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 المحاضرة االولى

 

 ؟ باإلدارة ٌقصد اوال :ـ ماذا

 فقد .فرض من وألكثر مجال من أكثر إدارة فً العملٌة الحٌاة فً تستخدم قد    " Management"ان كلمة

 ٌتخذون الذٌن (مإسسة أو شركة أو بنك) منظمة أي فً ضاءاألع هإالء إلى بها لٌشٌر منا البعض ٌستخدمها

 هذا اآلخر البعض ٌستخدم وقد المنظمة، هذه تمارسها التً المختلفة واألعمال باألنشطة المتعلقة القرارات

 والبحوث النظرٌات خالل من السنوات عبر تراكم الذي المعرفة من الصرح ذلك به لٌقصد اإلصالح

 نفس ٌستخدم قد وأخٌرا   .المدٌرٌن من للممارسٌن العملٌة والخبرات التجارب وكذلك ، العملٌة والدراسات

 علم مثل ، االجتماعٌة العلوم فً المعرفة فروع من الفرع ذلك إلى لٌشٌر البعض جانب من االصطالح

 الباحثون هب وٌهتم ، والعاهد الجامعات فً اآلن تدرٌسه ٌتم والذي ، وؼٌرها النفس وعلم واالجتماع االقتصاد

 أؼراضا   تحقق "اإلدارة" لكلمة المتنوعة االستخدامات تلك أن من وبالرؼم . سواء حد على والممارسون

 ٌحدد الذي النحو على اإلدارة تعرٌؾ بصدد هنا ولكننا ، العملٌة الناحٌة من صحٌحة جمٌعا   أنها إال ، مختلفة

 بناء فً ٌساهمون الذٌن أو ٌمارسونها الذٌن ءهإال عن النظر بؽض العلمٌة والعملٌة وأبعادها طبٌعتها

 ٌكون ولن ، لإلدارة علٌه متفق واحد تعرٌؾ اآلن حتى هناك ٌوجد ال  ، األمر حقٌقة وفً . ومبادبها نظرٌاتها

 نتٌجة المنظمات دور فً المستمر التؽٌر وبسبب ، ناحٌة من النظر ووجهات االهتمامات تعدد بسبب كذلك

 الكتابات بدأت منذ لإلدارة القصٌرة الجمل تعرٌفات تعدد من وبالرؼم . المحٌطة البٌبة فً المستمر للتؽٌر

 لمثل طوٌلة قابمة سرد على البداٌة فً ٌركز الذي االتجاه إلى نمٌل ال فإننا ، القرن هذا بداٌة فً حولها العلمٌة

 اآلونة فً قبوال   التعرٌفات هذه اكثر إلى اإلشارة إلى ٌمٌل الذي الحدٌث االتجاه نفضل ولكننا .التعرٌفات هذه

 .لإلدارة الممارسٌن أو الباحثٌن قبل من سواء األخٌرة

اد  ١ٔ١ٔ فولٌت باركر مارى به ساهمت التً تلك لإلدارة انتشارا   التعرٌفات أكثر فإن تقدم ما ضوء وفً

 عرفت االدارة على انها 

 جوهر على ركز أنه إال التعرٌؾ هذا بساطة من رؼموبال ،"اآلخرٌن خالل من األشٌاء تحقٌق فن هً اإلدارة"

  .اإلدارة

 العملٌة تلك" بؤنها اإلدارة ٌصؾ والذي  هوزمالب  لدونٌللى التعرٌؾ ذلك لإلدارة المعاصرة التعرٌفات ومن

 بها ٌقوم التً واألعمال األنشطة لتنسٌق أشخاص عدة أو واحد شخص خالل من بها  القٌام ٌتم التً

 ."واحد فرد بواسطة إنجازها ٌمكن ال معٌنة نتائج تحقٌق بغرض اآلخرون

 المستمر الوضع أو العملٌة تلك "أنها على اإلدارة فً نفكر أن المفٌد نم وستٌرنز أنه الداج من كل وٌرى 

 وتتطلب منتظمة بطرٌقة بها القٌام ٌتم بالتالً األنشطة هذه وأن .منظمة أي فً والمهام باألنشطة والمرتبط

                      .المنظمة هذه فً األعضاء باقً توقعات مع ومنسقة واضحة بطرٌقة وإدارتها تنظٌمها دٌرٌنالم من
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 معٌنة بٌئة وصٌانة بتصمٌم الخاصة العملٌة تلك :هً اإلدارة فإن Kontzوكونت واٌرتٌش من كل رأي وفً

 ."تارةمخ أهداف إلنجاز وذلك بكفاءة – كفرٌق – معا   األفراد فٌها ٌعمل

 لإلدارة Functional Approach ٌقر والذي تعرٌفهم فً ٌركزون الذٌن هإالء مع Holtهولت  ٌتفق وأخٌرا  

 والرقابة والقٌادة والتنظٌم بالتخطٌط المتعلقة العملٌة تلك" :هً اإلدارة بؤن صراحة الوظٌفً المدخل على

 وجهة أن واضح هو وكما ."معٌنة تنظٌمٌة ٌئةب فً والمعلومات والمالٌة والمادٌة البشرٌة الموارد من لكل

 اإلدارة تعرٌؾ فً الحدٌثة النظر

 :التالٌة الرئٌسٌة الجوانب على تركز

 .والرقابة والقٌادة  والتنظٌم التخطٌط على تنطوي متكاملة  Process  ٌةعمل هً اإلدارة -

 · .التنظٌمٌة البٌبات أو المنظمات من نوع أن على تطبٌقها ٌمكن اإلدارة -

 .معلومات أو مادٌة أو بشرٌة· كانت سواء المنظمة فً المستخدمة الموارد كافة على تنصب اإلدارة -

 · .المنظمة إلٌها تسعى التً واألهداؾ الؽاٌات لتحقٌق الزمة اإلدارة -

 عملٌة شكل فً ٌتجسد ذهنٌة طبٌعة ذو إنسانً نشاط هً اإلدارة أن نستخلص أن ٌمكن سبق ما ضوء وفً

 أهداؾ لتحقٌق الالزمة البشرٌة وؼٌر البشرٌة الموارد لكافة والرقابة والتوجٌه والتنظٌم التخطٌط من متكاملة

 طبٌعتها تعكس التً الربٌسٌة األبعاد تحدٌد ضرورة إلى لإلدارة المفهوم هذا وٌقودنا .وفاعلٌة بكفاءة منظمة أي

 :التالً النحو على وذلك العملً التطبٌق فً

 نشاط ولكنها والمهام لألعمال نشاطا  تنفٌذٌا   تعتبر وال منظور، أو ملموس ؼٌر ذهنً نشاط هً اإلدارة -ٔ

 .اآلخرٌن طرٌق عن األعمال والمهام تنفٌذ على ٌقوم إنسانً

 .والرقابة والقٌادة والتنظٌم والتوجٌه التخطٌط من المتكاملة العملٌة تلك على اإلدارة تنطوي  -ٕ

 )سٌاسً، نشاطها وطبٌعة اختالؾ أحجامها على نظٌماتالت أنواع كافة فً اإلدارة ممارسة ٌمكن -ٖ

 الخ( ...،دٌنً عسكري اجتماعً، اقتصادي،

 .بالفرد ولٌس بالجماعة اإلدارة ترتبط -ٗ

 وفاعلٌة بكفاءة محددة أهداؾ تحقٌق على الجماعة اإلدارة تساعد -٘
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 اهمٌة االدارة 

ؽٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة اصبحت االدارة الناجحة فً الوقت الحاضر ضرورة ملحة بسبب الت

فً دٌد من الظواهر والمتؽٌرات والتطورات بع اهمٌة االدارة نتٌجة ظهور العواالجتماعٌة والتكنلوجٌة  وت

مجاالت الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة ، والبد لنا منذ البداٌة ان نوضح ان ظهور االدارة كان سببه الربٌس 

ن تطورات وسنعرض فٌما ٌلً اهم التؽٌرات التً كانت بمثابة  العوامل هو الثورة الصناعٌة  وما تبعها م

 التً ادت  الى ابراز اهمٌة االدارة كعنصر حٌوي وفعال فً نجاح االعمال ومن بٌن هذه المتؽٌرات :

 كبر حجم المشروعات  -1

مع بدء كبر حجم المنظمات وزٌادة القوى العاملة فٌها وتوسعها وتنوع انتاجها ، اصبح من 

الضروري تنسٌق الجهود وتوجٌهها والرقابة علٌها ، االمر الذي اصبح ٌتطلب  وجود ادارٌٌن اكفاء 

وتوجٌه  الجهود  وإلدارةلدٌهم االلمام الكافً والخبرة والمعرفة االدارٌة لرسم السٌاسات المتنوعة 

اب االعمال البشرٌة  داخل  المشروع نحو تحقٌق الهدؾ المنشود  ، كل ذلك وضع فً اذهان  اصح

 اهمٌة االدارة ومدى الحاح الحاجة الٌها .

 قصل الملكٌة عن االدارة  -2

رإوس اموالها فقد اصبحت المهام االدارٌة فٌها متعددة  ومعقدة نظرا لكبر حجم الشركات وضخامة 

ٌمكن لمالكها القٌام بها  او تنسٌقها لذلك ظهرت فلسفة حدٌثة فً الفكر االداري مفادها ضرورة  وال

صل االدارة عن الملكٌة  مما ادى الى ضهور طبقة من المدٌرٌن المتخصصٌن لتحقٌق  اهداؾ ف

 . لإلدارةالمنظمات ومصالح مالكٌها ومصلحة افراد المجتمع  وهذا ما ٌعطً اهمٌة كبٌرة 

 ظهور النقابات العمالٌة  -3

عمالٌة تدافع  مع توسع حجم المشروع واالنتاج زادت مشاكل العمل فً المشروع  وظهرت نقابات

اصحاب نة  بحٌث ٌهمها حت من القوة والمتاعن حقوق العمال ، وتطورت هذه النقابات الى ان اصب

انهم بحاجة الى سٌاسات ادارٌة جدٌدة وادارة جدٌدة تعنى اهمٌة التوفٌق بٌن  اقنواالعمال ، واٌ

 مصالح  العنصر البشري من جهة ومصالح المشروع من جهة ثانٌة .

 مٌة والتطورات االقتصادٌة ظروف التن -4

 مر بها تابرزت التطورات االقتصادٌة التً مر ت بها الدول بعد الثورة الصناعٌة والتطورات التً 

االن مدى اهمٌة االدارة والدور الحٌوي الذي تقوم به فً التنسٌق بٌن عناصر االنتاج وتنفٌذ خطط 

ؼلب الدول وخاصة المتقدمة منها الى التركٌز ا دعى التنمٌة بنجاح وتنمٌة المارد وتطوٌرها وهذا ما

عل عنصر االدارة  ومتابعة  مظاهر التقدم فً مجاالت العلوم االدارٌة  من اسس ونظرٌات وذلك 

 . االقتصادٌة فٌها من مزاولة  عملها االداري على اساس سلٌم وبشكل ناجح  المنشآتكً  تتمكن 

 التدخل الحكومً -5
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مدى اهمٌة االدارة هو زٌادة التدخل والرقابة من جانب الحكومات  من ابرز العوامل التً اوضحت

على اعمال التجارة والصناعة وعلى االخص فً البلدان النامٌة الذي اخذت بتطبٌق المنهج 

االشتراكً الذي ٌلقً على الدول مسإولٌات كبٌرة فً ادارة دفة االمور االقتصادٌة والتجارٌة 

دخل من قبل الحكومات اوضح مدى اهمٌة االدارة كوسٌلة تستخدمها والخدمات بنجاح  ، ان هذا الت

التدخل وهٌمنة الحكومة وسٌطرتها على مجاالت الحٌاة فً البلد الحكومات  فً سبٌل تنظٌم  هذا 

وذلك من خالل سن القوانٌن التً تنظم امور العمل ووضع السٌاسات االدارٌة والتنظٌمٌة السلٌمة 

فً التدخل الحكومً  فً مٌدان الصناعة  والتجارة بشكل خاص والحٌة   التً تكفل تحقٌق النجاح

 العامة بشكل عام .

 تطور ظاهرة العولمة وانحسار الحدود االقلٌمٌة بٌن البلدان -6

ت  االدارٌة اادى الى خلق سوقا عالمٌا مفتوحة ازدادت بها حدة المنافسة مما زاد الطلب على المهار

 داع واالبتكار لتحقٌق مزاٌا نسبٌة فً االسواق الخارجٌة المتخصصة  القادرة على االب

 سرعة التغٌرات التكنولوجٌة واالقتصادٌة  واالجتماعٌة -7

 االمر الذي ٌظهر اهمٌة التخطٌط االستراتٌجً والتنبإ بهذه المتؽٌرات ومواجهتها
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 ةالثانٌ المحاضرة

  ةــــــــالمنظم -ثانٌا :

 محددة أهداؾ تحقٌق إلى تسعى وحدة تنظٌمٌة أي على العملً الواقع فً Organizationمنظمة  لفظ ٌطلق

 تكون قد بالتالً وهً .ومعلومات ومالٌة ومادٌة بشرٌة موارد من اإلنتاج مختلفة عناصر إدارة تتولى وبالتالً

 أو الربح إلى تهدؾ كانت سواء ، معٌنة خدمة أو سلعة إنتاج تتولى مإسسة أو منشؤة أو شركة أو مشروع أي

 أو اقتصادٌا   المنظمة نشاط طبٌعة ٌكون فقد ، وهكذا الربح إلى تهدؾ ال أو عامة خدمات تقدٌم إلى تهدؾ

 واألنشطة األدوار من مجموعة أنها على للمنظمة النظر أٌضا   وٌمكن. خٌرٌا   أو دٌنٌا   أو سٌاسٌا   أو اجتماعٌا  

 بدورها هً التً األدوار من مجموعة هً فالمنظمة . محددة ؾأهدا لتحقٌق بها القٌام ٌلوم والتً المتداخلة

 موردٌن ، مالك ، بالمنظمة) مساهمون العالقة وذات المرتبطة األطراؾ تحملها توقعات مجموعة عن عبارة

 . ذاتها المنظمة فً واألفراد اإلدارة توقعات إلى عام( باإلضافة رأى ، حكومٌة أجهزة ، وسطاء ،

 فً ٌتعاونون األشخاص من أكثر أو أثنٌن ٌضم نظام أنها على المنظمة إلى النظر ٌمكن ، أخرى ناحٌة ومن

 البعض ببعضهم االتصال ٌستطٌعون أشخاص ٌوجد عندما المنظمة تقوم وبالتالً ، معٌن بنشاط القٌام

 مجرد لٌست المنظمة أن أي .بٌنهم مشترك (أهداؾ) هدؾ لبلوغ بجهودهم والمساهمة للتعاون وٌستعدون

 أن أي للمنظمة وجود أو ماركت سوبر متجر فً المشترٌن من مجموعة وجود ألن ، فقط األفراد من مجموعة

 الشركة أهداؾ لتحقٌق معا   أعضاإها ٌتعاون أن هو المنظمة لوجود األساسً النشاط

 اسٌةالسٌ المنظمات من العدٌد من ٌتكون المجتمعات من مجتمع أي أن نجد فإننا المفهوم هذا ضوء وفً

 هذه من أكثر أو واحدة مع ٌومٌا   ٌتعامل منا فرد وكل .والعسكرٌة والدٌنٌة والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 هٌبة أو وزارة ، خطوط جوٌة مإسسة أو التعاونٌة الجمعٌة ، البنك ، المعهد ، الجامعة ذلك مثال .المنظمات

 .الخ... حكومٌة

 عناصر فٌها تدار واجتماعٌة فنٌة وحدة هً فالمنظمة. المجتمع فً أكثر وأ منظمة فً ٌعمل منا العدٌد أن كما

 الزمة ووسائل وطرق وأدوات ومعدات آالت تضم ألنها فنٌة وحدة فهً  .مرغوب هدف إلى للوصول اإلنتاج

  .األعمال إلنجاز

 الوسائلو والطرق األدوات هذه ٌستخدمون األفراد من جماعات تضم ألنها اجتماعٌة وحدة أٌضا وهً

 أو بالعمل تتعلق بٌنهم فٌها متنوعة عالقات ٌقٌمون األفراد هإالء وأن .واآلالت المعدات بتشغٌل وٌقومون

 إلى تسعى محددة أهداف أو هدف لها الوحدات وهذه  .وإنسانٌة واجتماعٌة شخصٌة أخرى باهتمامات

  .تحقٌقها
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 .خالله من تعمل والذي المحٌط المجتمع أو بٌبةال كلً وهو نظام فرعً من نظام أو وحدة هً إنما فالمنظمة

 مثل والمتكاملة المتنوعة األنشطة من مجموعة تمارس المنظمة فإن المرؼوبة تحقٌق أهدافها سبٌل وفً

 البحوث ، األفراد شبون ، والمخازن والمشترٌات ، والتموٌل ، والوظابؾ والتسوٌق ، والعملٌات اإلنتاج

  وؼٌرها والتطوٌر

 : ٌلً ما بٌنها من والتً محددة أهداف لتحقٌق منظمة أي وتسعى

 · .األرباح -ٔ

 · . االستثمار على العابد  -ٕ

 · . السوق فً البقاء -ٖ

 · . والتوسع النمو -ٗ

 · . السوق / الصناعة فً الرٌادة -٘

 . االجتماعٌة الرفاهٌة / البٌبة خدمة مثل اجتماعٌة أهداؾ -ٙ

 موارد المنظمة  -ثالثا :

نظمات من عدة أنواع من الموارد التً تستخدم فً سبٌل تحقٌق األهداؾ المرؼوبة تتكون أي منظمة من الم

 . وهذه الموارد تشتمل على ماٌلً:

 الموارد البشرٌة – ٔ

وتضم األفراد الذٌن لدٌهم القدرة والرؼبة فً العمل . وعادة تتمثل الموارد البشرٌة فً الكفاءات اإلدارٌة 

 فٌن ورجال بٌع ، ومالحظٌن ، وعمال مهرة ، ونصؾ مهرة وؼٌرهم .والفنٌة المختلفة من مدٌرٌن ومشر

  الموارد المالٌة – ٕ

األجور والمرتبات ، واإلنفاق على  وتضم األموال الالزمة لتوفٌر احتٌاجات ومستلزمات اإلنتاج ودفع

 . ذلك ؼٌر إلى .. المطلوبة السٌولةاألنشطة واألعمال المعاونة ، ومقابل 

  ولٌةاأل الموارد – 3

 . اإلنتاجٌة العملٌات فً مباشرة تستخدم التً األخرى األولٌة والمواد الخام المواد فً وتتمثل

  الرأسمالٌة الموارد – 4

 إنتاج فً تستخدم التً الثابتة األصول والرأسمالٌة من وؼٌرها والتركٌبات واألجزاء واآلالت المعدات وتضم

 . المطلوبة الخدمات أو السلع
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 ــــــــاتنالبٌا – 5

 ألي الهامة الموارد من البٌانات وتعتبر  المختلفة ومتؽٌراتها المحٌطة والبٌبة السوق من متنوعة بٌانات وتضم

 وحجم نوع وعن ، وخصابصهم العمالء وعن ، ومتؽٌراته السوق عن حقابق من توفره لما وذلك منظمة

 واالقتصادٌة السٌاسٌة المتؽٌرات ومن ، المنافس وخصابصها وعن ، المنظمة منتجات على الطلب المتوقع

 . والتكنولوجٌة واالجتماعٌة

 خدمات ( بعد اجراء العملٌات علٌها وكما موضح فً الشكل ادناه ./ سلع (نهابٌة منتجات إلى تتحول التً الموارد هذه إدارة وٌتم وهذا

 

 

 المنظمة انشطة -رابعا:

 االنشطة االساسٌة للمنظمة  -: -1

 من مجموعة ممارسة منها ذلك وٌتطلب أو خدمة سلعة بإنتاج تقوم خاصة أو عامة كبٌرة أو صؽٌرة منظمة أي

 : اآلتً فً تتمثل والتً الالزمة األساسٌة الوظابؾ أو األنشطة

 Management      Production:  العملٌاتادارة  –1

ع بما فً ذلك ادارة  المشترٌات كان ٌطلق على هذا النشاط فً الماضً مسمى )ادارة االنتاج ( بمعناها الواس

الصناعٌة   المنشآتوالمخازن ؼٌر ان ادارة العملٌات تعتبر االن التسمٌة المعاصرة  وهً تتعدى عملٌات 

التً تحول بموجبها ) المدخالت ( من المواد المتنوعة الى ) مخرجات ( من السلع  المنشآتالى عملٌات 

دخالت ، ومن بٌن اهم التخصصات الفرعٌة داخل هذه االدارة ، والخدمات  ذات القٌمة لتً تفوق قٌمة الم
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تخطٌط الطاقة االنتاجٌة ، واختٌار الموقع ، وتخطٌط  مراحل تحوٌل المدخالت الى مخرجات ، والترتٌب 

 ..) المواد ( وعلى النوعٌة ) الجودة ( ، واالنتاجٌةوالجدولة ، والتورٌد ) الشراء (  والرقابة على المخزون 

 Management      Marketing:  التسوٌق ادارة   -2

وهًٌ تتضمن بٌع منتجات الشركة من السلع والخدمات الى الزبابن ) من المستهلكٌن ومنشات وسٌطة ( 

وذلك بعد التعرؾ على حاجاتهم ورؼباتهم والعمل على اشباعها فً الكم والنوع وفً الزمان والمكان 

ٌتضمن  تحدٌد المزٌج  التسوٌقً بما فٌه من مزٌج المنتوج ،   المناسبٌن وعلٌه فان  نشاط التسوٌق

 والتسعٌر، والتروٌج ، والتوزٌع ، وبحوث العملٌات .

       : Finance Management المالٌة االدارة   -3

وتشمل االدارة المالٌة ادارة مصادر واستخدامات االموال  فً المنشات الجال مختلفة بهدؾ تعظٌم قٌمتها 

المسإولٌات االخرى تجاه المجتمع وهً تضم انشطة فرعٌة من اهمها  التحلٌل ، والتخطٌط والرقابة  واداء

المالٌٌن ، وادارة راس المال العامل ، ) الموجودات والمطلوبات المتداولة ( ، وراس المال الثابت ) 

ٌن المخاطرة والمردود الموجودات الثابتة ( ، ومصادر التموٌل متوسط وطوٌل االجل ،وكذلك المفاضلة ب

،وتحدٌد هٌكل راس المال وكلفته ،والتقٌٌم ، وادارة مقسوم االرباح ،والجوانب المالٌة فً اعادة هٌكلة 

 الشركة ) االندماج او االنشطار (

 Human Resource Management:  ادارة الموارد البشرٌة -٘

) ادارة العاملٌن ( وهً تشمل تحلٌل ووصف  ادارة الموارد البشرٌة وهً االسم البدٌل ال دارة االفراد

الموارد ، تخطٌط الموارد البشرٌة ،واختٌارها ،وتدرٌبها وتنمٌتها ، ومكافئتها وتقٌٌم ادائها ونظم تحفٌزها 

 ،وسالمتها المهنٌة ، الخدمات المقدمة لها ، وعالقات العمل الجماعٌة .

  -وتتضمن ماٌلً : ادارة االنشطة المساعدة -2

 دارة العلٌا :نشاط اال- Top Management  

ال ٌمكن تبوٌب نشاط االدارة العلٌا ) ربٌس مجلس االدارة ، المدٌر العام ، أو ربٌس 

المنظمة وناببه (  ضمن اي من االنشطة االساسٌة االربعة المذكورة اعاله  فهً ادارة 

دفة مع ممارسة فوقٌة ، تعمل على تنسٌق او تكامل كل نشاطات المنشاة  فً وحدة واحدة ها

الوظابؾ االدارٌة االربعة ، ولكن من مستوى عالً ، وقد ٌرتقً لهذه االدارة العلٌا من كان 

ٌعما سابقا فً االنشطة ) االدارات ( االساسٌة ولكنه حٌن ٌرتقى لها البد  ان ٌنظر الى 

 المنشاة ككل ولٌس  نشاط واحد فٌها . 

  البحث والتطوٌرResearch & Development  
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وهو نشاط ٌتضمن القٌام ببحوث تطبٌقٌة هادفة الى استٌعاب التؽٌٌر واالستجابة له ،بما فً 

 ذلك تطوٌر العملٌات ، والتسوٌق ، ولمالٌة ، والموارد البشرٌة فً اطار البٌبة المتجددة .

 : العالقات العامة Public Relations  

 وموقفها البٌبة حاجات عن سلٌمال االستعالم خالل من بالمجتمع المنظمة ٌربط نشاط وهو

 البٌبة لتعرٌؾ المنظمة ونتاجات سٌاسات عن السلٌم واالعالم المنظمة مخرجات من

 جانب الى هذا،  النتاجات تلك من لالستفادة صٌػ  بؤفضل جمهورها وتوعٌة،  باسهاماتها

 الممكن لىاالع الحد لبلوغ سٌاساتها رسم فً ركةوالمشا المنظمة ادارة مع السلٌم التنسٌق

 . البٌبة حاجات اشباع فً

 : الخدمات المساعدة االخرى 

الى جانب ذلك هناك نشاطات ) تاخذ شكل ادارات ( مساعدة متنوعة مثل الشإون القانونٌة 

، والمكتبٌة ،وتقدٌم مجموعة من االستشارات الى ادارة المنظمة ،وتتحد مجموعة هذه 

 ة عملها .االدارات بحسب حاجة  المنظمة الٌها وطبٌع

 

 وهً نشاط ٌربط المنظمة بالمجتمع من خالل االستعالم السلٌم عن حاجات البٌبة 
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 ةالثالث المحاضرة

 رة االدا خامسا: مجاالت

ن وجهة النظر االدارٌة الى مجاالت متعددة تطبق فٌها االدارة  ولكن ٌمكن تقسٌم نواحً النشاط م هنالك

(  و ) ادارة االعمال ( كذلك هناك مجاالت ادارٌة اخرى لما ما ٌمٌزها من هما ) االدارة العامة  مجالٌٌن

 ٌوضح مجاالت االدارة . حٌث  الهدؾ واالسلوب  وطبٌعة التكوٌن والشكل )   (

 -هً :  المجاالت

 العامة  دارةاال  :العام القطاع فً االدارة تطبٌق مجال -ٔ

والتً ٌتم تطبٌقها فً القطاع العام  أي فً ، للمجتمع عامة خدمة لتقدٌم تهدؾ التً الحكومٌة دارةاال وهى

 . وؼٌرها الحكومٌة  )هٌبات) الوزارات  والدوابر والمجالس وال فً ممثلة المإسسات الحكومٌة  المختلفة 

  االعمال ادارة  :الخاص القطاع فً االدارة تطبٌق مجال -ٕ

والتً تعود ملكٌتها الى  ،هدؾ الى تحقٌق الربح التً ت  االقتصادٌة بالمشروعات ٌتعلق مجال وهو            

افراد   سواء كانت على شكل ملكٌة فردٌة او على شكل شركات مساهمة  وٌتم نطبٌقها فً القطاع الخاص  

أي فً قطاع  الشركات والمشروعات االقتصادٌة المختلفة  سواء اكانت مصانع او شركات تجارٌة او 

 .زراعٌة او خدمٌة 

  الربح الى تهدؾ ال التً والمنظمات الهٌباتً ف الدارةا تطبٌق مجال -ٖ

وتشمل ادارة اوجه النشاط االداري لمنظمات ال تهدؾ الى الربح  والتً تكون  ذات طبٌعة متمٌزة تختلؾ  

 الخٌرٌة والجمعٌات ي مثل النوادالى حد ما فً اهدافها ونشاطاتها عن االدارة العامة  وادارة االعمال 

 ، والجمعٌات المهنٌة ، والجمعٌات الثقافٌة .عاونٌةوالت والطوعٌة

  الدولٌة المنظمات ًف االدارة تطبٌق مجال -ٗ

 االمم منظمة مثلوٌقصد بها ادارة المنظمات التً لها صفة دولٌة وال تتبع اٌا من الحكومات  الت تمثل فٌها 

 ، االوروبً او االتحاد ، االفرٌقً االتحاد مثل القارٌة والهٌبات ، والمتخصصة المختلفة المتحدة ووكالتها

 . العربٌة الدول جامعة مثل االقلٌمٌة والهٌبات
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 شكل ٌوضح مجاالت االدارة 

 

 -: هما رئٌسًٌ نوعً الى عام بشكل االدارة مجاالت وتقسم

 ( العام القطاع ادارة) العامة دارةاال  -1

 المختلفة الحكومٌة والدوابر والمإسسات االجهزة طرٌق عن للدولة العامة السٌاسات بتنفٌذ تهتم وهى

  ) القطاع الخاص ( الخاص القطاع ادارة  -2

 ورؼبات حاجات اشباع على والتً تعمل ، االقتصادي الطابع ذات المشروعاته تإدٌ الذى النشاط ادارة وهى

 . ٌضا  ا ورؼباتها حاجاتها لتلبٌة الى الربح وتهدؾ ، والمعنوٌة االدارٌة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 مجاالت

 االدارة

 ادارة

 االعمال

االدارة 

 الدولٌة 

االدارة  

 العامة

ادارة 

 الهٌبات
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 بٌن القطاع العام والخاص  الفوارق اهم ٌوضح جدول                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادارة االعمال االدارة العامة 

 ربح تحقٌق عامة خدمة تقدٌم الهدؾ

 اصؽر عادة كبٌرة الحجم

 الخاص/االقتصادي القطاع حكومٌة دوابر التطبٌق مجال

 االدارة مجلس للدولة العامة السٌاسة العمل اطار

 

 شركات – افراد هٌبة-مإسسة- وزارة التنظٌم شكل

 الدولة الرقابٌة لجهة

 

 المساهمون

 تعظٌم الربح مدى توفٌر الخدمة النجاح مقٌاس
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 ةالرابــــــع المحاضرة

 سادسا : مداخل دراسة االدارة

 االدارة هل هً علم ام فن ؟

هو ذلك الفرع من العلوم االجتماعٌة الذي ٌصؾ وٌفسر وٌحلل وٌتنبؤ  -: دارة علماال -ٔ

بالظواهر االدارٌة والسلوك االنسانً الذي ٌجري فً التنظٌمات المختلفة لتحقٌق اهداؾ 

 معٌنة .

ألنه البد للمدٌر ان ٌمتلك القدرة الشخصٌة على تطبٌق االفكار والنظرٌات والمبادئ  -: االدارة فن -ٕ

 دارٌة بطرٌقة ذكٌة ولبقة وتعكس الخبرة والتجربة والممارسة .اال

لذلك فان الجمع بٌن علمٌة االدارة وفنها ومهاراتها المختلفة ضرورة هامة لتحقٌق النجاح االداري وتفوقه  

علم من حٌث االساس النظري  فاإلدارةمن خالل زٌادة القدرات الشخصٌة وتنمٌة مهارات رجال االدارة ، 

 ن حٌث التطبٌق العلمً لهاوفن م

 عالقة اإلدارة بالعلوم األخرى : سابعا :

علم اإلدارة : وثٌق الصلة بالعلوم األخرى حٌث أن كل علم أو معرفة تساهم فً تكوٌن شخصٌة المدٌر و 

فً نجاحه فً ممارسته لعملٌة اإلدارة ،و ن الصعب حصر جمٌع العلوم ذات الصلة باإلدارة و لكن ٌمكن 

 ٌلً : إلى أهم العلوم التً لها صلة قوٌة بها و ذلك فٌما اإلشارة

:ٌساهم علم االقتصاد فً زٌادة إحساس المدٌر بؤهمٌة العابد و التكلفة سواء على المستوى  علم االقتصاد

 القومً أو على مستوى المنظمة و أهمٌة ذلك فً فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة .

إلنسانٌة و انجح السبل فً التعامل مع العنصر البشري باعتباره أهم : ٌساعد المدٌر فً فهم ا علم النفس

 عناصر العملٌة اإلنتاجٌة .

:ٌساعد المدٌر على فهم سلوك الجماعات اإلنسانٌة و كٌفٌة إدارتها بنجاح على اعتبار المنظمة  علم االجتماع

 مجموعة من الجماعات المشتركة فً تحقٌق هدؾ مشترك .

اعد المدٌر فً االستفادة من تطبٌقات المدخل الكمً فً االدارة بنجاح و مدى االستفادة :تس علوم الرٌاضٌات

 من ذلك فً عملٌة اتخاذ القرارات .

 و كدلك فان لإلدارة عالقة اٌضا بعلم القانون و التارٌخ و السٌاسة و الجؽرافٌا و الحاسب اآللً و ؼٌر ها .
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 ٌة التً تواجه االدارة والمدٌرٌن هً :ثامنا: ابرز التحدٌات المعاصرة والمستقبل

 التؽٌر فً مالمح بٌبة االدارة . -ٔ

 العولمـة -ٕ

 الخصخصة  -ٖ

 التطور التكنلوجً -ٗ

 البحث والتطوٌر واالبداع  -٘

 التكتالت االقتصادٌة العالمٌة والمعاٌٌر الدولٌة المفروضة على االعمال . -ٙ

 ازدٌاد دور المعرفة وتحول االقتصاد الى  اقتصاد معرفً . -7

 دة الشاملة .الجو -١
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 المحاضرة الخامسة 

 المدٌــــــــــــــــــرمهمات 

مفهوم المدٌر ٌعطً مسمٌات عدٌدة ومتنوعة نجدها فً جمٌع المنظمات فهم ٌعملون فً وظابؾ ان     

ر متنوعة ومسمٌات كثٌرة منها ) مدٌر عام . مدٌر مشروع ، ربٌس دابرة ، قابد فرٌق ، عمٌد كلٌة ، مدٌ

او ربٌس قسم او وحدة وؼٌرها ، ان هإالء المدراء ٌعملون بشكل مباشر مع افراد اخرٌن مرتبطٌن  معهد 

بهم وٌقدمون دعما واسنادا  لهإالء المرإوسٌن فً مختلؾ وظابفهم ، والمدراء هم اشخاص عاملون فً 

الى افضل نتابج اداء المنظمات على اختالؾ انواعها وٌقدمون دعما ومساندة للمرإوسٌن لؽرض الوصول 

ممكنة من خالل وجودهم على راس الوحدة التنظٌمٌة والتً تجعلهم مسبولٌن عن مجموعة من االفراد 

 اي انهم مسبولٌن عن فرٌق العمل وتنفٌذ الخطط المإدٌة لتحقٌق اهداؾ المنظمة .واعمالهم 

ان حتى انه ٌمكننا القول انه  ال ان عمل المدٌر فً المجتمعات والمنظمات المعاصرة اصبح من االهمٌة بمك

توجد وظٌفة اكثر حٌوٌة للمجتمع ونطوره من وظٌفة المدٌر خاصة وان المدراء ٌنسقون حالٌا وٌدٌرون 

رإوس االموال البشرٌة والتً اصبحت اثمن راس مال حٌث تستند الٌها النجاحات التً ٌمن ان تتحقق فً 

 المنظمات 

 ل ان هناك العدٌد من التعارٌؾ وعلى النحو التالً :لٌس ثمة تعرٌؾ محدد لكلمة مدٌر ب

هو ذلك الفرد الذي تتكون فعالٌته االساسٌة من التخطٌط واتخاذ القرار ،والرقابة ،وذلك فٌما  المدٌر -

بخص تعامله مع الموارد البشرٌة والمادٌة والمالٌة والمعلوماتٌة فً المنظمة بكفاءة وفاعلٌة ،وهو 

المنظمة  الالزمة لتحرٌك الموارد الساكنة وتوجٌهها نحو تحقٌق  اهدافها  مصدر القوى الدافعة فً

 بكفاءة والتكٌؾ مع بٌبتها .

