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 المقدمة..                                          

قد تكون اإلدارة من أهم ابتكارات القرن العشرين ، وواحدة من أهم القوى التي تؤثر بشكل مباشر في       
 knowledgeالشباب ، والناس المثقفين في الكليات والجامعات ، اللذين سيكونوا غدا (  صناع المعرفة  

workers  مدير اليوم شبكة  ه  ) في المؤسسات العاملين فيها ، ومديري هذه المؤسسات في المستقبل ، إذ يواج
معقدة من التحديات الصعبة والمثيرة ، منها  (  أن الجودة العالمية أصبحت  باص للدخول إلى االقتصاد العالمي ،  

االلكترونية ، والطلب إلى الكثير من السلوك األخالقي  زيادة التنوع في قوة العمل ، والتقنيات الجديدة واألعمال 
من أجل االحتفاظ باالشياء المثيرة لالهتمام  ) ، بصفتهم أوصياء على حماية الجوانب االنسانية للمجتمع ،  ،  

دارة   والمواد ، و الموارد المالية ، والموارد المعلوماتية ، يحمل مدير اليوم المفاتيح نحو عالم أفضل ، وتعد  اإل
نجاح المنظمات الصغيرة والكبيرة ، غير الهادفة للربحية و الهادفة للربح في   ه الصلبة والمهمة في توجي القاعدة

القرن الواحد والعشرين،  كما يمكن أن يبني الطالب معارفهم حول مفاهيم اإلدارة ، ومهاراتهم في تطبيقها ،  
راسة المتنوعة ، فضال عن كون مكونات اإلدارة الحديثة تتصف بالمرونة،  وإمكانية استخدامها في عمليات الد

بممارسة الكشف عن المعارف    ه فإن الطالب يمكن أن يستهل دراست تماشيا مع تسلسل فصول الكتاب وتتابعها ، 
والمهارات اإلدارية ، لذا أهتم الفصل األول بتقديم معلومات عامة عن اإلدارة ، تعرف الطالب بالمفاهيم العامة  

ؤثرة فيها ، وتوفر الظروف المالئمة للتنفيذ الناجح للممارسة اإلدارية ،  لإلدارة  ومهاراتها  والعوامل والقوى الم
الطلبة أيضا على تقييم كمية المعرفة في هذا المجال ، قبل الدخول في الفصول األكثر تخصصا ،ومن أجل   وتساعد

،  ه الذي شمل الفكر اإلداري والتطور أن تكون الصورة أكثر وضوحا للطلبة ، فإن األمر يقتضي معرفة بتأريخ 
الفصل الثاني من   ه عليتقبلي لإلدارة ، وهذا ما ركز لتشكل خلفية معلوماتية يمكن توظيفها في مجال التصور المس

الكتاب ، عندها يصبح الطالب جاهزا فكريا الستقبال الجوانب التخصصية من اإلدارة والتي تضمنتها الفصول  
)      Functional approach( المدخل الوظيفي  ه طريقة دراستج الكتاب في منهجة والمتبقية من الكتاب ، أنته

، باعتماد تسلسل الوظائف اإلدارية الرئيسة للتعريف بمفاهيم اإلدارة ومهاراتها  ، ألن اي وظيفة من وظائف  
اإلدارة ( التخطبط ، التظيم ، القيادة ، والرقابة  ) وما ينشأ عنها من وظائف فرعية أخرى ، تصف المفهوم  

رية في مثل هذا  داري في مجالها المتخصص ، وتساعد في ممارساتها على توليد وترسيخ المهارات اإلدااإل
      -:  وهي  الرئيسة مصادر البعض   على لمؤلف في بلورة وتنظيم أفكاره المجال ، أعتمد ا

1 - -   D. ValjayaNthI , M. A Zelka Jabeen , V.S James Sahayam  ; Management principles 
; Tamil NADU Text Book Corporation.  

2 -  Ellen A. Benowwitz , Cliffs quick Review Principle of management  , Hungrey Mind 
INC , 2001 .  

3 – Robert  Kreitner   ;   Management  11 th ed ;  Houghton Millfin Hurcourt  publishing  
co , New York ,2009  .  
4 - Stephen P Robbins & Marry Couter  ,Management 11 TH Ed ; Pearson Educa on, Inc.,  
publishing as Pren ce Hall , 2011 .  
5 -  Andrew W J. Dubrin ; Essen als of Management   9 TH ED ; South-Western, a part of 

Cengage Learning , 2009 .  
6 - Chuck Williams ; Management , 4 TH Ed ; Thomson South Westren , 2007 .  
7 -  Richard L . Da  ; Management 9 th ed ; South - Western , Congage Learning , 2010 .  
8 - Bob Johnson & Kate Williams ; Introducing Management : Adevelopment Guide   ; 

Elsevier Butterworth-Heinemann , 2004  
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وحاول المؤلف المزج بين األفكار والطروحات الواردة في هذه المصادر ، وإعادة صياغتها بما يضمن وحدة  .    

أفكارها ، وتعزز   وسالمة المعنى والتركيب ، وتمت مساندة هذه المصادر بمجموعة أخرى من المصادر لتكمل من
من مفاهيمها ، بما يضفي على الكتاب اطار متكامل فيما يتعلق بالجوانب واالبعاد المختلفة لإلدارة،  صمم الكتاب  

بالصيغة التي  توفر فرشة واسعة من المعلومات اإلدارية للباحثين والطلبة الدارسين والمديرين الممارسين ،  
لمتطلبات تدريس مادة مبادئ اإلدارة في المرحلة الدراسية األولى  / في   ا بعض فصولهلالتامة  تغطية  الفضال عن 

     قسم إدارة األعمال / في  كليات اإلدارة واالقتصاد.  

لتقديم عرض عام عن اإلدارة متضمنا مفهوم اإلدارة ،   الفصل األولتضمن الكتاب  ( ثمانية  فصول  ) ، كرس   
توضيحا لتطور الفكر اإلداري ، وصوال إلى بلورة   الفصل الثاني ومستوياتها ومبادئها ، وطرائق تنفيذها ، وتضمن 

ة ،  المفاهيم الحديثة لإلدارة ، مع التوكيد على التكامل واالعتمادية المتبادلة بين المفاهيم اإلدارية الكالسيكي
تنظيمي ، بالبيئة التنظيمية أو بيئة اإلدارة وعالقتها بالتغيير ال الفصل الثالثوالمفاهيم اإلدارية الحديثة ، واهتم 

على وظيفة التخطيط بصفتها    الفصل الرابع البيئة في تطور المنظمة ونجاحها ، وركز  ه والدور المهم الذي تؤدي
أما  قرار استراتيجي ،   هنع القرار ، ألن التخطيط بحد ذاتعملية صالوظيفة الرئيسة لإلدارة وما يرتبط بها من 

نحو الوظيفة    الفصل الخامس هوتوج االستراتيجية والتشغيلية ،   تحتاج إلى العديد من القرارات فعملية التنفيذ 
الثة وظائف  الثانية للمدير وأحد أركان اإلدارة الرئيسة أال وهي ( وظيفة التنظيم ) ، وتتأسس هذه الوظيفة على ث

حركية   فرعية أخرى هي ( تصميم الهيكل التنظيمي ، والتفويض ، واالتصاالت  ) و بعالقتها مع بعضها تتحقق 
على موضوع   الفصل السادسعلى أداء دوره الفعال في المنظمة  ، في حين ركز   هالهيكل التنظيمي ، وقدرت 

ة وتوحد جهدهم  القيادة اإلدارية والتحفيز  ، فالقيادة اإلدارية هي القوة التي تؤثر في جميع العاملين في المنظم
نحو بلوغ األهداف ، ويعتمد نجاحها كثيرا على قدرتها على صياغة نظم الحوافز ، وتنفيذها بشكل عادل     هوتوجه 

البشرية ، ألن التكامل في مراحل تنفيذ إدارة الموارد البشرية ، والدقة  على إدارة الموارد  الفصل السابع، وركز 
في السيطرة عليها وتنظيم العالقة فيما بينها يؤدي إلى نجاح اختيار وتعيين الموارد البشرية في المنظمة ، وما 

اإلدارية والتنسيق  فقد عرض بالتفاصيل  الرقابة   الفصل الثامنيعني من قدرة المنظمة على تحسين أداءها ، أما 
     ه  .ستويات تحسيننحو األداء وم  هفي توحيد الجهود ، وضبط توجه ه  ما بينهما ، والدور الذي يؤديان والعالقة في 

كما ألحق بكل فصل خالصة مركزة حول مضمون الفصل ، ونموذجا متنوعا من االسئلة لتقييم مستوى إدراك  
 ادة نافعة ألبنائنا الطلبة األعزاء وهللا ولي التوفيق   الطلبة للفصل.  وكلنا أمل أن تكون هذه الم

 المؤلف : ا.د مسلم عالوي شبلي                                                                                 
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        الفصل أألول                                                                           
     اإلدارةمدخل عام إلى 

الوقت   في تغييرالتعد دراسة اإلدارة من الفروع المهمة والمشوقة في مجال األعمال ، ينبغي مع      
ووظائف المدير ، فضال عن الحاجات المتجددة لألعمال ، ففي   ، مالحقة التغيير في مجال اإلدارة

األعمال التي تتصف بسرعة  المرحلة الحاضرة  يجب على المدير التهيؤ لمواجهة التحديات في بيئة 
الحركة والتغيير ، لذا أصبح المدير المهني والطالب األكاديمي بحاجة إلى معرفة مبادئ اإلدارة في 

هذا الكتاب إلى تزويد   هسيتوج  هية ، واإلدارة التعليمية ،  وعلي مجاالت إدارة األعمال ، واإلدارة الحكوم
ي مجال التخطيط  مال ، وبالمهارات اإلدارية الرئيسة فالمعنيين في اإلدارة بمفاهيم اإلدارة واألع

والرقابة وصنع القرارات وحل المشكالت ، فضال عن الدافعية واالتصاالت ، والقدرة   هوالتنظيم والتوجي
  على تطبيق المهارات في مجال األعمال ، أو األنواع األخرى من التنظيم ، سيتناول الفصل عرضا شامال 

األساسية ، يهدف الفصل إلى تعريف  الطالب بما يأتي ..    ل وركائزهالمفهوم إدارة األعما  

 تعريف االدراة واالختالف في معانيها ..   . 1

 تحديد مستويات اإلدارة و وظائفها..    . 2

 تقييم األدوار المتعددة للمديرين..    . 3

 وصف المهارات المتعددة للمديرين..    . 4

 التعريف بالمبادئ األساسية لإلدارة..    . 5

 توضيح العالقة بين وظائف المدير ونشاطات المنظمة..    . 6
   

 المبحث األول                             

 اإلدارة والمنظمة                                      

     The Importance of Management        أوال : أهمية اإلدارة              
يمكن إلدارة المنظمات الكبيرة أن تغير حياتنا ، وأن تلهمنا آفاق جديدة (مهنيا وشخصيا ) ، وأن          

تسهم في تنشيط  الفرد والفريق على حد سواء للتغلب على التحديات الجديدة ، بقدرة أكبر من أن يواجهها  
إن مثل هذه اإلدارات تجعل العمل     ) ،  J. Welch and S. Welch,  9002:   27الشخص منفردا(   

 أكثر متعة وأكثر إنتاجية ، وهذا يعني أن اإلدارة بصفة عامة مهمة للمنظمة وذلك لثالثة أسباب رئيسة..    

