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اهداف المادة  :التعريف باإلدارة ومجاالتها الرئيسية ووظائفها واهميتها في المنظمة .
الهدف الخاص  :ايجاد قاعدة نظرية وتطبيقية لممارسة العمل االداري في المنظمة .
المفردات النظرية
تفاصيل المفردات

االسبوع
االول

اإلدارة  :المفهوم  ،االهمية  ،االركان  ،النشاطات  ،التطور

الثاني

مداخل دراسة االدارة ومجاالتها  :ادارة االعمال واالدارة العامة

الثالث

وظائف االدارة ووظائف المنشأة  :المفهوم  ،العالقة  ،الخصائص

الرابع

االدارة في البيئة المتغيرة  :المفهوم  ،االنواع  ،المكونات  ،تفاعل االدارة مع البيئة

الخامس

مدارس الفكر االداري  :االنواع  ،اسباب ظهور المدارس االدارية

السادس

مدرسة االدارة العممية  :االفكار والمعتقدات  ،ابرز الرواد وابرز مساهماتهم

السابع

المدرسة االنسانية  :االفكار والمعتقدات  ،ابرز الرواد وابرز مساهماتهم

الثامن

االنتقادات الموجهة لممدرسة التقميدية والمدرسة االنسانية

التاسع

مدرسة النظم  :االفكار  ،العناصر  ،الخصائص  ،التقويم

العاشر

المدرسة الكمية  :االفكار  ،االتجاهات الفرعية  ،ابرز االساليب

الحادي عشر

مدارس اخرى  :مدرسة النظام االجتماعي  ،المدرسة التجريبية
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الثاني عشر

التخطيط  :المفهوم واالهمية  ،الطبيعة االساسية لمتخطيط (حقائق الخطيط)

الثالث عشر

التخطيط والتنبؤ  :اهمية التنبؤ وفوائده  ،حاالت التنبؤ

الرابع عشر

مسؤولية التخطيط والتنبؤ  ،المكونات التظيمية لممارسة التخطيط

الخامس عشر

مرونة التخطيط  ،انواع التخطيط  ،خطوات التخطيط

السادس عشر

اتخاذ القرار  :المفهوم واالهمية  ،انواع الق اررات

السابع عشر

خطوات اتخاذ القرار  ،استخدام االساليب الكمية في اتخاذ القرار

الثامن عشر

التنظيم  :المفهوم واالهمية  ،عالقة التنظيم بوظائف االدارة االخرى

التاسع عشر

التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي  :المفهوم  ،اهمية التنظيم غير الرسمي

عشرون

الهيكل التنظيمي  :تصميم الهيكل التنظيمي  ،اسس تجميع االنشطة

الحادي والعشرون

المستويات االدارية  ،االسباب  ،نطاق االشراف

الثاني والعشرون

الصالحية  :المفهوم واالهمية  ،االنواع  ،المصادر

الثالث والعشرون

تفويض الصالحية  ،المركزية والالمركزية

الرابع والعشرون

المسؤولية  :المفهوم واالهمية  ،الخصائص  ،الصالحية والمسؤولية

الخامس والعشرون التحفيز  :المفهوم واالهمية  ،الحاجة والدافع والحافز ،انواع الحوافز
السادس والعشرون القيادة  :المفهوم واالهمية ،مناهج دراسة القيادة  ،النظريات واالنماط
السابع والعشرون

االتصاالت  :المفهوم واالهمية  ،العناصر

الثامن والعشرون

االتصال الفعال  ،اتجاهات االتصال

التاسع والعشرون

الرقابة  :المفهوم واالهمية  ،المبادئ  ،االنواع  ،الخطوات

الثالثون

وظائف المنشأة  :مفاهيم عامة ووظائف فرعية
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مدخل الى االدارة:
مف الواضح اف عمى أي منظمة تظير الى الوجود تحقيؽ عدد مف االىداؼ التي تعد االساس في وجودىا

واستمرار عمميا ،ويتـ تحقيؽ ىذه االىداؼ مف خالؿ القياـ بعدد مف النشاطات مف قبؿ االفراد العامميف في

المنظمة.

ومف ىنا نجد اف انجاز أي عمؿ مف االعماؿ في المنظمة يتطمب القياـ بالنشاطات االتية:

أ -النشاطات التنفيذية  :وىي النشاطات التي تؤدي الى انجاز العمؿ  ،كالقياـ بصناعة البضاعة بيعيا .

ب -النشاطات االدارية  :وىي النشاطات التي تؤدي الى ضماف انجاز العمؿ ،كالقياـ بوضع الخطط

والسياسات الخاصة بالعمؿ وتنظيـ االفراد العامميف وتحديد العالقات بيف االفراد وتحفيزىـ فضال عف وضع

المعايير الرقابية التي بموجبيا يتـ قياس اداء العمؿ.
فاإلدارة ىي مجموعة مف النشاطات التي تمارس في سبيؿ تنسيؽ وتوجيو جيود االفراد إلنجاز االعماؿ
المناطة بيـ وبالتالي تحقيؽ االىداؼ المنشودة لممنظمة.

اإلدارة وجدت منذ ظيور المجتمعات اإلنسانية  ،وتظير العمميات اإلدارية في أبسط صورىا في األسرة
بحكـ تكوينيا وطبيعة الروابط التي تربط بيف أعضائيا  .واإلدارة قديمة قدـ الحضارات اإلنسانية  ،حيث

كانت موضع اىتماـ الحضارات القديمة المصرية  ،واإلغريقية  ،والصينية  ،وقد كاف ذلؾ االىتماـ نابعاً

مف إدراؾ اإلنساف أف اإلدارة عنصر أساسي  ،وموجو رئيسي في كافة شؤوف الحياة .

وقد ظيرت اإلدارة كعمـ لو أصولو وقوانينو ومبادئو ونظرياتو في نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف

العشريف في غرب أوروبا وأمريكا  .ومف األسباب التي أدت إلى ظيور عمـ اإلدارة وتطوره :
 -1التطور التكنولوجي الحديث
 -2الثورة الصناعية .

 -3زيادة مجاؿ النشاطات البشرية واتساعيا .

 -4االتجاه نحو مزيد مف التخصص والتنوع في المجتمعات الحديثة.
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مفيوـ اإلدارة :
معنى اإلدارة في االصطالح الفني ىو :

( تنظيـ وتوجيو الموارد البشرية والمادية لتحقيؽ أىداؼ مرغوبة ).

وتعرؼ أيضا بأنيا  ( :العممية الخاصة بتنسيؽ وتوحيد جيود العناصر المادية والبشرية مف أجؿ تحقيؽ
النيائية لممنظمة ) .

األىداؼ

كذلؾ تعرؼ بانيا  ( :الوسيمة التي تستخدميا المنظمة في تحقيؽ اىدافيا  ،والستمرار نجاحيا وتطورىا ).

ومف خالؿ ىذه التعاريؼ نجد ما يمي :
 إف النشاط اإلداري ىو نشاط متميز  ،يختمؼ عف نظائره مف األنشطة المختمفة األخرى .
 إف النشاط اإلداري ينصب إجماالً وتفصيالً عمى النشاطات الجماعية ال الفردية .

 إف اإلدارة ما ىي إال وسيمة وأداة عممية يستطيع بيا ومف خالليا أف يحقؽ المسئولوف األغراض
المستيدفة المحددة .

 إف العناصر الرئيسة لمعممية اإلدارية عممياً تشتمؿ عمى التخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة .
مداخؿ دراسة اإلدارة :
 اإلدارة ىؿ ىي فف أـ عمـ؟ : art or science -1اإلدارة كعمـManagement as a science :

ىو ذلؾ الفرع مف العموـ االجتماعية الذي يصؼ ويفسر ويحمؿ ويتنبأ بالظواىر اإلدارية ،والسموؾ

اإلنساني الذي يجري في التنظيمات المختمفة لتحقيؽ أىداؼ معينة.

 - 2واإلدارة فف ألنو البد لممدير أف يمتمؾ القدرة الشخصية عمى تطبيؽ األفكار والنظريات
والمبادئ اإلدارية بطريقة ذكية ولبقة تعكس الخبرة والتجربة والممارسة.
وبذلؾ يمكف القوؿ أف اإلدارة ىي فف وعمـ في نفس الوقت.
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 عالقة اإلدارة بالعموـ األخرى :لإلدارة عالقة بكثير مف العموـ مف أىميا عمـ االقتصاد -عمـ النفس -عمـ االجتماع -عمـ الرياضيات -عمـ القانوف  -عمـ السياسة -

 -مجاالت اإلدارة :

ىناؾ مجاالت متعددة تطبؽ فييا اإلدارة ،فيي تطبؽ في القطاع العاـ  Public-Sectorويطمؽ عمييا في

ىذه الحالة اإلدارة العامة  public - administrationوتطبؽ في القطاع االقتصادي economic -
 sectorوتسمى في ىذه الحالة إدارة األعماؿ  ، Business - administrationوىناؾ إدارة تسمى

بإدارة المستشفيات وىي اإلدارة التي تطبؽ في المستشفيات ،وادارة تسمى إدارة الفنادؽ وىي اإلدارة التي

تطبؽ في الفنادؽ.

وىكذا نالحظ أف اإلدارة تكتسب اسـ المجاؿ الذي تطبؽ فيو.

فإذا طبقت في الو ازرات والمصالح سميت إدارة عامة ،واذا طبقت في النشاطات االقتصادية سميت إدارة
أعماؿ … الخ ،ويعتبر تقسيـ اإلدارة إلى إدارة عامة وادارة أعماؿ مف أىـ التقسيمات وبالتالي فسنحاوؿ
توضيح أىـ الفوارؽ بينيما مف خالؿ الجدوؿ التالي جدوؿ ( : ) 1
اإلدارة العامة
اليدؼ
الحجـ

إدارة األعماؿ

تقديـ خدمة عامة تحقيؽ ربح
عادة كبيرة

مجاؿ التطبيؽ دوائر حكومية

اصغر
القطاع االقتصادي وبالذات القطاع الخاص

الفرؽ بيف إال دارة العامة وادارة األعماؿ

5

المدارس االدارية :
 - 1مدرسة اإلدارة العممية:

ومف روادىا (فردريؾ تايمور Fredrick Taylor

)

وىو مف مواليد الواليات المتحدة األمريكية  ،عمؿ في احد مصانع الحديد في والية فيالدلفيا ميندسا
عاـ  1878ـ  ،واثناء عممو الحظ انخفاض اإلنتاجية وضياع الوقت والجيد والمواد دوف تحقيؽ فائدة
إنتاجيو  ،وسرعاف ما قاـ بأجراء التجارب الميدانية مف اجؿ زيادة الكفاءة اإلنتاجية  ،وقد نشر تجاربو
عمى شكؿ نظريو في كتابو المعروؼ " مبادئ اإلدارة العممية " عاـ  1911ـ واضعا" نظرية اإلدارة
العممية .
وقد ركزت ىذه الحركة عمى إيجاد العالقة بيف (العامؿ) واآللة التي يعمؿ عمييا ،وتقوـ عمى أساس
استخداـ األسموب العممي في حؿ المشكالت واتخاذ الق اررات (في حالة وجود مشكمة في العمؿ).
مبادئ حركة اإلدارة العممية:
-1استخداـ األسموب العممي في كؿ عنصر مف عناصر عمؿ العامؿ بدال" مف االسموب العشوائي
القديـ .
-2اختيار العامؿ اختيارا" عمميا" – وليس عشوائيا" -وتدريبو وتعميمو وتطويره .
-3التركيز عمى أىمية التعاوف بيف اإلدارة والعماؿ .
 – 4تقع مسؤولية العمؿ مشتركة عمى عاتؽ العماؿ واإلدارة معا".
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مزايا حركة اإلدارة العممية :
 -1التحسيف الشامؿ في إدارة المصانع .

 -2نتيجة التحسينات الحاصمة في إدارة المصانع انتقمت ىذه التحسينات لتشمؿ المبيعات واالدارة
العامة والجوانب االخرى في العمؿ .

 -3حققت استخداـ افضؿ لممعدات والعمالة وطورت اساليب التخطيط والرقابة.

 -4ىيأت لمعامؿ مكانا" انسب لقدراتو  ،وفرصا" افضؿ لتقدمو  ،واجورا" اعمى  ،وظروؼ عمؿ احسف
 ،واالخذ بأنظمة الحوافز .

 -5ميدت حركة االدارة العممية السبيؿ لمنتجات اجدر بالثقة  ،وقوة عاممة افضؿ  ،وربح اعظـ
لممنظمة .

االنتقادات الموجية لحركة االدارة العممية :
 -1اغفاليا لمنواحي االنسانية .
 -2نظرة ىذه المدرسة الى العامؿ عمى اساس انو الة بشرية يتـ التحكـ بيا مف خالؿ استخداـ حوافز
مادية مما يؤدي الى ارىاقو في سبيؿ الحصوؿ عمى اجر عالي .

هنري فايول:

(ىنري فايوؿ  1925-1841ـ ) وىو احد عمماء مدرسة االدارة العممية.
اىـ النشاطات التي قاـ بيا ( ىنري فايوؿ ) لعمـ االدارة ىي :
اوال" -تصنيؼ النشاطات المنظمة الى ستة مجموعات ىي :
أ -نشاطات فنية  :كنشاط االنتاج .
ب -نشاطات تجارية  :كالبيع والشراء .
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ت -نشاطات مالية  :كالحصوؿ عمى االمواؿ واالستخداـ االمثؿ ليا .
ث -نشاطات محاسبية واحصائية  :كتسجيؿ العمميات المحاسبية وجمع المعمومات وتبويبيا .
ج -نشاطات الضماف والوقاية  :كحماية الممتمكات واالشخاص .
ح -نشاطات ادارية  :وتتضمف التخطيط والتنظيـ واصدار االوامر والتنسيؽ والرقابة .
وقد ركز فايوؿ في دراساتو عمى المجموعة السادسة مف النشاطات ( االدارية ) باعتبار اف
المجاميع الخمسة االولى معروفة بشكؿ جيد  ،اال اف النشاطات االدارية غير معروفة ولكونيا
ذات فائدة كبيرة .
ثانيا" -تحديد ميارات وصفات ادارية خاصة بالمدراء ىي ( جسدية  ،عقمية ،خمقية  ،ثقافية ،
فنية).
ثالثا" -تصنيؼ وظائؼ االدارة الى خمسة وظائؼ ىي  :تخطيط  ،تنظيـ  ،قيادة  ،تنسيؽ ،
رقابة.
رابعا" -تطوير مبادئ االدارة  :حيث اقترح اربعة عشر مبدأ" لإلدارة ما تزاؿ مفيدة لالستخداـ في
االدارة الحديثة .
المبادئ العامة لإلدارة عند ىنري فايوؿ:
تستند نظرية ( فايوؿ ) عمى اف االدارة كي تكوف فعالة ينبغي اف تراعي وتقوـ عمى اساس المبادئ
االربعة عشر االتية :
 .1تقسيـ العمؿ :التخصص يتيح لمعامميف والمدراء كسب البراعة والضبط والدقة والتي ستزيد مف
جودة المخرجات .وبالتالي نحصؿ عمى فعالية أكثر في العمؿ بنفس الجيد المبذوؿ.

 .2السمطة والمسؤولية  :ترابط السمطة بالمسؤولية وعالقة احدىما باالخرى .

 .3النظاـ  :تشمؿ احتراـ النظـ والطاعة والسموؾ والعالقات بيف صاحب العمؿ والموظفيف.
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 .4وحدة اصدار األوامر :يجب أف يتمقى الموظفيف أوامرىـ مف مشرؼ واحد فقط  ،بشكؿ عاـ يعتبر
وجود مشرؼ واحد أفضؿ مف االزدواجية في األوامر.

 .5وحدة التوجيو  :اف يكوف لكؿ مجموعة مف االنشطة مدير واحد وخطة عمؿ واحدة .

 .6إخضاع االىتمامات الفردية لالىتمامات العامة :إف اىتماـ فرد أو مجموعة في العمؿ يجب أف ال
يطغى عمى اىتمامات المنظمة.