وٌمكن تعرٌفه على انه الشخص الذي ٌمثل حلقة الوصل بٌن المنشاة والموظفٌن واالهداؾ الخاصة  -

ً اصول ومبادى بها ألنه المسإول عن العدٌد من المهام الخاصة بمجرٌات العمل لخبرته الكامنة ف

 االدارة الصحٌحة .

 المدٌر هو اي فرد ٌكون مسإوال عن مجموعة من المرإوسٌن وعن موارد المنظمة االخرى . -

 ومن خالل هذه التعارٌؾ ٌمكن استخالص ثالثة عناصر او مكونات اساسٌة لتعرٌؾ المدٌر وهً 

 العمل مع ومن خالل االخرٌن 

 القٌام بالوظابؾ االدارٌة 

 خدام االمثل للموارد المتاحة تحقٌق االست 
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 المهارات االدارٌة  -اوال :

ٌتطلب من أي مدٌر ن ٌتمتع بمجموعة من المهارات كالقدرة على الرإٌة الشمولٌة للمنظمة وربط اجزاء 

هذه الرإٌة ببعضها البعض والقدرة على التعامل مع االخرٌن واكتساب مهارة اللؽة والمحاسبة واستخدام 

 الحاسوب . 

 المهارات االدارٌة  واعان

 -:  الفنٌة المهارات أ

 اكبر بشكل لمهارات هذه اهمٌة وتظهر عنها المسإولٌن الفعالٌات إلنجاز فنٌة مهارات المدراء معظم ٌتطلب

 . االخٌرة وبخاصة االدارة من والدنٌا الوسطى المستوٌات فً

 : االنسانٌة العالقات مهارات او التفاعلٌة المهارات ب

 مع انسانٌة عالقات شكل على المنظمة وخارج داخل االشخاص مع للتفاعل ملحوظا وقتا لمدراءا ٌكرس

 بهم االتصال:  االخرٌن مع للتفاعل مهارات هنا المدٌر وٌتطلب االجتماعات خالل من وبخاصة الؽٌر

 . االفضل لألداء م وتحفٌزهم معهم والتفاهم

 -:  االدراكٌة المهارات ج

 السبب عالقات الستٌعاب الذهنٌة القابلٌة على اي التجرٌدي للتفكٌر المدٌر قدرة على تالمهارا هذه تعتمد

 . للمنظمة الكلٌة نظرته الى اي سوٌة المنظمة اجزاء فٌها تترابط التً الشاملة الكٌفٌة وتصور والنتٌجة

 -:  الشخصٌة المهارات د

 وتحدٌد ) االفراد دوران زٌادة مثال(  المشكالت واسباب مظاهر تشخٌص بمهارة ٌتمتع الناجح المدٌر

 فً االٌجابٌة الجوانب تشخٌص على بالقدرة ٌتمتع انه كما خصوصٌاتها ضوء فً له الالزمة المعالجات

 . ثمارها من واالستفادة لتعزٌزها)  المبٌعات ارتفاع مثال(  االداء

 -: التحلٌلٌة المهارات ه

 المدٌر بقدرة تتمثل وهً التشخٌصٌة المهارات مع تتكاملو االدراكٌة المهارات مع تتشابه مهارات وهً

 . معالجتها واسبقٌات ترابطها وكٌفٌة المواقؾ فً االساسٌة المتؽٌرات تحدٌد على

 -:  االدارٌة المهارات مصادر  -:ثانٌا 

 -:  التعلٌم  - أ

 دارةاال فً متخصص معهد او كلٌة من متخرجا الحاالت ؼالبٌة وفً الماضً فً المدٌر ٌكن لم

 المتقدم العالم دول كل فً المعاصر التوجه ان ؼٌر فٌها محدودة ولو دراسة على حاصال او



 [مبادى االدارة] 2022

 

 
ٔ١ 

 المختلفة والمعاهد الجامعات على والمتزاٌد الشدٌد االقبال فً ٌتمثل العراق:  ومنها والنامً

 . المراحل مختلؾ وفً االداري بالتعلٌم والمتخصصة

 -:  العملٌة التجربة  - ب

 مع المٌدانً التعاٌش ان اذ مهنة كؤي واقعٌة او عملٌة ممارسة االدارة تتطلب لٌمالتع جانب الى

 للتعلم المدٌر امام الفرص تخلق والتحدٌات والضؽوط المتنوعة المواقؾ ومواجهة المشكالت

 المدراء امام العملً التدرٌب مجاالت اتاحة هو المعاصر االتجاه فان ولهذا الخبرة ولتراكم منها

 ومتعاقب مستمر بشكل مةالمنظ فً

 -:  الشخصٌة المتغٌرات -ج

 . العمر،  الجنس،  الشخصٌة،  ذكاء

 ادوار المدٌـــــــر -ثالثا :

من بٌن االسالٌب المستخدمة فً تفهم الطبٌعة المعقدة للعمل االداري فً المنظمة تحدٌد االدوار المتعددة التً 

اصرة عشرة ادوار ٌمكن تبوٌبها فً ثالث مجموعات ٌلعبها المدٌر فللمدٌر حسب افضل الدراسات المع

 -ربٌسٌة هٌا :

وهً ثالث ادوار تشمل المدٌر ) الراس فً المنظمة ،حلقة الوصل ، :  االدوار التفاعلٌــــــــة - أ

 والقائد(.

 او التقسٌم المعنً فٌها ،وهو بذلك ٌمارس المهمات للمنظمة  لرمزيفهو الراس ا  -: الراس

 تفاء باألخرٌن ، واستقبال الزابرٌن ،وتوقٌع المخاطبات .القانونٌة ، واالح

 اذ انه ٌقوم وٌعمل على تحفٌز المرإوسٌن باتجاه تنفٌذ المهمات -: القائد 

 ٌة مع المدراء االخرٌن فً المنظمة قوهو دور ٌتركز على العالقات االف -: حلقة الوصل

 ومع رإسابه جاهدا الى  خلق قاعدة للتعاون مع االخرٌن .

)المرقاب ،والمرسال ،والناطق باسم المنظمة و  وهً ثالثة اٌضا وتشمل  الدوار المعلوماتٌةا - ب

 القسم المعنً به (.

 المدٌر ٌتسلم المعلومات والتحالٌل ذات الصلة بالعملٌات والحوادث الخارجٌة  -: المرقاب

 وٌواكب التطورات وٌتعلم االفكار واالتجاهات الجدٌدة .
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  من الخارج  الى افراد المنظمة او الدور ارسال المعلومات المستلمة : ٌشمل هذا المرسال

 االفراد العاملٌن برباسته .

  فهو ٌتكلم باسم المنظمة ، او القسم الذي ٌراسه فٌها حٌث ٌنقل المعلومات  -:الناطق

 المناسبة الى خارج المنظمة او خارج  ذلك القسم .

ً : )رب العمل ،ومعالج االرتباكات ،وموزع الموارد وتضم اربعة ادوار ه: االدوار القرارٌة  -ج

 ،والمفاوض (.

 التؽٌٌر الالزم لحلها . بإجراءفهو ٌبادر بالتؽٌٌر بعد رصده المشكلة ومبادرته  -: المنظم ورب العمل 

 فهو ٌتوجه لحل المشكالت واالرتباكات وبخاصة ؼٌر المتوقع منها مثل  -: معالج االرتباكات

 وسٌن او الزبابن .المشكالت مع المرإ

 فهو ٌقرر توزٌع الموارد المقررة للمنظمة او القسم الذي ٌراسه مثل االفراد  -: موزع الموارد

 عدات واالدوات والوقت .موال

  فهو ٌساوم مع الزبابن والجهات الداخلٌة والخارجٌة المتعاملة معه لؽرض تحقٌق  -:المفاوض

 مصالح المنظمة او القسم الذي ٌدٌره فٌها .

 

 

 القرارٌة           

 التفاعلٌة  
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 المحاضرة السادسة

 

 وظائف المدٌر  -رابعا :

االساسٌة لدراسة طبٌعة عمل المدٌر وتحدٌد الوظابؾ التً ٌضطلع بها فً مجموعات  ومن بٌن المداخل

 متناسقة فً الهدؾ والطبٌعة ، وحسب افضل ما متفق علٌه ، فان وظابؾ المدٌر هً اربع ربٌسٌة 

  -بؾ :( وفٌما ٌلً توضٌح لهذه الوظا التخطٌط ، واتخاذ القرار ، والتنظٌم ، القٌادة والتحفٌز ، والرقابة) 

التخطٌط فً المنظمة هو عمل ذهنً موضوعه الترتٌبات التً ٌفكر  -التخطٌط واتخاذ القرار:  -ٔ

فٌها المدٌر فً حاضره مستفٌدا من ماضٌه ، كما ٌواجه بها ضروؾ مستقبلٌة لتحقٌق اهدافه  فهو 

طاع مقلال اذن عمل تحكٌمً ٌومً ٌهدؾ الى تطوٌع المستقبل المجهول الى ادارة  المدٌر قدر المست

والحظ فً مهماته اي انه تحدٌد مسبق لما ٌرٌد المدٌر فعال  وللكٌفٌة التً بذلك من عامل الصدفة 

ٌتم بها انجازها ، وهناك اتجاه متزاٌد لفصل عملٌة ) اتخاذ القرار( كوظٌفة مستقلة عن التخطٌط 

م الخٌار من قبل المدٌر واتخاذ القرار وهو خٌار واع من بٌن مجموعة من المسارات  البدٌلة ، وٌت

بعد تحدٌد المشكلة او الفرصة التً ٌواجهها  والبحث عن الحلول البدٌلة وتقٌٌم البدابل ثم اختٌار 

 افضلها من حٌث قدرة ذلك البدٌل على حل المشكلة وتحقٌق االهداؾ .

موارد البشرٌة  ٌتطلب تنفٌذ الخطط بقٌام بوظٌفة التنظٌم التً تتضمن  تجهٌز المنظمة بال -:التنظٌم  -ٕ

والمادٌة والمالٌة والمعلوماتٌة  وبناء العالقات بٌن انشطة واقسام المنظمة وبٌن الوظابؾ واالفراد 

بهدؾ تحقٌق اهدافها بكفاءة وتتضمن هذه الوظٌفة تجزبة االهداؾ الى اهداؾ فرعٌة لالقسام واناطة 

ت على شكل بناء هٌكل تنظٌمً الواجبات وانشاء وتحدٌد محتوٌاتها وتجمٌعها فً تلك التقسٌما

 وتحدٌد العالقات بٌن االقسام .

ٌستطٌع المدٌر من خالل القٌادة تحقٌق التعاون بٌن االفراد لبلوغ االهداؾ كما   -: القٌادة والتحفٌز -ٖ

ٌحفزهم على تحسٌن االداء باستمرار ، وٌتطلب ممارسة هذه الوظٌفة فهم سلوك االفراد والجماعات 

 التصاالت معهم .الصؽٌرة وتحقٌق ا

تعنً وظٌفة رقابة االداء توجٌه المنظمة للتؤكد من تحقٌق االهداؾ وتنفٌذ الخطط .ومن  -الرقابة : -ٗ

اهم مكونات هذه الوظٌفة المقارنة بٌن االداء والخطط على الصعٌدٌن المنظمً والفردي باالستعانة 

ات تشخٌص مسبباتها ومن ثم بمجموعة من المعاٌٌر المحددة مسبقا وٌتطلب ذلك تحدٌد االنحراف

اجراء التعدٌل فً الخطط او االداء الفعلً اوفً االثنٌن معا لؽرض تحقٌق االهداؾ وقد ٌشمل ذلك 

تعدٌل نظم التحفٌز او تصحٌح مسارات االتصاالت او اعادة النظر بؤسالٌب اتخاذ القرار او تعدٌل 

 الهٌكل التنظٌمً 

٘-  
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 انماط السلوك االداري -خامسا :

السلوك االداري هو االسالٌب  المستخدمة لسلوك المدراء فً تعاملهم مع مرإوسٌهم ومن  بؤنماطود المقص

 هده االنماط :

: من وجهة نظر الدوافع ٌمكن تقسٌم القٌادات الى قٌادات اٌجابٌة وقٌادات  االنماط القائمة على الدافعٌة -ٔ

 سلبٌة .

لثواب والمكافبات المادٌة  والمعنوٌة لتحفٌز العاملٌن ٌركز على اسلوب استخدام وسابل ا فالقائد االٌجابً

 على اداء العمل وتحسٌن نوعٌته وزٌادة كمٌته .

فانه بركز فً اسلوبه على استخدام وسابل العقاب بؤنواعها ) كالتخوٌؾ والتهدٌد واالكراه  اما القائد السلبً

ً على انتاجٌة عالٌة فً االمد القرٌب ولكن  والعقاب ( لدفع العاملٌن إلنجاز العمل .وقد ٌحصل القابد السلب

سرعان ما  تنخفض كفاءتهم االنتاجٌة بسبب ارتفاع معدل دوران العمل والؽٌاب والشكوى وانخفاض 

روحهم المعنوٌة عكس القابد االٌجابً الدي قد ال ٌحصل على انتاجٌة عالٌة فً االمد القرٌب ولكنها تتحسن 

لقناعة ورضا العاملٌن واستقرارهم فً العمل وزٌادة شعورهم بالمسإولٌة وتتطور على االمد البعٌد ودلك 

 وبالتالً ارتفاع روحهم المعنوٌة .

: كالقابد االوتوقراطً والدٌمقراطً وؼٌرها من االنماط التً سٌتم  االنماط  القائمة على السلطة -ٕ

 مناقشتها ضمن موضوع القٌادة والتحفٌز الحقا .

: من االنماط القٌادٌة المعروفة فً  مهتم بالعاملٌن والقائد المهتم بالعمل (نمط القٌادة ) القائد ال -ٖ

التطبٌقات االدارٌة تركٌز واهتمام بعض المدراء بالعاملٌن اكثر من اهتمامهم بالعمل او العكس اد ٌهتم 

هم مجال اخرون بالعمل اكثر من العاملٌن ، فالفبة االولى من المدراء تثق بالعاملٌن وتحترمهم وتفتح ل

الترقٌة والتقدم وتعمل على تعمٌق العالقات االنسانٌة وتحاول بناء العمل الجماعً ،وعادة ٌحصل مثل 

تبدل  فؤنهاهإالء المدراء على انتاجٌة عالٌة خاصة فً المدى البعٌد ، اما الفبة الثانٌة من المدراء 

اوقاتهم  وطاقاتهم ومهاراتهم  جهودا كبٌرة من اجل وضع طرق مناسبة للعمل وتعمل على استؽالل كل

فً العمل ، وتستخدم مختلؾ الوسابل والسبل من اجل زٌادة االنتاج وتحسٌن نوعٌته  وتضحً فً 

 بعض االحٌان بالعالقات االنسانٌة من اجل استمرار العمل بكفاءة عالٌة .

 مستوٌات االدارة او نوع المدراء بحسب المستوى التنظٌمً  -سادسا :

  -انواع من اساسٌة من المدٌرٌن تعمل سوٌا تعمل سوٌا فً ثالث مستوٌات هً :ثالثة هناك 

 او الدنٌا (  اإلشراقٌة) العلٌا ، والوسطى ، المباشرة ) 

، من عدد قلٌل من المدٌرٌن ٌشؽلون المواقع االتٌة : ربٌس مجلس االدارة  وتتؤلؾ -: االدارة العلٌا - أ

مدٌر العام ، او نابب الربٌس وتختص االدارة العلٌا بتطوٌر المدٌر العام ، ربٌس المنظمة ،معاون ال
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اداء التقسٌمات الربٌسٌة واداء المدٌرٌن االساسٌٌن تمهٌدا طوٌلة االجل وتقوٌم  ومراجعة الخطط 

 الختٌارهم لوظابؾ اعلى والتشاور مع المدٌرٌن فً تذلٌل المشاكل ذات االبعاد واالفاق العامة ،

 االدارة الوسطى  - ب

هذه االدارة من مدٌري االقسام االساسٌة فً المنشاة والمسإولة عن اداء وظابفها الربٌسٌة )  تتكون

العملٌات ، التسوٌق ، الموارد البشرٌة ، والموارد المالٌة (والوظابؾ المساعدة ) البحث والتطوٌر 

عاملها ،العالقات العامة ، الخدمات المساعدة ( كما تشمل مدٌري فروع المنظمة ،او مدراء م

المنتشرة جؽرافٌا ،وقد ٌكون لكل من هإالء المدٌرٌن معاونٌن او مساعدٌن ٌعملون فً االدارة 

الخطط متوسطة االجل انطالقا من الخطط طوٌلة  بؤعدادالوسطى كذلك ،وتختص االدارة الوسطى 

تحلٌل ض فً المستوٌات االدنى لؽر االجل ،التً تعدها االدارة العلٌا ،وتحلٌل اداء  المدٌرٌن 

قابلٌاتهم وترقٌتهم ووضع سٌاسات االقسام ،ومراجعة التقارٌر الدورٌة عن سٌر االعمال ال جال 

قصٌرة ومتوسطة ،وتقدٌم التوجهات للمدٌرٌن المرإوسٌن  فً مشكالت العملٌات ، والتسوٌق ، 

 والموارد البشرٌة ، والمشكالت المالٌة وؼٌرها .

 او الدنٌا  االدارة المباشرة او اإلشراقٌة -ج

وهً المسإولة عن المستوٌات االدنى من تقسٌمات المنظمة ) الشعبة ، الوحدة ( سواء اكانت تشمل 

وظٌفة المدٌر او مساعدٌه وصوال الى ادنى مستوى فً المنظمة وتختص االدارة المباشرة بإعداد 

داء االفراد فً الخطط التشؽٌلٌة المفصلة اعتمادا على الخطط متوسطة االجل اعاله ومتابعة ا

 المستوٌات الدنٌا والمشرفٌن واناطة المهمات التفصٌلٌة لألفراد وضمان االتصاالت المباشرة معهم 
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 المحاضرة السابعة

 طور الفكر االداريت

 اوال: نشؤة و تطور اإلدارة :  

ٌة كعلم قابم بحد ذاته ، له نظرٌات و مفاهٌم و أسس و مبادئ لم تصل اإلدارة إلى ما هً علٌه اآلن من أهم

، إال بعد بذل جهود فكرٌة إلرساء مبادبها على مدى مبات من السنٌن ، و سنسعى هنا إلى استعراض سرٌع 

 لنشؤة اإلدارة و تطورها .

  الفكر اإلداري فً العصور القدٌمة :/ ٔ

إذ كٌؾ تسنى للحضارة المصرٌة و الٌونانٌة أن تنمو و  سنة مضت ٓٓٓٙإن وجود اإلدارة كان منذ حوالً 

تزدهر آنذاك دون وجود فكر إداري متطور مارس أسالٌب و إجراءات عمل إدارٌة فً القدٌم ، فإنه ٌمكن 

 –الفراعنة  –البابلٌون –الحضارة السومرٌة  –القول أن ممارسة اإلدارة كانت قبل الحضارات و هً 

 الرومانٌون .

  إلداري فً اإلسالم :الفكر ا/ 2

إن من ٌقرأ القرآن الكرٌم و ما جاء فٌه من آٌات كرٌمة ، و من ٌطلع على الحدٌث النبوي الشرٌؾ الذي 

جاء عن النبً صلى هللا علٌه و سلم و على سٌرة الخلفاء الراشدٌن ، ال بد أن ٌستنبط العدٌد من األفكار و 

ثال : ففٌما ٌتعلق بالتخطٌط أكد اإلسالم على التخطٌط طوٌل المطبقة فً عصرنا هذا م  المفاهٌم اإلدارٌة 

نا صالحا فً الدنٌا " و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ملبالجنة إذا ع األجل ، فقد و عدنا هللا سبحانه و تعالى

ث االسالم على كما حو من رباط الخٌل ترهبون به عدو هللا و عدوكم و آخرٌن من دونهم ال تعلمونهم "

مختلؾ الوظابؾ االدارٌة لتحقٌق الكفاءة والفاعلٌة ،  ال داءعالٌة ووضع االسس  بؤخالق امل مع الؽٌرالتع

ٌشمل كل جوانب العملٌة االدارٌة ، ثم جاءت  والقران الكرٌم دستور االسالم قد احتوى من النصوص ما

 االحادٌث النبوٌة مفصلة وموضحة لتعالٌم االسالم 

 رحلة االنتقالٌة :الفكر اإلداري فً الم/ ٖ

و هً عبارة عن عبارة عن مرحلة انتقال من التخلؾ إلى  ١ٔٓٔ-7٘ٓٔهً الفترة الزمنٌة المحصورة بٌن 

التطور اإلداري ، حٌث تزامنت مع ظهور اآللة و شهدت والدة أفكار جدٌدة و متطورة فً مجال اإلدارة ، 

ت نصؾ اآللٌة إلى استخدام اإلنتاج الكبٌر الذي لقد أدى ظهور الثورة الصناعٌة و نموها و استخدامها آلال

 سرٌعة و الماسة لمفاهٌم اإلدارة أوجد معه المنشؤة الصناعٌة الحدٌثة الكبٌرة ، و بالتالً الحاجة ال

 

 ثانٌا : مراحل الفكر االداري: مر الفكر االداري بعدة مراحل وهً :
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 المدرسة الكالسٌكٌة ) التقلٌدٌة / القدٌمة ( -ٔ

 لسلوكٌة .المدرسة ا -ٕ

 مدرسة االتجاهات الحدٌثة . -ٖ

 المدرسة الكالسٌكٌة ) التقلٌدٌة / القدٌمة (:

 روادها : ماكس فٌبر ، فردرٌك تاٌلر ،هنري فاٌول 

وهو المنهج الدي ظهر فً القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن ،وقد ظهر هدا المنهج فً اوروبا 

ٌات ادارٌة منها :نظرٌة االدارة العلمٌة لرابد المنهج  الكالسٌكً وامرٌكا ، وٌتكون هدا المنهج من عدة نظر

 لأللمانًاالدارٌة لواضعها الفرنسً هنري فاٌول ،ونظرٌة البٌروقراطٌة  المبادئفردرٌك تاٌلور ،ونظرٌة 

ا ماكس فٌبر ، وٌعد هدا المنهج من اكثر المناهج االدارٌة صرامة وتجاهال للموارد البشرٌة فً التعامل معه

 باعتبارها نفسا انسانٌة .

 االدارة العلمٌة : ومن روادها ) فردرٌك تاٌلور ( -1

وهو من موالٌد المملكة المتحدة االمرٌكٌة ،عمل فً احد مصانع الحدٌد فً والٌة فٌالدلفٌا مهندسا عام 

نتاجٌة ، م ،واثناء عمله الحظ انخفاض االنتاجٌة وضٌاع الوقت والجهد والمواد  دون تحقٌق فابدة ا ١7١ٔ

وسرعان ما قام  بإجراء التجارب المٌدانٌة من اجل زٌادة الكفاءة االنتاجٌة ،وقد نشر تجاربه على شكل 

 م واضعا نظرٌة االدارة العلمٌة . ١ٔٔٔنظرٌة فً كتابه المعروؾ "نظرٌة االدارة العلمٌة عام 

ٌعمل علٌها وتقوم على اساس استخدام وقد ركزت هده الحركة على اٌجاد العالقة بٌن ) العامل ( وااللة التً 

 األسلوب العلمً فً حل المشكالت واتخاد القرارات ) فً مرحلة وجود مشكلة فً العمل (.

  تتلخص أهم مبادئ حركة االدارة العلمٌة  لتاٌلور فٌما ٌلً :

 . إحالل الطرق العلمٌة بدال  من الطرق البدابٌة التً تقوم على التقدٌر والتخمٌن.1 

  ختٌار العاملٌن وتدرٌبهم بصورة علمٌة صحٌحة ولٌس عشوابٌا .. إ

  . تعاون اإلدارة مع العاملٌن لتنفٌذ األعمال المطلوبة بدال  من النزاع.ٖ

  . تقسٌم عادل للعمل بٌن اإلدارة والعمال؛ حٌث تتولى اإلدارة أعمال التخطٌط وتنظٌم العمل.ٗ

 علٌها. . تحدٌد العناصر الهامة للمهمة والتركٌز٘

 مزاٌا حركة االدارة العلمٌة:

 التحسٌن الشامل فً ادارة المصنع  -ٔ
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نتٌجة التحسٌنات الحاصلة فً ادارة المصانع انتقلت هده التحسٌنات لتشمل المبٌعات واالدارة العامة  -ٕ

 والجوانب االخرى فً العمل .

 حققت استخدام افضل للمعدات والعمالة وطورت اسالٌب التخطٌط والرقابة . -ٖ

للعامل مكانا انسب لقدراته، وفرصا افضل لتقدمه، واجورا" اعلى ، وظروؾ عمل احسن  ٌؤته -ٗ

 الحوافز . بؤنظمة واألخذ،

 اعظم للمنظمة . افضل وربحمهدت حركة االدارة العلمٌة السبٌل لمنتجات اجدر بالثقة ،وقوة عاملة  -٘

 االنتقادات الموجهة لحركة االدارة العلمٌة 

 نسانٌة .اؼفالها النواحً اال -ٔ

نظرة هده المدرسة الى العامل على اساس انه الة بشرٌة ٌتم التحكم بها من خالل استخدام حوافز  -ٕ

 مادٌة ٌإدي الى ارهاقه فً سبٌل الحصول على اجر عالً .

 ـ  مدرسة التقسٌمات االدارٌة :2

ادها الفرنسً تركز هده المدرسة على ماٌقوم به المدٌر من وظابؾ لتحقٌق اهداؾ المنظمة ، ومن رو

م ( وهو احد رواد المدرسة الكالسٌكٌة فاٌول مهندس فرنسً، عمل بوظٌفة  ١ٕ٘ٔ-١ٗٔٔ)هنري فاٌول 

م، وترقى فً الشركة حتى وصل إلى مركز المدٌر اإلداري سنة ١7ٓٔمهندس فً شركة تعدٌن سنة 

وبتواضع العلماء م، وهً على شفا اإلفالس، وتركها وهً من أقوى الشركات فً مجال التعدٌن، ١١١ٔ

 ١ٔٙٔعزا الفضل فً هذا النجاح إلى النظام اإلداري الذي اتبعه أكثر مما هو لشخصٌته، ونشر كتابا  سنة 

 بعنوان اإلدارة العامة والصناعٌة، وقد حاول البحث عن المبادئ واألصول التً تحكم العمل اإلداري. 

عمل بشري ،سواء فً البٌت او فً االعمال  وقد رسخ ) فاٌول ( مفهوم ان االدارة نشاط مشترك فً كل

الحرة او فً المنظمات الحكومٌة ،وان كل من هده االنشطة تتطلب درجة من التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه 

 والتنسٌق والرقابة .

م فاٌول نشاط المنشؤة الصناعٌة إلى ستِة أنشطة كما ٌلً:  وَقْد قسَّ

 لعملٌات اإلنتاجٌة.وهً ما ٌختص با  Technical.  أعمال فنٌة ٔ

 وهً ما ٌختص بالتبادل التجاري من بٌٍع وشراء. Commercial.  أعمال تجارٌة ٕ

 وهً ما ٌختص بتدبٌر األموال واستثمارها. Financial.  أعمال مالٌة ٖ

 وهً ما ٌختص بحماٌة األفراد والممتلكات. Security.  أعمال الوقاٌة والضمان ٗ

 وهً ما ٌختص بالتقرٌر عن المنشؤة. Accounting.  أعمال المحاسبة ٘
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 وهً ما ٌختص بالتخطٌط والتنظٌم وإصدار األوامر  والتنسٌق والرقابة. Managerial.  أعمال إدارٌة ٙ

 مبادى اإلدارة العامة عند هنري فاٌول  

بضرورة .    تقسٌم العمل وهذا المبدأ نادى به آدم سمٌث تحت بند التخصص وتقسٌم العمل، ونادى فاٌول 1

 تطبٌق هذا المبدأ على جمٌع األعمال الٌدوٌة واإلدارٌة من أجل رفع الكفاٌة اإلنتاجٌة.

.    السلطة والمسبولٌة ، والسلطة    هً السلطة الرسمٌة المستمدة من المركز الوظٌفً والهٌكل التنظٌمً ٕ

 وأٌضا  السلطة الشخصٌة.

علٌمات واحترامها،  وهنا ٌجب أن ٌتم وضع نظام عادل .    النظام والتؤدٌب :ٌجب اتباع األنظمة والتٖ

 وواضح للعقاب.

 .   وحدة األمر :وهً أن للمرإوس ربٌس واحد فقط ٌتلقى منه التعلٌمات األوامر.4

 .   وحدة التوجٌه :وهً خضوع كل قسم من أقسام المنشؤة إلى وجود هدؾ محدد إلنجازه وربٌس واحد.٘

الح العاّم وهنا ٌجب أن تتوافق مصلحة الفرد فً المنشؤة مع المصالح .  خضوع المصالح الشخصٌة للصٙ

 العامة لهذه المنشؤة.

 .  مكافؤة العاملٌن وهنا ٌجب أن ٌكافؤ العاملٌن لتحقٌقهم مصلحة المنشؤة.7

 .  المركزٌة: وهً تركز السلطة فً المشروع حسب ما ٌحقق أكبر فابدة ممكنة.١

ج الرإساء من أعلى ألدنى، مع عدم السماح للمرإوسٌن بتخطً الربٌس .   سلسلة تدرج السلطة أي تدر١

 المباشر فً االتصال.

. الترتٌب والنظام لألشٌاء المادٌة ولألفراد حٌث لكل فرد مكانه الواجب أن ٌكون فٌه ولكل فرد موقعه ٓٔ

 وحٌزه الذي ٌجب أن ٌحتله.

 .  المساواة والعدل بٌن العاملٌن.ٔٔ

 ن وعدم ارتفاع معدل دوران العمل ألن ذلك ٌسبب زٌادة فً التكلفة..  ثبات العاملٌٕٔ

 .  روح االبتكار بإفساح المجال للعاملٌن.ٖٔ

 .  روح التعاون واالتصال والعمل على شكل فرٌق عمل .ٗٔ

بوظائف اإلدارة وتشمل التخطٌط والتنظٌم كما قام فاٌول بتقسٌم اإلدارة إلى عناصر أساسٌة وهً المعروفة 

 دار األوامر والتنسٌق والرقابة.وإص
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وعلى الرؼم من أن كال  من تاٌلور وفاٌول اهتما بزٌادة الكفاٌة اإلنتاجٌة، إال أنه ٌالحظ أن فاٌول اهتم 

باإلدارة كنظرٌة ٌمكن تعلمها وممارستها، بٌنما تاٌلور اهتم بالنواحً العملٌة وتحلٌل الحركة والزمن 

عموما  ٌعتبر إسهام فاٌول كإسهام تاٌلور ممٌزا  فً الفكر اإلداري، وشكلت واألعمال التنفٌذٌة فً الورشة. و

 آراءه مرجعا  ما زال ٌعتبر صالحا  فً مجمله.

 ـ  النموذج البٌروقراطً 3

هو نظام مثالً لإلدارة : ٌقوم على القواعد واالجراءات الصارمة )القضاء على العالقات الشخصٌة       

)كً ٌسٌر العمل البد ان ٌعرؾ كل شخص وظٌفته (،والتدرج الهرمً الثابت (والتقسٌم الواضح للعمل 

 )الترقٌات منطقٌة وواضحة (.

لقد ظهر النظام البٌروقراطً االداري والعسكري والدٌنً والصناعً فً اوابل القرن العشرٌن بظهور 

السابقة واعتمدت هده  نظرٌة البٌروقراطٌة للعالم ) ماكس فٌبر (ودلك لالنتقادات التً وجهت للنظرٌات

النظرٌة على مجموعة القواعد والنظم التً تحدد موقع الفرد وسلطته على االخرٌن ،وهده القواعد لها صفة 

االستمرارٌة وال عالقة لها باألشخاص ومٌولهم الشخصٌة بل ٌمارسون سلطتهم من خالل الموقع فً مكاتب 

 قراطٌة(أي الجالسون على المكاتب ٌتعلق بكلمة )بٌرومخصصة لهم ،ومن هنا كان تعبٌره الدي اطلقه فٌما 

 -:االساسٌة ت النظام البٌروقراطً من العدٌد من المكونا ٌتؤلف

 تقسٌم العمل بشكل محدد بٌن اعضاء المنظمة . -ٔ

 سلطة واضحة فً اصدار االوامر . -ٕ

 اختٌار االعضاء على اساس التدرٌب الفنً المطلوب . -ٖ

 او االنجاز او االثنٌن معا . اعتماد الترقٌة  على االفتراض -ٗ

 تدوٌر االفعال والقواعد والقرارات االدارٌة  -٘

 بٌن ملكٌة المنظمة وادارتهاالفصل  -ٙ

 خضوع جمٌع االعضاء لالنضباط والرقابة اثناء اداء عملهم . -7

لم ٌكن هدؾ فٌبر صٌاؼة منظمة مثالٌة ، بل تحلٌل الكٌفٌة التً ٌمكن بها البٌروقراطٌة ان تمكن 

من الهٌمنة على مرإوسٌه وان كانت البٌروقراطٌة  تعنً  فً ٌومنا االجراءات الطوٌلة المدٌر 

والروتٌنٌة ) الرقابة ( والبطى فً مسار العمل االداري وتعقٌداته ؼٌر المبررة وعدم الكفاءة فان 

 هذه الصفات لم تكن مقصودة من قبل فٌبر الذي كان ٌضن ان المنظمة البٌروقراطٌة التً تدار من

قبل مدٌرٌن جرى اختٌارهم وتؤهٌلهم بشكل سلٌم قادر على تحقٌق اعلى مستوٌات الكفاءة وذلك 

 ٌعود الى امتالك المنظمة المعرفة الفنٌة مهما كانت طبٌعة النظام السٌاسً الذي تعمل فٌه . 
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 عٌوب النظرٌة البٌروقراطٌة :  

 - الصارمة واإلجراءات بالقواعد الشدٌد االلتزام -ٔ

 - القرارات خاذات بطًء -ٕ

 - التكنولوجً تؽٌر مع التكٌٌؾ عدم -ٖ

 األوقات بكافة والرشد بالمثالٌة التمسك من صعوبة -ٗ

 : التقلٌدٌة المدرسة اطار فً الفرعٌة للمدارس المشتركة السمات:  رابعا

 ؟ االداري الفكر فً التقلٌدٌة المدارس بها اشتركت التًالسمات   تمن ابرز  ان 

 . رشٌد شكلب االنسان تصرؾ - ٔ

 . لضوابط االفراد حاجة - ٕ

 لألفراد الرسمٌة الفعالٌات اساسا االدارة تتضمن - ٖ

 . بدقة علٌهم االشراؾ ضرورة وبالتالً العمل فً االفراد رؼبة ضعؾ - ٗ

 . االقتصادٌة الحوافز جدوى - ٘

 . العمل تقسٌم - ٙ

 . الرسمٌة السلطة - 7
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 المحاضرة الثامنة

 ٌكٌة الحدٌثة ) المنهج السلوكً (لكالسالمدرسة ا

كبٌرة ومتنوعة من النظرٌات او المدارس الفكرٌة التً تبوب ضمن االنسانٌة او ) مدرسة العالقات هناك 

االنسانٌة ، او المدرسة السلوكٌة ( وقد اختبرت منها اربعة اتجاهات اساسٌة وماتزال المدرسة هذه تثري 

رؼم من التبدل الكبٌر الذي شهدته منذ اجراء تجارب هوثرون حتى التسعٌنات االدارة بنتاجها العلمً على ال

  -وقد اخترنا منها اربعة اتجاهات اساسٌة :

  human relationship Movementحركة العالقات االنسانٌة  ( أ

رز تٌار كرّد فعٍل لحركة اإلدارة العلمٌة التً ركزت على الوسابل المادٌة فً رفع الكفاٌة اإلنتاجٌة، فقد ب

مضاّد لذلك أخذ ٌركز على مجموعة العوامل اإلنسانٌة والنفسٌة واالجتماعٌة فً رفع الكفاٌة اإلنتاجٌة. وكما 

حاولت اإلدارة العلمٌة تطبٌق المنهج العلمً وإجراء التجارب العلمٌة كذلك فعلت حركة العالقات 

 ة األمرٌكٌة.االجتماعٌة واإلنسانٌة والتً نشؤت أساسا  فً الوالٌات المتحد

 Hauthornوكان من أشهر رواد هذه المدرسة التون ماٌو ، ومن أشهر تجاربها تجربة مصانع هاوثورن

Study  م باالشتراك مع مجلس األبحاث الوطنً التابع ١ٖٕٔ -م١ٕٗٔالتابعة لشركة وسترن إلكترك سنة

 ألكادٌمٌة العلوم الوطنٌة فً الوالٌات المتحدة.