السبب األول : تعود أهمية اإلدارة إلى حاجة المنظمات للمهارات والقدرات اإلدارية أكثر من أي وقت 
  فضال عن تعاملها مع ية ، تتصف بعدم التأكد ، والتعقيد ، والفوضومضى ، ألنها تعمل في ظروف 

 ، والتكنولوجية المتغيرة ، والتوسع في العولمة.    االقتصادية الظروف 

بأهمية قيام المنظمة بأعمالها المطلوبة ، ألن  ن أهمية اإلدارة للمنظمات ترتيط السبب الثاني :  إ    
في المنظمة ، بما يمكن اآلخرين من تنفيذ المهمات   هالتي تولد وتنسق نظم العمل وظروفاإلدارة هي 

ظمة تستطيع أن المنوطة بهم ، ألن وظيفة اإلدارة ضمان قيام كل الموظفين بأعمالهم ، بما يجعل المن
.     ألعمالفي مجال ا ه تعمل ما ينبغي عمل  
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العمل               بمستوى  تكون  ال  عندما   ، للمنظمة  بالنسبة  مشكلة  اإلدارة  تكون  قد    : الثالث  السبب 
منها أن تعمله ، فقد كشفت أحد الدراسات أن المتغير المهم في التأثير على والء العاملين       المطلوب  

واإلدارة   العاملين  بين  العالقات  جودة  وإنما   ، فحسب  البيئة  أو   ، واألجور  المنافع  ليست  وانتاجيتهم 
ثة عن  وقد كشفت الدراسات الحدي) ،       E. Frauenheim,      0102المسئولة عنهم مباشرة   (   

   ، اإلدارية مهمة في توليد القيمة األداء التنظيمي بأن القدرات
                                     )  (T. R. Holcomb, R. M. Holmes, Jr. et al , 2009 : 457    
ولوال اإلدارة بروادها ونظرياتها ونشاطاتها    ومشكلة للمنظمة في وقت واحد. غاية  يتضح من كل ذلك أن اإلدارة   

ما وصلت البشرية لهذا المستوى من التقدم الهائل في مجاالت الحياة المختلفة ،  فهي مهمة للمنظمة ألنها العقل 
لها ، ومهمة لألشخاص ألنها توفر فرص العمل من جانب ، وتطور المعارف والمهارات من جانب ه   المدبر والموجه 

ورغباته و تعمل على اشباعها ، وهذا ينعكس على تحسين نوعية  ه  جتمع ألنها تسهم في تطوير حاجاتلمأخر ، ول
الحياة ، فضال عن رعايتها للموارد الطبيعية وعلى االستفادة منها أطول مدة ممكنة  ، ولإلدارة دور جوهري في  

للمنظمات   مساندة  خطط التنمية والتطور في البلد ، بل أن اإلدارة هي الفيصل بين الممارسات العلمية وغير العلمية
بصفة عامة ،  تدخل  اإلدارة اليوم في كل مفصل من مفاصل حياة األفراد والجماعات والمنظمات الحكومية وغير  
الحكومية منها ، وهذه جميعا تؤشر دورها الرئيسي والمحوري في حياة االنسانية ، إن مدير اليوم بحاجة إلى المهارة 

مة وضع استراتيجيات التخطيط ، وتنظيم الموارد البشرية ، والتعامل بعملية صنع القرارات وحل المشكالت ، وبمه 
، ولقد أخذت البيئة الفعال والكفء  مع موارد المنظمة والبشرية منها بشكل خاص من أجل إنجاز أهدافها التنظيمية  

ادية والسياسية  وتتصف بالغموض وعدم التأكد ، وبالهزات االقتص  مع التطور تتجه نحو سرعة التغيير واالضطراب ،  
اإلدارة ذات المواصفات الخاصة ، وفي مقدمتها المنظور االستراتيجي ،  الحاجة إلى  المفاجأة ، كل هذا يزيد من 
والقدرة المبدعة ، فضال عن اإلدارة الديمقراطية المشاركة التي تمزج بين فضائل القائد وقدراته على تحقيق التوازن 

سة ، وهذا يدفع الفكر اإلداري المعاصر إلى التركيز على االحتفاظ بالموارد النادرة االستراتيجية والممارالحركي بين  
واطالة عمر استخدامها ، أو البحث عن بدائل االستخدام لهذه الموارد ، فضال عن  تحسين األداء الداخلي المعتمد  

، وقد انعكس هذا المنظور اإلداري   على القدرات المميزة للمنظمة من جهة ، والميزات التنافسية للبلد من جانب آخر
نظمة ، وتعزيز قدرتها على تحقيق اهدافها التنظيمية االستراتيجية  الجديد على تحسين الفاعلية والكفاءة الكلية للم

 ) .. 1موضحة في  الشكل ( ال، و 
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)   ١شكل (    
 تتجلى األهمية العامة لإلدارة بالنقاط اآلتية..   االهمية العامة لالدارة  :   - 1          

 التحديات والتعقيدات في البيئة الحديثة..   إدارة االعمال  هتواج 
 للمنظمة المتاحة الموارد بفاعلية تستخدم الكفوءة اإلدارة   . 
   .تعمل اإلدارة على تكوين فريق العمل وعلى إجراء  التنسيق  بين العاملين 
 اإلدارة وتراقب المنظمة من أجل إنجاز االهداف المرغوبة.  ه توج 
    .توفر اإلدارة االستقرار للمنظمة 
   .تزود اإلدارة المنظمة باألفكار والتصورات والرؤية  من أجل أداء أكبر وأفضل 
 جيدة بصفتها صديق ومنظر ومرشد في عملية كشف وحل المشكالت.     تخدم اإلدارة ال 

  تعد اإلدارة  أداة لتنمية شخصية االشخاص  ومحاولة لرفع الكفاءة واإلنتاجية .    

 التغيير   الفاعلة في عملية  هي أحد العوامل  االقتصادية .  اإلدارة مهمة أيضا  على الصعيد الوطني
 ويمكن تلخيص األهمية التفصيلية لإلدارة في النقاط اآلتية..      ،

 : تتضح أهمية اإلدارة للمنظمة من خالل النقاط اآلتية..     للمنظمة اإلدارة أهمية - 2

   ..تساعد على تحقيق التفاعل المنتج بين موارد المنظمة وتوجيهها نحو االنجاز الفعال لألهداف 

 سيق والتعاون بين األفراد والجماعات من داخل وخارج المنظمة..  الدور الرئيس في انجاز التن 

  . تعد اإلدارة القوة الخالقة في المنظمة التي تساعد على تعظيم استخدام موارد المنظمة 

  التزايد المستمر في أهمية الدور اإلداري نتيجة لكبر حجم المنظمات والتزايد في تعقيدها ، فضال عن سرعة
 التعقد في مسئولية إدارة األعمال.    تغيير البيئة و
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 :   للعاملين اإلدارة أهمية   - 4

    ..تحسين معارف ومهارات العاملين 

 توفير فرص عمل للعاملين   . 

 االسهام في تحسين مستوى حياة العاملين ورفاهيتهم   . 

 االحتفاظ بالعاملين الجيدين     . 

   .  توفير البيئة المالئمة نفسيا وماديا ألداء العاملين 

 أهمية اإلدارة للمجتمع :  - 5

    .تسهم في تقديم الخدمات المتنوعة للمجتمع وتحسين نوعية الحياة 

  .  تحقيق العالقة التكاملية الفعالة بين وظائف المنظمة وحاجات المجتمع 

   .امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل جديدة 

   .زيادة الوعي والممارسة اإلداريتين في المجتمع 

  .  مساعدة أصحاب المصالح على صنع القرارات و معرفة طرائق حل المشكالت 

 أهمية اإلدارة للبيئة  :   - 6

  العالقة مع البيئة من أجل تحقيق أفضل استفادة من الموارد البيئة.   تنظيم 

   . تعزيز الحماية البيئية وتجنب الوقوع في الضرر البيئي 

    .مالحقة التغييرات البيئية وتطوير استراتيجيات ردم الفجوة 
    

 ثانيا  : معنى اإلدارة وتعريفاتها..      

.. ( meaning of management  )     1-  معنى اإلدارة  
)  المدير العام    Pat Carrigan(     قول، ي  تعني اإلدارة بمفهومها العام ( إنجاز االعمال عن طريق اآلخرين  )       

)  : إن عملي هو تكوين البيئة التي تمكن الناس من أداء اعمالهم   General Motorsلشركة ( جنرال موتورز   
  بصورة صحيحة ، وأن يحققوا العمل الصحيح من المرة األولى ، وبالتكاليف التنافسية المرغوبة ، 

   ), 2007  Chuck Williams  (  الهتمام  بالكفاءة والفاعلية في جوانب العمل اإلداري ، وأشار أيضا إلى ضرورة ا
االستجابة   تحققالتي  وهذا يعني أن االدارة الجيدة بأنها (  التي تعمل من خالل اآلخرين النجاز المهمات    المختلفة ،

) فإن النجاح االداري يتحقق باالعتماد على خمسة     Fayol. طبقا لما يعتقده (  )    ألهداف باعلى كفاءة ممكنةلالتامة  
  واستبدلت عبارة  ) ، H. Fayol , 1949 ، والرقابة ) (ألمروظائف إدارية هي (  التخطيط ، التنظيم ، التنسيق ، ا

) ، ويالحظ أن اإلدارة الناجحة هي التي تصرف وقتا   leading) حاليا بعبارة (  القيادة    commanding( األمر  
أساسا مع عمليات التخطيط     ترتبط  اإلدارةأن  وهذا بعني    ) ، R. Stagner,  1969 أكثر في نشلط التخطيط (   

ؤدي جميع  ال يستطيع أي شخص أن ي    والتنظيم والرقابة ، و هي في الحقيقة تعبر عن الوظائف الرئيسة لإلدارة ،
 Bob Johnson & Kateأن يتقاسم العمل مع اآلخرين ، وقد صور (  ه  ، و إنما عليه  الوظائف اإلدارية بنفس 

Williams , 2004    ..  االطار العام لعمل  اإلدارة بخمسة مكونات هي ( 
ة الموارد ، التركيز على الزبائن ، فهم  إدارة السياق أو  المحتوى التنظيمي : ويعني إنجاز النتائج ، إدار •

 الثقافة المتعلقة بالمنظمة  ، ومعرفة البيئة.   

 إدارة الناس :  وتعني التحفيز ، القيادة والتفويض ، إدارة فرق العمل ، تحسين األداء ، إدارة التغيير.   •
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ت الزبون ، تخطيط    ابة لحاجاإدارة النشاطات : وتعني تغيير المدخالت إلى مخرجات نافعة للمجتمع ، االستج •
 ، إدارة مواقع العمل ، القيام بعملية التحسين.   هورقابت   هالعمل وتنظيم

•  ، واسترجاعها  وحفظها  المعلومات  توثيق   ، المشكالت  القرارات وحل  وتعني صنع   : المعلومات  إدارة 
 باشر مع اآلخرين.  مبادئ االتصاالت الفعالة ، االتصاالت الخطية الفعالة ، فاعلية التحدث الم

•   ، اإلدارة  ورقابة  المالية  المعلومات  وتعني   : الموارد  ،  وإدارة  المالية  بالمحاسبة  تحضير والمعرفة 
الموارد والتكاليف ورقابتها إدارة   ، واستخدامها  إدار   ،  الموازنات  إذن نشاط  كل وظائ فهي  يغطي    ف ي 

   المنظمة ونشاطاتها...   

     Management concept and definitions    ٢  -  مفهوم اإلدارة وتعريفاتها    
يشار إلى اإلدارة في أبسط معانيها انها عملية تحشيد الموارد وتنظيمها والسيطرة عليها و من ثم توجيهها        

بأفضل كفاءة وفاعلية ممكنتين ،   وهي عملية اجتماعية صممت من أجل ضمان  المنظمة  نحو تحقيق أهداف 
 ة فعالة النجاز األهدف المطلوبة    التعاون ، والمشاركة ،  والتداخل  واالشراك  مع االخرين  بطريق

  )1984  ،ANANDA W.P. GURUGE  ، (  ) ويشيرCerto & Ceerto , 2012  إلى  االدارة بأنها (  
يتصف هذا التعريف  ،    (  عملية بلوغ االهداف التنظيمية عن طريق العمل من خالل  الناس والموارد األخرى  )   

   -بالصفات الرئيسة التالية  : 
  إنها عملية  أو سلسة من النشاطات المترابطة مع بعضها  . – 1  
  . عملياتها ونشاطاتها على انجاز االهداف التنظيمية إنها تركز في   – 2 

  انها تنجز اهدافها عن طريق العمل مع ومن خالل الناس والموراد التنظيمية األخرى . – 3
ه  ، والتأكد من أنهم يقومون به  الدقيقة لما يريد من الرجال عمل) بأنها (  المعرفة  F . Taylorوعرفها تايلور  (  

   ( وأرخصها  طريقة  تايلورعلى    Frederick W. Taylor,    1191:    5  -   59(  بأفضل  تعريف   ركز   ،  (
فايل  (    التنبؤ والتخطيط   H. Fayalالمستويات التشغيلية من المنظمة ، وأما   ) فقد عرفها  بأنها ( نشاطات 

  9002) ، مركزا بذلك على المستويات الوظيفية أو وظائف اإلدارة ، وعرفها (      التنظيم والتنسيق وإصدار األوامرو
  ,Rorbert Kreitner     التنظيمية في بيئة تتصف بأنها العمل مع أو من خالل اآلخرين إلنجاز األهداف   :  (

بالتحدي ، وهي بهذا المعنى تلتقي مع   مفهوم (  كونتز  و ادونيل  لإلدارة ..   ) ، ومفاده   (  تنفيذ األعمال عن 
مي  ، وكان صاحب فكرة نظرية قبول  )  لإلدارة فكرة التنظيم غير الرس  Barnardطريق اآلخرين ، ) وأدخل  (  

 . Ellen Aاإلدارة ، التي تؤكد على رغبة العمال في قبول السلطة الشرعية التي يعمل على أساسها المدير  (  
Benowitze , 2001 : 16      ) وأكدت ، (Mary Parker Follet    على أهمية تأسيس المنظمة أهداف (

م وبدأت بالحديث عن   ، لعامليها  القيادة مشتركة   ، القوة   ، األخالقيات  مثل   ، متقدمة على مرحلتها  إدارية  فاهيم 
) ، وعرفت اإلدارة   ١٦وتشجيع المديرين على السماح بمشاركة العمال في القرار  ) ( نفس المصدر السابق ص  

)  ، وما دامت      /../Kalancity.blogstop.com-(     لى االشياء من خالل اآلخرين،  )  بأنها (  فن الحصول ع
اإلدارة عملية اجتماعية تتم عن طريق اآلخرين  فهي تعتمد  طبقا لوجهة نظر فايول  ( ستة وظئف رئيسة  هي   

  ) ،     ANANDA W.P. GURUGE،       1984(   ، التنظيم ، اصدار األمر ، التنسيق ، الرقابة )       طيطخالت
فإن اإلدارة بالمفهوم التقليدي ( وظيفة المدير تمارس على المنظمة من داخل حدودها ومن خالل الوظائف   ه  وعلي

  الرئيسة للمدير : التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة  ) ، اما المفهوم الحديث فقد وسع في مجال وظائف المدير 
تفاعل بين قوى البيئة والمكونات الداخلية للمنظمة ) ،  ( لتشمل البيئة ومساندة كفاءة المنظمة باالعتماد على  ال

البعيدة ، كما اتسم فعل   وأصبح مفهوم اإلدارة استراتيجيا ، تتصف أبعاده بالشمولية واالستقرار النسبي واألماد 
 اإلدارة باألبعاد اإلنسانية والسلوكية والتفاعلية  والجمعية والمشاركة.... .  

