجتماع الرؤساء كاؼبرؤكسُت حسب اعبدكؿ الزمٍت اؼبتفق عليو- 
. إجتماع الرؤساء كاؼبرؤكسُت يف هناية كل هناية اؼبدة اؼبخصصة القباز ىدفهم اعبزئي- 

: كمن بني أهم االهداؼ ادلراد حتقيقها من خالؿ تبين اإلدارة ابالهداؼ ما يلي
. تنمية القدرات التخطيطية لدل الرؤساء كاؼبرؤكسُت كادراؾ أنبية األىداؼ يف حياة اؼبنظمة- 
. التنبو إىل مؤشرات التغيَت كالتعامل اهبابيا معها كذلك من خبلؿ التعرؼ على اؼبشاكل القائمة كاحملتملة- 
. تقوية ركابط التعاكف كالتنسيق بُت الرؤساء كاؼبرؤكسُت كخلق جو من التعاكف فبا يعزز الثقة داخل اؼبنظمة- 
. تساىم يف تقييم العاملُت بشكل أكثر دقةككاقعية من خبلؿ التواصل اؼبستمر خبلؿ فبارسة النشاط- 
. االستفادة القصول من كافة اإلمكانيات اؼبتاحة للمنظمة يف بيئتها الداخلية كاػبارجية- 
. زايدة اإلنتاجية- 

 االنتقاداتكابلرغم من أنبية اإلدارة ابألىداؼ كما قدمتو للفكر اإلدارم من اسهامات إال أهنا تعرضت جملموعة من 
: منها
. تؤكد ىذه النظرية بدرجة كبَتة على اؽبدؼ كنتائجو فبا يؤدم إىل إنباؿ كيفية كسبل ربقيقها- 
: صعوبة تطبيق ىذه الطريقة يف الوقع العملي لؤلسباب التالية- 
. أهنا تتطلب مهارات إدارية عالية لتحديد األىداؼ كاؼبشاركة يف ربديدىا من قبل اؼبديرين كاألفراد- 

. أهنا تتطلب مهارة عالية يف صياغة كربديد األىداؼ بشكل كاضح ضمن معايَت قياسية كاضحة
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عندما تكوف النشاطات كفعاليات اؼبنظمة متداخلة كمًتابطة كال تؤدل إال عن طريق العمل اعبماعي ففي ىذه - 
. اغبالة هبب ربديد ىدؼ كل فرد يف اعبماعة، كىذه من األمور الصعبة اليت تتطلب الكثَت من اعبهد يف الرقابة

. صعوبة قياس اؽبدؼ النوعي- 
. صعوبة تطبيقها على اؼبستوايت الدنيا يف اؼبنظمة- 
. مدخل اإلدارة اليبانية- 4-2

يعترب ىذا اؼبدخل من اؼبداخل اغبديثة يف اإلدارة كاليت أعتمدت يف مفهومها على أسلوب اؼبشاركة كاليمقراطية يف 
. عملية كضع األىداؼ كأخذ القرارات للوصوؿ إىل نتائج متوقعة فيما بُت اإلدارة العليا كاالدارة الوسطى كاالدارة الدنيا
فمنذ أكاخر السبعينات كأكائل الثمانينات بدأت اإلدارة اليبانية تظهر كمنافس لئلدارة األمريكية اليت ظلت مسيطرة 

. منذ هناية اغبرب العاؼبية األكىل كنمط إدارم ينهل منو الكثَت من الباحثُت اإلداريُت
 ريتشارد كلقد تبلور مدخل اإلدارة اليبانية كمحصلة اسهامات مشًتكة لبعض علماء الفكر اإلدارم اغبديث مثل

 كالذين حاكلوا إهباد Zاألستاذ جبامعة كاليفورنيا األمريكية منظر نظرية كليم أكتشي ك انطوين أثوس، كزميلوابسكاؿ 
. عبلقة بُت النجاحفي ؾباؿ العماؿ كبُت النمط الفريد للمارسات االدارية اليبانية

كقد أسفرت تلك احملاكالت إىل التوصل إىل عدد من اؼببادئ اؼبستمدة من بيئة األعماؿ اليبانية كاليت اعتربت دبثابة 
. اؼبنهج اإلدارم الواجي إتباعو من قبل اؼبنظمات لتحقيق النجاح يف ؾباؿ األعماؿ

: كمن أهم مبدئ اإلدارة اليبانية مايلي 
 من اىم األسس اليت تقـو عليها اإلدارة اليبانية فبمجرد تعيُت الفرد اعبديد يف اؼبنظمة فإنو :الوظيفة مدل احلياة- 

يبقى يف كظيفتو حىت سن التقاعد االجبارم يف اػبامسة كاػبمسُت من العمر، كال يفصل إال لسبب جوىرم، كىذا ما 
. يساىم يف االستقرار كاألمن الوظيفي

 حيث تتم ترقية اؼبوظفُت خبلؿ فًتة طويلة كاؼبركر بسلسلة من اعبهود العملية اعبدية اليت :التقومي كالرتقية البطيئاف- 
يبذؽبا لتطوير اؼبنظمة كربقيق أىدافها، على اعتبار أف النتائج االهبابية للفرد ال أتيت إال بعد مركر مدة معينة من الزمن، 

. فبا يتيح التأين كالدقة يف التقوًن
كىذا ما يسبب الدكراف .  أم أف اؼبوظف يبارس أكثر من مهنة يف اعبهاز اإلدارم:عدـ التخصص يف ادلهنة- 

الوظيفي كالذم أثبت انبيتو من حيث أف األفراد الذين يواجهوف كظائف جديدة ابستمرار ىم أكثر حيوية كانتاجا 
. كرضا عن كظائفهم من األفراد الذين يشغلوف كظيفة كاحدة ابستمرار

كيعتمد ىذا اؼببدأ يف اؼبنظمة اليبانية على الفلسفة اإلدارية االجتماعية اليت يؤمن كيعتقد هبا : عدـ ادلراقبة الضمنية- 
األفراد اليبانيُت اذباه العمل كأسرة العمل كنظاـ أسرم كامل، كعليو تعتمد اؼبراقبة على مستول الذكاء كمدل ادراؾ 

. اؼبوظفُت لؤلمور دكف اإلضطرار إىل كجوب رقابة خارجية مسيطرة
تعتمد اؼبنظمات اليبانية على طريقة اؼبشاركة يف ازباذ القرار كعن سبل تنفيذه، حيث : أسلوب القرارات اجلماعية- 

. يدفع العاملُت إىل االنتاجية كيشعرىم ابألنبية
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. هتتم منظمات الياابف بشمولية العناية كاالىتماـ ابلعاملُت الذم يعزز من اؼبودة كالثقة: االهتماـ الشامل ابألفراد- 
فتذىب اإلدارة اليبانية إىل أبعد ما يبكن  من حيث االىتماـ ابالفراد كأسرىم ابلسعي اعبدم إىل توفَت مستلزمات 
السكن كتوفَت الغذاء الصحي كالتدريب الثقايف كاعبسدم كاألخبلقي من إعدادىم إعدادا صحيحا ؼبواجهة اغبياة 

. كظركؼ العمل كمتطلباهتم
كنظرا للنجاح االقتصادم الضخم الذم حققتو العديد من الشركات اليبانية بعد اغبرب العاؼبية الثانية جلب انتباىا 

عاؼبيا ؼبمارساهتا اإلدارية، حيث إىتم عدد من الباحثُت بدراسة اإلدارة اليبانية كحددكا اػبصائص اؼبؤكدة اليت زبتلف 
" فيها اؼبنظمات اليبانية عن اؼبداخل األمريكية التقليدية، كيف أكائل الثمانينيات من القرف اؼباضر صدر كتاب بعنواف 

 كىي نظرية توفيقية بُت النموذج األمريكي كالنموذج اليباين يف إدارة ـ1981 يف عاـ كليم أكتشي للكاتب "Zنظرية 
. Zالشركات، كالشكل التايل يلخص مقارنة اؼبنظمات اليبانية كاألمريكية التقليدية مع مبوذج تنظيم نظرية 

 Zخصائص منوذج : (6)الشكل رقم 
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. (اذلندرة )إعادة اذلندسة - 4-3

تعد اؽبندسة اإلدارية أك إعادة ىنسة العمليات، أحد اؼبداخل اإلدارية اغبديثة اليت استعانت هبا اؼبنظمات لتحسُت 
 ميكل هامرـ عندما أطلق الكاتباف األمريكياف 1992أدائها يف تسعينيات القرف العشرين، كظهرت اؽبندرة عاـ 

 كمنذ ذلك اغبُت أحدثت اعادة (إعادة هنسة ادلنظمة ) مفهـو إعادة اؽبنسة كعنواف لكتاهبما جيمس شاميبك
اؽبندسة ثورة حقيقية يف عامل اإلدارة دبا ربملو من دعوة صروبة إىل إعادة النظر كبشكل جذرم يف صبيع األنشطة 

. كاالجراءات كاالسًتاتيجيات اليت قامت عليها الكثَت من منظمات األعماؿ
إعادة التفكَت األساسي كإعادة التصميم اعبذرم لعمليات األعماؿ، كلتحقيق "  أبهنا (اذلندرة)اعادة اذلندسة كتعرؼ 

". ربسينات جذرية ضخمة كىائلة يف مقاييس األداء اغبالية كاغبيوية مثل التكلفة، اعبودة، اػبدمة، كالسرعة
إعادة التفكَت اعبوىرم يف عمليات اؼبنظمة، كإعادة تصميمها بشكل جذرم " كما تعرؼ إعادة اؽبندسة أبهنا 

". لتحقيق ربسينات جذرية يف األداء
كسيلة إدارية منهجية تقـو على إحداث تغيَت جذرم ـبطط كمدركس يف البناء  (اذلندرة )فإعادة اذلندسة االدارية 

التنظيمي للعمليات اإلدارية، كتعتمد على إعادة ىيكلة كتصميم العمليات اإلدارية كاؽبيكل التنظيمي، كاليت تركز على 
الكفاءات اعبوىرية للمنظمة كهبدؼ إحداث ربسُت جذرم كسريع يكفل سرعة االقباز كزبفيض التكلفة كربقيق 

. جودة اؼبنتج
: كتطبيق إعادة هنسة العمليات االدارية بشكل علمي كسليم سوؼ ديكن ادلنظمة من حتقيق االهداؼ التالية

 هتدؼ جهود إعادة ىنسة العمليات االدارية إىل ربقيق تغيَت جذرم يف األداء، :حتقيق تغيري جذرم يف األداء- 
كيتمثل ذلك يف تغيَت أسلوب كأدكات العمل كالنتئج، من خبلؿ سبكُت العاملينمن تصميم العمل كالقياـ بو كفق 

. احتياجات العمبلء كأىداؼ اؼبنظمة
 هتدؼ إعادة ىندسة العمليات االدارية إىل الًتكيز على العمبلء من خبلؿ ربديد احتياجاهتم :الرتكيز على العمالء- 

. كالعمل على ربقيق رغباهتم، حبيث يتم اعادة بناء العمليات لتحقيق ىذا الغرض
هتدؼ إعادة ىنسة العمليات اإلدارية إىل سبكُت اؼبنظمة من القياـ أبعماؽبا بسرعة عالية من : السرعة يف األداء- 

. خبلؿ توفَت اؼبعلومات اؼبطلوبة الزباذ القرارات كتسهيل عملية اغبصوؿ عليها
 هتدؼ إعادة ىنسة العمليات اإلدارية إىل ربسُت جودة اػبدمات كاؼبنتجات اليت تقدمها لتناسب :اجلودة- 

. احتياجات كرغبات العمبلء
 هتدؼ إعادة ىندسة العمليات اإلدارية إىل زبفيض التكلفة من خبلؿ إلغاء العمليات غَت :ختفيض التكلفة- 

. الضركرية كالًتكيز على العمليات ذات القيمة اؼبضافة
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: كمن بني أهم مقومات جناح إعادة اذلنسة مايلي
. تبادؿ اؼبعلومات اؼبشًتكة كالشفافية- 
. دعم رسالة الشركة- 
. القيادة اؼبرنة الفعالة- 
. خفض التكاليف- 
. التشغيل األمثل للتكنولوجيا- 
.  كفورية التوريدJust- in- Timeاستخداـ مفهـو - 

: أما فيما خيص ادلنظمات اليت حتتاج إىل إعادة هندسة العمليات االدارية هي
ىي الشركات اليت تواجو ارتفاعل مصطردا يف تكاليف التشغيل فبا يبعدىا عن : الشركات ذات الوضع اؼبتدىور- 

. اؼبنافسة
تتوقع إدارة ىذه الشركاتبلوغ التدىور يف اؼبستقبل القريب، فعلى سبيل اؼبثاؿ قد : الشركات اليت مل تصل إىل التدىور- 

. تكوف األكضاع اؼبالية للشركة يف كضع الأبس بو كلكن ىناؾ مؤشرات تظهر عند الوصوؿ إىل حالة التدىور
مثل ىذه الشركات اليت ال تواجو صعوابت ملموسة كال تظهر مؤشرات : الشركات اليت بلغت قمة التقدـ كالنجاح- 

التدىور كلكن تتميز إدارة ىذه الشركات ابلطموح كاالبداع لتحقق اؼبزيد من التفوؽ على اؼبنافسُت، فإف عملية إعادة 
. ىندسة العمليات اإلدارية يف ىذا النوع تتمثل يف توسيع الفرؽ بينها كبُت منافسيها كربقيق معدالت قياسية يف األداء

 اإلدارة الرشيقة – 4-4
 ىو نظاـ إدارم متكامل يهدؼ إىل إزالة اؽبدر كالضياع خبلؿ تطبيق اؼببادئ كاستخداـ اإلدارة الرشيقةمصطلح 

األدكات اليت تساعد يف التخلص من األنشطة اليت ال تضيف قيمة للعميل، كابلتايل جعل عمليات االنتاج كالتصنيع 
. أسهل كأبسط فبا يسمح بتقدًن قيمة أفضل للعمبلء كاؼبؤسسة ككل

 أبهنا القدرة على مواجهة التغَتات يف البيئة الداخلية كاػبارجية من خبلؿ تصميم اإلدارة الرشيقةكما عرفت 
. اسًتاتيجي يتسم ابؼبركنة العالية من أجل االستجابة السريعة لو كللتغَتات كعدـ التعرض للمخاطر

ىناؾ من يرل اف اإلدارة الرشيقة تقـو على فلسفة االقتصاد يف اؼبوارد كمرتكز رئيسي للعمليات االنتاجية كلكن دكف 
اؼبساس دبستول اعبودة اؼبطلوب، حيث يعرؼ أيضا على أنو نظاـ يهتم ابلبحث عن كيفية استعماؿ كمية قليلة من 

. اؼبوارد البشرية كاؼبادية من أجل إنتاج منتوج ذم جودة عالية كأبقل التكاليف اؼبمكنة كيف أقل اآلجاؿ
أهداؼ اإلدارة الرشيقة - أ

: هتدؼ اإلدارة الرشيقة إىل ربقيق صبلة من األىداؼ منها
الوصوؿ بنسبة الفاقد إىل الصفر يف كل اجملاالت مثل األعطاؿ كزمن التأخَت كعدد اؼبنتج اؼبعيب كاؼبخزكف يف كل - 

. مراحل التوريد كحوادث األفراد كحوادث اؼبعدات كجهد األفراد
. خفض زمن تقدًن اػبدمة كسرعة االستجابة لطلبات العميل، زايدة االنتاجية كربسُت اعبودة- 
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. اغبد من الفاقد بسبب اإلنتاج الزائد بسبب حركات غَت ضركرية لؤلفراد كاؼبعدات- 
كا أف فكر اإلدارة الرشيقة يقـو على تغيَت مؤسسي يبثل العديد من اؼبمارسات كاألدكات اليت تساىم يف جعل - 

 :مثلاألنشطة بسيطة، سريعة، كانسيابية 
. (عبلقات العمل كالعاملُت )ربسُت بيئة العمل كربسُت مناخ العمل النفسي - 
. (فرؽ العمل تضم أفراد من ذكم اؼبواىب كاؼبهارات اؼبتعددة )تطبيق نظم العمل اعبماعي - 
. الصيانة اإلنتاجية الشاملة مع خفض زمن كتكاليف أعماؿ الصيانة- 
. تشجيع االبداع كاالبتكار كاالستثمار يف اؼبعرفة كؿباربة الركتُت- 
: متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة- ب

اإلدارة الرشيقة كفلسفة إدارية تتطلب العديد من اؼبتطلبات اليت البد من توفَتىا لضماف قباح ىذا األسلوب دبا وبقق 
: أىداؼ اؼبؤسسة، كمن أبرز ىذه اؼبتطلبات ما يلي

يتوقف قباح أسلوب اإلدارة الرشيقة على مدل الدعم الذم يتم تقديبو من اؼبسؤكلُت يف اإلدارة : دعم اإلدارة العليا- 
. العليا كما تقدمو من إمكاانت تسهم يف قباح ىذا العمل اإلدارم

يعمل أسلوب اإلدارة الرشيقة على إهباد جو من األلفة كالتعاكف بُت العاملُت، كىذا : التعاكف بُت اإلدارة كالعاملُت-  
يتطلب توفَت الدعم البلـز من اإلدارة العليا من خبلؿ توفَت صبيع مقومات قباح أسلوب اإلدارة الرشيقة، كاخضاع 

صبيع العمليات االدارية إىل مبدأ التشاركية،كالعمل ضمن اعبماعة كازباذ القرارات بصفة صباعية، كاالبتعاد عن العمل 
. الركتيٍت عن العمل اإلدارم كاؼبسانبة ابلقضاء على اؽبدر دبختلف أشكالو لضماف جودة العمليات اإلدارية كـبرجاهتا

هبب االىتماـ دبختلف ؾباالت التدريب لدل العاملُت كتزكيدىم ابلطرؽ : االىتماـ ابلتدريب كالتكوين كما كنوعا- 
. كاألساليب اليت تسهم يف قباح العمليات االدارية

لضماف قباح أسلوب اإلدارة الرشيقة هبب العمل على تغَت الثقافة العامة يف العمل : التغيَت يف ثقافة اؼبؤسسة- 
اإلدارم كنشر ثقافة أسلوب اإلدارة الرشيقة بُت العاملُت صبيعا، كابلتايل فإف أسلوب اإلدارة الرشيقة يركز على ضركرة 

ىذا التغيَت كغرس فكرة اؼببادرة كاالبداع دبختلف ؾباالت العمل اإلدارم دبا يسهم يف احملافظة على صبيع اؼبوارد 
. كاؼبمتلكات يف اؼبؤسسة

: إدارة ادلعرفة- 4-5
لقد تعددت كتنوعت تعريفات إدارة اؼبعرفة، فليس ىناؾ تعريف ؿبدد كمتفق عليو بُت الباحثُت كاؼبختصُت يف ؾباؿ 

: إدارة اؼبعرفة، كيف ما يلي  كقبل التطرؽ إىل اإلدارة اؼبعرفة نستعرض بعض اؼبفاىيم اػباصة ابؼبعرفة
: مفهـو ادلعرفة- 4-5-1

حصيلة استخداـ البياانت كاؼبعلومات كالتجربة اليت يتم اغبصوؿ عليها عن طريق التعلم كاؼبمارسة، "تعرؼ اؼبعرفة أبهنا 
كىي اليت سبكن من يبلكها من التجاكب مع اؼبستجدات اليت تواجهو كذبعلو أكثر قدرة على الوصوؿ إىل حلوؿ أفضل 

". للمشاكل اليت تقع يف ؾباؿ معرفتو
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  ابؼبعرفة القدرة عل ترصبة اؼبعلومات إىل أداء لتحقيق مهمة ؿبدكدة أك إهباد شيء ؿبدد،(Drucker) كقصد دراكر

. كىذه القدرة ال تكوف إال عند البشر ذكم العقوؿ كاؼبهارات الفكرية
. كهبب أف نفرؽ بُت اؼبعرفة كبعض اؼبصطلحات األخرل كالبياانت كاؼبعلومات، الذكاء كاغبكمة

ىي أرقاـ أك نصوص أك أصوات أك رموز أك كلمات أك حقائق بسيطة أك متفرقة مل هبر : (Data)البياانت - 
. تفسَتىا، كيبكن زبزينها كمعاعبتها ابغباسب اآليل، كىي مصدر للمعلومات كاؼبعرفة

ؾبموعة من البياانت اؼبعاعبة ذات معٌت صبعت مع بعض لتصبح مهمة : (Informamation)اؼبعلومات - 
. يبكن االستفادة منها

عبارة عن قدرات ذىنية استنتاجية كاستداللية تكتسب من خبلؿ اؼبعرفة كاػبربة، : (Intelligence)الذكاء - 
فخصائص الذكاء ترتبط ابلقدرة على االستقراء كاالستنباط كالقياس، أم أف الذكاء يعٍت القدرة على اكتساب كتطبيق 

. اؼبعرفة كالقدرة على ربسُت العمل كازباذ القرارات بناءا على اؼبعرفة
. السلوؾ الذكي للفرد اؼببٍت على اؼبعرفة  ملتزما ابلقيم: (wisdom)اغبكمة - 

: أمهية ادلعرفة- أ
أكال، كيف  تربز أنبية اؼبعرفة ؼبنظمات األعماؿ ليس يف اؼبعرفة ذاهتا، كإمبا فيما تشكلو من إضافة قيمة ؽبا

الدكر الذم تؤديو يف ربوؿ اؼبنظمة إىل االقتصاد اعبديد اؼبعتمد على اؼبعرفة، كالذم ابت يعرؼ ابقتصاد اؼبعرفة، 
: كيبكن أف كبدد أنبية اؼبعرفة ابلنقاط التالية

أسهمت اؼبعرفة يف مركنة اؼبنظمات من خبلؿ دفعها العتماد أشكاؿ للتنسيق كالتصميم كاؽبيكلة تكوف أكثر - 
. مركنة

أاتحت اؼبعرفة اجملاؿ للمنظمة للًتكيز على األقساـ األكثر إبداعا، كحفزت اإلبداع كاالبتكار اؼبتواصل ألفرادىا - 
. كصباعتها

كما أسهمت اؼبعرفة يف ربويل اؼبنظمات إىل ؾبتمعات معرفية ربدث التغيَت اعبذرم يف اؼبنظمة لتتكيف مع التغَت - 
. اؼبتسارع يف بيئة األعماؿ، كلتواجو التعقيد اؼبتزايد فيها

. أصبحت اؼبعرفة أساسا ػبلق القيمة كاؼبيزة التنافسية- 
كما يبكن أف تربز أنبية اؼبعرفة من خبلؿ الزايدة اؼبستمرة كاالستثمارات ذات الصلة اؼبباشرة ابؼبعرفة، كاليت ينجم - 

عنها تكوين رأس ماؿ معريف، سبثلو األصوؿ غَت اؼبادية كغَت اؼبلموسة كما ينجم عنو من زايدة يف نتاجات اؼبعرفة 
 .كالعلم

اؼبعرفة مصدر قوة ىائل يدفع إىل التقدـ كإىل االرتقاء، كىي مصدر هتديد قوم كفرض نفوذ كىيمنة يبارسها األقوايء - 
. ابؼبعرفة على الضعفاء ابعبهل

: أنواع ادلعرفة- ب
. سنعتمد على التصنيف الذم صنف اؼبعرفة إىل صنفُت أساسيُت كنبا معرفة صروبة كمعرفة ضمنية
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: ادلعرفة الضمنية- 
تتعلق اؼبعرفة الضمنية ابؼبهارات كاليت ىي يف اغبقيقة توجد بداخل عقل كقلب كل فرد كاليت ليس من السهل نقلها أك 