التجارب هً دراسة أثر بٌبة العمل المادٌة على إنتاجٌة العمل، واختاروا متؽٌرا  واحدا  وقد كانت بداٌة هذه 

 هو الضوء لدراسة أثره وعالقته باإلنتاجٌة.

: وهً التجارب  التً اجرٌت فً مصانع شركة وسترن الكترٌتك   Howthorneتجارب هوثرون 

رٌكا .وكان من هده الدراسات هو تحدٌد تؤثٌر ،الشركة العالمٌة لصنع الهواتؾ وخدمات االتصاالت ،فً ام

عدد من المتؽٌرات المادٌة كظروؾ وبٌبة العمل وفترات الراحة ونظام دفع االجور وكمٌة االضاءة على 

انتاجٌة االفراد ، وٌخلص ماٌو الى ان تدابٌر العمل باإلضافة الى توفٌر احتٌاجات االنتاج الموضوعٌة البد 

اجة العامل الشخصٌة من حٌث االرضاء االجتماعً فً مقر عمله ،وبهذا التؤكٌد   ان تلبً فً نفس الوقت ح

الجدٌد على العالقات االنسانٌة اتخذ المصنع بعدا "اجتماعٌا " باإلضافة الى الجانب االقتصادي، وقد ضمن 

 . ١ٖٖٔماٌو هدا المفهوم كتابه ) المشاكل االنسانٌة فً حضارة صناعٌة ( الصادر عام 

 

 وصل )ماٌو( بتجاربه هده الى عدة نتائج تتسم بها مدرسة العالقات االنسانٌة واهمها :وقد ت

المنظمة نظام اجتماعً باإلضافة الى كونه نظام فنً ، وان هدا النظام االجتماعً ٌحدد معاٌٌر  -

 لسلوك الفرد وقد تختلؾ عن معاٌٌر التنظٌم الرسمً للمنظمة .

 ر هام فً تحفٌز االفراد واحساسهم بالرضا .للمكافات والحوافز الؽٌر مادٌة دو -
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 اهمٌة وضرورة تدرٌب الرإساء على المعاملة االنسانٌة للعاملٌن. -

 اعطت اهمٌة للتنظٌم ؼٌر الرسمً فً تؤثٌره على السلوك الفردي فً المنظمة . -

 اهمٌة المعنوٌات على االنتاج . -

 Mary Parker Follet ماري فولٌت-2

أمرٌكٌة فً الفلسفة السٌاسٌة، ركزت بوجه خاص على الجماعة باعتبارها الحجر  ماري باكر فولٌت أستاذة

األساس فً بناء المنظمات. إذ انه خالل عالقة الفرد باآلخرٌن فً الجماعة ٌستطٌع أن ٌحدد هوٌته وان 

.والمنظمة هً جماعة كبٌرة لهم مصالح مشتركة. وٌعتبر تحقٌق هذه المصالح  ٌكون خالقا فً عمله

 ،بحٌث أن عمل الجماعة سوٌة ٌعطٌها الوحدة المتكاملة. ولٌة مشتركةمسإ

. وٌجب ٌوجهونهوٌإدي العمال مهماتهم لٌس للمدٌر إنما مع المدٌر وٌتلقون األوامر منه بحكم الموقؾ الذي 

 (ٕٗٓٓأن تكون الرقابة داخل المإسسة أفقٌة وتعاونٌة ولٌست عمودٌة.)القٌرونً،

 أهم مزاٌا تجارب فولٌت:

 كانت فولٌت أول من اهتم بالعالقات اإلنسانٌة وتؤثٌرها على العامل واإلنتاجٌة. .1

 اهتمت بعدم تقسٌم اإلدارات إلى علٌا ودنٌا وإنما على الجمٌع االنخراط فً المجموعة. .2

 ترى فولٌت التخطٌط عملٌة مشتركة بٌن المدراء والمنفذٌن والعاملٌن. .3

  Chester Brnardشٌستر برنارد  -3

ماٌو وفولٌت وكان رجال متعدد المواهب ،فقد كان ربٌسا لجمعٌة )باتش( فً نٌوجرسً  بؤعمالنارد ٌر تؤثر

ومحاضرا وموهوبا وعازفا وملحنا وشاعرا ،وقد شؽل منصب ربٌس مجلس ادارة شركة تلفونات نٌوجرسً 

مرٌكٌة عام ،وعمل مترجما ومهندسا فً مإسسة التلفزٌون والتلؽراؾ اال ١ٓٙٔودخل جامعة هارفرد  عام 

قبل وفاته عام  عٌن ربٌسا لتلفونات )جٌرسً بل (ومند اوابل الثالثٌنات الى ما ١ٕ7ٔ،وفً عام  ١ٓ١ٔ

ٌعرؾ به  بوقت وجٌز .كرس ) برنارد ( حٌاته لتحلٌل طبٌعة االدارة المعاصرة ،ولعل اشهر ما ١ٙٔٔ

رد الى المنظمة باعتبارها نظام بعنوان )وظابؾ المدٌر (،لقد نظر برنا ١ٖ١ٔالٌوم كتابه الصادر عام 

واكد ان التعاون هو الوسٌلة الربٌسٌة لتحقٌق النجاح للمنظمة والفرد على السواء ،وان  اجتماعً تعاونً.

فقط دون االخر لن ٌحقق نتابج مثلى وٌجب ابقاإها  بإحداهماالمنظمة تتكون من انشطة وافراد وان االهتمام 

بٌن متطلبات العمل الواجب انجازها وحاجات االفراد  دراء التنسٌق ماا ٌتطلب من المذفً حالة توازن ،ل

الدٌم سٌقومون بالعمل ، ومن االفكار الهامة التً اسهم بها برنارد هً مبدا قبول السلطة ،فبدال من االقرار 

الدارة بان السلطة تنساب من االعلى الى االسفل ،فان للفرد ارادة  حرة فً اختٌار )قبول او رفض (اوامر ا

،كما ادخل دور التنظٌم ؼٌر الرسمً فً نظرٌة المنظمة ،وٌعتبر كتابه )وظابؾ المدٌر (من الكتب القٌمة 

 فً الفكر التنظٌمً .
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 االنتقادات الموجهة الى مدرسة العالقات االنسانٌة 

ب أنها اتجهت اتجاها متطرفا نحو االهتمام بالجانب اإلنسانً على حساب التنظٌم الرسمً والجان .1

 العلمً للمنظمة.

أؼفلت تؤثٌر البٌبة الخارجٌة على سلوك المنظمة، ومن ثم أخذت المنظمة كوحدة مستقلة  .2

 ومنعزلة ال كجزء من نظام اجتماعً متكامل.

 (:   X , Yنظرٌة ) و دوكالس ماكرٌكر -4

بٌة ،والثانٌة وهً سل  Xاقترح ماكرٌكور وجود فلسفتٌن )وجهتً نظر مختلفتٌن ( بشان الفرد ،االولى نظرٌة 

كبٌر على  تؤثٌروهً اٌجابٌة ، واستنتج ماكرٌكور ان افتراضات المدٌر بشان االخرٌن لها   yنظرٌة 

 الطرٌقة التً ٌعاملهم بها .

 اربع افتراضات هً :(   X)وتتضمن نظرٌة 

 العامل ال ٌحب العمل ،وٌحاول كلما امكن دلك تجنب العمل . -ٔ

 لتحقٌق المناسبة الوسٌلة هما المباشرة والرقابة التهدٌد .واإلرؼام وةالق طرٌق عن قٌادتهم ٌجب األفراد -ٕ

 .المنظمة اهداؾ 

 العامل ٌبتعد عن المسإولٌة وٌرؼب التوجٌه الرسمً كلما امكن دلك . -ٖ

 معظم العاملٌن ٌضعون االستقرار واالمان  فوق كل اعتبار والٌظهرون اال طموحا ضبٌال . -ٗ

دكتاتورٌا وموجها بالرقابة الصارمة،  لٌكون دابما   ٌمٌل القٌادي نمطه فً Xنظرٌة   ٌتبنى الذي المدٌر

 .وصاحب نظرٌة تشاإمٌة نحو نظرٌة العنصر البشري، والٌمكن ان ٌثق فٌه االخرون .

 فهً على العكس من ذلك وتشمل  ( y ) افتراضات نظرٌة اما

 حة واللعب ٌفضل االنسان بطبٌعته بذل الجهد البدنً والفكري مثلما بفضل الرا -ٔ

  بنفسه نفسه ٌوجه وأن الذاتٌة الرقابة ٌمارس أن للفرد ٌمكن -ٕ

  أحٌانا   ذلك إلى وٌسعى المسبولٌة ٌتحمل أن للفرد ٌمكن -ٖ

 طموح وهو واإلبداع االبتكار على القدرة لدٌه الفرد -ٗ

  تابعٌن كونهم خالل من لألمان سعٌهم من أكثر للقٌادة ٌسعون األفراد من العدٌد -5
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 وٌمكن لمرإوسٌه، التفاإلٌة النظرٌة إلى فً نمطه االداري فانه ٌمٌل ؼالباYالدي ٌتبنى نظرٌة اما المدٌر 

 أنفسهم بؤنفسهم ورقابة ذاتٌا   أنفسهم لتوجٌه الفرصة وٌمنحهم للعمل اآلخرٌن دٌمقراطً ٌحفز مدٌر بؤنه وصفه

 .المنظمة أهداؾ وتحقٌق مسبولٌةال تحمل على قدراتهم فً وٌثق ، واإلبداع االبتكار مناخ من لهم وٌوفر ،

 (  X , Yالتطبٌق العملً لنظرٌة ) 

( فً دفع العاملٌن من خالل تحلٌلهم   (X , Yمن مبادى نظرٌة    اٌمكن للمدٌرٌن والموظفٌن ان ٌستفٌدو

ق ( واالخرٌن الدٌن تنطب  Xلشخصٌة هإالء ،العاملٌن  وتحٌد العاملٌن الدٌن  تنطبق علٌهم افكار النظرٌة ) 

 ( . yعلٌهم افكار النظرٌة ) 

 : فعلى سبٌل المثال

ٌعتمد المدٌر على الحافز المادي بشكله االٌجابً والسلبً )المنح والمنع( فً تحفٌز العاملٌن الدٌن تنطبق 

 (.  Xعلٌهم النظرٌة )

من خالل  فٌتم االعتماد على الحافز المعنوي فً تحفٌزهم  (   yاما الدٌن تنطبق علٌهم افكار النظرٌة )

 تشجٌعهم على المشاركة واالنجاز وتحقٌق الذات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [مبادى االدارة] 2022

 

 
ٖٗ 

 المحاضرة التاسعة

 مدرسة االتجاهات المعاصرة :         

: تفترض هده النظرٌة ان المنظمة هً كٌان اجتماعً تمثل نظام مفتوح   نظرٌة المنظومات المفتوحة - أ

اعل مع االنظمة االكبر واالشمل التً تمثل بٌبتها ٌحتوي على انظمة جزبٌة تتفاعل مع بعضها البعض وتتف

،وتنشا بٌنها وبٌن هده البٌبة صالت تؤثٌر وتفاعل ،ووفق هدا التحلٌل فان المنظمات لها العدٌد من االهداؾ 

العلمٌة التً تسعى لتحقٌقها بحكم تعدد االنظمة الجزبٌة التً تتكون منها وبحكم تعدد جوانب البٌبة التً 

، وبناءا" على دلك فان االدارة فً المنظمة تعمل بمثابة الجهاز العصبً للحفاظ على المنظمة  تتفاعل معها

 وزٌادة قدراتها على البقاء .

وٌإكد هدا النموذج على المرونة فً التؤقلم مع المتؽٌرات الخارجٌة من خالل التجاوب مع المعلومات 

ا ٌشجع هدا النموذج على المبادرة بهدؾ تحسٌن المرتدة من القوى الخارجٌة بطرٌقة جٌدة ومبتكرة ،كم

 طرق االنتاج ،ومعنى هدا ان نموذج النظم المفتوحة ٌستهدؾ رضا االفراد .

 :  مفهوم المنظومة

هنا تتكون من الكابنات  والمنظومةهً مجموعة من المكونات المترابطة مع بعضها لتحقٌق ؼرض معٌن   

المعلومات  وؼٌرها ، وهً وحدة اجتماعٌة هادفة تتكون من افراد البشرٌة واالموال والموارد والمعدات و

فٌها االتجاهات والمدركات والمعتقدات والعادات متفاعلٌن مع بعضهم فً انماط من الفعالٌات وتبرز 

 والتوقعات الخاصة باألفراد .

 مكونات المنظمة كمنظومة : 

زمات المطلوبة لإلنتاج او الخدمات من البد ألي منظمة ان تحصل على المواد والمستلالمدخالت :  -1

 البٌبة الخارجٌة للمنظمة .

:وٌقصد بها استخدام وتحوٌل المدخالت فً داخل المشروع النتاج السلعة او العملٌات التحوٌلٌة  -2

 الخدمة )المخرجات (.

 به. : عملٌات التبادل التً تنشا بٌن المنظمة والبٌبة كناتج للنشاط التحوٌلً الدي تقومالمخرجات  -3

: هً احدى االنظمة الفرعٌة الربٌسٌة فً نظام المنظمة وتهتم بتحدٌد وتنفٌد انشطة العملٌات االدارة  -4

التحوٌلٌة لتحقٌق المخرجات المستهدفة ،وٌمكن تقسٌم االدارة كنظام فرعً الى انظمة فرعٌة اخرى 

 مثل التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة .

: المعلومات الالزمة لإلدارة للتؤكد ان النتابج المستهدفة )المخرجات ٌة (االثر المرتد )التغدٌة العكس -5

(قد تحققت ،)مثل المعلومات المتعلقة بالجودة والتكلفة والوقت ،وٌكون االثر المرد سلبٌا ادا كان هناك 

انحراؾ عن الهدؾ المرؼوب )مثل المعلومات التً تصل لإلدارة عن زٌادة التكالٌؾ الفعلٌة عن 
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اٌجابٌا ادا كانت  الٌؾ المخططة وتعالجها االدارة بعد تصحٌح االخطاء ( وٌكون االثر المرتدالتك

 المخرجات مطابقة للخطة او تزٌد عنها .

ان المشروع نظام حدوده مفتوحة على البٌبة الخارجٌة ،ٌتلقى مدخالته منها وٌقوم البٌئــــــة :  -6

 بتحوٌلها الى مخرجات تعود ثانٌة الى البٌبة 

المنشاة الصناعٌة  تتكون المدخالت من المواد االولٌة ، والمعرفة الفنٌة ، والعمل ، والمعدات ،  فً

والمعدات والتموٌل ، ، التً توحد بتوجٌه االدارة ومن خالل العملٌات لتتحول الى مخرجات على 

للمردود المالً ) شكل سلع او خدمات تقدم للمستهلكٌن ، وٌعنً قبول المستهلكٌن لها تحقٌق المنظمة 

تإشر التؽذٌة العكسٌة ( الذي ٌعٌد سلسلة العمل مرة اخرى ، هذا فً حٌن ان المبٌعات المنخفضة 

ضرورة ادخال التعدٌالت فً المدخالت او العملٌات لؽرض الحصول على مخرجات اكثر قبوال لدى 

 المستهلك ومن خالل هذه الدورات المتعاقبة تحافظ المنظمة على وجودها .

اذن فالمنظمة هً منظمة مفتوحة على البٌبة ٌحصل منها على المدخالت وتعطٌها المخرجات وتفسر 

مإشرات التؽذٌة العكسٌة التً تتسلمها منها وما ٌحدث فً البٌبة وٌإثر على المنظومة ، كما ان 

ت حسب درجة تبدالت البٌبة تتطلب من االداري تكٌٌؾ المنظومة لها ثم ان درجة االنفتاح للبٌبة تتفاو

 ادارتها فً زٌادة ذلك التفاعل . تفاعل المنظومة معها وبحسب توجهات

 ٌتكون النظام من مجموعة من االجزاء التً لها عالقة وثٌقة ببعضها البعض وهً: المنظومة الفرعٌة :

ن أهــم األمور التــً سـواء كـان قابــدا أو منفـــذا. لـذا مـ إن الجــزء األساســـً فــً النظــام هـو الفـرد. ٔ

 تعالجهــا النظرٌــة هـً حوافــز الفــرد واتجـاهاتــه .

إن لكــل منظمـة فلسفتهـا الخاصـة بهـا وتكــون حسب نوعـٌـة النشــاط الذي تقــوم بـه  فـلسفــة النظــام:. ٕ

منها من طـرؾ المستخـدمٌـن أو  االستفادة  الخـدمـات التـً تقدمهـا للبٌبـة الخارجٌـة لٌتم وحسـب السلـع أو

 العـمالء.

 وهـو التنظٌـم الذي تقـوم عـلٌـه المنظمـة وٌكــون فـً شكـل مخطط تنظٌمً.  هٌكــل النظــام:. ٖ

وهــً اللوابـح والقوانٌـن أو االجـراءات التــــً تحـكـم المنظمة وتبٌــن طبٌعــة  اإلجـــراءات والقواعـد:. ٗ

 دي أو االجتماعــً....الخ.نشاطهـــا االقتصـا

ونقصــد بـه تكنـولـوجٌـا العمـل ومتطـلبـاتهـــا الرسمٌـــة مثــل:  المستــوى الفنــً والتكنولـوجــً:. ٘

 والعـملٌــات وٌجــب أن ٌكون تصمٌمهــا ٌتماشـــى مع التركٌبــــة السٌكولـوجٌــة للبشر. اآلالت

فالتـنظٌــم الرسمــً هــو ترتٌــب الهٌكــل التنظٌمـــً وما  رسمــً:التنظٌــــم الرسمــً وغـٌــر ال. ٙ

ٌتبعــه من مناصــب، أمــا التنظٌــم ؼـٌر الرسمـــً فٌعـتبــر هــو اآلخــر جزء مهمــــ فــً النظــام وٌتمـثل 

 بعـــض.عـلهـــم مـع بعـضهــم الفــً أنمــاط العـالقــات بٌــن المجمـوعـــات وأنمــاط تفا

 اهمٌة مدخل المنظومات فً دراسة المنظمة 
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 -من بٌن اهم اٌجابٌات هذا المدخل ٌبرز اثنان بوجه خاص :

 ادارتها بتكٌٌؾ اوجه نشاطاتها الهدافها . التعٌش المنظمة فً فراغ وبالتالً ضرورة قٌام -ٔ

مل التقسٌمات التوكٌد على ترابط المنظومات الفرعٌة مما ٌعنً ضرورة تفهم االدارة لترابط ع -ٕ

الداخلٌة فٌها واثر سعً كل منها لتحقٌق اهدافها على المساعً المماثلة لبقٌة التقسٌمات وبالتالً عدم 

 صحة النظرة لعمل التقسٌمات بشكل منعزل عن بعضها البعض .

 شكل ٌوضح مكونات المنظمة كمنظومة                 

 

 

 النظرٌة الكمٌة  –)ب( 

المدرسة حول استخدام الوسابل واالسالٌب الكمٌة فً الوصول الى نتابج تساعد المدٌر  تدور افكار رواد هده

،فعند دلك تدرس المشكلة والبدابل بشكل رٌاضً لنتوصل  فً اتخاد القرارات المتعلقة بحل المشاكل االدارٌة

 الى البدٌل االمثل ، ومن االسالٌب الكمٌة االكثر استخداما خطٌة :فً العمل االداري:

: وهو االسلوب الدي ٌستخدم للتعرؾ على افضل عالقة بٌن المتؽٌرات التً تإثر  البرمجة الخطٌة -ٔ

فً الوصول الى هدؾ معٌن ،وٌطلق علٌها خطٌة الن العالقة بٌن المتؽٌرات وبٌن الهدؾ تصاغ 

 بمعادلة ٌمثل حلها " خطا مستقٌما ".
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ً تستند فٌها العمل على االنتظار للحصول ٌستخدم هدا االسلوب فً المنظمات الت خطوط االنتظار : -ٕ

على الخدمة سواء كان االنتظار من قبل االفراد )كانتظار المتعاملٌن مع مصرؾ فً اٌداع او سحب 

 مبالػ ( ام من قبل المواد )كانتظار البواخر والسفن امام ارصفة الموانا لٌتم تفرٌؽها (.

ٌر اكثر من استراتٌجٌة واحدة تإدي الى تحقٌق تستخدم فً حالة مواجهة المد المباراة االدارٌة: -ٖ

الهدؾ والمطلوب منه تحدٌد االستراتٌجٌة المثلى باستخدام االسلوب الرٌاضً لنظرٌة المباراة 

 االدارٌة للوصول الى النتٌجة

عندما تواجه المدٌر شبكة من القرارات تمثل بدابل لتفرعات القرارات بحٌث ان  شجرة القرارات : -ٗ

ار ٌخلق فً الخطوة التً تلٌه الحاجة الختٌار بدٌل من بٌن عدد من البدابل االخرى اتخاد اي قر

 وهكذا .

وهو اسلوب رٌاضً ٌستخدم للتنبإ بالمستقبل ،وٌطبق فً العمل االداري لمعرفة بعض االحتماالت : -٘

بة المتؽٌرات واثرها فً عملٌة اتخاد القرار، فٌمٌل االداري الى اتخاد القرار عندما تكون نس

 االحتمال  عالٌة وتدعم القرار .

وهً وسٌلة رٌاضٌة ٌتم بموجبها اتخاد القرارات من خالل التعرؾ على الحقابق المتعلقة  المحاكاة : -ٙ

بالبدابل باالعتماد على سلسلة من االحداث وقٌاسها واستنباط االفضل ،كاتخاذ قرار باستخدام عامل 

العمل والطاقة المطلوبة فً ضوء ماتحقق فً االشهر الخمسة  جماو اكثر ، او عدم استخدامه ،نتٌجة دراسة ح

 السابقة ،وفً ضوء توقعه لما سٌكون علٌه الحال لألشهر الخمسة القادمة مثال " . 

 (  Zاالدارة الٌابانٌة )نظرٌة  -)ج(

ٌا . حٌث استاذ ادارة االعمال فً جامعة كالٌفورن ولٌم اوشًالبروفسور  وهً النظرٌة التً طرحها العالم 

، وذلك للتعرؾ على  األمرٌكٌةعدة بحوث ودراسات مٌدانٌة فً الٌابان وفً الوالٌات المتحدة  بإجراءقام 

  " Zسر نجاح االدارة الٌابانٌة ، وقد توصل فً النهاٌة الى نموذج جدٌد فً االدارة سماه " نظرٌة

للعامل او الموظؾ، حٌث الحظ  فً اساسها تقوم على اساس االهتمام بالجانب االنسانً zان نظرٌة  •

اوشً ان قضٌة انتاجٌة العامل لن تحل من خالل بذل المال او االستثمار فً البحوث والتطوٌر ، 

فهذه االمور ال تكفً وحدها دون تعلم كٌفٌة ادارة االفراد العاملٌن بطرٌقة تجعلهم ٌشعرون بروح 

 الجماعة وبفعالٌة .

الدارة انها اكثر نجاحا من النظرٌات االدارٌة التً تم اتباعها فً الوالٌات وقد اثبتت المدرسة الٌابانٌة فً ا

المتحدة االمرٌكٌة حٌث تمتعت الشركات الٌابانٌة المطبقة لهدا المبدا بإنتاجٌة اكبر من الشركات والمإسسات 

مرتكزات فكرٌة فً امرٌكا ، وتجسد هده النظرٌة حقٌقة معالم المجتمع الٌابانً من خالل تؤكٌده على ثالث 

 تمثلت برإوس المثلث وهً :

 المهــــارة ( كما فً الشكل ادناه     -المـــــودة           -) الثقـــــة     
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 االسس التً قامت علٌها االدارة الٌابانٌة 

 هم خاصٌة تتمٌز بها المنظمة فً الٌابان هً توظٌؾ العاملٌن بها مدى : ان ا الوظٌفة مدى الحٌاة

الحٌاة ، وهذه هً القاعدة التً ٌقوم علٌها العدٌد من اوجه الحٌاة وٌنعكس اثرها على نواحً العمل 

 .  المختلفة

 هذا : ال تتم الترقٌة فً معظم المنظمات بالٌابان اال كل عشر سنوات ، و التقٌٌم والترقٌة البطٌئة

  االجراء ٌطبق على جمٌع العاملٌن فً المإسسة

 تفضل المنظمات الٌابانٌة عدم التخصص الدقٌق فً المهنة ، فالموظؾ  عدم التخصص فً المهنة :

العامل ٌمارس اكثر من مهنة وٌنتقل من قسم الى آخر ، وذلك لالستفادة به فً خدمة جمٌع اقسام 

ن قسم آلخر ٌكسب العامل تجربة ثرٌة ، االمر الذي ٌجعله المنظمة التً ٌعمل بها . وهذا التنقل م

 معدا للترقٌة 

 تعتمد الرقابة فً المإسسات الٌابانٌة على الحذق والمفاهٌم الضمنٌة  عملٌة المراقبة الضمنٌة :

واالمور الداخلٌة ، وهً تمارس بشكل وثٌق ومنتظم ومرن فً آن واحد ، االمر الذي ٌجعلها شبه 

 محكومة 

  تعتمد المنظمات الٌابانٌة على القرار الجماعً المشترك، فعندما  اتخاذ القرارات الجماعٌةطرٌقة :

ٌراد اتخاذ قرار مهم فً المنظمة الٌابانٌة ، ٌتم اشراك كل الذٌن سٌتؤثرون بهذا القرار فً اتخاذه 

 بؽض النظر عن نوع هذا القرار 

ٌة بشمولٌة العناٌة واالهتمام بالموظفٌن ، وتنعكس هذه : تهتم المنظمات الٌابان االهتمام الشامل باالفراد

 الثقة المتبادلة وااللفة والمودةالصفة الشمولٌة واالهتمام الكلً على 

 : السمات العامة للنظرٌة الٌابانٌة

تعتبر المنظمة التً ٌعمل بها الفرد الٌابانً هً المرجعٌة االجتماعٌة له وهً  الصفات العشائرٌة : -ٔ

 ٌشعر بانتمابه الدابم له . الكٌان الدي

االدارة معنٌة بتامٌن حٌاة كرٌمة لعمالها مما ٌخلق عالقات المودة والمحبة بٌن  االلفة والمودة: -ٕ

 االدارة واالعمال .

الشك ان الزٌادة فً االنتاج تعود على الجمٌع بمردود اٌجابً على الرؼم من  المصلحة المشتركة : -ٖ

 حة العامة .اصرار االفراد على اولوٌة المصل

تطبٌق قواعد على جمٌع العاملٌن دون محاباة مما ٌخلق شعور ضرورة  العدالة فً التعامل : -ٗ

 المحافظة على ممتلكات المنظمة والشعور بالمسإولٌة .
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ولؽرض مقارنة سمات النظرٌة الٌابانٌة مع ؼٌرها من التجارب ، الجدول ادناه ٌبٌن الفرق بٌن االسلوبٌن 

 كً فً االدارة الٌابانً واالمرٌ

 

 د ( االدارة الموقفٌة :

وهً من اكثر المبادئ االدارٌة مرونة حٌث انه لٌس هناك طرق او مبادى ادارٌة ثابتة تطبق فً كل      

الدارة ، وٌقوم المدٌر باختٌار المدرسة ) النظرٌة ( الخاصة  المتناسبة الحاالت او المواقؾ التً تواجهها ا

 مع الموقؾ الدي ٌمر به ومع االفراد على حسب شخصٌاتهم ، وهدا ٌعنً ان :

 مٌعا".تحدٌات المشاكل االدارٌة مختلفة ومتنوعة وال ٌوجد مدخل واحد ٌساعد فً حلها ج -ٔ

 للموقؾ .الٌب  وحلول ادارٌة تبعا ضرورة استخدام اس -ٕ

 اهم المتغٌرات الموقفٌة :

 البٌبة الخارجٌة . -ٔ

 التكنولوجٌا المستخدمة ) اسلوب العمل (. -ٕ

 ) االمرٌكٌة ( Aاالدارة  )الٌابانٌة ( Zاالدارة  الرقم

 التوظٌؾ قصٌر المدى التوظٌؾ طوٌل المدى 1

 القرار فردي ؼالبا اتخاذ القرارات باإلجماع 2

 اتخاذ القرار من القمة الى القاعدة اتخاذ القرار من القاعدة الى القمة 3

 سرعة فً اتخاذ القرار وبطء فً التنفٌذ التنفٌذ بطء فً اتخاذ القرار وسرعة فً 4

 المسإولٌة والمحاسبة فردٌة المسإولٌة والمحاسبة جماعٌة 5

 التنظٌم رسمً بٌروقراطً المإسسة اقرب الى التنظٌم ؼٌر الرسمً 6

 ال توجد فلسفة وثقافة مشتركة فلسفة المإسسة واسعة ومشتركة 7

 امعات الموظفٌن من خرٌجً المدارس والج ١

 " االنتقال بٌن الشركات ضعٌؾ "

الموظفٌن من خرٌجً وموظفٌن الشركات 

 االخرى )انتقال نشط بٌن الشركات (
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 العاملٌن . -ٖ

 المتؽٌرات بتؽٌر طبٌعة المشكلة  وتتؽٌر االهمٌة النسبٌة لكل متؽٌر من هده
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 المحاضرة العاشرة

 االدارة فً البٌئة المتغٌرة

نظومات مفتوحة ، تتفاعل مع البٌبة ذات العالقة ، وتخضع لمحدداتها وٌحاول كل المنظمات  هً م

فً المنظمة وبٌن   ( Weaknesses )والضعؾ   ( Strengths )المدٌرون التوفٌق بٌن مواطن القوة 

وتتؽٌر   ( Threats ) والتهدٌدات   ( Opportunities )االتجاهات المختلفة فً البٌبة المتمثلة بالفرص 

مارسات االدارٌة من خالل استجابة المدٌرٌن للتؽٌرات البٌبٌة ، وتتمٌز البٌبة المعاصرة بالتؽٌرات الم

المستمرة فً  الظروؾ االقتصادٌة والتكنلوجٌة ، وفً المإسسات االجتماعٌة والعالقة مع الحكومة والبد 

 .من دراسة البٌبة ومتابعة تلك التؽٌرات والتكٌؾ معها لؽرض تحقٌق النجاح 

 

 

 : االدارة وبٌئتها  -اوال 

 وهً جمٌع العناصر والمتؽٌرات المإثرة على المنظمة وتصنؾ الى : :بٌئة االدارة 

 المنظمة .  ت المإثرة داخل حدوداهً جمٌع العناصر والمتؽٌر البٌئة الداخلٌة : -ٔ

ظٌمات االدارٌة ،وتؤثٌر كبٌر على التخطٌط ،فالتخطٌط وللبٌبة الداخلٌة اثر كبٌر على نجاح واستمرارٌة التن

واتخاد القرارات عملٌتان ال ٌكتب لهما النجاح دون مراعاة الظروؾ البٌبٌة الداخلٌة ، ومن اهم عوامل البٌبة 

 الداخلٌة :

،عوامل التسوٌق  ،الكفاءة التشؽٌلٌة : حجم السٌولة ،حجم االرباح عوامل متعلقة بالتموٌل -ٔ

 والتوزٌع 

توافر الطاقة الالزمة للتشؽٌل ،كفاءة تسهٌالت االنتاج،  عوامل متعلقة باإلنتاج /العملٌات : -ٕ

 اسعار المواد الخام  ، كلفة العملٌات الكلٌة للمنظمة .
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توافر مهارات عالٌة بٌن العاملٌن ، توافر خبرات جٌدة لإلدارة العلٌا ،  عوامل متعلقة باألفراد : -ٖ

 ة .توافر عالقات  عمالٌة جٌد

: المحافظة على سمعة المنظمة ومركزها فً المجتمع ، كفاءة الهٌكل  عوامل متعلقة بالمنظمة -ٗ

 التنظٌمً ، حجم المنظمة .

   هً جمٌع العوامل والمتؽٌرات الواقعة خارج حدود المنظمةالبٌئة الخارجٌة :  -2

دراسة البٌبة وجمع المعلومات ان دراسة البٌبة المحٌطة بالتنظٌمات االدارٌة تعتبر من اولوٌات االدارة ف

عنها وتحلٌلها ٌقدمان لإلدارة  بعدا" علمٌا ٌساعدها على تجاوز المعوقات والمشاكل وٌعطٌها فرصة 

لالستعداد لتطوٌر الٌات عمل جدٌدة تساعدها فً التصدي لكل المتؽٌرات البٌبٌة المحٌطة ، فالبٌبة وما بها 

 دارة والتنظٌم ،من متؽٌرات ٌجب ان تكون موضع  اهتمام اال

 تصنٌف البٌئة الخارجٌة :ثانٌا  

 ادبٌات االدارة بشكل عام بٌن نوعٌن ) مستوٌٌن ( من البٌبة الخارجٌة :كتمٌز 

تمثل االطار الدي تعمل فٌه جمٌع المنظمات على اختالؾ انواعها وتتضمن  : او العمومٌة  البٌئة العامة -ٔ

فً كل  رتوثالتكٌؾ معها ، وسمٌت عامة الن عواملها  مجموعة من العوامل التً تسعى المنظمات الى

 المنظمات بدون استثناء ،

 بانها كل القوى التً تإثر فً قدرة جمٌع المنظمات فً الحصول على مواردها. : وتعرف البٌئة العمومٌة

 : مكونات البٌئة العمومٌة

صادٌة ، التكنلوجٌة ، واالجتماعٌة تتكون البٌبة العمومٌة للمنظمة من اربعة قطاعات اساسٌة  هً : االقت

، وتتفاعل هذه القطاعات مع بعضها فً تاثٌرها على المنظمة ،وان كل قطاع من هذه القطاعات  والحكومٌة 

 بدوره  من مجموعة من المكونات .