 تقدم  يمكن تحديد مفهوم اإلدارة بما  يأتي  ...   تأسيسا على ما           

 .   (المنظمة  وبيئتها  ) عملية يمارسها المدير على المجال الواسع للمنظمة   
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   (التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة  ) تتضمن الوظائف الرئيسة للمدير  .   

  ..    تركز في نتائجها على حشد الموارد وتنظيمها والسيطرة عليها و توجيهها نحو أهداف المنظمة المحددة  

  .من أجل تحقيق أفضل كفاءة وفاعلية ممكنتين للمنظمة   

  راتجية والمشاركة والتركيز على االنسان   . تتصف في مفاهيمها الحديثة باإلست  

 الكفاءة والفاعلية  :  -  ٣     
بكفاءة وفاعلية ، وإن تنسيق    تتضمن اإلدارة التنسيق  واالشراف على نشاطات  اآلخرين من أجل إنجاز العمل 

اإلدارة وإشرافها على اآلخرين هو الذي يميز الوظيفة اإلدارية عن األخرى غير اإلدارية ، وينطوي عمل اإلدارة 
لفاعلية الممكنتين  ،  وتعني الكفاءة  الحصول على أكبر  على ضمان إنجاز اآلخرين لألعمال المناطة بهم بالكفاءة وا

قدر من المخرجات بأقل كمية ممكنة من المدخالت ، ألن اإلدارة تتعامل مع االمدخالت النادرة  ، متضمنة (  الموارد 
توصف الفاعلية لموارد  ، و مثل الناس ، األموال ، والمعدات ) ، لذا فإن كفاءة اإلدارة تركز على كفاءة استخدام هذه ا

( عمل األشياء الصحيحة  ) ، أي عمل النشاطات التي تساعد المنظمة  على الوصول إلى أهدافها  ،  تتضمن   بأنها  
أهداف أحد المصانع مثال (  االستجابة بدقة  لطلبات الزبائن ،  تنفيذ استراتيجيات بالمستوى العالمي ، وجعل الوظيفة   

راتيجيات العمل المتنوعة  يمكن مالحقة هذه األهداف وإنجازها ، تركز الكفاءة على  سهلة وأمينة ) ،  من خالل است
  وسائل عمل األشياء ،  بينما تركز الفاعلية  على النهايات ، أو إنجاز األهداف التنظيمية  المحددة ، كما في شكل 

   )٢ (       

               
   

   ) الكفاءة والفاعلية في اإلدارة  ٢شكل (                           
   

  ================================================================= 
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 طبيعة وخصائص اإلدارة      -   ٤

  (NATURE AND CHARACTERISTICS OF MANAGEMENT)        
 

بكفاءة وفاعلية عن طريق تنسيق االعمال بين انجاز المدير لوظائف أونشاطات معينة تعني وظيفة اإلدارة 
  (  التخطيط ، والتنظيم ، والقيادة ، والسيطرة  ) ،  وقد قدم االخرين . ويتحقق التنسيق من خالل وظائف اإلدارة 

وقد تم ) ،  ) مفهوم االدوار اإلدارية التي تعني (  اجراءات محددة أو سلوكيات متوقعة يظهرها المدير منسبيرج( 
وتنطوي على    )interpersonal rolesص األدوار العشرة في ثالثة أدوار رئيسة هي : (  االدوار الشخصية   تلخي

الناس مثل المرؤوسين واالشخاص اآلخرين من خارج المنظمة ، والواجبات االخرى ذات الطبيعة الرمزية ، وتشمل  
.  ونشر المعلومات استالمجمع وعلى  المعلوماتية دواروتنطوي اال األدوار الشخصية ، والقيادية ، واالتصالية ) .

وأخيرا، فإن أدوار اتخاذ القرار ،  )  المراقبة ، النشر ، التحدث كل  (   المعلوماتية  الثالثة علىدوار األمل ت وتش
لج  امع الموارد،  موزع، الرائد  على كل من (مل أدوار اتخاذ القرار تاتخاذ القرارات أو الخيارات. وتش عملية  ستلزمت

          . )   والمفاوضالمشكالت ، 
 هناك مجموعة من الخصائص تسلط الضوء على طبيعة عمل اإلدارة تم عرضها وفقا لما يأتي..      

 اإلدارة  شاملة    )management  is Holistic  يغطي عمل  اإلدارة  أي شكل من الجماعات سواء أ :  (
في كل حالة  األخرى ، ولكنهكانت عائلة ، أو نادي ، أو حكومة ، أو أعمال ، قد يختلف مدخل اإلدارة من منظمة 

 الموارد المادية والبشرية وتوجهها نحو إنجاز األعمال وبلوغ األهداف العامة،     تستخدم 

 اإلدارة هادفة )MANAGEMENT IS PURPOSEFUL     ، تعمل اإلدارة من أجل إنجاز أهداف محددة : (
إنها وسيلة لتحديد األهداف وإنجازها  ، كل نشاطات اإلدارة موجهة باألهداف ، يقاس نجاح اإلدارة بمدى  

 بلوغ النتائج المستهدفة.   فاعلة باتجاه قدرتها على بلوغ األهداف ، اإلدارة عملية 

 اإلدارة قوة تكاملية   )MANAGEMENT IS AN INTEGRATIVE FORCE    يقع جوهر عمل : (
اإلدارة على تنسيق جهود االشخاص ، من خالل الفريق اإلداري ، تعمل اإلدارة على تحقيق المالءمة بين 

 أهداف المنظمة و أهداف االشخاص،  إنها تحقق التكامل بين الموارد البشرية والموارد األخرى.  

   )  اإلدارة عملية اجتماعيةMANAGEMENT IS A SOCIAL PROCESS    اإلدارة عملية اجتماعية : (
، ومن خاللهم ، ومن أجلهم ، فهي عملية تتصف بالعالقات  اآلخرين  م عن طريق االشخاص تعملها يألن 

ير الجيد قائد وليست رئيس المتبادلة بين االشخاص ، و يعد  العامل البشري العنصر األكثر أهمية لإلدارة ، المد
   . 

 اإلدارة متعددة التخصصات     )MANAGEMENT IS MULTIDISCIPLINARY  تتعامل اإلدارة : (
مع السلوك البشري في ظل ظروف تتسم بالحركية وبالتالي فإنها تعتمد على المعرفة الواسعة المستمدة من  

   مثل الهندسة وعلم االجتماع وعلم النفس ، واالقتصاد ،  واألنثروبولوجيا.  تخصصات متعددة ، 

   مستمرة     اإلدارة عملية   : (   MANAGEMENT IS A CONTINUOUS PROCESS)      اإلدارة عملية
، تواصل اإلدارة دورة  العمل طالما هناك عمل منظم  من أجل    االستمرارية  ديناميكية وتتصف بال،    مستمرة

  تحقيق أهداف المجموعة  . 

 اإلدارة غير ملموسة     )MANAGEMENT IS INTANGIBLE   اإلدارة  و ) : اإلدارة قوة غير مرئية
وجودها في كل مكان ، على شكل نتائج ، ومع ذلك ، فإن المديرين  بتحسس  اليمكن   ا إال أنهال يمكن رؤيتها ، 

   هم الذين يؤدون وظائف اإلدارة ليجعلوا منها أكثر  ملموسية ومرئية .
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    ...      ( MANAGEMENT IS AN ARTAS WELLAS A SCIENCE)  اإلدارة علم وفن 

 )  ،  ألنها (  مجموعة من المبادئ والقواعد والنظريات التي تحكم العمل اإلداري تعني اإلدارة علم  -         

 وتستخدم االسلوب العلمي في صنع القرارات وحل المشكالت ، وممارسة العمليات اإلدارية المختلفة..           

سان اإلداري سواء ما يتعلق منها بالبيئة أو اإلن هنها  ( طريقة ممارسة المدير لعملأل  وتعني اإلدارة فن  -   

اإلدارية ويندمج  ،  فالمدير ( يصبح جزء من العملية اإلدارة مهنةفضال عن كون   )   .   أو الظروف المتغيرة
   .    )ه ، حتى يصبح سلوك المهنة مسيطر على سلوكه كليا مع وظيفت 

   المبحث الثاني                                       
          جوانب أخرى من المنظور اإلداري 

   أوال :  عالقة اإلدارة بالعلوم األخرى المقاربة   .. 

   االدارة و علم االجتماع .. - 1

   مات،  تنتمي إلى توصف اإلدارة بأنها فرع من فروع  المعرفة  تهتم بدراسة سلوك األفراد و الجماعات  والمنظ            
       ،بقواعدها  ، و تقدم صيغة متخصصة في دراسة المجتمع ، من خالل إدارة المنظمات    االجتماعية ، وتحكم العلوم 

ح  ا أص ها ،  ل ا ب ر العالقات  ها وت رها وت أتها وت اعات م ح ن راسة ال اع ب يه عل االج
أنها   ة  اع ، ح ي إلى ال ادئ عل االج ور أن يل اإلدار  عا م ال اع م ا ،  وت صًغً

ة ، اع  في إدا رة ال عامل مع دراسة عل االج اء ال ال ع ب ها ، ف ل  ف ي تع اعات ال اد وال ع األف
  .. ه ان ة وت اء ال اس أع ي ت م ت ة ال ا قال االج      العالقات وال

 اإلدارة وعلم النفس  ...         - 2

ر في سلوكهم ، وهذا تهتم اإلدارة بتحسين أداء األفراد من خالل البحث عن الدوافع  والمثيرات األخرى التي تؤث          
يدفع باتجاه تحليل شخصية اإلنسان والقوى التي تتحكم فيها ، ويالحظ من جانب آخر اهتمام علم النفس بسلوك 

سلوكه نحو االنجاز األفضل ألهداف المنظمة ،  ه ،  وإمكانية توجي االفرد قي المنظمة والعوامل المؤثرة فيه
، لذا نشأ مع تطور اإلدارة ه ص والتي تنعكس إيجابيا على سلوكوالكشف عن الحوافز المؤثرة في دوافع الشخ

وتعقيداتها ، التداخل والتشابك األكثر بين اإلدارة وعلم النفس ، وتبلور في ضوء ذلك علم متخصص يوسم ( بعلم  
منفعة  النفس الصناعي  )  ، فضال عن البحوث والدراسات النفسية المتخصصة في مجال اإلدارة ، وكل ذلك يعود بال

    . على إدارة المنظمة وعامليها.. 

 ثانيا : عالقة االدارة بالعلوم الطبيعية و الرياضية ..        

عية  ، فهي تستخدم الرياضيات في  اصبحت اإلدارة مع التطور تتداخل في أبعادها مع العلوم الرياضية و الطبي       
صنع القرارات ( القرارات الكمية )  ، وفي تصميم النظم ،  والمنهج الكمي الجديد الموسوم ( علم اإلدارة ، )   وقد 
أظهر مفهوم النظام وتطوره  ، وتحليالت النظرية العامة للنظم عالقة  علم اإلدارة مع العلوم الطبيعية األخرى مثل  

     علم الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة  ....

 ثالثا:  تنوع اإلدارة باعتماد مجال وتركيز اإلدارة..    

 تتنوع اإلدارات وتتعدد مسمياتها باالعتماد على معياري المجال و تركيز االهتمام ، و تتبلور ضمن مجموعتين هما...             
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مجاالت االعمال   وتغطي  وتعظيم الربحيةنحو تحقيق   نشاطاتها    ه  وهي التي تتركز وتتوج   اإلدارة الهادفة للربح:    -1
  تخصصات األعمال مثل طبيعة  حسب.  )   وتتنوع  في القطاعين الخاص والحكومي ، وتحمل مسمى (  إدارة األعمال . 