ربويلها لآلخرين، كقد تكوف تلك اؼبعرفة فنية أك إدراكية، فهي إذف موجودة يف العقل كيبكن اكتساهبا من خبلؿ تراكم 
خربات سابقة، كغالبا ما تكوف ذات طابع شخصي فبا هبعل اغبصوؿ عليها صعبا على الرغم من قيمتها العالية كوهنا 

. ـبتزنة يف عقل صاحب اؼبعرفة
كىناؾ من يرل أف اؼبعرفة الضمنية ىي اؼبعرفة اؼبلتصقة اليت ال يبكن فصلها عن مصادرىا، لذلك ال يبكن تدكينها أك 

توثيقها كإمبا يبكن استنباطها كنقلها أك االشًتاؾ هبا من خبلؿ أنشطة اعبمعيات كالعبلقات اؼبتداخلة، كتدخل ضمنها 
. اؼبعرفة التكنولوجية اليت تعرب عن اػبربة كاؼبهارة يف العمل

: ادلعرفة الصرحية- 
اؼبعرفة الصروبة تتعلق ابؼبعلومات اؼبوجودة كاؼبختزنة يف أرشيف اؼبنظمة، كمنها الكتيبات اؼبتعلقة ابلسياسات، 

اإلجراءات كاؼبستندات، كيف الغالب يبكن ألفراد اؼبنظمة الوصوؿ إليها كاستخدامها، كيبكن تقاظبها مع صبيع اؼبوظفُت 
. من خبلؿ الندكات كالكتب كاللقاءات

إدارة ادلعرفة - 4-5-2
تشَت إىل االسًتاتيجيات كالًتاكيب اليت تعظم من اؼبوارد الفكرية كاؼبعلوماتية، من خبلؿ "أبهنا  إدارة ادلعرفة عرفت

قيامها بعمليات شفافة كتكنولوجية تتعلق إبهباد كصبع كمشاركة كإعادة ذبميع كإعادة استخداـ اؼبعرفة، هبدؼ إهباد 
 .قيمة جديدة من خبلؿ ربسُت الكفاءة كالفعالية الفردية كالتعاكف يف عمل اؼبعرفة لزايدة االبتكار كازباذ القرار

العمل من اجل تعظيم كفاءة استخداـ رأس اؼباؿ الفكرم يف نشاط األعماؿ، كىي " أبهنا إدارة ادلعرفةكما ينظر إىل 
. تتطلب تشبيكا كربطا ألفضل األدمغة عند األفراد عن طريق اؼبشاركة اعبماعية كالتفكَت اعبماعي

: أمهية إدارة ادلعرفة- أ
تكتسب إدارة اؼبعرفة أنبيتها من خبلؿ األىداؼ اليت تسعى إىل ربقيقها، كأف اؽبدؼ األساسي إلدارة اؼبعرفة ىو توفَت 

. اؼبعرفة للمنظمة بشكل دائم، كترصبتها إىل سلوؾ عملي ىبدـ أىداؼ اؼبنظمة لتحقيق األىداؼ كالفعالية
: كتتلخص فوائد إدارة اؼبعرفة يف النقاط التالية

ربسُت عملية ازباذ القرارات، حبيث تصبح ىذه القرارات تتخذ بشكل أسرع من قبل اؼبستوايت اإلدارية الدنيا، - 
. كابستخداـ موارد بشرية أقل كبشكل أفضل فبا لو ازبذت من قبل اؼبستوايت اإلدارية العليا

. يصبح اؼبستخدموف أكثر قدرة على اؼبعرفة فيما يتعلق بوظائف عملهم كابلوظائف األخرل اجملاكرة من كظائفهم- 
يصبح اؼبستخدموف أكثر كعيا دبا وبدث يف موقع العمل كيف اؼبنظمة، كابلتايل فإهنم يفهموف ما وبدث بشكل - 

. أفضل
. ربسُت اإلبداع داخل اؼبنظمة، خاصة كأف اإلبداع ىو االستجابة الرئيسية للمنافسة اآلخذة ابالزدايد- 
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تساعد يف ربقيق الكفاءة اإلنتاجية، حيث أهنا سبكن أعضاء اؼبنظمة من التعامل مع العديد من القضااي خاصة - 
. اعبديدة؛ إذ تزكدىم ابلقدرة البلزمة على ازباذ القرارات بكفاءة كتشكل لدل اؼبوظفُت رؤية مستقبلية

تساعد إدارة اؼبعرفة يف ربقيق اؼبنظمة االقتصادية، حيث أهنا موجهة بشكل رئيسي إىل قدرة اؼبنظمة، أم القدرة - 
. اؼبؤسسية الستخداـ اؼبعرفة الضمنية كالظاىرية
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 .الوظائف اإلدارية: الفصل الثالث
سناحاكؿ من خبلؿ ىذا الفصل التطرؽ إىل أىم كظائف اإلدارة انطبلقا من كظيقة التخطيط مث التنظيم كبعدىا 

. التوجيو كالرقابة
كظيفة التخطيط : أكال

يعترب التخطيط القاعدة األساسية اليت تستند عليها كافة مكوانت العملية اإلدارية من تنظيم كقيادة كرقابة لغرض 
. ربقيق األىداؼ، لذلك أعترب الوظيفة األكىل من كظائف اإلدارة

. مفهـو التخطيط كأمهيته- 1 
: مفهـو التخطيط- 1-1

عملية مستمرة : يعرؼ التخطيط أبنوبيرت دراكر ربتوم كتب اإلدارة الكثَت من التعريفات اؼبختلفة للتخطيط فنجد 
عبعل قرارات اؼبنظمة منتظمة مع أفضل معرفة فبكنة ابؼبستقبل كتنظيم منتظم للجهود اؼبطلوبة لتحمل مسؤكلية ىذه 

. القرارات كقياس نتائجها ابؼبقارنة ابلتوقعات كذلك من خبلؿ تغذية عكسية منتظمة كمنظمة
إف التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ دبا سيكوف عليو الوضع يف اؼبستقبل مع :  يعرؼ التخطيطهنرم فايوؿكما قبد 

. االستعداد ؽبذا اؼبستقبل
عملية عقلية للمواءمة بُت اؼبوارد كاالحتياجات، كإختيار أفضل مسار للفعل بُت :  فيعرؼ التخطيط أبنو ريتشاردأما

. مسارات بديلة، ككضع ذلك يف شكل خطة كميزانية لتحقيق أىداؼ ؿبددة يف اؼبستقبل
عملية رسم األىداؼ اليت يراد التوصل إليها خبلؿ فًتة زمنية معينة مث حشد االمكانيات :  أبنوالتخطيطكيعرؼ 

. البلزمة لتحقيق تلك األىداؼ كفق أساليب زبتصر الكلف كتعظم النتائج
عملية اإلعداد اؼبسبق لؤلنشطة كاألعماؿ اليت ينبغي على اؼبنظمة القياـ هبا لتحقيق أىدافها، فهو يتضمن  :التخطيط

ما هبب القياـ بو، كمكاف كزماف تنفيذه كالكيفية اليت سيتم هبا تنفيذ العمل، كالوسائل اؼبستخدمة يف ىذا العمل، 
. ككذلك دراسة البدائل من التصرفات احملتملة، كتقييم ىذه البدائل، مث إختيار البديل األمثل

: أمهية التخطيط- 1-2
تكمن أنبية التخطيط ابلنسبة للمنظمة يف كونو أنو أساس العملية اإلدارية كتقف عليو األعمدة اغبيوية للتنظيم 

: كيبكن تلخيص أنبية التخطيط ابلنسبة للمنظمة يف النقاط التالية. كالتشكيل كالتوجيو كالرقابة
فالتخطيط وبدد للمنظمة الوجهة اليت تسعى إليها كغرضها الرئيسي فعلى سبيل اؼبثاؿ : وبدد التخطيط إذباه اؼبنظمة- 

توضح اػبطة اػبماسية ألم منظمة ماذا تريد أف ربققو ىذه اؼبنظمة خبلؿ السنوات اػبمس القادمة، ككيف تعتـز أف 
. ربققو

فالتخطيط وبدد إطارا موحدا إلزباذ القرارات يف اؼبنظمة، فغياب التخطيط يف : وبدد التخطيط إطارا موحدا للعمل- 
اؼبنظمة يعٍت غياب اؽبدؼ، كالسبب يف ذلك كوف أف كل منظمة تتكوف من أقساـ متعددة، كقسم اإلنتاج كقسم 

اؼببيعات كالبحث كالتطوير كاألفراد، كعادة ما يكوف ؼبديرم ىذه الوحدات قيمهم اػباصة كأىدافهم كطموحاهتم 
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كطرقهم يف النظر لعامل، كلذا فإف كبل من ىذه الوحدات تقـو عادة بتطوير اسًتاتيجيتها الوظيفية أك االذباه اػباص هبا، 
فبدكف خطة توضح لكل قسم الدكر اؼبطلوب منو أك اإلضافة اؼبطلوبة منو، فإف اؼبنظمة ستتوقف أماـ عدد من 

اإلذباىات اؼبختلفة كاؼبتنافسة، فوجود خطة يبكن لكل األقساـ أف تعمل معا إبنسجاـ لتساعد يف ربقيق األىداؼ 
. اؼبرجوة

أف ىناؾ جانبا آخر من جوانب " دراكر" حيث يرل : يساعد التخطيط على معرفة الفرص كاؼبخاطر اؼبستقبلية- 
األنبية يف التخطيط كىو أنو حُت ال يؤدم التخطيط إىل التحديد الكامل للمخاطر اؼبًتتبة على القرارات طويلة 
اؼبدل، إال أنو يساعد على معرفة الفرص كاؼبخاطر الكامنة يف اؼبستقبل، كيساعد على األقل على خفض ىذه 

. اؼبخاطر
تعٍت الرقابة ضماف مواءمة األنشطة الفعلية للخطط اؼبوضوعة، كىي تشتمل على : التخطيط يسهل عملية الرقابة- 

كضع اؼبعايَت، كقياس األداء ابلنسبة ؽبذه اؼبعايَت، كالتعرؼ على اإلكبرافات كتصحيحها، : دكرة ثبلثية اػبطوات ىي
. كىبتص التخطيط ابػبطوة األكىل من دائرة الرقابة ىذه، كذلك بتحديد ما يتعُت إقبازه

. أف التخطيط يبنع حدكث التجزئة يف القرارات" ستينر"يرل : منع القرارات اجملزأة- 
. التخطيط الفعاؿ يسمح للمديرين ابلتحديد اؼببكر للمشاكل كالتهديدات أك الفرص اليت قد توجد يف البيئة- 
. يساعد التخطيط على الرشد كالتحليل كالنظاـ كاؼبنطق يف نشاطات كعمليات اؼبنظمة- 
ىبفض التخطيط العمل غَت اؼبنتج إىل أدىن حد، فاعبهود اليت ستبذؿ تدرس كيتم اختيارىا بكل دقة كعناية حبيث - 

. يقتصر االستخداـ على تلك اعبهود الضركرية ابؼبقادير الصحيحة لتحقيق العمل احملدد
يؤدم التخطيط إىل خفض الوقت البلـز للقياـ ابألنشطة اؼبخططة، ألف األداء سيقتصر على العمل الضركرم - 

ابالضافة إىل ربديد الوقت البلـز لتنفيذ كل جزء من أجزاء العمل مع ربطها ببعض من أجل ربقيق اؽبدؼ يف الوقت 
. احملدد

. يعمل التخطيط على االستغبلؿ األمثل لبلمكانيات اؼبتاحة فبا يؤدم إىل خفض تكاليف اؼبنظمة إىل أدىن حد- 
. يبُت التخطيط أىداؼ اؼبنظمة بوضوح حىت يستطيع كل أفراد اعبماعة العمل على ربقيقها -
هبرب التخطيط اؼبدير على زبيل كل الصورة التشغيلية بوضوح كابلكامل، كترجع أنبية ىذه الصورة الشاملة إىل أهنا - 

سبكن اؼبدير من رؤية العبلقات اؼبهمة كمن اغبصوؿ على تفهم كامل لكل نشاط، كمن اإلؼباـ ابألساس الذم تقـو 
. عليو التصرفات اإلدارية، كما يًتتب أيضا على مثل ىذا التصور التقليل من العزلة كالتخبط

يساعد التخطيط على تسهيل عملية اإلتصاؿ بُت الغدارات كاألقساـ كاألفراد كصبيع العاملُت، حيث يعمل - 
التخطيط على توفَت اؼبعلومات كالبياانت اليت تتناسب مع االىداؼ كاػبطط كالربامج كاؼبعايَت يف كافة قنوات اإلتصاؿ 

. كيف كافة اإلذباىات بُت اإلدارة كاألفراد كاؼبديرين كاؼبرؤكسُت
فالتخطيط اعبيد يقلل من األخطاء إىل حد كبَت فبا : يؤدم التخطيط اعبيد إىل الشعور ابألمن الوظيفي للعاملُت- 

. يؤدم إىل اإلرتياح النفسي لدل العاملُت كابلتايل وبفزىم على العمل كيرفع من انتاجيتهم
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:  أنواع التخطيط- 2
يتعامل اؼبديركف مع أنواع عديدة من اػبطط كذلك بسبب طبيعة العمل كالتحدايت اليت تواجو اؼبنظمة، حيث أف 

البيئة اليت تعمل فيها ىذه اؼبنظمة تتسم أحياان ابالستقرار كأحياف أخرل ابلدينامكية كعدـ التأكد العايل كىذا ينعكس 
على نوع اػبطط اليت يضعها اؼبديركف يف سبيل الوصوؿ إىل أىدافهم، كىذا يعٍت أف اػبطط أنواع عديدة كزبتلف 

: ابختبلؼ طبيعة اؼبعايَت اؼبستخدمة للتصنيف منها
: من حيث ادلستول اإلدارم- أ

: تصنف اػبطط من حيث اؼبستول اإلدارم إىل ثبلثة أنواع
 هتتم اػبطط على ىذا اؼبستول ابألىداؼ العليا الرئيسية أك ابلرسالة اليت تسعى اؼبنظمات :اخلطط اإلسرتاتيجية- 

إىل ربقيقها، كاليت سبيزىا عن غَتىا من اؼبنظمات، كتقـو هبذه اؼبهمة اؼبستوايت اإلدارية العليا كىي ؾبالس اإلدارة 
. كعادة ما تغطي االىداؼ األىداؼ اإلسًتاتيجية بفًتات زمنية طويلة تزيد عن طبس سنوات. كاالدارة العليا

يقـو بوضع اػبطط التكتيكية اؼبستوايت اإلدارية الوسطى هبدؼ تطبيق اػبطط اإلسًتاتيجة، : اخلطط التكتيكية- 
. كتعمل على كضع أىداؼ على اؼبدل الزين اؼبتوسط

 هتدؼ ىذه اػبطط إىل ربقيق أىداؼ اػبطط التكتيكية كيقـو هبذه اؼبهمة اإلدارات االشرافية :اخلطط التشغيلية- 
. األمامية

كيف اعبدكؿ التايل نوضح اؼبستوايت االدارية كأنواع اػبطط  
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. التخطيط حسب ادلدة الزمنية- ب
يبكن أف يتم التخطيط حسب معيار الزمن ليشمل التخطيط طويل األجل كالتخطيط متوسط األجل كالتخطيط قصَت 

: األجل، كفيما يلي شرح ـبتصر لكل نوع
 تًتكاح اؼبدة الزنية للتخطيط طويل األجل بُت ثبلث سنوات إىل عشر سنوات أك أكثر، :التخطيط طويل األجل- 

. كيهدؼ ىذا النوع من التخطيط إىل إعطاء اإلدارة صورة كاضحة عن اؼبستقبل الذم ستسَت عليو اؼبنظمة يف اذباىو
كللتخطيط طويل األجل فوائد عديدة منها أنو يقلل من أثر اؼبشكبلت قصَتة اؼبدل يف ضوء الرؤية الشاملة 

للمستقبل، ككذلك يقدـ التخطيط طويل األجل صورة كاسعة عما يتطلبو العمل من قول بشرية كموارد مالية كآالت 
تقنية لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة، كيسهم يف ربط اعبهود اإلدارية اؼبختلفة ابألىداؼ العليا، كيساعد على إكتشاؼ 

. اكبرافات العمل عن اؼبسار اؼبوضوع
 يعد التخطيط متوسط األجل تفصيبل للخطط طويلة األجل كتًتاكح مدة التخطيط :التخطيط متوسط األجل- 

متوسط األجل بُت سنة إىل أقل من ثبلث سنوات، كعند كضع اػبطط متوسطة األجل يقـو اؼبخططوف يف اؼبنظمة 
بتفصيل كتقسيم اػبطط طويلة األجل إىل خطط فرعية تتعلق ابإلدارات كاألقساـ، مثل كضع خطة لئلدارة اؼبالية، 

كتعد اػبطط متوسطة األجل أكثر دقة كأقل عرضة للتغيَت قياسا . كخطة إلدارة التسويق كخطة إلدارة اإلنتاج كىكذا
. ابػبطط طويلة األجل

 كيقصد ابلتخطيط قصَت األجل ذلك التخطيط الذم يتعلق ابؼبستقبل القريب، كتكوف :التخطيط قصري األجل- 
مدتو قصَتة ال تتجاكز سنة كاحدة، كيف التخطيط قصَت األجل يتحدد اعبدكؿ اليومي أك األسبوعي أك الشهرم 

كالتخطيط قصَت األجل ىو تفصيل للتخطيط متوسط األجل، كتعد اػبطط قصَتة . للعمل، ككيفية أدائو كمن يؤديو
األجل أكثر دقة كأسهل تنبؤا من اػبطط متوسطة األجل فكلما كانت اػبطة قصَتة ساعد ذلك اإلدارة على دقة 

كحىت تكوف اػبطط القصَتة انجحة كفاعلة فإهنا البد أف توضع . التنبؤ كالتحكم فيما سيحدث من ظركؼ مستقبلية
على ىيئة معايَت ؿبددة، إما ابلوحدات اليت هبب إنتاجها أك اؼببالغ اؼبطلوب إنفاقها أك اإليرادات اليت هبب ربقيقها أك 

. أم معايَت أخرل يبكن التأكد من خبلؽبا أبف أىداؼ اػبطط قد ربققت ابلفعل
كتعد اػبطط قصَتة األجل من أىم أنواع اػبطط يف اؼبنظمات، إذ ال يبكن للتخطيط متوسط األجل أك التخطيط 

قصَت األجل أف يتحققا مامل يتحقق التخطيط قصَت األجل، فاػبطط قصَتة األجل ىي الفركع كالتفصيبلت الدقيقة 
. اؼبكونة للصورة العامة كاألىداؼ الكربل اؼبوضوعة يف اػبطط متوسطة كطويلة األجل

: أنواع التخطيط من حيث االستخداـ- ج
كىي اػبطط اليت تستخدـ مرة كاحدة ؼبقابلة إحتياجات موقف غَت متكرر، كابلتايل :اخلطط أحادية االستخداـ- 

: فإف ىذه اػبطط مصممة لتحقيق أىداؼ ؿبددة خبلؿ فًتة زمنية ؿبددة، كتتمثل ىذه اػبطط يف
كىي خطط كحيدة االستخداـ مكونة من عدد من اػبطوات اؼبتتابعة مصممة لتنفيذ غرض ؿبدد تنتهي : الربامج- 

. اػبطة بتحقيقو، مثاؿ برامج ذبديد شبكة االتصاالت يف اؼبنظمة



 

 56 

كيتشابو اؼبشركع مع الربانمج كلكنو أضيق منو نظاما كأقل تعقيدا، كقد يكوف اؼبشركع جزءا من برانمج : اؼبشركعات- 
. أكسع أك يكوف مستقبل بذاتو، مثاؿ ذلك بناء كرشة يف مصنع جديد

مبالغ مالية، ساعات عمل، كحدات إنتاج، عدد  )كىي خطة سبتد غالبا ؼبدة سنةمعرب عنها بشكل رقمي: اؼبوازنة- 
تتوىل زبصيص اؼبوارد البلزمة لؤلنشطة كاؼبشركعات اليت تقـو هبا اؼبنظمة، حبيث توضح اؼبوازنة تقديرات  (اؼبوظفُت

للنفقات كااليرادات للعمليات كالنشاطات اؼبختلفة، كبعد قياـ اؼبنظمة إبقباز أنشطتها خبلؿ فًتة معينة تتم مقارنة 
. النتائج الفعلية دبا كاف ـبطط لو

كىي تلك اػبطط اليت تستخدـ أكثر من مرة، كتعد دبثابة اؼبوجو للتصرفات : اخلطط الدائمة عديدة اإلستخداـ- 
اؼبصممة ؼبواجهة اؼبواقف اؼبتكررة، كابلتايل دبجرد كضع تلك اػبطط تصبح اإلطار الذم وبكم العبلقات كالتصرفات 

: داخل التنظيم، كتتمثل ىذه اػبطط يف
السياسة ىي ؾبموعة من اؼببادئ كاؼبفاىيم تضعها اإلدارة العليا لكي هتتدم هبا اإلدارة الوسطى كالدنيا : السياسات- 

عند كضع خططها، كما يسًتشد هبا اؼبدراء عندما يتخذكف قراراهتم، فالسياسة ىي اإلطار العاـ الذم تتم يف نطاقو 
. صبيع التصرفات، كالسياسات يبكن أف تكوف عامة على مستول اؼبؤسسة ، أك تتعلق ابالدارة الوسطى أك التشغيلية

ىي سلسلة من األعماؿ اؼبرتبطة ببعضها البعض كىي الطرؽ التفصيلية اؼبعتمدة إلقباز العمل، ككيفية : اإلجراءات- 
تستخدـ اإلجراءات يف تنفيذ األعماؿ . إقبازه كربديد اؼبسؤكؿ عنو يف كل مرحلة، كىي كسيلة لتحديد طريقة االقباز

. (مثل اجراءات الشراء، التوزيع، اإلجازات )الركتينية اؼبتكررة 
. القاعدة ىي ما هبب القياـ بو كما هبب االمتناع عنو من األعماؿ، كقد تتخذ شكل أكامر أك تعليمات: القواعد - 

: التخطيط من حيث النشاط- د
 يتعلق ابالستثمارات للمشركعات اليت سوؼ تقـو اؼبنظمة بتنفيذىا خبلؿ فًتة زمنية يف اؼبستقبل، :ختطيط مايل- 

فهناؾ من اؼبشركعات االستثمارية ما يتطلب مبالغ ضخمة تنفذ بفًتات زمنية طويلة، لذا البد أف لبطط ؽبذه اؼبشاريع 
فالتخطيط اؼبايل يساعد اإلدارة على تنظيم اؼبوارد اؼبالية . كحت اؼبشاريع الصغرل كذلك قبل التنفيذ لتحقيق أىدافها

. الضركرية اؼبتوفرة لدل اؼبنظمة لسد إحتياجات التمويل
كيعٍت التبؤ إبحتياجات اؼبشركع من القول العملة خبلؿ فًتة زمنية مقبلة لتسيَت العمليات : ختطيط القول العاملة- 

. اإلنتاجية كالتسويقية اإلدارية
 يهدؼ زبطيط اإلنتاج إىل ربقيق التوازف بُت حجم إنتاج السلعة كحجم الطلب اؼبتوقع عليها، :ختطيط اإلنتاج- 

فتخطيط اإلنتاج ىو زبطيط كظيفي يقـو بو قسم اإلنتاج هبدؼ إعداد عناصر اإلنتاج، كتنظيم خطوات تتابع 
. العمليات اإلنتاجية، كاليت يبكن من خبلؽبا ربقيق األىداؼ الغنتاجية خبلؿ فًتة زمنية ؿبددة