 .7مكافآت الموظفيف :قيمة المكافآت المدفوعة يجب أف تكوف مرضية لكؿ مف الموظفيف وصاحب

العمؿ .ومستوى الدفع يعتمد عمى قيمة الموظفيف بالنسبة لممنظمة .وتحمؿ ىذه القيمة لعدة عوامؿ
مثؿ :تكاليؼ الحياة ،توفر الموظفيف ،والظروؼ العامة لمعمؿ.

 .8المركزية  :اف تتركز السمطة لحد معيف .

 .9تدرج السمطة  :تتسمسؿ السمطة وفؽ تدرج سممي  ،مف اعمى الييكؿ التنظيمي الى اسفمو .

.11
.11

السمطة.

.12

الترتيب  :مكاف لكؿ فرد وكؿ فرد في مكانو .

العدالة والمساواة  :المراعاة واإلنصاؼ يجب أف تمارس مف قبؿ جميع األشخاص في
استقرار الموظفيف :يقصد باالستقرار بقاء الموظؼ في عممو وعدـ نقمو مف عمؿ آلخر.

ينتج عف تقميؿ نقؿ الموظفيف مف وظيفة ألخرى فعالية أكثر ونفقات أقؿ ( المؤسسات الناجحة

ىي المؤسسات المستقرة ).

.13

المبادرة  :يجب أف يسمح لمموظفيف بالتعبير بحرية عف مقترحاتيـ وآرائيـ وأفكارىـ عمى

كافة المستويات .فالمدير القادر عمى إتاحة ىذه الفرصة لموظفيو أفضؿ بكثير مف المدير الغير

قادر عمى ذلؾ.
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التآلؼ.

التعاوف  :عمى المدراء تعزيز روح األلفة والترابط بيف الموظفيف ومنع أي أمر يعيؽ ىذا

مدرسة العالقات اإلنسانية :
وتمثؿ ىذه المدرسة بدايات المدرسة السموكية وجاءت كرد فعؿ لممدرسة الكالسيكية التي ركزت كما

عرفنا عمى اإلنتاج وأغفمت إلى حد كبير جوانب العالقات .فنتيجة لالنتقادات الحادة لإلدارة العممية

تمت الدراسات في الحاجات االجتماعية و النفسية لمفرد العامؿ و مشاعر األفراد و الحوافز

االجتماعية و عالقتيا بزيادة اإلنتاج و بذلؾ ظيرت مدرسة العالقات اإلنسانية – و تطالب ىذه

المدرسة بعدـ استخداـ العنؼ اإلداري و الشدة و استخداـ األسموب اإلنساني والتمطؼ بدالً مف
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التسمط و القير – و االىتماـ بالجانب االجتماعي و مف رواد ىذه المدرسة اإلنسانية ( التوف مايو و

العالمة ماري باركر فوليت.

ويعتبر ( التوف مايو  – ) Elton - Mayoاستاذ جامعة ىارفرد  -مف الرواد األوائؿ ليذه المدرسة  ،ولد
في استراليا وتدرب مشتغال" بعمـ النفس في جو مف المؤثرات االجتماعية  ،وبيف عامي  1927و 1947

اجرى مايو تجاربو في قسـ البحث العممي الصناعي بجامعة ىارفرد  ،وبدا برنامج التجارب بنتيجة كاف قد
انتيى بيا بحث اجري بشركة ويستريف اليكتريؾ في ىوثورف  ،وقد قاـ مع آخريف بعدة تجارب سميت
بتجارب ىوثوروف .

تجارب ىوثورف  : Howthorneوىي التجارب التي أجريت في مصانع شركة وسترف إلكتريتؾ ،الشركة

العالمية لصنع اليواتؼ وخدمات االتصاالت ،في أمريكا ،وكاف الغرض مف ىذه الدراسات ىو تحديد تأثير

عدد مف المتغيرات المادية كظروؼ وبيئة العمؿ وفترات الراحة ونظاـ دفع االجور وكمية االضاءة عمى

إنتاجية األفراد  ،ويخمص مايو الى اف تدابير العمؿ باالضافة الى توفير احتياجات االنتاج الموضوعية ال
بد اف تمبي في نفس الوقت حاجة العامؿ الشخصية مف حيث االرضاء االجتماعي في مقر عممو  ،وبيذا

التاكيد الجديد عمى العالقات االنسانية اتخذ المصنع بعدا" اجتماعيا" باالضافة الى الجانب االقتصادي ،

وقد ضمف مايو ىذا المفيوـ كتابو ( المشاكؿ االنسانية في حضارة صناعية ) الصادر عاـ . 1933
وقد توصؿ (مايو) بتجاربو ىذه إلى عدة نتائج تتسـ بػيا مدرسة العالقات اإلنسانية وأىميا:
-

المنظمة نظاـ اجتماعي باالضافة الى كونيا نظاـ فني  ،واف ىذا النظاـ االجتماعي يحدد معايير

لسموؾ الفرد قد تختمؼ عف معايير التنظيـ الرسمي لممنظمة .
-

لممكافآت والحوافز الغير مادية دور ىاـ في تحفيز األفراد واحساسيـ بالرضا.

-

أىمية وضرورة تدريب الرؤساء عمى المعاممة اإلنسانية لمعامميف.

-

أىمية المعنويات عمى اإلنتاج.

-

أعطت أىمية لمتنظيـ غير الرسمي في تأثيره عمى السموؾ الفردي في المنظمة.
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االنتقادات الموجية الى مدرسة العالقات االنسانية :
ظير ليذه المدرسة انتقادات كثيرة كونيا اىتمت بالجانب االجتماعي واإلنساني و المعاممة الحسنة فقط و
أىممت التنظيـ الرسمي لممنظمة اإلدارية و انيا بالغت في تعظيـ دور العالقات االنسانية .

مدارس االتجاىات المعاصرة :
أ -مدرسة النظـ  :تفترض ىذه النظرية أف المنظمة ىي نظاـ مفتوح يحتوي عمى أنظمة جزئية تتفاعؿ
مع بعضيا البعض وتتفاعؿ مع األنظمة األكبر واالشمؿ التي تمثؿ بيئتيا  ،وتنشا بينيا وبيف ىذه البيئة

صالت تأثير وتفاعؿ  ،ووفؽ ىذا التحميؿ فاف المنظمات ليا عديد مف األىداؼ العممية التي تسعى

لتحقيقيا بحكـ تعدد األنظمة الجزئية التي تتكوف منيا وبحكـ تعدد جوانب البيئة التي تتفاعؿ معيا  ،وبناء

ا" عمى ذلؾ فاف اإلدارة في المنظمة تعمؿ بمثابة الجياز العصبي لمحفاظ عمى المنظمة وزيادة قدرتيا عمى

البقاء .

ويؤكد ىذا النموذج عمى المرونة في التأقمـ مع المتغيرات الخارجية مف خالؿ التجاوب مع المعمومات

المرتدة مف القوى الخارجية بطريقة جيدة ومبتكرة  ،كما يشجع ىذا النموذج عمى المبادرة بيدؼ تحسيف

طرؽ اإلنتاج  .ومعنى ىذا أف نموذج النظـ المفتوحة يستيدؼ رضا االفراد .
مفيوـ المنظومة  :تأتي نظرية النظـ في إطار النظريات الحديثة التي تقوـ عمى أساس نقد النظريات
السابقة  ،سواء التقميدية أو السموكية  ،الف كؿ منيا ركز عمى احد متغيري التنظيـ ( العمؿ واإلنساف ) ،
باعتبار أف التنظيـ نظاـ مقفؿ  ،في حيف ينظر إلى التنظيـ في نظرية النظـ إلى انو نظاـ مفتوح يتفاعؿ
مع البيئة المحيطة بو وذلؾ ضمانا الستم اررية التنظيـ  .إف دراسة أي تنظيـ البد أف تكوف مف منطؽ

النظـ  ،بمعنى تحميؿ المتغيرات وتأثيراتيا المتبادلة  ،فالنظـ البشرية تحوي عددا كبي ار مف المتغيرات

المرتبطة ببعضيا  ،وبالتالي فنظرية النظـ نقمت منيج التحميؿ إلى مستوى أعمى مما كاف عميو في
النظريتيف الكالسيكية والسموكية .
مكونات المنظمة كمنظومة :
 -1المدخالت  :البد ألي منظمة أف تحصؿ عمى المواد والمستمزمات المطموبة لإلنتاج أو
الخدمات مف البيئة الخارجية لممنظمة .
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 -2العمميات التحويمية  :ويقصد بيا استخداـ وتحويؿ المدخالت في داخؿ المشروع إلنتاج السمعة
أو الخدمة ( المخرجات ) .

 -3المخرجات  :عممية التبادؿ التي تنشا بيف المنظمة والبيئة كناتج لمنشاط التحويمي الذي تقوـ
بو .

 -4اإلدارة  :ىي إحدى األنظمة الفرعية الرئيسية في نظاـ المنظمة وتيتـ بتحديد وتنفيذ أنشطة
العمميات التحويمية لتحقيؽ المخرجات المستيدفة  ،ويمكف تقسيـ اإلدارة كنظاـ فرعي إلى

أنظمة فرعية أخرى مثؿ التخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة .

 -5األثر المرتد ( التغذية العكسية )  :المعمومات الالزمة لإلدارة لمتأكد أف النتائج المستيدفة (
المخرجات ) قد تحققت  ،مثؿ المعمومات المتعمقة بالجودة والتكمفة والوقت  ،ويكوف األثر

المرتد سمبيا إذا كاف ىناؾ انحراؼ عف اليدؼ المرغوب ( مثؿ المعمومات التي تصؿ اإلدارة
عف زيادة التكاليؼ الفعمية عف التكاليؼ المخططة وتعالجيا اإلدارة بعد تصحيح األخطاء )

ويكوف األثر المرتد ايجابيا إذا كانت المخرجات مطابقة لمخطة أو تزيد عنيا .

 -6البيئة  :إف المشروع نظاـ حدوده مفتوحة عمى البيئة الخارجية  ،يتمقى مدخالتو منيا ويقوـ
بتحويميا إلى مخرجات تعود ثانية إلى البيئة .

المنظومات الفرعية :يتكوف النظاـ بموجب ىذه النظرية مف مجموعة أجزاء ليا عالقة وثيقة
ببعضيا البعض  ،ىذه األجزاء ىي :

 -1إف الجزء األساسي في النظاـ ىو الفرد ( رئيسا أو مرؤوسا ) وبصفة أساسية التركيب
السيكولوجي أو ىيكؿ الشخصية الذي يحضره معو في المنظمة ،
 -2الجزء األساسي الثاني في النظاـ ىو الترتيب الرسمي لمعمؿ أو الييكؿ التنظيمي .
 -3الجزء األساسي الثالث في النظاـ ىو التنظيـ غير الرسمي  ،وبصفة خاصة أنماط العالقات
بيف المجموعات وأنماط تفاعميـ مع بعضيـ .

 -4الجزء األساسي الرابع في النظاـ ىو تكنولوجيا العمؿ  ،فاآلالت والعمميات يجب تصميميا
بحيث تتماشى مع التركيب السيكولوجي والفسيولوجي لمبشر .
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المدرسة الكمية :
تدور افكار رواد ىذه المدرسة حوؿ استخداـ الوسائؿ واالساليب الكمية في الوصوؿ الى نتائج تساعد

المدير في اتخاذ الق اررات المتعمقة بحؿ المشاكؿ االدارية  ،فعند ذلؾ تدرس المشكمة والبدائؿ بشكؿ
رياضي لمتوصؿ الى البديؿ االمثؿ .ومف االساليب الكمية االكثر استخداما" في العمؿ االداري :
 -1البرمجة الخطية  :وىو االسموب الذي يستخدـ لمتعرؼ عمى افضؿ عالقة بيف المتغيرات
التي تؤثر في الوصوؿ الى ىدؼ معيف  ،ويطمؽ عمييا خطية الف العالقة بيف المتغيرات

وبيف ا ليدؼ تصاغ بمعادلة يمثؿ حميا خطا" مستقيما".

 -2خطوط االنتظار  :يستخدـ ىذا االسموب في المنظمات التي يستند فييا العمؿ عمى
االنتظار لمحصوؿ عمى الخدمة سواء كاف االنتظار مف قبؿ االفراد ( كانتظار المتعامميف

مع مصرؼ في ايداع او سحب مبالغ ) اـ مف قبؿ المواد ( كانتظار البواخر والسفف اماـ

ارصفة الموانئ ليتـ تفريغيا ).
 -3المباراة االدارية  :تستخدـ في حالة مواجية المدير اكثر مف استراتيجية واحدة تؤدي الى
تحقيؽ اليدؼ  ،والمطموب منو تحديد االستراتيجية المثمى باستخداـ االسموب الرياضي

لنظرية المباراة االدارية لموصوؿ الى النتيجة .
 -4شجرة الق اررات  :عندما تواجو المدير شبكة مف الق اررات تمثؿ بدائؿ لتفرعات الق اررات بحيث
اف اتخاذ أي قرار يخمؽ في الخطوة التي تميو الحاجة الختيار بديؿ مف بيف عدد مف

البدائؿ االخرى وىكذا .

 -5االحتماالت  :ىو اسموب رياضي يستخدـ لمتنبؤ بالمستقبؿ  ،ويطبؽ في العمؿ االداري
لمعرفة بعض المتغيرات واثرىا في عممية اتخاذ القرار  ،فيميؿ االداري الى اتخاذ القرار
عندما تكوف نسبة االحتماؿ عالية وتدعـ القرار .

 -6المحاكاة  :وىي وسيمة رياضية يتـ بموجبيا اتخاذ الق اررات مف خالؿ التعرؼ عمى الحقائؽ
المتعمقة بالبدائؿ باالعتماد عمى سمسمة مف االحداث وقياسيا واستنباط االفضؿ  ،كاتخاذ

قرار باستخداـ عامؿ او اكثر  ،او عدـ استخدامو  ،نتيجة دراسة حجـ العمؿ والطاقة
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المطموبة في ضوء ما تحقؽ في االشير الخمسة السابقة وفي ضوء توقعو لما سيكوف
عميو الحاؿ لالشير الخمسة القادمة مثال" .

بيئة اإلدارة :
وىي جميع العناصر والمتغيرات المؤثرة عمى المنظمة  ،وتصنؼ الى :
 -1البيئة الداخمية :ىي جميع العناصر والمتغيرات المؤثرة داخؿ حدود المنظمة .
و لمبيئة الداخمية اثر كبير عمى نجاح واستم اررية التنظيمات اإلدارية  ،وتأثير كبير عمى التخطيط ،

فالتخطيط واتخاذ الق اررات عمميتاف ال يكتب ليما النجاح دوف مراعاة الظروؼ البيئية الداخمية  ،ومف اىـ

عوامؿ البيئة الداخمية :

 -1عوامؿ متعمقة بالتمويؿ  :حجـ السيولة  ،حجـ االرباح  ،الكفاءة التشغيمية ،عوامؿ
التسويؽ والتوزيع .

 -2عوامؿ متعمقة باالنتاج  /العمميات  :توافر الطاقة الالزمة لمتشغيؿ  ،كفاءة تسييالت
االنتاج  ،اسعار المواد الخاـ  ،كمفة العمميات الكمية لممنظمة .

 -3عوامؿ متعمقة باالفراد  :توافر ميارات عالية بيف العامميف  ،توافر خبرات جيدة لالدارة
العميا  ،توافر عالقات عمالية جيدة .

 -4عوامؿ متعمقة بالمنظمة  :المحافظة عمى سمعة المنظمة ومركزىا في المجتمع  ،كفاءة
الييكؿ التنظيمي  ،حجـ المنظمة .
 -2البيئة الخارجية  :ىي جميع العوامؿ والمتغيرات الواقعة خارج حدود المنظمة .
إف دراسة البيئة المحيطة بالتنظيمات اإلدارية تعتبر مف أولويات اإلدارة ،فدراسة البيئة وجمع المعمومات
عنيا وتحميميا يقدماف لإلدارة بعدا عمميا يساعدىا عمى تجاوز المعوقات والمشاكؿ ويعطييا فرصة

لالستعداد لتطوير آليات عمؿ جديدة تساعدىا في التصدي لكؿ المتغيرات البيئية المحيطة  ،فالبيئة وما بيا
مف متغيرات يجب أف تكوف موضع اىتماـ اإلدارة والتنظيـ  ،وىناؾ عوامؿ كثيرة في البيئة الخارجية ليا
تأثيرات عمى التنظيمات اإلدارية مثؿ:
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 -1الموارد البشرية  :الخبرات والميارات المتوفرة في سوؽ العمؿ .
 -2المصادر المالية  :مصادر تمويؿ المنظمة .