  -القطاع االقتصادي : -1

ات  القطاع االقتصادي تإثر الحالة الراهنة والمستقبلٌة لالقتصاد الوطنً فً اداء المنظمة ، وتشمل مكون

بوجه خاص على ، التقلبات فً وتٌرة النشاط االقتصادي ، التضخم واسعار الفابدة ، وٌمكن ان ٌإدي كل 

منهما اما الى تسهٌل اعاقة سعً المنظمة لبلوغ اهدافها ،الفتور  فً وتٌرة النشاط االقتصادي ٌإدي الى 

لضرورٌة وبالمقابل  فان ارتفاع وتٌرة النشاط زٌادة البطالة ، والى انخفاض مبٌعات السلع ؼٌر ا

االقتصادي ٌإدي الى زٌادة المبٌعات وفرص العمل على سبٌل المثال ، وقد تكون التؽٌرات فً القطاع 

االقتصادي اٌجابٌا لمنشاة ما وسٌلة الخرى وقد تحقق  بعض المنشات المكاسب مقابل خسارة اخرى تبعا 

 رات .لطبٌعة اعمالها وحركة تلك التؽٌ

 -القطاع التكنولوجً : -2
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تتضمن التكنلوجٌا الفن والعلم المستخدم فً انتاج وتوزٌع السلع والخدمات ، فالتطوٌر التقنً ٌإثر فً 

المواد االولٌة المطلوبة من قبل المنشاة وفً سلعها وخدماتها وعملٌاتها ، وذلك باتاحة فرص تحسٌن االداء 

 او خلق التهدٌدات بوجه المنشاة .

 -طاع االجتماعً :الق -3

وٌشمل هذا القطاع االتجاهات والقٌم والعادات والتقالٌد السابدة فً المجتمع ،وتإدي هذه الخصابص االجتماعٌة 

الى بلورة تؽٌٌرات فً انماط الحٌاة التً تإثر فً السلع والخدمات  التً هً مخرجات المنشاة والعالقة بٌن 

ارٌد للمنشاة  ان تقدم لزبابنها السلع والخدمات التً ٌرؼبون فٌها فان  ااالدارة واالفراد العاملٌن فٌها ، اذا م

على ادارتها ان تتفهم هذه العناصر او الخصابص االجتماعٌة وان تاخذها بنظر االعتبار ، وتواجه كل 

 المنظمات تحدٌات المشكالت التً تنشا عن التكٌؾ لهذه العوامل .

  -القطاع الحكومً : -4

ومً البٌبة السٌاسٌة والقانونٌة واالنظمة  الرقابٌة التً تعٌش المنظمة فً اطارها ، اذ ٌشمل القطاع الحك

بها اهداؾ المنظمة ومرونة حركتها والفرص المسموح لها باستؽاللها وذلك بحسب التشرٌعات  تتؤثر

اة مثال تدخل واالنظمة والتعلٌمات السارٌة فمثال  تإثر التشرٌعات االقتصادٌة والمالٌة فً عملٌات المنش

الجدٌدة او تحدٌد مواقع عملها ، وتنظم  المنشآت لتؤسٌسالحكومة فً تنظٌم هٌكل السوق ، ومنح االجازات 

العامة ، وتدٌر مإسسات التعلٌم والخدمات االجتماعٌة وبذلك تإثر فً  الحكومة كٌفٌة حماٌة الصحة 

 مدخالت المنظمة وعملٌاتها 

 

ات الصلة المباشرة بتحدٌد اهداؾ المنظمة وتحقٌقها ات والعوامل والقوى ذتشمل المتؽٌرو البٌئة الخاصة : -ٕ

 وسمٌت خاصة الن عواملها تإثر فً المنظمات دون اخرى .

 البٌئة الخاصة  مكونات -ثالثا :

 : هً مجموعات ست الخاصة البٌبة مكونات تشمل

 . الزبابن - ٔ

 . المنافسون - ٕ

 . الموردٌن - ٖ

 . الناظمة زةواالجه الجماعات - ٗ

 . بالمنظمة العالقة ذات التكنلوجٌا - ٘

 البشرٌة الموارد - ٙ
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هم االفراد والمنظمات االخرى التً تحصل على مخرجات المنظمة من السلع والخدمات  -:الزبائن  -ٔ

مقابل تبادل اشٌاء اخرى ) نقود( تقدم الٌها وٌمكن ان ٌحصل التبادل اما مباشرة بٌن المنشات والزبابن 

 من خالل منظمات اخرى وسٌطة . او

على التً تقدم سلعا وخدمات متشابهة لما تقدمه المنشاة كما تحصل  المنشآتتحصل   -: الموردون -ٕ

، المنافسة فً مجاالت اخرى من عمل المنشلة مثل منافستها مع الؽٌر فً الحصول على المدخالت 

ة منافسون جدد ، او ان تظهر منتوجات ط الذي تعمل فٌه المنشاوٌمكن ان ٌدخل فً القطاع او النشا

 جدٌدة منافسة مما ٌإثر فً المبٌعات واالرباح .

، كما تحصل التً تقدم سلعا وخدمات متشابهة ل تقدمه المنشاة  المنشآتالمنافسون هم  -: المنافســٌن -ٖ

ت ، خرى منم عمل المنشاة  مثل منافستها مع الؽٌر فً الحصول على المدخالالمنافسة فً مجاالت ا

وٌمكن ان ٌدخل فً القطاع او النشاط  الذي تعمل فٌه المنشاة منافسون جدد، او ان تظهر منتوجات 

 جدٌدة منافسة  مما ٌإثر فً المبٌعات واالرباح .

التكنلوجٌا ذات العالقة المباشرة  هً جزء من البٌبة الخاصة النها تشمل  -: ات العالقةالتكنولوجٌا ذ -ٗ

انتاج وتوزٌع سلعها وخدماتها ، فمستوى المهارات المطلوبة من قبل افراد  خدمة  فًتالوسابل المس

المنشاة تحددها درجة تعقٌد التكنلوجٌا المستعملة  فٌها كما ان التكنلوجٌا الجدٌدة ذات العالقة تخلق  

 الفرص والتهدٌدات لكل منشاة .

عمل المنشاة وسالمة السكان وهً الجهات الحكومٌة ذات العالقة المباشرة ب -: الجهات الحكومٌة -٘

كما تخضع المنشاة لرقابة القرٌبٌن منها ، مما ٌجعلها تحت رقابة الجهاز الحكومً المسإول عن ذلك ، 

هو  والخاصة االجهزة الحكومٌة المتخصصة بالعمل واالسعار ، والمقٌاس  هنا بٌن البٌبة العمومٌة

العامة للحكومة  التؤثٌراتثرة فً المنشاة ، مقابل ة المباشرة بتلك االجهزة الحكومٌة المإالقدرجة الع

لذلك جماعات ضاؼطة اخرى  باإلضافةهً بٌبة خاصة . والثانٌة عمومٌة وتوجد   فاألولًككل . 

 تإثر فً عملٌات المنشاة ، مثل نقابات العمال ، وجمعٌات حماٌة المستهلك .

فً المنشاة مواردها البشرٌة ، وتتطلب ٌإلؾ االفراد العاملون ) الموظفون (  -: الموارد البشرٌة -ٙ

ات االفراد ، فالشركة التً تستخدم مستوى عالٌا من التكنلوجٌا واعا متفاوتة من قابلٌالمنشاة المختلفة ان

ذات العملٌات الٌدوٌة ، ومن بٌن اهم العوامل التً تاذخدا تتطلب افرادا ٌختلفون عن المنشاة الصؽٌرة 

رافً  نوع المهارات المتوافرة  فً المواقع المختلفة لٌات التوسع الجؽركة بنظر االعتبار هً عمالش

 ونقابات العمال المحلٌة كذلك دورها فً تحدٌد طبٌعة العالقة بٌن االفراد والمنظمة .
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 –:  البٌئة مإشرات قراءة فً المنظمة فشل  -: رابعا

 . نظمةالم بٌبة فً المكونات كثرة - ٔ

 . المحٌطة الظروؾ تؽٌٌر - ٕ

 . بٌنها المعقدة التفاعالت – ٖ

 احتماالت ٌنسٌهم قد مما االوقات او المجاالت بعض فً المدراء ٌحققها التً النجاح نشوة - ٗ

 . المنافسٌن تحركات بٌنها ومن البٌبة فً والمحتملة المعاكسة التطورات

 . االفراد او التقسٌمات بٌن الصراع معالجة مثل المنظمة فً الداخلٌة المشكالت بحل المدراء انهماك -
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 المنظمة حدود استقصاء

 : االستبصار او البٌئً الفحص طبٌعة:  اوال  

 ؟ البٌئً الفحص مفهوم هو ما/ س

 . بٌبتها مكونات فً بالبحث المنظمة قٌام كٌفٌة هو:  البٌئً الفحص/ ج

 . والخاصة العمومٌة البٌبة مكونات عن تعالملالس محدودة وموردا وقتا المدراء وٌواجه

 ؟ تؤكد الال مفهوم هو ما/ س

 . البٌبة مكونات من مكون اي بخصوص المعلومات ؼٌاب درجة ٌعنً:  تؤكد الال/ ج

 من تواجهها التً تؤكد الال وظروؾ جهة من المنظمة نوع على العالقة درجة تعتمد/  مالحظة

 . اخرى جهة

 : والمستقرة ركةالمتح البٌئة:  ثانٌا

  -وهً : ربٌسة انواع ثالثة فً البٌبات تبوٌب ٌمكن 

 . نوعا ما المستقرة - ٔ

 . المعتدل واالبداع التؽٌٌر ذات - ٕ

 . جدا الدٌنامٌكٌة او المتحركة - ٖ

 . كذلك انواع ثالثة فً تبوب البٌئات من الثالثة االنواع لهذه المنظمة ادارة استجابات ان -

 

 . المنظمة داخل نحو متوجهةال النظرة - ٔ

 . البٌبة بؤهمٌة الواعٌة - ٕ

 . البٌبة تجاه المستمر التكٌٌؾ وثم المعلومات عن بعمق الباحثة - ٖ

 –:  المتكٌفة االدارة:  ومعالجته التغٌٌر مواجهة رابعا

 -ومن ابرزها : التؽٌٌر مع التكٌؾ لتحقٌق سعٌها مجاالت فً عدٌدة مشكالت المنظمات تواجه

 ؟ التكٌٌؾ ذلك لتحقٌق االدارة علٌها تعتمد التً الوسابل شرح مع عددها مشكالتال
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 التنافسً موقفها لتحسٌن واالبداع التطوٌر على المنظمة قدرة تعنً التً : االبداعٌة المشكلة - ٔ

 . لالبداع المنظمة استجابة لتنفٌذ الالزمة التكنولوجٌا تطوٌر على المنصبة:  الفنٌة المشكلة - ٕ

 بالتكٌٌؾ للمنظمة تسمح بطرٌقة اعاله للمشكالت الحلول تنفٌذ كٌفٌة تتضمن التً:  االدارٌة المشكلة - ٖ

 . البٌبة فً المستقبلٌة للتحدٌات

 ومن اهمها  الخارجٌة للبٌبة حساسٌتها بدرجة ٌتعلق فٌما للمنظمات االٌجابٌة الخصابص وهناك العدٌد من 

 . الخارجً للتؽٌٌر السرٌعة االستجابة - ٔ

 . بسرعة القرار اتخاذ - ٕ

 . النظر إلعادة القابلة القرارات - ٖ

 . العملٌات فً المرونة - ٗ

 . المنظمة تواجهها التً المواقؾ فً اختالفات بوجود االقرار - ٘

 . الوقابٌة باالستجابة االهتمام - ٙ
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 المحاضرة الحادٌة عشر

 اإلدارٌة الوظائف

مجال  اختالؾ عن النظر بصرؾ المنظمات كل فً تتم التً الربٌسٌة األنشطة اإلدارٌة ؾالوظاب تمثل

 إدارة علٌا، )إدارة اإلدارٌة المستوٌات مختلؾ من المدٌرٌن كل  ٌقوم كما خدمً(، تجاري، نشاطها) صناعً،

 التنظٌم، خطٌط،الت) :هً أساسٌة وظابؾ خمس على اإلدارة عملٌة تشتملو  )دنٌا أو إشرافٌه إدارة وسطى،

 .  الوظابؾ هذه من وظٌفة لكل موجزا   عرضا   ٌلً وفٌما . )الرقابة القٌادة، القرار، واتخاذ صنع

 وظٌفة التخطٌط :

ٌعد التخطٌط الوظٌفة االولى من وظابؾ االدارة، فهً القاعدة التً تقوم علٌها الوظابؾ االدارٌة  ؼالبا ما

 االخرى .

 ة صنع القرارات بشؤن المستقبل ( .وٌعرؾ التخطٌط بانه : ) عملٌ

ات العالقة بالفرد او الجماعة او وحدة العمل او المنظمة نه : ) نشاط دهنً ٌنظم القرارات ذوكدلك ٌعرؾ با

 العالقة بالمستقبل (. وذات

 ) التقرٌر سلفا بما ٌجب عمله ومتى ومن سٌقوم به (. -

من راءات والقواعد مع تحدٌد الوسابجاالختٌار من بٌن البدابل من االهداؾ والسٌاسات واال -

التعارٌؾ السابقة فان التخطٌط ٌفهم بانه العملٌة التً تحدد اوجه االستفادة من الموارد  المتاحة فً 

 المستقبل .

 : التخطٌط طبٌعة)  اوال  

 سارم انتقاء ٌتضمن وهو.  المستقبل فً للعمل مقترح خٌار بشؤن المنظم والقرار التفكٌر هو التخطٌط ان 

 انه كما..  تخطٌطها المراد الفعالٌة ٌسبق ذهنً عمل اذن فهو . ومختلفة ممكنة بدابل بٌن من للمستقبل محدد

 . التخطٌط الى بعدها تحتاج ال معٌنة نقطة الى التصل االدارة ألن،  مستمرة ادارٌة فعالٌة

 ورفضا،  التوجه هذا صالح ًف قرارا ٌتطلب مقترح عمل مسار اختٌار ألن،  القرار اتخاذ الخطط وتتطلب

 اتخاذ ان،  اولهما اساسٌٌن لسببٌن للتخطٌط مرادفا لٌس هو القرار اتخاذ ان ؼٌر.  البدٌلة االخرى للمسارات

 تنفٌذ الى التخطٌط تتعدى القرار اتخاذ عملٌة ألن وثانٌهما،  االخرى االدارٌة الوظابؾ باداء ٌرتبط القرار

 . نتابجه وتقٌٌم القرار

 االهداؾ تلك بلوغ طرٌق فً معٌنة مشكالت لحل او محددة اهداؾ تحقٌق نحو الخطط هوتتوج
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 حسب التخطٌط اما.  واستراتٌجٌاتها المنظمة اهداؾ الى الكلً او الشامل التخطٌط وٌستند. 

 االهداؾ تحقٌق فً تسهم التً الفرعٌة االهداؾ تحقٌق نحو فٌوجه التقسٌمات او االنشطة

 . االساسٌة

 االستراتٌجً فالتخطٌط.  والتشؽٌلً االستراتٌجً التخطٌط بٌن العالقة الى ادناه   الشكل وٌشٌر

 . االهداؾ صٌاؼة - ٔ

 . االستراتٌجٌة)  تحدٌد(  تكوٌن - ٕ

 ثم،  التقسٌمات وبحسب(  االنشطة بحسب اي ) النشاطٌة الخطط تكوٌن على فٌنصب التشؽٌلً التخطٌط - ٖ

 . تكاملها تحقٌق
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   :-التخطٌط مٌةأه

  والربٌسٌة الفرعٌة االهداؾ ٌحدد . -ٔ

 . القرارات تخاذال موحدا   اطار ٌصنع . -ٕ

 . لحلها واالستعداد المستقبلٌة المخاطر على التعرؾ -ٖ

 . الرقابة عملٌة لتسهٌل للمعاٌٌر االداء وقٌاس معاٌٌر وضع -ٗ

 تجزبة دون القرارات اتخاذ -٘

 .انتاجٌتهم وزٌادة نالعاملٌ رضا تحقٌق -ٙ

 واع التخطٌط :ان

تستخدم المنظمات انواعا" مختلفة من التخطٌط وفقا" ألؼراضها، وٌمكن تصنٌؾ التخطٌط وفقا" لدلك على 

 ضوء عدة معاٌٌر اهمها :

 التخطٌط حسب مدى تؤثٌره : وٌشمل : (1

م التخطٌط االستراتٌجً بالشإون العامة للمنظمة ككل. وٌبدأ التخطٌط هتٌ التخطٌط االستراتٌجً: .ٔ

وٌوّجه من قبل المستوى اإلداري األعلى ولكن جمٌع المستوٌات اإلدارة ٌجب أن  راتٌجًاالست

 تشارك فٌها لكً تعمل. وؼاٌة التخطٌط االستراتٌجً هً:

 إٌجاد خطة عامة طوٌلة المدى تبٌن المهام والمسإولٌات للمنظمة ككل.  .ٔ

 إٌجاد مشاركة متعددة المستوٌات فً العملٌة التخطٌطٌة.  .ٕ

 منظمة من حٌث تآلؾ خطط الوحدات الفرعٌة مع بعضها البعض. تطوٌر ال .ٖ

ٌركز التخطٌط التكتٌكً على تنفٌذ األنشطة المحددة فً الخطط االستراتٌجٌة. هذه  التخطٌط التكتٌكً:. 2

الخطط تهتم بما ٌجب أن تقوم به كل وحدة من المستوى األدنى، وكٌفٌة القٌام به، ومن سٌكون مسإوال  عن 

لتخطٌط التكتٌكً ضروري جدا لتحقٌق التخطٌط االستراتٌجً. المدى الزمنً لهذه الخطط أقصر إنجازه. ا

من مدى الخطط االستراتٌجٌة، كما أنها تركز على األنشطة القرٌبة التً ٌجب إنجازها لتحقٌق 

 االستراتٌجٌات العامة للمنظمة.

مهام ومسإولٌات عمله. وٌمكن أن تستخدم ٌستخدم المدٌر التخطٌط التنفٌذي إلنجاز  التخطٌط التنفٌذي:.3

مرة واحدة أو عدة مرات. الخطط ذات االستخدام الواحد تطبق على األنشطة التً تتكرر. كمثال على 
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الخطط ذات االستخدام الواحد خطة الموازنة. أما أمثلة الخطط مستمرة االستخدام فهً خطط السٌاسات 

 واإلجراءات.

ٌّة،  تشمل األنواع اآلتٌة:  ب ( وفقا  للُمّدة الزمن

 :ٌّة  طوٌلة وُتعادل خمس سنوات فا التخطٌط طوٌل األجل وهً خطط استراتٌجٌة كثر. ٌَشمل فترةُ زمن

منظور الٌها  من البعد الزمنً ، فالمنظمات التً تواجه البٌبات المتقلبة  من الضروري ان تهتم 

نها تصاغ بشكل اولً ثم ٌجري بالتخطٌط طوٌل االجل  على الرؼم  من صعوبة  اعدادها ، فؤ

 تعدٌلها جزبٌا بمرور الوقت وبحسب استجابة المنظمة للتؽٌرات البٌبٌة .

 :لسنة الواحدة وتقّل عن خمس ٌشمل فترة  ُمتوّسطة  من الزمن، وتزداد عن ا التخطٌط متوسط األجل

عرضة  دقة واقل اكثرسنوات وهً خطط تنبثق من الخطط طوٌلة االجل كمنظومات فرعٌة وهً 

ظى باهتمام االدارة المعاصرة للتؽٌٌر قٌاسا بالخطط طوٌلة االجل ، ان هذا النوع من الخطط ٌح

بشكل متزاٌد بسبب توافر البٌانات  بشكل افضل  فهً تصاغ للمنظمة ككل وألنشطتها وبصورة 

 متكاملة ومتناسقة 

 :ٌّة  قصٌرة، وتكون أقّل من سنة التخطٌط قصٌر األجل ٌّام واألسابٌع والشهور ٌشمل فترة  زمن  مثل األ

،حٌث تقسم الخطط متوسطة االجل الى عدد من الخطط قصٌرة االجل ابتداء بالخطط السنوٌة 

 وبآجال وألنشطتها الزمنٌة وصوال الى جداول العمل الٌومٌة وهً توضع للمنظمة ككل  فؤجزابها

 زمنٌة قصٌرة
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 األنواع من أهّمها: ج ( التخطٌط حسب  للوظٌفة: ٌشمل مجموعة من 

 :هو التركٌز على األمور الخاّصة باإلنتاج، مثل: المواد األولٌة، واإلدارة  التخطٌط لإلنتاج

ٌّة، وُمتابعة جودة اإلنتاج.  اإلنتاج

 : ًّ  ، مثل التوزٌع، والتروٌج.بالتسوٌقهو الّتركٌز على الَمجاالت الخاصة  التخطٌط التسوٌق

  ًّ ٌّة، مثل ُطرق الحصول على المال. :التخطٌط المال  هو االهتمام بالموضوعات المال

 : ًّ ٌّة،  التخطٌط السٌاس ٌّة والخارج هو ُمتابعة الموضوعات العامة للّدول، مثل السٌاسات الداخل

 والتشرٌعات.

 :ٌّة؛ من أج التخطٌط االقتصادّي بالدخل ل َدعم التنمٌة الخاّصة هو الّتركٌز على الشإون االقتصاد

 ًّ  .القوم

 التخطٌط الجٌد او الفعال   

 تخطٌطا  فعاال  إلى حد كبٌر ومن أهمها: هناك صفات معٌنة تجعل من التخطٌط

 لتخطٌط مرنا  وٌتقبل االستجابة ألي متؽٌرات.ا ٌكون أن -ٔ

 أن ٌتمتع بالواقعٌة فال ٌبالػ فً التقدٌرات وال ٌتشابم أكثر من الحد المعقول. -ٕ

 واضحا  وبعٌدا  عن العمومٌات. ن ٌكونأ -ٖ

 جٌة والـمالٌة.. الخ.أن ٌشمل كل جوانب المنظمة بمعنى أن ٌشمل الجوانب اإلنتا -ٗ

 أن ٌؽطً فترة زمنٌة معقولة.  -٘

 معوقات التخطٌط :

تواجه عملٌة التخطٌط مجموعة من العقبات التً قد تحد من فاعلٌتها والتً تتطلب معالجة متواصلة من قبل 

 -االدارة ومن اهم لتك المعوقات االتً :

البٌبة المحٌطة للمنظمة وتاثٌرها على متؽٌراتها  ان التعقٌد والدٌنامٌكٌة فًالبٌئة المعقدة والدٌنامٌكٌة :  -ٔ

بمرور الوقت ٌزٌدان من صعوبة العملٌة التخطٌطٌة بسبب ضرورة المتابعة المتواصلة للمتؽٌرات 

 البٌبٌة بما فً ذلك جمع وتحلٌل البٌانات ، واتخاذ القرارات الالزمة لتكٌٌؾ المنظمة لها .

تعٌق عملٌات التخطٌط الن تحدٌد االهداؾ هو الخطوة ة ان االهداؾ ؼٌر الواضح -: غموض االهداف -ٕ

االولى فً عملٌة التخطٌط وقد ال ٌتحمس بعض المدراء لالهداؾ الواضحة بسبب ضعؾ الثقة بالنفس 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
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واحتمال الفشل فً تحقٌق المستهدؾ ٌضاؾ لذلك ضعؾ قابلٌة المدٌر وفقدان القاعدة المتٌنة للبٌانات 

 والنظام ؼٌر اسلٌم للحوافز .

ان عملٌة التخطٌط تتطلب تؽٌٌر عدد من مجاالت عمل المنظمة ومحاولة صٌاؼة  -: مقاومة التغٌٌر -ٖ

ظروؾ عملها فً المستقبل ؼٌر ان المدٌر قد ٌقاوم التؽٌٌر تخوفا من مجاهٌل المستقبل وتفضٌل 

 االهداؾ والخطط المعروفة او المعتادة والظروؾ القابمة .

 -ٌود التً نحد من فاعلٌة التخطٌط ومنها بوجه خاص االتً :هناك العدٌد من الق -:القٌود  -ٗ

  االستثمار الكبٌر فً راس المال الثابت وبالتالً عدم مرونة المنظمة فً التكٌٌؾ للمستجدات

 التكنولوجٌة .

  القٌود الحكومٌة 

 شحت الموارد المادٌة 

  ندرة الكفاءات االدارٌة 

وقت الطوٌل وبالتالً فهو مكلؾ للمنظمة وقد ٌتطلب ٌستنزؾ التخطٌط السلٌم ال -: الوقت والكلفة -٘

المناسب والخبرات الفنٌة والبٌانات ... مما ال ٌتوافر حالٌا فً المنظمة وٌكلفها الكثٌر عند وٌل مالت

 الحصول على مثل هذه المستلزمات .

 معالجة معوقات التخطٌط 

ٌادة القاعلٌة  لتحقٌق االهداؾ المرسومة هناك مجموعة من المعالجات المقترحة لهذه المعوقات وبالتالً ز

 -ومنها :

 من قمة المنظمة اي من ادارتها  ٌبدا  فً قمة المنظمة : فالتخطٌط الفاعل هو الذي البدء

العلٌا فهً تقود عملٌة صٌاؼة رسالة المنظمة ووضع االهداؾ الربٌسة واالستراتٌجٌات 

 وهً التً تضٌؾ على التخطٌط االهمٌة التً ٌستحقها .

 فالتخطٌط رؼم اهمٌته ال ٌضمن النجاح بل ٌتٌح له  االعتراف بوجود حدود للتخطٌط :

الفرص وٌزٌد من امكانٌة تحقٌقه وبسبب ظروؾ البٌبة والمنظمة فانه عرضة للتؽٌٌر 

 والتعدٌل .

  ان على االدارة العلٌا ان تعمل على تحقٌق االتصال المستمر بٌن مختلؾ االتصال :

الكل ٌجب ان ٌعرؾ االهداؾ واالستراتٌجٌات ومسارات الخطط وكٌفٌة مستوٌات االدارة ف

 تكاملها وتناسقها .
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  المهمة فً التخطٌط الفاعل مشاركة جمٌع المستوٌات االدارٌة فٌه  المبادئ : من المشاركة

بل كل المدراء والمرإوسٌن فلكل منهم دوره فٌها والمعلومات التً ٌقدمها والزواٌا التً 

لها للتخطٌط وخصوصٌات التقسٌم الذي ٌعمل فٌه مع اهمٌة المشاركة فً ٌنظر من خال

 . باألهداؾتطبٌق االدارة  

 توضع وتنسى بل تطبق وتتابع وٌجري تحدٌثها  : ان الخطط ال المراجعة والتحدٌث

 وتعاقب تنفٌذ الخطط قصٌرة االجل .باستمرار لتواكب التطورات البٌبٌة والبٌانات المتاحة 

 وبوجه خاص ٌمكن هذا النوع من التخطٌط االدارة من تكٌٌؾ اوضاع  موقفًالتخطٌط ال :

 المنظمة فً اطار ظروؾ المستقبل ومتؽٌراته .

 

 

 

 

 

http://www.edarah.org/images/books/shape/4__2__0__0__2-3.gif
http://www.edarah.org/images/books/shape/4__2__0__0__2-3.gif
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 االسبوع الثانً عشر 

 التخطٌط وظٌفة تنظٌم

 كل ٌإدٌها وظٌفة والتخطٌط.  التنظٌمً الهٌكل فً مكانتها تحدٌد وبخاصة،  طٌطالتخ وظٌفة تنظٌم من البد

 تقوم عملٌة التخطٌط ان كما  الٌها االشارة تخصٌص من البد تنظٌمٌة مكونات هناك ذلك ومع،  المدراء

 . الالمركزٌة او المركزٌة من معٌنة بدرجة وتتم،  االدارة مستوٌات بٌن التفاعل على

 : مدٌر كل وظٌفة تخطٌطال-:  اوال  

 من جزءا وتإلؾ االساسٌة وظابفه من واحدة باعتبارها،  التخطٌط المنظمة فً مدٌر كل ٌإدي ان ٌجب

 تلعب العلٌا فاإلدارة.  االدارة مستوٌات بٌن بالتخطٌط االهتمام درجة فً تفاوتا هناك ان ؼٌر.  مهماته صلب

 المباشرة او الدنٌا االدارة لدى االهتمام ذلك ٌقل حٌن فً ، طالتخطٌ وظٌفة اداء فً تماٌزا واكثر اكبر دورا

 الوسطى لإلدارة بالنسبة المذكورٌن المستوٌٌن بٌن االهتمام وٌقع، 

 : التخطٌط وممارسة التنظٌمٌة المكونات -: ثانٌا

 : ٌؤتً ما ، الٌها االشارة من البد والتً،  التخطٌط وظٌفة ممارسة فً التنظٌمٌة المكونات اهم بٌن من

 االدارة مجلس  :- 

 او،  المساهمة الشركة فً المساهمٌن قبل من منتخبا ٌكون وقد،  المنشاة هٌكل قمة فً االدارة مجلس ٌقع

 تتولى التً الجهة وهو.  المختلطة الشركات فً معا االثنٌن او.  العامة الشركات فً الدولة قبل من معٌنا

 . االستراتٌجً التخطٌط

 الرئٌسً التنفٌذي المدٌر او،  الشركة رئٌس او،  العام المدٌر  :- 

 عملٌة ادارة فً مهما دورا ٌلعب وهو) .  والكلٌة(  التخطٌطٌة مسٌرتها وقابد،  المنشاة فً فرد اهم هو

 جهة من،  االدارة مجلس مع بذلك متعاونا،  وتكاملها تنسٌقها ثم،  الٌها المستندة والخطط،  االهداؾ تفصٌل

 . اخرى جهة من،  المنشاة فً ءالمدرا ومع، 

 التخطٌطٌة اللجنة او،  التنفٌذٌة اللجنة  :- 

 وظٌفة ممارسة فً العام المدٌر بمساعدة تقوم فؤنها"  التنفٌذٌة"  ب اللجنة هذه تسمٌة من الرؼم على

 مدٌر(  االساسٌة االنشطة مدراء من عددا تضم وهً" :  التخطٌط لجنة"  ب تسمى قد كما.  التخطٌط

 خطة مشروع لصٌاؼة باستمرار اجتماعاتها وتعقد،  العام المدٌر وبرباسة)  المالٌة،  التسوٌق،  لعملٌاتا

 . مكثفة دورٌة بمإشرات مركزٌا الخطة تنفٌذ رقابة تتولى كما.  االدارة لمجلس تقدٌمه قبل،  المنشاة
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 التخطٌط مستشاروا  :- 

 التقسٌمات من بالطلب المبادرة صالحٌة تعطى وقد.  العام بالمدٌر مرتبطة استشارٌة(   قسم او  وحدة)  هً

 االخذ على وتعمل،  الخطط الهامعن المدٌر وتوجٌهات لمالحظات فقط تستجٌب انها او،  خططها صٌاؼة

 . بها

 ومنها  المنظمة فً التخطٌط مستشاروا وجود تستدعً اسباب عدة هنالك -

 االتٌة االسباب من اكثر او لسبب تخطٌطال مستشاري من ( الوحدة ) المجموعة هذه وتنظم

 . الخطط ووضع االستراتٌجٌات وتكوٌن،  االهداؾ صٌاؼة فً العلٌا االدارة مساعدة - ٔ

 . المدراء على التخطٌطً العبء تقلٌل - ٕ

 . التخطٌطٌة الفعالٌات بٌن والتنسٌق التكامل تحقٌق فً المدراء مساعدة - ٖ

 هذا فً المحتمل النقص سد وبالتالً،  العملٌة والخبرة الفنٌة لتفاصٌلبا المشكالت حل عملٌة اؼناء - ٗ

 . المدراء لدى المجال

 . المستشارون بها ٌتمتع التً للتخطٌط الموضوعٌة النظرة - ٘

 : التخطٌطٌة العملٌة فً والالمركزٌة المركزٌة -: ثالثا

،  ذلك ٌحصل وعندما.  المنظمة فً ٌةالتال المستوٌات الى التخطٌط صالحٌة تخوٌل درجة هً الالمركزٌة

 . التخطٌط فً المركزٌة نحو المٌل حالة فً.  صحٌح والعكس.  للمدراء التخطٌطٌة المسإولٌات تزداد
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 المحاضرة الثالثة عشر

 اتخاد القرارات االدارٌة

قدار النجاح الدي تحققه ان اتخاد القرارات االدارٌة من المهام الجوهرٌة والوظابؾ االساسٌة للمدٌر ،ان م

اٌة منظمة انما ٌتوقؾ فً المقام االول على قدرة وكفاءة القادة االدارٌٌن وفهمهم للقرارات االدارٌة واسالٌب 

 وتقوٌمها .  تنفٌذهااستخدامها ،وبما لدٌه من مفاهٌم تضمن رشد القرارات وفاعلٌتها ، وتعمل على متابعة 

لها ، ٌتبعه فعل او اجراء لتنفٌذ ختٌار واعً من بٌن عدة بدابل تم تحلٌالقرار هو سلوك ،ا مفهوم القرار :

 ا االختٌار .هذ

 :اهمٌة اتخاد القرارات 

اتخاذ القرارات هً محور العملٌة اإلدارٌة، كما ذكرنا، ذلك أنها عملٌة متداخلة فً جمٌع 

خذ قرارات معٌنة وظابؾ اإلدارة ونشاطاتها، فعندما تمارس اإلدارة وظٌفة التخطٌط فإنها تت

فً كل مرحلة من مراحل وضع الخطة سواء عند وضع الهدؾ أو رسم السٌاسات أو إعداد 

البرامج أو تحدٌد الموارد المالبمة أو اختٌار أفضل الطرق واألسالٌب لتشؽٌلها، وعندما تضع 

ددة فإنها تتخذ قرارات بشؤن الهٌكل اإلدارة التنظٌم المالبم لمهامها المختلفة وأنشطتها المتع

التنظٌمً ونوعه وحجمه وأسس تقسٌم اإلدارات واألقسام، واألفراد الذٌن تحتاج لدٌهم للقٌام 

باألعمال المختلفة ونطاق اإلشراؾ المناسب وخطوط السلطة والمسإولٌة واالتصال .. وعندما 

ات سواء عند توجٌه مرإوسٌه ٌتخذ المدٌر وظٌفته القٌادٌة فإنه ٌتخذ مجموعة من القرار

وتنسٌق مجهوداتهم أو استشارة دوافعهم وتحفٌزهم على األداء الجٌد أو حل مشكالتهم، وعندما 

ا تتخذ قرارات بشؤن تحدٌد المعاٌٌر المالبمة لقٌاس نتابج  تإدي اإلدارة وظٌفة الرقابة فإنها أٌض 

على تصحٌح األخطاء إن األعمال، والتعدٌالت لتً سوؾ تجرٌها على الخطة، والعمل 

وجدت، وهكذا تجري عملة اتخاذ القرارات فً دورة مستمرة مع استمرار العملٌة اإلدارٌة 

 نفسها.