 إحدل مكوانت اؼبزيج التسويقي اليت تسعى اإلدارة التسويقية للتخطيط ؽبا هبدؼ مقابلة :التخطيط السلعي- 
الطلب اؼبتوقع  من قبل اؼبستهلكُت كربقيق االستغبلؿ األمثل للموارد البشرية كاؼبادية للمنظمة، كيشمل نشاط 
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نوعها ككميتها كتصميم التعبئة  )التخطيط السلعي ربديد تشكيلة السلع اليت تنتجها اؼبنظمة خبلؿ الفًتة القادمة 
. ، هبدؼ خلق طلب خاص على السلعة من خبلؿ عبلمتها التجارية(كالتغليف ككضع عبلمة فبيزة للسلعة

: أنواع أخرل من اخلطط- ق
: ىناؾ أنواع أخرل للخطط ذات خصوصية معينة يبكن اف نستعرض أىم جوانبها اؼبتميزة عن بقية اػبطط يف ما يلي

 كىي انتج عملية زبطيط موقفي لتحديد خيارات بديلة تتخذ عندما تصبح اػبطط اؼبوضوعة :اخلطط ادلوقفية- 
األخرل عديبة اعبدكل أك تتقاطع مع أحداث أك ظركؼ مل تؤخذ يف اغبسباف، أم يتم التصرؼ حسب اؼبقف اعبديد 

. يف إعداد ىذا النوع من اػبطط
كىي تعد غبدث طارئ مستقبلي يقتضي اػبركج من اػبطة الرئيسية كذلك لتحقيق فائدة : خطة ألحداث طارئة- 

من اغبدث أك ذبنب ضرر ؿبتمل مثاؿ ذلك أف الكثَت من الشركات ربسب حساب إقامة دكرة األلعاب االكؼببية 
. فتضع خططا لبلستفادة منو، مثل شركات اؼببلبس الرايضية اك الفنادؽ أك شركات النقل

 كىي خطة تعد ؼبواجهة أحداث خطَتة كؿبتملة اغبدكث حسب طبيعة عمل اؼبنظمة حبيث يستطيع :خطة طوارئ- 
العاملوف التصرؼ عند حصوؽبا لتكوف اػبسارة يف أدىن حدكدىا، مثاؿ ذلك اػبطط اليت تعد ؼبواجهة اغبريق أك 

مواجهة السرقة أك مواجهة أعماؿ الشغب كغَتىا، كىنا هبب تدريب العاملُت بشكل جيد على التصرؼ يف ىذه 
اؼبواقف كعادة ما تبقى ىذه اػبطط دكف تغيَت إال يف حالة تطور كسائل احتياط جديدة ذبعل منها أكثر إحكاما 

. كضماان لؤلمن
نوع خاص من التخطيط اؼبوقفي ربتاجو اؼبنظمة للتعامل مع أزمات ربصل بسرعة كذات : خطة إدارة األزمات- 

أتثَت كبَت كتتطلب استجابة انية كسريعة من اؼبنظمة، كاألزمة ربصل ربصل عندما سبر اؼبنظمة بوضع خطَت كمربك 
وبتاج إىل تعامل حكيم الجتيازه كمن أمثلة ىذه األكضاع حدكث حالة تسسم كاسع النطاؽ بسبب استهبلؾ منتج 

معُت أك سقوط بعض الطائرات بسبب خلل فٍت غَت ؿبدد حيث تتعرض الشركة كظبعتها إىل ـباطر كبَتة 
. الفرؽ بني التخطيط االسرتاتيجي كالتخطيط طويل ادلدل* 

الكثَت من الناس يستخدموف مصطلحي التخطيط االسًتاتيجي كالتخطيط طويل األمد الواحد مكاـ اآلخر، إال أهنما 
فالتخطيط طويل األمد يفًتض عموما أف اؼبعرفة اغبالية عن ظركؼ اؼبستقبل . ىبتلفاف يف التأكيد على البيئة اؼبفًتضة

بينما التخطيط االسًتاتيجي يفًتض أنو هبب على اؼبنظمة أف تستجيب . كافية لئلعتماد عليها طيلة استمرار تنفيذىا
لبيئة دينامكية يصعب التنبؤ هبا، كيؤكد التخطيط االسًتاتيجي على أنبية صنع القرارات اليت ذبعل اؼبؤسسة يف موقع 

. تستجيب فيو بنجاح للتغَتات يف البيئة، دبا يف ذلك تغَت كل من اؼبنافسُت كاؼبتعاكنُت على حد السواء
كيكوف التخطيط  )كيكوف التأكيد على االذباه الشامل أكثر منو على أىداؼ صلبة ؽبا طابع التنبؤ سنة بعد سنة

كنتيجة لذلك كمع أف بعض اؼبؤسسات يبكن أف تطور  (االسًتاتيجي يف عملية قيادة اؼبؤسسة لتحقيق أىدافها
تصورات سبتد على مدل سنُت عدة يف اؼبستقبل، فإف معظم اػبطط اإلسًتاتيجية تبحث يف أفضلية األىداؼ ؼبدة ال 

. تتجاكز اػبمس سنوات، مع أىداؼ عملية ؿبددة للسنة األكىل فقط
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. خطوات عملية التخطيط- 3
أف نبدأ بدراسة العوامل احمليطة ابؼبنظمة مثل العوامل االقتصادية ، كالسياسية، كاالجتماعية ككذلك : انخطوة األونى 

 ظركؼ البيئة الداخلية مثل نوع اػبربات كالكفاءات لدل األفراد كنوع اآلالت كاؼبعدات
 على ضوء ربديد ظركؼ البيئة نستطيع أف كبدد أىدافنا بشكل كاضح مثل ىدؼ ربقيق عائد على :انخطوة انثبنٍة

  انمبضيت عن السنة%5 يف السنة، أك ىدؼ زايدة عدد طلبة كلية اإلدارة بنسبة %10االستثمار بواقع 
 على ضوء ربديد اؽبدؼ كبدد البدائل اليت من خبلؽبا تستطيع ربقيق ىذا اؽبدؼ فإذا كاف ىدفنا ىو :انخطوة انثبنثة

 ا فقد تكوف البدائل أمامنا ىي أف نتوسع يف خط اإلنتاج القائم أك نبٍت خط%10زايدة العائد على االستثمار بواقع 
 . ىكذا..  ؼبنتج جديد أك نستثمر اؼببلغ يف شراء أسهم أك سندات من السوؽ اؼبالية ان جديد

بعد كضع عدد البدائل اليت نسعى من خبلؽبا إىل ربقيق اؽبدؼ نبدأ بتقييم كل بديل من خبلؿ معرفة  :انخطوة انرابعة
كلما كاف  ( عائد %10)كربديد مدل ربقيق كل بديل للهدؼ ككلما كاف البديل أقرب إىل ربقيق اؽبدؼ النهائي 

أم أننا ىنا كباكؿ ربديد مدل ربقيق كل بديل للهدؼ فإذا كاف مثبل بديل التوسع سيحقق اؽبدؼ . مرغواب بو أكثر
 .بشكل أفضل فإننا نفضلو على البديلُت اآلخرين كنبا بناء خط جديد أك االستثمار يف السوؽ اؼبالية

 الرابعة اؼبتمثلة يف تقييم البدائل نبدأ دبرحلة االختيار أم ربديد البديل ة بعد االنتهاء من اػبطو:انخطوة انخبمسة 
 .األفضل، كيف ىذه اغبالية فإف اؼبنظمة زبتار البديل الذم وبقق ىدفها كينسجم مع سياساهتا كتكوف ـباطرة قليلة

 يف ضوء البديل الذم يتم اختياره يقـو اؼبخطط بتحديد األنشطة كاألعماؿ اليت هبب القياـ بػها :اخلطوة السادسة 
. سياسات: لوضع البديل اؼبختار موضع التنفيذ كتكوف األنشطة على شكل 

. أدكات كأساليب التخطيط- 4

حىت يكوف التخطيط فاعبل كاػبطط متكاملة البد من إعتماد أساليب كأدكات ـبتلفة كقادرة على دعم القائمُت 
: بعملية التخطيط كمن ىذه األدكات مايلي

عبارة تقدير حصوؿ أحداث مستقبيلة كصبيع اػبطط تتضمن نوعا من التنبؤ بشكل أك آبخر، ككثَتا ما : التنبؤ- 
تقـو بعض اعبهات اؼبتخصصة إبصدار تنبؤات حوؿ التوجهات االقتصادية كربلل الظواىر االقتصادية  مثل أسعار 

الفائدة كالتضخم كمعدالت البطالة كغَتىا كىذا ما يسمى التنبؤ االقتصادم، ككذلك نباؾ تنبؤ يتخصص دبعرفة 
مدل التطور التكنولوجي الذم سيحصل يف صناعة معينة كىذا يسمة التنبؤ التكنولوجي، كاخَتا ىناؾ التنبؤ ابلسلع 
كاػبدمات اليت تنتجها الشركات كيسمى التنبؤ ابلطلب كىو الذم تعتمد عليو منظمات األعماؿ يف إعداد خططها 

اؼبختلفة سواء ما يتعلق منها ابؼببيعات أك اؼبواد األكلية أك األجور أك غَتىا، كذبدر اإلشارة إىل أف الكثَت من التنبؤات 
تعتمد األساليب اإلحصائية كالرايضية كاالقتصاد القياسي كتعترب أكثرالتنبؤات دقة، أما النوع الآلخر فهو تنبؤات نوعية 

. تعتمد على استطبلع أراء اػبرباء للتنبؤ ابلطلب على اؼبنتجات كمن أمثلتها الطرؽ طريقة دالفي
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ىو أسلوب أيخذ بعُت االعتبار حصوؿ أحداث يف األمد البعيد سبثل خيارات فبكنة كؿبتملة : كتابة السيناريوهات- 
اغبصوؿ يف ظل خطة معينة، أم ستكوف ىناؾ خطط متعددة تتبلءـ مع كل سيناريو، على سبيل اؼبثاؿ كيف 

ىنا هبب كضع سيناريوىات متعددة ؼبواجهة ىذه اغبالة خبطط . ستتصرؼ الدكؿ النفطية يف حالة نضوب النفط
. متعددة للتعامل مع قضااي كثَتة حبيث تكوف الدكلة مهيأة بشكل أفضل للمواجهة اؼبستقبلية

 تقـو اؼبقارنة اؼبرجعية على أساس استخداـ مؤشرات أفضل أداء يف ؾباؿ معُت لغرض مقارنتو مع :ادلقارنة ادلرجعية- 
األداء يف اؼبنظمة أك بعبارة أخرل عدـ اعتماد اؼبؤشرات التارىبية اػباصة ابؼبنظمة كمعيار للمقارنة بل هبب البحث 
عن األفضل يف ميداف التخصص كاؼبقارنة معو، كتبحث اؼبنظمات اليـو عن أفضل اؼبمارسات سواء يف اإلنتاج أك 

إف ىذا األمر يساعد اؼبنظمات على التعلم من . التسويق أك غَتىا من األمور ككضع خططها كأىدافها مقارنة هبؤالء
اؼبنظمات األخرل كخاصة اؼبنظمات اؼبتميزة كاستخداـ أفضل التطبيقات لديها ؼبساعدة القائمُت على التخطيط يف 

. اؼبنظمة

 كلما تضخم حجم اؼبنظمة كانتشرت فركعها يف ـبتلف اؼبناطق تعقد نظامها :استخداـ الكوادر البشرية- 
التخطيطي كيف بعض اغباالت تشكل اؼبنظمة كادر زبطيطي متخصص دبسميات ـبتلفة مثل ىيئة التخطيط أك عبنة 

التخطيط اؼبشًتكة أك غَتىا، كمهمة ىؤالء الرئيسية ىو متابعة كتنسيق العملية التخطيطية للمنظمة ككل أك ألحد 
. أقسامها الكبَتة، كىؤالء عادة ما يكونوف مؤىلُت كلديهم خربة كمهارة يف صبيع مراحل العملية التخطيطية

 إف اؼبشاركة قضية مهمة يف ؾباؿ العمليات التخطيطية، حيث أف :ادلشاركة كاالندماج يف العملية التخطيطية- 
اؼبشاركة ىذه تنتج زبطيطا تشاركيا كىو زبطيط وبوم صبيع العاملُت الذين وبتمل أف يؤثركا كيتأثركا كينفذكا اػبطط 
الناذبة، ىبلق ىذا النوع من التخطيط التزاما عاليا كيزيد القدرة االبداعية كيوفر مزيد من اؼبعلومات لعملية التخطيط 

. حىت لو تطلب االمر كقتا أطوؿ فهو يفيد كثَتا أثناء التنفيذ كربقيق النتائج

: مقومات جناح التخطيط- 5
رغم كل اعبهد الذىٍت كالتدبر كتطبيق العقبلنية كاؼبوضوعية يف التخطيط إال أننا قد نصاب خبيبة أمل لعدـ قباح 

العملية يف هناية األمر، لذا يتوجب مراعاة بعض اؼبقومات اؽبامة اليت تعترب دبثابة أعمدة تعزز قباح عملية التخطيط 
: كىي
. هبب أف تسبق عملية التخطيط كافة العمليات اإلدارية األخرل إذ أهنا أساس بناء العملية اإلدارية- 
مشاركة كافة مستوايت اإلدارة يف عملية التخطيط من اؼبشرفُت كلغاية اؼبدراء بغض النظر عن مكاهنم يف اؽبيكل - 

التنظيمي، إال أنو يفًتض أف يقضي اؼبدراء كقتا أطوؿ يف التخطيط فبينما يقـو اؼبشرفوف للمستقبل القريب يقـو اؼبدراء 
. (االسًتاتيجي )غالبا ابلتخطيط على اؼبدل البعيد 

. هبب أف تكوف عملية التخطيط ىادفة فالتخطيط من أجل التخطيط ىي عملية عقيمة كمكلفة- 



 

 60 

. ضركرة عدـ ربيز اؼبخطيطُت لفرد أك فكرة ما- 
بناء عملية التخطيط على أساس كافًتاضات كاحتماالت كاقعية موضوعية كاثبتة ككضع دراسة جيدة للتوقعات - 

كالتنبؤات خاصة كأف التطورات اغبديثة يف عاؼبنا االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي جعلت عملية التنبؤ عملية صعبة 
. حىت أصبح العلماء يشَتكف إىل عصران ىذا بعصر عدـ التأكد

التعاكف كالتنسيق بُت اؼبخططُت كمنفذم اػبطة، كمن األفضل تشكيل فريق مرتبط إبعداد اػبطة للقياـ هبا كمتابعة - 
كإرشاد اؼبنفذين عند اغباجة أك لدل حدكث عقبات يف التنفيذ، كلؤلفرادقيم يتمسكوف هبا مت تبنيها من كاقعهم 
االجتماعي كاالقتصادم كتؤثر على سلوكهم كادكارىم كمواقفهم االنسانية، لذا توجب معرفة ىذه القيم كاؼببادئ 

. كالتعامل معها من أجل تناسق كفعالية فريق العمل
عدـ الشعور ابإلحراج أزك اإلحباط النفسي عند ظهور عقبات أك أخطاء يف اػبطة كالنظر إىل ىذه العقبات نظرة - 

كاقعية، إذ أف من طبيعة اإلجراءات اإلدارية مهما كاف حسن تنظيمها أف تصادؼ مثل تلك العقبات من فًتة إىل 
. إف للعامل النفسي أثر كبَت على سلوؾ الفرد لذا فإف الوضع للمخطط يؤثر على أدائو. أخرل

دعم اإلدارة العليا لعملية التخطيط كتبٍت أسلوب اؼببادرة اإلدارية، حيث أثبتت البحوث العلمية أف بعض أسباب - 
. فشل التخطيط يعود إىل عدـ إىتماـ اؼبستوايت اإلدارية العليا ابلتخطيط

. إدراؾ العبلقات التنظيمية القائمة يف اؼبنظمة لو كبَت األثر على التخطيط كدقة االقباز اؼبتميز- 
فبارسة عملية التقييم بشكل مستمر للخطة هبدؼ إجراء التعديبلت البلزمة كطرح البدائل اؼبتوفرة يعترب من أىم - 

. مقومات قباح التخطيط
. صفات التخطيط الفعاؿ- 6

: لكي تتحقق الفعالية يف العملية التخطيطية البد أف تتميز بصفات عديدة من أنبها ما اييت
 هبب أف يكوف للخطة ىدؼ كاضح ؿبدد تسيَت على ضوئو أعماؿ اؼبشركع، كعندما يغيب :كضوح اذلدؼ- 

 .اؽبدؼ احملدد أك يكوف غَت ركاضح تصاب اؼبنظمة ابلتخبط كالعشوائية اؼبؤدية للتعارض كالفشل

 هبب أف تكوف اػبطة مرنة يبكن تعديلها كفق الظركؼ اؼبتغَتة يف اؼبستقبل دكف أف تسبب خسائر كبَتة أك :ادلركنة- 
فاؼبنظمات تعيش يف بيئة تتصف ابلتغَت كالتطور اؼبستمر كتتأثر حبسب . ربدث أتثَتا سلبيا ابلغا على فعالية اػبطة

التغَتات اليت تطرأ على اجملتمع احمللي كالدكيل الذم تعد اؼبنظمة جزءا ال يتجزأ منو، كابلتايل فيجب أف تكوف اػبطة 
مرنة متضمنة عدة مسارات بديلة ؼبواجهة الظركؼ اؼبتغَتة عند حدكثها حبيث تبقى اػبطة يف اذباىها كبو اؽبدؼ 

. اؼبنشود
فاػبطة ىي الدليل الذم يسًتشد بو صبيع العاملُت يف اؼبنظمة، كلذلك فإنو ينبغي أف تكوف اػبطة من  :البساطة- 

. السهولة دبكاف حبيث يبكن للجميع استيعاهبا كفهممها لتطبيقها على أرض الواقع
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هبب أف توضع اػبطط دبشاركة أكثر من شخص يف اؼبنظمة، كال يستطيع شخص دبفرده : ادلشاركة يف اإلعداد- 
فبا يصعب . كضع اػبطة كيطلب من اآلخرين تنفيذىا، فاػبطة تعتمد على اؼبعلومات كاؼبعارؼ كالتخصصات اؼبختلفة

. على شخص كاحد اف أيخذ يف االعتبار مصاحل اعبهات اؼبتعددة اؼبؤثرة كاؼبتأثرة ابػبطة
هبب أف تكوف اػبطة كاقعية معتمدة على التنبؤات اؼبعقولة كاؼبناسبة للظركؼ اؼبتغَتة دكف أف يكوف ىناؾ : الواقعية- 

. مبالغة ؼبا يبكن إقبازه، كتضخيم ألثر الظركؼ احمليطة، كابلتايل تقليل كربجيم ما يبكن ربقيقو
 هبب أف تكوف اػبطة الفعالة متوازنة يف صبيع أجزائها كتطبيقاهتا على اعماؿ اؼبنظمة كإداراهتا :حتقيق التوازف- 

كأقسامها، حبيث تشمل اػبطة صبيع أقساـ اؼبنظمة بشكل متوازف ال يطغى جانب على جانب، كال هتمل إدارة كتركز 
. على إدارة أخرل، كال يتم التخطيط جملاؿ من ؾباالت اؼبنظمة كذباىل ابقي اجملاالت كأكجو النشاط

 إف التخطيط الفعاؿ يقتضي اؼبتابعة الدائمة لسَت اػبطة كتقويبها دكراي للتأكد من تقدمها يف :ادلتابعة كالتقيم- 
اؼبسار الصحيح كيرل بعض علماء اإلدارة أف اػبطة اليت سبتد ألكثر من سنة دكف مراجعة كتقوًن ىي على درجة كبَتة 

فعلى اإلدارة أف تراجع بعناية التقدـ . من اػبطورة يف ظل اؼبتغَتات اؼبتسارعة كالتطورات اؼبتبلحقة يف عاؼبنا اغبديث
. اغباصل ابلنسبة إلقباز اػبطة كالتعرؼ بوضوح على القصور اغباصل فيها كسبل معاعبتو

. معوقات كصعوابت عملية التخطيط- 7
: فيما يلي سنستعرض ؾبموعة من القيود كالصعوابت اليت قد تواجو العملية التخطيطية منها

. الشك يف مدل دقة اؼبعلومات اؼبتعلقة ابؼبستقبل- 
. قيود سيكولوجية نفسية، دبعٌت االىتماـ ابغباضر ألنو معركؼ كمؤكد، كإنباؿ اؼبستقبل ألنو غَت معركؼ كمتغَت- 
. ارتفاع تكلفة التخطيط من خبلؿ الدراسات كاالحصاءات اؼبرافقة- 
فيما يتعلق ابلظركؼ البيئية اؼبتعلقة ابؼبستقبل، كلكن اؼبهم السرعة على الصعيد االجتماعي : سرعة التغيَت- 

. كالتكنولوجي حيث يتطلب ذلك زبطيطا مستمرا كتكلفة أكرب من أجل اؼبتابعة كالسيطرة اك التكيف مع ذلك
. إف أغتناـ الفرص كالوقت اؼبثايل يعود بتوفَت النفقات قدر االمكاف : الوقت كالنفقات- 
من األفضل ترؾ اجملاؿ للتفكَت ابلنسبة للمنفذين ليتصرفوا كفق الربامج اؼبوضوعة ضمن : اعبمود كعدـ اؼبركنة- 

الظركؼ اؼبتغَتة، كال هبوز للخطط أف ذبعل من اؼبنفذين ؾبرد آالت ألف ذلك يقلل من ضباسهم كيضعف ركح 
. االبداع كاالبتكار لديهم

. الطموح اؼبفرط يف اػبطة فبا يفوؽ القدرات الفعلية لتنفيذه- 
. مقاكمة الواقع القائم للتغييؤات اليت يريد التخطيط إحداثها- 
. الربكقراطية كالتعقيدات كتباطؤ االجراءات اإلدارية- 

. كظيفة التنظيم: اثنيا
يعد التنظيم كظيفة إدارية ذات أنبية ابلغة كأتيت بعد عملية التخطيط مباشرة، حيث أهنا كظيفة إدارية ـبتصة بتقدًن 

كترتيب إجراءات اػبطة اؼبرسومة ليتسٌت إقبازىا بكفاية إنتاجية عالية على أيدم العاملُت من ذكم اإلختصاص، 
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ككذلك ربديد أكجو النشاطات اؼبختلفة يف اؼبنظمة كتوزيعها على القول العاملة فيها من أجل ربقيق األىداؼ 
. اؼبرسومة

. تعريف التنظيم كأمهيته- 1
تعريف التنظيم - أ

: ىناؾ ؾبموعة من التعاريف اليت عرفت التنظيم من ـبتلف نواحيها الوظيفية كاإلدارية نذكر منها
توزيع اؼبسؤكليات كالتنسيق بُت كافة العاملُت بشكل يضمن "  التنظيم على أنو ريتشارد كهود جيتسيعرؼ كل من 

". ربقيق أقصى درجة فبكنة من الكفاية يف ربقيق األىداؼ احملددة
إمداد اؼبنظمة بكل ما يساعدىا على أتدية كظيفتها من اؼبواد األكلية كالعدد كرأس "  التنظيم أبنو هنرم فايوؿيعرؼ 

اؼباؿ كاألفراد، كتستلـز كظيفة التنظيم من اؼبدير إقامة العبلقات بُت األفراد بعضهم ببعض كبُت األشياء بعضها 
". ببعض

اؽبيكل الذم يوضح العمل كيقسمو إىل ؾبموعات كالذم يوضح اؼبسؤكليات كالسلطات "  التنظيم ىو آلنكيف رأم 
". كينشئ العبلقة التنظيمية، كذلك لغرض سبكُت األفراد من العمل يف سبيل ربقيق األىداؼ