 -3العوامؿ التكنولوجية :اف التميز في االداء  ،يتطمب ضرورة القدرة عمى مواصمة العمؿ باستخداـ

التقنيات الحديثة  ،فرغبات المستيمكيف الجديدة والمنافسيف وظيور تقنيات جديدة  ،كؿ ذلؾ يدعو الى تقديـ

انواع جديدة مف السمع والخدمات  ،وىذا يعني استخداـ تقنيات حديثة في التشغيؿ .

 -4العوامؿ االقتصادية واألنظمة الحكومية  :الوضع السياسي واالقتصادي لمدولة .

 -5المستفيديف  :الجيات أو األفراد الذيف يحصموف عمى إنتاج أو خدمات المنظمة .
 -6المواد الخاـ  :مدى توفر الخامات المستخدمة وسيولة الحصوؿ عمييا نوعيا و اقتصاديا .

 -7العوامؿ االجتماعية  :ويقصد بيا مجموعة العوامؿ المتعمقة بالقيـ والعادات والتقاليد  ،وتأثيراتيا عمى
السموكيات العامة لمناس والتي يمكف اف تؤثر عمى اداء المنظمات االدارية .
تصنيؼ البيئة الخارجية :
تميز أدبيات اإلدارة بشكؿ عاـ بيف نوعيف ( مستوييف ) مف البيئة الخارجية :

 -1البيئة العامة  :تمثؿ اإلطار الذي تعمؿ فيو جميع المنظمات عمى اختالؼ أنواعيا  ،وتتضمف
مجموعة مف العوامؿ التي تسعى المنظمات إلى التكيؼ معيا  ،وسميت عامة الف عوامميا تؤثر في كؿ

المنظمات بدوف استثناء.

وتعرؼ البيئة العامة  :بأنيا كؿ القوى التي تؤثر في قدرة جميع المنظمات في الحصوؿ عمى مواردىا .
عوامؿ البيئة العامة :

-1العوامؿ االقتصادية

 -2العوامؿ التكنولوجية
 -3العوامؿ االجتماعية
 -4العوامؿ السياسية
 -5العوامؿ الثقافية

 -6العوامؿ القانونية
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 -2البيئة الخاصة :وتشمؿ المتغيرات والعوامؿ والقوى ذات الصمة المباشرة بتحديد أىداؼ المنظمة
وتحقيقيا،

و سميت خاصة الف عوامميا تؤثر في منظمات دوف أخرى ،

عوامؿ البيئة الخاصة :
 -1المستيمكيف
 -2المجيزيف

 -3المنافسيف
 -4التكنولوجيا ذات العالقة
 -5الجيات الحكومية

الوظائف االدارية :

ىي مجموعة نشاطات تمارس مف قبؿ المدراء بيدؼ ضماف انجاز االعماؿ وتحقيؽ االىداؼ بكفاءة عالية

 ،وتتصؼ الوظائؼ االدارية بصفة الشموؿ والعمومية  ،فيي تمارس في مختمؼ المستويات االدارية في
المنظمة  ،وتصنؼ ىذه الوظائؼ الى  :وظيفة التخطيط  ،وظيفة التنظيـ  ،وظيفة التحفيز  ،وظيفة

الرقابة.

وظيفة التخطيط:
يعد التخطيط الوظيفة األولى مف وظائؼ اإلدارة ،فيي القاعدة التي تقوـ عمييا الوظائؼ اإلدارية
غالبا ما ّ
األخرى.
ويعرؼ التخطيط بأنو ( :

عممية صنع الق اررات بشأف المستقبؿ ).

كذلؾ يعرؼ بانو  ( -نشاط ذىني ينظـ الق اررات ذات العالقة بالفرد أو الجماعة أو وحدة العمؿ أو
المنظمة وذات العالقة بالمستقبؿ ).

( -التقرير سمفا بما يجب عممو وكيؼ ومتى ومف سيقوـ بو ).

( -االختيار مف بيف البدائؿ مف األىداؼ والسياسات واإلجراءات والقواعد مع تحديد الوسائؿ لبموغيا).
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مف التعاريؼ السابقة فأف التخطيط يفيـ بأنو العممية التي تحدد أوجو االستفادة مف الموارد المتاحة في

المستقبؿ .

طبيعة التخطيط :
 -1التخطيط وسيمة لبموغ اليدؼ
 -2اولوية التخطيط

 -3شمولية التخطيط
 -4كفاية التخطيط
أهمية التخطيط :
 -1التخطيط ضروري بسبب المخاطر وعدـ التاكد في اطار التغيير
 -2التخطيط بركز االنتباه عمى اىداؼ المنظمة
 -3التخطيط يوفر النفقات

 -4التخطيط نشاط اساسي لمرقابة
انواع التخطيط :
تستخدـ المنظمات انواعا" مختمفة مف التخطيط وفقا" الغراضيا المختمفة  .ويمكف تصنيؼ التخطيط وفقا"

لذلؾ عمى ضوء عدة معايير اىميا :

أ) التخطيط حسب مدى تأثيره  :ويشمؿ :
 -1التخطيط االستراتيجي  :ييتـ التخطيط االستراتيجي بالشؤوف العامة لممنظمة ككؿ  ،ويبدأ
التخطيط االستراتيجي ويوجو مف قبؿ المستوى االداري االعمى وبمشاركة جميع المستويات
االدارية االخرى .
اىداؼ التخطيط االستراتيجي :

 ايجاد خطة عامة طويمة المدى لممنظمة ككؿ .17

 ايجاد مشاركة متعددة المستويات في العممية التخطيطية . تطوير المنظمة مف حيث تالؼ خطط الوحدات الفرعية مع بعضيا البعض . -2التخطيط التكتيكي  :يركز التخطيط التكتيكي عمى تنفيذ االنشطو المحددة في الخطط
االستراتيجية  ،وتنفذ مف قبؿ االدارة الوسطى والعميا  ،وىذه الخطط تيتـ بما يجب اف تقوـ بو
كؿ وحدة في المستويات االدنى وكيفية القياـ بو ومف سيكوف مسؤوال" عف انجازه  ،والتخطيط
التكتيكي ضروري جدا" لتحقيؽ التخطيط االستراتيجي حيث يوضع لمساعدة التخطيط
االستراتيجي  ،،والمدى الزمني ليذه الخطط متوسط –اقصر -مف الخطط االستراتيجية  ،ومف
امثمتو تقدير حجـ الطمب عمى سمعة معينة في السوؽ .

 -3التخطيط التشغيمي  :وتمارسو االدارة الوسطى والدنيا وتأثيره متوسط المدى  ،ويوضح التخطيط
التشغيمي عادة الخطط التكتيكية  ،ومف امثمتو تحديد احتياجات ادارة االنتاج مف المواد وقطع
الغيار .
ب ) التخطيط حسب المدى الزمني  :ويشمؿ :
 -1التخطيط طويؿ المدى  :وىو الذي يغطي فترة زمنية طويمة  ،خمسة سنوات فأكثر .
 -2التخطيط متوسط المدى  :ويغطي فترة زمنية متوسطة  ،مف سنة الى خمسة سنوات .
 -3التخطيط قصير المدى  :ويغطي فترة زمنية تقؿ عف السنة .
ج) التخطيط حسب الوظيفة  :ويشمؿ :
 -1تخطيط االنتاج  :مثؿ تدفؽ المواد الخاـ ومراقبة جودة االنتاج والعامميف في ادارة االنتاج .
 -2تخطيط التسويؽ  :مثؿ تقييـ المنتج  ،الترويج  ،التوزيع .
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-3التخطيط المالي  :ويركز عمى الجوانب المالية مثؿ كيفية الحصوؿ عمى االمواؿ وكيفية
انفاقيا .

 -4تخطيط القوى العاممة  :ويركز عمى كؿ ما يتعمؽ بالقوى العاممة مثؿ االحتياجات مف
القوى العاممة  ،التدريب  ،التطوير .
 -5تخطيط الشراء والتخزيف  :ويركز عمى تخطيط انشطة الشراء والتخزيف مف حيث الحجـ
االقتصادي لمشراء والتخزيف  ،وظروؼ التخزيف  ،وغيرىا .
التخطيط الجيد او الفعاؿ :

ىناؾ صفات معينة تجعؿ مف التخطيط تخطيطا" فعاال" الى حد كبير ومف اىميا :
 -1اف يكوف التخطيط مرنا" ويتقبؿ االستجابة الي متغيرات .
 -2اف يتمتع بالواقعية فال يبالغ في التقديرات وال يتشائـ اكثر مف الحد المعقوؿ .
 -3اف يكوف واضحا" وبعيدا" عف العموميات .
 -4اف يشمؿ كؿ جوانب المنظمة ( االنتاجية  ،المالية .....الخ )
 -5اف يغطي فترة زمنية معقولة .

مسؤولية التخطيط :
 -1مستوى االدارة العميا  -وليا حرية اكبر في التخطيط وال تحد حريتيا غير السياسة العامة التي
يضعيا مجمس االدارة وغير القوانيف والموائح التي تضعيا الدولة .
 -2االدارة العميا – تضع الخطط االستراتيجية لممدى البعيد فيما يتعمؽ باالىداؼ والسياسات التي
تمكف المؤسسة مف النمو واستم اررية البقاء .
 -3مستوى االدارة الوسطى – وليا حرية التخطيط في مجاؿ االىداؼ والسياسات واالجراءات في
المدى المتوسط ( تخطيط استراتيجي في المدى المتوسط ) .
 -4مستوى االدارة االشرافية  -وليا حرية التخطيط بمستوى اقؿ مف االدارتيف العميا والوسطى .
معوقات التخطيط :

 -1عدـ دقة البيانات والمعمومات .
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 -2عدـ صحة التنبؤات واالفتراضات .
 -3تجاىؿ الخطة لمجانب االنساني يؤدي الى مقاومة العامميف لمخطة ووضع العراقيؿ في طريؽ
تنفيذىا مما يؤدي الى فشميا في تحقيؽ اىدافيا .
 -4القيود الحكومية .
 -5المركز المالي لممنظمة قد ال يسمح بتوفير االمواؿ المطموبة لتنفيذ الخطة مما يؤدي الى عدـ
االستفادة منيا .
 -6عدـ مراعاة اتباع خطوات التخطيط بشكؿ سميـ .
 -7ضعؼ او فشؿ التنسيؽ بيف اقساـ المنظمة حتى لو كانت االىداؼ واضحة  ،وقد يحدث ذلؾ
بسبب فقداف الحماس لدى العامميف او بسبب اجاء تعديالت طارئة مف قبؿ االدارة العميا مما يؤدي
الى عدـ تنفيذ الخطة وفؽ الجدوؿ الزمني الذي سبؽ اق ارره .
اتخاذ الق اررات االدارية :
اف اتخاذ الق اررات االدارية مف المياـ الجوىرية والوظائؼ االساسية لممدير  ،اف مقدار النجاح الذي تحققو
اية منظمة انما يتوقؼ في المقاـ االوؿ عمى قدرة وكفاءة القادة االدارييف وفيميـ لمق اررات االدارية واساليب

اتخاذىا  ،وبما لدييـ مف مفاىيـ تضمف رشد الق اررات وفاعميتيا  ،وتعمؿ عمى متابعة تنفيذىا وتقويميا .
مفيوـ القرار  :القرار ىو سموؾ  ،واختيار واعي مف بيف عدة بدائؿ تـ تحميميا  ،يتبعو فعؿ او اجراء

لتنفيذ ىذا االختيار .

اىمية اتخاذ الق اررات :

اتخاذ الق اررات ىي محور العممية االدارية  ،وىي عممية متداخمة في جميع وظائؼ االدارة ونشاطاتيا ،

فعندما تمارس االدارة وظيفة التخطيط فانيا تتخذ ق اررات معينة في كؿ مرحمة مف مراحؿ وضع الخطة ،
وعندما تضع االدارة التنظيـ المالئـ لمياميا المختمفة فانيا تتخذ ق اررات بشاف الييكؿ التنظيمي ونوعو

وحجمو واسس تقسيـ االدارات واالقساـ  ،واالفراد الذيف تحتاجيـ  ،ونطاؽ االشراؼ المناسب  ،وخطوط

السمطة والمسؤولية  ،واالتصاؿ  ،وفي القيادة فاف المدير يتخذ مجموعة مف الق اررات سواء عند توجيو
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مرؤوسيو وتنسيؽ مجيوداتيـ او استثارة دوافعيـ وتحفيزىـ عمى االداء الجيد او حؿ مشكالتيـ  ،وفي

الرقابة تتخذ االدارة ق اررات بشاف تحديد المعايير المالئمة لقياس نتائج االعماؿ  ،والتعديالت عمى الخطة ،
وتصحيح االخطاء اف وجدت  ،وىكذا تجري عممية اتخاذ الق اررات في دورة مستمرة مع استمرار العممية

االدارية نفسيا .

مراحؿ اتخاذ الق اررات :

 -1تشخيص المشكمة  :تحديد طبيعة المشكمة  ،ودرجة اىميتيا  ،واسبابيا  ،والوقت المالئـ لمتصدي
لحميا .
 -2جمع البيانات والمعمومات  :اف اتخاذ القرار الفعاؿ يعتمد عمى قدرة المدير في الحصوؿ عمى اكبر
قدر ممكف مف البيانات والمعمومات الدقيقة مف مصادرىا المختمفة  ،وتحميميا والخروج بمؤشرات
تساعد في الوصوؿ الى القرار المناسب .
 -3تحديد البدائؿ المتاحة وتقويميا  :ويتوقؼ عدد الحموؿ البديمة ونوعيا عمى عدة عوامؿ اىميا –
سياسة المنظمة  ،امكانياتيا المادية  ،الوقت المتاح اماـ متخذ القرار  ،اتجاىات المدير  ،قدرة
المدير عمى التفكير المنطقي والمبدع .
 -4اختيار البديؿ المناسب لحؿ المشكمة  :تتـ عممية المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة وفقا لمعايير
متعددة اىميا :
أ) اختيار البديؿ الذي يحقؽ اليدؼ او االىداؼ المحددة .
ب) اتفاؽ البديؿ مع اولويات المنظمة وقيميا ونظميا .
ت) قبوؿ افراد المنظمة لمحؿ البديؿ واستعدادىـ لتنفيذه .
ث) درجة السرعة المطموبة في الحؿ البديؿ  ،والموعد الذي يراد الحصوؿ فيو عمى النتائج
المطموبة .
ج) مدى مالئمة البديؿ لمعوامؿ البيئية الخارجية لممنظمة مثؿ القيـ والعادات والتقاليد .
 -5متابعة تنفيذ القرار وتقويمو  :اف متابعة تنفيذ القرار تتطمب مف المدير القدرة عمى تحري الدقة
والواقعية في التحميؿ اثناء عممية التنفيذ مما يساعد عمى اكتشاؼ مواقع القصور ومعرفة اسبابيا
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واقتراح سبؿ عالجيا  ،وعندما يطبؽ القرار المتخذ وتظير نتائجو يقوـ المدير بتقويـ ىذه النتائج
ليرى درجة فاعميتيا و مقدار نجاح القرار في تحقيؽ اليدؼ الذي اتخذ مف اجمو .
انواع الق اررات االدارية  :يمكف تصنيؼ الق اررات االدارية الى :
 -1ق اررات تقميدية .
 -2ق اررات غير تقميدية .
 -1الق اررات التقميدية  :وىي اما :
أ) ق اررات تنفيذية  :وىي تتعمؽ بالمشكالت البسيطة المتكررة كتمؾ المتعمقة بحضور
وانصراؼ العامميف وتوزيع العمؿ والغيابات واالجازات  .وىذا النوع مف الق اررات يمكف البت
فيو عمى الفور نتيجة الخبرة والتجربة التي يكتسبيا المدير .
ب) ق اررات تكتيكية  :وىي ق اررات اكثر فنية وتفصيال وبالرغـ مف كونيا متكررة ايضا اال
انيا في مستوى اعمى مف الق اررات التنفيذية مف ناحية التعقيد .
 -2ق اررات غير تقميدية  :وتقسـ الى :
أ) ق اررات حيوية  :وىي قرارات تتعمؽ بمشكالت حيوية يتطمب حميا التفاىـ والمناقشة
وتبادؿ الراي عمى نطاؽ واسع  ،وفي مواجية ىذا النوع مف المشكالت يبادر المدير
– متخذ القرار – بدعوة مساعديو ومستشاريو مف االدارييف والفنييف والقانونييف الى
اجتماع يعقد لدراسة المشكمة  ،والمشاركة بالمناقشة وحرية ابداء ارائيـ ومالحظاتيـ
وتوضيح نقاط القوة والضعؼ .
ب) ق اررات استراتيجية  :وىي ق اررات تتصؿ بمشكالت استراتيجية وذات ابعاد متعددة ،
وعمى جانب كبير مف العمؽ والتعقيد  ،وىذه النوعية مف الق اررات تتطمب البحث
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المعمؽ والدراسة المتانية والمستفيضة والمتخصصة التي تتناوؿ جميع الفرضيات
واالحتماالت .