 مراحل اتخاذ القرارات:

 تشخٌص المشكلة:  األولى ةالمرحل

ومن األمور المهمة التً ٌنبؽً على المدٌر إدراكها وهو بصدد التعرؾ على المشكلة األساسٌة وأبعادها، 

هً تحدٌده لطبٌعة الموقؾ الذي خلق المشكلة، ودرجة أهمٌة المشكلة، وعدم الخلط بٌن أعراضها وأسبابها، 

 والمناسب بشؤنها. الفعال والوقت المالبم للتصدي لحلها واتخاذ القرار

 المرحلة الثانٌة جمع البٌانات والمعلومات :

ا، واقتراح بدابل مناسبة ل  ٌ ا حقٌق حلها ٌتطلب جمع البٌانات والمعلومات ذات الصلة إن فهم المشكلة فهم 

بالمشكلة محل القرار، ذلك أن اتخاذ القرار الفعال ٌعتمد على قدرة المدٌر فً الحصول على أكبر قدر ممكن 
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ا من مصادرها المختلفة، ومن ثم تحدٌد أحسن   ٌ من البٌانات الدقٌقة والمعلومات المحاٌدة والمالبمة زمن

 ا، ثم ٌقوم بتحلٌلها تحلٌال  دقٌق ا.الطرق للحصول علٌه

 وٌقارن الحقابق واألرقام وٌخرج من ذلك بمإشرات ومعلومات تساعده على الوصول إلى القرار المناسب.

 

 المرحلة الثالثة: تحدٌد البدائل المتاحة وتقوٌمها :

 وٌتوقؾ عدد الحلول البدٌلة ونوعها على عدة عوامل منها:

لتً تطبقها، والفلسفة التً تلتزم بها، وإمكانٌاتها المادٌة، والوقت المتاح أمام وضع المنظمة، والسٌاسات ا

متخذ القرار، واتجاهات المدٌر ـ متخذ القرار ـ وقدرته على التفكٌر المنطقً والمبدع، الذي ٌعتمد على 

لبدابل المتواترة التفكٌر االبتكاري الذي ٌرتكز على التصور والتوقع وخلفه األفكار مما ٌساعد على تصنٌؾ ا

 وترتٌبها والتوصل إلى عدد محدود منها.

 المرحلة الرابعة: اختٌار البدٌل المناسب لحل المشكلة :

ـ وتتم عملٌة المفاضلة بٌن البدابل المتاحة واختٌار البدٌل األنسب وفق ا لمعاٌٌر واعتبارات موضوعٌة ٌستند 

 ر:إلٌها المدٌر فً عملٌة االختٌار وأهم هذه المعاٌٌ

تحقٌق البدٌل للهدؾ أو األهداؾ المحددة، فٌفضل البدٌل الذي ٌحقق لهم األهداؾ أو أكثرها مساهمة فً 

 تحقٌقها.

 اتفاق البدٌل مع أهمٌة المنظمة وأهدافها وقٌمها ونظمها وإجراءاتها.• 

 قبول أفراد المنظمة للحل البدٌل واستعدادهم لتنفٌذه.• 

 ات اإلنسانٌة والمعامالت الناجحة بٌن أفراد التنظٌم.درجة تؤثٌر البدٌل على العالق• 

 درجة السرعة المطلوبة فً الحل البدٌل، والموعد الذي ٌراد الحصول فٌه على النتابج المطلوبة.• 

 مدى مالءمة كل بدٌل مع العوامل البٌبٌة الخارجٌة للمنظمة مثل العادات والتقالٌد.• 

 ر وتقوٌمه :المرحلة الخامسة: متابعة تنفٌذ القرا

ـ وٌجب على متخذ القرار اختٌار الوقت المناسب إلعالن القرار حتى ٌإدي القرار أحسن النتابج. وعندما 

ٌطبق القرار المتخذ، وتظهر نتابجه ٌقوم المدٌر بتقوٌم هذه النتابج لٌرى درجة فاعلٌتها، ومقدار نجاح القرار 

 فً تحقٌق الهدؾ الذي اتخذ من أجله.

بعة تنمً لدى متخذ القرارات أو مساعدٌهم القدرة على تحري الدقة والواقعٌة فً التحلٌل أثناء وعملٌة المتا

 عملٌة التنفٌذ مما ٌساعد على اكتشاؾ مواقع القصور ومعرفة أسبابها واقتراح سبل عالجها.

 :الحل نجاح عدم اسباب ومن

 . تحلٌلها او المعلومات جمع فً االخطاء تلك - ٔ

 . االفضل البدٌل اختٌار عدم - ٕ

 . للمشكلة االفضل الحل كونه من الرؼم على البدٌل تنفٌذ سوء - ٖ
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 نتابجه تقٌٌم ٌهمل او،  ٌنساه ثم القرار المدٌر ٌتخذ - ٗ

 

 شكل ٌوضح خطوات اتخاد القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV-MnEycreAhWC6aQKHUqaAYMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fmuhammedsayyrai%2F12-43766902&psig=AOvVaw0RpKNGkrq63WPBrRgoxBqs&ust=1541965006598765
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV-MnEycreAhWC6aQKHUqaAYMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fmuhammedsayyrai%2F12-43766902&psig=AOvVaw0RpKNGkrq63WPBrRgoxBqs&ust=1541965006598765


 [مبادى االدارة] 2022

 

 
ٙٓ 

 المحاضرة الرابعة عشر 

 انواع القرارات االدارٌة 

 انواع القرارات االدارٌة : ٌمكن تصنٌف القرارات االدارٌة الى 

 قرارات تقلٌدٌة  -ٔ

 قرارات ؼٌر تقلٌدٌة  -ٕ

 وهً اما : القرارات التقلٌدٌة:[ ٔ

 تنفٌذٌة:القرارات الأ ـ 

ـ وهً تتعلق بالمشكالت البسٌطة المتكررة كتلك المتعلقة بالحضور واالنصراؾ وتوزٌع العمل والؽٌاب 

وهذا النوع من القرارات ٌمكن البت فٌه على الفور نتٌجة الخبرات  ، وكٌفٌة معالجة الشكاوى.واإلجازات

 والمعلومات التً لدٌه. والتجارب التً اكتسبها المدٌر

 رات التكتٌكٌة:القراب ـ 

 ـ وتتصؾ بؤنها قرارات متكررة وإن كانت فً مستوى أعلى من القرارات التنفٌذٌة وأكثر فنٌة وتفصٌال .

 مواجهتها إلى الرإساء الفنٌٌن والمتخصصٌن. وٌوكل أ

 القرارات غٌر التقلٌدٌة: -ٕ

 القرارات الحٌوٌة:أ ـ 

م والمناقشة وتبادل الرأي على نطاق واسع، وفً ـ هً تتعلق بمشكالت حٌوٌة ٌحتاج فً حلها إلى التفاه

مواجهة هذا النوع من المشكالت ٌبادر المدٌر ـ متخذ القرار ـ بدعوة مساعدٌه ومستشارٌه من اإلدارٌٌن 

والفنٌٌن والقانونٌٌن إلى اجتماع ٌعقد لدراسة المشكلة، وهنا ٌسعى المدٌر ـ متخذ القرار ـ إلشراك كل من 

ا حرٌة المناقشة مع توضٌح نقاط القوة ٌعنٌهم أمر القرار  من جمٌع األطراؾ فً مإتمر، وأن ٌعطٌهم جمٌع 

 والضعؾ.

 ب ـ القرارات االستراتٌجٌة:

ـ وهً قرارات ؼٌر تقلٌدٌة، تتصل بمشكالت استراتٌجٌة وذات أبعاد متعددة، وعلى جانب كبٌر من العمق 

تعمق والدراسة المتؤنٌة والمستفٌضة والمتخصصة والتعقٌد، وهذه النوعٌة من القرارات تتطلب البحث الم

 التً تتناول جمٌع الفروض واالحتماالت وتناقشها.

  : انماط اتخاذ القرار االداري- 

هناك تفاوت كبٌر فً انماط اتخاذ القرار بٌن المدراء ، فهو ٌعكس االختالؾ بٌنهم فً كٌفٌة ادراك 

ذلك التفاوت فً تنشبتهم االجتماعٌة وظروؾ وفهم وتنظٌم معارفهم حول المنظمة والبٌبة ، وك

عملهم والقٌم والتقالٌد التً اعتادوا علٌها والعوامل االجتماعٌة االخرى التً تإثر فً سلوكهم 
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وتعتمد فاعلٌة  كل نمط على المواقؾ التً ٌواجهها المدٌر فً كل حالة ، وبموجب واحدة من 

 : خذي القرار فً المنظمة فً اربع مجموعات هًالدراسات المعاصرة ، فانه ٌمكن تبوٌب انماط مت

الذي ٌعتمد على حد ادنى من المعلومات  وهو وصؾ لذلك المدٌر:   (Decisive ) الحاسم  . أ

لؽرض الوصول الى القرار فهو ٌهتم بالسرعة والنتابج والعمل المتحرك مع اهماله التقارٌر 

 . بؤعدادهاوالدراسات المفصلة او انه ٌعٌدها الى من قام 

: المدٌر المرن هو الذي بفضل التقارٌر الملخصة والتً تشتمل على    (flexible) المرن  . ب

تشكٌلة من البدابل المطروحة باختصار لؽرض قٌامه باختٌار احدها ، وبدال من تفضٌل الحلول 

 المهٌكلة والمعروفة فانه ٌرجح تلك الحلول التً تنشا وتنال القبول التدرٌجً من قبل االخرٌن .

هنا ٌقوم المدٌر بفحص ودراسة مجموعة كبٌرة من المعلومات :   ( Hierarchical) الهرمً  . ت

قبل الوصول الى الحل االفضل فهو ٌبتؽً الكمال والدقة والشمول وبالتالً ٌنظر الى التقارٌر 

   المختصرة على انها ؼٌر كافٌة التخاذ القرار

ستعمل اكداس من المعلومات الواسعة وهو المدٌر الذي ٌ : ( Integrative) التكاملً  . ث

والمتنوعة لتولٌد حلول عدٌدة وممكنة فً ان واحد ، فهو ٌواصل اجراء التعدٌالت فً المنظمة 

وٌرفض التقارٌر الموجزة مفضال الدراسات المعمقة والتحالٌل المعقدة التً تمثل وجهات نظر 

 متعددة لؽرض االحاطة الكاملة لها .

 –:  القرار اتخاذ لٌةلعم االساسٌة لنماذجا

 -:  النظرٌة هذه افترضت:  للقرار التقلٌدٌة النظرٌة  -1

  من االفضل االختٌار انه على الرشد عرؾ وقد،  رشٌدة فقراراته،  برشد ٌتصرؾ القرار متخذ ان 

  المصلحة تحقٌق الى ٌإدي الذي هو الرشٌد االداري القرار ٌكون وبهذا االقتصادٌة الناحٌة

 . منظمةلل االقتصادٌة

  كل وعن،  القرار ٌتطلب الذي الموقؾ على)  الكاملة او(  التامة المعلومات القرار متخذ بحوزة ان 

 منها بدٌل كل اختٌار على المترتبة النتابج كل وعن،  الهدؾ وتحقٌق المشكلة لحل الممكنة البدابل

 -:  على النظرٌة هذه تإكد:  للقرار السلوكٌة النظرٌة -ٕ

 به الخاصة افضلٌاته له،  كفرد،  القرار متخذ ان . 

 والتقالٌد والعادات بالقٌم ٌتؤثر فهو . 

 ومشاعر ومهارات،  شعورٌة ال دوافع من به ما ٌتسم جانب الى . 
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 وعن،  الممكنة البدابل وعن،  الموقؾ كاملة ؼٌر معلومات ٌواجه القرار متخذ نا 

 . بدٌل نتابج كل

 : وهو دودالمح الرشد مفهوم هنا برز وقد        

 عددا ٌحدد،  المعلومات اكتمال عدم ضوء وفً،  القرار متخذ ان على ٌإكد مفهوم هو:  المحدود الرشد

 . بدقة مصاغ ؼٌر هدؾ الى وللوصول،  بدٌل لكل النتابج من قلٌال عددا وٌتوقع،  البدابل من قلٌال

 : القرار متخذ فؤن المعلومات اكتمال عدم ضوء وفً

 . البدابل من ٌالقل عددا ٌحدد - ٔ

 . بدقة مصاغ ؼٌر هدؾ الى للوصول بدٌل لكل النتابج من قلٌال عددا ٌتوقع - ٕ

 الرشد"  مفهوم مع ٌتوافق"  المرضً الحل"  مفهوم فإن وهكذا.  المرضٌة الحلول تحقٌق ٌستهدؾ - ٖ

 " . المحدود

 

 -:  الرشٌد غٌر القرار نظرٌة  -3

 قد انه بل،  قراراته فً رشٌد ؼٌر الؽالب فً هو القرار متخذ ان ااساسه مؽاٌرة فكرة االنموذج هذا ٌطرح

 امام متصور بدٌل اول ٌكون قد،  اخرى حاالت وفً.  الممكنة البدابل بلورة قبل حتى القرار اتخذ قد ٌكون

 ، القرار متخذ ٌقدم وقد،  افضلها هو القرار متخذ

 . قراره ًف الٌها استند والتً،  التبرٌرات او القواعد،  الحقا

 -:  القرار فً الموقفٌة النظرٌة -4

 . ٌواجهها التً للمشكلة تبعا اسلوبه فً ٌبدل القرار متخذ ان على الموقفٌة المدرسة تإكد

 : االتٌة بالعوامل القرار اتخاذ ال سلوب المدٌر اختٌار وٌتؤثر

 تعقٌدها رجةود،  ووضوحها،  علٌها واطالعه،  منها قربة درجة تتضمن التً،  القرار مشكلة  ،

 . المشكلة لحل الناظمة والقٌود واالهداؾ،  المعاٌٌر تؽٌٌر ومدى

  بسبب الؽٌر امام المدٌر مساءلة ودرجة،  معاكس قرار اتخاذ على القدرة تتضمن التً،  القرار بٌبة 

 . القرار على والزمانٌة المالٌة والقٌود،  للقرار اتخاذه

  وسلوكه وشخصٌته بل،  ودوافعه،  وقابلٌاته،  رفتهمع مثل،  نفسه القرار متخذ خصوصٌات . 
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 الحاسب االلً واتخاذ القرار 

 Decision القرار مساندة بنظام ٌسمى ما..  القرار اتخاذ فً االلً الحاسب توظٌؾ عن نجم

Support System      من ٌتم حٌث االلً الحاسب على ٌستند معلوماتً نظام بؤنه” وٌعرؾ 

 تحسٌن ٌحاول فهو “بالوضوح  تتسم ال التً المواقؾ فً االدارٌة القرارات تخاذا عملٌة دعم خالله

 . عمقا اكثر بصورة المواقؾ تحلٌل خالل من القرار اتخاذ عملٌة

 االداري المعلومات بنظام ٌسمى عما ٌختلؾ وهو

        (  The Management Information System MIS  ) 

 ولٌس المعلومات خالل من القرارات اتخاذ فً المدٌرٌن ٌساعد دارياال المعلومات فنظام          

 .  عنهم بدال القرارات اتخاذ

 :  القرار مساندة نظام اما

 ٌستخدمها ان الممكن من مختلفة نماذج الى الدخول وٌسهل متطورة تحلٌالت ٌقدم عادة- 

 .  شامل بشكل االدارٌة والمشكالت المواقؾ فحص فً المدٌرون

 . االداري المعلومات نظام من مستمدة وداخلٌة خارجٌة معلومات على مدوٌعت- 

 والتفاعل المدٌر بدخول ٌسمح(  االداري المعلومات بنظام بالمقارنة)  تفاعلٌا نظاما وٌعتبر- 

 .   االلً الحاسب برامج مع
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 المحاضرة السادسة عشر

 تصمٌم الوظٌفة والهٌكل التنظٌمً 

 تصمٌم الوظٌفة 

 الوظٌفة تإلؾ التً الفعالٌات حول القرارات اتخاذ البشرٌة الموارد ادارة من االساسٌة االجزاء بٌن من
 وعنوان،  مسإولٌات ولها،  االنشطة من واجزاء الواجبات من عدد على تشتمل:  فالوظٌفة.  الواحدة
 .. الكلفة محاسب،  الكهربابً،  المخزن امٌن،  العملٌات مدٌر مثل،  وظٌفً

 –:  الوظٌفة تصمٌم مفهوم اوال  

 . الوظٌفة تلك تتضمنها التً الواجبات ٌقرر عندما الوظٌفة الشتؽال المختار الفرد دور المدٌر ٌحدد

 علٌه تسلط،  معٌن فرد من المتوقعة الفعالٌات مجموعة او،  السلوك انه على:  الدور تعرٌف وٌمكن

 المنظمة فً فرد أي وٌسمى،  المنظمٌة العالقات وعةمجم فً محددا مركزا او بإرة وٌشكل،  االضواء
 على االجابة مثل متعددة بمهمات ٌقوم ان ٌتوقع،  مثال،  فالسكرتٌر" .  البإري الفرد"  ب الؽرض لهذا

 فرد الي الواحدة الوظٌفة وتتؤثر...  للمكتب التجهٌزات على والحصول،  المدٌر مواعٌد وتنظم،  الهاتؾ
 وظٌفة اٌة لمتطلبات االدارة فتحدٌد اذن . تنتجها التً والسٌاسات،  الكلً وهٌكلها،  المنظمة بتكنولوجٌا

.   االضواء علٌه المسلطة(  البإري الفرد) او،  بشاؼلها ٌتعلق منها الرسمٌة المنظمٌة التوقعات ٌقرر
 ٌسمى تحرٌري بشكل المتطلبات هذه عن ٌعبر ما وؼالبا

 كموظؾ ، عالقته تعلق قدر وعلى،  الوظٌفة شاؼل من االساسٌة اتالتوقع ٌإلؾ وهو " الوظٌفة وصف" 
 . المباشر ربٌسه ٌمثلها التً، ( المنظمة ) العمل برب، 

 –:  الوظٌفة وتصمٌم التكنولوجٌا ثانٌا

 فٌها المستخدمة التكنولوجٌا بنوع المنظمة فً الوظٌفة تصمٌم ٌتؤثر

 المدخالت تحوٌل فً المستعملة ( والفكرٌة المادٌة ) ٌبواالسال واالنظمة المعدات مموه هً التكنولوجٌا
 : هما مدخلٌن بؤحد الوظٌفة تصمٌم وٌمكن.  مخرجات الى

 تصمٌم فً ( الكالسٌكٌة ) التقلٌدٌة الطرٌقة وهو:  االفراد( مع الوظائف )موائمة االول المدخل.  ٔ

،  االقتصادٌة الكفاءة من درجة اعلى قٌحق الذي التكنولوجٌا من النوع ذلك اختٌار منٌتض وهو.  الوظٌفة
 للمكابن امتدادات انهم على االفراد الى وٌنظر.  ذلك ضوء فً الوظابؾ اشؽال ثم

 . وظابفهم تصمٌم فً التكنولوجٌا تتحكم التً،  والمعدات

 بعٌن االفراد قابلٌات اخذ على ٌإكد وهو:  الوظائف( مع االفراد )موائمة الثانً المدخل.  2

 المهارات بحسب تصمم فالوظابؾ.  المستخدمة التكنولوجٌا نوع على االسبقٌة واعطابها راالعتبا

 . العاملة القوة بها تتمتع التً ( المتحركة )والقابلٌات
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 االجتماعً المدخل"  ب وٌسمى،  اعاله المدخلٌن بٌن الجمع ٌحاول مإخرا برز ثالث مدخل وهنالك

 الوظابؾ بٌن وال،  والوظابؾ االفراد بٌن معنٌة لٌست اإلدارةف " التكنواجتماعً"  او"  التكنولوجً

 . تنظٌم افضل الى ٌإدي وبما،  بٌنها ممكنة موابمة بؤفضل وانما،  واالفراد

 –:  الوظٌفة تصمٌم اسالٌب ثالثا

 بشكل ومتخصصة الحدود ضٌقة تصبح ألن الوظابؾ اتجاه هً هنا المطروحة الربٌسٌة المشكلة

 الوظٌفً الرضى حساب على ذلك ٌكون وقد،  الكفاءة تحسٌن هو التخصص وراء والسبب.  متزاٌد

 ، العمل عن التؽٌب ظاهرة زٌادة الى لألفراد الوظٌفً الرضى مستوى انخفاض وٌإدي.  والتحفٌز

 . المنظمة اداء انخفاض الى تقود وكلها،  ( والترك التعٌٌن بٌن ) االفراد دوران وارتفاع

 ؟ منها التخصص سلبٌات من للتخفٌؾ االسالٌب من عدد استعمال لمعاصرةا االدارة تحاول/ س

 بعض من وظٌفته تحرٌر خالل من بالمسإولٌة المنظمة فً الفرد شعور زٌادة : الوظٌفة اغناء - ٔ

 . طبٌعٌة بوحدات عمله وهٌكلة،  الصالحٌات من المزٌد وتخوٌله،  القٌود

 . الفرد بها ٌقوم التً اتالمهم عدد زٌادة هو:  الوظٌفة توسٌع - ٕ

 . اخرى الى وظٌفة من الفرد ٌتحول بموجبها التً النظامٌة العملٌة هو:  الوظٌفة تناوب - ٖ

 . الوظٌفة خصابص تحسٌن الى ٌإدي:  العمل تصمٌم اعادة - ٗ

،  مرنة عمل جداول ذلك فً بما الوظٌفة ( بٌبة او) قرٌنة تعدٌل ٌتضمن الوظٌفة لتصمٌم اخر مدخل وثمة
 تسمح المرنة العمل فجداول،  االسبوع فً العمل اٌام عدد وتقلٌل،  الوظابؾ فً المشاركة وترتٌبات
 ٌلتزم معٌنة عمل ساعات تحدد قد المنشاة ان اذ.  عملهم ساعات اختٌار مجال فً اكبر بمرونة  لألفراد
.  لهم المناسبة الزمنٌة اولالجد اختٌار حرٌة لألفراد فٌها تتاح اخرى وساعات خاللها بالدوام الجمٌع
 واحدة وظٌفٌة بمهمات واحد فرد من اكثر قٌام الوظٌفة فً المشاركة وتعنً

 فٌعنً االسبوعً العمل اٌام عدد تقلٌل اما. (  علٌها والمسابً الصباحً الزمنً التناوب مثل )

 مثال،  االسبوعً الدوام اٌام تقلٌل الى ٌإدي مما االسبوع فً عمل ساعة ( ٓٗ ) ال توزٌع اعادة

 تحسٌن هو المعاصرة الترتٌبات هذه كل من والهدؾ.  عمل ساعات عشرة منها لكل اٌام ألربعة

 االفراد وخصوصٌات لمتطلبات العمل جداول بتكٌٌؾ وذلك الوظٌفٌة الحٌاة نوعٌة

 

 مفهوم التنظٌم :

دٌد وتنظٌم عالقات  العمل الناشبة التنظٌم وظٌفة ادارٌة ٌتم بموجبها تنظٌم عالقات االفراد العاملٌن ، وتح
 واجباتهم . بإداءنتٌجة لقٌام االفراد 
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وٌعرؾ التنظٌم بانه ) اٌجاد مجموعة  من االشخاص ٌعملون كمجموعة واحدة متصلة مع بعضها لتحقٌق 
 متفق علٌه (.هدؾ 

ة والتسوٌقٌة والتنظٌم هنا ٌقصد به كل عمل ٌتم بموجبه تحدٌد أنشطة وظابؾ المنظمة كالوظٌفة المالٌ

،وعالقات هذه المكونات مع بعضها  كاإلدارة المالٌة وإدارة التسوٌق ، وأقسامها ولجانها وتحدٌد إداراتها

،ونطاق اإلشراؾ..  البعض من خالل تحدٌد السلطة والمسبولٌة، التفوٌض، والمركزٌة والالمركزٌة

 .وؼٌرها فً سبٌل تحقٌق الهدؾ

 اهمٌة وظٌفة التنظٌم :

 :للتنظٌم فوابد متعددة ٌمكن توضٌح أهمها فً اآلتًشك أن ال

 .توزٌع األعمال واألنشطة بشكل عملً - 

 .ٌقضً التنظٌم على االزدواجٌة فً االختصاصات  -

 .ٌحدد التنظٌم العالقات بٌن العاملٌن بشكل واضح  -

 .ٌخلق التنظٌم تنسٌقا  واضحا  بٌن األعمال  -

 المستوٌات االدارٌة 

 إدارٌة فً التسلسل الهرمً التنظٌمً ثالث مستوٌات
 

تعد المستوٌات االدارٌة من مقومات وجود الهٌكل التنظٌمً وهً تمثل مراكز وجود انشطة المنظمة 
هناك ثالث مستوٌات من اإلدارة فً التسلسل الهرمً التنظٌمً. و هم وموقعها من الهٌكل التنظٌمً 

 ، و مستوى اإلدارة الدنٌا.مستوى اإلدارة العلٌا، مستوى اإلدارة المتوسط
فمدٌرٌن المستوى األعلى مسبولون عن تحدٌد األهداؾ، و وضع الخطط و اإلشراؾ على المنظمة 

بؤكملها. و ٌشارك المدٌرون من المستوى المتوسط فً تحوٌل األنشطة التنظٌمٌة لتحقٌق األهداؾ التً 
ى بتشؽٌل كل وحدة عمل فً المنظمة و تنفٌذ حددتها اإلدارة العلٌا. و ٌقوم المدٌرون من المستوى األدن

 المهام األساسٌة. 

 القوى االساسٌة المإثرة فً التنظٌم )اسباب ظهور المستوٌات االدارٌة (:

 اتساع حجم المنظمة :مما ٌإدي الى تشعب االعمال والحاجة الى مستوٌات متعاقبة . -ٔ

 حدد .على عدد م باإلشراؾالمدى االداري للمدٌر : قابلٌة المدٌر  -ٕ

 ٌإدي الى ظهور مستوى اداري جدٌد تخوٌل الصالحٌة : تخوٌل المدٌر جزء من صالحٌته لمساعدٌن  -ٖ

                    -:  التنظٌم انواع

 -: هما التنظٌم من نوعان هنالك
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 ،والمستوٌات العالقات وتحدٌد ، التنظٌمً بالهٌكل ٌهتم الذى التنظٌم به ٌقصد:  الرسمً التنظٌم-ٔ

 ولوابح بقواعد والسلطات المسإولٌات وتحدٌد ، االختصاصات وتوزٌع العمال وتقسٌم ، رٌةاالدا

 . المنشودة االهداؾ وبلوغ المنظمة فً العمل سٌاسات تنفٌذ بهدؾ المنظمة ادارة تطبقها وترتٌبات

 بسبب وتظهر ، االجتماعٌة الشخصٌة العالقات من نماذج عن عبارة -:  الرسمً غٌر التنظٌم-ٕ

 واهتمامات وقٌم بسلوك متؤثرا   عفوي بشكل وٌتطور،  المنظمة فً للعاملٌن رسمٌة الؽٌر النشطةا

 روح وٌزٌد واالجتماعٌة، الشخصٌة العالقات ٌقوى وهو ، المنظمة فً العاملٌن من الٌه المنضمٌن

 .ظمةالمن اهداؾ وتحقٌق ، العمل الى وانتماء تعاون الى ٌإدى مما الصراع، من وٌقلل التعاون
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 المحاضرة السابعة عشر

 الهٌكل التنظٌمً

ٌمثل الهٌكل التنظٌمً فً أي منظمة اهمٌة كبٌرة وهو االساس فً تقسٌم االنشطة على الوحدات التنظٌمٌة 

المختلفة وتحدٌد مستوٌاتها وتدرجها ونوعٌة العالقات بٌن اقسامها وخطوط السلطة والقنوات الرسمٌة 

التً تربط بٌن  مختلؾ مستوٌاتها التنظٌمٌة كما ٌعبر الهٌكل التنظٌمً عن االطار العام االساسً  لالتصاالت

 تؤثٌرهالذي ٌتم من خالل سلوك المدٌرٌن الخاص باتخاذ القرارات لذلك ٌمكن القول ان الهٌكل التنظٌمً 

 الملموس  على نوعٌة وجود القرارات التً تتخذ فً اطاره .

ن فم للمإسسة فةختلالم لٌةالداخ سامق واأل تداراالا ٌحددن اطار ع عبارة: بانه نظٌمًالت الهٌكلوٌعرف 

 فةختلالم دارٌةالا ٌبٌن الوحدات وكالك ؾبالوظابٌن  وانسٌابها ةطالسل  خطوط تتحدد التنظٌمً الهٌكل خالل

 .المإسسة أهداؾ تحقٌق على  معا تعمل التً

 الهٌكلوٌوضح  لها المكونة التنظٌمٌة التقسٌمات من كافة نظمةللم بانه التركٌب  الداخلً كذلك  وٌعرف

 ىاألدن تقسٌماالت مع ومكوناته قسم كل تبعٌة حٌث نم ٌماتتقسال دهه ٌنب العالقة

وعلٌه فان الهٌكل التنظٌمً لٌس له ؼاٌة فً حد ذاته بل هو وسٌلة او اداة ادارٌة تستخدم النجاز وتحقٌق 

من اجلها ، فكلما كانت هذه الوسٌلة جٌدة كلما كانت اداة فعالة تسهم بشكل  االهداؾ التً انشات المنظمة

حقٌقً فً تحقٌق تلك االهداؾ وبالتالً تحقٌق اهداؾ المنظمة وتطورها ولكً ٌكون الهٌكل التنظٌمً جٌدا 

 -وفعاال البد من ان تحكمه المبادئ االتٌة : 

 نوحة للشخص والتوازن بٌن نطاق االشراؾ التوازن بٌن المسإولٌات والسلطات المم -: لتوازنا

 وخطوط االتصال وبٌن مزاٌا وعٌوب التقسٌمات المختلفة للهٌكل التنظٌمً .... وهكذا .

  وتعنً قابلٌة الهٌكل التنظٌمً على استٌعاب التعدٌالت المختلفة من دون احداث تؽٌٌرات  -:المرونة

 فاءة .اساسٌة وبما ٌسمح بتحقٌق اهداؾ المنظمة بفاعلٌة وك

 للتنظٌم مستمرة بعد وضعه  ٌعنً بقاء المالمح االساسٌة -: االستمرار 

وهذا ٌإكد توخً العناٌة بإرساء قواعد بنٌانه والترٌث فً اقرار قواعده وتوخً الحكمة فً تقسٌماته 

ط وانما تقود االدارٌة وذلك الن كثرة التعدٌالت فً الهٌكل التنظٌمً ال تإدي الى تخلخل دعابمه فق

 الى انهٌاره وهدمه 

 اهمٌة الهٌكل التنظٌمً 

 ترتٌب العالقات داخل المإسسة . -ٔ
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 الهٌكل ٌشبه حٌث أهدافه ىإل الوصول ىعل التنظٌم تساعد التً رٌةدااال األدوات إحدى ٌعد -ٕ

دا ه النسان فدونا لجسم تلفةالمخ الفرعٌة باألنظمة ٌمسك كونه نلإلنسا العظمً بالهٌكل التنظٌمً

 بعضها. عن لةمنعز وحدات تلفةالمخ سامق اال و برالدوا ىتبق البنٌان

 ة.المإسس لخدا  سامق واأل ربوالدوا تاالداراتوضٌح  -ٖ

 .مستوى كل تومسإولٌا واختصاصات المإسسة فً دارٌةالا المستوٌات توضٌح -ٗ

 ًّ  العوامل الُمإثِّرة فً الَهٌَكل التنظٌم

م بن ٌِّرات، والعوامل التً تتحكَّ ًّ ألّي شركة، وهذه العوامل هناك بعض الُمتؽ سبة ُمتفاِوتة فً الهٌكل التنظٌم

 هً:

 الحجم) (Size  ٌُعتَبر الحجم ٌّة:  ٌِّرات الموقف للشركة، حٌث ُتواجه بعض الشركات  واحدا  من الُمتؽ

ٌّة، أو زٌادة عدد العاملٌن، أو حجم المبٌعات  حالة من زٌادة الحجم؛ بسبب زٌادة ُمدَخالتها الرأسمال

، بحٌث فً الش ًّ ب إجراء تعدٌل فً الهٌكل التنظٌم ٌَتوجَّ ٌُّر فً الحجم، فإّنه  ركة، وعند حدوث التؽ

ٌّات ِوْفق هذه التؽٌٌرات. ٌّة، وإعادة توزٌع المسإول ٌّة، والُمستقبل ٌُّرات الحال  ٌتناسب مع التؽ

 ( المواردResources:) ٌّة، والما ٌّات البشر ٌّة، والماّدٌة تشتمُل الموارد فً الشركة على اإلمكان ل
ع  التً تملكها فً الوقت الحالً، وقد تحدث زٌادة فً هذه الموارد، مّما ٌدلُّ على وجود ُنمّو، وتوسُّ
ع فً الشركة، وَفْتح  فً االنتشار، ودخول أسواق جدٌدة، أو البدء بإنتاج ُمنَتجات جدٌدة، أو التوسُّ

ٌُّرات التً حدثت فً قدرات ،  فروع جدٌدة، وبسبب هذه التؽ ًّ الشركة، ٌتوّجب تعدٌل الهٌكل التنظٌم
 بحٌث ٌتناسب مع الُمعَطٌات الجدٌدة.