عملية تنسيق اعبهود البشرية يف أم منظمة، حىت تتمكن من ربقيق أىدافها أبقل تكاليف كؾبهود " ىو : التنظيم
". ككقت، كأبقصى كفاية إنتاجية فبكنة

عملية إدارية أساسية تقتضي بدراسة ىيكل اإلدارة كأىدافها كمهامها كمسؤكلياهتا كأساليب "  أبنو التنظيمكيعرؼ 
كطرؽ العمل فيها، كذلك هبدؼ سبكينها من تقدًن اػبدمات اليت أكجدت من أجلها أبقل كلفة فبكنة، كأقصر كقت 

". مقبوؿ، كأكرب إنتاجية
التجميع اؼبنطقي لؤلجزاء اؼبًتابطة لتكوين كل موحد، سبارس من خبللو "  أبنو مارشاؿ دديوؾكعرفو اؼبفكر األمريكي 

". السلطة، كالتنسيق، كالرقابة، لتحقيق غاية ؿبددة
. ادلنظمة كمصطلح التنظيمكذبدر االشارة إىل أنو هبب التفرقة بُت مصطلح 

 ىو كظيفة إدارية يتم فيها توزيع كترتيب اؼبوارد البشرية منها كغَت بشرية كما كردت ابػبطة كاليت ستوصل  فالتنظيم
 فهي عبارة عن نظاـ أك كحدة إجتماعية مكونة من شخصُت فأكثر مصممة  ادلنظمةاؼبنظمة إىل بلوغ اؽبدؼ، أما

. على شكل منظم هبدؼ ربقيق ىدؼ ما
كمن ىنا يتضح أف عملية التنظيم تتطلب ربديد النشاطات كربديد األفراد الذين سينفذكف النشاطات االضافية 

. لتحديد اؼبوارد البلزمة اليت سيتخدمها ىؤالء االفراد مع ربديد العبلقات بُت األفراد من حيث السلطة اؼبركزية
: أمهية التنظيم- ب

: للتنظيم أنبية كبَتة كفوائد كثَتة ال حصر ؽبا كيبكننا أف نورد جزء منها على النحو اآليت
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التنظيم وبدد كاجبات كمسؤكليات كإختصاصات كل عضو من أعضاء اؼبنظمة فاعبميع يعرؼ كاجبتو كمسؤكلياتو - 
. كنوع السلطة اؼبمنوحة لو كمداىا

. التنظيم وبقق أفضل استخداـ للطاقات البشرية كاؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة يف اؼبنظمة- 
التنظيم وبدد شكل اإلطار العاـ لبلتصاالت داخل اؼبنظمة، كوبدد عبلقات العمل، فيعرؼ كل عضو من أعضاء - 

. اؼبنظمة مكانو يف أمبوذج التنظيم، كيعرؼ عبلقاتو برؤسائو كمرؤكسيو
التنظيم وبقق التقسيم السليم للعمل، كالتنسيق الفعاؿ بُت ـبتلف اعبهود الفردية كاعبماعية كدبا يقلل من إحتماالت - 

. التعارض كضياع اعبهد
. التنظيم يسهل مهمة الرقابة كاؼبتابعة كوبقق أىدافها ابلوقوؼ على األخطاء كاإلكبرافات كتصحيحها قبل إستفحاؽبا- 
. التنظيم يرفع معنوايت العاملُت نتيجة التحديد الواضح للمسؤكليات كنوع العبلقات داخل اؼبنظمة- 
التنظيم وبقق الفهم التاـ لؤلىداؼ كاػبطط كالربامج كالسياسات فبا يعطي للعاملُت شعورا ابؼبشاركة كالتعاكف، - 

. كينمي لديهم الرغبة يف العمل
التنظيم هبنب اؼبنظمة كالعاملُت فيها من الوقوع يف متاىات ال ربقق غاية ؿبددة كمن مث ذبنب ضياع الوقت كاعبهد - 

. كاألمواؿ
. التنظيم يوجو كافة اعبهود البشرية كاإلمكاانت اؼبادية ابذباه ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة- 
. أنواع التنظيم- 2

: ينقسم التنظيم داخل اؼبنظمة إىل نوعُت رئيسيُت كنبا
 كىو التنظيم الذم يهتم ابؽبيكل التنظيمي كبتحديد العبلقات بُت األفراد كاؼبستوايت كتقسيم :التنظيم الرمسي- أ

األعماؿ كالنشاطات، كذلك حبسب أك كما كردت يف الوثيقة اليت تكونت اؼبنظمة دبوجبها كيكوف مصمم من قبل 
.  اإلدارة

 كىو التنظيم الذم ينشأ بطريقة عفوية بُت األفراد للتعامل الطبيعي داخل اؼبنظمة كبفعل :التنظيم غري الرمسي- ب
الصداقات كاؼبصاحل اؼبشًتكة بينهم، كيرتبط التنظيم غَت الرظبي ابلتنظيم الرظبي، كلو دكر مهم للمساعدة يف إقباز 

االعماؿ كقباح اؼبنظمة خاصة يف األكقات اغبرجة كالتغيَت السريع، كمن ىنا هبب على اإلدارة اإلعًتاؼ ابلدكر الذم 
يؤديو التنظيم غَت الرظبي كخاصة العمل على ربديد مناصب إدارية عالية لقادة التنظيم غَت الرظبي أك أف تشركهم يف 

: عضوية اللجاف اؼبختلفة، كللتنظيم غَت الرظبي أثراف على اؼبنظمة نبا
. ىبلق إذباىات كمفاىيم كعادات يف أعضاء اؼبنظمة كيساىم يف تشكيل أمباط سلوؾ األفراد - 
. هتيئة الظركؼ اليت سبكن التنظيم غَت الرظبي من فبارسة اعمالو يف ظلها- 
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. اذليكل التنظيمي- 3
اؽبيكل التنظيمي ليس ىدفا يف حد ذاتو بل أداة ككسيلة إدارية تستخدـ إلقباز كربقيق األىداؼ اليت كجدت من 

أجلها، كمكلما كانت ىذه األداة كالوسيلة جيدة، كلما كانت أداة فعالة تساعد اؼبنظمة على النجاح كربقيق 
. أىدافها

. تعريف اذليكل التنظيمي كزلددات بنائه- 3-1
 .تعريف اذليكل التنظيمي- أ

.  ىو النظاـ الذم ربدد يف إطاره اؼبهاـ كالعبلقات بُت الوحدات كالركابط بُت أجزائواذليكل التنظيميإف 
دبثابة إطار يوضح أدكار األفراد كاعبماعات يف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة، كاؼبسؤكؿ الذم يتبع لو كل اذليكل التنظيمي 

فرد، كما يتمتع بو كل فرد من سلطة إزباذ القرار، كالربط بُت ـبتلف األفراد كاألفراد كاعبماعات لتعمل معا كحدة 
. متكاملة لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة

عبارة عن كسيلة تنظيمية هتدؼ إىل ربديد طبيعة العبلقات كاؼبهمات كخطوط السلطة كاالتصاؿ اذليكل التنظيمي 
اإلدارم يف اؼبنظمة، إذ وبدد شكل كطبيعة النشاطات من خبلؿ كضوح أدكار األفراد كأسس ذبميعهم مع بعض يف 

. اليت ينبغي أف ربقق أفضل النتائج ابذباه األىداؼ التنظيمية" بيئة العمل"كحدات كأقساـ كإدارات تشكل 
ىو البناء أك اإلطار الذم وبدد اإلدارات أك األجزاء الداخلية فيها، فهو يبُت التقسيمات التنظيمية : اذليكل التنظيمي

كالوحدات اليت تقـو ابألعماؿ كاألنشطة اليت يتطلبها ربقيق أىداؼ اؼبنظمة، كما أنو وبدد خطوط السلطة كمواقع 
. إزباذ القرار كتنفيذ القرارات اإلدارية

:  غالبا ما يتكوف من أربعة عناصر كىياذليكل التنظيميإف 
. ربديد اؼبهاـ كاؼبسؤكليات اليت ربدد كظائف األشخاص كالوحدات اإلدارية- 
ذبميع اؼبراكز الوظيفية للعاملُت يف اؼبنظمات يف كحدات إدارية حيث تتشكل من ىذه الوحدات اإلدارية إدارات  -

. كأقساـ إدارية لتكوف اؽبـر التنظيمي
مثل ربديد  (أم من أعلى اؼبنظمة إىل أسفها )اآلليات أك الطرؽ اؼبختلفة اؼبطلوبة لتسهيل عملية التنسيق الرأسي - 

عدد األشخاص الذين هبب أف يكونوا مسؤكلُت ذباه أم مركز أك كظيفة إدارية ؿبددة كدرجة التفويض اليت يبكن أف 
. تتم من قبل اؼبسؤكؿ يف ىذه الوظيفة اإلدارية

كذلك  (أم بُت اإلدارات كاألقساـ يف اؼبنظمة )األليات أك الطرؽ اؼبختلفة اؼبطلوبة لتسهيل عملية التنسيق األفقي - 
. كما يتم عادة من خبلؿ اللجاف كفرؽ العمل

 كىي عبارة عن ـبطط بياين يوضح اخلارطة التنظيميةكابلتطرؽ إىل تعريف اؽبيكل التنظيمي ىذا يقودان إىل تعريف 
العبلقات الرظبية كالًتتيب الرظبي لوحدات العمل داخل اؼبنظمة، كعادة ما ربتوم اػبارطة التنظيمية أظباء كعناكين 

كنقصد ابلرظبية أم ما ربتويو اػبارطة موثق كمكتوب كؿبدد . الوظائفوكذلك خطوط السلطة كاالتصاالت بينها
. بتعليمات كضوابط كقواعد قانونية صادرة بقرارات رظبية من جهات سبلك الصبلحيات لذلك
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. زلددات بناء اذليكل التنظيمي- ب
: كىي ؾبمل القول اليت تؤثر يف إختيار اؽبيكل التنظيمي دبا يتناسب معها منها

كنقصد ىنا حجم اؼبنظمة فكلما كاف حجم اؼبنظمة صغَتا كاف من الصعب تقسيمها إىل أنشطة ـبتلفة : اغبجم- 
حيث ال يكوف ىناؾ مربر الستخداـ التخصص فبا ينعكس على حجم كربديد اؽبيكل التنظيمي الذم سيكوف 

بطبيعة اغباؿ بسيطا كغَت مركب كعكس ذلك يف اؼبنظمات الكبَتة 
مناكابت كدكرات العمل، ككذلك الفًتة الزمنية  (كعامل ؿبدد إلختيار اؽبيكل التنظيمي )يقصد ابلتوقيت : التوقيت- 

غبياة اؼبشركع، فكلما تطلب اؼبشركع مناكابت عمل أكثر، كلما كاف ىناؾ عدد أفراد كمشرفُت أكثر، كىذا بدكره يزيد 
من تعقيد اؽبيكل التنظيمي، أما من انحية الفًتة الزمنية غبياة اؼبشركع، فإهنا قائمة على التنظيم اؼبؤقت يتطلب ىيكبل 

تنظيميا بسيطا مثل االستعانة خبرباء خارجيُت بعقود ؿبددة، بدال من استخداـ ؾبموعة كاملة من اؼبتخصصُت، 
. كالعكس إذا كاف اؼبشركع ذا ىدؼ دائم

فالتنظيم الذم ىبتص . يعترب اؼبكاف أك التوزيع اعبغرايف ؼبناطق العمل من أىم ؿبددات اؽبيكل التنظيمي: اؼبكاف- 
 )أبنشطة موزعة على مناطق كاسعة يتعرض ؼبشاكل إدارية أكثر من التنظيم الذم تًتكز أنشطتو يف مناطق ؿبددة 

. (كمشاكل اإلشراؼ، النقل، ازباذ القرارات
إف اؽبيكل البسيط يكوف فعاال إذا كاف التخصص ؿبددا، ككلما زاد االعتماد على التخصص كلما كاف : التخصص- 

. اؽبيكل التنظيمي أكثر تعقيدا، كيعتمد ذلك على طبيعة كنوع كحجم اؼبنظمة كأىدافها
درجة الذكاء : إف األفراد العاملُت يؤثركف على اؽبيكل التنظيمي من عدة نواح مثل: (األفراد )القدرات اإلنساين - 

كالتخصص كالعادات كالتقاليدلديهم، فكلما كاف اإلعتماد على الذكاء كالتخصص يف اؼبنظمة رئيسيا كلما كاف 
. ىيكلها التنظيمي معقدا، ككلما اعتربت الظركؼ االجتماعية أيضا كلما كاف ىيكلها التنظيمي معقدا

إف التكنولوجيا ربدد نوع الوظائف كمتطلبات العمل من إجراءات كآالت كأفراد، ككلما زاد اإلعتماد : التكنولوجيا
. على التكنولوجيا كلما كاف اؽبيكل التنظيمي كبَتا كمعقدا كغَت بسيط كالعكس صحيح

. أشكاؿ اذلياكل التنظيمية- 3-2
بناءا على احملددات اؼبذكورة سابقا كاليت من خبلؽبا يبكن اختيار اؽبيكل التنظيمي اؼبناسب، حيث تتم عملية ذبميع 

األعماؿ كفقا ؼبعايَت أك أسس عديدة لكل منها مزاايه كعيوبو، كال يوجد أساس مثايل يصلح عبميع اؼبنظمات كيف كل 
. الظركؼ

: كتعتمد اؼبنظمات على عدة أسس للتنظيم كيف مايلي تلخيص ؽبذه األسس
: اذليكل التنظيمي الوظيفي- أ

يتم يف ىذا النوع من التنظيم ذبميع األعماؿ استنادا للوظائف كاألغراض اليت تؤديها، حبيث زبتص كل كحدة تنظيمية 
. كمن اؼبمكن ذبزئة كل كظيفة رئيسية إىل كظائف فرعية (إنتاج، تسويق، ماية )أبداء كظيفة معينة للمنظمة كلها 

. كالشكل التايل يوضح ىذا الشكا من أشكاؿ اؽبيكل التنظيمي



 

 66 

. اذليكل التنظيمي الوظيفي: (7)الشكل رقم 

 
: كمن مزاي هذا الشكل من التنظيم مايلي

. ضماف دعم اإلدارة العليا لوظائف اؼبنظمة الرئيسية كإحكاـ الرقابة عليها- 
. إكتساب اػبربة اليت تنتج عن التخصص يف كظيفة معينة- 
. سهولة تدريب اؼبدربُت- 
. كضوح اؼبسار الوظيفي- 
. التبادؿ اغبر كاإلهبايب للمعلومات خبلؿ التنظيم- 

: كمن أهم عيوب تشكيل الوحدات التنظيمية على أساس كظيفي ما يلي
. التخصص يف كظيفة معينة قد يؤدم إىل ضيق نظر اؼبديرين للمسائل التنظيمية- 
. (اؼبدير العاـ )مسؤكلية ربقيق األرابح تقتصر على رئيس اؼبنظمة فقط - 
. التخصص يعرقل تطوير القدرات البلزمة ؼبنصب اؼبدير العاـ- 
. صعوبة التنسيق يف حالة تعدد اؼبناطق اعبغرافية أك تعدد اؼبنتجات- 
. ضعف القدرة على مواجهة التغيَت- 
. الًتكيز على كفاءة العمليات على حساب اعتبارات السوؽ- 
. اذليكل التنظيمي على أساس ادلنتج- ب

ىي الطريقة اليت يتم على اساسها ذبميع الوظائف يف ؾبموعات طبقا للتشابو فيما بينها يف نوع اؼبنتج الذم تقدمو، 
فعلى سبيل اؼبثاؿ قد يعمد أحد مصانع األلباف إىل تنظيم إدارتو كفقا للمنتجات اليت يقدمها، فقد تكوف لديو إدارة 

. كالشكل التايل يوضح التتنظيم على أساس اؼبنتج. معنية إبنتاج اغبليب كأخرل ابلعصائر كاثلثة ابألجباف
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. اذليكل التنظيمي على أساس ادلنتج: (8)الشكل رقم 
 

 
: كمن مزاي هذا الشكل من التنظيم مايلي

. تركيز اإلىتماـ كاعبهود عبميع العاملُت على اؼبنتجات أك اػبدمة اؼبعنية- 
. ربقيق درجة مرتفعة من التنسيق كتوحيد اؼبسؤكلية عن اؼبنتج أك اػبدمة اؼبعنية- 
. سهولة عمليات تقييم األداء كازباذ اإلجراءات التصحيحية- 
. سهولة ربويل اؼبوارد إىل منتجات معينو لئلستفادة بفرص النمو اليت قد تتواجد يف أسواؽ اؼبنتجات- 

: كمن أهم عيوب التنظيم على أساس ادلنتج أك اخلدمة ما يلي
زايدة حاجة اؼبنظمة إىل أفراد على درجة عالية من اؼبهارة اإلدارية ؼبقابلة ـبتلف اؼبشكبلت اليت قد تواجو اؼبنتج - 

. كارتفاع تكلفة استقطاب ىؤالء األفراد
إفتقاد الرؤية الشمولية ألىداؼ اؼبنظمة كسياساهتا كمشكبلهتا، حيث يًتكز االىتماـ على أىداؼ كمشكبلت - 

. الوحدات الفرعية
. ضعف عمليات التنسيق كالتعاكف على مستول اؼبنظمة- 
إرتفاع التكلفة عموما نظرا لقياـ كل كحدة تنظيمية بكافة األنشطة الضركرية لتحقيق أىدافها، فبا يفقد الفرصة - 

. لئلستفادة من أداء بعض األنشطة بشكل مركزم، خاصة اػبدمات االستشارية اؼبعاكنة
. تشجيع اؼبنافسة غَت الصحية على اؼبوارد كاإلمكاانت اؼبتوافرة لدل اؼبنظمة- 
. اذليكل التنظيمي على أساس األقساـ- ج

اؽبيكل التنظيمي القائم على أساس ذبميع األفراد كالوظائف يف أقساـ كبَتة بناء على ـبرجات ىذه األقساـ، ىذا 
النوع من اؽبياكل تقاـ فيو األقساـ بسبب ضخامة حجم منظمة األعماؿ ككأمبا كل قسم من األقساـ ىو منظمة 

كىذا النوع يبكن أف يكوف قائما على أساس جغرايف أك على أساس . قائمة بذاهتا كىيكلها مرتب على أساس كظيفي
. اؼبنتجات أك على أساس الزابئن كغَتىا من األسس

. كالشكل اؼبوايل يوضح اؽبيكل التنظيمي على أساس األقساـ
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. اذليكل التنظيمي على أساس األقساـ: (9)الشكل رقم 

 
 
 

: كمن مزاي هذا الشكل من التنظيم مايلي
. سرعة إستجابة كمركنة يف البيئة اؼبضطربة- 
. إىتماـ أكرب إبحتياجات الزابئن- 
. تنسيق عاؿ بُت األقساـ الوظيفية- 
. سهولة ربديد اؼبسؤكلية عن اؼبشكبلت اليت قد ربصل يف األنتاج- 
. التأكيد على اؼبنتج أبكملو كبصورة شاملة مع مراعاة أىداؼ األقساـ- 
. تطوير اؼبهرات اإلدارية للمديرين- 
. إمكانية إزالة بعض األقساـ أك إضافة أقساـ جديدة- 

: كمن أهم عيوب التنظيم على أساس األقساـ ما يلي
. مضاعفة اؼبوارد اؼبطلوبة يف األقساـ اؼبختلفة- 
. زبصص فٍت أقل يف األقساـ- 
. تنسيق غَت كاضح بُت األقساـ- 
. سيطرة كرقابة إدارية قليلة من قبل اإلدارة العليا- 
. منافسة من أجل اؼبوارد- 
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. اذليكل التنظيمي على أساس جغرايف- د
كىي الطريقة اليت يتم على أساسها ذبميع أنشطة اؼبنظمة اليت تزاكؿ يف منطقة جغرافية معينة يف إدارة كاحدة تسند إىل 

شخص كاحد يشرؼ عليها، ىذا النوع من التنظيم عادة ما يستخدـ عندما تكوف اؼبنظمة تزاكؿ أنشطتها كتقدـ 
: خدماهتا أك منتجاهتا يف مواقع جغرافية متباعدة، كما يوضحو الشكل التايل

. اذليكل التنظيمي على أساس جغرايف: (9)الشكل رقم 

 
 

: كمن مزاي هذا الشكل من التنظيم مايلي
. الًتكيز على األسواؽ احمللية كاحتياجاهتا كمشاكلها- 
. سهولة التنسيق بُت الوظائف اؼبختلفة يف اؼبنطقة الواحدة- 
. تفويض السلطة كما يصاحبها من سرعة ازباذ القرار- 
. كسيلة عملية لتطوير قدرات اؼبديرين يف اؼبناطق اؼبختلفة- 

: كمن أهم عيوب التنظيم على أساس جغرايف ما يلي
. صعوبة رقابة اإلدارة العليا على العمليات يف اؼبناطق اؼبختلفة- 
. يتطلب عدد أكرب من اؼبديرين- 
إرتفاع التكلفة خاصة االنشاءات كاؼبعدات كاألفراد، كيربز ذلك يف اؼبناطق اليت وبقق فيها التنظيم حصة سوقية - 

. صغَتة
. صعوبة التنسيق يف حالة تعدد الوحدات اعبغرافية- 
. االزدكاجية كالتكرار يف الوظائف- 
. الشعور ابلعزلة عن اؼبناطق اعبغرافية األخرل اؼبنتمية للمنظمة- 
. (الزابئن )اذليكل التنظيمي على أساس ادلستفيد - هػ

يقـو ىذا النوع من اؽبياكل التنظيمية على أساس خدمة ؾبموعة من العمبلء الذين يتعاملوف مع اؼبنظمة، كيستخدـ 
ىذا النوع يف اؼبنظمات اليت تتعامل مع ؾبموعات ـبتلفة من اؼبستهلكُت كالوسطاء  كذبار اعبملة كالتجزئة كالوكبلء 

كاؼبستهلكُت الصناعُت، على سبيل اؼبثاؿ تنظيم العمل يف إدارة معينة ػبدمة فئيت الرجاؿ كالنساء كل على حدة، أك 



 

 70 

كما . األفراد، كاألجهزة اغبكومية، كاؼبؤسسات اػباصة: أف تقـو شركة مقاكالت بتقسيم عمبلئها إىل ثبلثة فئات ىي
. ىو موضح يف الشكل

(.. الزابئن) التنظيم على أساس نوع ادلستفيد: (10)الشكل رقم 

 
: كمن مزاي هذا الشكل من التنظيم مايلي

. يسمح بستخداـ اؼبعرفة اؼبختصة كاؼبرتبطة بكل نوع من العمبلء- 
. تشجيع فلسفة الًتكيز على إحتياجات العمبلء- 
. اؼبساعدة على التخصص كإكتساب اػبربة يف خدمة قطاعات ؿبددة من العمبلء- 
. إشعار العمبلء أبف اؼبنظمة توليهم أنبية كبَتة- 
. يبكن النظر إىل الوحدة التنظيمية كمركز للمسؤكلية كالرحبية -
. ربقيق التنسيق الفعاؿ بُت األنشطة اؼبتعلقة خبدمة النوعية احملددة من العمبلء- 

: ما يلي (الزابئن)كمن أهم عيوب التنظيم على أساس ادلستفيد 
. يف كثَت من األحياف يصعب رسم خطوط كاضحة للتميز بُت قطاعات للعمبلء- 
صعوبة التنسيق بُت الوظائف حبيث تليب متطلبات إدارات العمبلء اؼبختلفة كخاصة إذا ما تعارضت احتياجات - 