المنظمة   تمازج وظائف  ) ، وهي حصيلة  الموارد البشرية   اإلدارة المالية ، وإدارة  إدارة التسويق ،   ، اإلنتاج  إدارة    )
 المدير.    ووظائف

 )  وظائف المدير    ١جدول  (                                       

 وظائف المنظمة     التخطيط      التنظيم          هالقيادة أو التوجي  الرقابة    

   ---------
- 

 التسويق            -------     --------       -----------   

   --------
- 

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

 اإلنتاج            --------   

   --------
- 

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

 الموارد البشرية       -------   

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

 المالية             -------   

  
    

وهي اإلدارة الموجهة بالنفع العام ، والتي تتركز نشاطاتها على تحقيق    اإلدارة غير الهادفة للربحية:    - 1
 العامة أوال ، ومن ثم الربحية واألهداف األخرى . وترد بمسميات متعددة منها ..    المنفعة 

   )  اإلدارة العامةPublic administration    أو إدارة المنظمات الحكومية ، تركز على تقديم الخدمة العامة (
 للجمهور مثل (  المحافظة ، والبلدية..  )  

   )  إدارة المنظمات غير الحكوميةNGO   نشاطات المنظمات التي تقدم الخدمة  ه  ) ، وهي التي تنظم وتوج
 ة.   المتخصصة للمجتمع مثل النقابات واالتحادات والهيئات غير الحكومي

  إدارة المنظمات االنسانية : و تشمل الجمعيات والتشكيالت التنظيمية ذات الطبيعة االنسانية مثل جمعية الهالل
 منظمات األمم المتحدة . و ، االحمر  

 )  & Management  Administrationرابعا :  التمييز بين اإلدارة  العامة وإدارة األعمال (

هي المعنية بوضع السياسات للمنظمة بصفتها الكلية   )   administrationإن اإلدارة  العامة (               

فتهتم بعملية تنفيذ هذه السياسات.  و فيما يأتي بعض الجوانب   )  managementإدارة االعمال  (   أما  
   ..  هاتين االدارتين التي تميز بين 

 رة األعمل  ا) الفرق بين اإلدارة العامة  وإد  ٢جدول (                                        

  Management           إدارة األعمال  Administration  التسلسل           اإلدارة العامة

 تركز على تنفيذ السياسات ، تهتم بعملية  
 صنع القرارات الروتينية ( المتكررة.  )   

      ١     تقوم هذه اإلدارة بصنع قرارات السياسة   

المديرون هم المسئولون عن دفع أجور العاملين 
 في المؤسسة.   

     ٢    اإلداريون هم المالكين للمؤسسة أو المنظمة   
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جهود المديرين نحو بلوغ مجموعة االهداف   هتتوج 
التي تضعها اإلدارة العليا ، غالبا ما يكون عملهم من 

 أجل الحصول على األجور والمكافآت.   

يكون اسهامها األساسي في النتائج مثل الربحية 
 ، المنظور المستقبلي للمنظمة   

  ٣    

تكون هذه اإلدارة مسئولة أمام اإلدارة العليا في 
 جال إنجاز العمل اليومي في للمنظمة .  م

    ٤   ال تتدخل في النشاطات اليومية للمؤسسة   

  تمكين المديرين من صنع القرارات الروتينية فقط، 
يسترشد المديرون في عملية صنع القرار باآلراء   . 

استنادا إلى   والقيم والمعتقدات ، و يتصرفون أيضا 
    التجارب السابقة  .

 قراراتها تتأثر برأس المال المتوفر ، 
من العوامل  هوالتشريعات الحكومية ،و ما شاب

 األخرى   

  ٥    

    ٦   هي الطرف الدائم  في استقرار المؤسسة ،   المديرون  ليست الطرف الدائم في   

المنظمة ، قد يعاد تعيينهم ، أو يتم تقاعدهم ، أو 
 ينقلون إلى خدمة أخرى   

  ونادرا ما تتعرض لتغييرات جوهرية    

    ٧   تصف المستوى الوظيفي األعلى في المنظمة .   تصف المستوى الوظيفي األدنى في المنظمة.   

      

 خامسا  : تعقيدات اإلدارة و مستوياتها اإلدارية..         

ينظر إلى المدير بأنة المسئول عن أداء الجماعات في المنظمة ، فالمدير كالقائد يشجع  تعقيدات اإلدارة:  - 1
الجماعات لبلوغ األهداف المشتركة للمنظمة ، وهي تعمل  مثال على جلب منتجات جديدة للسوق ، و بأحدث طراز  

ة فحسب ، وإنما االستفادة من كل ممكن ، المطلوب من المدير إلنجاز مثل هذه األهداف ، ليس استخدام الموارد البشري
الموارد المادية المتاحة ، فضال عن التكنولوجيا ، وتفكير الفريق ، المدير بحاجة إلى تنسيق الفريق الذي يعمل معه ، 

وإلى توفير األدوات المادية التي تساعدهم على إنجاز وظائفهم ،  وهذا يعني تشابك وتداخل وظائف اإلدارة ونشاطاتها  
  االعتمادية المتبادلة فيما بينها..    فضال عن

 المستويات اإلدارية :      - 2

) ،  تم عرض المستويات اإلدارية     EllenA Benowitz , 2001 : 4-5(  هباالستناد إلى ماعرض        
 بما يأتي..    

 مستوى اإلدارة العليا...    ١ - ٢

اإلدارة في هذا المستوى مسئولة عن ضمان تأسيس و إنجاز أهداف األداء الرئيسة للمنظمة ، وتتضمن اإلدارة إن     
العليا كل من ( المدير التنفيذي أو المدير العام في المنظمات العراقية ، ومدير العمليات ، ومديري األقسام أو الوحدات 

، وتقوم    هعن األداء الكلي للمنظمة أو بعض  مسئولونالا للمنظمة  مديرو المستويات العليوالرئيسة في المنظمة ) ،  
 اإلدارة العليا بالوظائف اآلتية ..   

 وضع األهداف األساسية لألعمال.   •

 تشكيل إطار للسياسات الرئيسة لألعمال.   •

 .   تنظيم األعمال إلى أقسام مختلفة بقصد االنجاز الفعال  ألهداف المشروع •



   
   
   

21  
  

 ..    ام ومراجعة أداءهمتعيين رؤساء االقس •

 تمثيل المنظمة مع األطراف الخارجية خاصة فيما يتعلق بالمشكالت مع الحكومة واالتحادات التجارية.    •

هي اإلدارة المسئولة عن األقسام الكبيرة في المنظمة ، مثل االنتاج والتسويق و الموارد    :      اإلدارة الوسطى   ٢  -  ٢
  ، والمالية   مسئولية  عالوالتي  البشرية  وتتحمل   ، العام  بالمدير  العراقية  المنظمات  وفي   ، العليا  باإلدارة  مباشرة  قتها 

 الوظائف اآلتية ..  

 .   صياغة السياسات المناسبة في مستوى القسم •

  المراجعة الدورية لألداء.  •

   .  التفاعل مع الموظفين المسئولين عنهم  •

وهي المسئولة مباشرة   اإلدارة التنفيذية وتسمى أحيانا اإلدارة التشغيلية  أو اإلدارة االشرافية:    ٣   -  ٢
عن عمليات التنفيذ الفعلي ، وتشرف مباشرة على العاملين وتوجههم ، ويطلق عليها أحيانا إدارة الخط األول ، وتقوم باألعمال  

 اآلتية ..  

 مية.  القيام بالتخطيط لألعمال اليو •

 تخصيص العمل لكل العاملين في القسم والقيام بعملية االشراف.    •

 مراقبة أداء العاملين  .   •

 رفع التقارير الدورية إلى مديري اإلدارة الوسطى.   •

                                                                     
    )  المستويات اإلدارية    ٣شكل (  

 إلدارة وظيفة المدير (  الوظائف اإلدارية ) ..     سادسا :  ا

عن طريق اآلخرين ، وقد يكون اآلخرين  شخصين أو أكثر  ) ،    ه( الشخص الذي يدير أعمال  هيعرف المدير بأن          
و القيادة  االدارة أيضا بأنها وظيفة المدير ،  وتتحدد وظائف المدير بشكل عام بكل من ( التخطيط والتنظيم      وتعرف 

 ..     )  : Ellen Benowitz , 2001 6-  5( ، وتغطي هذه الوظائف الخمسة  مضامين العملية اإلدارية ، والرقابة ) 

أن الشركة   مثال  يعني التصور الدقيق  للكيفية التي تنجز على أساسها األهداف المحددة،  لو افترضنا    التخطيط  :    -   1       
ترغب تحسين مبيعاتها  ، عندها يقرر المدير أي الخطوات ضرورية إلنجاز الهدف ، هذه الخطوة تتضمن مثال تنشيط اإلعالن  

يهتدي المدير   ضرورية ألن  توضع ضمن الخطة،  ه  ي في الوقت نفس ، أو االهتمام أكثر بالمخزون ، أو بموظفي البيع ، وه
المحدد وهو  تحسين مبيعات الشركة ، يعني التخطيط بإيجاز استشراف المستقبل وتحديد مستلزمات    هبالخطة إلنجاز هدف
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هما من عنصر مهمين  التخطيط  يتكون    .. للتنفيذ  التفصيلية  والخطط   ، األهداف  التنبؤ ووضع  أي  ويعني     تنفيذه  (التنبؤ 
  ومتطلبات التنفيذ وتعني الخطة أو الخطط التفصيلية)   . كل األساس لوضع األهداف) (  استشراف المستقبل  ، ويش 

 أنواع التخطيط    ... 

   (  .التخطيط االستراتيجي و التخطيط التشغيلي ) حسب المجال 

   (  . بعيد المدى ، متوسط المدى ، قصير المدى ) حسب المدى الزمني 

 الخطة وضع خطوات       .. 

 الخطوة األولى : تحديد االهداف وسلسلتها حسب األهمية .   

 الخطوة الثانية :  التحليل البيئي : لتقدير موارد المنظمة الحالية والمستقبلية.   

 ن الخطط البديلة ، إلنجاز نفس األهداف المحددة ..    الخطوة الثالثة  : صياغة مجموعة م

طوة الرابعة : تقييم الخطط البديلة : باالعتماد على المعايير التي يستخدمها المدير وهي  (  المعايير الشخصية  الخ       
 ، أمكانية التنفيذ ، الكلفة ، الجودة .  )    

 الخطوة الخامسة : اختيار الخطة األفضل من بين الخطط البديلة .    

 الخطوة السادسة : التنفيذ والمتابعة   ..    

بعد وضع الخطة يحتاج المدير إلى تنظيم الموارد ( البشر والمواد ) طيقا لطبيعة الخطة المحددة ،    :  التنظيم  -  1
يحدد الوظائف ، ويمنح الصالحيات ، ويهيكل العالقة بين المستويات التنظيمية والوظائف لكل مستوى،  ويعني التنظيم 

ن ثم تحديد المسئوليات وتفويض الصالحيات وتأسيس ، وم  همهمات العمل الذي يتعين القيام بعملية تحديد وتجميع  
    العالقات من أجل مساعدة االشخاص على العمل سوية بأعلى كفاءة  في سبيل إنجاز األهداف المحددة. 

2  -  : البشرية  الموارد  أو  المؤهلين    التوظيف  باألشخاص  المنظمة  في  الوظيفية  المراكز  مأل    عملية 

لهم ، يتكون التوظيف من التخطيط لقوة العمل ، التعبئة ، االختيار ، التدريب ، المكافأة    والمناسبين للوظائف المخصصة
 ، التكامل ، واالحتفاظ بالعاملين.     

االتصاالت ،   يعمل المدير على قيادة الموظفين المسئول عنهم ، عن  طريق ممارسة نشاطات التحفيز ،  القيادة:    - 3
 ، إنها تتطلب من المدير أن يتعاون مع الموظفين ويشاركهم في حل المشكالت.      مكين، والته االرشاد أو التوجي

يحتاج إلى تدقيق    هبعد ، ألن  هينتاإلداري لم    هاإلدارية سابقة الذكر ، فإن عمل  بعد عمل المدير الوظائف  الرقابة:     - 4
مستمر للنتائج  بالمقارنة مع األهداف ، واتخاذ أي إجراء تصحيحي ضروري لضمان استمراره على الطريق الصحيح 

 باتجاه األهداف..      

  

  

  

  

  

  

  
 



   
   
   

23  
  

  ) اإلدارة وظيفة المدير   ٣جدول (                                   
  الرقابة     القيادة        التنظيم         التخطيط      

وضع األهداف ، بناء   
 الرصد االستراتيجيات ، 
وتطوير الخطط لتنسيق  

  النشاطات          
  

 تحديد احتياجات العمل ،
يدة جوتطوير الطريقة ال

، للمكلف باداء العمل   للعمل
  المحدد .