وظيفة التنظيم :

مفيوـ التنظيـ :

التنظيـ وظيفة ادارية يتـ بموجبيا تنظيـ عالقات االفراد العامميف  ،وتحديد وتنظيـ عالقات العمؿ الناشئة

بنتيجة قياـ االفراد باداء واجباتيـ .

ويعرؼ التنظيـ بانو ( إيجاد مجموعة مف األشخاص يعمموف كمجموعة واحدة متصمة مع بعضيا لتحقيؽ
ىدؼ متفؽ عميو ) .

أىمية وظيفة التنظيـ:

الشؾ أف لمتنظيـ فوائد متعددة يمكف توضيح أىميا في اآلتي:
-1

توزيع األعماؿ واألنشطة بشكؿ عممي .

-3

يحدد التنظيـ العالقات بيف العامميف بشكؿ واضح.

-2
-4

يقضي التنظيـ عمى االزدواجية في االختصاصات.

يخمؽ التنظيـ تنسيقاً واضحاً بيف األعماؿ.

المستويات اإلدارية :

تعد المستويات اإلدارية مف مقومات وجود الييكؿ التنظيمي وىي تمثؿ مراكز وجود أنشطة المنظمة

وموقعيا مف الييكؿ التنظيمي  .فاألنشطة التي تمارس في قمة الييكؿ التنظيمي يطمؽ عمييا أنشطة اإلدارة
العميا التي تمثؿ المستوى األوؿ لممنظمة والنشاطات الموجودة في الموقع التالي ىي نشاطات اإلدارات

الوسطى وكذلؾ بالنسبة لألنشطة التي تمييا فيي أنشطة اإلدارة المباشرة وتمثؿ المستوى الثالث .
القوى االساسية المؤثرة في التنظيـ ( اسباب ظيور المستويات االدارية ):

 -1اتساع حجـ المنظمة  :مما يؤدي إلى تشعب األعماؿ والحاجة إلى مستويات متعاقبة .
 -2المدى اإلداري لممدير  :قابمية المدير باإلشراؼ عمى عدد محدد .
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 -3تخويؿ الصالحية  :تخويؿ المدير جزء مف صالحياتو لمساعديف يؤدي إلى ظيور مستوى إداري
جديد.

الييكؿ التنظيمي :
يتناوؿ موضوع الييكؿ التنظيمي لممنظمة إظيار الشكؿ الرسمي لمعالقات التنظيمية والمستويات اإلدارية

وتحديد خطوط االتصاؿ والحدود الفاصمة بيف الوحدات التنظيمية .
أىمية الييكؿ التنظيمي :

يعتبر الييكؿ التنظيمي الي منظمة وسيمة او اداة تيدؼ الى مساعدة المنظمة عمى تحقيؽ اىدافيا بكفاءة
وفاعمية  ،وذلؾ مف خالؿ تحديد ادوار االفراد وتحقيؽ االنسجاـ بيف مختمؼ الوحدات واالنشطة وتفادي

القررات بشكؿ فعاؿ .
التداخؿ واالزدواجية مما يساعد في تنفيذ الخطط واتخاذ ا
تصميـ الييكؿ التنظيمي :

يظير الييكؿ التنظيمي نتيجة لتنظيـ الفعاليات في مجاميع مف النشاطات الرئيسية والفرعية ومف ثـ ربط

ىذه المجاميع مع بعضيا واظيارىا عمى شكؿ وحدات تنظيمية مترابطة يطمؽ عمى كؿ منيا تسمية ( دائرة

أو قسـ أو شعبة ...الخ ) ويكوف لكؿ مف ىذه الوحدات مدير يخوؿ الصالحيات الالزمة لإلشراؼ عمى

انجاز الفعاليات  .ويطمؽ عمى الخارطة التنظيمية التي تظير ىده الترابطات ( الييكؿ التنظيمي ) ،ويبدأ

الييكؿ التنظيمي عادة بمديرىا األعمى ويأخذ بالتفرع والتوسع األفقي كمما اتجينا نحو األسفؿ عبر الوحدات

التنظيمية ويعود ذلؾ إلى أف المدير األعمى لممنظمة يشرؼ عمى عدد محدد مف المدراء الذيف يشرؼ كؿ

منيـ بدوره عمى عدد مف المدراء الذيف يشرفوف عمى عدد مف األفراد وىكذا  .وليذا نجد أف عدد األفراد في
أي مستوى إداري اقؿ مف عددىـ في المستوى الذي يميو .

اسس تجميع النشاطات :

يتـ تقسيـ اعماؿ المنظمة الى عدد مف االنشطة والفعاليات ويتـ تجميعيا في وحدات منفصمة واناطتيا
بمدراء يخولوف الصالحيات الالزمة لمقياـ بتمؾ االنشطة والفعاليات  ،ومف االسس المتبعة في تجميع

النشاطات ما ياتي :
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 -1التقسيـ حسب وظائؼ المنشاة  :كاالنتاج والتسويؽ واالفراد والمالية ...الخ .

 -2التقسيـ حسب السمعة او الخدمة  :كقسـ انتاج التمفزيونات  ،وقسـ انتاج المراوح  ،وقسـ انتاج
المكاوي  ،وقسـ انتاج المولدات .... ،الخ .

 -3التقسيـ حسب مراحؿ العمؿ  :كقسـ الحمج  ،وقسـ الغزؿ  ،وقسـ النسيج  ،وقسـ الصباغة .
 -4التقسيـ حسب الزبائف  :كقسـ البسة االطفاؿ  ،وقسـ االلبسة الوالدية  ،وقسـ االلبسة الرجالية ،
وقسـ االلبسة النسائية .

 -5التقسيـ حسب الموقع  :كالمنفذ التوزيعي في االعظمية  ،والمنفذ التوزيعي في الكرادة  ،والمنفذ
التوزيعي في المنصور ..... ،الخ .

 -6التقسيـ حسب الوقت  :كقسـ الخدمات الصباحية  ،قسـ الخدمات المسائية  ،قسـ الخدمات الميمية.
 -7التقسيـ المركب  :استخداـ اساسيف او اكثر في تجميع النشاطات .
أنواع الخرائط التنظيمية :
اوال"  -مف ناحية شموليتيا :
 -1الخارطة التنظيمية الرئيسية  :وىي الخارطة التي تظير الييكؿ التنظيمي لممنظمة بجميع وحداتو
ومستوياتو التنظيمية .

 -2الخارطة التنظيمية المساعدة أو المكممة  :وىي الخارطة التي تصور البنية التنظيمية إلحدى الوحدات
أو التشكيالت ضمف المنظمة .

ثانيا" :مف ناحية الترتيب او الشكؿ :

 -1الخارطة الرأسية ( العمودية )
 -2الخارطة األفقية

 -3الخارطة الدائرية

 -1الخارطة الرأسية ( العمودية ):ترتيب األقساـ الرئيسية لممنظمة أوال" ثـ األقساـ التابعة ليا نزوال" إلى
أخر قسـ  .وىذا النوع مف الخرائط ىو األكثر شيوعا" لسيولتو .
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 -2الخارطة األفقية  :وىي خارطة تنتظـ فييا الوحدات واألقساـ المختمفة مف اليميف إلى اليسار حيث
تكوف األقساـ الرئيسية في اليميف وتتفرع يسارا" لتضـ األقساـ التابعة ليا ،

 -3الخارطة الدائرية  :وىي الخارطة التي تترتب فييا الوحدات عمى شكؿ دائري حيث تتفرع الوحدات
مف مركزىا الذي ىو أعمى وحدة تنظيمية لتنتشر حوؿ ىذا المركز وكمما تبتعد في تفرعيا عف المركز يقؿ

مستواىا التنظيمي .

أنماط التنظيـ :
 -1التنظيـ الرسمي  :وىو التنظيـ المنصوص عميو مف قبؿ اإلدارة والذي يتضمف اإلطار العاـ الذي

تمارس في داخمو جميع الفعاليات  .فيو يمثؿ الييكؿ التنظيمي لممنظمة والعالقات الرسمية التي يضميا

الييكؿ وصالحيات ومسؤوليات األفراد العامميف فيو  .كذلؾ يشمؿ جميع اإلجراءات والقواعد المتخذة بيدؼ
انجاز األعماؿ .

 -2التنظيـ غير الرسمي  :والذي يمثؿ أي خروج عف حدود التنظيـ الرسمي ويتمثؿ بصور العالقات
الطبيعية التي تنشأ بيف األفراد العامميف أثناء العمؿ .

الصالحية ( السمطة ) والمسؤولية :
مفيوـ الصالحية ( :ىي الحؽ في إصدار االوامر والقوة في إجبار اآلخريف عمى تنفيذىا ) .

وتعرؼ أيضا بأنيا  :الحؽ الذي بواسطتو يتمكف الرؤساء مف الحصوؿ عمى امتثاؿ المرؤوسيف لمق اررات .
وتسري الصالحية عادة مف األعمى إلى األسفؿ في الييكؿ التنظيمي وتتناقص كمما اتجينا نحو األسفؿ .

مفيوـ المسؤولية  :ىي ( التزاـ اإلفراد لمقياـ بالواجبات المحددة ليـ باعتبارىـ أعضاء في المنظمة بغض
النظر عف رغباتيـ الخاصة  .وعمى ذلؾ فااللتزاـ ىو أساس المسؤولية) .

وكذلؾ تعرؼ المسؤولية بانيا  ( :التزاـ او تعيد المرؤوس بتنفيذ ما عيد اليو مف واجب مف قبؿ رئيسو ).
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سمات مسؤولية االفراد :
-1

تظير المسؤولية بيف الرئيس والمرؤوس حيث يكوف لمرئيس الحؽ في تكميؼ المرؤوسيف باداء

-2

تختمؼ المسؤوليات باختالؼ نوع التكميؼ الداء الواجبات  ،فيناؾ المسؤولية المستمرة التي تنشأ

واجبات معينة  ،ويكوف المرؤوس بذلؾ مسؤوال" عف اداء تمؾ الواجبات اماـ رئيسو .

نتيجة لتكميؼ المرؤوس باداء واجبات مستمرة  ،والمسؤولية المؤقتة التي تنتيي بانتياء عمؿ محدد

يكمؼ المرؤوس باداءه  ،فمسؤولية مدير المبيعات او المالية او االنتاج مثال" ىي مسؤولية مستمرة

 ،اما مسؤولية رئيس لجنة مؤقتة او المكمؼ باستشارة معينة مثال" تنتيي بانتياء العمؿ لذلؾ فيي
مسؤولية مؤقتة .

-3
-4

المسؤولية ال تفوض كما ىو الحاؿ بالنسبة لمصالحيات .

يختمؼ حجـ المسؤولية باختالؼ حجـ العمؿ الموكؿ لمفرد او حجـ الصالحيات المخولة لو  ،فكمما

انيطت بو اعماال" اكبر حجما"  ،او كمما منح صالحيات اوسع كمما ازدادت مسؤوليتو  ،فمسؤولية

مدير عاـ االنتاج اكبر مف مسؤولية مدير قسـ االنتاج الف حجـ العمؿ وكذلؾ الصالحيات الموكمة

الى المدير العاـ اكبر مف تمؾ التي اوكمت الى مدير القسـ .
مصادر السمطة ( الصالحية ) :

 -1نظرية الصالحية الرسمية .
 -2نظرية قبوؿ الصالحية .

 -3نظرية الصالحية الشخصية
 -1نظرية الصالحية الرسمية  :مصدر السمطة التي يتمتع بيا المدراء مستمدة مف المركز الوظيفي الذي
يشغمونو .

 -2نظرية قبوؿ الصالحية  :مصدر السمطة ىو المرؤوسوف الف مفيوـ الصالحية ىنا ىو انيا العالقة
القائمة بيف األفراد والتي بموجبيا يقبؿ احدىـ ( المرؤوس ) التوجيو الصادر مف الرئيس .

وقبوؿ المرؤوسيف توجيو األوامر إلييـ مف قبؿ شخص أخر يعتبر بمثابة إعطاء صالحية ليذا
الشخص وبالتالي فاف الصالحية بموجب ىده النظرية ال تعتبر حقيقية ما لـ يقبميا المرؤوسوف
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وىذه النظرية وثيقة الصمة بمدرسة السموؾ البشري ( شيستر برنارد ) و ( ماري فوليت )

وغيرىـ ممف أروا أف المصدر الحقيقي لصالحية المدير ىو قبوؿ المرؤوسيف ليذه الصالحية .

 -3نظرية الصالحية الشخصية  :مصدر الصالحية ىو الشخص نفسو  ،فالمرؤوسوف يتأثروف عادة
بكفاءة وخبرة مدرائيـ ويطيعونيـ وينفذوف أوامرىـ وتوجيياتيـ نتيجة لتأثرىـ بيا  ،فكمما تمتع المدير

بميارات وقابميات أكثر منح نفسو صالحيات تجاه اآلخريف واستطاع الحصوؿ عمى تجاوب ا لمرؤوسيف

معو .

المصدر الفعمي والعممي لمصالحية :
إف المصدر الفعمي والعممي لصالحية المدير في الواقع ىو جميع المصادر الثالث أعاله فالمدير لكي
يضمف تنفيذ العمؿ ال بد أف تكوف لو صالحية رسميو واف يحصؿ عمى رضا وقبوؿ المرؤوسيف وعميو

أيضا" أف يتصؼ بالصفات القيادية ليتمكف مف تحقيؽ ىدا التوازف ويجعؿ المرؤوسيف يتجاوبوف معو
وينفذوف أوامره بدوف إجبار .

انواع الصالحيات :

 -1الصالحية الرأسية ( التنفيذية )
 -2الصالحية االستشارية
 -3الصالحية الوظيفية

 -1الصالحية الرأسية :

 تبدأ ىذه الصالحية عادة مف أعمى الييكؿ التنظيمي . -تنتقؿ ىذه الصالحية عف طريؽ التخويؿ إلى األسفؿ عبر تسمسؿ ىرمي خالقة العالقة الرأسية بيف

الرئيس والمرؤوس .

 -مف يتمتع بيذه الصالحية يصبح لو الحؽ في اتخاذ الق اررات واصدار األوامر الخاصة بتنفيذ العمؿ .

 -2الصالحية االستشارية :

 -يحؽ لمف يتمتع بيا تقديـ النصح والمشورة والمساعدة لممدراء التنفيذييف .
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 -ال يحؽ لممدراء االستشارييف إصدار األوامر .

 تظير الحاجة ليذا النوع مف الصالحيات إما النشغاؿ المدراء التنفيذييف بأمور متعددة وعدـ توفرالوقت الالزـ ليـ لمقياـ بتمؾ األمور مما تستدعي الحاجة لالستعانة باالستشارييف  ،أو لعدـ معرفتيـ

جوانب تخصصية معينة ( كالجوانب القانونية واليندسية وغيرىا ) إذ يتـ االستعانة بمستشاريف متخصصيف
بيذه الجوانب .
 -3الصالحية الوظيفية :
 وىي الصالحية التي تتعمؽ بالوظيفة التي يشرؼ عمييا المدير مثؿ مدير المالية يخوؿ الصالحيةليقوـ بموجبيا باإلشراؼ عمى جميع الفعاليات المالية التي يمارسيا القائموف باألعماؿ المحاسبية أينما

وجدوا في المنظمة .