. العمبلء
. اغباجة إىل نوعيات متميزة من العاملُت مع ارتفاع تكاليف إستقطاب ىؤالء األفراد- 
. اؼبنافسة غَت الصحية أك الضارة على اؼبوارد كاالمكاانت كاحتماالت حدكث ما يعرؼ ابلصراعات التنظيمية- 
. التشغيل غَت االقتصادم لوحدات اػبدمات اؼبعاكنة- 
إحتماالت ظهور طاقات عاطلة يف القول العاملة أك التجهيزات خبلؿ فًتات تقلب الطلب أك ربوؿ العمبلء إىل - 

. سلع أك خدمات بديلة غَت اليت تقدمها اؼبنظمة
: اذليكل ادلصفويف- ك

هبمع ىذا النمط من اؽبياكل التنظيمية بُت النمط الوظيفي كمبط األقساـ كذلك هبدؼ اإلستفادة من فبيزات اإلثنُت 
كتفادم عيوهبما، كيتجسد ىذا األمر من خبلؿ مصفوفة تسمح بوجود فرؽ عرب األنشطة اؼبختلفة لغرض تدعيم 

منتجات معينة أك مشاريع أك برامج، كتستخدـ اؼبنظمات ىذا النوع من اؽبياكل التنظيمية بسبب النقص يف القول 
: كما ىو موضح يف الشكل. البشرية، أك أف ترل اؼبنظمة أنو من األفضل ؽبا فصل اؼبشركعات عن بعضها البعض
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. اذليكل التنظيمي ادلصفويف: (11)الشكل رقم 

 
إف العاملُت يف اؽبيكل اؼبصفويف يتعرضوف إىل سلطتُت يف نفس الوقت سلطة رأسية كظيفية كسلطة أفقية من االقساـ، 
إف قباح ىذا النمط من اؽبياكل يعتمد على قدرة مدير اؼبنظمة على مراقبة كالتعامل مع اعبميع سواء كانوا يف الوظائف 
الرئيسية أك األقساـ، كمن ىنا تربز مشكلة الرئيس اؼبزدكج للعاملُت حيث اف العاملُت يتوجب عليهم تقدًن تقارير إىل 

. رئيسُت كذلك ىناؾ مشكلة اتفاؽ كجهات النظر بُت الرئيس الوظيفي كرئيس القسم حوؿ قرارات مهمة أحياان
: كمن مزاي هذا الشكل من التنظيم مايلي

. كفاءة أكرب ابستخداـ اؼبوارد- 
. مركنة كتكيف للبيئة اؼبتغَتة- 
. تطوير اؼبهرات اإلدارية العاملة منها كاؼبتخصصة- 
. تعاكف بُت فرؽ العمل كاػبرباء كتوفرىم لكل األقساـ- 
. توسيع الوظائف للعاملُت- 
. خدمة أفضل للزابئن -

: كمن أهم عيوب التنظيم ادلصفويف ما يلي
. كابلتايل سيطرة نوع من الفوضى كعدـ النظاـ على اؼبنظمة. إحباط كغموض نتيجة السلطة اؼبزدكجة- 
.  صراعات بُت طريف اؽبيكل- 
. لقاءات كثَتة كإجتماعات كنقاش طويل حوؿ بعض القضااي- 
. اغباجة إىل تدريب يف ؾباؿ العبلقات االنسانية- 
. اؽبيمنة من قبل األطراؼ- 
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: التنظيم ادلختلط- م
من النادر أف قبد منظمة تقـو على أساس نوع من التنظيمات السابقة، إذ غالبا من قبد أف الكثَت من اؼبنظمات 

ذبمع بُت أكثر من طريقة يف التنظيم كذلك إعتمادا على أىداؼ اؼبنظمة كاحتياجاهتا الراىنة كاؼبستقبلية كحجمها كنوع 
اػبدمات اليت تقدمها كالعمبلء الذين تتعامل معهم، لذا فكثَت من األحياف قبد أف العديد من اؼبنظمات قد ذبمع يف 

 .تنظيمها بُت التنظيم على أساس اػبدمة كالتنظيم على أساس اؼبوقع اعبغرايف
. خصائص التنظيم الفعاؿ- 4

إف عملية التنظيم ليست عملية ساكنة أك اثبتة بل ىي عملية حيوية متغَتة تتجاكب مع الظركؼ كاؼبتغَتات اليت 
تبلمس بيئة اؼبنظمة الداخلية كاػبارجية، لذا فعندما نتكلم على خصائص التنظيم الفعاؿ هبب أف أنخذ بعُت االعتبار 

. أف ىذه اػبصائص تتغَت بتغَت زماف كمكاف كظركؼ اؼبنظمة
: كمن مبلمح التنظيم اعبيد كاليت أصبع عليها رجاؿ الفكر اإلدارم بناء على مبلحظاهتم كذبارهبم ما يلي

إف حسن التنظيم يقتضي أف ال ىبضع اؼبرؤكس ألكثر من رئيس كاحد، فوحدة القيادة تضمن : كحدة القيادة- 
. للمرؤكس تنفيذ أكامر رئيسو بشكل كفء، كما تضمن كحدة القيادة عدـ تضارب األكامر كالتعليمات

إف حسن التنظيم يقضي أيضا أف يتضمن التنظيم تسلسبل كظيفيا يوضح العبلقة بُت الرؤساء :تسلسل القيادة- 
كاؼبرؤكسُت، كعلى ذلك البد من توضيح اذباىات خطوط السلطة من أعلى إىل أسفل، دبا يسمح إبنسياب األكامر 

. كتدفقها كاملة من اعلى اؼبستوايت اإلدارية إىل أدانىا يف أسرع كقت
إف التنظيم الذم يبيز بُت األنشطة األساسية كالثانوية كيعطي األنشطة األساسية إىتماما خاصا : أكلوية النشاطات- 

. فاألىم مث اؼبهم مبدأ من مبادئ التنظيم الفعاؿ. من حيث كضعها يف مستول إدارم مناسب ألنبيتها
إف التوسع يف التخصص كالرغبة يف ربقيق التنسيق كالرقابة ؽبو تكلفتو العالية اليت تتحملها اؼبنظمة، : عدـ اإلسراؼ- 

كالتوفَت ال هبب أف ينظر إليو كهدؼ كإمبا اؼبقصود توفَت ما ينبغي توفَته، كيعترب التنظيم اعبيد كسيلة ؼبنع االسراؼ 
كاؽبدر، فالتنظيم اعبيد وبدد كيرسم كيقرر التقسيمات التنظيمية اليت يتوقع أف تكوف فوائدىا اؼبادية طويلة األجل أكرب 

. فبا ستكلفو من نفقات كجهود
دبعٌت ال هبوز أف يزيد عدد األشخاص الذين ىبضعوف إلشراؼ رئيس كاحد عن القدر : النطاؽ اؼبناسب لئلشراؼ- 

. الذم يسمح بو جهده ككقتو كامكاانتو، كىبضع نطاؽ االشراؼ إىل طبيعة العمل، درجة تفويض السلطة
لتجنب الفوضى كاإلرابؾ كلكي تكوف اؼبنظمة قادرة على مكافأة اجملد كؿباسبة : الوضوح يف ربديد اؼبسؤكليات- 

اؼبسيئ كحىت يفهم كل عضو يف التنظيم عملو بدقة ككضوح ال لبس فيو كال غموض، البد من أف تكوف اؼبسؤكليات 
. ؿبددة بوضوح اتـ كمفهومة كمعلنة

. التنظيم اعبيد ىو الذم يقبل التعديل من دكف احداث تغيَت جذرم يف معاؼبة األصلية: اؼبركنة كالبساطة- 
. التنظيم اعبيد ىو الذم يوفر مناخا مشجعا لتفاعل كتضافر جهود العاملُت: التعاكف بُت العاملُت- 
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. كظيفة التوجيه: اثلثا
يعترب التوجيو الوظيفة اإلدارية الثالثة كاليت أتيت بعد التنظيم، فبعد كضع كربديد اؽبيكل التظيمي الذم إحتول على 

األقساـ كالنشاطات كمدل اؼبسؤكليات كالصبلحيات كالتخصصات كالعبلقات التنظيمية لؤلفراد، كجب على اؼبنظمة 
توجيو اعبهود كافة فردية أك صباعية يف تلك النشاطات لتحقيق أىدافها، حيث أف التوجيو يبارس على ضوء فهم 

. طبيعة السلوؾ البشرم ؿباكال توجيو ىذا السلوؾ الوجهة اؼبرغوبة
. مفهـو التوجيه كأسسه- 1
.  مفهـو التوجيه– 1-1

التوجيو ىو الكيفية اليت تتمكن اإلدارة من خبلؽبا ربقيق التعاكف بُت العاملُت كحفزىم على العمل لبذؿ أقصى 
طاقاهتم، كتوفَت البيئة اؼببلئمة اليت ستمكنهم من إشباع حاجياهتم كرغباهتم كيتم منخبلؿ عمليات القيادة كاغبفز 

كاالتصاؿ، كمرتكزة على فهم طبيعة السلوؾ البشرم كاإلنساين كؿباكلة توجيو ىذا السلوؾ كبو ربقيق األىداؼ بفاعلية 
. ككفاءة

العملية اليت يتم هبا اإلتصاؿ ابلعاملُت إلرشادىم كترغيبهم كالتنسيق بُت جهودىم كقيادهتم إىل ربقيق التوجيه - 
. األىداؼ

. عملية إرشاد لنشاطات أفراد اؼبنظمة يف االذباىات اؼبناسبة اليت تؤدم إىل ربقيق أىداؼ اؼبنظمةالتوجيه - 
 أبنو الوظيفة اإلدارية التنفيذية اليت تنطوم على قيادة األفراد كاالشراؼ عليهم كتوجيههم التوجيهيبكن تعريف 

كارشادىم عن كيفية تنفيذ األعماؿ كإسبامها كربقيق التنسيق بُت ؾبهوداهتم كتنمية التعاكف االختيارم بينهم من أجل 
. ربقيق ىدؼ مشًتؾ

اإلىتماـ اؼبستمر لئلدارة من قياـ العاملُت بعمل ما ىو مطلوب منهم كما ىو يف صاحل  التوجيه تشمل عملية- 
اؼبنظمة، كىي لذلك تشمل القيادة كالتحفيز كحسن التواصل كغَتىا من عمليات التأثَت على العاملُت هبدؼ التأكد 

. من ربقيق أىداؼ اؼبنظمة
.  أسس عملية التوجيه– 1-2

: من بُت أىم أسس عملية التوجيو ما يلي
حيث يبثل اؽبدؼ احملور األساسي للتوجيو ألم نشاط داخل اؼبنظمة أم أنو أساس توجيو : ضركرة ربديد اؽبدؼ- 

اعبهود اؼببذكلة على مستول الفرد كاعبماعة داخلو، كيف ىذا الصدد ذبدر اإلشارة إىل ضركرة كجود إتفاؽ كتكامل بُت 
. أىداؼ اؼبنظمة ذاهتا

أساس لتجنب التعارض يف األكامر كالتعليمات الصادرة للمرؤكسُت كأفراد أك : كحدة التوجيو ككحدة األمر- 
. كمجموعات

ضركرة التعاكف بُت الرؤساء كاؼبرؤكسُت كبُت الزمبلء يف نفس اؼبستول التنظيمي فالتعاكف ىو دعامة أم عمل صباعي - 
. انجح
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العدالة يف اؼبعاملة مع اؼبرؤكسُت ك كضركرة بناء كازباذ القرارات اؼبرتبطة أبم حالة من حاالت التمييز يف منح - 
. الثواب أك توقيع العقاب على أسس موضوعية

تنمية مفهـو الرقابة الذاتية كوسيلة لدعم الثقة بُت الرئيس كاؼبرؤكس من انحية، ككذلك تنمية ركح الوالء كاإلحساس - 
. ابؼبسؤكلية من انحية أخرل

. ركائز عملية التوجيه- 2
من خبلؿ التعاريف الوارد سابقا لعملية التوجية يتبُت أف للتوجيو ثبلثة ركائز أساسية كىي القيادة كاالتصاؿ كالتحفيز، 

. كيف مايلي سنتطرؽ لكل ركيزة على حدل
. القيادة- 2-1
. تعريف القيادة- 2-1-1

 أبهنا النشاط الذم يستخدـ للتأثَت على الناس بغية التعاكف القيادة( Ordway Tead )يعرؼ أكردكم تيد
. صوب ىدؼ معُت كجدكا ابنفسهم أنو صاحل

.  أبهنا النشاط الذم يبارسو اؼبدير ليجعل مرؤكسيو يقوموف بعمل فعاؿالقيادة ( Allen )  ألنعرؼ
القدرة على التنظيم كالتنسيق كالرقابة على اؼبرؤكسُت بغية ربقيق أىداؼ التنظيم، عن طريق "   أبهنا القيادةكتعرؼ

. االقناع كالتأثَت، أك من خبلؿ عن طريق إستعماؿ السلطة عند الضركرة
ىي العملية اليت من خبلؽبا يكوف التأثَت على سلوؾ األفراد كاعبماعات كذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة القيادة 

. كاضحة لتحقيق أىداؼ ؿبددة
قدرة الفرد يف التأثَت على شخص أك ؾبموعة كتوجيههم كإرشادىم من أجل كسب "  أبهنا القيادةيبكن تعريف 

. تعاكهنم كحفزىم على العمل أبعلى درجة من الكفاية يف سبيل ربقيق األىداؼ اؼبوضوعة
. عملية االوباء أك اإلؽباـ أك التأثَت يف اآلخرين كجعلهم أكثر التزاما كإقبازا للمهاـ اؼبطلوبة منهم" أبهنا القيادة كتعرؼ 

 فقد أختلف الفكر كالقائد (ادلدير)الفرؽ بني الرئيس من خبلؿ التعاريف السابقة يتبادر إىل أذىاننا أمر مهم كىو 
. اإلدارم حوؿ ما إذا كاف ىناؾ إختبلؼ بُت القيادة كالرائسة

: فهناؾ من يرل إختالفا بينهما يتمثل يف
 تنبع تلقائيا من اعبماعة كمصدرىا من اعبماعة دبعٌت كجود إعًتاؼ من جانب األفراد إبسهاـ القيادة :ادلصدر- 

 مفركضة على اعبماعة كفقا لؤلكضاع التنظيمية القائمة، كسلطة الرائسةأما . الشخص يف ربقيق أىداؼ اعبماعة
. الرئيس مرىونة ابلنظاـ الذم حدد لو سلطتو الرظبية

. ففي الرائسة ىبتار الرئيس اؽبدؼ كال ربدده اعبماعة، بينما تشًتؾ اعبماعة مع قائدىا يف إختيار اؽبدؼ: اذلدؼ- 
دبا أف القيادة مصدرىا اعبماعة بينما سلطة الرئيس يستمدىا من خارج اعبماعة، فبل تسمى اعبماعة يف : القبوؿ- 

أما . ىذه اغبالة ابلتابعُت، حيث إهنم يقبلوف سلطتو خوفا من العقاب إذا إمتنعوا أك قصركا يف تنفيذ أكامره أك تعليماتو
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القيادة فهي أكثر قبوال ألهنا تعتمد أساسا على اغبوافز االهبابية يف تنفيذ األىداؼ ال على اغبوافز السلبية، ؽبذا قيل 
. (كل قائد رئيس كليس كل رئيس قائد )حبق 

يف  (Kotter )كلقد تعددت اآلراء حوؿ الفركؽ بُت القيادة كالرائسة كظهرت عدة أطركحات منها ما قالو كوتر 
إف الوظيفة اؼبهيمنة لئلدارة ىي توفَت النظاـ كاإلتساؽ للمنظمات، يف حُت . كتابو الذم قارف فيو بُت اإلدارة كالقيادة

أف كظيفة القيادة ىي التغيَت كاغبركة، كما أف اإلدارة تسعى إىل توفَت النظاـ كاالستقرار للمنظمة يف حُت تسعى القيادة 
. إىل التغيَت الفعاؿ الذم يبكن التكيف معو

. كيف اعبدكؿ التايل تبُت ألىم الفركقات بُت القائد كاؼبدير
. الفرؽ بني القائد كادلدير: ()جدكؿ رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، لذا فإف اؼبديرين  إف إمتبلؾ اؼبهارات كالقدرات اإلدارية ال يكفي لوحده للنجاح يف عامل األعماؿ اؼبعقد اليـو
التنفيذين وبتاجوف معرفة الفركؽ اعبوىرية بُت أف تدير أك أف تقود، كذلك معرفة كيفية دمج الدكرين اإلدارم كالقيادم 

. معا لتحقيق النجاح للمنظمة
ادلدراء كالقادة : (12)الشكل رقم 
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. أساليب القيادة- 2-1-2
: ىناؾ إصباع على أف أساليب القيادة ثبلثة كىي

كالقائد يقـو أبعمالو من خبلؿ التهديد . ىذا األسلوب يتميز دبركزية السلطة اؼبطلقة: القيادة الديكتاتورية- أ
. كاالجبار، كيستخدـ أسلوب الثواب كالعقاب للمرؤكسُت

كىو يشبو إىل حد ما أسلوب القيادة الديكتاتورية فمن حيث ال يفسح اجملاؿ القائد : القيادة األكتوقراطية- ب
للمرؤكسُت يف اؼبشاركة يف عملية القيادة، كىذا األسلوب ال يكوف القائد متسلطا على مرؤكسيو كإمبا فعاؿ يف عملية 
. إقناعهم دبا يريد منهم أف يعملوا، كيقـو أبعماؿ التفكَت كالتخطيط كالتنظيم كمهمة اؼبرؤكسُت تكوف يف التنفيذ فقط

ىو أسلوب مشاركة اؼبرؤكسُت يف ازباذ القرار فالقائد يشارؾ السلطة مع اعبماعة كأيخذ : القيادة الدديقراطية- جػ
. رأيهم يف معظم قرارتو، كيعترب ىذا األسلوب من أكثر األساليب القيادة فعالية

 ىذا األسلوب يعطي حرية كاملة للمرؤكسُت لتحديد أىدافهم ككضعها كإزباذ القرارات :قيادة عدـ التدخل- هػ
اؼبتعلقة بذلك، كىذا األسلوب ىو أسلوب خاطئ حيث أف طبيعة السلوؾ البشرم ربتاج إىل توجيو كيف ىذا 

. األسلوب ال تتدخل أبدا كإمبا يًتؾ األمر للمرؤكسُت
. نظرايت القيادة- 2-1-3

إىتمت نظرايت القيادة بدراسة كتوضيح األسس كاؼبعايَت اليت يبكن إعتمادىا يف ربديد كاختيار القادة اإلداريُت، كيف 
. ما يلي أىم نظرايت القيادة

: نظرية السمات- أ
القائمة على االعتقاد أبف الشخص يولد كمعو خصائص القيادة، دبعن أف القادة  (الرجل العظيم)انطبلقا من نظرية 

يولدكف كاليصنعوف أم أف السمات القيادية موركثة كليست مكتسبة، كىذا يعٍت أنو اليبكن لشخص ال يبلك تلك 
السمات القيادية أف يصبح قائدا، كعليو فإف النظرية ركزت على اؼبعايَت كاػبصائص الشخصية للقائد كقيمو كطباعو 
اليت يتميز هبا يف اغبياة كاليت يعتقد أهنا تصنع القيادة الناجحة، منها اػبصائص الفيزيولوجية، اػبلفيات االجتماعية، 

. الذكاء، الشخصية
ابلرغم من أف نظرية السمات قدمت أىم اػبصائص اليت يبكن أف سبيز القادة عن غَتىم إال أهنا تعرضت جملموعة من 

:  منهااالنتقادات
. أنو ال يوجد ظبة كاحدة مشًتكة بُت القياديُت- 
. أنو ال يوجد ظبة يبكن أف تفرؽ بُت القادة كبُت أعضاء اعبماعة- 
الًتكيز على السمات الشخصية للقائد دكف إعطاء األنبية للجوانب األخرل للقيادة كاؼبرؤكسُت، اؼبوقف، طبيعة - 

. التنظيم
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اليوجد إتفاؽ بُت الباحثُت يف السمات القيادية على ؾبموعة ؿبددة من السمات، كما أنو ليس ىناؾ إتفاؽ على - 
األنبية النسبية ألم من تلك السمات أك اؼبهارات اؼبطلوبة حىت يبكن معرفة السمات اليت يبكن توافر الصبلحية 

. للقيادة بدكهنا
: النظرية ادلوقفية يف القيادة- ب

من منطلق اإلىتماـ ابف الظركؼ كاؼبواقف ؽبا أتثَت كبَت يف عملية القيادة فهي ال تتوقف يف بعض األحياف على 
ظبات كشخصية القائد أك مدل كفاءة اؼبرؤكسُت، كإمبا قد تؤدم ظركؼ معينة تكوف مناسبة كمهيئة إىل قباح القائد 

كمن ىنا فالنظرية اؼبوقفية تؤكد أبنو ال كجود لنمط سلوكي كاحد يكوف فاعبل يف كل الظركؼ . يف إقباز اؼبهمة بكفاءة
: كاألحواؿ، كيف مايلي االشارة إىل أىم اؼبتغَتات اؼبوقفية اليت ؽبا أتثَت على النمط القيادم كسلوؾ القائد كىي

 حيث أف ؽبذه اإلدارة أتثَتا كبَتا على ابقي اؼبدراء كسلوكياهتم يف اؼبستوايت :اإلدارة العليا كتوجهاهتا كسلوكها- 
اإلدارية األخرل، فإذا ماكاف توجو اإلدارة العليا اهبابيا أك سلبيا كبو مفردات مهمة يف العمل فإف ىذا التوجو 

. سينعكس بشكل أك آبخر على طبيعة سلوؾ اؼبدراء اآلخرين
 تؤثر أيضا على مبطو القيادم حيث يتحدد يف ضوئها طبيعة عبلقتو كرؤيتو للمرؤكسُت :خربة القائد كشخصيته- 

. كمدل الثقة اليت يبنحها ؽبم
 حيث تؤثر خربات كمهارات كسلوكيات ىؤالء اؼبرؤكسُت يف إختيار النمط :ادلرؤكسني كخصائصهم كتطلعاهتم- 

. القيادم الذم يستخدمو القائد معهم
فبعض األعماؿ يستلـز أداؤىا تدخبل كأكامرا ؿبددة : طبيعة العمل كمتطلباته كمنط ادلهاـ كأسلوب حتديدها- 

تفرض مبطا معينا قياسا أبعماؿ أخرل، كيدخل ضمن ىذه اؼبتغَتات أيضا ىيكلة اؼبنظمة كنوع التكنولوجيا اؼبستخدمة 
. كغَتىا

 تعترب أيضا عامبل موقفيا يؤثر على سلوؾ القائد اإلدارم، كثقافة اؼبنظمة ىي :إسرتاتيجيات كثقافة ادلنظمة- 
اؼبصدر اؼبهم الذم تستنشق منو كيف إطاره تطلعات الرؤساء كاؼبرؤكسُت كأتثرىم بطبيعة اؼبتغَتات الداخلية كاػبارجية، 

أما السياسات فتعترب دليبل ارشاداي وبدد مبط القرارات كسلوكيات ازباذىا كابلتايل فإهنا تعترب من العوامل اؼبوقفية اؼبؤثرة 
. يف السلوؾ

بشكل كاح يف ربديد خصائص القيادة من خبلؿ تركيزىا على اؼبوقف كابرازه كعامل  النظرية ادلوقفية لقد أسهمت
:   منهااالنتقاداتإال أهنا تعرضت ىي كذلك جملموعة من . ىاـ يؤثر يف ربديد ىذه اػبصائص