    التحفيز ، القيادة ، أو أي
   إجراءات أخرى تنطوي
    على العمل مع الناس   

المنجز تم   لضمان أن نشاطات
  لالهداف  وفقا

  
  تؤدي جميعا إلى إنجاز األهداف المحددة                            

   

 ) ،         , Ellen Benowitz:  2001،  8 - 6 (  هدور المدير في المنظمة ومهارات سابعا  : 

المنظمة:    -   ١     المدير في  إلى المدير بصفت    دور  ينظر  المخطط والمنظم   هال  للمنظمة فحسب ، وإنما هو      قائدا 
ائف أخرى للمدير منها صانع قرار ، ويعمل على حل المشكالت ، وهنك وظه  والمراقب لمجمل عمل المنظمة ، فضال عن كون

ده الخاص ،  شكالت غير المتوقعة وطرائق معالجتها ، فضال عن مراجعة بريللعاملين ، البحث عن الم  ه  ، لقائه  جدولة عمل
 المدير في  ثالثة أنواع ..      هيقع الدور الذي يمارس

   وخارجها  المنظمة في البشري التفاعل إدارة على الدور هذا ينطوي:  الشخصية .  
    .المعلوماتية : هذا الدور ينطوي على تبادل وتحليل المعلومات  
     .  القرارية أو اتخاذ القرار : ينطوي هذا الدور على متطلبات عملية صنع القرار 

 المهارات اإلدارية ..       - 1

،    المرغوب        عال التي تنتج األداء  ينبغي أن يمتلك المدير المهارات أو القدرات التي تساعد على تحويل المعارف إلى األف        
 ..    وتساعد العاملين في المنظمة  على أن يصبحوا أكثر إنتاجية ، هذه المهارات تقع ضمن التصنيفات اآلتية 

   محددة  مهمات   إلنجاز  الخاصة  الكفاءة  أو  التجارب  استخدام  إمكانية  المهارات  هذه  تتطلب:     الفنية  أو  التقنية  المهارات  
 .   التشغيلية للمستويات مهمة  وهي ،  هشاب ما أو الهندسية أو المحاسبية مثل ،
 خرين  ، تنشأ المهارات اإلنسانية في موقع العمل مثل تعزيز   اآل مع  التعاوني العمل بإمكانية وتعرف:   االنسانية المهارات

 المعنويات ، أو تنشيط العالقات بين األشخاص  
 إلى   المشكالت     تجزئة  على  المدير  تساعد  ،  التحليلي  التفكير  على  القدرة  للمدير  المهارة  هذه  تقدم:        الذهنية  المهارات

الم    األخريات ،يز مضامين أي منها عن  أجزاء صغيرة  ، وتمي ه  سئوليات العليا في المنظمة تواج يفترض المدير أن 
مشكالت غامضة ومعقدة ، وتترتب عليها نتائج بعيدة المدى ، ينبغي أن يحصل المدير على هذه المهارة من خالل التعليم  

تساعد       ،  األكثر اهتماما بالمهارات الذهنية األولي ثم يطورها باالعتماد على الخبرة والتدريب ، مستويات اإلدارة العليا هي  
     -:   ن بصفة عامة على اكتساب ما يأتيهذه المهارات المديرين والموظفي

 اآلخرين إلنجاز األهداف .  على القيادة : إمكانية التأثير  •

 موضوعيا ، بعيدا عن التحيز.   هي : القدرة على تقييم الشخص لذاتالتقييم الذاتي و الموضوع  •

 التفكير التحليلي  : القدرة على شرح وتفسير األنماط المختلفة من المعلومات.   •

 المرونة السلوكية : امكانية تعديل السلوك الشخصي ليستجيب موضوعيا وليس شخصيا لمتطلبات انجاز األهداف ،   •

 االتصاالت الشفوية : امكانية التعبير عن الفكرة بلغة واضحة وسليمة .   •
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 لمكتوبة  : القدرة على التعبير عن الفكرة كتابيا.   االتصاالت  ا •

 التأثير  الشخصي : القدرة على تكوين االنطباع الجيد و ترسيخ الثقة.     •

 مقاومة  اإلجهاد  : القدرة على األداء تحت ظروف ضاغطة   •

 ..  القدرة على تحقيق  أداء المنظمة في الحاالت الغامضة   -التعامل  مع حالة عدم التأكد:   •

   

                                           

        ) االمهارات اإلدارية ٤شكل (            

 ثامنا : مبادئ اإلدارة  ...    

في    هسترشد بيتضمن علم اإلدارة مجموعة مبادئ معينة ، ويعني المبدأ الئحة أساسية من الحقائق توفر دليال ي        
القول والعمل ،  تشكل المبادئ اإلدارية قاعدة يسترشد بها في تحسين الممارسات اإلدارية،  ليس هناك قائمة مفصلة 

بعض وجه هناك  .إنما  اإلدارية  للمبادئ  وضعها       ومحددة  التي  لإلدارة   العلمية  مبادئ  من هذه     ، عنها  النظر  ات 
  ن المبادئ األربعة عشرة  إال أ ) ،    Fayal)  ، واألخرى التي وضعها  ( فايول     Taylor(تايلور

 ..         ) هي المقبولة على أوسع نطاقفايول  لهنري(      

 ) ..    F . Taylorمبادئ اإلدارة العلمية  لتايلور (  - ١   

  العمل وفقا للطرائق العلمية بدال من الطرائق البدائية المعتمدة على التقدير و التخمين.    

  اختيار العاملين و تدريبهم  ..  اعتماد األساليب العلمية في  . 

 مبدأ تعاون اإلدارة مع العاملين لتنفيذ األعمال المطلوبة بدال من الصراع معهم  اعتماد   . 

 العمل بين اإلدارة والعمال بحيث تتولى اإلدارة أعمال التخطيط و تنظيم العمل والعمال التنفيذ..    تقاسم 

 ه  فصل عملية التخطيط عن التنظيم ليتسنى لكل شخص القيام بعمل ..   

 االنتقادات  الموجهة إلى مبادئ تايلور لإلدارة...      -  ٢   

 لهم إلى آالت تتحرك ضمن العجلة الكبيرة  ... تلغي مبادئ تايلور شخصية العاملين ، وتحو  
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  باآللة أكثر من الزمالء..  هالرغبة لدى العامل من خالل عالقتتولد الشعور بعدم   

 بقدر ما تكافئ العامل الذي يحقق إنتاجية  هلور ال تراعي مشاعر العامل وطاقت طريقة الحوافز التي اقترحها تاي ،
 ...أكثر 

         ROBERT KREITNER , 20    )   ،( Ellen A. Benowwitz , 2010    ة لإلدارمبادئ  فايول  -  3

    ) تقسيم العملDivision of work    تقسيم العمل الكلي للمنظمة إلى وحدات صغيرة ممكن إدارتها ، ويعين لكل : (
وحدة أو وظيفة شخص محدد ، إنها تساعد على زيادة  الكفاءة ، يمكن أن يطبق مبدأ تقسيم العمل في كل المستويات 

 التنظيمية .. 

 ) الصالحية والمسئوليةAUTHORITYAND RESPONSIBILITY      : (  ظيم أن يتم تناول الصالحية  في التنينبغي
ه  عن العمل  الذي يتم عمل  هللمرؤوسين ، بعدها يأخذ مسئوليت  والمسئولية سوية ، يعطي المدير أوامره مباشرة

وفي  الوقت  ، لذلك الشخص الذي يستلم الصالحية ( السلطة ) يجب أن يكون جاهزا لتحمل المسئولية ،    هعن طريق 
من يخول بعض الصالحية لغيره    من المهم أن تخول الصالحية  ، مع بقاء االحتفاظ  بالمسئولية ، أي   هفإن    هنفس
 . ه أن يحتفظ بالمسئولية لنفس هعلي

    )  االنضباطDISCIPLINE     يجب أن يجري االنضباط على جميع العاملين في المنظمة ، ويعني الضبط أو :  (
   ) تحذفيجب أن تتصف(ة ، واالنضباط ، والمرونة ، والنظرة االنسانية ) ، االنضباط ( السلوك الذي يتصف بالطاع

   ) وحدة األمرUNITY OF COMMAND    يتلقى كل مرؤوس األوامر ويساءل أمام مشرف واحد ،  األوامر : (
المزدوجة أو المتعددة من أكثر من مصدر تكون مدعاة لالختالف والصراع ، تمكن وحدة األمر من تجنب االختالف 

 في األوامر وتضمن النظام واالستقرار في المنظمة ، وتساعد على تثبيت المسئولية . 

 هوحدة التوجي     )UNITY OF DIRECTION   النشاطات لديها نفس فإن كل مجموعة من  ) : طبقا لهذا المبدأ 
إلى ضمان وحدة العمل ،  وال   هة واحدة ، يبحث مبدأ وحدة التوجياألهداف يجب أن يكون لها رئيس واحد وخط

 يتقاطع مع وحدة األمر .  

     ) خضوع المصلحة الخاصة للمصلحة العامةSUBORDINATION OF INDIVIDUAL INTEREST TO 

GENERAL INTEREST   ف الشخصية ، ويعمل من أجل تحقيق األهدا  ه )  : يجب أن يتجاوز كل شخص مصلحت
، عندما يظهر اختالف بين مصالح أي شخصين في المنظمة ، فإن مصلحة المنظمة    المشتركة بين جميع العاملين مع

 يجب أن تعلو على مصالح االشخاص .  

    ) االجورREMUNERATION       :  (  يجب أن تتحقق العدالة في تحديد االجور وفي طرائق الدفع ، ويجب     توافر
   أعلى قدر ممكن من االرباح لكل من العاملين وأرباب العمل.. 

   )  المركزيةCENTRALISATION       تعني المركزية والالمركزية عند ( فايول  ) هي الدرجة المثلى التي : (
توازن المنظمة ، تعتمد درجة  مركزية السلطة على مدى االستخدام األمثل لكل  االمكانات الشخصية  يتحقق عندها  

   ، إنها يجب أن تحدد على أساس ظروف الفرد أو الشخص لكل حالة..  

 )  سلسلة تعددية السلطةSCALAR CHAIN     وتعني سلسلة المشرفين التي تمتد من أعلى سلطة  إلى أدنى:  (
لمنظمة ، يجب وضوح خط السلطة الممتد من أعلى مستوى في المنظمة إلى أدنى مستوى فيها ، يجب  مستوى في ا

   أن تتدفق  كل االتصاالت الصاعدة والنازلة عبر مراكز السلطة على طول سلسلة االشراف. 

   )  النظامORDER   مواقع االشخاص   ) : أو التنظيم المادي لألشياء ، يركز هذا المبدأ على ترتيب األشياء وتنظيم
  ه المناسب ، بما يشب ه  على شكل نظام مادي ، وهذا يجب أن يثبت لكل شئ ،  وكل شئ يجب أن يوضع في مكان 

 .    ه النظام االجتماعي ، يجب أن يكون هناك مكان مالئم لكل واحد ، وكل واحد يجب أن يكون في المكان المحدد ل

 العدالة   )EQUITY   تعني أن تكون المعاملة مع الجميع تتسم بالعدل واإلحسان ، يجب على المديرين أن يكونوا : (
منصفين ونزيهين  في معاملة المرؤوسين ، تساعد العدالة على بناء عالقات ودية بين اإلدارة والعاملين ، والتي  

   هي ضرورية لنجاح أداء المنظمة بصفة عامة.. 
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       )  االستقرار الوظيفي للعاملينSTABILITY OFTENURE OF PERSONNEL   الموظف ال يمكن  : ( 

أن يعمل بكفاءة إال إذا تأكد من ضمان أمن وظيفته ، و ال يمكن أن يقدم الخدمة المطلوبة  وهو مهدد  بمغادرة الوظيفة  
 في أي وقت.   

   )  المبادرةINITIATIVE    موظفين الفرصة ألخذ زمام المبادرة ، وممارسة  )  : يجب أن يعطى جميع ال
العدالة في صياغة وتنفيذ الخطط ، وتعني المبادرة في هذا السياق حريتة الشخصية في التفكير ،  و في استخدام  

 التوجيه عند العمل،  إنها تطور من إسهام العاملين في وظائفهم ، وتحقق لهم الرضا عن العمل . 