 -يعود السبب في ظيور ىذا النوع مف الصالحيات إما إلى عدـ توفر الخبرات الالزمة لمقياـ بأعماؿ

معينة لدى المدراء في المستويات اإلدارية المختمفة لممنظمة  .أو لرغبة المنظمة في توحيد سياسات معينة

وتوحيد جية اإلشراؼ عمييا والحفاظ عمى عدـ ضياع جوىرىا .
محددات قبوؿ الصالحية:
 -1القبوؿ المبنى عمى الثقة  :بمعنى أنو كمما زاد معدؿ الثقة  ،كمما زاد معدؿ القبوؿ لمسمطة  ،حيث
يقبؿ األفراد االقتراحات مف ذوى الثقة لدييـ .

 - 2القبوؿ المبنى عمى االنتماء  :بمعنى أف اإلداري الذي يستطيع أف ينمى الشعور باالنتماء
بينو وبيف الجماعة مف المرؤوسيف الذيف يشرؼ عمييـ  ،فاف جميع الق اررات التي يصدرىا ىذا

اإلداري تمقى قبوالً أكبر مف جانبيـ .
 -3القبػوؿ بالجػزاءات :

يمجأ بعض اإلدارييف إلى الجزاءات لتحقيؽ طاعة

المرؤوسيف  .وقد تكوف ىذه الجزاءات سمبية أو إيجابية  ،وتشير األولى إلى توقيع العقوبات عمى
مف يخالؼ أوامر الرئيس مف المرؤوسيف  ،أما الثانية فتعنى تطبيؽ نظاـ المكافآت كنوع ف التقدير

لطاعة المرؤوس ألوامر رئيسو .

تنبع السمطات والصالحيات عادة مف الشخص الموجود في قمة التنظيـ نزوال إلى ااالسفؿ  ،فالمدير العاـ
في المنظمة يتمتع بأعمى السمطات والصالحيات  ،في حيف يتمتع مدراء األقساـ في المستوى الثاني مف
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الييكؿ التنظيمي بصالحيات اقؿ مف المدير العاـ ولكنيا اكبر مف تمؾ التي يتمتع بيا مدراء الشعب في

المستوى التنظيمي الثالث وىكذا .
تخويؿ الصالحية :

تخويؿ الصالحية ىو ( منح الغير حؽ التصرؼ واتخاذ الق اررات ).

ويعتبر تخويؿ الصالحية أمر ضروري لقياـ التنظيـ ونشوء الييكؿ التنظيمي وبدونو يصبح الرئيس األعمى
لممنظمة صاحب الصالحية الوحيد ويحتفظ بجميع الصالحيات وبالتالي فاف المنظمة تصبح متكونة مف
قسـ واحد ىو رئيسو ويختفي بذلؾ الييكؿ التنظيمي لممنظمة .

قواعد تخويؿ الصالحيات :

 -1تخوؿ الصالحية مف قبؿ مف يتمتع بيا .
 -2ال تخوؿ الصالحية بكامميا .

 -3تخويؿ الصالحية ال يعني التخمص منيا ( أو التنازؿ عنيا ) .
 -4استرداد الصالحية .

 -5تخوؿ الصالحية بالقدر الالزـ ألداء العمؿ .
 -6تناقص الصالحية عبر الييكؿ التنظيمي كمما اتجينا نحو االسفؿ – ىيكؿ الصالحية

االدارة العميا

االدارة الوسطى
االدارة الدنيا

صالحية واسعة

--------------------

صالحية متوسطة

صالحية ضيقة
نقطة انعداـ الصالحية
شكؿ ىيكؿ الصالحية
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المركزية والالمركزية اإلدارية :

إف قياـ المدير بتخويؿ جزء مف صالحياتو لمرؤوسيو يجعؿ المرؤوسيف مسئوليف إمامو بقدر حجـ
الصالحيات المخولة ليـ  .كما إف ذلؾ ال يعفي المدير مف مسؤولية ىذه الصالحية المخولة ألنو ىو

أيضا" مسئوؿ عف جميع الصالحيات بما فييا تمؾ التي خوليا إلى مرؤوسيو اماـ رئيسو األعمى الذي تسمـ
منو الصالحيات  .وبذلؾ نجد أف الصالحية كمما تخوؿ إلى اآلخريف تخمؽ مسؤولية جديدة إضافة إلى
مسؤولية مف خوليا وىذا ما يطمؽ عميو( المسؤولية المزدوجة ) .

وتختمؼ درجة تخويؿ الصالحية مف مدير ألخر ومف منظمة ألخرى ويخمؽ ىذا االختالؼ مفيومي (

المركزية والالمركزية اإلدارية ) حيث يعبراف عف مدى تركيز الصالحية أو توزيعيا عمى المدراء في

المستويات اإلدارية المختمفة .

تعريؼ المركزية اإلدارية  :ىي تركيز الصالحية وحصرىا في المستويات اإلدارية العميا لممنظمة حيث يتـ
في ىذا المستوى اتخاذ الق اررات .

تعريؼ الالمركزية اإلدارية  :ىي توزيع الصالحية عمى المستويات اإلدارية المختمفة ومنح المدراء حؽ
اتخاذ الق اررات .
مؤشرات مركزية أو المركزية المنظمة :
 -1عندما تزداد عدد الق اررات التي تتخذ في المستويات اإلدارية السفمى فاف المنظمة تتبع الالمركزية
وعندما تقؿ ىذه الق اررات فاف المنظمة تتبع الالمركزية .

 -2عندما تزداد أىمية الق ار ارت التي تتخذ في المستويات الدنيا فاف المنظمة تتبع الالمركزية وبالعكس .
 -3عندما تزداد عدد النشاطات التي تتأثر بق اررات المستويات اإلدارية الدنيا عندىا تكوف المنظمة قد
اتبعت الالمركزية والعكس صحيح .

 -4عندما تقؿ عممية المراجعة المفروضة عمى الق اررات المتخذة في المستويات اإلدارية الدنيا عندىا تكوف
المنظمة قد اتبعت الالمركزية وكمما ازدادت ىذه المراجعة اتجيت المنظمة نحو الالمركزية .
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العوامؿ المؤثرة في إتباع المركزية أو الالمركزية اإلدارية :

 -1أىمية الق اررات  :الق اررات الميمة

-------------

الق اررات األقؿ أىمية -------------

مف صالحيات اإلدارة العميا
تخوؿ إلى المدراء

 -2حجـ المنظمة  :كمما كبر حجـ المنظمة تتجو نحو الالمركزية لمحفاظ عمى الكفاءة اإلدارية في العمؿ
كما مبيف في الشكؿ ادناه ( عالقة حجـ المنظمة بالمركزية والالمركزية ) .

الالمركزية

المركزية

حجـ المنظمة

شكؿ عالقة حجـ المنظمة بالمركزية والالمركزية
 -3كفاءة المرؤوسيف  :تميؿ المنظمة إلى إتباع الالمركزية اإلدارية في حالة توفر المدراء الكفوئيف في
المستويات اإلدارية الدنيا الف تخويؿ المدراء الصالحية يتطمب توافر القادريف منيـ عمى اتخاذ الق اررات
الالزمة وتحمؿ مسؤوليتيا .

 -4المرحمة التي تمر بيا المنظمة  :تتبع المنظمات حديثة التكويف المركزية اإلدارية في عمميا  .وتتجو
نحو الالمركزية كمما استقرت وأرست أسسيا .

 -5مدى توفر األساليب الرقابية  :تتبع الالمركزية كمما زادت كفاءة الرقابة .
 -6تكمفة القرار  :مف أسباب إتباع المركزية أحيانا" ىو التقميؿ مف كمفة القرار وتقميؿ النفقات اإلدارية .
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مزايا وعيوب المركزية والالمركزية اإلدارية :
أ) :مزايا المركزية اإلدارية :

 -1تناسب المنظمات الصغيرة ذات النشاط المحدود التي ال تستوجب التوسع وتخويؿ الصالحيات .
 -2االستفادة مف خبرات المدراء في مستويات اإلدارة العميا عند انجاز العمؿ .

 -3تنمية رجاؿ اإلدارة العميا إداريا"وتييئتيـ إلدارة أي مرفؽ مف مرافؽ العمؿ في المنظمة .
ب)  :عيوب المركزية اإلدارية :

-1البطء في اتخاذ الق اررات .

 -2ال تناسب المنظمات الكبيرة .

 -3ال تعمؿ عمى تنمية المدراء في مستوى اإلدارة الوسطى والسفمى .
ج) :مزايا الالمركزية اإلدارية :

 -1التقميؿ مف األعباء اإلدارية لرجاؿ اإلدارة العميا وفسح المجاؿ ليـ لمقياـ بالمياـ الرئيسية كالتخطيط
والرقابة.

 -2تؤدي إلى اتخاذ الق اررات في موقع تنفيذ العمؿ وبالتالي تحقؽ السرعة في انجاز العمؿ .

 - 3تساعد عمى تنمية المدراء في المستويات اإلدارية المختمفة مف خالؿ منحيـ فرصة التصرؼ وتحمؿ

المسؤولية والمبادرة األمر الذي يجعؿ منيـ مدراء كفوئيف قادريف عمى تولي المراكز الوظيفية اإلدارية

العميا .

 -4إتباع الالمركزية يمكف المدراء في المستويات المختمفة مف اتخاذ الق اررات التي تناسب ظروؼ العمؿ
فيـ أكثر اطالعا" عمييا مف رجاؿ اإلدارة العميا نتيجة لمواكبتيـ ليا .

د)  :عيوب الالمركزية اإلدارية :

 -1ال تناسب المنظمات الصغيرة .
 -2الخوؼ مف اتخاذ ق اررات تخرج عف حدود السياقات الموضوعة مف قبؿ اإلدارة العميا .

33

 -3التفاوت في المستويات اإلدارية المختمفة لممدراء في المنظمة مف حيث كفاءتيـ وخبرتيـ ومدى تحمميـ
المسؤولية ينعكس عمى الق اررات التي يتخذونيا والتي تظير أثارىا عمى المنظمة مف جية وعمى

المتعامميف معيا مف جية أخرى .

العالقات التنظيمية :

يؤثر زيادة أو نقصاف عدد المرؤوسيف الخاضعيف ألشراؼ المدير في عدد العالقات التي تظير سواء كانت

بيف المدير والمرؤوسيف أو ما بيف المرؤوسيف أنفسيـ وكمما زاد عدد المرؤوسيف ازدادت العالقات وتعقدت

مما يؤثر في كفاءة العمؿ مالـ تحدد وتنظـ بالشكؿ الذي يضمف تحقيؽ التنسيؽ بينيا  ،ويعد ( كريكوناس
) أوؿ مف حاوؿ تحميؿ العالقات بيف المدير والمرؤوسيف باستخداـ المعادالت الرياضية في حساب عدد
العالقات الناشئة نتيجة لزيادة عدد المرؤوسيف الخاضعيف ألشراؼ مدير ما  .وكاف ييدؼ بدراساتو

الوصوؿ إلى الحجـ المناسب لنطؽ اإلشراؼ  .وقد توصؿ إلى أف زيادة عدد المرؤوسيف بشكؿ متوالية
حسابية يؤدي إلى زيادة عدد العالقات بيف األفراد بمتوالية ىندسية .

أنواع العالقات بيف الرئيس والمرؤوسيف :

 -1العالقات الفردية المباشرة  :وىي العالقات التي تنشأ بيف الرئيس والمرؤوسيف مباشرة ويكوف عددىا

مساوي لعدد المرؤوسيف  .أي لو فرضنا أف لمرئيس ثالثة مرؤوسيف فأف ىذه العالقات التي تنشأ يكوف
عددىا ثالثة عالقات كما يمي :
 - 1عالقة بيف المدير والمرؤوس األوؿ

 -2عالقة بيف المدير والمرؤوس الثاني

 -3عالقة بيف المدير والمرؤوس الثالث
أي أف :

عدد العالقات = عدد المرؤوسيف
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 -2العالقات الجماعية المباشرة  :وىي العالقات التي تتـ بيف الرئيس وبيف أكثر مف مرؤوس واحد في
وقت واحد .

مثاؿ :

نفترض أف الرئيس ( س ) يشرؼ عمى المرؤوسيف ( أ – ب – ج ) فأف العالقات الجماعية المباشرة التي

تتـ نتيجة الجتماع الرئيس بيـ ىي (  ) 9عالقات وكما يمي :

س مع أ وبحضور ب

س مع أ وبحضور ج
س مع ب وبحضور أ

س مع ب وبحضور ج

س مع ج وبحضور أ

س مع ج وبحضور ب

س مع أ وبحضور ب  -ج
س مع ب وبحضور أ – ب

س مع ج وبحضور أ  -ب
السػمطة االستشارية :

ىي الحؽ في تقديـ النصح واالستشارة ألصحاب السمطة التنفيذية وتكوف غير ممزمة التنفيذ مف قبؿ

اآلخريف.

وىناؾ ثالثة نماذج شائعة االستخداـ في الممارسات اإلدارية المعاصرة ىي :
 -1يمكف أف يتمتع االستشاري بسمطة تزويد المدير التنفيذي بخدمة ما  ،وفى ىذه الحالة يتمتع
االستشاري بسمطة خدميػػة .

 -2يمكف أف يتمتع االستشاري بسمطة تقديـ النصح إلى المدير التنفيذي بخصوص مشاكؿ معينة ،
وفى ىذه الحالة يمارس االستشاري سمطة المشورة أو التوجيو .

 -3يمكف أف يتمتع االستشاري بقدر ىائؿ مف حرية اتخاذ الق اررات بالنسبة لوظيفة معينة  ،وفى ىذه
الحالة يمارس االستشاري السمطة الوظيفية .
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المجاف : Committees

عبارة عف مجموعة مف األفراد المعينيف أو المنتخبيف يعيد إلييـ كجماعة بمسئولية القياـ بعمؿ معيف  ،وقد
تكوف المجنة تنفيذية أو استشارية.

التحفيز و القيادة
التحفيز :
وىي عممية يتـ بيا معرفة احتياجات األفراد العامميف ودوافعيـ ورغباتيـ  ،واختيار الوسائؿ المناسبة لرفع
روحيـ المعنوية وقيادتيـ بالمبادرة والقدوة الحسنة  ،وتوفير المناخ اإلنساني في العمؿ والتأكيد عمى العمؿ

الجماعي  ،واالتصاؿ بيـ واعطاء اإلرشادات والتوجييات والتعميمات  ،واالستماع إلى أرائيـ ومشاكميـ .
الطبيعة البشرية والشخصية :
الشخصية  :ىناؾ تعاريؼ عديدة لمفيوـ الشخصية حيث تعرؼ بانيا ( :ذلؾ التنظيـ المتكامؿ مف

الخصائص المميزة لمفرد والعالقة بيف ىذه الخصائص والتي تساعد الفرد عمى موائمة نفسو مع االخريف

والبيئة مف حولو ).

كما تعرؼ بانيا  (:حاصؿ جمع الصفات المادية والجسدية والعقمية والعاطفية واالجتماعية لمفرد ).
العوامؿ المؤثرة في شخصية الفرد :

 -1العامؿ الوراثي

 -2العامؿ الجغرافي – البيئة
 -3العامؿ االجتماعي  -تكويف األسرة وترتيب الولد في األسرة

 -4مراحؿ نمو الشخصية – الطفولة – المراىقة – النضوج – أي خمؿ يؤدي إلى ظيور الشخصية
المريضة مثؿ الشخصية االنطوائية أو اليستيرية أو العاجزة أو اإلجرامية وغيرىا .
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انواع الحوافز:
 -1األجر.

 -2المكافآت .
 -3المشاركة في اإلرباح .

 -4الرعاية االجتماعية والصحية .
 -5الترقية .

 -6االىتماـ بآراء ومقترحات ومشاكؿ العامميف .