 ( ٌّة ٌّة ُطرق التنظٌم الالزم اتِّباُعها؛ لتحقٌق األهداؾ،  :(Strategyاالستراتٌج َتصُؾ االستراتٌج
د البدابل  ٌّةوُتحدِّ ٌّة، وٌتّم تحدٌد هذه البدابل بناء  على  االستراتٌج الالزمة؛ لتحقٌق األهداؾ التنظٌم

ٌّة. دة؛ مّما ٌعنً وصول الشركة إلى تحقٌق أهدافها الربٌس  معاٌٌر ُمحدَّ

 ( البٌئةvironmentEn:)  ًٌّة للشركة، أو الُمنافِسٌن،  العاّمة، أو البٌبةقد ٌحدث تؽٌٌر ف التنافُس
حقٌق أهداؾ الشركة؛ لذا ٌتطلَّب بقاء الشركة فً وُتعتَبر هذه التؽٌٌرات ذات تؤثٌر ؼٌر ُمستقِّر فً ت

ٌُّرات، وٌتحقَّق ذلك بإجراء تعدٌل مناسب على  ٌُّؾ مع هذه التؽ مستوى النجاح إٌجاد حالة من التك
ًّ للشركة.  الهٌكل التنظٌم

 ( ٌَمها ً قد ٌحدث تؽٌٌر ف (:Values and Management Styleأسلوب اإلدارة، وقِ
، وعند األسلوب اإلدارّي فً ال ًّ شركة؛ كاالنتقال من األسلوب المركزّي، إلى األسلوب الدٌمقراط

، بحٌث ٌتناسب مع الُمعَطٌات الجدٌدة. ًّ  حدوث ذلك، ٌجب أن ٌتّم تعدٌل الهٌكل التنظٌم
 ( التكنولوجٌاTechnology:)  ،وهً خلٌط من الوسابل، والَمعّدات، والمعرفة، وُطُرق العمل

دة، وأّي تؽٌٌر ٌحدث فً التكنولوجٌا، وهً التً ُتساهم فً تحوٌل  الُمدَخالت إلى ُمخَرجات ُمحدَّ
ًّ للشركة.  ٌتطلَّب إجراء تعدٌل على الهٌكل التنظٌم

 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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 للمنظمة.الهٌكل التنظٌمً الرسمً  ظهرهً مخطط بٌانً ٌ الخارطة التنظٌمٌة

 من الخارطة التنظٌمٌة ٌظهر ما ٌلً: 

  نطاق اإلشراؾ،   مستوٌات اإلدارة،   ت االتصالقنوا،   عالقات اإلشراؾ، تقسٌم العمل

 مثال عن الخارطة التنظٌمٌة لمنظمة صناعٌة  

 

ٌظهر الهٌكل التنظٌمً نتٌجة لتنظٌم الفعالٌات فً مجامٌع من النشاطات الربٌسٌة والفرعٌة ومن ثم 
ل منها ربط هده المجامٌع مع بعضها واظهارها على شكل وحدات تنظٌمٌة مترابطة ٌطلق على ك

ٌخول الصالحٌات الخ (وٌكون لكل من هده الوحدات مدٌر  ....دابرة او قسم او شعبة التسمٌة )
على انجاز الفعالٌات . وٌطلق على الخارطة التنظٌمٌة  التً تظهر هده الترابطات  لإلشراؾالالزمة 

رع والتوسع االفقً كلما بالتف وٌؤخذ)الهٌكل التنظٌمً ( وٌبدا  الهٌكل التنظٌمً عادة بمدٌرها االعلى 
اتجهنا نحو االسفل عبر الوحدات التنظٌمٌة وٌعود دلك الى ان المدٌر االعلى للمنظمة ٌشرؾ على 
عدد محدد من المدراء الدٌن ٌشرؾ كل منهم بدوره على عدد من المدراء الدٌن ٌشرفون على عدد 

ي اقل من عددهم فً المستوى .ولهدا نجد  ان عدد االفراد فً اي مستوى ادار وهكذامن االفراد 
 الدي ٌلٌه .

 اسس تجمٌع النشاطات 

ات وٌتم تجمٌعها فً وحدات منفصلة ٌتم تقسٌم اعمال المنظمة الى عدد من االنشطة والفعالٌ
واناطتها بمدراء ٌخولون الصالحٌات الالزمة لقٌام بتلك االنشطة والفعالٌات ، ومن االسس المتبعة 

 :  فً تجمٌع النشاطات ما ٌلً

 والتسوٌق واالفراد والمالٌة  ..... الخ . كاإلنتاجالتقسٌم حسب وظابؾ المنشاة:  (ٔ
التقسٌم حسب السلعة او الخدمة : كقسم انتاج التلفزٌونات ، وقسم انتاج المراوح ،وقسم انتاج  (ٕ

 المكاوي ، وقسم انتاج المولدات .....الخ .
 وقسم الصٌانة . ،وقسم النسٌج حلج ،وقسم الؽزلالتقسٌم حسب مراحل العمل : كقسم ال (ٖ



 [مبادى االدارة] 2022

 

 
7ٔ 

التقسٌم حسب الزبابن : كقسم البسة االطفال، وقسم االلبسة الوالدٌة ،وقسم االلبسة الرجالٌة ،وقسم  (ٗ
 االلبسة النسابٌة .

التقسٌم  حسب الموقع : كالمنفذ التوزٌعً فً االعظمٌة ، والمنفذ التوزٌعً فً الكرادة، والمنفذ  (٘
 ..الخالتوزٌعً فً المنصور .....

 التقسٌم حسب الوقت :كقسم الخدمات الصباحٌة، قسم الخدمات المسابٌة ،قسم الخدمات اللٌلٌة . (ٙ
 التقسٌم المركب : استخدام اساسٌن او اكثر فً تجمٌع النشاطات . (7

 : انواع الخرائط التنظٌمًاوال : 

 اوال : من ناحٌة شمولٌتها :

تظهر الهٌكل التنظٌمً للمنظمة بجمٌع  : وهً الخارطة التً الخارطة التنظٌمٌة الرئٌسٌة -ٔ
 وحداتها ومستوٌاتها التنظٌمٌة .

 

 

 المدٌر العام

 

 

  

 

 

 )خارطة رئٌسٌة(  شكل                                    

الوحدات طة التً تصور البنٌة التنظٌمٌة الحدى وهً الخار : طة التنظٌمٌة المساعدة او المكملةالخار -2
 او التشكٌالت ضمن المنظمة  .

 

 

 

مدٌر قسم  مدٌر قسم المالٌة مدٌر قسم االفراد سم االنتاجمدٌر ق

االلتااللتسوٌق 

 التسوٌق

المصنع 

 قاالالنتاج

 مبٌعات خارجٌة السجالت التصامٌم

 خ خا

 مبٌعات داخلٌة  الحسابات الملفات الموظفٌن

 

 

 المدٌر العام 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

                 

 

 من ناحٌة الترتٌب او الشكل :ثانٌا : 

 الخارطة الراسٌة ) العمودٌة ( -ٔ
 رطة االفقٌة الخا -ٕ
 الخارطة الدابرٌة  -ٖ

الخارطة الراسٌة )العمودٌة ( ترتٌب االقسام الربٌسٌة اوال ثم االقسام التابعة لها نزوال" الى اخر  -ٔ
 قسم وهدا النوع من الخرابط هو االكثر شٌوعا لسهولته .

 

 رطة راسٌةخا

ن الٌمٌن الى الٌسار حٌث تكون الخارطة االفقٌة : وهً خارطة تنظم فٌها الوحدات واالقسام المختلفة م
 االقسام الربٌسٌة فً الٌمٌن وتتفرع ٌسارا" لتضم االقسام التابعة لها

 

 

 

 

 مدٌر االفراد

 االرشٌؾ شإون االفراد

 الملفات العامة  الملفات الشخصٌة الترفٌعات لتعٌٌناتا
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 ) خارطة  افقٌة (

: وهً الخارطة التً تترتب فٌها الوحدات على شكل دابري حٌث  الخارطة الدائرٌة -ٕ
تتفرع الوحدات من مركزها الدي هو اعلى وحدة تنظٌمٌة لتنتشر حول هدا المركز 

 وكلما تبتعد فً تفرعها ٌقل مستواها التنظٌمً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدٌر العام 

 قسم

 قسم

 شعبة

 شعبة

 شعبة

 شعبة شعبة

 شعبة

 شعبة
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 المحاضرة الثامنة عشر

 لصالحية ) السلطة ( والمسؤوليةا

 ) هً الحق فً اصدار االوامر والقوة فً اجبار االخرٌن على تنقٌدها (. فهوم الصالحٌة :م

وتعرؾ اٌضا بانها ) الحق الدي بواسطته ٌتمكن الرإساء من الحصول على امتثال المرإوسٌن 
 للقرارات (.

على الى االسفل فً الهٌكل التنظٌمً وتتناقص كلما اتجهنا نحو وتسري الصالحٌة عادة من اال
 االسفل .

 الصالحٌات انواع : 

  الراسٌة الصالحٌة -ٔ

 االستشارٌة الصالحٌة -ٕ

  الوظٌفٌة الصالحٌة -ٖ

 بالمدراء بها ٌتمتع من على ٌطلق حٌث التنفٌذٌة بالصالحٌة احٌانا وتسمى : الراسٌة الصالحٌة  -ٔ
 التصرؾ فً الحق لو بها ٌتمتع من الن المنظمة قً الصالحٌات انواع اهم من وهً  التنفٌذٌٌن
 بواسطه وتنتقل اسفله حتى التنظٌمً الهٌكل اعلى من  الصالحٌة هده وتنساب  القرارات واتخاد
 . الصالحٌة تفوٌض

 والمشورة النصح تقدٌم بها ٌتمتع لمن ٌحق الصالحٌة هده بموجب: االستشارٌة الصالحٌة -ٕ
 للمدراء ٌحق ال الصالحٌة من النوع هدا بموجب فانه كدلك التنفٌذٌون للمدراء اعدةوالمس

  بتنقٌدها االخرٌن والزام االوامر اصدار االستشارٌون

 الوقت توفر وعدم العلٌا االدارٌة القٌادات النشؽال نتٌجة الصالحٌات من النوع لهدا الحاجة تظهر
 . باالستشارٌٌن االستعانة تدعًٌس مما االعمال بتلك للقٌام لهم الكافً

 مدٌر مثل المدٌر علٌها ٌشرؾ التً بالوظٌفة تتعلق التً الصالحٌة وهً:  الوظٌفٌة الصالحٌة -ٖ
 ٌمارسها التً المالٌة الفعالٌات جمٌع على باإلشراؾ بموجبها لٌقوم الصالحٌة ٌخول المالٌة

 . المنظمة فً وجدوا اٌنما المحاسبٌة باألعمال القابمون

 بؤعمال للقٌام الالزمة الخبرات توفر عدم الى اما الصالحٌات هده ظهور فً الربٌسً السبب دٌعو
 سٌاسات توحٌد فً المنظمة لرؼبة او، للمنظمة المختلفة االدارٌة المستوٌات فً المدراء لدى معٌنة
 . جوهرها ضٌاع عدم على والحفاظ علٌها االشراؾ جهة وتوحٌد معٌنة
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 ٌةالصالح قبول محددات  

 ٌقبل حٌث، للسلطة القبول معدل زاد كلما الثقة معدل زاد كلما انه ٌعنً:  الثقة على المبنً القبول -ٔ
 . لدٌهم الثقة دوي من االقتراحات االفراد

 وبٌن بٌنه باالنتماء الشعور ٌنمً ان ٌستطٌع الدي االداري ان بمعنى:  االنتماء على المبنً القبول -ٕ
 تلقى االداري هدا ٌصدرها التً القرارات جمٌع فان، علٌهم ٌشرؾ الدٌن المرإوسٌن من الجماعة
 . جانبهم من اكبر قبوال

 هده تكون وقد، المرإوسٌن طاعة لتحقٌق الجزاءات الى االدارٌٌن بعض ٌلجا:  بالجزاءات القبول -ٖ

 نم الربٌس اوامر ٌخالؾ من على العقوبات توقٌع الى االولى وتشٌر، اٌجابٌة او سلبٌة الجزاءات

 ألوامر المرإوس لطاعة التقدٌر من كنوع المكافآت نظام تطبٌق فتعنً الثانٌة اما،  المرإوسٌن

 . ربٌسه

 هً الحق الرسمً والقانونً الذي ٌتمتع به المدٌر التخاذ القرار وإصدار األوامر  : السلطة

 ة . وتخصٌص الموارد بهدؾ الوصول إلى أهداؾ المنظم
 ( : الصالحٌة)  السلطة مصادر 

 . الراسٌة الصالحٌة نظرٌة -

 . الصالحٌة قبول نظرٌة -ٕ

 . الشخصٌة الصالحٌة نظرٌة -ٖ

 بها ٌتمتع التً الصالحٌة مصدر ان الى النظرٌة هده وتشٌر: الرسمٌة الصالحٌة نظرٌة -ٔ
 تنتقل الصالحٌة هده وان، المدراء اولبك ٌشؽله الدي الوظٌفً المركز من مستمد المدراء
  التنظٌمً الهٌكل عبر الٌهم

 انفسهم المرإوسٌن هم الصالحٌة مصدر فان النظرٌة هده بموجب:  الصالحٌة قبول نظرٌة -ٕ
 الدي الربٌس وهو اخر شخص من الٌه الصادر للتوجٌه المرإوس وهو احدهم ٌقبل عندما
 اخر شخص قبل من الٌهم الصادر للتوجٌه المرإوسٌن قبول مجرد وان تصرفه فً ٌإثر
 التعتبر الصالحٌة هده بان القول ٌمكن ولدلك الشخص لهدا صالحٌة ءاعطا ٌعنً دلك فان

 . انفسهم المرإوسٌن ٌقبلها مالم  حقٌقٌة
 نفسه المدٌر هو النظرٌة هده بموجب الصالحٌة مصدر:  الشخصٌة الصالحٌة نظرٌة -ٖ

 اوامره وٌنفدون ٌطٌعونه مرإوسٌه تجعل وخبرة وخدمة بكفاءة ٌتمتع عندما خاصة
 انه اال المجاالت بعض فً صالحٌة الشخص لدى تكن لم لو حتى حٌاناوا وتوجهاته
 قبل من والتنفٌذ االستجابة وٌلؽً القرار ٌشبه ما وتوجهاته نصابحه من ٌجعل ان ٌستطٌع

 . المرإوسٌن
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 بها اإلخاله ّخائح وححَو ئىيه اىَىميت باىَهاً اىفرد اىخساً أّها ػيى" حؼرف : لمسؤوليةا" 

 رفاا   سمات مسؤولية اال 

 باداءحظهر اىَطإوىيت بيِ اىرئيص واىَرؤوش حيث ينىُ ىيرئيص اىحق في حنييف اىَرؤوضيِ  -1

 واخباث ٍؼيْت ,وينىُ اىرئيص بذىل ٍطإوال ػِ اداء حيل اىىاخباث اٍاً رئيطه .

اىىاخباث ,فهْاك اىَطإوىيت اىَطخَرة اىخي حْشا  إلداءحخخيف اىَطإوىياث باخخالف ّىع اىخنييف  -2

واخباث ٍطخَرة ,واىَطإوىيت اىَإقخت اىخي  حْخهي باّخهاء ػَو ٍحذد  باداءىخنييف اىَرؤوش ّخيدت 

,فَطإوىيت ٍذير اىَبيؼاث او اىَاىيت او االّخاج ٍثال هي ٍطإوىيت ٍطخَرة ,اٍا  بأدائهينيف اىَرؤوش 

فهي ٍطإوىيت  ٍطإوىيت رئيص ىدْت ٍإقخت او اىَنيف باضخشارة ٍؼيْت ٍثال حْخهي باّخهاء اىؼَو ىذىل

 ٍإقخت .

 اىَطإوىيت ال حفىض مَا هى اىحاه باىْطبت ىيصالحياث . -3

يخخيف حدٌ اىَطإوىيت باخخالف حدٌ اىؼَو اىَىمو ىيفرد او حدٌ اىصالحياث اىَخىىت ىه , فنيَا  -4

اّيطج به اػَاال "امبر حدَا" او ميَا ٍْح صالحياث اوضغ ميَا ازدادث ٍطإوىيخه ,فَطإوىيت ٍذير 

خاج امبر ٍِ ٍطإوىيت ٍذير قطٌ االّخاج الُ حدٌ اىؼَو ومذىل اىصالحياث اىَىميت اىى ػاً االّ

 ِ حيل اىخي وميج اىى ٍذير اىقطٌ اىَذير اىؼاً امبر ٍ

 : سلسلة االوامر 

وهً ماٌمثل خط السلطة المستمر الدي ٌمتد من مستوٌات التنظٌم االعلى الى مستوٌات التنظٌم 
المنظمة ٌتمتع بؤعلى السلطات والصالحٌات ، فً حٌن ٌتمتع مدراء االدنى ،فالمدٌر العام فً 

االقسام فً المستوى الثانً من الهٌكل التنظٌمً بصالحٌات اقل من المدٌر العام ولكنها اكبر من 
تلك التً ٌتمتع بها مدراء الشعب فً المستوى التنظٌمً الثالث وهكذا ،كما هو موضح فً 

 الشكل ادناه .
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 المحاضرة التاسعة عشر 

 الصالحٌة تخوٌل  

  التخوٌل طبٌعة -: اوال

 وٌتضمن.  المرإوس الى الربٌس من القرار اتخاذ عملٌة تحول عندما التفوٌض او التخوٌل ٌحصل

 خالل فمن.  ربٌسه تجاه االخٌر ومسإولٌة،  المرإوس الى المخولة الصالحٌة من كل تحدٌد التخوٌل

 حدود فً،  االدارٌة الوظابؾ ممارسة حق المدٌر ٌعطً،  ربٌسه من علٌه ٌحصل الذي التخوٌل

 المخولة حٌةالصال حدود فً،  االدارٌة الوظابؾ تخول كما.  مرإوسٌه تجاه،  له المخولة الصالحٌة

 من ٌتمكن لكً،  االدارٌة المستوٌات فً مرإوس الدنى الصالحٌة تخول كما.  مرإوسٌه تجاه،  له

 المواد وسحب،  والتسهٌالت المبانً واستخدام،  الٌومً عمله تفاصٌل اعداد بشان القرارات اتخاذ

 . للمنظمة ملكٌتها تعود التً والتجهٌزات

 تجاه عالقته فً ٌنشؤ)المسإولٌة (هو  مقابال التزاما هناك فان،  للمرإوس الصالحٌة تخول وعندما

 . الصالحٌة تلك خوله الذي ربٌسه

 المدٌر او،  ربٌسه تجاه المسإولٌة من الٌعفٌه المرإوس الى صالحٌاته من لجزء المدٌر تخوٌل وان

 ، والمدٌر،  االعلى المدٌر بٌن اضافٌة عالقة ٌخلق اذن فالتخوٌل.  االداري المستوى فً منه االعلى

 . والمرإوس

 

  التخوٌل معوقات -: ثانٌا

 والعوامل المدٌر وشخصٌة االدارٌة والفلسفة القرار اتخاذ اسلوب ومنها:  المنظمٌة المعوقات 
 . المرإوسٌن وتدرٌب وقابلٌات والعمل المهمات وطبٌعة فٌه المإثرة

 توجه انتهاج فً صعوبة ٌجدون صٌتهموشخ نشؤتهم بحكم المدٌرون بعض ان -: النفسٌة المعوقات 
 بؤنفسهم القوة ممارسة فً ٌرؼبون المدٌرون بعض ان كما،  للصالحٌات الواسع التخوٌل نحو جاد

 خولوا ما اذا باالطمبنان ٌشعروا ال قد المدٌرون بعض ان كما،  ذاتهم ٌحققون انهم منهم شعورا
 . المنظمة فً مكانتهم على المرإوسٌن روتؤثٌ انعكاسات بسبب للمرإوسٌن صالحٌاتهم من المزٌد
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 بممارسة مكترثٌن ؼٌر فهم الدافعٌة او الطموح الى المرإوسٌن بعض ٌفتقر فقد:  المخول معوقات 
 مسإولٌاتهم تحمل منهم اخرون وٌخشى،  المنظمة فً ومكانتهم وجودهم واثبات الصالحٌات
 . التخوٌل فً التوسع عدم على المدٌر وٌشجعون

  التخوٌل اٌجابٌات  -: ثالثا

 . وقته من االوفى القسط تستنزؾ التً المهمات من المخول المدٌر تخلٌص -ٔ

 رفع الى ٌإدي مما بالقرار المباشرة  العالقة ذي العمل به ٌنفذ الذي بالموقع القرار اتخاذ ربط -ٕ
 . القرارات تلك واقعٌة بسبب االنتاجٌة مستوى

  وسٌنالمرإ قابلٌات تنمٌة فً االسهام -ٖ

 قدراتهم وعن ذاتهم عن للتعبٌر وذلك الصالحٌات بتخوٌلهم عموما المرإوسٌن ٌرحب -ٗ

  قواعد تخوٌل الصالحٌات 

 ٌجوز تفوٌض الصالحٌة بكاملها الى المرإوسٌن ، ال -ٔ
 ان من ٌقوم بتفوٌض الصالحٌة له الحق باستردادها من مرإوسٌه . -ٕ
 تخوٌل الصالحٌة من قبل من ٌتمتع بها . -ٖ
 ٌعنً التخلص منها او التنازل عنها . لصالحٌة الخوٌل ات -ٗ
 العمل . ألداءتخول الصالحٌة بالقدر الالزم  -٘
 ً كلما اتجهنا نحو االسفل .الهٌكل التنظٌمالصالحٌة عبرتنافص  -ٙ

تعنً مدى درجة تركٌز السلطة فً الهٌكل التنظٌمً للمنشؤة ، أي أن حق االحتفاظ  -:لمركزٌة ا_
 خص واحد أو فً المستوٌات اإلدارة العلٌا .بالسلطات ٌتركز فً ٌد ش

 المستوٌات اإلدارٌة المختلفة فً تعنً درجة توزٌع السلطة بٌن األشخاص أو -:لالمركزٌة ا –
 المنشؤة أي تفوٌض السلطة اتخاذ القرارات إلى الرإساء واإلدارٌٌن فً المستوٌات األقل .

 االدارٌة : والالمركزٌةمزاٌا وعٌوب المركزٌة 

 مزاٌا المركزٌة االدارٌة  -أ 

 الدي الٌتطلب التوسع فً انشاء المستوٌات االدارٌةالمنظمات الصؽٌرة دات العمل المحدود   -
 االستفادة من خبرات المدراء فً المستوٌات االدارٌة العلٌا عند انجاز االعمال . -
 ل .اي مرفق من مرافق العم إلدارةتنمٌة رجال االدارة العلٌا ادارٌا وتهٌبتهم  -

 عٌوب المركزٌة االدارٌة : –ب      

 فً اتخاد القرارات . البطًء -
 تناسب المنظمات الكبٌرة . ال -
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 تعمل على تنمٌة المدراء فً المستوٌات االدارٌة الوسطى والسفلى . ال -

 مزاٌا الالمركزٌة االدارٌة : -ج

 تعمل على تقلٌل االعباء االدارٌة لرجال االدارة العلٌا . -
 ٌد القرارات فً موقع تنفٌد العمل .تإدي الى تنف -
 تساعد على تنمٌة المدراء فً المستوٌات االدارٌة المختلفة . -
اتباع الالمركزٌة ٌمكن المدراء فً المستوٌات المختلفة من اتخاد القرارات التً تناسب ظروؾ  -

 العمل او المنطقة التً ٌعمل فٌها 

 مركزٌة االدارٌة :العٌوب ال -د

 الصؽٌرة . التناسب المنظمات -
 الخوؾ من اتخاد قرارات تخرج عن حدود السٌاقات الموضوعة من قبل االدارة العلٌا . -
التفاوت فً المستوٌات االدارٌة المختلفة للمدراء فً المنظمة من حٌث كفاءتهم وخبرتهم ومدى  -

جهة  تحملهم المسإولٌة ٌنعكس على القرارات التً ٌتخدونها والتً تظهر اثارها على المنظمة من
 وعلى المتعاملٌن معها من جهة اخرى .

 العوامل المإثرة فً اختٌار المركزٌة والالمركزٌة االدارٌة 

   : والالمركزٌة أهمها ٌة المركزهناك مجموعة من العوامل التً تحدد درجة  

 كلما زاد حجم المنظمة مقاسا بعدد العمال زادت درجة تعقد عملٌة  : حجم المنظمة

  لتً تحتاج وقتها إلى وقت اطول و ذلك ألجل الدراسة و التحلٌل و واتخاذ القرار ا

مما ٌزٌد العبء على كاهل المدراء فً المستوٌات العلٌا و عندها ٌصبح التفوٌض 

 حاجة ملحة فزٌادة حجم المنظمة ٌزٌد الالمركزٌة

 كلما زادت درجة التداخل بٌن األنشطة ٌكون األفضل تطبٌق  :لتداخل بٌن األنشطةا

فً اتخاذ القرارات و ذلك لكً ٌمكن الحصول على جمٌع المعلومات لمركزٌة ا

 الالزمة التخاذ القرارات من مصدر واحد

 والمهارة ٌعد من األسباب  ال من إن تمتع العاملٌن بمستوى ع : شخصٌة العاملٌن

 و العكس صحٌح التً تبرر الالمركزٌة 

 ع أهداؾ اإلدارات و األقسام كلما توافقت أهداؾ العاملٌن م : توافق األهداؾ

 المختلفة و مع الهدؾ العام للمنظمة كلما كان تطبٌق الالمركزٌة ناجحا

 إن صنع القرار المناسب ٌتوقؾ على نوع النشاط ،  : مستوى صنع القرار

فقرارات التموٌل عادة ما ٌحتفظ بها المستوى األعلى أي أنها مركزٌة ، بٌنما 

 .ركزٌةالقرارات الروتٌنٌة تكون الم
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 تتبع المركزٌة كلما زادت كفاءة الرقابة رقابٌةلمدى توافر االسالٌب ا:  

 

 :العالقات التنظٌمٌة 

المدٌر فً عدد العالقات التً تظهر سواء  إلشراؾالمرإوسٌن الخاضعٌن  او نقصان عدد ٌإثر زٌاد

ت وتعقدت مما ٌإثر فً وكلما زادت العالقاكانت بٌن المدٌر والمرإوسٌن او ما بٌن المرإوسٌن انفسهم 

كفاءة العمل مالم تحدد وتنظم بالشكل الدي ٌضمن تحقٌق التنسٌق بٌنها ، وٌعد ) كرٌكوس ( اول من 

حاول تحلٌل العالقات بٌن المدٌر والمرإوسٌن باستخدام المعادالت الرٌاضٌة فً حساب عد العالقات 

ما ، وكان بهدؾ بدراسته الوصول الى  مدٌر إلشراؾالناشبة نتٌجة لزٌادة عدد المرإوسٌن الخاضعٌن 

الحجم المناسب لنطاق االشراؾ ، وقد توصل الى ان زٌادة عدد المرإوسٌن بشكل متوالٌة حسابٌة ٌإدي 

 الى زٌادة عدد العالقات بٌن االفراد بمتوالٌة هندسٌة .

 ٌس والمرإوسٌن :انواع العالقات بٌن الرئ

التً تنشا بٌن الربٌس والمرإوسٌن مباشرة وٌكون عددها  تالعالقات الفردٌة المباشرة :وهً العالقا -1

مساوي لعدد المرإوسٌن، اي لو فرضنا ان للربٌس ثالثة مرإوسٌن فان هده العالقات التً تنشا 

 ٌكون عددها ثالثة عالقات كما ٌلً :

 . عالقة بٌن المدٌر والمرإوس االول 

 . ًعالقة بٌن المدٌر والمرإوس الثان 

 ٌر والمرإوس الثالث .عالقة بٌن المد 

 اي ان :      عدد العالقات  = عدد المرإوسٌن            

العالقات الجماعٌة المباشرة : وهً العالقات التً تتم بٌن الربٌس وبٌن اكثر من مرإوس واحد فً  -2

 . وقت واحد

 مثال :

باشرة التً تتم ج( فان العالقات الجماعٌة الم-ب-لنفترض ان الربٌس )س ( ٌشرؾ على المرإوسٌن )أ

 ( وكما ٌلً : ١نتٌجة الجتماع الربٌس بهم هً ) 

 س مع أ وبحضور ب

 س مع أ وبحضور ج

 س مع ب وبحضور أ

 س مع ج وبحضور أ
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 س مع ج وبحضور أ

 س مع ج وبحضور ب 

 ج –س مع أ وبحضور ب 

 ب  - مع ب وبحضور أ س

 ب  -س مع ج وبحضور أ 

 فتراض ان عدد المرإوسٌن ) ن( :وقد وضع لهده العالقة معادلة حسابٌة با

 ن                                                  

 ( ٔ -    ــــــــــعدد العالقات الجماعٌة المباشرة =   ن  )

 

                                       =ٖ  (ٗ-ٔ  = )١  

 السلطة االستشارٌة :

وتقدٌم المعلومات الالزمة  التنفٌذٌةالنصح لرجال السلطة  وهً سلطة تقوم على اساس االستشارة وتقدٌم
 القرارات ووضع الخطط ورسم السٌاسات لتحقٌق االهداؾ . ال تخاد

 وهناك ثالثة نماذج شابعة االستخدام فً الممارسات االدارٌة المعاصرة هً :

لحالة ٌتمتع ٌمكن ان ٌتمتع االستشاري بسلطة تزوٌد المدٌر التنفٌذي بخدمة ما ، وفً هده ا -ٔ
 االستشاري بسلطة خدمٌة .

ٌمكن ان ٌتمتع االستشاري بسلطة تقدٌم النصح الى المدٌر التنفٌذي بخصوص مشاكل معٌنة ،وفً  -ٕ
 هده الحالة ٌمارس االستشاري سلطة المشورة او التوجٌه .

هده  ٌمكن ان ٌتمتع االستشاري بقدر هابل من حرٌة اتخاد القرارات بالنسبة لوظٌفة معٌنة، وفً -ٖ
 الحالة ٌمارس االستشاري السلطة الوظٌفٌة .

 اللجـــان :

عبارة عن مجموعة من االفراد المعٌنٌن او المنتخبٌن ٌعهد الٌهم كجماعة بمسإولٌة القٌام بعمل معٌن 
 ون اللجنة تنفٌذٌة او استشارٌة .،وقد تك
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 المحاضرة العشرون

 والرضا الوظٌفً التحفٌز 

 . المهمات ألداء االفراد واثارة توجٌه،  اداري مستوى أي فً المدراء إولٌاتمس اهم بٌن من

 هذه اداء ولؽرض.  والفاعلة الهامشٌة المنظمة بٌن فارق اهم هو للمرإوسٌن االعلى فاألداء

 وقٌادتهم تحفٌزهم لؽرض الجماعة واعضاء الفراد سلوك تفهم المدٌر على فؤن،  المهمة

 . بهم االتصال واستمرار

فً العاملٌن من خالل تحرٌك الدوافع والرؼبات والحاجات  للتؤثٌرهو ممارسة ادارٌة للمدٌر  -فالتحفٌز :

لؽرض اشباعها وجعلهم اكثر استعدادا لتقدٌم افضل ماعندهم بهدؾ تحقٌق مستوٌات عالٌة من االداء 

 واالنجاز فً المنظمة.

وتحرٌكهم من خالل دوافع معٌنة نحو سلوك معٌن أو العملٌة التً تسمح بدفع األفراد  : وٌعرف اٌضا بانه

 بذل مجهودات معٌنة قصد تحقٌق هدؾ.

 الطبٌعة البشرٌة والشخصٌة :   

تعرؾ الشخصٌة على انها : دلك التنظٌم المتكامل من الخصابص الممٌزة للفرد والعالقة بٌن هده 

 من حوله . الخصابص والتً تساعد الفرد على موابمة نفسه مع االخرٌن والبٌبة

 كما تعرؾ بانها:) حاصل جمع الصفات المادٌة والجسدٌة والعقلٌة والمنطقٌة واالجتماعٌة للفرد .

 : التحفٌز منظومة مكونات:  اوال

 : هً التحفٌز لمنظومة الربٌسة المكونات ان
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 . الفرد - ٔ

 . الوظٌفة - ٕ

 . العمل موقؾ - ٖ

 -:  الفرد - أ

 . والحاجات واالتجاهات والقابلٌة الذكاء فً مدراء ؼٌرو مدراء من المنظمة اعضاء ٌتفاوت

 . معٌنة تحفٌز قوى أي تجاه ومتشابهة موحدة فعلهم ردود تكون ان المحتمل ؼٌر فمن ولذلك

 . الحاسوب فً والمتخصصٌن المدراء بٌن الفروقات الى االدارٌة الدراسات احدى اشارت وقد

 وعنوان،  الذاتً واالستقالل،  المسإولٌة:  ملتش المدراء قٌم فً االسبقٌات كانت حٌن ففً

 ، وساعاته،  العمل وموقع،  االمان:  كانت الحاسوب فً المتخصصٌن اسبقٌات فإن،  الوظٌفة

 لهذٌن مختلفة تحفٌز برامج وجود من البد فإنه وعلٌه.  الجدٌدة المهارات تعلم وضرورة

 . المنظمة اعضاء من النوعٌن

 –:  الوظٌفة  -ب 

 عالٌة لدرجة ٌندفعون االفراد فبعض.  سابقا اشٌر كما التحفٌز مستوى فً الوظٌفة تصمٌم ٌإثر

 ( الروتٌنٌة ) الرتٌبة الوظابؾ االخرون ٌفضل حٌن فً هذا.  وتحدٌاتها المهمات ؼنى بسبب

 الى تإدي بطرٌقة والمهمة الفرد بٌن التوفٌق المدراء على ٌترتب ولذلك.  المهٌكلة والمهمات

 . ممكن داءا افضل

 -:  العمل موقف -ج

 العمل موقؾ خصابص من العدٌد هناك ان اذ.  العمل فٌها ٌتم التً البٌبة فهو الثالث المكون اما

 تعوق او تشجع قد للظروؾ تبعا العمل جماعة اعضاء بقٌة مع فالعالقات.  مهمة تبدو التً

 معاٌٌر بطبٌعة االشرافً السلوك ٌرتبط كما.  االنداد استحسان او الجماعة معاٌٌر بسبب االداء

 . المكافؤت وتوزٌع،  تنظٌمه،  العمل

 : التحفٌز وراء االدارٌة االفتراضات:  ثانٌا
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" .  ص" نظرٌة  و"  س "نظرٌة  عنوان تحت ماكرٌكر دوكالس طرحه ما لالفتراضات تبوٌب افضل

 العاملٌن ومنهم،  االفراد معظم ان ىعل تإكد فهً.  االنسانٌة للطبٌعة المتشابمة النظرة تمثل (س) فنظرٌة

 المتواصل االشراؾ الى ٌحتاجون كما.  الطموح الى وٌفتقدون،  كسالى ٌكونوا ألن ٌمٌلون المنظمات فً

 وتكامل تنسٌق على قادر الفرد ان ترى (ص) نظرٌة فؤن وبالمقابل العمل فً االستمرار لهم ماارٌد اذا

 والتوجٌه الذاتً الضبط ممارسة على قادر بطبٌعته انه كما ظمةالمن واهداؾ حاجات مع واهدافه حاجاته

 . المنظمة لخدمة جهوده كل وتكرٌس الذاتً

  مختلؾ تحفٌزي مدخل الى ٌقود اعاله االفتراضات مجموعتً من كال وان

 الى تمٌل( س) فنظرٌة.  للمرإوسٌن تحفٌزه طرق فً تإثر البشرٌة الكابنات طبٌعة الى المدٌر نظرة ألن

 التحفٌز على التوكٌد الى( ص) نظرٌة تمٌل حٌن فً (الجزاءات )والعقوبات االنضباط طرق على العتمادا

 . الذاتٌة واالدارة االٌجابً

 : العوامل المإثرة فً شخصٌة الفرد 

 العامل الوراثً -ٔ

 البٌبة –العامل الجؽرافً  -ٕ

 تكوٌن االسرة وترتٌب الولد فً االسرة  –العامل االجتماعً  -ٖ

اي خلل ٌإدي الى ظهور الشخصٌة  –النضوج  –المراهقة  –الطفولة  –مو الشخصٌة مراحل ن -ٗ
 المرٌضة مثل الشخصٌة االنطوابٌة او الهستٌرٌة او العاجزة او االجرامٌة او ؼٌرها .

 زــــــالحواف

وٌة تعرٌفها: هً مجموعة الوسابل المادٌة والمعنوٌة المتاحة إلشباع الحاجات والرؼبات المادٌة والمعن

 ومن االمثلة على الحوافز  لألفراد.