       ) االنسجام والتعاونESPIRIT DE CORPS      ويعني االنسجام والتعاون بين أعضاء المنظمة ، االتحاد : (
  وتطوير قوة ، ووحدة العاملين هي األساس في نجاح أي منظمة ، ينبغي على اإلدارة أن ال تتبع سياسة فرق تسد ،   

  ..  الوحدة بين األفراد من خالل االتصال والتنسيق المالئمين

 - : اإلدارة ،    ومنها  هويقصد بها بعض الجوانب التي يتركز عليها توج  بعض التوجهات اإلدارية:    

تعد اإلدارة باألهداف من أكثر     )  :   Management By Objectivesاإلدارة باألهداف  (   - ١ 

الفلسفات اإلدارية قبوال في المرحلة الحاضرة ، وهي تركز االنتباه على انجاز األهداف من خالل مشاركة جميع الناس 
متع بروح الفريق ، تمتلك المنظمة العديد من األهداف  المختلفة ، مثال أهداف العمال  تالمعنيين بالعمل ، ومن خالل ال

تركز  التنسيق بين  لب  يتطأهداف أصحاب المصالح ،  وهذا  أهداف اإلدارة ، وهذه األخرى تختلف عن    تختلف عن
منهم على    هذه األهداف ، تتأسس اإلدارة باألهداف على فرضية ( إنجاز الناس ألعملهم بصورة جيدة عندما يكون أي

الشخصية  باالهداف التنظيمية ) ، تتضمن اإلدارة باألهداف مجموعة    ه ربط أهداف   ه ،  ويمكن  همعرفة تامة بما يتوقع 
الل  خ  منالعمال واإلدارة    من    كل اجعة األهداف المنجزة ،   يعمل  رمن االجراءات تبدأ بوضع األهداف وتستمر حتى م 

ات أو صراعات إجراءات اإلدارة باألهداف منسجمين سوية لوضع األهداف المشتركة بينهم ،   دون حدوث أي اختالف
 Peter،  بما يساعد على  تحقيق األهداف التنظيمية بسرعة ، وبدون أي جهود أخرى  غير ضرورية  ، وضع (  

F. Drucker.        الخطوط العامة لإلدارة باألهداف للمرة األولى في كتابه الموسوم ( ممارسات اإلدارة (  The 
practice of management     ضرورة تحديد المديرين والعاملين ألهدافهم    ، وأكد على    1954) الصادر عام

، وأكد على أن  األهداف تقع  أقل تقدير المشاركة بفاعلية وموضوعية في عملية وضع األهداف    ىالخاصة ، أو عل
في قلب عملية اإلدارة باألهداف  ، وعرفها بأنها (  اإلدارة التي تضمن عمل الجميع سوية  ( إدارات وعاملين ) من  

) : بأنها (  نظام حركي يحقق التكامل بين حاجات      John Humbleأجل تحقيق أهداف  المنظمة )  .  وعرفها (  
بأهدافه الصلة  ذات  يضمالشركة  بما  المديرين  حاجات  مع   ، والنمو   ، الربحية  المتضمنة  المديرين  ا  اسهام  في  ن 

وتمت االشارة إليها أيضا بأنها ( المنهج الذي يتطلب من المديرين كافة وضع مجموعة من األهداف    .)    وتطورهم  
المست المطلوب انجازها مستقبال ، وتشجي المحددة   التساؤالت  ( أ  ه مرة  حول ما يمكن عملع   , Thomson  كثر  

إلدارة باألهداف ، بعملية اإلدارة باألهداف ذات الخطوات الخمسة   ل، وحدد  ( دركر ) الخطوط العامة  )      1 : 1998
  ) إلى    ٥والموضحة في الشكل  التي تحتاج  الخاصة  العملية تحدياتها  أو خطوات هذه  لكل مرحلة من مراحل   ،  (

لي بفاعلية ، ويختصر البعض تنظيميا العملية ذات الخطوت الخمسة  بثالثة  المعالجة من أجل  أن يعمل النظام الك
 قواعد أساسية هي (  صياغة األهداف ، عملية التنفيذ ، وآلية قياس األداء والتغذية العكسية ) ،    
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 ذات الخمس خطوات   اإلدارة باألهداف)  عملية   ٥شكل ( 

   )  الخطوط العامة لوضع األهدافFRAMING THE OBJECTIVES   تبدأ اإلدارة باألهداف في وضع  ..  (
المنظمة وأهداف   تتكامل مع أهداف  والتي   ،  ، الواضح  بالتحديد  تتصف  التي  للمنظمة  االستراتيجية  األهداف 

التغذية  ودارة باالهداف التتابع المستمر  يادة األداء التنظيمي ، تستخدم اإلالعاملين جميعا،  ألن ذلك يساعد على ز
   العكسية  في عملية بلوغ األهداف ،  وتغطي الخطوط العامة لوضع األهداف الخطوات التالية. 

   أجل  بلوغ الدنيا من  المستويات  األهداف في  ، وتوظف  البعض اآلخر  بعضها عن  األهداف  تختلف  أن  يجب 
يساعد على إنجاز الهدف األعلى  ، و   هف يعتمد على الهدف األدنى من في المستويات العليا ،   كل هد  األهداف

   نشاطات أعضاء المنظمة وأقسامها.   هي المستويات العليا عن طريق توجي ، وهذا  يمكن من إنجاز األهداف ف    ه من

   )  غايات اإلدارة باألهدافAIMS OF MANAGEMENT BY OBJECTIVES     وتعني أن كل نشاطات : (
نحو األهداف ، وهي المرحلة األخيرة للمنظمة ،  قد تكون األهداف   قصيرة المدى وواضحة ،   هوج المنظمة تت

وينبغي أن تفهم األهداف بسهولة من قبل االشخاص المسئولين عن إنجازها ، يجب أن تتفق األهداف مع سياسات  
ن تقيم األهداف بكفاءة  ، اعتمادا على القرار وعلى إمكانية االعتماد عليها ، و  وإجراءات المنظمة  ، يجب أ

   يمكن بلوغها في فترة زمنية مناسبة  .

   )  وضوح الغاياتCLEAR – CUTAIMS      يجب أن تكون األهداف الفردية والتنظيمية واضحة ، إذا كانت : (
   يجب أن تثبت األهداف بوضوح في كل المستويات اإلدارية. الغاية غير واضحة عندها يظهر االرتباك في العمل  ،  

 والغايات  األهداف  وضع  إلى  رسالتها  مساندة  أجل  من  المنظمة  تحتاج:      العاملين  أهداف  إلى  وصوال  األهداف  تتابع 
  ، حتى يتم ه  ى تنظيمي إلى مستوى آخر أدنى من مستو  من  وتتابعها  تساسلها  يجري  أن  يتطلب  وهذا  ،  الواضحة
  ،   للقياس وقابلة ،  محددة(   تكون أن ينبغي فعالة األهداف هذه تكون وحتى  ، المنظمة في العاملين لجميع توصيلها

، تحتاج   )   SMART(    بزمن محدد  ) ، ولخصت هذه الخصائص بعبارة    ةطومرتبفق على بلوغها ، وواقعية ،  ومت
 المنظمة إلى تأسيس مستهدفات ومعايير أداء واضحة لكل هدف.   
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تشجيع المشاركة في وضع األهداف :   يحتاج المديرون  إلى ذكاء فعال ، وإمكانيات من أجل  إنجاز األهداف  •
الجهود في مج بذل قصارى  أجل  ، من  المناسبة  لهم األجور والمكافآت  تدفع  للمنظمة ، يجب أن  ال المشتركة 

الم كيفية   إلى معرفة  في المنظمة  بحتاج كل شخص   ، باألهداف  أهدافاإلدارة  الشخصية وأهداف   هالءمة بين 
المنظمة ، ويفضل القيام بهذه العملية بعد تقاسم ومناقشة األهداف والغايات في كل مستوى من مستويات المنظمة 

التي تتماشى  مع   هافدوأهمية أن يحدد الشخص أههداف  ، وهذا يساعد كل شخص على فهم ضرورة انجاز األ
هذه األهداف  ( األهداف التنظيمية)   ، يجب أن ال تفرض اإلدارة العليا سيطرتها من خالل عملية  اإلدارة باألهداف 

    ، وإنما عليها أن تعمل على وفق اسلوب الرقابة باألهداف. 

نظام للرصد ( المراقبة ) ، يقوم هذا النظام بإرسال اإلشارات    رصد التقدم : ينبقي أن تقوم إدارة المنظمة بتأسيس  •
عندما تنحرف األوضاع عن مساراتها المحددة ، ينبغي أن يتوفر لنظام الرصد الوقت الكافي ، بما يسمح على  
التعامل مع القضايا والمشكالت قبل أن تصبح مهددة ، لعملية انجاز األهداف ، مع مالحظة مستوى التأثير من 

الل عملية تتابع األهداف  ويفترض أن ال يوضع أي هدف بمعزل عن االهداف األخرى ، وهذا يعني أن ال تتم  خ
   تلبية هدف مجال واحد من مجاالت المنظمة  ، وإنما يتسع التأثير ليشمل كل مجاالت المنظمة . 

تقييم ومكافأة األداء : تم تصميم اإلدارة باألهداف من أجل تحسين األداء  في كل مستويات المنظمة ، ومن أجل   •
م األهداف التي يويتضمن النظام تقيضمان تحقق ذلك ، بات لزاما على المنظمة وضع نظام شامل لتقييم األداء ،  

ة  المديرين  في كل مستويات المنظمة  للتقدم في نشاطات تم تثبيتها مع النتائج التي تم الحصول عليها ، مع مراقب
تقييم النتائج مهم    المرؤوسين  باتجاه بلوغ األهداف ، وبعد فترة زمنية محددة يجب أن تقيم النتائج المنجزة.  

، بما  بالنسبة لإلدارة باألهداف  ، وخاصة تقييم أداء العاملين بالعالقة مع األهداف التنظيمية المطلوب انجازها 
يسمح بشكل مناسب من استيعاب التغييرات البيئية ، مع ضرورة الربط بين انجاز األهداف والمكافآت ، وربما 
التعويضات أيضا ، مع ضرورة توفير التغذية العكسية ، وتزويد العاملين بالمعلومات المتعلقة بأهدافهم الخاصة  

ة  ، عندما يتم عرض النتائج في مستوى النطاق الواسع  ، فضال عن األهداف التنظيمية ، لتعزيز مبادئ المشارك 
الشاملة   العاملين لربط األهداف الشخصية  للجماعة مع األهداف  للمنظمة ، عندها تصبح فرصة اخرى لدى 

 للمنظمة  
  

 اإلدارة باألهداف  :    أهداف المنظمة  = أهداف العاملين.                   

 اإلدارة باالستثناء     :  ال يتدخل المدير إال عندما يكون هناك خطأ.                  

   باألهداف اإلدارة مزايا     )ADVANTAGES OF MBO      ..  ( 

    .إنها تعزز أفضل عالقة اتصال بين المشرف والمرؤوسين 

 الخاصة  بعد مناقشتها مع المشرف  هتوفر للمرؤوس الفرصة لوضع أهداف   . 

 الخاصة.     هيمتلك حرية تحديد أهداف  هيشعر المرؤوس بالدافعية ألن 

 من معرفة فيما إذا كان يسير باالتجاه الصحيح.      هاجعة الدورية ألداء المرؤوس تمكنالمر 

   باألهداف اإلدارة  مساوئ      .. 

   .المشرف والمرؤوس ربما يتطلب األمر لقاءهم عدة مرات للتباحث من أجل وضع األهداف 

    .التقييم الدوري ألداء المرؤوس قد يستغرق وقتا  أطول وصرف أكثر للورق 

   .قليال ما تعمل اإلدارة باألهداف مع المستويات اإلدارية الدنيا  

   ( MANAGEMENT BY EXCEPTION (MBE  ) باالستثناءاإلدارة   - ٢     
  هرة يركز من خاللأيضا الرقابة باالستثناء ، وهي اسلوب إدا  )  : وتسمى  MBEباألحرف (     و تختصر     

المديرون على االنحرافات االستثنائية في العمل ، بدال من تصحيح أي انحراف  يمكن أن يظهر ، يركز تنفيذ اإلدارة  
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باالستثناء على الحلول التقنية ، ويتطلب العمل على وفقها رسم العمليات الحالية للمنظمة ، تحديد الخطر ونقاط المراقبة  
)  ، ويقصد بها أيضا ( التركيز على تحديد وإدارة       Verver , 2010 : 1-4، تأسيس األدوار والمسئوليات ( ،  

العامة لالعمال   التطبيقات  من  كل  وتتضمن   ، الممارسات  أحسن  تصف  التي  القيم واألوامر  من  تشتق  التي  الحاالت 
ال اتخاذ  مسئولية  المرؤسون  فيه  يتحمل  الذي  اإلدارة  نمط  أيضا  وتعني   ، األعمال  في  الذكاء  ،  وممارسة  قرارات 

يسمح    همن اسلوب اإلدارة باالستثناء إن   ) ،الفائدة  Anon , 2014واالستجابة لمتطلبات العمل المسئولين عنه)   (   
النقاط   على  يركز  أن  وتجنب   للمدير   ، اهتمامه  إلى  تحتاج  يعالجها    ه التي  أن  يمكن  التي  المشكالت  مع  التعامل  من 

   المرؤوسين أنفسهم. 