. ليس ىناؾ إتفاؽ حوؿ عناصر اؼبوقف اليت يبكن على ضوئها ربديد ما إذا كاف اؼبوقف مبلئما أك غَت مبلئم- 
. ليس ىناؾ إتفاؽ حوؿ أمباط السلوؾ القيادم- 
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: النظرية التفاعلية- جػ
ىذه النظرية عبارة عن التوفيق بُت نظرية السمات كنظرية اؼبوقف على إعتبار أف القيادة عملية تفاعل إجتماعي دبعٌت 
التفاعل بُت شخصية القائد كصبيع اؼبتغَتات احمليطة ابؼبوقف القيادم ابالعتماد على ثبلثة أبعاد السمات الشخصية 

. للقائد كعناصر اؼبوقف كمتطلبات خصائص اعبماعة
فالسمات الشخصية للقائد ليست ىي كما حددهتا نظرية السمات كليست السمات للمواقف معينة كإمبا السمات 

. اليت ربدد دبدل قدرة القائد على التفاعل مع اعبماعة كربقيق األىداؼ
كالتأكيد على أنبية اؼبرؤكسُت كعامل مؤثر يف قباح القيادة أك فشلها من خبلؿ التفاعل معهم كإحداث التكامل مع 

. سلوؾ بعضهم البعض
لقد أسهمت ىذه النظرية يف ربديد خصائص القيادة اإلدارية حيث أهنا مل تنكر إقبازات نظرييت السمات كاؼبوقف يف 

. القيادة فكانت ؿباكلة للجمع بينهما ألهنا ترل عدـ كفاية كل نظرية لوحدىا كمعيار لتحديد خصائص القيادة
كهبذا اؼبعٌت تكوف نظرية التفاعل قدأعطت الدليل على أنبية السمات الشخصية النابعة من العبلقة بُت القائد 

. كاؼبرؤكسُت
كلقد أكضحت ىذه النظرية أف قباح القيادة يعتمد على قدرة القائد على اختيار النمط القيادم الذم يتبلءـ مع 

اؼبوقف كمع حاجات اؼبرؤكسُت يف ظل ظركؼ البيئة األجتماعية اليت ربدد خصائص القيادة اؼبطلوبة يف بعض اؼبواقف 
. كالتفاعل مع خصائص كأىداؼ اجملتمع

. منط أتثري القيادة يف ظل النظرية التفاعلية: (12)الشكل رقم 
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. عملية اإلتصاؿ- 2-2
يعتمد قباح اؼبدير بشكل كبَت يف عملية التوجيو على قدرتو على اإلتصاؼبع األفراد اآلخرينداخل اؼبنظمة، كىذا 

ابلضركرة يتوقف على ؾبموعة اؼبهارات الشخصية كاإلتصالية للمدير ذاتو مثل قدرتو على فهم اآلخرين كقدرتو على 
. التأثَت فيهم

فاالتصاؿ كظيفة إدارية تتصل بطبيعة العمل اإلدارم من زبطيط كتنسيق كتوجيو كرقابة، كىو بذلك كسيلة كليس غاية 
كاإلتصاؿ يف اؼبنظمات كالشرايُت يف جسم . حُت يساعد على إقباز اؼبهاـ التخطييطية كالتنظيمية كالوجيو كالرقابة

اإلنساف، فكما أف اإلنساف ال يستطيع العيش بدكف شرايُت ربمل لو الدـ خبلؿ سائر جسده، فإف اؼبنظمات ال 
. تستطيع االستمرار دكف اتصاالت ربمل األكامر كالتعليمات كالتوجيهات

. تعريف اإلتصاؿ كأمهيته- 2-2-1
: تعريف االتصاؿ- أ

العملية اليت يتفاعل بواسطتها األفراد هبدؼ التكامل بينهم كالتكامل بُت "  اإلتصاؿ أبنو Hannakيعرؼ ىاانؾ 
". الفرد كنفسو

إرساؿ كربويل للمعلومات من اؼبرسل إىل اؼبستقبل مع ضركرة فهم اؼبعلومات من قبل " يعرؼ كونتز اإلتصاؿ أبنو 
". اؼبستقبل

تبادؿ اغبقائق كاألفكار كاآلراء كالعواطف بُت "  اإلتصاؿ أبنو William Newmanيعرؼ كلياـ نيوماف 
". شخصُت فأكثر

عملية تبادؿ األفكار كاؼبعلومات من أجل إهباد فهم " تعرؼ اعبمعية األمريكية للتدريب االتصاالت التنظيمية أبهنا 
". مشًتؾ كثقة بُت العناصر اإلنسانية يف اؼبنظمة

. يرل تشيسًت براندرد أف اإلتصاؿ ىو الوسيلة اليت يرتبط بواسطتها أعضاء اؼبنظمة مع بعضهم لتحقيق ىدؼ معُت
عملية إدارية تعٍت إنتاج أك توفَت أك ذبميع البياانت كاؼبعلومات الضركرية الستمرار " كيبكن أف تعٍت االتصاالت أبهنا 

العملية اإلداريةكنقلها أك إذاعتها، حبيث يكوف للفرد أك اعبماعة إحاطة الغَت أبمور أك أخبار أك معلومات جديدة، أك 
التأثَت على سلوؾ األفراد كاعبماعات اك التغيَت أك التعديل من ىذا السلوكأك توجيهو كجهة معينة، كتتم ىذه العمليات 

عادة يف صورة متبادلة من اعبانبُت ال من جانب كاحد، دبعٌت نقل أك إعطاء البياانت أك اؼبعلومات إىل اآلخرين 
". كابلعكس

تدفق اؼبعلومات كالتعليمات كالتوجيهات كاألكامر  كالقرارات من جهة اإلدارة إىل اؼبرؤكسُت، " كما يعيٍت اإلتصاؿ 
كتلقي اؼبعلومات كالبياانت الضركرية منهم يف صورة تقارير كأحباث كمذكرات كاقًتاحات كشكاكل كاستفتاءات كغَتىا 

. كذلك بقصد ازباذ قرارمعُت أك تنفيذه
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. أمهية االتصاؿ يف اإلدارة- ب
: ربقق االتصاالت االددارية ؾبموعة من اؼبزااي لؤلفراد كاؼبنظمات يبكن توضيحها يف مايلي

. تساعد عملية اإلتصاؿ األفراد على فهم كإدراؾ طبيعة األعماؿ كاؼبهاـ اليت يقوموف هبا- 
تساعد عملية االتصاؿ على تنمية العبلقات اإلنسانية داخل اؼبنظمة، كخلق التعاكف اؼبشًتؾ بُت األفراد كل يف - 

. ؾباؿ زبصصو
تساعد اإلتصاالت على معرفة معوقات العمل ىل ىي انبعة من التنظيم نفسو أـ من األفراد، ألف ربديد مصدرىا - 

. يساعد على اهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا
ازباذ القرارات أك رسم سياسة من - تعد عملية اإلتصاؿ نبزة الوصل بُت اؼبدير كمراكز األداء فعلى سبيل اؼبثاؿ- 

السياسات يتطلب كجود نظاـ اتصاالت بُت اؼبدير كمراكز اؼبعلومات يف اؼبنظمة كبينو كبُت مرؤكسيو لتنفيذ ىذه 
. السياسات كاألكامر

تساعد عملية اإلتصاؿ على ربديد دكر كل فرد يف اؼبنظمة كمكانتو يف التنظيم كإجراءات العمل، كبناء عليو يسهل - 
. عليو اإلتصاؿ ابألفراد كاعبماعات األخرل

إف اإلتصاؿ ىو الوسيلة االساسية لتوحيد كتنسيق اعبهود اؼبختلفة يف التنظيم كىو كسيلة إلحداث التغيَت يف - 
. السلوؾ

 . من أكقاهتم تقضى يف اإلتصاالت اإلدارية%75سبثل اإلتصاالت جزءا كبَتا من أعماؿ اؼبديرين اليومية فحوايل - 

يضمن اإلتصاؿ تفاعل اهبايب كتبادؿ مشًتؾ بُت ؾبموعات العمل كاألنظمة الفرعية كصوال إىل أفضل صيغ العمل - 
. كأكثرىا كفاءة

يساىم اإلتصاؿ يف نقل اؼبعلومات كالبياانت كاالحصاءات كاؼبفاىيم إىل ـبتلف األفراد كاعبماعات كاعبهات - 
. كاالقساـ حبيث تستطيع اؼبنظمة العمل كفق صيغة تنظيمية متكاملة

يساعد اإلتصاؿ على توجيو كتغيَت سلوؾ االفراد كىو كسيلة فعالة للتعلم كالتطوير كالتدريب لؤلفراد كاجملموعات يف - 
. اؼبنظمة

كما يهدؼ االتصاؿ إىل ربقيق الرضا لدل اعبمهور بصفة عامة فيما يتعلق بنشاط اؼبنظمة كتكوين صورة ذىنية - 
. طيبة عنها لدل اؼبعنيُت أبمرىا

. عناصر عملية اإلتصاؿ- 2-2-2
: لكي تتم عملية اإلتصاؿ البد أف تتوفر عدة عناصر أساسية كىي

 ىو مصدر اإلتصاؿ يقدـ اؼبعلومات أك يبدم اإلقًتاح أك يعرب عن مبلحظة أك يصدر أمرا، كقد يكوف :ادلرسل- 
. اؼبرسل رئيسا أك مرؤكسا أك زميبل

 كىو الشخص الذم يتصل بو اؼبرسل كالذم يتلقى األمر أك التوجيو أك اؼبعلومات، أم اؼبستقبل ىو :ادلستقبل- 
. اؼبرسل إليو
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كقد يكوف اؼبستقبل أك اؼبرسل إليو فردا كاحدا أك جزءا من صباعة أك اعبماعة أبكملها، فقد ىباطب مدير عاـ التسويق 
رئيس قسم اؼببيعات يف إدارة التسويق، كقد ىباطب انئب رئيس قسم اؼببيعات يف حالة غياب الرئيس،  (كىو اؼبرسل )

. كقد ىباطب القسم أبكملو
كتتوقف فاعلية اإلتصاؿ على إستقباؿ ىذا الطرؼ للرسالة ابلصورة اليت قصدىا أك أرادىا اؼبرسل كتًتؾ أثرىا اؼبقصود 

. عنده، أم تؤثر رسالة اؼبرسل ابؼبستقبل أك اؼبرسل إليو
 كىي موضوع اإلتصاؿ الذم قد يكوف أمرا أك طلبا أك رجاء أك نصيحة أك مقًتحات أك توجيهات أك أية :الرسالة- 

ؾبموعة من اؼبعاين اليت توجو من اؼبرسل إىل اؼبستقبل، كتقـو الرسالة الناجحة على الفكرة اؼبعرب عنها ابألسلوب 
. الواضح، كاليت يبكن تنفيذىا على الوجو الذم قصده مرسلها

 كىي الوسيط الناقل للرسالة عن طريق حاسيت السمع كالبصر، فقد تكوف الرسالة مرئية أك مسموعة :الوسيلة- 
كتنتقل إىل اؼبستقبلُت على ىيئة مكتوبة أك مطبوعة على الورؽ أك منطوقة ابللساف أك مسجلة سنيمائيا، أك تتخذ 

. شكل اؼبعلومات اؼبعرب عنها بيانيا أك ابلرسم كالتصوير
.  كىو الغرض من اإلتصاؿ فاإلتصاؿ من غَت ىدؼ ال يبثل إال جهدا ضائعا ال شبرة لو:اذلدؼ- 
 فباعتبار أف عملية اإلتصاؿ ال تنتهي ابستبلـ الرسالة من قبل اؼبستقبل فعلى اؼبرسل أف يتأكد :التغذية العكسية- 

من أف الرسالة قد مت فهمها ابلشكل الصحيح كاؼبرسل يف ىذه اغبالة يبلحظ اؼبوافقة أكعد اؼبوافقة من مضموف 
. الرسالة

. كالشكل التايل يوضح أىم عناصر عكملية اإلتصاؿ
. عناصر عملية اإلتصاؿ يف ادلنظمة (13)الشكل رقم 
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. أنواع عملية اإلتصاؿ- 2-2-3
تتعدد أنواع اإلتصاالت يف اؼبنظمة حسب األسس اؼبعتمدة يف تصنيفها، كتستخدـ اإلدارة أغلب ىذه األنواع إبعتبار 
أف اغباجة إليها ضركرية اليصاؿ اؼبعلومات كالتعليمات كاالقًتاحات إىل ـبتلف أجزاء اؼبنظمة كنستعرض يف مايلي أىم 

: أنواع االتصاالت كفق أسس ـبتلفة
: االتصاالت كفق نوع الرسالة- أ

: كفق ىذا األساس يبكن أف قبد األنواع التالية من اإلتصاالت
 أتخذ شكل إتصاالت كجها لوجو أك مقاببلت أك ؾباميع مناقشة كحوار أك إجتماعات :اإلتصاالت الشفوية- 

يتحدث فيها اؼبدراء للمرؤكسُت ككذلك احملاداثت اؽباتفية كغَتىا، االجتماعات اليومية كاالسبوعية، الربامج التدريبية، 
الندكات كاؼبؤسبرات، كلعل ميزة اإلتصاالت الشفوية األساسية ىي التفاعل اؼبباشر كاغبصوؿ على التغذية العكسية 

اؼبباشرة من خبلؿ األسئلة كاألستفسارات، كما أف ىذا النوع سهل االستخداـ كال وبتاج إىل كقت كبَت كال إىل كرؽ 
أك مستلزمات أخرل مشاهبة، كلكن توجد أيضا إشكاالت يف ىذا النوع خاصة عندما يستخدـ اؼبرسل كلمات 

خاطئة أك غَت كاضحة لنقل الرسالة أك اؼبعٌت اؼبراد بثو أك إيصالو، كذلك فإف درجة الضوضاء تكوف عالية فيو 
. ابإلضافة عن الوقت الطويل الذم ربتاجو عملية اإلتصاؿ حيث ربصل مداكلة كتبادؿ لؤلفكار كايضاحات كغَتىا

تعتمد ابلدرجة األكىل على الكلمة اؼبكتوبة، كمن كسائلو األكامر كالتعليمات كاػبطاابت : اإلتصاالت ادلكتوبة- 
كاؼبذكرات كالنشرات، كيساعد اإلتصاؿ الكتايب على إمكانية إتصاؿ اؼبرسل بعدد كبَت يف الوقت نفسو، كذلك يبكن 

أف يتم عرض الكثَت من التفاصيل يف حالة اإلتصاؿ الكتايب، كعرض الفكرة أبكثر من أسلوب، إال أف اإلتصاؿ 
الكتايب يتطلب عدة إعتبارات حىت وبقق فاعليتو مثل إستخداـ كلمات ؿبددة اؼبعاين كإستخداـ اعبمل القصَتة، 

ككذلك من بُت اإلشكاالت اليت توجد يف ىذا النوع من اإلتصاالت ىو عدـ . كمراعاة لغة اؼبستقبل كثقافتو كإدراكو
. كجود تغذية عكسية سريعة كتفاعل مباشر

يشار إليها أحياان بلغة اإلشارة أك اللغة اعبسدية كىي تشكل نسبة عالية من عمليات : اإلتصاالت غري اللفضية- 
األتصاؿ كىي عبارة عن إتصاالت تتم بواسطة تعبَتات الوجو أك طبيعة الوقوؼ أك اعبلوس أك اؼبظاىر األخرل من 

إشارات كإيباءات أك نربات الصوت ، فمن خبلؿ اإلتصاؿ كجها لوجو فإف التأثَت اغباصل كاالستجابة للرسالة يكوف 
بدرجة أساس نتيجة لنربات الصوت كتعبَتات الوجو كحركات اليدين كغَت ذلك كحىت فًتات الصمت ربل معاين كثَتة 

. يف ـبتلف اؼبواقف، فهي قد تعٍت الشك أك عدـ الفهم أك عدـ اؼبوافقة لكن بشكل مؤدب
: اإلتصاالت كفق إجتاهها- ب

: ضمن ىذا النوع من اإلتصاالت قبد
كىو النوع األكثر شيوعا حيث تنساب الرسائل أك اؼبعاين دبا فيها من معلومات كأكامر : اإلتصاالت النازلة- 

كتعليمات كغَتىا من اؼبستوايت اإلدارية العليا إىل اؼبستوايت اإلدارية الدنيا، كبناء عليو يكوف اإلتصاؿ من اإلدارة إىل 
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كيستطيع اؼبدراء اإلتصاؿ ابلعاملُت . العاملُت،، كيهدؼ إىل توجيو جهود العاماين كبو األىداؼ الرئيسية احملددة
. بطرؽ عديدة ككسائل كثَتة منها اغبديث اؼبباشر أك صحيفة تعليمات أك الربيد اإللكًتكين أك غَتىا

ذلك اإلتصاؿ الذم وبدث من أسفل التنظيم إىل أعلى اؼبستوايت اإلدارية، أم الذم يتم : اإلتصاالت الصاعدة- 
من العاملُت إىل اإلدارة، كيؤدم إىل إنسياب اؼبعلومات من العاملُت لئلدارة، كتعد التقارير من األساليب الشائعة يف 

كقد يتضمن اإلتصاؿ الصاعد اإلقًتاحات أك تقارير األداء، الشكاكل كالنزاعات، معلومات . ىذا النوع من اإلتصاؿ
. مالية كؿباسبية

 كقد تكوف جانبية أك قطرية كسبثل تبادؿ الرسائل بُت اؼبدراء اؼبناظرين أك بُت زمبلء العمل أك :اإلتصاالت األفقية- 
عرب الوظائف يف اؼبستول اإلدارم الواحد، كىدؼ ىذه اإلتصاالت ليس اإلعبلـ فقط كإمبا طلب اؼبساعدة كالتنسيق 

حل اؼبشاكل داخل األقساـ، التنسيق بُت األقساـ، تغيَت اؼببادرات : أيضا، كيبكن أف أتخذ األشكاؿ التالية
. كالتحسينات

 ىي اإلتصاالت اليت تتم خارج قنوات السلطة الرظبية يف اؼبنظمة دكف عبلقة أك إرتباط :اإلتصاالت غري الرمسية- ج
: كتشمل اإلتصاالت غَت الرظبية مايلي. هبرمية السلطة التنفيذية

 كىي إتصاالت غَت رظبية أتخذ شكبل شبكيا كتشمل اؼبنظمة جبميع أجزائها كىي موجودة :اإلتصاالت العنقودية- 
منها سلسلة الغيبة كالنميمة حبيث يقـو شخص ببث رسالة إىل اآلخرين كقد . يف صبيع اؼبنظمات كال أتخذ مبطا كاحدا

وبفظ بعظهم السر يف حُت يفشيو آخركف إىل غَتىم، كعادة ما ربتوم ىذه اإلتصاالت معلومات شخصية خصوصية 
عن اآلخرين، كمنها السلسلة العنقودية حيث يبرر أحد العاملُت معلومات إىل عدد قليل من األشخاص الذين بدكرىم 

. صبيعا أك بعضهم يبرركف اؼبعلومات اؿ آخرين كىكذا
 أسلوب إتصاالت يقـو على أساس ذبواؿ اؼبدير يف اؼبنظمة كتبادؿ األحاديث العفوية مع :اإلدارة ابلتجواؿ- 

. اآلخرين كتوجيههم بشكل غَت رظبي، كيكثر ىذا النوع يف منظمات األعماؿ اػبدميو كالفنادؽ كاؼبستشفيات
.  كقد مت التطرؽ إىل ىذا النوع سابقا:اإلتصاالت غري اللفضية- 
. خصائص اإلتصاؿ الفعاؿ- 2-2-4

حىت يكوف نظاـ اإلتصاالت فعاال البد أف يكوف قادرا على توصيل اػبطاب إىل اؼبرسل إليو بدرجة فهم مرتفعة تتفق 
: بدرجة كبَتة مع ما يعنيو اؼبرسل، فنظاـ اإلتصاؿ الفعاؿ ىو ذلك النظاـ الذم يتمتع ابػبصائص التالية

كيقصد بو االستكشاؼ اعبيد للمجاؿ الذم سيتم فيو اإلتصاؿ، كالتعرؼ على طبيعة النظاـ : اإلعداد اجليد- 
كاؼبشاركُت فيو من اؼبستقبلُت أكاؼبرسلُت، مث دراسة أفضل الطرؽ لئلتصاؿ بينهم، حبيث يكوف اػبطاب على أفضل 
كجو، حيث يتم اإلتصاؿ اؼبطلوب ابلكيفية اليت تقيم عبلقات عامة جيدة، كاإلعداد اعبيد يعٍت أيضا إعداد نظاـ 

متناسب مع اؼبنظمة، حيث ال يكوف نقبل تقليداي لؤلمبة األخرل، أك ؾبرد تطبيق نظاـ آخر تبناه اآلخركف دكف قياس 
. مدل مبلءمتو للجهاز اإلدارم
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 هبب أف يتم اإلتصاؿ على درجة عالية من الوضوح، حبيث يتحقق اإلقناع كالفهم، كمن ذلك :الوضوح كالبياف- 
إستخداـ لغة إتصاؿ مفهومة ككاضحة ألطراؼ عملية اإلتصاؿ، كعدـ كجود درجة مرتفعة من تصفية اؼبعلومات عند 

. إنتقاؿ اػبطاابت بُت اؼبستوايت اإلدارية اؼبختلفة
 أف يتم اإلتصاؿ كفق أقصر الطرؽ اؼبناسبة، دكف اغباجة إىل تعقيد العملية اإلجرائية لئلتصاؿ، كيتطلب :اإلنسيابية- 

ذلك إتباع نظاـ مبسط لتدفق كإنسياب اؼبعلومات كاألكامر كالتوجيهات بصورة يسهل إستعاهبا، كما ال يبثل فيو 
إختبلؼ كتعدد اؼبستوايت اإلدارية لؤلفراد عقبة كبَتة يف اإلتصاالت، كأف تكوف شبكة اإلتصاالت الرظبية ؿبددة 

. ككاضحة كمعركفة للجميع ، كتتسم ابؼبركنة دبا يساعد يف بلوغ كربقيق األىداؼ
يتطلب إختيار الوسيلة اؼبناسبة لئلتصاؿ إستعراض الوسائل اؼبختلفة لئلتصاؿ، : إختيار الوسيلة ادلناسبة لإلتصاؿ- 

كإختيار األنسب من بينها حبيث تصلح إلسباـ اإلتصاؿ بنجاح، قد تكوف بعض الوسائل غَت مبلئمة لبعض عمليات 
اإلتصاؿ كأخرل يكوف يف إستخدامها تكلف كإطالة لئلجراءات كنقل اؼبعلومات، كيكوف اإلبقاء على إستخدامها 

. ؾبرد تقليد درجت عليو اؼبنظمة
كيتحقق ذلك عن طريق سرعة اإلقباز كإهناء اؼبهمة يف الوقت اؼبخصص ؽبا دكف : التوقيت السليم لإلتصاؿ- 

أتخَت، إذ أف التأخَت للمهاـ كالعمليات كالقرارات اإلدارية ردبا يفقدىا أنبيتها أك فائدهتا ابلكلية، كالنظاـ اإلدارم 
الفعاؿ ىو ذلك الذم يضع أكلوايت كآليات تنفيذية مرنة كميسرة لوصوؿ اػبطاب للمستقبل يف الوقت اؼبناسب سواء 

. كاف ذلك اؼبستقبل يف اؼبستول اإلدارم األعلى أك اؼبستول اإلدارم األدىن
يعد اإلنصات أحد أىم اؼببادئ الدالة على فعالية اإلتصاؿ بُت الرئيس كاؼبرؤكس، كلذلك فمن اؼبهم :  اإلنصات- 

تعميق مبدأ اإلنصات من قبل مستقبل الرسالة، ألف عملية اإلنصات مرتبطة ابلفهم، كمن ىنا نفرؽ بُت اإلنصات 
كاالستماع، فيمكن للشخص أف يستمع للمتكلم استماعا دكف إدراؾ كقد يكوف الذىن مشغوال دبسائل أخرل بناء 