 -7استخداـ أسموب التوجيو بدال" مف أسموب األمر .
الحاجات والدوافع :

الحاجات  :وىي مصدر القوة الدافعة والمحركة لالنساف  ،والحاجة تولد نوع مف التوتر يدفع الفرد الى
احداث سموؾ معيف لمتخفيؼ مف حدة ىذا التوتر  ،وتيدؼ التصرفات السموكية ىذه الى اشباع الحاجات
االنسانية  ،والحاجات بطبيعتيا متجددة فبمجرد اشباع حاجة او حاجات جزئيا" او كميا" تظير حاجات

ورغبات جديدة لدى الفرد  ،وتنقضي حياة الفرد كميا في محاوالت الشباع حاجاتو المختمفة .
الدوافع :
عبارة عف اشياء كامنة في النفس البشرية او قوة داخمية محركة تنبع في داخؿ الفرد وتؤدي الى تصرؼ او
سموؾ يتجو نحو تحقيؽ ىدؼ او اىداؼ تمثؿ حاجات يطمح االنساف الشباعيا  ،فاالنساف عندما يشعر

بالبرد مثال" تنبع في داخمو قوة او دافع يدفعو لموصوؿ الى الدفئ  ،ىذا الدافع يحرؾ الفرد ويجعمو يسمؾ او

يتصرؼ لمحصوؿ عمى الدفئ اما بالبحث عف مالبس اضافية او يقوـ بحركات رياضية او غيرىا  ،وعندما
يحقؽ ىذه الحاجة نجد اف حاجات جديدة تظير مثؿ شعوره بالنعاس او الجوع  ،فكمما تشبع حاجة تظير

حاجات جديدة وىكذا .

ولقد حظي موضوع الدافعية وال يزاؿ باىتماـ بالغ مف قبؿ الباحثيف السموكييف وبخاصة عمماء النفس
والسعي الى معرفة االسباب التي تدفع الفرد الى التصرؼ والسموؾ عمى نحو معيف  ،اف دراسة الدافعية

تعني اساسا" االجابة عف االسئمة االتية  :لماذا يتصرؼ الناس عمى نحو معيف ؟ ولماذا يقدـ االنساف عمى

37

سموؾ معيف ؟ ولماذا نجد موظفيف يكرسوف جيودىـ ووقتيـ لمعمؿ بينما اخروف يبذلوف ادنى مجيود
ممكف ؟ ولماذا نجد موظفا" راضيا" عف عممو ويستمتع بعممو واخر مستاء ويكره عممو ؟ .

وبشكؿ عاـ يمكف تعريؼ الدوافع بانيا ( حاجات او قوى داخمية في الفرد تشكؿ اساسا" لمسموؾ ) .

كما ينظر الى الدافعية عمى انيا (عممية تبدا بوجود نقص او حاجة فسيولوجية او نفسية تنشط وتستحث )
نظريات الدافعية :

اوال"  -نظرية تدرج الحاجات( ماسمو ) :

المقصود بتدرج الحاجات ىو أسبقية الحاجة عمى غيرىا مف الحاجات في وقت معيف ومكاف محدد .

وقد بيف عالـ النفس (ابراىاـ ماسمو ) في نظريتو المشيورة ( سمـ الحاجات ) إف حاجات الفرد باإلمكاف
ترتيبيا عمى شكؿ سمـ فعندما تشبع الحاجات األولية يبحث الفرد عف إشباع الحاجات التي تمييا في التدرج

واذا لـ تشبع الحاجات األساسية الفسيولوجية مثال" فإنيا تبقى ميمة جدا" بالنسبة لو مما يؤدي إلى تأجيؿ

إشباع الحاجات التي تمي الحاجات األولية األساسية .
أنماط الحاجات اإلنسانية:

 -1الحاجات الفسيولوجية األولية  :وىي ضروريات الحياة لمبقاء وحفظ النوع وليا األولوية في اإلشباع
مثؿ الحاجة لمطعاـ والماء واليواء والنوـ والدؼء وما شابو ذلؾ ،

-2

الحاجات االجتماعية والنفسية ( الثانوية )  :وتمثؿ حاجات العقؿ والروح وتنمو وفقا" لمنضج العقمي

لإلنساف مثؿ الحاجة لالنتماء ( االندماج مع الناس ) والتقدير وتحقيؽ الذات والمنافسة والتعامؿ اإلنساني

واالحتراـ وحب السيطرة عمى اآلخريف وغيرىا .

جدوؿ مقارنة بيف الحاجات األولية والحاجات الثانوية

ت

الحاجات الثانوية

الحاجات األولية

1

حاجات مباشرة وواضحة

حاجات أكثر غموضا"

2

تختمؼ وتتنوع بشكؿ محدود مف فرد ألخر

تختمؼ وتتنوع مف فرد آلخر بشكؿ أوسع

3

تعتبر الشغؿ الشاغؿ الرئيسي في البمداف النامية تزداد في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا"
وثقافيا"واجتماعيا"

4

تكتسب مف البيئة المحيطة بالفرد

تولد الحاجات األولية مع الفرد
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وقد صنؼ ماسمو احتياجات الفرد إلى خمسة مستويات عمى شكؿ سمـ كما موضح في الشكؿ ادناه :

تحقيق
انذات
انزاث
احتزاو وتقديز
انذات
االنتًاء وانحاجات اإلنسانية

األياٌ واالستقزار وانضًاٌ

انحاجات انفسيىنىجية األونية

شكؿ سمـ ( ىرـ ) ماسمو لمحاجات
التطبيؽ اإلداري لنظرية (ماسمو):
يمكف لممديريف االستفادة مف مبادئ نظرية ماسمو في دفع الموظفيف وتحفيزىـ لمعمؿ مف خالؿ تعرفيـ

عمى احتياجات األفراد ودرجة إشباعيا ،والتركيز عمى الحاجات غير المشبعة عند اختيار أسموب التحفيز

حتى يكوف لمتحفيز دوره المؤثر في دفع العامميف واستثارتيـ لمعمؿ.
 -فعمى سبيؿ المثاؿ:

إذا الحظ المدير أف اىتماـ المرؤوسيف منصب عمى الحاجات األولية حيث إنو يسعى إلشباعيا بالشكؿ

المطموب فإنو يمكنو أف ينجح في تحفيزىـ لمعمؿ إذا ركز عمى الحوافز المادية بشكمييا اإليجابي والسمبي

(المنح والمنع) لدفعيـ واستثارتيـ لمعمؿ.

أما إذا كاف اىتماـ المرؤوسيف منصباً عمى الحصوؿ عمى تقدير واحتراـ اآلخريف ،فإنو يمكف دفعيـ عف
طريؽ التركيز عمى عوامؿ التقدير واالحتراـ .مثؿ توجيو الشكر والثناء عمى الجيد المبذوؿ واشعارىـ
بأىمية دورىـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
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القيادة
مفيوـ القيادة:
القيادة ىي ( القدرة عمى التأثير في اآلخريف وحفزىـ فػي تحقيؽ أىداؼ معينة ) .
كذلؾ تعرؼ بانيا  (:عممية اجتماعية يسعى مف خالليا القائد لمحصوؿ عمى مشاركة طوعية مف
المرؤوسيف في محاولة لتحقيؽ اىداؼ المنظمة ) .
اما القائد فيو ( الشخص الذي يستطيع أف يؤثر عمى سموؾ العامميف واتجاىاتيـ وافعاليـ في
المنظمة لتحقيؽ ىدؼ معيف ) .

وىذا يعني اف القيادة تتطمب :
أ) وجود شخص قائد .
ب) وجود مجموعة افراد تتـ قيادتيـ .

ج) تتضمف القيادة ممارسة ميارات التاثير .

د) وتستخدـ ىذه الميارات بقصد تحقيؽ ىدؼ .

مصادر قوة  /تاثير القائد :
 -1قوة المكافاة  :وتستند الى ادراؾ المرؤوس باف االمتثاؿ لرغبات الرئيس سيؤدي الى حصولو عمى
عوائد ايجابية معنوية ومادية .

 -2قوة االكراه  /العقاب  :حيث يدرؾ المرؤوس باف عدـ التزامو باوامر وتوجييات الرئيس يمكف اف
تؤدي الى فرض عقوبة عميو .

 -3القوة المشروعة  :وىذا النوع مف القوة يستمد مف المنصب  ،الوظيفة التي يشغميا الرئيس في السمـ
اليرمي لممنظمة .
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 -4قوة الخبرة  :وىي تستند الى المعرفة والخبرة والميارة والقدرة التي يمتمكيا القائد  ،وتوافر ىذه

الميارات في الرئيس سيزيد مف احتراـ المرؤوسيف لو وامتثاليـ لو  ،ويزيد كذلؾ مف احتراـ نظرائو

لو .

 -5قوة االقتداء  /االعجاب  :اي اف المرؤوس يمكف التاثير بو بسبب اعجابو بالرئيس .

الفرؽ بيف القائد والمدير :
ىناؾ اختالؼ واضح بيف مفيوـ المدير التقميدي ومفيوـ القائد  ،وتؤكد االتجاىات الحديثة في
االدارة عمى اف االداري يجب اف يكوف قائدا" ،
فالمدير يستمد سمطتو االدارية مف التنظيـ الرسمي ويفرضيا عمى المرؤوسيف وقد يقبموف عمى
تنفيذىا خوفا" مف الجزاء  ،وينصب اىتمامو عمى زيادة االنتاج وتحسينو وتطويره  ،وينحصر

اىتمامو بالعامميف باعتبارىـ ادوات يمكف التحكـ فييا بما يحقؽ اقصى عائد ممكف  ،اف االىتماـ

بالعمؿ واىماؿ العالقات االنسانية والحاجات المعنوية لالفراد والمغاالة في استخداـ العالقات

الرسمية بيف الرئيس والمرؤوسيف قد يؤدي الى اتساع وتعميؽ الفجوة النفسية بيف المدير وبيف

مرؤوسيو واضعاؼ الصمة بينيما مما يساىـ في انخفاض روح المبادرة وحرية التصرؼ وكذلؾ
انخفاض الكفاءة االنتاجية لمعامميف .

اما القائد فييتـ بالجوانب االنسانية لمرؤوسيو باالضافة الى اىتمامو بتنظيـ العمؿ وتحقيؽ االىداؼ
 ،فيو ينظر الى االفراد نظرة انسانية وليست نظرة اقتصادية ومادية فحسب  ،ويعمؿ عمى اشباع
حاجاتيـ وتحقيؽ رغباتيـ  ،وىو بذلؾ يحصؿ عمى طاعتيـ .

أنماط السموؾ اإلداري:
المقصود بأنماط السموؾ اإلداري ىو األساليب المستخدمة لسموؾ المدراء في تعامميـ مع مرؤوسييـ،

ومف ىذه األنماط :

 -1األنماط القائمة عمى الدافعية  :مف وجية نظر الدوافع يمكف تقسيـ القيادات إلى قيادات
ايجابية وقيادات سمبية ،
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فالقائد االيجابي يركز عمى أسموب استخداـ وسائؿ الثواب والمكافآت المادية والمعنوية
لتحفيز العامميف عمى أداء العمؿ وتحسيف نوعيتو وزيادة كمياتو .

أما القائد السمبي فأنو يركز في أسموبو عمى استخداـ وسائؿ العقاب بأنواعيا ( كالتخويؼ
والتيديد واإلكراه والعقاب ) لدفع العامميف النجاز العمؿ  .وقد يحصؿ القائد السمبي عمى إنتاجية
عالية في األمد القريب ولكف سرعاف ما تنخفض كفاءتيـ اإلنتاجية بسبب ارتفاع معدؿ دوراف

العمؿ والغياب والشكوى وانخفاض روحيـ المعنوية عكس القائد االيجابي الذي قد ال يحصؿ

عمى إنتاجية عالية في األمد القريب ولكنيا تتحسف وتتطور عمى األمد البعيد وذلؾ لقناعة ورضا
العامميف واستقرارىـ في العمؿ وزيادة شعورىـ بالمسؤولية وبالتالي ارتفاع روحيـ المعنوية .

 -2األنماط القائمة عمى السمطة  :كالقائد األوتوقراطي والديمقراطي وغيرىا مف األنماط التي
سيتـ مناقشتيا ضمف موضوع القيادة والتحفيز الحقا.

 -3نمط القيادة ( القائد الميتـ بالعامميف والقائد الميتـ بالعمؿ )  :مف األنماط القيادية
المعروفة في التطبيقات اإلدارية تركيز واىتماـ بعض المدراء بالعامميف أكثر مف اىتماميـ

بالعمؿ أو العكس إذ ييتـ آخروف بالعمؿ أكثر مف العامميف  ،فالفئة األولى مف المدراء تثؽ
بالعامميف وتحترميـ وتفسح ليـ مجاؿ الترقية والتقدـ وتعمؿ عمى تعميؽ العالقات اإلنسانية

وتحاوؿ بناء العمؿ الجماعي  ،وعادة يحصؿ مثؿ ىؤالء المدراء عمى إنتاجية عالية

وخصوصا في المدى البعيد  .أما الفئة الثانية مف المدراء فإنيا تبذؿ جيودا كبيرة مف اجؿ

وضع طرؽ مناسبة لمعمؿ وتعمؿ عمى استغالؿ كؿ أوقاتيـ وطاقاتيـ ومياراتيـ في العمؿ ،

وتستخدـ مختمؼ الوسائؿ والسبؿ مف اجؿ زيادة اإلنتاج وتحسيف نوعيتو وتضحي  ،في

بعض األحياف  ،بالعالقات اإلنسانية مف اجؿ استمرار العمؿ بكفاءة عالية .
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نظريات القيادة:

تفسر نظريات القيادة األسباب التي تجعؿ مف الفرد قائداً ،وتشرح الخصائص التي تميز القائد () leader
عف غيره مف أفراد الجماعة ومف أىـ نظريات القيادة :

(أ) نظرية سمات القائد

The trait Theory

تفترض ىذه النظرية اف االنساف يولد قائدا"( القائد يولد وال يصنع ) وتركز عمى صفات القائد وسماتو
كالصفات الجسدية والشخصية والفكرية ومف بيف ىذه السمات ( القوة البدنية  ،طوؿ القامة  ،الذكاء  ،حب
السيطرة  ،الثقة بالنفس  ،الحيوية  ،النضج العاطفي  ،الدافعية العالية لالنجاز  ،البصيرة النافذة  ،المبادرة

 ،انكار الذات  ،الحسـ  ،وغيرىا )،
(ب) نظرية سموؾ القائد

Behavioral Theory

وتركز عمى السموؾ القيادي لمقائد أثناء تعاممو مع اآلخريف :ىؿ ىو شخص ديمقراطي أـ ديكتاتوري،

وىؿ القائد في سموكو يركز عمى العمؿ )  ( workأـ العامميف ( Workersبافتراض اف سموؾ القائد يؤثر

مباشرة في فاعمية جماعة العمؿ ،

(ج) النظرية الموقفية في القيادة

Situational Theory

وتشير ىذه النظرية إلى أنو ليس ىناؾ سموكا" واحدا" في القيادة يصمح لكؿ زماف ومكاف ،كما أنو ليس

ىناؾ صفات معينة يجب توافرىا في كؿ قائد ليكوف ناجحاً بؿ إف الموقؼ لو أىمية كبيرة في تحديد فعالية

القيادة ( إدارة السجف تحتاج إلى نمط إداري يختمؼ عف إدارة الجامعة مثال ) .
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أنماط أو أساليب القيادة:
ىناؾ عدة انماط قيادية تحدد وفقاً لفمسفة القائد وشخصيتو وخبرتو ونوع التابعيف ،وأىـ ىذه األنماط:
(أ) القائد المنسحب  /التسيبي  :وىو الذي يترؾ االمور دونما تدخؿ فييا  ،وال ييتـ سواء باإلنتاج او
باإلنساف  ،فيو بمثابة المنسحب مف العممية القيادية .

(ب) القائد الميتـ باإلنتاج  :وىو الذي يعطي كؿ اىتمامو لإلنتاج والعمؿ – العمؿ اوال" واخيرا" –
ويعطي ادنى اىتماـ لمعالقات االنسانية .
(ج) القائد االجتماعي  :وىو الذي يعطي كؿ االىتماـ والتركيز عمى الناس ومشاعرىـ والعالقات
االجتماعية  ،وال يعطي اىتماما" يذكر لإلنتاج والعمؿ .

(د) القائد الوسط  :وىو الذي يوجو اىتماما" متوسطا" لكؿ مف االنتاج والناس  ،ولكف ىذا القائد يواجو
حرجا" وصعوبة في الحفاظ عمى التوازف بيف ىذيف البعديف  ،واذا ما واجيتو مشكمة سرعاف ما ضحي
باحد البعديف لصالح االخر.