 الحوافز المادٌة ومنها  : 

 األجر -ٔ

 المكافآت -ٕ

 والعالوات الشهرٌة الترقٌة -ٖ

 التؤمٌن الصحً -ٗ

 ربط األجر باإلنتاج: -٘

 الحوافز المعنوٌة ومنها :

 الوظٌفة المناسبة -ٔ

 اإلثراء الوظٌفً -ٕ
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 المشاركة فً اتخاذ القرارات -ٖ

 لوحات الشرؾ -ٗ

 تسلٌم األوسمة -٘

 ع ــــات والدوافــالحاج

،والحاجة تولد نوع من التوتر ٌدفع الفرد الى  لإلنسان: وهً مصدر القوة الدافعة والمحركة حاجات ال
احداث سلوك معٌن للتخفٌؾ من حدة هدا التوتر، وتهدؾ التصرفات السلوكٌة هده الى اشباع الحاجات 

و حاجات جزبٌا" او كلٌا" تظهر حاجات حاجة ا متجددة فبمجرد اشباع  هااالنسانٌة ،والحاجات بطبٌعت
 حاجاته المختلفة . ال شباعوتنقضً حٌاة الفرد كلها فً محاوالت  ورؼبات جدٌدة لدى الفرد،

حاجة ؼٌر مشبعة، أو هو حاجة داخلٌة تنبع من داخل الفرد، وتحدث نوعا  من عدم التوازن والتوتر. هذه »
 «.تجاه هدؾ محددالحاجة ؼٌر المشبعة تدفع الفرد التخاذ سلوك 

عبارة عن اشٌاء كامنة فً النفس البشرٌة او قوة داخلٌة محركة تنبع فً داخل الفرد وتإدي الى  الدوافع :
 شباعها التصرؾ او سلوك ٌتجه نحو تحقٌق هدؾ او اهداؾ تمثل حاجات ٌطمح االنسان 

 ب أخذها فً الحسبان، وهً:وعند التحدث عن الدوافع نجد أن هناك بعض االعتبارات التً ترتبط به، وٌج

 .أن درجة حماس الفرد تتؤثر بوجود مثٌرات سواء داخل الفرد أو خارجه 

  ًأن السلوك الدافع هو سلوك موجه فً اتجاه محدد، قد ٌكون هدفا  ٌرؼب الفرد ف
 تحقٌقه، أو حاجة ؼٌر مشبعة ٌرٌد إشباعها.

   تؽٌره أو تثبٌته أو إن درجة إشباع هذه الحاجة قد تإدي إلى تكرار السلوك أو
 تحوٌله إلى سلوك هادؾ آخر.

وٌمكن القول بؤن السلوك أو األداء ما هو إال محصلة لمجموعة من العوامل هً الدافع والقدرة و ظروؾ 
 وهو ما ٌمكن توضٌحه فً المعادلة التالٌة: العمل.

 الرغبة.× القدرة × األداء = الدافع 

على أداء الفرد وسلوكه بمعنى أنه لو توافرت قدرة عالٌة على األداء  ومن هنا تتضح أهمٌة الدافع فً التؤثٌر
 وظروؾ مناسبة للعمل؛ فإن ذلك لن ٌإدي إلى أداء مرتفع إال فً حالة وجود دافع للفرد على األداء.

ومن كل ما سبق ٌتضح لنا أهمٌة الدوافع كمحرك أساسً ألداء الفرد، وبالتالً ٌجب على المنظمات أن 
 ها لدفع العاملٌن، والتؤثٌر فً سلوكهم، وإثارة دوافعهم لصالح العمل.توجه جهود

وإذا نجحت اإلدارة فً أي منظمة فً إثارة دوافع األفراد، وحفزهم للعمل فتكون بذلك قد نجحت بدرجة 
 كبٌرة فً تحقٌق أهدافها بدرجة عالٌة من الكفاءة.

 ؛نظرٌات الدافعٌة 
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المقصود بتدرج الحاجات هو اسبقٌة الحاجة على ؼٌرها من و ( : نظرٌة تدرج الحاجات ) ماسل -اوال :

 الحاجات وفً وقت معٌن ومكان محدد

اإلنسانٌة، حدد إبراهام  من أشهر نظرٌات التحفٌز. فبعد عقدٌن من حركة العالقات لونظرٌة ماستعد  

  مستوٌات. هذه المستوٌات هً ماسلو هرم للحاجات اإلنسانٌة ٌتكون من خمس

 :ت المادٌة أو الفٌزٌولوجٌةالحاجا -ٔ

"هً الحاجات األساسٌة للفرد وتتمثل فً الحاجات ذات العالقة بتكوٌن اإلنسان البٌولوجً 

والفٌزٌولوجً كالماء، الهواء، األكل... وتعمل هذه الحاجات على حفظ التوازن الجسدي وصٌانة الفرد 

دوافع الفرد، حتى ٌتم إشباعها، بعد ذلك تبدأ للبقاء واالستمرارٌة فً حٌاته، وهً كما ٌعتقد ماسلو أقوى 

 .(ٔ)الحاجات األخرى فً اإللحاح والظهور"

 :حاجات الحماٌة والطمؤنٌنة واألمن -ٕ

دٌة، الحماٌة من المخاطر الحماٌة من المخاطر المان الحاجات الخاصة باألمان وتتضن : "تتضم

 ٌة.الحماٌة من التدهور االقتصادي، تجنب المخاطر الصحالصحٌة ، 

وٌنظر إلى الحاجات الخاصة باألمان على ، الحماٌة من التدهور االقتصادي، تجنب المخاطر الؽٌر متوقعة

 الة. أنها محاولة لتؤمٌن منصب العمل بتوفٌر األجر الكافً والتؤمٌن ضد الشٌخوخة، والعجز والبط

 :الحاجات االجتماعٌة -ٖ

هذه الحاجات ٌخلق لدى الفرد عدم التوازن فً  كالحب واالنتماء فً عالقة الفرد بؽٌره، وعدم إشباع

 قدرته على التكٌؾ مع محٌطه.

 :الحاجات إلى التقدٌر -ٗ

وذلك من خالل احترام الؽٌر له، الحاجة على المركز والمكانة والقوة والنفوذ والكرامة ألن الفرد ٌبحث 

لك ٌدفعه لبدل جهد عن اإلحساس بؤهمٌة عمله والحصول على التقدٌر من المسإولٌن وزمالبه ألن ذ

 أكبر. تلً الحاجة للتقدٌر:

 -الحاجة إلى تحقٌق الذات :  -5

أي تحقٌق طموحات الفرد العلٌا فً إن ٌكون اإلنسان ما ٌرٌد إن ٌكون وهً المرحلة التً ٌصل فٌها 

اإلنسان إلى درجة ممٌزة  عن ؼٌره وٌصبح له كٌان مستقل وتعتبر الحاجة إلى االستقالل من أهم 

أ ذه الحاجة حٌث تظهر منذ مرحلة الطفولة وتتطور مع تقدمه فً العمر وٌنضج وبالتالً ٌبدمكونات ه

 بتحرر من االعتماد على الؽٌر .
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 شكل ٌوضح سلم الحاجات لماسلو                                        

 :وٌمكن تلخٌص نظرٌة ماسلو كالتالً

محفزا للفرد. وسٌتطلب  مستوى من الحاجات، ال ٌعود هذا المستوى اعتقد ماسلو أنه عند إشباع أي

 ٓمحفزٌن دابما، طلما ٌتم إشباع رؼباتهم  إشباع الحاجات التً فً المستوى األعلى. سٌظل األفراد

للمستوى األخٌر "إدراك الذات". لذلك حتى ٌتمكن المدراء من تحفٌز  المستوى تلو اآلخر، حتى ٌصلؤ

واالرتقاء حتى  ٌهم أوال أن ٌحددوا المستوى الذي ٌحتاجه الفرد، ومن ثم إشباعه،ٌجب عل موظفٌهم،

 .الوصول آلخر مستوى

 

 

ن لهٌرزبٌرج ٌْ  :نموذج العاملـَـ

 

( ال تختلؾ كثٌرا عن نظرٌة ماسلو للحاجات، وإّنما طرحت بطرٌقة Hertzberg) " هرزبرغ"ن نظرٌة ا

 قام بتصنٌؾ مجموعتٌن من العوامل:مختلفة، فبعد الدراسة التً أجراها هرزبرغ 

 العوامل الدافعة:- -أ

ه وهً تلك العوامل التً ٌإدي وجودها إلى شعور الموظؾ بالرضاء فً حٌن ٌكون العامل المشترك فً هذ

ٌعززها العامل لذاته، ومنها ما ٌتصل بالشعور وباإلنجاز واعتراؾ  ةالعوامل أنها تتصل بعوامل ذاتٌ

 . ة العمل، ودرجة المسإولٌة التً ٌحملها العمل، وفرص التقدماآلخرٌن بجهده، وطبٌع

 

 العوامل الوقابٌة: -ب

وٌإدي عدم توافر أو وجود هذه العوامل فً بٌبة العمل إلى حالة االستٌاء وعدم الرضا لدى الموظؾ، ولكن 

 

 االمـــان واالستقــــرار والضمـــــان       

 االنتماء والحاجات االنسانٌة    

 احترام وتقدٌر الذات

 تحقٌق الذات

 ٌولوجٌة االولٌةالفسالحاجات   
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لضمان ها ضرورٌة توافرها ال ٌإدي إلى دافعٌة قوٌة للعمل، وقد أطلق على هذه العوامل عوامل وقابٌة كون

 .: الراتب، ظروؾ العمل، وسٌاسات الشركة بشكل عامعواملال أمثلة على هذهأدنى درجة إشباع للحاجات. 

إن االختالؾ الوحٌد عما جاء به إبرا هام ماسلو أن ال ترى هذه العوامل ضمن فبة واحدة، فمثال عند توفر 

، بل ٌمنع فقط حالة االستٌاء، إذ ٌقتصر دورها عوامل فً فبة قد ال تإدي بالضرورة إلى الرضا والقبول

على المحافظة على األمن والسالم بالدرجة األولى، دون إرباك العمل فً التنظٌم فً حٌن اعتبر أن وجود 

العوامل الدافعة فً التنظٌم، ٌعنً أن هناك شعور بالرضا. أما ؼٌاب هذه العوامل فٌعنً عدم الرضا ولٌس 

 االستٌاء فقط.

 التوقع أو التفضٌل لـ فٌكتور فروم: نظرٌة -

على أساس افتراض منطقً مفاده أن السلوك ( 1964 (Vroomتقوم نظرٌة التوقع لـ " فروم " )

الفردي تسبقه عملٌات مفاضلة بٌن العدٌد من البدابل المتاحة التً ٌحدد فً ضوبها الفرد القٌام بعمل من 

لمنافع المتوقعة من بدابل السلوك المتعلقة باألداء ولكن هذه عدمه، وتعتمد هذه المفاضلة أساسا على قٌمة ا

المفاضلة ترتبط بمتؽٌرات متعددة، فالمنافع المتوقعة من اعتماد البدٌل المعٌن تعد وسٌلة الجذب الفردي 

الذي ٌحرك السلوك باتجاه أداء معٌن.وكلما توقع الفرد توافرت لدٌه البدابل المحققة إلشباع حاجاته وكلما 

 نت دافعٌة العمل لدٌه أكبر قوة وأعلى جذبا فً اختٌار البدٌل المحقق وهكذا.كا

هً تحاول التنبإ عن قوة بة الفرد لحافز ٌتعرض له،وبعملٌات عقلٌة تتم قبل استجا هذه النظرٌة تهتم 

اندفاع الفرد فً وقت معٌن وكذلك اختالفها من فرد آلخر وهً ترى بؤن قوة االندفاع تحصل نتٌجة ما 

ٌحدث فً العقل وٌإثر فً السلوك الذي ٌصدر عن الفرد، أي أنها تحاول أو تفسر لماذا مثال ٌندفع طالب 

ما للدراسة والحصول على عالمة جٌدة فً مادة ما فً حٌن ٌهمل ذلك فً مادة أخرى وهو ٌعرؾ وجود 

 .احتمال أن ٌرسب فٌها

 مٌدان العمل منها: وبناء على ذلك ٌضع "فروم" عدة تفسٌرات لسلوك األفراد فً

 ٌرتكز سلوك الفرد على المنفعة الشخصٌة. -أ

 اختٌار الفرد لنشاط معٌن ٌعد واحدا من بدابل األنشطة منهم -ب

 ٌرتكز االختٌار على اعتقاد الفرد أن النشاط المختار هو الطرٌق المحتمل لتحقٌق أهدافه. -ج

 تلعب التوقعات دورها فً اتخاذ الفرد لقراره. -د

 أهمٌة نظرٌة التوقعات فً اإلدارة لألسباب التالٌة: وتكمن

 

 معرفة الحاجات التً ٌرؼب األفراد فً إشباعها. -ٔ

محاولة اإلدارة تسهٌل مسار العامل وتوضٌح طرٌقة بٌن نقطة البداٌة وهً الجهد وحتى ٌستطٌع  -ٕ

 تحقٌق أهدافه وإشباع حاجاته.
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حدد بحافز واحد بل بالعدٌد من الحوافز فً نفس الوقت ومن ممٌزات هذه النظرٌة أن سلوك الفرد ال ٌت

 ٌختار منها أي الحوافز أكثر إشباعا لحاجاته كما أوضحت نظرٌة 

"فروم" الفارق بٌن قٌمة الحافز واحتمال تحقٌقه وٌإخذ على هذه النظرٌة بؤنها ال تعطً نمطا عاما 

  .النظرٌة عملٌالسلوك األفراد اتجاه أعمالهم بما ٌمثل صعوبة فً تطبٌق هذه 

 الرضا الوظٌفً :

العمل الوظٌفً والتً تقاس بصٌلة لمجموعة العوامل ذات الصلة الوظٌفً بؤنُه ٌمثل حالرضا وٌعرؾ 

نتاج نتٌجة للشعور الوجدانً الذي ٌمكن أساسا  بقبول الفرد ذلك العمل بارتٌاح ورضا نفس وفاعلٌة باإل

 . للفرد من القٌام بعمله دون ملل أو ضٌق

 وٌعرؾ بانه ) حالة عاطفٌة انفعالٌة اٌجابٌة ناشبة عن عمل الفرد او خبرته العلمٌة (.

 عناصر الرضا الوظٌفً :

 الرضا عن الوظٌفة وٌتضمن :   -1

 إتاحة الفرصة إلبراز مهارات الفرد وقدراته .  -أ

 توفٌر نظام لإلشراؾ العام ، ولٌس اإلشراؾ المباشر ، مما ٌزٌد من خبرات العاملٌن . -ب

 تتٌح الوظٌفة الفرصة للمكانة االجتماعٌة المناسبة . -ج

  الرضا عن األجر ، وٌتضمن :. -ٕ

 تناسب األجر مع العمل .  - أ

 تناسب األجر مع تكلفة المعٌشة .-ب - ب

 الفردٌة تفضٌل الحوافز الجماعٌة عن الحوافز  - ت

 الرضا عن النمو واالرتقاء الوظٌفً ، وٌتضمن :-3

 وجود سٌاسة واضحة لتخطٌط المستقبل الوظٌفً .  -أ

 نمو الوظٌفة التً ٌشؽلها الموظؾ .  -ب

 توفر التؤهٌل المناسب للعاملٌن . -ج

  الرضا عن أسلوب القٌادة واإلشراؾ ، وٌتضمن :-ٗ

 إظهار روح الصداقة فً العمل .  -أ

http://www.eldoonya.com/vb/showthread.php?t=14857
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 عند طلب المعونة .  لمرإوسهمساندة الربٌس  -ب

 االعتماد على السلطة الشخصٌة بعٌدا عن السلطة الرسمٌة  - ت

 الرضا عن مجموعة العمل ، وٌتضمن : -٘

 االنسجام الشخصً بٌن أعضاء المجموعة. -أ

 النزعة االجتماعٌة لدى أعضاء الجماعة .  -ب

 المشاركة فً نوادي ، ومجمعات مهنٌة واحدة . - ث

 لرضا عن النواحً االجتماعٌة ، وٌتضمن : ا-6

 بحث المشكالت االجتماعٌة للموظؾ ، ومساعدته فً حلها .  -أ

 توفٌر الرعاٌة الصحٌة ، ووسابل االنتقال المناسبة للعاملٌن  - ب
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 المحاضرة العشرون

 القٌــــــــــــادة

 أجل تحقٌق األهداؾ المشتركةعرفت القٌادة بؤنها القدرة على التؤثٌر فً اآلخرٌن من 

مسإولٌة تجاه األفراد تهدؾ إلى إنجاز متطلبات معٌنة من خالل التؤثٌر فً سلوكهم و  بانها عرفت اٌضاو

 لتهمهٌك

لٌإثر فً سلوك و اتجاهات األفراد بؽٌة إنجاز أهداؾ  وذه و قوته: هو الشخص الذي ٌستخدم نفد ــــالقائ

 محددة

 لب :وهدا ٌعنً ان القٌادة تتط

 وجود شخص قابد. -ٔ

 وجود مجموعة من االفراد تتم قٌادتهم. -ٕ

 . التؤثٌرتتضمن القٌادة ممارسة مهارات  -ٖ

 تستخدم هده المهارات بقصد تحقٌق هدؾ -ٗ

 مصادر قوة / تؤثٌر القائد :

: وتستند الى ادراك المرإوس بان االمتثال لرؼبات الربٌس سٌإدي الى حصوله على  قوة المكافاة -ٔ

 معنوٌة ومادٌة . عوابد اٌجابٌة

حٌث ٌدرك المرإوس بان عدم التزامه بؤوامر وتوجٌهات الربٌس ٌمكن ان  قوة االكراه/العقاب : -ٕ

 تإدي الى فرض عقوبة علٌه .

: وهدا النوع من القوة ٌستمد من المنصب ،الوظٌفة التً ٌشؽلها الربٌس فً السلم  القوة المشروعة -ٖ

 الهرمً للمنظمة .

د الى المعرفة والخبرة والمهارة والقدرة التً ٌمتلكها القابد، وتوافر هذه وهً تستن قوة الخبرة : -ٗ

 المهارات فً الربٌس سٌزٌد من احترام المرإوس له وامتثالهم له ،وٌزٌد كدلك من اترام نظرابه له

 :اي ان المرإوس ٌمكن التؤثٌر فٌه بسبب اعجابه بالربٌس .  قوة االقتداء /االعجاب -٘
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 ائـد و المـدٌـر : ـفرق بـٌن القال

ٌخلط الكثٌر من األشخاص بٌن مفهوم القابد والمدٌر وٌظنون أن كالهما واحد، لكن فً الحقٌقة ٌختلؾ المعنى 

بشكل كبٌر حٌث أن كل قابد ٌصلح بؤن ٌكون مدٌر لكن لٌس كل مدٌر ٌصلح ألن ٌكون قابد، و ال تتوفر 

وفٌما ٌلً البعض  اعدهم على أن ٌحققوا النجاح فً العملالصفات القٌادٌة فً الكثٌر من المدٌرٌن و التً تس

 من اوجه االختالؾ بٌن  المدٌر والقابد.

المدٌر ٌعتمد على الصالحٌات والمركز الوظٌفً الرسمً فً فرض الطاعة وتنفٌذ األوامر فً حٌن ٌعتمد   -ٔ

 القابد على الحب واالنتماء واالقتناع فً تنفٌذ اإلرشادات 

 د على التؤثٌر واإلقناع واإللهاملتخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة فً حٌن ٌعتمد القابٌركز المدٌر على ا -ٕ

 ٌركز المدٌر بتنفٌذ الخطة وٌهتم القابد فً كٌفٌة القفز فوق الخطط وتجاوزها   -ٖ

 ل التً تقود إلى التمٌز واإلبداعٌركز المدٌر على تنفٌذ اإلعمال الٌومٌة فً حٌن ٌركز القابد على اإلعما -ٗ

ٌخاؾ المدٌر من التؽٌٌر ومن المبدعٌن خوفا على مركزه الوظٌفً فً حٌن ٌرى القابد فً التؽٌٌر فرصة  -٘

 اكبر لتحقٌق أداء اعلً وفرصة اكبر لتحدي واثبات الذات 

المدٌر ال ٌسعى إلى خلق صؾ ثان من القٌادات اإلدارٌة أو من المدٌرٌن الكفإبٌن فً حٌن ٌعتبر القابد إن  -ٙ

 ون على تقدم وأداء اكبر هإالء مساعد

ٌركز المدٌر على إنهاء وإخماد الصراعات بالثواب والعقاب فً حٌن ٌركز القابد على حل أسباب الصراع  -7

 من جذوره والعودة إلى األسباب المباشرة وؼٌر المباشرة 

ر وجود ٌعمل المدٌر على إنهاء التنظٌمات ؼٌر الرسمٌة أو عدم التعامل معها فً حٌن إن القابد ٌعتب  -١

 التنظٌمات ؼٌر الرسمٌة امرأ طبٌعٌا وٌجب االعتراؾ بتا والتعامل معها وتوجٌهها بما ٌخدم المنظمة 

 نظرٌات القٌادة 
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تفسر نظرٌات القٌادة االسباب التً تجعل من الفرد قابدا ،وتشرح الخصابص التً تمٌز القابد عن ؼٌره من 

 افراد الجماعة ومن اهم نظرٌات القٌادة .

  ( The trait Theory ) نظرٌة سمات القائد(  )ا

تفترض هده النظرٌة ان االنسان ٌولد قابدا )القابد ٌولد وال ٌصنع ( وتركز على صفات القابد وسماته 

كالصفات الجسمٌة والشخصٌة والفكرٌة  ومن بٌن هده السمات ) القوة البدنٌة ، طول القامة ،حب السٌطرة 

ضج العاطفً ، الدافعٌة العالٌة لالنجاز  ، البصٌرة النافدة ،المبادرة ،انكار الدات ،الثقة بالنفس ،الحٌوٌة ، الن

 ،الحسم وؼٌرها (.

 ( Behavioral Theory ))ب( نظرٌة سلوك القائد 

وتركز على السلوك القٌادي للقابد اثناء تعامله مع االخرٌن هل هو شخص دٌمقراطً ام دٌكتاتوري ،وهل 

لى العمل  ام العاملٌن بافتراض ان  سلوك القابد ٌإثر مباشرة فً فاعلٌة جماعة القابد فً سلوكه ٌركز ع

 العمل .

 (( Situational Theory النظرٌة الوقفٌة)ج( 

 د ال ٌصلح لظرؾ أو مرحله أخرى .هً نظرٌة تإكد أن القابد الذي ٌصلح لقٌادة مرحله ما، حسب ظرؾ ما ق

 .طاقات وقدرات فٌوجهها نحو الهدؾ صفات من أمامه من  فالقابد الفعال ٌستطٌع أن ٌشكل نفسه حسب

وهذه النظرٌة ترى أن أي فرد سوي عادي ٌمكن أن ٌصبح قابدا  إذا ما وجد نفسه فً موقؾ أو أزمة تستدعً 

الحل وأستطاع أن ٌتعامل معها وٌقدم حلول مقبولة، ولٌس بالضرورة أن ٌكون هإالء األشخاص استثنابٌٌن فً 

، ومن العناصر التً تشكل وتعزز مهارة فرصةا أشخاص عادٌٌن ولكنهم ٌؽتنمون الكن أن ٌكونوقدراتهم بل ٌم

 القٌادة هً االهتمام بالعمل وإعادة تصمٌمه بشكل ٌثٌر اهتمام العاملٌن وٌشكل تحدٌا  لهم

 انماط واسالٌب القٌادة :

 التابعٌن ،واهم هده االنماط : هناك عدة انماط قٌادٌة تحدد وفقا لفلسفة القابد وشخصٌته وخبرته ونوع

 )ا( القابد المنسحب / التسٌبً : وهو الدي ٌترك االمور دونما تدخل  فٌها : وال ٌهتم  سواء باإلنتاج او باإلنسان 

 فهو بمثابة المنسحب من العملٌة االدارٌة .                                      

 وٌعطً ادنى                             –العمل اوال واخٌرا  –عطً كل اهتمامه لإلنتاج والعمل )ب( القابد المهتم باإلنتاج : وهو الدي ٌ

 اهتمام للعالقات االنسانٌة .                                  

 )ج( القابد االجتماعً : وهو الدي ٌعطً كل االهتمام والتركٌز على الناس ومشاعرهم العالقات االجتماعٌة 

 وال ٌعطً اهتماما ٌدكر لإلنتاج والعمل .                               

 



 [مبادى االدارة] 2022

 

 
١ٗ 

 صفات القائد الناجح 

ٌسعى كثٌر من األشخاص إلى الوصول إلى مراكز قٌادٌة فً عملهم، إال أن الؽالبٌة العظمى من هإالء 

 ه المراكز.األشخاص قد ال ٌعرفون الصفات األساسٌة التً ٌنبؽً أن ٌتحلوا بها من أجل الوصول لهذ

 هً:صفات أساسٌة ٌنبؽً أن تتوفر فً القابد الناجح، و 7أن هناك حدد العدٌد من الباحثٌن وقد 

ٌجب أن ٌكون القابد لدٌه قدرة على التواصل مع ؼٌره وشرح ما ٌرٌد تنفٌذه  :التواصل الجٌد مع الؽٌر - ٔ

 .بشكل جٌد لفرٌقه

القابد بالقدرة على بناء فرٌق عمل جٌد وتحدٌد ٌنبؽً أن ٌتصؾ  القدرة على بناء فرٌق عمل: - ٕ

 ناء فرٌق قوي.المهارات وأنواع الشخصٌات المطلوبة لب

ا.ٌنبؽً أن ٌتصؾ القابد بالثقة فً نفسه وفً قدراته حتى ٌثق به من هم تحت قٌادته  الثقة بالنفس: - ٖ  أٌض 

األمور ٌساعد الشخص على تجاوز فان القدرة على رإٌة الجانب المضحك من  التحلً بروح الدعابة: - ٗ

 جمٌع المشكالت التً ٌواجهها ببساطة.

ٌره، القابد الناجح ٌتقبل اآلراء األخرى، بل وٌتقبل النقد من ؼٌره، خاصة من الفرٌق الذي ٌد ع:التواض - ٘

 دون مكابرة.

ا فً التع اإلنسانٌة: - ٙ  ٌ امل حتى ٌتم إنجاز العمل ٌعتقد كثٌر من الناس أن القابد الناجح ٌنبؽً أن ٌكون قاس

بالطرٌقة التً ٌرٌدها، إال أن الدراسات أثبتت أن القابد الناجح ٌنبؽً أن ٌراعً التواصل اإلنسانً مع 

 لى أكمل وجه.فرٌقه، وٌحافظ على صحتهم النفسٌة لٌتمكنوا من أداء عملهم ع

ا على الدوام وهذا ٌتطلب  النشاط الدابم: - 7 منه أخذ قسط كاؾ من الراحة ٌجب أن ٌكون القابد نشٌط 

ا 7م لمدة ال تقل عن والنو  ٌ  ساعات ٌوم

 .اإلدارة باألهداف

بؤنها نظام تحدد المنظمة به طرٌقها وما ترٌد أن تصل إلٌه وقٌاس النتابج  وٌمكن تحدٌد اإلدارة باألهداؾ

 The pracrice ofتحققها. أما بداٌات هذه التقنٌة ترجع الى " بٌتر دركر" فً كتابه " التً

management معا  . وأكد فٌه على أهمٌة وضع األهداؾ للمنظمة والفرد ١٘ٗٔ" الذي نشره عام 

كل من الربٌس والمرإوس  وهذا النمط من اإلدارة عبارة عن مجموعة من العملٌات ٌشترك فً تنفٌذها

ت المسإولٌة واضحا  وتحدٌد مجاال وتتضمن هذه العملٌات تحدٌد األهداؾ المطلوب تحقٌقها تحدٌدا  

المتوقعة ؛ واستعمال هذه المقاٌٌس كمعاٌٌر لتنظٌم سٌر  الربٌسٌة لكل فرد فً التنظٌم على ضوء النتابج

 العملٌة اإلدارٌة . 

أسلوب فً التخطٌط واإلدارة والتقٌٌم ٌمكن بواسطته وضع  :بؤنه اإلدارة باألهدافٌمكن تعرٌؾ مفهوم 

على أساس النتابج التً ٌنبؽً التوصل إلٌها، إذا ما أرٌد لألهداؾ أهداؾ معٌنة لفترة زمنٌة لكل مدٌر، و

العامة للمنظمة أن تتحقق ككل. وفً نهاٌة هذه الفترة المحددة ٌتم قٌاس النتابج الفعلٌة فً مقابل األهداؾ أو 

 النتابج المتوقعة، ثم تحدٌد االنحرافات ومعالجتها وذلك وصوال  لألهداؾ المتفق علٌها.

 دارة باألهداف: مبادئ اإل
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المنظمة بعد  وتتمثل ضرورة المشاركة بٌن الربٌس و المرإوسٌن فً تحدٌد أهداؾ المشاركة:مبدأ   -ٔ
 صٌاؼتها وتحلٌلها.

 ألنهم المشاركون فً اتخاذ القرار و هو اإلرتباط الذي ٌرجى و جوده عند العاملٌن :االلتزاممبدأ   -ٕ

بحت مشتركة فعلى الجمٌع تحمل مسإولٌاتهم فً ظل أص بما أن المسإولٌاتمبدأ تحمل المسإولٌة:   -ٖ
 نجاح مشترك.

رفع  حٌث أنه عند مشاركة الجمٌع فً اتخاذ القرار فهذا ٌعتبر فً حد ذاتهالروح المعنوٌة:  مبدأ رفع  -ٗ
 من قٌمة الشخص.
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 المحاضرة واحد وعشرون

 االتصاالت االدارٌة 

ٌصال المعلومات الهامة والقرارات لجمٌع أفراد المنظمة عن طرٌق العملٌة التً تهتم بإ االتصال هو 

متابعة وصول المعلومات وتذلٌل عقبات وصولها باستخدام وسابل شفهٌة أو كتابٌة أو الكترونٌة باإلضافة 

إلى تقٌٌد ومتابعة أي اتصال من خارج المنظمة أي المحافظة على طرق دخول وخروج المعلومات 

 ظمة .بوسابل اتصالٌة من

وٌعرؾ االتصال بشكل عام بانه ) عملٌة نقل المعلومات من شخص /اشخاص الى اخر / اخرون (وقد 

تكون هده المعلومات اراء او افكار او مقترحات او توجٌهات او اوامر او ؼٌرها ،والهدؾ الربٌسً هو 

 احداث التفاعل والتنسٌق بٌن اعضاء المنظمة .

، أي ان كل فرد فً عملٌة االتصال هو مرسل ومستقبل للمعلومات  وعملٌة االتصال طرٌق دو اتجاهٌن

 التً تتضمنها هده العملٌة .

 أهمٌة االتصاالت اإلدارٌة : 

أن التطور والنمو الكبٌر فً المنظمات واتساع أنشطتها وتزاٌد أحجامها  وبالتالً ابتعاد قٌادات اإلدارات 

فً زٌادة االهتمام باالتصاالت . أن العامل األساسً الذي  أسهم بشكل كبٌر ةالعلٌا عن اإلدارات التنفٌذٌ

ارٌة ٌجعل االتصاالت اإلدارٌة تختلؾ عن أنواع االتصاالت األخرى هو أن نجاح أو فشل االتصاالت اإلد

 ٌإثر على إنتاجٌة المنظمة .

 ر االتصالــــعناص

 تتكون عملٌة االتصال من مجموعة من العناصر وهً : 

[ ]أو مصدر المعلومات[ وهو ذلك الشخص الذي لدٌه الرؼبة فً مشاركة اآلخرٌن senderـ المرسل ]ٔ

 لمشاعره أو أفكاره.

[ وتعنً األسلوب الذي تخرج به الفكرة أو المشاعر من المرسل إلى هإالء الذٌن messageـ الرسالة ]ٕ

 ٌود أن ٌشاركوه أفكاره أو مشاعره

 تً تنتقل بها الرسالة بٌن المرسل والمستقبل أو المستقبلٌن.[ وهً الطرٌقة الchannelـ قناة االتصال ]ٖ

[وهو ذلك الشخص أو المجموعة المستهدفة من عملٌة االتصال والذي ٌرٌد receiverـ المستقبل ]ٗ

 المرسل أن ٌشاركوه فً أفكاره ومشاعره.

نتٌجة عملٌة  [ وهً ما ٌمكن أن نسمٌه رد الفعل الذي ٌحدث لدى المستقبلresponseـ االستجابة ]٘

االتصال، وهل حققت التؤثٌر أو الهدؾ المطلوب أم ال؟ وهو ما ٌعتبره البعض المتمم لدابرة االتصاالت بٌن 

 المستقبل والمرسل

 



 [مبادى االدارة] 2022

 

 
١7 

 

 

 

 

 

 أنواع االتصاالت:

وأبعادها، وتؤخذ تتم االتصاالت الرسمٌة من خالل خطوات السلطة الرسمٌة  أوال : االتصاالت الرسمٌة:

 : لرسمٌة ثالثة اتجاهات أساسٌة هًاالتصاالت ا

ـ االتصاالت الهابطة: حٌث تنساب التوجٌهات والسٌاسات والقرارات والمعلومات كافة من الرإساء إلى ٔ

 المرإوسٌن.

إلدارة ـ االتصاالت الصاعدة: أؼلب هذه االتصاالت من تقارٌر العمل التً ٌرفعها الرإساء المباشرٌن إلى إ

وكلما زادت االتصاالت الصاعدة أي الواردة لإلدارة، عن االتصاالت الهابطة والصادرة عنها كلما  .لٌاالع

 أدى ذلك إلى كفاٌة المنظمة وزٌادة انتاجٌتها.