عليو يكوف اإلتصاؿ غَت فعاؿ لعدـ تركيز الرئيس على مضموف الرسالة اؼبوجهى لو من مرؤكسيو، يف حُت أف 
. اإلنصات يتطلب اإلدراؾ كالفهم كالتدبر

 
 متابعة اإلتصاالت من أىم عوامل قباح اإلتصاؿ، فلردبا توفرت صبيع الصفات الفعالة السابقة، :متابعة اإلتصاؿ- 

لكن إنباؿ متابعة اإلتصاالت فقد يعٍت فقد كل اعبهود األساسية اليت سبقت، فاإلتصاؿ الفعاؿ ينبغي أف يبلزمو 
متابعة مستمرة لضماف ربقيق األىداؼ كالغاايت من عملية اإلتصاؿ كتزداد األنبية عندما تكوف اإلتصاالت عبارة عن 

. أكامر أك مهاـ أك تعليمات يتوقف قباح العملية اإلدارية على إسبامها بدقة
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. معوقات عملية اإلتصاؿ- 2-2-4
: يبكن إصباؿ أىم معوقات عملية اإلتصاؿ فيما يلي

ففي بعض اغباالت يبدا الشخص ابلتحدث أك الكتابة دكف تفكَت : عدـ كجود زبطيط كاؼ لعملية اإلتصاؿ- 
مسبق كبدكف ربديد الغرض من الرسالة اليت ينوم إيصاؽبا لتحديد الغرض من عملية اإلتصاؿ، كتوقيت عملية 

. اإلتصاؿ كإختيار الوسيلة اؼبناسبة لئلتصاؿ يؤدايف إىل ربسُت كبَت يف عملية اإلتصاؿ
كنتيجة لذلك ربدث تفسَتات كإقًتاحات ـبتلفة كأف يتصل شخص آبخر : كجود أراء كفرضيات غَت كاضحة- 

كوبدداف موعدا لئلجتماع يف التاسعة صباحا من اليـو التايل، كعندما تنتهب احملادثة يفًتض كل منهما أف مكتبو ىو 
. مكاف اإلجتماع كابلتايل ال هبتمعاف يف اليـو التايل كىذا ىبلق فوضى كضياع الكثَت من الوقت كاعبهد

كقد يكوف ىذا مقصودا أك غَت مقصود أم تًتؾ الكلمات مبهمة فبا يفتح ؾباؿ : التبلعب ابؼبعاين كاأللفاظ- 
اإلجتهادات كالتفسَتات اؼبختلفة كأف يعلن أحد اؼبنتجُت أبنو سيبيع البضاعة أبقل ما يبكن كالسؤاؿ ىو أقل من 

. ماذا؟
ابلرغم من كضوح الفكرة يف رأس الكاتب إال أنو يعرب بكلمات غَت مناسبة فبا ىبلق : عدـ القدرة على التعبَت- 

. اإلرتباؾ كالغموض
رغم أف الكثَت من الوقت يضيع يف اإلصغاء إال أف بعض األفراد ال يصغوف بشكل جيد فقد : ضعف اإلصغاء- 

. يتضاىركف ابإلنتباه لكن تفكَتىم بعيد عن ؾبرل اغبديث
. كأف يكتب الفرد رسالة بينما يستدعي اؼبوضوع القياـ بزايرة شخصية: عدـ إختيار كسيلة اإلتصاؿ اؼببلئمة- 
. ربريف اؼبعلومات ابإلضافة كاغبذؼ للتأثَت على متخذ القرار- 
حيث ىبتلف األفراد يف طريقة تفكَتىم كيف ميوؽبم كأىوائهم، كذلك ينعكس يف تفسَت كل منهم : الفركقات الفردية- 

للرسالة كمضموهنا، فالفرد يربطو برئيسو عبلقة غَت كدية أك غَت طيبة سيفسر رئيسو الرسالة بطريقة زبتلف عن تلك 
. اليت يفسر هبا شخص آخر يف نفس الفريق نفس الرسالة

كىذا يًتتب عليو ضركرة مركر الرسالة يف عدد غَت قليل من اؼبستوايت اإلدارية فبا يفقدىا : تعدد اؼبستوايت اإلدارية- 
. قيمتها، فقد تصل بعد فوات األكاف، كقد تفسر دبفاىيم ـبتلفة، كقد تتعارض اؼبصاحل فبا يعرضها للتحريف

. أم ضركرة رجوع الفرد لرئيس كاحد يف الكثَت من األمور فبا يقلل من سرعة اإلتصاؿ كاإلقباز: اؼبركزية اإلدارية- 
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. التحفيز- 2-3
من بُت أىم األدكار كاؼبسؤكليات اليت يتحملها اؼبدير ىو توجيو كإاثرة ضباس العاملُت ألداء اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم أبفضل 

. الطرؽ كأحسنها، كمن ىنا كجب على اؼبنظمات اإلىتماـ بتحفيز العاملُت لتحقيق األىداؼ اؼبرسومة
. مفهـو التحفيز- 2-3-1

ؾبموعة من العوامل كاألساليب اليت تستخدمها منظمة ما للتأثَت يف سلوؾ األفراد العاملُت "  أبنوالتحفيزيعرؼ 
لديها، فبا هبعلهم يبذلوف اؼبزيد من إىتماماهتم بعملهم كأدائهم كما كنوعا، فبا يؤدم إىل زايدة اإلنتاج، كابلتايل إىل 

". خفض تكاليف العمل كرفع الركح اؼبعنوية عند األفراد العاملُت كإشباع حاجاهتم
ؾبموعة العوامل كاؼبؤثرات اػبارجية اليت تثَت الفرد كتدفعو ألداء األعماؿ اؼبوكلة إليو على خَت "  أبهنا احلوافزكتعرؼ 

". كجو عن طريق إشباع حاجاتو كرغباتو اؼبعنوية
فيفًتض ىذا التعريف أف اغبوافز تركز على ". ىو العائد الذم وبصل عليو العامل نتيجة لتميزه يف أداء العمل " احلافز

. مكافأة العاملُت عن سبيزىم يف األداء، كأف األداء الذم يستحق اغبافز ىو أداء غَت عادم
شعور داخلي يدفع الفرد للقياـ بنشاط أك عمل ما كيكوف مشركط ابلقياـ هبذا العمل " أبنو احلفز أك التحفيزيعرؼ 

". أك النشاط إشباع رغبات كحاجات معينة
ركاتب، مكافآت،  )كل ما يتلقاه الفرد من عوائد مادية كمعنوية مقابل أدائو للعمل " يف ؾباؿ العمل ىي احلوافز 

". (ترقيات، تقدير كغَتىا
 ىي احملركات كاؼبؤثرات اػبرجية اليت تستخدمها اإلدارة فاحلوافزكقد فرؽ علماء السلوؾ التنظيمي بُت اغبوافز كالدافعية 

 تعٍت العوامل احملركة اليت تنبع داخل اإلنساف كتثَت فيو الرغبة الدافعيةإلاثرة دكافع اإلقباز لدل األفراد العاملُت، بينما 
.  للعمل كاإلقباز، فهي إذف حالة أك قوة داخلية كامنة يف الفرد تنشط كربرؾ سلوكو ابذباه أىداؼ معينة

. أنواع احلوافز- 2-3-2
:  يف مايلي نستعرض أىم أنواع اغبوافز

 كتشمل اغبوافز اؼبادية اؼبكافآت كزايدة األجور كالركاتب، كاؼبشاركة ابألرابح، الًتقيات الوظيفية، :احلوافز ادلادية- 
. كاؼبناصب اإلدارية كغَتىا

 كتشمل خطاابت الشكر كاؼبشاركة يف القرارات اإلدارية كالثناء كاؼبديح كشهادات التفوؽ كالتميز :احلوافز ادلعنوية- 
. كغَتىا

 زبتص أبفراد ؿبددين يف اؼبنظمة كمثاؿ ذلك تقدًن مكافأة ألفضل موظف، خطاب شكر ألفضل :احلوافز الفردية- 
شخص منتج، اؼبوظف اؼبثايل، موظف الشهر، رجل العاـ، كىذه اغبوافز تستخدـ لدعم التنافس االهبايب بُت األفراد 

. لكن قد يًتتب عليها ظهور الغَتة كاغبسد يف اؼبنظمة
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توجو اغبوافز اعبماعية إلاثرة دكافع ركح اعبماعة كالتعاكف بُت العاملُت كدعم مبادئ التكاتف : احلوافز اجلماعية- 
. لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة، كمن أمثلة ىذه اغبوافز إنشاء جائزة ألفضل قسم أك أفضل إدارة كغَتىا

 اغبوافز كما ىي إهبابية فإهنا يبكن أف تكوف سلبية كذلك فاؼبكافأة اؼبالية ألحد :احلوافز اإلجيابية كالسلبية- 
اؼبوظفُت ىي حافز مادم إهبايب يف حُت أف اػبصم من الراتب ىو حافز مادم سليب، ككما تلجأ اإلدارة إىل اغبوافز 

اإلهبابية لدفع العاملُت لئلقباز فإهنا ربتاج إىل اغبوافز السلبية كي تردع أحد العاملُت كربفزه على عدـ تكرار األخطاء 
. أك السلوؾ غَت اؼبرغوب فيو، كمن أنواعها اإلنذار الشفهي أك الكتايب كاغبرماف من الًتقية كاػبصم من الراتب كغَتىا

. أساليب التحفيز- 2-3-3
: توجد أساليب عديدة غبفز الفرد على اإلبداع يف العمل كتعميق كالئو للمنظمة اليت عمل فيها، كمنها

 بدؿ أف يقتصر عمل الفرد على ؾباؿ متخصص أك ؿبدكد جدا فإف الفرد يبنح صبلحيات :أسلوب توسيع العمل- أ
آلداء مهاـ أخرل على نفس اؼبستول اإلدارم، مثبل بدال من اف يقتصر عمل مصمم اإلعبلف على تصميم الرسالة 

اإلعبلنية فإنو يعطى مهاـ إضافية ؽبا عبلقة ابإلعبلف ككل، أك بنشاطات أك مهاـ أكرب من ؾبرد تصميم االعبلف كأف 
فهذا االسلوب يفيد أيضا يف سبكُت الفرد من اإلطبلع على .يعطى مثبل دكرا يف إختيار اإلعبلف قبل نشره أك بثو

إجراءات العمل الكلي يف دائرتو اؼبختصة فبا هبعلو يف كضع يشعر فيو أنو ابلفعل جزء من ىذه الدائرة كأنو فعبل شارؾ 
ذا االسلوب يف القضاء على حاالت اؼبلل اليت قد تصيب الفرد جراء قيامو بعمل ؿبدكد ÷يف نشاطاهتا، كما يساىم 

. جدا كمتخص جدا، كىكذا يزداد إرتباط الفرد ابؼبنظمة األمر الذم وبسن معنوايتو كوبفزه على اؼبزيد من اإلبداع
 يقصد بو إعطاء العاملُت فرصا أكثر كحرية أكسع يف زبطيط كتنظيم كتوجيو كمراقبة :أسلوب إثراء العمل- ب

. أعماؽبم كىذا يعٍت زايدة التوسع العمودم يف األعماؿ، بينما توسيع العمل يعٍت زايدة التوسع األفقي يف العمل
فاؼبخطط مثبل ىو عضو يف اؼبنظمة فبل ضَت أبدا من تكليفو دبهاـ تتعلق بنشاطات التنظيم أك التدريب، أك إزباذ 

. القرارت يف مستول أعلى من مستواه، كأف تستثمر خرباتو كمستشار زبطيط عبلكة على كظيفتو كمخطط
كىكذا يزداد إرتباط اؼبرؤكس ككالءه للعمل كما يزيد من إحساسو ابؼبشاركة كاإلقباز بشكل يؤدم حتما إىل رفع درجة 

. ركحو اؼبعنويةكابلتايل زايدة إنتاجيتو كتعظيم أدائو
 اإلدارة ابألىداؼ ىو أسلوب يبكن كصفو أبنو فلسفة إدارية هتدؼ إىل ربقيق أعلى :أسلوب اإلدارة ابألهداؼ- جػ

درجات اغبفز الداخلي لؤلفراد، من خبلؿ آلية إشًتاؾ اؼبرؤكسُت مع الرؤساء يف ربديد األىداؼ كزايدة رقابة اؼبرؤكس 
. على عملو، كىذا يعٍت زايدة مشاركة اؼبرؤكس يف إزباذ القرارات اليت تؤثر عليو بشكل مباشر
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. أمهية كمعايري زايدة فعالية التحفيز- 2-3-4
. أمهية التحفيز- أ

: إف تطبيق نظاـ اغبوافز يف اؼبنظمات وبقق العديد من اعبوانب اإلهبابية منها
. وبقق نظاـ اغبوافز الكفؤ زايدة يف العائد من خبلؿ رفع كفاءة اإلنتاج لؤلفراد العاملُت كربسُت نوعيتو- 
يساىم نظاـ اغبوافز يف استثارة قدرات األفراد كطاقاهتم فبا يؤدم إىل تقليص حجم قوة العمل اؼبطلوبة كتقليل - 

. التكاليف كتوجيو قوة العمل الفائضة إىل اماكن أخرل
وبسن نظاـ اغبوافز اؼبطبق يف اؼبنظمة من الوضع اؼبادم كالنفسي كاإلجتماعي لؤلفراد العاملُت كربقيق عملية ربط - 

. مصلحة األفراد مع مصلحة منظماهتم
. تقليل كلفة اإلنتاج من خبلؿ اإلبداع كاإلبتكار كإعتماد أساليب حديثة كانجحة- 
. ربقيق حالة من الرضا لدل األفراد العاملُت ؼبا وبصلوف عليو من حوافز- 
. معايري زايدة فعالية التحفيز- ب

: حىت يكوف التحفيز فعاال البد من توفر شركط معينة كىي
حيث أف حاجات األفراد زبتلف من شخص آلخر كمن : هبب أف تشبع اؼبكافآت اغباجات الشخصية للعاملُت- 

كقت آلخر لدل نفس الشخص، لذا فإف نوع اؼبكافأة هبب أف يدرس بعناية، فاؼبكافآت اؼبالية قد تشجع حاجات 
. األفراد الذين لديهم حاجات مادية كلكن ال تشجع ردبا حاجة ربقيق الذات كالرغبة ابإلقباز كالتحدم

توليد قناعة لدل العاملُت أبف اعبهد اؼببذكؿ سيؤدم إىل مكافأة من نوع ما، كيف إطار نظرية التوقع فإنو هبب أف - 
. ينظم توقع العاملُت للمكافآت لكي يكوف أكثر ربفيزا

كيبكن أف نشَت ىنا إىل عدالة فردية : اؼبكافآت هبب أف تكوف عادلة كمتناسبة مع اعبهد اؼببذكؿ كالنتائج احملققة- 
كنقصد هبا قياس العبلقة بُت اعبهد اؼببذكؿ كالعائد اؼبستلم، ككذلك إىل عدالة أجتماعية تقاس من خبلؿ مقارنة نسبة 

. اؼبكافأة للعامل مع نفس النسبة لعامل آخر يف نفس اؼبوقع- اعبهد
حيث هبب إتباع أسلوب ربفيز أيخذ األداء اؼبتحقق بعُت اإلعنبار، فالركاتب : هبب أف ترتبط اؼبكافآت ابألداء- 

. الشهرية احملددة ال يبكن أف تؤدم إىل حفز العاملُت بشكل كبَت لذا البد من إضافة بعض النظم األخرل
. إرتكاز اغبوافز على أسس كاضحة كمناسبة كمفهومة كمقبولة من قبل العاملُت- 
. (مؤشرات اإلقباز كاؽبدؼ )أف يتم كضع معايَت ؿبددة لؤلداء كالسلوؾ  - 
. هبب أف تشمل اغبوافز صبيع العاملُت يف اؼبظمة- 
عدـ تغيَت طرؽ اغبفز أك األساليب اػباصة ابغبوافز أك عمليات التحفيز بصورة إعتباطية أك دكف مربرات أساسية - 

. ذبيز عملية التغيَت
. البد أف يكوف نظاـ اغبوافز معلنا لكي تزداد ثقة العاملُت فيو- 
. ضماف اإلدارة إلتزامها دبا تقرره اغبوافز.تؤمن اإلدارة العليا هبذه اغبوافز كتساند عملية تطبيقها بصورة متواصلة- 
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. كظيفة الرقابة: رابعا
تعترب الرقابة الوظيفة الرابعة بُت الوظائف اإلدارية الرئيسية كىي تقع يف هناية مراحل النشاط اإلدارم، حيث تنطوم 

على قياس نتائج أعماؿ اؼبرؤكسُت كتصحيح أخطائهم بغرض التأكد من أف اػبطط اؼبرسومة قد نفذت كأف األىداؼ 
. اؼبوضوعة قد حققت على أكمل كجو

. مفهـو الرقابة كفوائدها- 1
. مفهـو الرقابة- 1-1

تنطوم الرقابة على التحقق عما إذا كاف كل شيئ وبدث طبقا للخطة اؼبوضوعة، "  أبهنا الرقابة هنرم فايوؿعرؼ 
كالتعليمات الصادرة كاؼببادئ احملددة كأف غرضها ىو اإلشارة إىل نقاط الضعف كاألخطاء بقصد معاعبتها كمنع تكرار 

". ، الناس كاألفعاؿ(االشياء )حدكثها كىي تطبق على كل شيئ
عبارة عن جهد منظم لوضع معايَت األداء مع أىداؼ التخطيط لتصميم نظم "  أبهنا الرقابة ركبرت موكلريعرؼ 

معلومات تغذية عكسية ؼبقارنة اإلقباز الفعلي ابؼبعايَت احملددة مسبقا لتقدير ما إذا كاف ىناؾ إكبرافات كربديد أنبيتها 
كإلزباذ أم عمل مطلوب للتأكد من أف صبيع موارد اؼبنظمة يتم إستخدامها أبكثر الطرؽ فعالية ككفاية فبكنة يف 

". ربقيق أىداؼ اؼبنظمة
العملية اإلدارية اليت تعٍت بفحص نتائج األداء الفعلي كمقارنتو مع األىداؼ اؼبخطط ؽبا، للتأكد "  أبهنا الرقابةتعرؼ 

من سَت العمل فيها كمدل اؼبنجز منها، كالتأكد من أف كل مرحلة من اؼبراحل تتم يف التوقيت احملدد ؽبا يف مرحلة 
". التخطيط، كأهنا تنفذ حسب ذلك ككشف األخطاء كتصحيحها يف الوقت اؼبناسب

أنشطة تنظيمية منهجية هتدؼ إىل جعل األنشطة اؼبنظمية اؼبختلفة كاػبطط كالنتائج منسجمة مع " ىي الرقابة 
التوقعات كاؼبعايَت اؼبستهدفة كيف حاؿ كجود إكبرافات تؤشر االسباب كتتخذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة، كبدكف 

". ىذه األنشطة ال تستطيع اؼبنظمة معرفة مواطن اػبلل يف أدائها مقارنة ابألىداؼ احملددة مسبقا
العملية اليت يتم من خبلؽبا التأكد من أف اؼبصادر اؼبتاحة قد مت أتمينها كاستخدامها بشكل " كقد عرفت الرقابة أبهنا 

". فاعل ككفء من أجل الوصوؿ إىل األىداؼ العامة للمنظمة
. فوائد الرقابة للمنظمة- 1-2
. التأكد من مدل ربقيق األىداؼ العامة كالفرعية للخطط اؼبرسومة اؼبعتمدة- 
. التأكد من مدل مطابقة األداء الفعلي للمسارات اليت تفرضها اػبطط اؼبرسومة- 
سبهيدا لتناكؽبا ابلدراسة كالتشخيص ؼبسبباهتا الرئيسية  (كاإلهبابية غَت اؼبرغوب فيها )إكتشاؼ اإلكبرافات السلبية - 

. كالفرعية، كابلتايل إقًتاح أكجو العبلج اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب
. التأكد من مدل مناسبة كل من اؼبوارد البشرية كاؼبادية ؼبتطلبات اػبطط كما كنوعا ككقتا- 
. التأكد من اإلستخداـ الكفء لكل من اؼبوارد اؼبتاحة دبا يتفق كمتطلبات اػبطة- 
. التأكد من أف األداء التنفيذييسَت كفقا للسياسات كاإلجراءات التفصيلية اؼبفسرة للخطة العامة- 
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. أنواع الرقابة- 2
ىناؾ عدة تصنيفات ألنواع الرقابة كيرجع ذلك إلختبلؼ اؼبعايَت كاألسس اليت قامت عليها عملية التصنيف، كمن 

: بُت ىذه التصنيفات قبد
:  كقبد ثبلثة أنواع كىي:الرقابة من حيث زمن حدكثها- أ

ىذا النوع من الرقابة يعمل على أساس التنبؤ ابػبطأ كإكتشافو قبل حدكثو، أم متابعة العمل من : الرقابة الوقائية- 
قبل اؼبدير أك الرئيس اؼبباشر عن طريق حضوره كمتابعبتو للتنفيذ أكؿ أبكؿ كاإلطبلع على سَت العمل، كال ينتظر حىت 

. أتتيو اؼبعلومات عن كقوع اػبطأ كاإلكبراؼ، كالرقابة على اؼبدخبلت أحد أمثلة الرقابة الوقائية
 كيقصد ابلرقابة اؼبتزامنة مبلزمة العمل الرقايب للعمل التنفيذم خطوة خبطوة، منذ بدايتو حىت :الرقابة ادلتزامنة- 

هنايتو، كهبرم قياس األداء كمقارنتو ابؼبعايَت اؼبوضوعة إلكتشاؼ اإلكبرافات ؼبنع تفاقمها الحقا كقبل كقوعها العمل 
. على تصحيحها آنيا

 كىي الرقابة اليت تتم بعد إقباز العمل حيث يقارف اإلقباز الفعلي مع األداء اؼبخطط كذلك :الرقابة النهائية- 
. للتعرؼ على األخطاء كاإلكبرافات كمعرفة أسباهبا لتبليف حدكثها يف اؼبستقبل

 إستخداـ الرقابة الوقائية كاؼبتزامنة كالنهائية بشكل متكامل يوفر للمنظمة فرصة أفضل للتعرؼ على أدائها كاألداء إف
: كيبكن توضيح ذلك من خبلؿ الشكل التايل. اؼبرغوب فيو

: أنواع الرقابة من حيث زمن حدكثها: (14)الشكل رقم 
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: كقبد نوعُت من الرقابة: الرقابة من حيث ادلصدر- ب
 كتسمى أحياان اؼبراجعة الداخلية، كفيها يقـو كل مدير دبراقبة نشاطات كعمليات الوحدة :الرقابة الداخلية- 

التنظيمية اليت يشرؼ عليها، كما أنو قد تعهد مسؤكلية مراقبة نشاطات اؼبنظمة كعملياهتا إىل جهة داخلية متخصصة 
كسبنح ىذه اعبهة عادة سلطات كافية كتتبع أعلى سلطة يف اؼبنظمة لضماف عدـ تدخل  (..كحدة،مكتب، جهاز )

. الوحدات األخرل يف عملها كابلتايل اإلضطبلع دبهامها كمسؤكلياهتا بصورة فعالة كانجحة
 كىنا تقـو جهة من خارج اؼبنظمة دبراجعة كتقييم عمليات كنشاطات اؼبنظمة كمستول أدائها، :الرقابة اخلارجية- 

فاإلدارة السليمة تتطلب فحص كمراجعة األكضاع اؼبالية للمنظمة بشكل منتظم من قبل مكاتب مراجعة كتدقيق 
. متخصصة