(ىػ) القائد المثالي  :وىو الذي ييتـ باالنجاز  ،والتفاعؿ والترابط بيف االفراد مما يؤدي الى الثقة
واالحتراـ .
بعض التوصيات المفيدة لكؿ مدير أو قائد:
 .1تقدير العالقات اإلنسانية في العمؿ يرفع مف الروح المعنوية وينعكس إيجاباً عمى االداء
الوظيفي.

 .2االحتراـ والتقدير اإليجابي يدفع العامميف معؾ لزيادة اإلنتاج.
 .3التفيـ التاـ آلراء اآلخريف ومعرفة طباعيـ ىو الطريؽ لنجاح العمؿ.

 .4القيادة واإلدارة ليستا فرض أوامر بؿ تفيـ لممشاكؿ والعمؿ عمى حميا.
 .5اإللماـ بتفاصيؿ وأىداؼ كؿ ميمة لتتمكف مف التوجيو والمتابعة.
 .6عدـ التيرب مف المسؤولية وعدـ تحميؿ أخطائؾ عمى اآلخريف.
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 .7ألقدره عمى النقد البناء الذي يتطمب العقالنية وعدـ إطالؽ العناف لمعواطؼ لتطغى عمى منطؽ
العقؿ.

 .8تحديد الصالحيات والمسؤوليات واختيار مف يناسب الوظائؼ المتوافرة بعيداً عف العالقات
الخاصة.

 .9وضع إجراءات عمؿ مستديمة وواضحة ومتابعة تطبيقيا.

.11

الدقة في تحديد الزمف الالزـ إلنجاز العمؿ واعطاء الوقت الكافي لذلؾ.

االتصال:

يعرؼ االتصاؿ بشكؿ عاـ بأنو ( عممية نقؿ المعمومات مف شخص  /أشخاص إلى أخر /آخروف )  ،وقد

تكوف ىذه المعمومات اراء او افكار او مقترحات او توجييات او اوامر او غيرىا  ،واليدؼ الرئيسي
لالتصاؿ ىو إحداث التفاعؿ والتنسيؽ بيف أعضاء المنظمة .

وعممية االتصاؿ طريؽ ذو اتجاىيف (  ) Two way processأي أف كؿ فرد فػي عممية االتصاؿ ىو
مرسؿ ومستقبؿ لممعمومات التي تتضمنيا ىذه العممية.

وتتكوف عممية االتصاؿ مف مجموعة مف العناصر ىي:
(أ) المرسؿ Sender

(ب) وسيمة االتصاؿ Method of communication

(ج) مستقبؿ الرسالة Receiver

(د) الضوضاء التشويش Noisy

(ىػ)التغذية العكسية Feed – Back
وفيما يمي توضيح مختصر لكؿ عنصر مف ىذه العناصر.
(أ) المرسؿ :ىو الشخص الذي يقوـ بإرساؿ الرسالة إلى شخص آخر ليدؼ معيف وتبدأ عممية االتصاؿ

مف قبؿ المرسؿ بالفكرة  ideaثـ الترميز  encodingأي تحويؿ الفكرة إلى رسالة (كممات  ،صور ،أرقاـ،

إيماءات ).
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(ب) وسيمة ( طريقة /قناة ) االتصاؿ:
ىي الطريقة التي تسمكيا الرسالة حتى تصؿ إلى الطرؼ اآلخر وقد تكوف الوسيمة :اجتماع ،مذكرة داخمية،
تقارير ،مكالمة تمفونية ،تمفزيوف.

(ج) مستقبؿ الرسالة:
وىو الطرؼ ( رئيس /مرؤوس ) الذي يتمقى رسالة المرسؿ والتي يدركيا مف خالؿ حواسو ويقوـ المستقبؿ

فػي ىذه المرحمة بفؾ رموز الرسالة  Decodingأي تحويؿ الرموز إلى أفكار واضحة ( مف خالؿ مقارنتيا

بالمخزوف الذىني مف المعمومات ) ،ومف ثـ االستجابة التي تتمثؿ فػي فيـ أو عدـ فيـ الرسالة وأخي اًر قبوؿ

أو رفض الرسالة.
(د) الضوضاء:

أي شيء يمكف أف يعوؽ االتصاؿ سواء حصمت عمى المرسؿ أو عمى عممية اإلرساؿ أو عمى المستقبؿ

ومف أمثمة الضوضاء :األصوات ،المسافة البعيدة ،سوء الفيـ ،اختالؼ الثقافات.
(ىػ) التغذية العكسية.

ويقصد بيا جميع أنواع ردود األفعاؿ التي يقوـ بيا المستقبؿ ،والتي تمكف المرسؿ مف التصرؼ عمى

أساسيا.

طرؽ ( قنوات /وسائؿ) االتصاؿ :
ىي الواسطة التي تقوـ بنقؿ الرسالة  ،أو المعمومات مف المرسؿ إلى المستقبؿ  ،وأىميا :
 -1المقابالت الشخصية.
 -2االجتماعات العامة .
 -3المؤتمرات .

 -4التقارير والمذكرات والرسائؿ والخطابات .

 -5النشرات والمجالت والصحؼ الداخمية ( التي تصدرىا المنظمة ) .
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 -6الممصقات والصور واألفالـ .

 -7المكالمات الياتفية والبريد االلكتروني واالنترنيت .

عقبات االتصاؿ اإلداري:

 -1الغ ازرة والكثافة الشديدة في المعمومات التي يتطمب مف المستقبؿ استقباليا  ،وفي ىذه الحالة ال
يستطيع المستقبؿ متابعة جميع الحقائؽ ،وقد يخطئ أو قد يتأخر في االستجابة أو يمجا إلى التعميـ  ،أو

تصفية وتنقية المعمومات  .وتواجو المنظمات في العصر الحاضر سيال متدفقا مف المعمومات المختمفة
نتيجة الثورة المعموماتية والثورة التقنية والثورة في وسائؿ االتصاالت ،بحيث تعجز المنظمة وجماعاتيا

وأفرادىا عف التعامؿ مع ىذه المعمومات الكثيفة المتواصمة .

 -2المعوقات الشخصية :

 -ميؿ المستقبؿ نحو تقييـ ( الحكـ عمى ) رسالة المرسؿ قبؿ االستماع إلييا كاممة .

 عدـ إصغاء المستقبؿ بتفيـ  ،فالمستقبؿ يميؿ غالبا إلى تقييـ الرسالة التي يستقبميا مف وجية نظره وفياإلطار المرجعي الخاص بو  .وأما اإلصغاء بدوف فيـ فيو المشكمة الثانية  .ويحدث االتصاؿ مع الفيـ

حينما يرى المستقبؿ الفكرة المعبرة عنيا مف وجية نظر الشخص األخر  ،ومشاعره واطاره المرجعي  ،وىذا

اإلصغاء مع الفيـ يقمؿ مف األسموب الدفاعي لدى المستقبؿ ويزيد مف صحة إدراؾ الرسالة .

 -3اختيار الكممات والعبارات واألسموب بدوف عناية واىتماـ يزيد مف احتماالت حدوث سوء االتصاؿ أو
سوء الفيـ في االتصاؿ.

 -4يتـ نقؿ المعاني بواسطة الكممات والوسائؿ غير المفظية أيضا مثؿ اإليماءات وتعابير الوجو وحركات
الجسـ وغيرىا ،وقد ال تتوافؽ المعاني المنقولة عبر ىذه الوسائؿ المختمفة  ،فإذا ما حدث تناقص بيف
المعنى الذي

ينقمو المتحدث عف طريؽ الحديث والمعنى الذي قد توحيو تعابير وجيو مثال فسيؤدي إلى صعوبة في

االتصاؿ .

 -5معوقات مادية  :وىذه تنشا نتيجة تدخؿ عوامؿ وأمور في البيئة المادية التي يتـ فييا االتصاؿ مثؿ ،
الضوضاء والتشويش في أجيزة االتصاؿ  ،وبعد المسافة بيف المرسؿ والمستقبؿ  ،وعدـ اإلضاءة المناسبة
وغيرىا .
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 -6معوقات تنظيمية  :وتتضمف تمؾ الصعوبات والمشكالت الناشئة عف سياسات المنظمة وىيكميا

التنظيمي ومناخيا التنظيمي وثقافتيا  ،فالمناخ المؤازر والمساند يساعد عمى نجاح عممية االتصاؿ في

حيف أف المناخ ألمنظمي القيري أو ألقسري يؤثر سمبا عمى االتصاؿ .
تطوير االتصاؿ اإلداري( تحسيف فاعمية االتصاؿ ) :

 -1الوضوح :عمى المرسؿ أف يعد الرسالة بشكؿ واضح  ،واف يتجنب استخداـ المفردات والمصطمحات
الغامضة الصعبة .

 -2الشموؿ  :إف تتضمف الرسالة جميع الحقائؽ الالزمة ليفيميا المستقبؿ ويتصرؼ عمى ضوئيا .
 -3اإليجاز :تجنب التكرار واإلطالة غير المبررة .

 -4استخداـ الحقائؽ المحسوسة واالبتعاد عف العموميات واألمور المجردة .
 -5الصدؽ  ،فال فائدة ترجى مف الرسالة غير الصحيحة .
 -6الحرص عمى جذب انتباه المستقبؿ .

 -7عمى المرسؿ أف ينظر إلى أي إيحاءات أو تمميحات أو إشارات مف المستمع لمحصوؿ عمى تغذية
راجعة حتى لو اضطر إلى توجيو األسئمة إليو .

 -8اإلصغاء الفعاؿ مف جانب المستقبؿ .

 -9المتابعة مف قبؿ المرسؿ ليتأكد أف المستقبؿ فيـ المعنى المقصود مف الرسالة .

 -11تنظيـ تدفؽ المعمومات وارساليا بالقدر األمثؿ وتجنب الزيادة الكبيرة في مقدار المعمومات المرسمة
إلى المستقبؿ .

 -11التعاطؼ  :عمى الفرد أف يحاوؿ أف يضع نفسو في مكاف وموقؼ الطرؼ األخر ويدرؾ وجية نظره
ومشاعره .

 -12مناقشة المشكالت فو ار .

 -13اختيار واسطة االتصاؿ المناسبة .
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وظيفة الرقابة
 مفيوـ الرقابة  :تمثؿ إحدى الوظائؼ اإلدارية وىي عبارة عف عممية تقييـ النشاط اإلداري الفعميلمتنظيـ ومقارنتو بالنشاط اإلداري المخطط  ،ومف ثـ تحديد االنحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ
ما يمزـ لمعالجة االنحرافات .

أىمية الرقابة  :الرقابة اإلدارية ميمة وضرورية لعدة أسباب اىميا :
(أ) منع حدوث األخطاء.

(ب) التأكد مف حسف سير العمؿ.
(ج) لتشجيع النجاح اإلداري

مبادئ الرقابة :

 -1مبدأ حتمية الرقابة  :اي اف الرقابة ضرورية لجميع مراحؿ انجاز االعماؿ .
 -2مبدأ المعايير الرقابية  :ال يتحقؽ النجاح ألي نظاـ رقابي دوف اف تضع االدارة معايير رقابية

تستخدـ كمقاييس لقياس مدى نجاح االدارة في ادائيا لمتعرؼ مف خالليا عمى االنحرافات تمييدا"

لتصحيحيا .

 -3مبدأ االستثناء  :تزداد فاعمية الرقابة كمما وجو المدراء اىتماميـ الى االنحرافات الحاصمة قياسا"

بالنتائج المتوقعة واعتمادا" عمى التقدير المخطط  ،وكذلؾ اذا تخمصوا مف تمؾ االعماؿ التي يمكف

جعميا اعتيادية ( روتينية ) بالسياسات واالجراءات الموضوعة  ،حتى يستطيعوا توجيو جيودىـ

الى الحاالت االستثنائية .

 -4مبدأ المرونة  :اي جعؿ النظاـ واالساليب في المنظمة قادرة عمى مواجية المتغيرات والتطورات
دوف احداث تعديالت اساسية يترتب عمييا اعادة النظر بما سبؽ تصميمو بشكؿ كمي .

 -5مبدأ تكامؿ التقارير  :لكي تؤدي التقارير المرفوعة مف الجياز الرقابي الى االدارة فائدة ومغزى ،
يجب اف تكوف جميع االرقاـ واالحصاءات والتعميقات المثبتة فييا وحدة واحدة متكاممة حتى يمكف

لقارئ التقرير اف يستوعب الصورة الصحيحة والكاممة لألمور الجارية .
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 -6مبدأ االرتباط  :بسبب الترابط والعالقة المتداخمة ما بيف جميع الوظائؼ االدارية فاف اي ضعؼ او
خمؿ في احدى ىذه الوظائؼ فاف اثر ذلؾ سينعكس بالضرورة عمى وظيفة الرقابة  ،ولمتاكيد ليس

ىناؾ رقابة بدوف تخطيط .

 -7مبدأ الحساسية تجاه االنحرافات  :يتعرض ىذا المبدأ لحالة الشعور واالحساس المسبؽ بحصوؿ
االنحرافات وما يترتب عميو مف اعتماد الجيد المطموب وبالسرعة والدقة المناسبة في معالجة ىذه
االنحرافات عند اكتشافيا .

 تصنيؼ ( أنواع ) الرقابة  :يمكف تصنيؼ الرقابة حسب أسس عدة أىميا كما ىو مبيف فػي الجدوؿ:األنواع

األساس

 -1الرقابة المسبقة (الوقائية /إاليجابية )
الزم ػػف

 -2الرقابة الجارية ( المالزمة  /أثناء التنفيذ )
 -3الرقابة الالحقة ( بعد التنفيذ )
 -4نظاـ الرقابة المتعددة

 -1الرقابة الداخمية ( قسـ ضمف الييكؿ التنظيمي لممنظمة
) :مثؿ جياز التدقيؽ والرقابة الداخمية .

 -2الرقابة الخارجية ( رقابة مف جية خارجية) مثؿ :
أ -الرقابة المالية  :تمارسو اجيزة مختصة بشكؿ
الجية التي مصدر
الرقابة (تقوـ بيا )

مركزي ( مثؿ ديواف الرقابة المالية ).

ب -الرقابة القضائية  :وتمارسيا السمطات القضائية
عمى االعماؿ االدارية .

ت -الرقابة االدارية  :وىذا النوع مف الرقابة تمارسو
االدارة عمى ذاتيا  ،ويكوف ىناؾ في العادة جياز

اداري مركزي عمى مستوى الدولة تجري عف طريقو

مراقبة مدى تنفيذ والت ازـ الجياز االداري ككؿ بتنفيذ
القوانيف واقتراح سبؿ تحسينيا .
التنظيـ الرقابي

 -1الرقابة المفاجئة.
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 -2الرقابة الدورية

 -3الرقابة المستمرة
 -1الرقابة التنظيمية  :ىي تمؾ الرقابة التي تتمثؿ في
خطوات الرقابة المختمفة التي تضعيا المنظمة مف

اجؿ ضماف تحقيؽ اىدافيا المرسومة .

 -2الرقابة االجتماعية  :ىي تمؾ الرقابة التي تعنى
الرقابة مف حيث
جية االىتماـ

باالعراؼ والتقاليد والمفاىيـ السائدة في المجتمع

الذي تقع بضمنو المنظمة االدارية  ،وىذه الرقابة
تكشؼ عف السموؾ العاـ لالفراد وفؽ معايير معينة
يحكميا الديف والتاريخ والتراث والثقافة السائدة في

المجتمع .

 -3الرقابة الذاتية  :وىي تمؾ الرقابة التي تنبع مف ذات
الفرد .

الرقابة الداخمية والخارجية  :تصنؼ الرقابة مف ناحية المصدر إلى :
الرقابة الداخمية :

وىي التي تقوـ بيا إدارة المنظمة وتتبع إلى قسـ خاص في المنظمة مثؿ قسـ التدقيؽ والرقابة الداخمية ،
ويمنح ىذا القسـ عادة استقاللية عف اإلدارات واألقساـ األخرى لضماف عدـ التأثير في أعمالو ،

وتتمخص أىـ واجباتو بما يمي :

 -1تقييـ أوجو الرقابة في مختمؼ نشاطات المنظمة .
 -2فحص مدى تطابؽ نشاطات المنظمة مع السياسات واإلجراءات الموضوعة .
 -3المحافظة عمى أصوؿ المنظمة ومنع التالعب بيا .