   اإلدارة باالستثناء : تهدف اإلدارة باالستثناء إلى توفير وقت أكثر للمدير من أجل التركيز على المشكالت  عملية
الجوهرية أو المهمة جدا ، ويتم ذلك عن طريق وضع األهداف والتنبؤ بالنتائج المتوقعة منها ، بغرض مقارنة هذه  

الجوهرية ، واألخرى غير الجوهرية ، إذ يحول المشكالت    النتائج مع األداء الفعلي ،  بعدها يحدد المدير المشكالت
غير الجوهرية أو الثانوية إلى اآلخرين  أي (  األدنى في التدرج التنظيمي)  ، وهذا  يسمح بالسرعة في حل المشكالت  

كالت الرئيسة  التنظيمية المتنوعة سواء للمدير أو من هم أدنى منه ، ألن ذلك يوفر وقتا أكبر للمدير للتفرغ لحل المش
هنا هو استثناء المدير للكثير من القرارات الروتينية وترك حلها للمرؤوسين ، ويمكن اختصار    الستثناء افوالمهمة ،  

   عملية اإلدارة باالستثناء بالنقاط اآلتية.. 

  .تحديد األهداف المطلوب إنجازها   

  ف أي تحديد المعايير ،  الالهد هالتنبؤ بالنتائج المتوقع  

  .المقارنة مع الفعلي لكشف االنحرافات   

  .تحديد االنحرافات أو المشكالت الجوهرية ليكون التحليل والمعالجة من مسئولية المدير  

 من قبل المرؤوسين .   اهومعالجتروتينية األخرى لتحليلها تحويل االنحرافات أو المشكالت ال   

     .توفر بالنتيجة وقت أكبر للمدير التخاذ القرارات الجوهرية والحاسمة 

  نجاح اإلدارة باالستثناء  ..  متطلبات 

 اتية.  ذوتنمية ثقافة وأسلوب الرقابة ال تفويض السلطة وتمكين العاملين ،   - 1

 ثقة الرؤساء بمرؤوسيهم على كافة المستويات اإلدارية.  - 2

 لمرؤوسيهم.   هتفويضتوفر الخبرة والدراية لدى الرؤساء ليتمكنوا من اختيار ما يمكنهم   - 3

 توفر المهارة والقدرة الالزمة لدى العاملين للقيام بما يسند إليهم من مهام.   - 4

 سليمة وتحديد االستثناءات.  وجود نظام جيد للمعلومات إلعداد الخطط ال  - 5

 العمل بوتيرة عالية بمعالجة الحاالت االستثنائية.   - 6

 اإلدارة باالستثناء  (  مزاياADVANTAGES OF MBE   :  (   

   إنها تسمح للمدير بتكريس وقت أكثر للقضايا المهمة ، عن طريق ترك  تعامل المرؤوسين  مع القضايا ذات الطبيعة
   الروتينية. 

  .ال يحتاج المدير ألن يقلق بشأن القضايا الروتينية   

  سيكون قادرا على صنع القرارات األفضل.  ه من الوقت للقضايا الحيوية ، فأن  ما دام المدير يكرس مزيدا   

  تسمح بإعطاء المرؤوسين سلطة اتخاذ القرارات بشأن مسائل معينة دون أي تدخل من قبل المديرين التنفيذيين 

     .تستطيع اإلدارة االستفادة من  المواهب المتوفرة في المستويات الدنيا 

 اإلدارة باالستثناء(  محدداتLIMITATIONS OF MBE   : (   

  . ال يوجد مؤشر محدد يساعد على التمييز بين االنحرافات المهمة واألخرى غير المهمة   
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  دالمنظمة التي تمتلك نظام متكامل للرقابة هي التي تستطيع فقط استخدام اسلوب اإلدارة باالستثناء  

 يؤدي العمل بها إلى تشتت السلطة عن الحدود المرسومة لها .  قد   

        المدير في القرن الواحد والعشرين:  هعاشرا : التحديات التي تواج      

الكثيره  تواج          ،    المنظمة  القانونية   ، السياسية   ، االجتماعية    ) بيئاتها  في  الجوهرية  والتقلبات  التغييرات  من 
التغييرات الرئيسة لإلدارة وهي تمارس   النقطة يصبح من المفيد مراجعة  االقتصادية ، والتكنولوجية )  ، عند هذه 

يرات هي ناتح خمسة  هذه المجموعة من التغي) ، إن    ٤(  لجدول  ا   لواحد والعشرين ،  والموضحة فيأعمالها في القرن ا
، ثورة جودة المنتج ، حماية البيئة ، اليقظة األخالقية ، ثورة االنترنيت  ع مصادر ذات طبي العولمة    ) ة شاملة هي 

وهذا يتطلب    ،   إلى إعادة تشكيل ممارسات اإلدارة   هري جودت هذه العوامل مع بعضها بشكل  واألعمال االلكترونية )   ، أ 
) والمشاعر المشتركة ، وكما هو    Systematicظر إلى اإلدارة بصفتها مزيج معقد وحركي من األساليب النظمية (  الن

فيها   يراعى   ، الفهم  أجزاء سهلة  إلى  تجزأتها  هو  لتعلمها  الرئيس  المفتاح  فإن   ، عملية معقدة   أي  في  في  الحال 
الطريقتين الرئيستين والمختلفتين في تحليل العملية اإلدارية وهما ( الطريقة الكالسيكية والتي يعود تأريخها إلى مطلع  

التاس المهارات  التي  ع عشر ، والتي تركز على تحديد الوظائف اإلدارية ، والطريقة األكثر حداثة  القرن  تركز على 
   اإلدارية 

 (      Nigel Andrews and Laura D’Andrea Tyson , 2004   : 69   - 60   )                                             
، وهذا يعني ضرورة التغيير الجوهري في تركيز اإلدارة وممارستها ، لتكون قادرة على استيعاب التحديات الجديدة التي    

  تفرزها بيئات القرن الواحد والعشرين ، والنجاح في إدارتها ..   
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
 



   
   
   

31  
  

 , )   تحديات  اإلدارة في القرن الواحد والعشرين ٤جدول (                                 

  
:  
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 األسئلة                                             

 القسم األول ....   

 اختار الجواب الصحيح لكل مما يأتي ...                 

 ) . ( االجتماعية ، السياسية ، الطبيعية ، العضوية )  ..    ----- --اإلدارة فرع من  العلوم   (    - 1

 التي أنشأت نظام المصنع .      ----------------تطورت اإلدارة العلمية بشكل واسع  بعد الثورة    - 2

 سبق  )  ..   ( االغريقية ، الروسية ، الصناعية ، وال أي واحدة مما                 

   ) ليست وظيفة إدارية ..    --------(    - 3

 ، التسجيل  ) .  ه( التخطيط ، التنظيم ، التوجي      

 )       ----------كل وظائف اإلدارة هي موجهة  (   - 4

 باألعمال  ) .  ( باالهداف ، بالعمل ، بالطبيعة ،       

 ) ..      -----------حان الوقت لالعتراف باإلدارة بصقتها مهنة مثل مهنة (    - 5

 (  الطب ، القانون  ، الهندسة ، كل  المهن أعاله ) ..           

 ) يحقق  تكامل جهود مختلف العاملين للتأكد من  أنهم يعملون كفريق واحد  ..        -----------------(    - 6

 ( المدير ، المساهمون ، سكرتارية الشركة ، المدير العام )  ..             

  ) تهدف إلى تنسيق األهداف الشخصية مع األهداف التنظيمية ..    ---------------(    - 7

 (  اإلدارة باألهداف  ،  اإلدارة باالستثناء ، التوظيف ، الرقابة )  ..                       

كل المهن     -  ٥باألهداف  ،     -  ٤التسجيل ،    -  ٣الصناعية ،     -  ٢االجتماعية ،       -   ١(     األجوبة 
   اإلدارة باألهداف  )    - ٧المدير،     - ٦أعاله  ،   

         ؤال من األسئلة اآلتية أجب بكلمة أو كلمتين عن كل س القسم الثاني ...
 ماهي الحركة التي  وضعت األساس لإلدارة بصفتها علم ؟      - ١

 من هو أبو اإلدارة العلمية ؟     - 2

 من هو أبو اإلدارة الحديثة  ؟   - 3

 ما الذي يقوم بالدور المركزي للمنظمة مثل دور الدماغ في جسم االنسان ؟   - 4

 ير الجيد قائدا أم رئيسا ؟    دهل الم   - 5

 هل اإلدارة عملية مستمرة أم تقف عند نهاية معينة ؟      - 6

 ما هي الوظيفة الرئيسة لإلدارة ؟    - 7

  اإلدارة ،    - ٤ري فايول ، هن  - ٣فردريك تايلور ،  - ٢اإلدارة العلمية ،    - ١(   األجوبة :

 التخطيط  )  ..      - ٧عملية مستمرة ،    - ٦القائد ،       - 5                           

 : أجب عن كل سؤال من األسئلة التالية ...    القسم الثالث 

 أشرح أهمية اإلدارة  ؟     - 1

 ناقش عبارة ( اإلدارة علم أم فن  ) ..    - 2

 اشرح خطوات اإلدارة باألهداف ؟    - 3

 ) ؟    Administration) واإلدارة (    Managementفرق بين اإلدارة (   بين ال - 4

 ) ؟    .M.B.Eمزايا وعيوب اإلدارة باالستثناء (   ما هي   - 5
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 القسم الرابع  : المقاالت ..          

 اإلدارة في القرن الواحد والعشرين  ..    هكتب مقالة عن التحديات التي تواجأ – 1

 وضح خصائص و طبيعة اإلدارة ..     - 2

 )  ..     MBOأكتب مقالة حول اإلدارة باألهداف (    - 3

   --------------------------------------------------------------------------------------------    
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 الفصل الثاني                                                 

 تطور الفكر اإلداري                                

يركز الفصل على التطور الذي شمل اإلدارة باالعتماد على التطور في النظريات اإلدارية الرئيسة  ، تقدم اإلدارة              
الممل إلى عمل  االقتراحات الفعالة التي تحفز العاملين على بلوغ مستوى العمل االسع ، واالطول ، وتحويل العمل  

ممتع ، ولكن المالحظ أن الكثير من األفكار اإلدارية الحديثة ، قد تم العثور عليها في صفحات التأريخ اإلداري السابق 
نظيمات ، مما ولد القناعة بالحاجة إلى اإلدارة(  تلييرات جوهرية في طبيعة العمل وا، وقد نتج عن التطور اإلداري تغ

2002   ،K. Voigt    فضال عن كون  بيئة المنظمات بشكل عام والصناعية منها بشكل خاص تتصف   بالتغيير ، (
واالضطراب والتعقيد والتنوع  والتزايد في شدة المنافسة ، مما يتطلب أنماط من اإلدارة تساعدها  على االستجابة  

تغيير     )    1900    -  1750ة األولى  (لحاجات االنسان المتنوعة والمتعددة والمتغيرة ،  حدث خالل الثورة الصناعي
جذري في الوظائف والتنظيمات ، مما أقتضى ضرورة التنسيق الفعال بين األجزاء المختلفة لنظام اإلنتاج وتعظيم  

التغيير في  ه  ) ، واصبح من الضروري ان يضع المدير في حساب    Terhune،    2001  (    األداء الشامل للمنظمة 
بما في ذلك الهيكل التنظيمي ، وطرائق التعامل مع الموارد البشرية ، كما  أن التغييرات في    نمط اإلدارة وأساليبها ،  

، مما ترتب عليه االهتمام بالتطور في فكر    هالبيئة تجبر المدير على التفكير في المستقبل ، و متطلبات االستجابة ل
ور في فكر اإلدارة ، موصوفا بالتطور في  اإلدارة وأدواتها وممارساتها ، واصبحت  تشكل بمجملها موضوع التط

   يهدف الفصل إلى تعريف  الطالب بما يأتي..  النظريات اإلدارية، 

 اكتشاف مدارس اإلدارة المختلفة..      - 1

 التعريف بمناهج الموارد البشرية.      - 2

   تحديد دور التحليل الكمي في اإلدارة.     - 3

 )       فهم التفكير الموقفي (  الشرطي  - 4

 التركيز على الجودة..      - 5

   التطلع نحو مستقبل إإلدارة      - 6

 المبحث األول                                                

 النظريات الكالسيكية                              

Ziarab Mahmood and Muhammad   ) ،  (    Ellen A. Benowwitz, 2001 : 12 - 20 )       

                Basharat , 2012                                                                                  
سنة قبل الميالد ، إلى اول المنظمات الحكومية التي طورها السومريون       3000    ممارسات اإلدارة إلى  تأريختعود              

) ،   تعرف      Daniel A. Wren,    7891:    933(     والمصريون  ، لكن الدراسات الرسمية لإلدارة حديثة نسبيا
لتاسع عشر أو قبله بقليل ، ( بالمدخل الكالسيكي  أو المنظور  الدراسات  المبكرة لإلدارة  التي بدأت في مطلع القرن ا

الكالسيكي لإلدارة ) ، وهو  يركز  على العقالنية ، وعلى  تحقيق المنظمة والعاملبن  أفضل كفاءة ممكنة ، وضع  نظام  
نت السبب وراء  المصنع الذي ظهر في العقد الثامن عشر تحديات ال تستطيع المنظمات في وقتها التغلب عليها ، وكا