:  كيبكن تصنيفها إىل ثبلثة أنواع كىي:الرقابة من حيث مستوايهتا اإلدارية- جػ
كىذا النوع من الرقابة يسعى إىل تقييم أداء الفرد كمعرفة مستول كفاءتو يف العمل : الرقابة على مستول الفرد- 

. كسلوكو عن طريق مقارنة أدائو ابؼبعايَت اػباصة لذلك األداء
 كهتدؼ إىل قياس كتقييم الغنجاز الفعلي ألداء الوحدة اإلدارية أك القسم :الرقابة على مستول الوحدة اإلدارية- 

. اإلدارم، كذلك من أجل معرفة مدل كفاءة تلك الوحدة أك ذلك القسم كإلتزامها بتحقيق األىداؼ اؼبطلوبة
كهتدؼ إىل قياس كتقييم الغنجاز الكلي على مستول اؼبنظمة ؼبعرفة مدل : الرقابة على مستول ادلنظمة ككل- 

. (نسب الرحبية، اغبصة السوقية، القدرة التنافسية )كفاءهتا يف ربقيق األىداؼ اؼبطلوبة، كفق معايَت معينة مثل 
. مراحل عملية الرقابة- 2

: بشكل عاـ فإف العملية الرقابية ربتوم على أربعة مراحل متسلسلة كىي
 كىي عبارة عن عملية كضع كإقرار ؾبموعة من اؼبؤشرات اليت ينبغي أف تكوف قابلة :حتديد األهداؼ كادلعايري- أ

. للقياس كتستمد عادة من األىداؼ اؼبخططة اليت تسعى اؼبنظمة لتحقيقها
أم قياس ما أقبز فعبل من مهاـ كأنشطة سواء للعاملُت أك األقساـ أك اؼبنظمة أبكملها : قياس األداء الفعلي- ب

يف ؾباؿ اؼبخرجات كاؼبدخبلت، كهبب أف يكوف القياس دقيقا ؼبعرفة ما ربقق ابلضبط على أرض الواقع ؼبقارنتو يف ما 
. بعد دبا مت زبطيطو مسبقا

تقـو اؼبنظمة دبقارنة النتائج اؼبتحققة فعبل دبا مت ربديده من معايَت كأىداؼ، : مقارنة النتائج ابدلعايري كاالهداؼ- جػ
: كىناؾ ثبلثة طرؽ للمقارنة بُت األداء الفعلي كاألداء اؼبخطط كىي

. كتتم عن طريق االستعانة ابألداء اؼباضي كمرجع للمقارنة كتقييم األداء اغبايل: اؼبقارنة التارىبية- 
عن طريق اؼبقارنة مع األداء اؼبتحقق لؤلفراد اآلخرين أك الوحدات أك اؼبنظمات األخرل بوصفها : اؼبقارنة النسبية- 

. معايَت للتقيم
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عن طريق إستخداـ معايَت ىندسية موضوعة بشكل خاص، مثل دراسات الوقت كاغبركة أك : اؼبقارنة اؽبندسية- 
. مواعيد التسليم

إف ىذه اػبطوة ىي األخَتة من مراحل العملية الرقابية حيث يتوجب تصحيح : إختاذ اإلجراءات التصحيحية- د
. األخطاء كاإلكبرافات اليت أكتشفت يف اؼبرحلة السابقة عند اؼبقارنة مع اؼبعايَت

. كالشكل التايل يوضح مراحل العملية الرقابية
: مراحل العملية الرقابية (15)الشكل رقم 

 
: خصائص النظاـ الرقايب الفعاؿ- 3

ىناؾ ؾبموعة من اؼبقومات كاػبصائص اليت ينبغي توفرىا يف أنظمة الرقابة لكي تكوف فعالة كربقق النتائج اؼبرغوبة 
: كاليت تسعى اؼبنظمة إىل ربقيقها، يبكن تلخيصها يف مايلي

.  إذ ينبغي أف تتوفر اؼبعلومات ابلكمية الكافية كالدقة كالوقت اؼبناسب:توافر ادلعلومات- 
 يتوقف قباح أنظمة الرقابة يف الكثَت من األحياف على مدل توجهها كأتكيدىا على ربقيق :التوجه حنو اإلجناز- 

. النتائج كاألىداؼ اؼبرغوبة
حبيث تكوف أنظمة الرقابة كاقعية كغَت مبالغ فيها إلمكانية تطبيقها كبشكل يتوافق : ادلوضوعية كإمكانية التطبيق- 

. مع ظركؼ بيئة اؼبنظمة
 كىي اػباصية اليت تستوجب عدـ اؼببالغة يف إستخداـ كسائل الرقابة منعا للتداخل :السهولة كالبساطة كالوضوح- 

. كالتعقيد كاإلزدكاجية، كما أف الفهم الواضح ألنظمة الرقابة يساعد اؼبرؤكسُت يف تنفيذ متطلباهتا بدقة كسهولة
 حيث يفًتض إستخداـ أنظمة الرقابة اليت تتناسب مع إمكانية اؼبنظمة كاألىداؼ :اإلقتصادية كالكلف ادلناسبة- 

أم أف تكوف األىداؼ احملققة من تطبيق الرقابة أكرب من  (اؼبنفعة/ الكلفة )اؼبرجوة من تطبيقها سعيا إىل ربقيق مبدأ
. التكاليف اؼبصركفة
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 ينبغي أف تتوافر إمكانية تعديل نظاـ الرقابة إلستعاب التغَت كالتطور يف الظركؼ أك :ادلركنة كالتجديد كالتطوير- 
. الوسائل اؼبستخدمة أك طرائق معاعبة اؼبشاكل كاإلكبرافات

 كتعٌت ىذه اػباصية أبنبية النظرة اإلهبابية ألنظمة الرقابة كتطبيقاهتا، حبيث :اإلجيابية كمراعة النواحي اإلنسانية- 
هتدؼ إىل ربقيق اغبالة األفضل كاإلىتماـ دبشاعر اؼبرؤكسُت كتقدير جهودىم دكف الًتكيز على كسائل العقاب 

. كالتوبيخ
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أسئهة إمتحبنبت سببقة فً  

مذخم إلدارة األعمبل 
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 2013  -06-02                 سطيف  في 1                                               جامعة سطيف 

                     كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير      

 ى                                                      السنة الأول

 
امتحاف اجلزئي الثاين يف مدخل إلدارة األعماؿ                

 . أجب عه األسئهت انتبنيت

  .بني أكجه االختالؼ بني اإلدارة العلمية كمدرسة العالقات اإلنسانية- 1
. تركز اإلدارة العلمية على النواحي العلمية يف اإلنتاج بينما قبد العبلقات اإلنسانية هتتم ابعبوانب اإلنسانية

ىو احملفز الوحيد للعامل يف حُت العبلقات اإلنسانية ترل اف ىناؾ -  األجر–تعترب اإلدارة العلمية اف اعبوانب اؼبادية 
. عوامل أخرل تتمثل يف اعبوانب النفسية كاالجتماعية للعامل

. تركز اإلدارة العلمية على التنظيم الرظبي بينما العبلقات اإلنسانية تركز على التنظيم غَت الرظبي 
. كضح كيف ديكن للمؤسسة النجاح يف كضع أهدافها -2

: يتسٌت ؽبا ذلك عندما ربرص على ربقيق اػبصائص أك الشركط التالية
 أف تكوف قابلة للقياس الكمي  :الدقة- 
 أم قابلة للتحقيق كليست خيالية، أتخذ بعُت االعتبار قدرات كإمكاانت اؼبؤسسة كتكوف مثَتة للتحدم :الواقعية- 

. كؿبفزة
. من الضركرم أف يكوف للهدؼ بعد زمٍت تتقيد اؼبؤسسة بتحقيقو: زلددة بفرتة زمنية- 
. ما هي خطوات عملية الرقابة -3
.  قد تكوف كمية أك نوعية كىي عبارة عن نقاط مرجعية يتم مقارنة االقباز الفعلي هبا:كضع ادلعايري- 
.  حيث يتعُت قياس األداء كفق اؼبعايَت اليت مت تبنيها من قبل:قياس األداء- 
 بعد قياس األداء يتم اؼبقارنة ابؼبقاييس اؼبعيارية كإذا كجدت اكبرافات يتم تصحيحها :اختاذ التدابري التصحيحية- 

. ابلوقوؼ عند األسباب
. اذكر أهداؼ إدارة اجلودة الشاملة كاشرح ابختصار فوائدها -4

إف اؽبدؼ األساسي من تطبيق برانمج إدارة اعبودة الشاملة ىو تطوير اعبودة للمنتجات كاػبدمات مع إحراز زبفيض 
ىذا اؽبدؼ .يف التكاليف كاإلقبلؿ من الوقت كاعبهد الضائع لتحسُت اػبدمة اؼبقدمة للعمبلء ككسب رضاىم 

: الرئيسي للجودة يشمل ثبلث فوائد رئيسية مهمة كىي 

إف اعبودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة ابلطريقة الصحيحة من أكؿ مرة كىذا يعٍت تقليل : خفض التكاليف– 
. األشياء التالفة أك إعادة إقبازىا كابلتايل تقليل التكاليف 
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فاإلجراءات اليت كضعت من قبل اؼبؤسسة إلقباز اػبدمات  : تقليل الوقت الالـز إلجناز ادلهمات للعميل - 
للعميل قد ركزت على ربقيق األىداؼ كمراقبتها كابلتايل جاءت ىذه اإلجراءات طويلة كجامدة يف كثَت من األحياف 

. فبا أثر أتثَتان سلبيان على العميل 

 كذلك بتطوير اؼبنتجات كاػبدمات حسب رغبة العمبلء ، إف عدـ االىتماـ ابعبودة يؤدم لزايدة :حتقيق اجلودة - 
 الوقت ألداء كإقباز اؼبهاـ كزايدة أعماؿ اؼبراقبة كابلتايل زايدة شكول اؼبستفيدين من ىذه اػبدمات
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 2014  -05-27سطيف  في                                                      1                      جامعة سطيف 

 ىكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير       السنة الأول

 كربعساعة :            اؼبدة امتحاف اجلزئي الثاين يف مدخل إلدارة األعماؿ
 

 (للمحاكلة استعمل ظهر الورقة ). أجب عن األسئلة التالية
  .انقش مضموف نظرية احلاجات دلاسلو يف االدارة- 1

 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................

. اشرح جوهر مدرسة النظم -2
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
.........................................................................................................
 .........................................................................................................

. حدد العالقة بني كل من كظيفة التخطيط ككظيفة الرقابة -3
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................

. ما الفرؽ بني القيادة كاإلدارة؟ -4
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................

: حدد معاين ادلصطلحات التالية -5
 :....... ............................................................................التغذية العكسية.

.......................................................................................... ادلقارنة ادلرجعية
 .................................................................................................:احملاكاة
:............................................................................................... التنبؤ
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                  1                                          جامعة سطيف 

 2013  -06-02سطيف  في                                                                                                                           

               كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير       

                         ى                    السنة الأول

 كربعساعة :      اؼبدة امتحاف اجلزئي الثاين يف مدخل إلدارة األعماؿ      
.  أجب عن األسئلة التالية

  .استعاف اتيلور يف بناء نظريته على أعماؿ الزكج فرنك كللياف جلربت، كضح ذلك- 1
حيث يتوصل بدراسة كحتليل احلركة كالزمن استعاف اتيلور ابعماؿ الزكج فرانك كليلياف جلربت من خبلؿ ما يعرؼ 

: اىل
. تفكيك عملية العمل اىل حركات جزئية كبسيطة- 
. الفصل بُت اغبركات الضركرية كاغبركات الزائدة كالعمل على ازالتها- 
. التخلص من اغبركات الزائدة ادل اىل ربح الوقت كربقيق اؽبدؼ جزئيا- 
. كصف كل حركة كتسجيل مدهتا يف بطاقة- 
. دراسة كربديد النسبة اؼبخصصة للراحة- 
. بعد تعريفك للتخطيط استعرض أهم مراحله -2

.  ىو التنبؤ دبا سيكوف عليو اؼبستقبل مع االستعداد ؼبواجهتو:التخطيط
: مراحل التخطيط- 
. (التشخيص )دراسة كتقيم االكضاع اغبالية - 
. ربديد اؽبدؼ أك االىداؼ- 
. كضع الفركض التخطيطية- 
. ربديد البدائل- 
تنفيذ اػبطة كالقياـ ابالجراءات التصحيحية عند اغباجة - 
. اذكر أهم أمناط القيادة كأيها أفضل ابلنسبة للمؤسسة كدلاذا؟ -3

: أهم أمناط القيادة
 تركيز السلطة يف يد الرئيس دكف اشراؾ اؼبرؤكسُت، القائد ىو اؼبخطط للعمل كما على :القيادة األكتوقراطية- 

يتميز ىذا النمط بسرعة ازباذ القرارات لكن البفاض الركح . اؼبرؤكسُت اال التنفيذ، استعماؿ التهديد القباز االعماؿ
. اؼبعنوية للمرؤكسُت

 منح جزء معترب من سلطة ازباذ القرار لؤلعضاء، القرارات تتخذ بعد االستشارة كاؼبشاركة يف :القيادة الدديقراطية- 
. يتميز ىذا النمط جبودة االعماؿ كارتفاع الركح اؼبعنوية. رظبها
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تنازؿ القائد عن سلطتو لؤلعضاء، دكر القائد ىو ربديد اؽبدؼ كيًتؾ تنظيم العمل لؤلعضاء  : القيادة ادلتحررة- 
. ال كجود لنمط قيادم افضل كصاحل يف كل اغباالت كاؼبواقف، بل اف كل موقف قد يتطلب مبطا قياداي معينا* 

: كذلك اعتبارا  لػػ
. مستول اؼبهارات القيادية: خصائص الرئيس- 
. مستول حاجاهتم للقائد: خصائص اؼبرؤكسُت- 
 .مستول التنظيم: خصائص اؼبوقف- 

.  كما عالقته ابجلودة الشاملة؟9000ماذا نعين اباليزك  -4
سلسلة ربدد كتصف العناصر األساسية اؼبطلوب توفرىا يف نظاـ  : عبارة عن (ISO 9000 )اف مواصفات  

اعبودة كادارهتا ، الذم يتعُت اف تصممو كتتبناه ادارة اؼبنظمة للتاكد من اف منتجاهتا تتوافق أك تفوؽ حاجات أك 
. رغبات كتوقعات اؼبستهلكُت

. عالقته ابدارة اجلودة الشاملة- 
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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 2014 -05-27                 سطيف  في 1                                        جامعة سطيف 

                    كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير      

                         ى         السنة الأول

 كربعساعة :      اؼبدة امتحاف اجلزئي الثاين يف مدخل إلدارة األعماؿ      
 (للمحاكلة استعمل ظهر الورقة ). أجب عن األسئلة التالية

  .اشرح أربعة مبادئ لفايوؿ- 1
 أم التخصص كالقياـ بعدد قليل كبسيط من العمليات هبدؼ ربسُت األداء : تقسيم العمل - 1

فالسلطة ىي حق اصدار االكامر اما اؼبسؤكلية فهي االلتزاـ دبسؤكليات معينة : كاؼبسؤكلية  (autorité)السلطة - 2
 دبا يتطلبو اؼبوقع الوظيفي

 ضركرة تطبيق األكامر : (discipline)االنضباط - 3

يتلقى األكامر من رئيس ( مرؤكس)اغبرص على أف كل موظف  : (unité de commande)كحدة األمر - 4
 كاحد  

 تنسيق تركيز جهود كل أفراد اؼبنظمة يف نقس االذباه   : (unité de sens)كحدة االذباه - 5

 ضركرة تغليب مصلحة اؼبنظمة على اؼبصلحة اػباصة للعاملُت: خضوع مصاحل األفراد ؼبصاحل اؼبنظمة- 6

 ( مناسبة للمجهود اؼببذكؿ)ضركرة دفع أجور عادلة  : (rémunération)التعويض  - 7

ضركرة ربقيق التوازف بُت القرارات اؼبهمة كاليت تبقى على مستول أعلى  : (centralisation)اؼبركزية  - 8
 ( décentralisation)كاألخرل اليت يبكن تفويضها البلمركزية 

 ضركرة التقيد ابؼبستوايت اإلدارية  : (chaine scalaire)التسلسل أك التدرج اؽبرمي  - 9

 كضع األفراد كاؼبعدات يف األماكن اؼبناسبة  : (l’ordre)النظاـ  - 10

 هبب أف يكوف اؼبدير عادؿ كمعامل حسن للعماؿ : (l’équité)العدالة  - 11

ضركرة تفادم دكراف العمل كضماف حياة كظيفية  : (stabilité de l’emploi)االستقرار الوظيفي  - 12
 مشجعة للعامل

 تشجيع العاملُت على تقدًن أفكار جديدة : (l’initiative)اؼببادرة  - 13

كضع األفراد كاؼبعدات يف األماكن اؼبناسبة،  : (l’esprit du corps)الركح اؼبعنوية  أك ركح الفريق - 14
 اغبفاظ على ركح معنوية عالية لدل األفراد كربقيق االنسجاـ بينهم

. بني أهم خصائص األهداؼ اجليدة  -2
: أىم خصائص األىداؼ اعبيدة مايلي

 أف تكوف قابلة للقياس الكمي  :الدقة- 
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 أم قابلة للتحقيق كليست خيالية، أتخذ بعُت االعتبار قدرات كإمكاانت اؼبؤسسة كتكوف مثَتة للتحدم :الواقعية- 
. كؿبفزة

. من الضركرم أف يكوف للهدؼ بعد زمٍت تتقيد اؼبؤسسة بتحقيقو: زلددة بفرتة زمنية- 
 

 SMARTهناؾ من يلخص اخلصائص يف الكلمة االجنليزية  

. Specific.  . Measurable        Agreed           Realistic           Time specific 
. اذكر أهم اذلياكل التنظيمية كهل يوجد هناؾ هيكل تنظيمي أمثل؟ كدلاذا؟ -3
  اذلياكل التنظيميةأنواع- 1

ال يعٍت التقليدية ىياكل قديبة انقرضت بل اؼبقصود اهنا ىياكل معركفة منذ زمن  :اذلياكل البسيطة أك التقليدية -أ 
 قدًن كمستخدمة لد الساعة

 اقدـ انواع اؽبياكل، يتناسب مع اؼبنظمة اؼبنتجة ؼبنتوج كاحد كذات اغبجم الصغَت: اذليكل الوظيفي- 

 كىي ىياكل تقـو على أساس اؼبنتوج أك اؼبنطقة اعبغرافية :اذليكل على اساس األقساـ
 : اذلياكل ادلركبة- ب 

كىي ىياكل تقـو على مزج النوعُت الوظيفي كالقائم على األقساـ تتماشى مع اؼبؤسسات اليت : اذليكل ادلصفويف
 (Projet)تنتهج منطق اؼبشركع  

 

  sous traitantsيعتمد على تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ لربط اؼبنظمة مع شركاء : اذليكل الشبكي

 

ال بد فقط من مراعات كهذا ما اكدته ادلدرسة ادلوقفية،  صاحل دلؤسسة ما، هيكل تنظيمي امثلال يوجد - 2
 اذليكل التنظيمي كهي رلموعة من ادلبادئ يف اختيار 

 

 تشابو التخصصات دبا يتيح لؤلفراد فرص تبادؿ األفكار كاػبربة: التجانس - 

  كسهولة التنسيقإمكانيةأم مراعاة : التنسيق بني الوحدات - 

 مراعاة التكاليف الناصبة عن التجميع مقارنة بفوائده: الرشادة - 

 أم دبا يسهل عملية الرقابة: الرقابة - 
. حدد العالقة بني ادلركزية كالالمركزية كالسلطة؟ -4
  االجراءات كإصدار األكامر للمرؤكسُت للقياـ بواجباهتم     كالسلطة ىي اغبق اؼبشركع يف ازباذ القرارات- 

اؼبركزية تعٍت ذبميع كتركيز ، ؼترتبط اؼبركزية كالبلمركزية دبفهـو تفويض السلطة أل درجة مركزية ازباذ القرار  _ 
 السلطات اػباصة ابزباذ القرار يف اؼبستول األعلى من اإلدارة 
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لكن يستحيل تركز السلطة يف أعلى مستول عندما يكرب حجم اؼبنظمة كيطوؿ خط السلطة اغبل يكمن يف تفويض 
 ,(البلمركزية)  أم اىل اؼبستواىت الدنيا (جزئيا)السلطة 

 .ما هي أنواع الرقابة حسب معيار الزمن؟ -5
 :حسب  الزمنديكن تصنيف الرقابة - 

متاحة ابلكم كالنوع اؼبطلوب  (اؼبدخبلت)يتم من خبلؽبا التأكد من أف اؼبوارد الضركرية  :رقابة كقائية ك سابقة - أ
 قبل البدء يف تنفيذ اػبطة

 

  تتم فيها مراقبة العمليات اعبارية لضماف السَت كبو ربقيق األىداؼ :الرقابة اؼبتزامنة أك اآلنية - ب

 

 كمقارنتها ابؼبعايَت اؼبعتمدة مسبقا (اؼبخرجات)يتم من خبلؽبا قياس النتائج   :الرقابة البلحقة أك العبلجية - ج
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 2013  -06-20سطيف  في                                    1                                  جامعة سطيف 

               كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير       

                         ى              السنة الأول

 ساعة:  ادلدة                                   االمتحاف االستدراكي يف مدخل إلدارة األعماؿ
 (للمحاكلة استعمل ظهر الورقة ). أجب عن األسئلة التالية

  .عند اإلجابة الصحيحة (X)ضع عالمة - أكال
 :من اهم كظائف ادلنظمة ما يلي- 1
 التسويق –.                                                                التخطيط- 
الرقابة -  االنتاج                                                                    - 
 : لفايوؿ14من بني أهم ادلبادئ - 2
.  دراسة اغبركة كالزمن–.                                                              االنضباط- 
. العبلقات غَت الرظبية.                                                              -  التعويض- 
: هناؾ ثالث مصادر للسلطة حسب ماكسب فيرب هي -3
.  السلطة القانونية–.                                                  السلطة التقليدية- 
.  السلطة الفوضوية–.                                   (الكارزمية )السلطة الشخصية - 
: يعترب هذا ادلبدأ من صميم. األهداؼ إىلديارس الفرد التوجيه الذايت كالرقابة الذاتية من اجل الوصوؿ - 4
 .Z  نظرية –.                                                   النظرية البَتكقراطية- 

 .Y نظرية –.                                                            Xنظرية - 

  :من مسات القائد-  5
.                                                                                سلطتو ىي سلطة األمر–.                                              سلطتو قانونية كرظبية- 
 سلطة انبعة من القدرة على التأثَت-  .                                    سلطتو ىي سلطة القبوؿ- 
:   ما يلي9001يتضمن االيزك -6
ما هبب اف يكوف عليو نظاـ اعبودة يف الشركات اإلنتاجية اك اػبدمية اليت يبدأ عملها ابلتصميم كينتهي خبدمة ما - 

. بعد البيع
ما هبب اف يكوف عليو نظاـ اعبودة يف الشركات االنتاجية اك اػبدمية اليت يقتصر عملها على اإلنتاج كالًتكيب - 

. دكف التصميم اك خدمة ما بعد البيع
ىبص الشركات اليت ال ربتاج لنظم جودة شاملة ألهنا ال تعمل ابإلنتاج ام تقدًن اػبدمة كإمبا يقتصر عملها على - 

. الفحص كالتفتيش كاالختبار
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.  اشرح ابختصار أدكات كأساليب التخطيط:اثنيا
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 .........................................................................................................
.........................................................................................................
 .........................................................................................................

.  بني مراحل عملية االتصاؿ ابدلنظمة:اثلثا
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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