ـ االتصاالت األفقٌة: ٌؤخذ هذا النوع مجراه بٌن أعضاء اإلدارات واألقسام داخل المنظمة بهدؾ توفٌر ٖ

 ق الضرورٌة للعملعملٌات التنسٌ

ا: االتصاالت ؼٌر الرسمٌة:  ٌ ا على مدى  ثان وهً تتم خارج القنوات الرسمٌة المحددة لالتصال، وتعتمد أساس 

قوة العالقة الشخصٌة التً تربط أجزاء التنظٌم اإلداري وبٌن أعضابه. وٌلجؤ إلٌها العاملون لتسهٌل األمور 

ا للوقت فً جمع المعلوما  ت.التنظٌمٌة وتوفٌر 

 طرق ) قنوات/ وسائل ( االتصال :
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 المقابالت الشخصٌة . -1

 االجتماعات العامة . -2

 المإتمرات. -3

 التقارٌر والمدكرات والرسائل والخطابات . -4

 النشرات والمجالت والصحف الداخلٌة ) التً تصدرها المنظمة (. -5

 الملصقات والصور واالفالم . -6

 ٌت .المكالمات الهاتفٌة والبرٌد االلكترونً واالنترن -7

 

 معوقات االتصال:ـ

 الفعال االتصال معوقات

 . فعالٌتها وتهدٌد وقٌود ألخطار معرضة أنها إال ، وسهلة عادٌة تبدو االتصال عملٌة أن من الرؼم على

 قد المعوقات وهذه .معها للتعامل تمهٌدا   المعوقات هذه على التصرؾ محاولة الفعال االتصال وتقضً

 ثقافٌة أو اجتماعٌة أو تكنولوجٌة أو تنظٌمٌة أو نفسٌة تكون

 من نابعة أي ذاتٌة المعوقات هذه تكون وقد ، المعوقات أخطر من وتعتبر : النفسٌة المعوقات 

 أمثلة ومن . األطراؾ تلك بٌن التفاعل أو العالقة طبٌعة من نابعة تكون قد أو االتصال أطراؾ

 اآلخرٌن مع التفاعل صعوبة أو ، للرسالة الواضحة الصٌاؼة على القدرة قصور المعوقات هذه

 التخطٌط قصور أو االتصال فً عملٌة اآلخر الطرؾ تجاه المسبقة واألحكام التحٌزات أو

 . األثر إلرجاع الحساسٌة درجة أوانخفاض ، المراسل لدي لالتصال

 أو اإلشراؾ نطاق أو اآلمرة السلطة وحدة تحدٌد وعدم ؼموض وتشمل : التنظٌمٌة المعوقات 

 سلبٌة أنماط باستخدام التنظٌمٌة المعوقات تتعلق قد كما . استقراره عدم أو التنظٌم جهود

 . مناسبة ؼٌر اتصال أدوات استخدام أو الرسمً ؼٌر التنظٌم تفشً أو لالتصاالت

 أدوات كفاٌة عدم أو قصور من إما المعوقات هذه وتتبع : االتصال بقنوات تتعلق معوقات 

 المعوقات لنوعٌة مالبمة ؼٌر المستخدمة القناة تكون أن أو ، نولوجًالتك تخلفها أو ، االتصال

 . باالتصال المستهدؾ الجمهور خصابص أو

 السابد والعرؾ والقٌم والتقالٌد بالعادات المعوقات هذه وتتعلق : واالجتماعٌة الثقافٌة المعوقات 

 ذلك ٌإثر حٌث .رٌةحضا أو عملٌة أو بدابٌة كونها حٌث من الحضارة ونوعٌة ما، مجتمع فً

 .الوقت قٌمة إدراك ومدى المعاملة، فً التمٌٌز ودرجة البعض بعضهم إلى األفراد نظرة فً

 .ونجاحها االتصال مزاولة فً هامة محددات جمٌعها وتعتبر
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 مقومات االتصال الفعال والناجح:ـ

 لٌة:ـوللحصول على اتصاالت فعالة وناجحة، ٌلزم مراعاة العوامل واالعتبارات التا

ا وعند مستوى فهم المرسل إلٌه وإدراكه،   -ٔ أن ٌكون موضوع االتصال أو مضمون الرسالة واضح 

 لة له.وأن ٌكون فً نطاق اختصاصه وفً حدود السلطات المخو

أن تكون كمٌة المعلومات بالقدر الذي ٌمكن استقباله واستٌعابه وأن تكون هذه المعلومات مهمة  -ٕ

 ٌدة وإال فقدت أهمٌتها.إلٌه وجد بالنسبة للمرسل

، وأن ٌتؤكد المرسل من أن المرسل إلٌه قد أدرك الرسالة Fead backأن تتم عملٌة االسترجاع  -ٖ

 لتعبٌر الشفوي أو التصرؾ العملً.وانفعل معها، وذلك عن طرٌق مالحظة رد فعله سواء با

المهمة، مع شرح  ٌجب أن تركز الرسالة ـ شفوٌة كانت أم كتابٌة ـ على الحقابق والمعلومات  -ٗ

لمعروفة ومقارنتها بما هو ،والتعرٌؾ بالمصطلحات أو الحقابق ؼٌر ا المعلومات الفنٌة وتبسٌطها

 معروؾ.

ٌجب أن ٌكون هناك تنظٌم سلٌم لالتصاالت ٌكون مسإوال  عن اقتراح وتنفٌذ سٌاسة االتصال فً   -٘

تصال[، ودورها فً تحقٌق فعالٌة المنظمة، وأن ٌكون لدى اإلدارة العلٌا قناعة بؤهمٌة ]إدارة اال

 االتصاالت فً المنظمة.
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 المحاضرة الثانٌة والعشرون

 ةــــــــــــــالرقاب

  تحقٌق من التؤكد بهدؾ األداء وتصحٌح بقٌاس تختص التً اإلدارٌة الوظٌفة" بؤنها الرقابة تعرف

 ."المنظمة وضعتها التً والخطط األهداؾ

الرقابة هً عملٌة التؤكد من أن ما تم التخطٌط له هو ما تم تنفٌذه وكشؾ االنحرافات وٌمكننا القول أن 

 .إلى األهداؾ المحددة مسبقا   وتصحٌحها  إن وجدت  للوصول

 الرقابة أهمٌة

 الرقابة االدارٌة مهمة وضرورٌة لعدة اسباب واهمها :

 . منع حدوث االخطاء 

 . التؤكد من حسن سٌر العمل 

  االداري .تشجٌع النجاح 

 مراحل عملٌة الرقابة :

وتعتبر الخطوة األولى فً العملٌة الرقابٌة والتً تم تحدٌدها مسبقا  فً  وضع المعاٌٌر الرقابٌة : .ٔ

عملٌة التخطٌط ، والمعاٌٌر هنا توضح مجموعة المقاٌٌس المستخدمة فً تقٌٌم األداء باإلضافة إلى 

سبٌل المثال فإن المعاٌٌر قد تستند إلى جودة المنتج أو تقٌٌم سلوك الفرد المرافق لهذا األداء وعلى 

إلى الفعالٌة التً تم من خاللها تقدٌم الخدمات ، والمعاٌٌر قد تعكس طبٌعة األنشطة المحددة 

والضرورٌة لتحقٌق أهداؾ المإسسة مثل القدوم إلى العمل فً الوقت المحدد ، اتباع قوانٌن األمن 

ن عبارة عن مجموعة من اإلرشادات األخالقٌة التً تحكم طبٌعة والسالمة فً العمل ، وقد تكو

 االستثمار التً تنوي اإلدارة القٌام بها

وتعتمد عملٌة قٌاس األداء على مدى صدق وصحة المعاٌٌر الموضوعة ومدى قابلٌتها  قٌاس االداء : .ٕ

ء وكشؾ االنحرافات لقٌاس النشاط المنوي فحصه والمعاٌٌر الرقابٌة وحدها ال تمكن من تقٌٌم األدا

فً ؼٌاب مقاٌٌس األداء الفعلً والمطلوب هنا هو قٌاس درجة الكفاءة فً إنجاز األعمال باستخدام 

 .معاٌٌر متنوعة تتناسب مع الشًء المراد قٌاسه 

وتتمثل هذه الخطوة بمقارنة األداء الفعلً بالمعاٌٌر الموضوعة حٌث  مقارنة األداء بالمعاٌٌر:.  .ٖ

وة وبدرجة كبٌرة على طبٌعة المعلومات التً تم تجمٌعها من قبل المدٌر والتً تعتمد هذه الخط

تمكنه من تقٌٌم األداء وحساب االنحرافات والكشؾ عن نقاط القوة والضعؾ ، ومن خالل هذا 

التقٌٌم ٌتمكن المدٌر من تقدٌر ما إذا كانت االنحرافات ضمن الحدود المسموح بها أم أنها تحتاج إلى 

حٌح ؟ ففً حالة خروج األداء عن المعٌار مع بقاءه داخل الحدود المسموح بها فهذا بعض التص
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ٌستوجب أٌضا  تدخل المدٌر ألن هذا ٌعنً أن هناك نقطة ضعؾ قد ال ترقى لمستوى االنحراؾ 

ولكنها تعتبر ظاهرة تحتاج إلى دراسة وتتطلب من المدٌر تجهٌز تقارٌر خاصة بهذه الحالة ، أما 

 .تصحٌحه إنه ٌعنً التدخل السرٌع لاالنحراؾ ف

ٌتمثل الهدؾ األساس لعملٌة الرقابة بتصحٌح األخطاء واالنحرافات فمجرد  :تصحٌح االنحرافات .ٗ
الكشؾ عن األخطاء واالنحرافات ال ٌعنً شٌبا  للمإسسة وال ٌفٌدها إال إذا اقترن بخطوات 

له والتصحٌح ٌعنً العمل على  تصحٌحٌة تعٌد العمل إلى مساره الصحٌح وفقا  لما كان مخططا  
إزالة األسباب والعوامل التً نتج االنحراؾ بتؤثٌرها . ومن هنا ٌمكن القول أن تصحٌح االنحراؾ 

 أو تعدٌله عادة ما ٌتخذ ثالث أشكال :

 البقاء على الوضع الحالً . -

 اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة المناسبة . -

 .تؽٌٌر المعاٌٌر -        

 الفعال  ظام الرقابًعناصر الن

من اجل تحقٌق نظام رقابة فعال ،ٌجب ان تتوفر العدٌد من الخصابص والعوامل فً هد النظام والتً منها 

 :ً ـــــــــــٌل ما

:ٌجب تكامل نظام الرقابة مع نظام التخطٌط ،ودلك من خالل جعل الرقابة جزءا اساسٌا من لتكامل ا -ٔ

خالل مرحلة التخطٌط ٌجب ان ٌراعً نظام  ألهداؾفٌه وضع  عملٌة التخطٌط ،ففً الوقت الدي ٌتم

 الرقابة عملٌة امكانٌة تحوٌل االهداؾ لمعاٌٌر ٌمكن قٌاسها .

 رات .: ودلك ٌعنً االستجابة للتؽٌالمرونة  -ٕ

،ٌجب ان تكون المعلومات دقٌقة  حتى تتمكن االدارة من اتخاد قرارات سلٌمة من اجل عدم  الدقة -ٖ

 . الوقوع فً المشاكل

: وهو الحصول على المعلومة فً الوقت المناسب فالمعلومات تفقد قٌمتها ان لم تصل التوقٌت  -ٗ

 بالوقت المناسب  وتصبح بال قٌمة .

كمٌة ومحددة هو افضل من دلك  الدي ٌقدم :ان النظام الرقابً الدي ٌعطً تفاصٌل  الموضوعٌة -٘

 .اراء عمومٌة وؼٌر محددة كمٌا 

 اقتصادٌا من حٌث الوقت والجهد والمال . ان ٌكون النظام الرقابً -ٙ

 . بؤولان ٌحدد الفروق االنحرافات المهم معالجتها اوال  -7

 ان ٌكون النظام الرقابً سهل الفهم . -١

 ان ٌراعً طبٌعة الهٌكل التنظٌمً  -١
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 ان ٌشٌر الى االخطاء وٌحدد مرتكبٌها وٌبٌن طرق معالجتها . -ٓٔ

 ة حسب اسس عدة اهمها وكما هو مبٌن فً الجدول ادناه انواع او تصنٌؾ الرقابة :ٌمكن تصنٌؾ الرقاب

 االنواع االساس

 الرقابة المسبقة )الوقائٌة / االٌجابٌة ( -1 الزمن

 الرقابة الجارٌة )المالزمة /اثناء التنفٌذ ( -2

 الرقابة الالحقة ) بعد التنفٌذ ( -3

 نظام الرقابة المتعدد -4

 مصدر الرقابة

 )الجهة التً تقوم بها (

اخلٌة )قسم ضمن الهٌكل التنظٌمً للمنظمة(مثل جهاز الرقابة الد -1

 التدقٌق والرقابة الداخلٌة .

 الرقابة الخارجٌة )رقابة من جهة خارجٌة( مثل : -2

الرقابة المالٌة: تمارسه اجهزة مختصة بشكل مركزي مثل  -ا

 )دٌوان الرقابة المالٌة (.

ال الرقابة القضائٌة :وتمارسها السلطات القضائٌة على االعم-ب

 االدارٌة .

 دارة علىالرقابة االدارٌة :وهدا النوع من الرقابة تمارسه اال-ث

، وٌكون هناك فً العادة جهاز اداري مركزي على داتها 

مستوى الدولة تجري عن طرٌقه مراقبة مدى تنفٌد والتزام 

 د القوانٌن واقتراح سبل تحسٌنها الجهاز االداري ككل بتنفٌ

 الرقابة المستمرة -3الرقابة الدورٌة -2ة المفاجئة  الرقاب -1 التنظٌم الرقابً

وهً تلك الرقابة التً تتمثل فً خطوات الرقابة التنظٌمٌة : -1 الرقابة من حٌث جهة االهتمام

الرقابة المختلفة التً تضعها المنظمة من اجل ضمان تحقٌق 

 اهدافها المرسومة .

عراف الرقابة االجتماعٌة :وهً تلك الرقابة التً تعنً باأل -2

والتقالٌد والمفاهٌم السائدة فً المجتمع الدي تقع ضمنه 

المنظمة االدارٌة وهده الرقابة تكشف عن السلوك العام لألفراد 

وفق معاٌٌر معٌنة ٌحكمها الدٌن والتارٌخ والتراث والثقافة 

 السائدة فً المجتمع .

 ات الفرد:وهً تلك الرقابة التً تنبع من ذ الرقابة الذاتٌة -3
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 ات واسالٌب الرقابة : ادو

وٌشمل عدة انواع من االسالٌب مثل ،التقارٌر ،المالحظة الشخصٌة  االسالٌب الرقابٌة للرقابة : -1

،نقطة التعادل ،الموازنات وتشمل )موازنة المصروفات واالٌرادات ،الموازنة النقدٌة ،المركز 

 المالً التقدٌري (

 اقبة الجودة ) خرابط المدى وخرابط الوسط (وٌشمل خرابط مراالسالٌب المتخصصة للرقابة :  -ٕ

 ،اسلوب بٌرت لتقٌٌم المشروعات وتحدٌد المسار الحرج ،اسالٌب  مراقبة المخزون . خرٌطة جانت
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 والعشرون الثالثة المحاضرة 

 حقوق العمالء : -مسإولٌة االجتماعٌة للمنظمة  ال

ؾ هذا المفهوم من اقتصادي آلخر، و فٌما ٌلً نعرض اختلؾ تعرٌتعرٌؾ المسإولٌة االجتماعٌة: 

 أهم التعرٌفات المرتبطة بالمسإولٌة االجتماعٌة لمنظمات األعمال.

المسإولٌة االجتماعٌة للمنظمة هً التزام أخالقً بٌن المنظمة  المجتمع، تسعى من خالله المنظمة 

عكس بدوره على نجاحها و تحسٌن إلى تقوٌة الروابط بٌنها و بٌن المجتمع بشكل عام، و الذي ٌن

 أدابها المستقبلً

المسإولٌة االجتماعٌة لمنظمات األعمال تعنً تصرؾ المنظمات على نحو ٌتسم وتعرؾ كدلك بانها 

ملكٌة، و لكن أمام أصحاب المصلحة بالمسإولٌة و المسابلة، لٌس فقط أمام أصحاب حقوق ال

ة و الشركاء و المجتمعات المحلٌة و األجٌال األخرى بمن فٌهم الموظفون و العمالء و الحكوم

 . iالقادمة

 المسإولٌة االجتماعٌة تجاه  أهم أصحاب المصلحة فً منظمات األعمال:

ٌجب أن تلتزم منظمات األعمال بممارسة عدد من المسإولٌات االجتماعٌة تجاه كل              

ٌإثرون و ٌتؤثرون بنشاطاتها، أصحاب المصلحة، خصوصا الذٌن تربطهم بها مصالح مباشرة و 

 المسبولة لمنظمات األعمال. تفٌما ٌلً نذكر بعض األبعاد التً ٌجب أن تشملها الممارسا

 ًٌعتبر المجتمع المحلً بالنسبة لمنظمات األعمال  :المسإولٌة االجتماعٌة تجاه المجتمع المحل

األمر الذي ٌتطلب منها مضاعفة شرٌحة مهمة إذ تتطلع إلى تجسٌد متانة العالقات معه و تعزٌزها، 

نشاطاتها تجاهه، من خالل بذل المزٌد من الرفاهٌة العامة، و التً تشمل: المساهمة فً دعم البنٌة التحتٌة، 

إنشاء الجسور و الحدابق، المساهمة فً الحد من مشكلة البطالة، دعم بعض األنشطة مثل األندٌة الرٌاضٌة 

لتقالٌد، دعم مإسسات المجتمع المدنً، تقدٌم العون لذوي االحتٌاجات و الترفٌهٌة، احترام العادات و ا

 .iiالخاصة، الدعم المتواصل للمراكز الصحٌة و العلمٌة، رعاٌة األعمال الخٌرٌة

 تتمثل فً تقدٌم المنتجات بؤسعار و نوعٌات مناسبة، اإلعالن المسإولٌة االجتماعٌة تجاه الزبائن :

و آمنة، تقدٌم إرشادات واضحة بشان المنتج و استخداماته، التزام  الصادق، و تقدٌم منتجات صدٌقة

المنظمات بمعالجة األضرار التً تحدث بعد البٌع، و االلتزام بالتطوٌر المستمر للمنتجات، و االلتزام بعدم 

 خرق قاعد العمل مثل االحتكار.

 عن نشاط المنظمة، المساهمة  : حماٌة البٌبة من األضرار الناتجةالمسإولٌة االجتماعٌة تجاه البٌئة

 فً حمالت حماٌة البٌبة و الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة، تبنً سٌاسة بٌبٌة رشٌدة.
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 تعظٌم قٌمة السهم و تحقٌق أقصى ربح ممكن، حماٌة المسإولٌة االجتماعٌة تجاه المساهمٌن :

لتعامل العادل مع المساهمٌن أصول المنظمة، الحق فً الحصول على المعلومات الكافٌة عن أداء المنظمة، ا

 من دون أي تمٌٌز، إشراك المساهمٌن فً القرارات الهامة للمنظمة.

 و تتضمن احترام قوانٌن العمل، و ضمان حق العامل فً  :المسإولٌة االجتماعٌة تجاه العاملٌن

من الوظٌفً و التدرٌب و التكوٌن المستمر، و حقوقه النقابٌة، و إشراكه فً اتخاذ القرارات،  تحقٌق األ

 األمن من حوادث العمل، و سٌؤتً التفصٌل فً هذا العنصر فً المبحث الموالً.

 :في منظمات األعمال مية المسؤولية االجتماعيةاه

المكاسببا ال ببن  ا منببا م ظمببا  ا بمببال مببن لبب امج المسببهيلما ااا مابمببا جببن  ا نببا    لبب  ال اببج         
 :iiiمابما ي   مثل فمما ممنالمسهيلما ااا  االمهمدة لممما س

 .مل المسهيلما ااا مابما بمى   سمن ي  طيم  صي ة الم ظما أمام الما مع   

  مثل المسهيلما ااا مابما ال الا ا فضل لممس ثم من ي  لك بن ط مق  فع قممبا ا سبنم فبن ا مبد 
د من المخاط  ال ن ممكبن أن الطيمل، لما   ظى له م ظما ا بمال من ثقا لدى الما مع، ي ما  قيم له لم 

     ض لنا مس قلال.

  القبببيا من ي ال عببب م ا  ا ممك نبببا أن  سببب يبا كبببل ال فاصبببمل الم  لطبببا فبببن الما مبببع، ي لكبببن ليابببيد
 المسهيلما فن ا بمال فإ نا س مثل قا ي ا اا مابما.

 ا مع فن م الاا إن لم  قم م ظما  ا بمال لمنامنا فن   قمق المسهيلما ااا مابما ي مسابدة الم
 ي  ل المعكال  ال ن م ا ن م نا فإ نا ممكن أن  فقد الكثم  من قي نا ال أثم ما فن الما مع.

  اليقامبببا مبببن المعبببكما أفضبببل مبببن بالانبببا، لببب لك مبببن الم اسبببا  ببب ك الم ظمبببا  ل  مبببل فبببن الما مبببع
 ل  ا ا المعكال  قلل أن   فاقم ي مص ا بالانا.
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 ت ادارة االعمال نشاطات المنشاة : مجاال

 من ومتكاملة متنوعة مجموعة فً التنظٌمً الهٌكل مستوٌات مختلؾ فً المدراء ٌعمل       

 ، التسوٌق وإدارة ، العملٌات إدارة:  هً إدارات أربع شكل تؤخذ التً للمنشؤة االساسٌة االنشطة

 إدارة:  تتضمن التً اعدةالمس االدارات عن فضال   ، البشرٌة الموارد وإدارة ، المالٌة واالدارة

 االدارات هذه كل وتعلو ، المساعدة الخدمات وإدارة ، العامة العالقات وإدارة ، والتطوٌر البحوث

 . أٌضا   المنشؤة انشطة أحد تعتبر التً المنشؤة فً العلٌا االدارة

  -: االساسٌة المنشؤة ألنشطة موجز توضٌح ٌلً وفٌما

 الواسع بمعناها(  االنتاج إدارة)  مسمى سابقا   النشاط هذا على ٌطلق وكان:  العملٌات إدارة -اوال:

 ، المعاصرة التسمٌة اآلن تعتبر العملٌات إدارة ان ؼٌر. والمخازن المشترٌات إدارة ذلك فً بما

 من)  المدخالت بموجبها تتحول التً المنشؤة عملٌات الى الصناعٌة المنشآت عملٌات تتعدى وهً

 . المدخالت تفوق قٌمة ذات(  والخدمات السلع من)  مخرجات الى(  المتنوعة الموارد

 ، الموقع واختٌار ، االنتاجٌة الطاقة تخطٌط االدارة هذه داخل الفرعٌة التخصصات أهم بٌن ومن    

( الشراء) والتورٌد ، والجدولة ، والترتٌب ، مخرجات الى المدخالت تحوٌل مراحل وتخطٌط

 . واالنتاجٌة الجودة نوعٌة وعلى( المواد) المخزون على والرقابة

 ومن هده االنشطة : خل المنظمة العملٌات العدٌد من النشاطات داتمارس ادارة 

وكمٌة االولٌة  دٌد عدد الوحدات المطلوب انتاجها: ٌساعد التنبإ بالطلب فً تح تنبإ بالطلب   -ٔ

 والبشرٌة

والمراحل التً ٌمر بها  ة بص المنتج او الخدمتحدٌد مواصفات خصا :تصمٌم المنتج او الخدمة   -2

 لٌصبح تام الصنع

 تحدٌد عدد المكابن واآلالت المطلوبة لتلبٌة الطلب . :تخطٌط وتصمٌم الطاقة   -3

 ٌجري انتاجها اوال  . االنتاج او التجمٌع واي الطلبٌاتتحدٌد التتابع من خالله خطوات  الجدولة : -4

من المواد الداخلٌة فً  لكمٌات المطلوبةأي حساب ا :حتٌاجات من الموادادارة المخزون وتحدٌد اال -5

االولٌة والسلع النصؾ  التامة الصنع فً المخازن والمواد عملٌة االحتفاظ بالوحدات المنتجةاالنتاج و

 مصنعه . 

منتجة ؼٌر نسبة الوحدات ال اج السلع خالٌة من العٌوب وتقلٌلالتؤكد من انت ن:ٌاملادارة الجودة الع -6

 صالح

 خبرة فً مجال اداء عملهم  دفاعهم وتحسٌن مهاراتهم واكسابهملزٌادة انتحفٌز وتدرٌب العاملٌن : -7

االسواق ومصادر  المصنع ان ٌكون قرٌبا  من ألنشاءتحدٌد المكان المالبم  اختبار موقع المصنع : -8

 المواد االولٌة . 

 معدات والعاملٌن فً موقع المصنع .: توزٌع االقسام والمكابن والالصٌانة  -9
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: ٌعتبر االعداد للمشارٌع االقتصادٌة من اهم الخطوات لنجاح دراسة الجدوى االقتصادٌة للمشارٌع -ٓٔ

 باإلضافةهده المشارٌع ،حٌث ان التخطٌط السلٌم للمشارٌع ٌضمن مدى نجاح وفاعلٌة هده المشارٌع ،

،لدا وقبل البدء باي مشروع اقتصادي ٌنبؽً عمل  لمشارٌعالى العابد المادي الجٌد المتوقع من هده ا

 دراسة اقتصادٌة له .

هً عبارة عن عملٌة جمع المعلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحلٌلها لمعرفة  ودراسة الجدوى
، كما ٌتطلب عمل دراسة للسوق المحلً  حٌتهن ربم والتؤكد، وتقلٌل المخاطر المحتملة ،  تنقٌدهامكانٌة 
 عرفة مدى نجاح المشروع المقترح .ث احتٌاجاته ومتطلباته لممن حٌ

 لدا فان دراسة الجدوى تتطلب :

 دراسة السوق -ٔ

 الدراسة الفنٌة للمشروع -ٕ

 الدراسة االقتصادٌة للمشروع  -ٖ

 ادارة الجودة الشاملة 

اد على ع االعتم) هً أداء العمل بشكل صحٌح من المرة األولى ، م ؾ ادارة الجودة الشاملة بانها تعر

 عرفة مدي تحسن األداء لمتقٌٌم المستفٌد 

ولقد تطورت مفاهٌم وفلسفة الجودة ) النوعٌة ( على مدى العصور ابتداء من مفهوم جودة المنتج 

المراحل االولى على جودة  النهابً ووصوال الى مفهوم ادارة الجودة الشاملة ، فبعد ان كان التركٌز فً

المواصفات التً تحدد المتطلبات الدنٌا والخصابص المطلوب توافرها فً النهابً ودلك من خالل المنتج 

المخرجات النهابٌة المختلفة بهدؾ الحصول على منتج او خدمة تتوافق مع المواصفات الموضوعة 

،حتى انتقل التركٌز الى جودة العملٌة من خالل ضبط ومراقبة هده العملٌة ) أي كانت انتاجٌة او 

نسبة عٌوب معٌنة ومحدودة ، وان أي اختالؾ او فرق ما بٌن النتابج و ماهو  خدمٌة( للحصول على

 مطلوب ٌإدي الى دراسة العملٌة ) او النظام ( واجراء التعدٌالت الالزمة لتصحٌح مسارها .

وٌمكن وصؾ ادارة الجودة الشاملة على انها فلسفة ادارٌة تهدؾ الى تحقٌق التحسٌن المستمر فً جودة 

 العملٌات والمنتجات وكدلك الخدمات فً المنظمة .اداء جمٌع 

 :فوائد تطبٌق إدارة الجودة الشاملة

 تحقق المنظمات التً تطبق إدارة الجودة الشاملة فوابد عدٌدة منها : 

 الحفاظ على المركز التنافسً للمنظمة . -ٔ

 تكفل للمنظمة مرونة الحركة لمواجهة التؽٌرات المتالحقة فً البٌبة . -ٕ

 ة الخدمات والسلع المنتجة . تحسن نوعٌ -ٖ
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 العمل على تحسٌن وتطوٌر إجراءات وأسالٌب العمل .  -ٗ

 زٌادة قدرة المنظمات على البقاء واالستمرار . -٘

 خلق ظروؾ بٌبٌة داخل المنظمة تشجع العاملٌن على تحمل المسإولٌة من أجل تحسٌن الجودة . -ٙ

 لدى الزبابن .    تحسٌن قابلٌة المنظمة فً تسوٌق منتجاتها وتعزٌز صورتها  -7

 : التسوٌقثانٌا : ادارة 

التسوٌق هو تنفٌذ أنشطة المشروع المختلفة التً تهدؾ إلى توجٌه تدفق السلع و الخدمات من  مفهوم 

 المنتج إلى المستهلك أو المستخدم."

التسوٌق على انه عملٌة اقتصادٌة، اجتماعٌة و ثقافٌة هدفها تلبٌة  Bartels  االقتصاديو ٌعرؾ 

 اجات المستهلكٌن لمنتجات و خدمات مقبولة و بؤسعار مقبولة.ح

 أهداف التسوٌق: 

ٌقصد بؤهداؾ التسوٌق النتابج النهابٌة التً ٌرؼب المإسسة فً تحقٌقها من خالل نشاط إدارة  

على اختالؾ طبٌعتها  االقتصادٌةو المسٌرٌن على أن للمإسسة  االقتصادٌٌنالتسوٌق، فهناك إجماع بٌن 

أهداؾ استراتٌجٌة ٌشترك فً تحقٌقها مختلؾ أنشطة المإسسات، و هذه األهداؾ هً: الربـح، ثالث 

 النمـو، البقـاء.

 هدف الربح: -5

و من ثم فإنها تحاول تعظٌم أرباحها، ؼٌر أن حرٌة  االقتصادٌةٌؤتً فً مقدمة أهداؾ المإسسة  

دون إمكانٌة تحقٌق ربح أعظم  المإسسة فً واقع المر محددة فً هذا المجال، إذ توجد قٌود تحول

 وؼٌرها . كتصرفات المنافسٌن  و الرقابة الحكومٌة على األسعار، و التشرٌعات

 هدف النمو: -ٙ

ٌساهم التسوٌق فً تحقٌق هدؾ النمو من خالل التوسع عن طرٌق زٌادة حجم المبٌعات الذي ٌتؤتى  

 بزٌادة حصة المإسسة من حجم السوق أو ؼزو أسواق جدٌدة

 قاء:هدف الب -7

ٌعتبر بقاء المإسسة و استمرار نشاطها فً السوق هدؾ ربٌسً ٌشترك فً تحقٌقه جمٌع أقسام  

وحدات المإسسة، و ٌقوم نشاط التسوٌق بدور حٌوي فً تحقٌقه، و البد إلدارة التسوٌق من أن تدرك 

 .هذه الحقٌقة و تقتنع بها
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 فعالٌات التسوٌق  :

اتها بكفاءة وفاعلٌة ،فالبد لها ان تقوم بمجموعة من الوظابؾ ادارة التسوٌق اداء نشاط علكً تستطٌ

 اهمها :

 البٌع -1

 االعالن -2

 تروٌج المبٌعات -3

 النقل -4

 الخزن -5

 تخطٌط البضاعة -6

 تموٌل التسوٌق -7

 ابحاث التسوٌق -8

عبارة عن مجموعة من الوسطاء تقوم بتداول السلع والخدمات بٌن مراكز :  المنشآت التسوٌقٌة

 مستهلكٌن وتقسم المنشآت التسوٌقٌة الى قسمٌن هما :االنتاج ) المنتجٌن( وال

جمٌع الوسطاء  ٌتضمن نشاط الجملة العملٌات التً ٌقوم بؤدابهامنشات تجارة الجملة : -1

والمنتجٌن على اختالؾ انواعها .فً سبٌل الحصول على السلع من مصادر انتاجها ،ومن ثم 

ٌن الصناعٌٌن ،وعلٌه تعد تجارة الجملة القٌام بتوزٌعها على متاجر التجزبة او على المستهلك

 الحلقة المهمة من سلسلة حلقات التسوٌق المتكامل .

وتشمل العملٌات المتعلقة بالبٌع للمستهلك النهابً ،سواء قام البابع  منشات تجارة التجزئة : -2

 اصال بصنع السلعة المبٌعة او بشرابها معدة للبٌع .

 : ادارة الموارد البشرٌة ثالثا":

، وكدلك تخزٌن  ١ٙٓٔدور ادارة الموارد البشرٌة مقتصرا"على حفظ  السجالت حتى عام  كان

تطور دور هده االدارة ،واصبح ٌتضمن  ١ٙٗٔالبٌانات الخاصة بمإهالت العاملٌن ،وبعد عام 

متؽٌرات اخرى مثل حقوق االفراد والسالمة العمالٌة وتدرٌب العاملٌن وتنمٌة مهاراتهم ،ووضع 

 عادلة ،والتركٌز على الجوانب االنسانٌة .نظام اجور 

بؤنها تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ومراقبة النواحً المتعلقة وٌمكن تعرٌؾ ادارة الموارد البشرٌة على 

 .بالحصول على األفراد وتنمٌتهم وتعوٌضهم والمحافظة علٌهم، بؽرض تحقٌق أهداؾ المنشؤة

 اهم نشاطات ووظائف إدارة الموارد البشرٌة:
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: وٌدخل ضمن هذا النشاط برامج متنوعة مثل: توصٌؾ الوظابؾ، ٌط الموارد البشرٌةتخط - ٔ

،مستوى المهارات المطلوبة،  تخطٌط االحتٌاجات البشرٌة، وتقدٌر األعداد الالزمة للعمل

 عملٌات االختٌار والتوظٌؾ، وتقوٌم األداء والنقل، والفصل من الخدمة.

إدارات الموارد البشرٌة وأكثرها كلفة. وتشمل :التؤهٌل  من اهم أنشطة تنمٌة الموارد البشرٌة: ٕ

وعملٌات التطوٌر اإلداري للمستوٌات اإلدارٌة الرفٌعة ،وكذلك  والتدرٌب ،وإعادة التدرٌب،

 التطوٌر التنظٌمً وتقدٌم خدمات األمن والسالمة والصحة للموظفٌن.

نتها ببعضها لتحدٌد األجر ٌدخل ضمنه تقٌٌم الوظابؾ ومقار التعوٌض ) األجور والرواتب(: ٖ

  خارج المنظمة. ،طرق تقوٌم األجور والرواتب، مقارنة األجور باألجور السابدة العادل

،وكذلك الخدمات  كاالهتمام بالمنافع المالٌة المباشرة وؼٌر المباشرة صٌانة الموارد البشرٌة: ٗ

 فراد ورضابهم الوظٌفً،واالهتمام برفع معنوٌات األ المختلفة من صحٌة وتعلٌمٌة واجتماعٌة

توفٌر فرص التوافق واالنسجام بٌن المنظمة والموظفٌن لضمان فرص : عالقات الموظفٌن ٘

،وتقلٌل مصادر االحتكاك بٌن اإلدارة  التقدم الوظٌفً لألفراد وتخطٌط مسار هذا التقدم

بل اإلدارة والموظفٌن، وتقلٌل الشعور بعدم الرضا، والتؤكٌد على مبدأ العدالة والمساواة من ق

،االستقالة  لخدمةاالستؽناء عن ا ،التنقالت الوظٌفٌة، تجاه الموظفٌن ،وإدارة الحركة الوظٌفٌة

 والتقاعد . 

 االدارة المالٌة :": رابعا

تعتبر اإلدارة المالٌة جزءا من اإلدارة الشاملة للمإسسة، و ٌناط بها عادة مسإولٌة إدارة أمورها     

تخطٌط لتوفٌر الوظابؾ األخرى لإلدارة، و أهم ما تتواله اإلدارة المالٌة هو المالٌة بالتنسٌق مع ال

على  والقدرةؽاٌات االستثمار األموال بالكمٌات الكافٌة فً المواعٌد المناسبة و بالتكالٌؾ المقبولة ل

 تحقٌق العابد المناسب، باإلضافة إلى تولً الرقابة على استخدامات األموال و مصادرها .

 فً ضوء ما تقدم، نستطٌع أن نحدد إطار وظٌفة اإلدارة المالٌة بما ٌلً :            

 التخطٌط المالً )تقدٌر االحتٌاجات المالٌة ( .      -ٔ

 القرارات االستثمارٌة .      -ٕ

 القرارات التموٌلٌة .      -ٖ

 الرقابة المالٌة .      -ٗ

 توزٌع األرباح .      -٘

 المشكالت الخاصة )التصفٌة و االنضمام و االندماج و التقٌٌم ( معالجة بعض       -ٙ
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i سهسهة دورٌة جعنى بقضاٌا انحنمٍة مجهة جسر انحنمٍةهشركات،دسٍن االسرج،انمسؤونٍة االجحماعٍة ن ،

 .4، ص:2919، فبراٌر 09فً انذول انعربٍة جصذر عن انمعهذ انعربً نهحخطٍط بانكىٌث، انعذد
ii  ،7، ص:مرجع سابقفاجخ عبذ انقادر انذىري و ممذوح انزٌادات و هاٌم عبابنة. 
iii 53-52ص:-ثامر انبكري، مرجع سابق، ص. 