 -4تقييـ درجة كفاءة األداء اإلداري بما فيو االقتصاد والكفاية في استخداـ الموارد .
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الرقابة الخارجية :
وىي التي تقوـ بيا جيات خارج المنظمة لضماف سير العمؿ بشكؿ جيد مثال االعتماد عمى مدقؽ خارجي

لمتدقيؽ عمى العمميات المحاسبية أو الرقابة المالية  ،وقد تكوف رقابة قضائية أو إدارية:
الرقابة المالية :

تستخدـ الرقابة لمتحقؽ مف أف ما يحدث فعال يطابؽ الخطة الموضوعة  ،ولمتعرؼ عمى

االنحرافات التي قد تظير خالؿ التنفيذ  ،ومعرفة أسبابيا  ،وتحديد المسؤوليف عنيا  ،بيدؼ تالفييا في
الوقت المناسب  ،والعمؿ قدر اإلمكاف عمى عدـ تكرارىا أو الحد منيا مستقبال ،
وتعنى الرقابة المالية بمراجعة العمميات المالية التي تمت في الماضي والحاضر أوال بأوؿ  ،كما تعنى

بمراجعة المصروفات واإليرادات خالؿ استثمارىا واستردادىا باستمرار لمتحقؽ مف أف تدفؽ األمواؿ النقدية

يتـ طبقا لمخطة ممثمة في الموازنات النقدية  ،واف االنحرافات قد عولجت أسبابيا في الوقت المناسب حتى
تسير المنشاة بنجاح مف الناحية المالية دوف صعوبات  ،واف يحسف استثمار األمواؿ لموصوؿ إلى اكبر

كفاية ،،

ويتضح مما تقدـ آنفا وجود عالقة وترابط قوييف بيف التخطيط المالي والرقابة المالية  ،إذ ال يحقؽ التخطيط
المالي أىدافو ما لـ يكف قد اقترف بنظاـ رقابة فعاؿ وكفوء  ،كما أف الرقابة المالية تكوف غير مجدية إذا لـ

تستند إلى خطط موضوعة سمفا لمقارنة النتائج الفعمية مع ما ىو مخطط  ،وتحديد االنحرافات والعمؿ عمى
معالجتيا وتالفييا مستقبال .

أدوات و أساليب الرقابة :

 -1األساليب التقميدية لمرقابة  :ويشمؿ عدة أنواع مف األساليب مثؿ  ،التقارير  ،المالحظة
الشخصية،

نقطة التعادؿ  ،الموازنات وتشمؿ ( موازنة المصروفات واإليرادات  ،الموازنة النقدية  ،المركز
المالي التقديري ) .
 -2األساليب المتخصصة لمرقابة  :ويشمؿ  :خرائط مراقبة الجودة ( خرائط المدى و خرائط الوسط ) ،
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خريطة جانت  ،أسموب بيرت لتقييـ المشروعات وتحديد المسار الحرج  ،أساليب

مراقبة المخزوف .

تحسيف فاعمية الرقابة  :أف أي نظاـ رقابي ال يعد جيدا أو فعاال إال إذا احتوى عمى مجموعة خصائص
منيا :

 -1المالئمة مع طبيعة نشاط المنظمة وحجميا .

 -2أف يكوف نظاـ الرقابة اقتصادي ( التوازف ما بيف التكاليؼ والمردود ) .
 -3المرونة ( إمكانية مواجية التغيرات أو الظروؼ غير المتوقعة ) .
 -4السيولة والبساطة والوضوح .

 -5االستم اررية ( العمؿ الرقابي ال يتوقؼ عند حد معيف فيو عمؿ دائـ ومستمر وتوقفو يعني ضياع
المنظمة .

 -6الموضوعية وامكانية التطبيؽ .
 -7استباؽ األحداث والتنبؤ بيا ( القدرة عمى التنبؤ بالظروؼ والمتغيرات المستقبمية لالستعداد لمواجيتيا
ومحاولة منع حدوث االنحرافات ) .

 -8سرعة إظيار االنحرافات وامكانية النظاـ عمى تصحيح االنحرافات .
 -9انسجاـ النظاـ الرقابي مع الييكؿ التنظيمي .

 -11كفاءة النظاـ الرقابي في إعطاء معمومات مفيدة ومفيومة .
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وظائف المنشأة
تعرؼ وظائؼ المنظمة بانيا وظائؼ متخصصة تمارس في المنظمة كالشراء والخزف واالنتاج والتسويؽ

والمالية واالفراد والعالقات العامة .
اوال"  :ادارة االنتاج :

يعد االنتاج عممية ووظيفة اقتصادية مف وظائؼ المنظمة  ،ويعرؼ االنتاج بانو  ( :الحصوؿ عمى عوامؿ

االنتاج واستخداميا مف اجؿ صناعة سمعة جديدة او تقديـ خدمة معينة ) .

تخطيط االنتاج  :وىي الوظيفة المسؤولة عف اعداد خطة العمؿ داخؿ المصنع  ،وىي التي تحدد اىداؼ
االنتاج واالعماؿ المطموب تنفيذىا واالمكانيات الواجب استخداميا لتنفيذ ىذه االعماؿ مع اعداد جدوؿ

زمني لمتنفيذ .

انشاء المصنع  :اوؿ خطوة في تأسيس المصنع ىي فكرة او مقترح انشاء المصنع  ،اال اف الفكرة وحدىا

ليست كافية في عممية االنشاء وانما تتطمب دراسة نواحي عديدة لكي تشكؿ اساسا" صحيحا" لتأسيس
المصنع ونجاحو في المستقبؿ .

الترتيب الداخمي لممصنع  :اليدؼ مف ترتيب المصنع ىو ايجاد نظاـ انتاجي متكامؿ يمبي متطمبات حجـ
وجودة السمع المطموب انتاجيا وضمف حدود اقتصاديات المصنع وبما يساىـ في تحقيؽ ادنى كمفة

لإلنتاج.

دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع  :يعتبر االعداد لممشاريع االقتصادية مف اىـ الخطوات لنجاح ىذه

المشاريع ،

حيث اف التخطيط السميـ لممشاريع يضمف مدى نجاح وفاعمية ىذه المشاريع  ،باإلضافة الى العائد

المادي الجيد المتوقع مف ىذه المشاريع  ،لذا وقبؿ البدء باي مشروع اقتصادي ينبغي عمؿ دراسة جدوى
اقتصادية لو .
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ودراسة الجدوى ىي عبارة عف عممية جمع المعمومات عف مشروع مقترح ومف ثـ تحميميا لمعرفة امكانية

تنفيذه  ،وتقميؿ المخاطر المحتممة  ،والتاكد مف ربحيتو  ،كما يتطمب عمؿ دراسة لمسوؽ المحمي مف حيث

احتياجاتو ومتطمباتو لمعرفة مدى نجاح المشروع المقترح .

لذا فاف دراسة الجدوى تتطمب :
 -1دراسة السوؽ.

 -2الدراسة الفنية لممشروع .
 -3الدراسة االقتصادية لممشروع .

الرقابة عمى االنتاج  :لتحقيؽ االىداؼ االنتاجية بكفاءة وفاعمية ينبغي اف تتوفر رقابة فعالة عمى

عمميات التنفيذ لغرض التأكد مف انيا تتـ حسب الجداوؿ الموضوعة وادخاؿ التعديالت الالزمة
عمى الخطة اف تطمب االمر ذلؾ  ،وتحديد االنحرافات واسبابيا والمسؤوليف عنيا لمعمؿ عمى

معالجتيا في الوقت المناسب وتالفييا مستقبال"  ،وتتطمب الرقابة الفعالة عمى االنتاج سيال" متدفقا"

مف المعمومات بشاف مجرى العمؿ والتقدـ في العمميات الصناعية واسباب تأخرىا عف الخطة

الموضوعة حتى تتمكف االدارة مف اتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة مف ناحية وتجنب ىذه

المشاكؿ في الخطط المستقبمية مف ناحية اخرى .

ثانيا" :إدارة التسويؽ :
مفيوـ التسويؽ  :التسويؽ ىو تنفيذ أنشطة المشروع المختمفة التي تيدؼ إلى توجيو تدفؽ السمع و

الخدمات مف المنتج إلى المستيمؾ أو المستخدـ".

و يعرؼ التسويؽ أيضا عمى انو (عممية اقتصادية ،اجتماعية و ثقافية ىدفيا تمبية حاجات المستيمكيف

لمنتجات و خدمات مقبولة و بأسعار مقبولة ) .
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أىداؼ التسويؽ :يقصد بأىداؼ التسويؽ النتائج النيائية التي ترغب المؤسسة في تحقيقيا مف خالؿ نشاط

إدارة التسويؽ ،ولممؤسسات االقتصادية عمى اختالؼ طبيعتيا ثالث أىداؼ إستراتيجية تشترؾ في
تحقيقيا مختمؼ أنشطة المؤسسة ،و ىذه األىداؼ ىي ( :الربػح ،النمػو ،البقػاء ) .

-Iىدؼ الربح :يأتي في مقدمة أىداؼ المؤسسة االقتصادية تعظيـ أرباحيا ،غير أف حرية المؤسسة في

واقع االمر محددة في ىذا المجاؿ ،إذ توجد قيود تحوؿ دوف إمكانية تحقيؽ ربح أعظـ كتصرفات المنافسيف
و الرقابة الحكومية عمى األسعار ،و التشريعات وغيرىا.

 -2ىدؼ النمو :يساىـ التسويؽ في تحقيؽ ىدؼ النمو مف خالؿ التوسع عف طريؽ زيادة حجـ المبيعات
الذي يتأتى بزيادة حصة المؤسسة مف حجـ السوؽ أو غزو أسواؽ جديدة،
 -3ىدؼ البقاء :يعتبر بقاء المؤسسة واستمرار نشاطيا في السوؽ ىدؼ رئيسي يشترؾ في تحقيقو جميع
أقساـ ووحدات المؤسسة ،و يقوـ نشاط التسويؽ بدور حيوي في تحقيقو ،و البد إلدارة التسويؽ مف أف
تدرؾ ىذه الحقيقة و تقتنع بيا.

فعاليات التسويؽ  :لكي تستطيع إدارة التسويؽ أداء نشاطاتيا بكفاءة وفاعمية  ،فالبد ليا أف تقوـ بمجموعة

مف الوظائؼ أىميا :
 -1البيع

 -2اإلعالف
 -3ترويج المبيعات
 -4النقؿ

 -5الخزف
 -6تخطيط البضاعة
 -7تمويؿ التسويؽ

 -8أبحاث التسويؽ
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المنشآت التسويقية  :عبارة عف مجموعة مف الوسطاء تقوـ بتداوؿ السمع والخدمات بيف مراكز اإلنتاج (
المنتجيف ) والمستيمكيف  ،وتنقسـ المنشآت التسويقية إلى قسميف ىما :

 -1منشآت تجارة الجممة :يتضمف نشاط تجارة الجممة العمميات التي يقوـ بأدائيا جميع الوسطاء
والمنتجيف عمى اختالؼ أنواعيـ  ،في سبيؿ الحصوؿ عمى السمع مف مصادر إنتاجيا  ،ومف ثـ

القياـ بتوزيعيا عمى متاجر التجزئة أو عمى المستيمكيف الصناعييف  ،وعميو تعد تجارة الجممة
الحمقة الميمة مف سمسمة حمقات التسويؽ المتكامؿ .

 -2منشآت تجارة التجزئة  :وتشمؿ العمميات المتعمقة بالبيع لممستيمؾ النيائي  .سواء قاـ البائع أصال
بصنع السمعة المبيعة أو بشرائيا معدة لمبيع .

ثالثا"  :ادارة الموارد البشرية :
كاف دور ادارة الموارد البشرية مقتصرا" عمى حفظ السجالت حتى عاـ  ، 1961وكذلؾ تخزيف البيانات

الخاصة بمؤىالت العامميف  ،وبعد عاـ  1964تطور دور ىذه االدارة  ،واصبح يتضمف متغيرات اخرى
مثؿ حقوؽ االفراد والسالمة العمالية وتدريب العامميف وتنمية مياراتيـ  ،ووضع نظاـ اجور عادلة ،

والتركيز عمى الجوانب االنسانية .
ومف مياـ ادارة الموارد البشرية :

 -1تخطيط الموارد البشرية  :وىو التحديد الكمي والنوعي لمعامميف المطموب توفيرىـ خالؿ فترة محددة،
وتقوـ ادارة االفراد بيذه الوظيفة لغرض التييؤ لتوفير العامميف باألعداد والنوعيات المطموبة لمقياـ
بالعمميات االنتاجية والخدمية كما ىو مخطط ليا .

-2تحميؿ وتوصيؼ الوظائؼ  :وتعني تحديد معالـ كؿ وظيفة مف الوظائؼ الموجودة في المنظمة مف
حيث واجباتيا ومسؤولياتيا وصالحياتيا والظروؼ المحيطة بيا  ،والشروط التي يجب اف تتوفر في
مف يشغميا واية امور اخرى ليا صمة بمواصفات الوظيفة .

 -3اختيار وتعييف العامميف  :وتعني تحديد المؤىالت التي تتناسب واىداؼ المنظمة مف االفراد

المؤىميف الذيف تـ اختيار طمباتيـ لمتوظيؼ في المنظمة  ،وتقع مسؤولية وضع سياسة االختيار

ضمف صالحية ادارة االفراد التي تقوـ بوضع سياسة تتناسب واىداؼ المنظمة .
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-4تقويـ اداء االفراد  :تتولى ادارة االفراد ميمة وضع معايير ومقاييس لتقويـ اداء العامميف  ،وتكوف نتائج
التقويـ اساسا" التخاذ الق اررات المتعمقة بالزيادات في الرواتب واالجور ومنح العالوات والترفيع ومنح
الحوافز وفرض العقوبات .

رابعا" :االدارة المالية  :ىي إحدى وظائؼ المنظمة األساسية  ،وىي وظيفة ضرورية  ،فتوفير األمواؿ
ضروري وميـ منذ تأسيس المنظمة وحتى أخر لحظة في حياتيا .
وظائؼ االدارة المالية :

 -1التخطيط المالي  :ويقصد بو التنبؤ مقدما بنواحي النشاط المالي الضرورية بما يساعد عمى تفادي
الضياع .

 -2الرقابة المالية  :التحقؽ مف أف ما يحدث فعال يطابؽ الخطة الموضوعة .
 -3الحصوؿ عمى األمواؿ .
 -4استثمار األمواؿ .

 -5مواجية المشاكؿ المالية التي قد تعترض العمؿ .
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بعض مصطمحات مادة االدارة
Administration
Management as science
Fields management
Public sector
Economic sector
Business administration
Bureaucracy
Behavioral approach
Effective leadership
Human relationship movement
Strategic planning
Tactical planning
Operational planning
Long range planning
Medium range planning
Short term planning
Production planning
Marketing planning
Financial planning
Human resources planning
Committees
The trait theory
Behavioral theory
Situational theory
Dictator leadership
Democratic leadership
Sender
Method of communication
Receiver
Noise
Feed back
Idea
Controlling
Safety
Information
Chose
Environment
Compensation
Organization
Unit
Objectives
Organizational level

االداسة
االداسة كعهى
يجبالث االداسة
انقطبع انعبو
انقطبع االقتصبدي
اداسة االعًبل
 اننًىرج انبيشوقشاطي- انبيشوقشاطيت
انًنهج انسهىكي
انقيبدة انفعبنت
حشكت انعالقبث االنسبنيت
انتخطيط االستشاتيجي
انتخطيط انتكتيكي
انتخطيط انتشغيهي
انتخطيط طىيم االيذ
انتخطيط يتىسط االيذ
انتخطيط قصيش االيذ
تخطيط االنتبج
تخطيط انتسىيق
انتخطيط انًبني
تخطيط انقىي انعبيهت
ٌنجب
نظشيت انسًبث
نظشيت انسهىك
نظشيت انًىقف
انقيبدة انذكتبتىسيت
انقيبدة انذيًىقشاطيت
يشسم
وسيهت اتصبل
 يستقبم- يستهى
 تشىيش- ضىضبء
تغزيت عكسيت
فكشة
سقببت
ٌايب
يعهىيبث
اختيبس
بيئت
تعىيض
ينظًت
وحذة
اهذاف
انًستىي انتنظيًي
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مت حبمد اهلل
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