ظهور المشكالت  ، و تطوير الوسائل الجديدة للمصنع من أجل تجاوزها ، ومن هذه التحديات  أو  المشكالت ( تنظيم  
تحقيق    ه مع التزايد في حجم العمل ، صعوب  الهيكل اإلداري ، تدريب العاملين ، جدولة مشكالت الصنع المعقدة ، والتعامل 

ا العدد من المشكالت الجديدة  المتزامن مع تطوير المنظمات المعقدة والواسعة ، والدة   رضا العاملين )  ، نتج عن  هذ
  والمدير باإلجرة  ،     -الرجل االقتصادي   - مدخل جديد للتنسيق والرقابة  ، و من هذه األنواع الجديدة 
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          )951    :9991  ,   Alfred D. Chandler, Jr      وخالل الفترة نفسها بدأ ينمو عدد المديرين المهنيين  ، حيث ، (
المديرين على عاتق من  النوع  هذا  ،    ه أخذ  والتنسيق   ، بالتنظيم   المتعلقة  التحديات  للكثير من  الحلول  تطوير ووضع 

لإلدارة الحديثة للمدخل    والرقابة  ، والسيطرة على العدد الكبير من الناس ، وزيادة انتاجية العمال ، وهذه شكلت األساس
الكالسيكي،  يتألف المدخل من نظريتين  رئيستين هما ( اإلدارة العلمية ، ونظرية اإلدارة العامة أو العملية اإلدارية ) ،  

 .Frederick Wأما العالمين اإلداريين اللذين لهم اسهامات جوهرية لنظرية اإلدارة العلمية فهما ( فردريك تايلور   
Taylor     (   فرانك وليالن جلبرث ) وفريق الزوج والزوجة ،the husband-wife team of Frank and Lillian 

Gilbreth   وماكس فيبر   ، )  ، ومن أهم المساهمين في نظرية اإلدارة العامة هما ( هنري فايول  ،  
 Robbins  & Coulter , 2012 : 29  )  ( Henri Fayol and Max Weber.       تطورت نظريات اإلدارة الكالسيكية  ، (

خالل مرحلة الثورة الصناعية ، عندما بدأت تظهر المشكالت ذات الصلة بالمصنع ،  فضال عن عدم تأكد المديرين  من  
رة  الكيفية التي يتدرب على وفقها العاملين ، ومعظمهم يعمل وفقا للحالة التي تزيد من عدم رضا العاملين ، لذا بدأت اإلدا

باختبار الحلول بصفتها نتائج ، وركزت على فرضية ( هناك طريقة واحدة إلنجاز مهمات اإلدارة  ، ) يركز الكتاب على  
 النظريات الثالث الرئيسة التي تستند إليها النظرية الكالسيكية.     

  .. (  scientific management school  )   أوال : مدرسة اإلدارة العلمية 
نحو الدراسة المستفيضة ، واختبار اساليب العمل المختلفة ، للتعرف على أفضل الطرائق وأكثرها  ه  وجو تت         

 ، ومن أهم روادها    كفاءة

 بما يأتي.    ه: وتهتم  نظريت  )FW. Taylorفردريك تايلور   (  - 1

   :تركز على  المستويات اإلدارية التنفيذية ، وما ترتب على ذلك من ضرورة التخصص وتقسيم    التركيز
   العمل ، وتطبيق االساليب العلمية في العمل اإلداري. 

 وحددها  (  :   المبادئ  F.W , Taylor : 1911   ( ..بكل مما يأتي   

  دراسات الحركة والوقت ، وما يترتب   ه المعارف المتعلقة بوظيفتتالك كل ، امهراسة أداء العامل لمهام: د  المبدأ األول .
   عليها من تغيير الترتيب في موقع العمل . 

   المبدأ الثاني  :  توثيق الطرائق إلنجاز مهام العمل على شكل قواعد مكتوبة و اجراءات تشغيلية معيارية . تزيد من
   كفاءة النظام التشغيلي للمنظمة . 

   المبدأ الثالث : االختيار الدقيق للعمال من اللذين يمتلكون المهارات واإلمكانات التي تتكافأ مع حاجات المهمات المطلوبة
   منهم ، وتعلمهم الطريقة التي تمكنهم من انجاز المهمات طبقا للقواعد واإلجراءات المحددة.  

 الرابع : تأسيس مستويات عادلة أو مقبولة ألداء المهمات ، ومن ثم تطوير نظم المكافآت مقابل ما يقدم  فوق    المبدأ
من الكفاءة ، وحثهم من خالل الحوافز على تعلم  مستوى األداء المقبول ، لتشجيع العمال على إنجاز مستويات عالية  

 األساليب الكفوءة في انجاز مهماتهم   

   :االنتقادات    

  ( المصنع ) تحويل اإلنسان إلى آلة ضمن الماكينة الكبرى . 

   اعتماد هدف واحد لمنح الحوافز هو كمية االنتاج التي يحققها العامل وهي معيار التمييز بين العمال ، دون مراعاة الجوانب
   األخرى للعمل . 

 اآلخرين ، ه العالقات اإلنسانية في العمل أو الشخصية مع زمالئ  هن  شعور العامل بالغربة في العمل لفقدا   

  ا، والتي تشكل الجزء المهم من شخصيته هالعامل وأحاسيسعدم مراعاة مشاعر     . 
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  الحركة والوقت : وتعود إليهم أساليب دراسات    )  Frank & Lillin Glbreth(  فرانك وليالن جلبرث     -  2

 ) ، وتعتمد الدراسة تجزأة   هعمللجيد النجاز كل جزء من أجزاء ، التي تعتمد (  كم من الوقت يمكن أن يستغرقه العامل ا

  كل مهمة من مهمات العمل إلى حركات منفصلة (  أو مستقلة عن بعضها ) ، وبعدها يتم التخلص من الحركات غير 
  يأتي جدوال يصف ببساطة االطار العام لدراسات الحركة  اوفيم) .     M. Murray,  2001  الضرورية أو المتكررة( ،       
                            ..         والوقت      

 جدول مبسط يوضح دراسات الحركة والوقت                                
   

ضرورية         غير ضرورية         الحركات      الوقت بالدقيقة    
 ت   

   ١       A            5   نعم          

--------    نعم        
- 

  10              B       ٢   

   ٣      C          8   نعم             

--------    نعم        
- 

  3          D      ٤   

   ٥      E         7   نعم          

المجموع            33       ٢٠       ١٣   
   

دقيقة  من  أصل الوقت الكلي                           ٢٠العامل =    هأساسوقت المنتج والذي سيعمل على  مالحظة : ال          
 دقيقة..     ٣٣البالغ 

 ) : وهو اإلداري المعروف       Henrry Gant ( )1861   - 1919نظرية المخططات (  هنري جانت   - 3

( بمخططات جانت ) ، وهي (  عبارة عن مخطط  بياني يعرض المهمات التي يجب استكمالها في الوقت المحدد ، من أجل        
إنجاز المشروع أو المهمة ) ، يعمل المخطط على مقابلة المهمة مع الوقت المخصص لها ، وعلى طول المدة الزمنية إلنجاز  

 ) ...    ٦) . كما موضح في المخطط شكل (   Chuck Williams , 2007(      المشروع
                                                  



   
   
   

39  
  

  

  ) مخطط جانت  ٦شكل (                                      
   ثانيا : مدرسة العملية اإلدارية    ..       

عامة ، وليست  على كل    تصف النظرية أحد الحقول الفرعية لنظرية اإلدارة الكالسيكية ، وهي  تركز على المنظمة بصفة     
،  من    والقيادة والتنسيق والرقابة)     المستقلة ، وتحدد الوظائف اإلدارية الرئيسة بكل من ( التخطيط والتنظيم    ه صفتعامل ب

   شستر برنارد ، ماري باركر فوليت /  رواد هذه المدرسة ( هنري فايول  أهم

  . ( Dafit . R.l , 2010 : 40  )   

   هنري فايول  )Henry Fayol     (  العامة ، و  : ويسمى منظوره لإلدارة بنظرية التقسيم اإلداري أو اإلدارة
   )   على مبادئ ( فايول االربع عشرة لإلدارةالمنظور  يتأسس

 :يركز منظور فايول لإلدارة ( على  المنظمة بصفتها العامة  أو الشاملة  وليس على أساس كل عامل لوحده   التركيز
       .. (   

  المديرون   ) مبدأ ،  تعرف بمبادئ فايول لإلدارة ، وتؤسس مبادئ عامة لإلدارة يمكن أن يتبناها 14  : تتضمن  (المبادئ
  ه وتوجه   ه وهي تنظم العمل اإلداري  ، وتضبطالممارسون  ، وقد تم التطرق بالتفصيل لهذه المبادئ في موضوع سابق ،  

)  نشاطات ، هي  ( النشاطات الفنية وهي التصنيع و االنتاج ،    6  نحو أهداف اإلدارة العليا ، فضال عن تقسيم العمل إلى (
،  ونشاطات الحماية    والشراء ، والنشاطات المالية وهي ضمان رأس المال واستخدام األموال والنشاطات التجارية وهي البيع  

اإلدارية وهي    والنشاطات   ، والتكاليف  العوائد  وهي  المحاسبية  والنشاطات   ، واألشخاص  الممتلكات  حماية  واألمان وهي 
          managementinnovations.wordpress.com  .     التخطيط ، والتنظيم ، والتنسيق ، واصدار األوامر ، والرقابة )  
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   )   1933ماري باركر فولييت  -Mary Parker Follet  1860      نتجت تصوراتها عن اإلدارة من  : (
تجاربها الشخصية في بعض الحقول اإلدارية ، متضمنة تلك التجارب علم النفس االجتماعي في اإلدارة ، وأكدت  
على أهمية األهداف المشتركة للعمال وذلك من أجل تخفيف الصراع في المنظمة ، كانت أفكار فوليت عن اإلدارة  

العلمية ، وشكلت إعادة بناء هذه اآلفكار قواعد أساسية لإلدارة الحديثة التي تتعامل مع  مناقضة لمبادئ اإلدارة  
التغييرات السريعة في البيئة الحالية ، يؤكد منهجها في القيادة على أهمية العاملين في المنظمة مقارنة بالتقنيات  

 ) .     Dafit . R.l,   2010:  14  ( الهندسية ، وأسهمت في تحليل التفاعل بين اإلدارة والمنظمة  

  1886(     برنارد   سشتر   -Chester Barnard  1991       ركزت  ) : وهو صاحب فكرة (  التنظيم غير الرسمي ، (
اإلدارية على ( التنظيم غير الرسمي)   ، موضحا أن التنظيم غير الرسمي يظهر في كل المنظمات الرسمية    هأعمال

بصيغة الجماعات االجتماعية أو الجماعات الصغيرة ، وبين أيضا أن المنظمات ليست آالت ، وأن العالقات غير  
اآلخر فقد    ه لطريقة الصحيحة  ، أما إسهامالرسمية  تعبر عن أداة قوية جدا في مساعدة المنظمة على السير با

ظهر في نظرية ( قبول السلطة ) التي مفادها (  أن الناس لديهم اإلرادة الحرة ، ويمكنهم اختيار مدى متابعة األوامر  
اإلدارية  ) ، وغالبا ما يتبع الناس األوامر اإلدارية نتيجة لشعورهم  بالمنافع الشخصية المتحققة منها ، ولكن 

ختيار األخير يعود للناس أنفسهم ، ووجه إلى ضرورة تعامل المديرين الجيد مع التابعين ، ألن قبول األوامر  اال
   ( Walf , W B , 1982 ) . ة  الحاالت المهم ضروري لنجاح المنظمة في 

   )  1800النظرية البيروقراطية  ( ماكس فيبر :  -ثالثا 

التنظيمي والقواعد والتعليمات ،  وتعرف بأنها ( نوع من تصميم المنظمات يعتمد على  التركيز  : تركزعلى الهيكل     - 1
التخصص وتقسيم العمل ، وتسلسل محدد للسلطة ، وقواعد وإجراءات واضحة ، ومعايير صارمة في اختيار األفراد  

بالقواع الشديد  التمسك  عن  فضال  اإلدارة  وترقيتهم  تعمل   ،  ( والتعليمات  العمال    لىعد  والء  ويكون   ، العائلة  أساس 
للهيكل   وفقا  العمل  يتطلب  ، وهذا  الموضوعية  بالحالة  المنظمة  تدار   أن  ينبغي   ، للمنظمة  مباشرا وليست  لمشرفيهم 

وينظر للسلطة بصفتها  جزء من وظيفة الشخص ، وتمر من شخص آلخر  الرسمي حيث القواعد المحددة ،    التنظيمي 
، وتعرف  القواعد الموضوعية    ه إلى الشاغل الجديد لوظيفت  هي يغادر الوظيفة تسلم سلطتعلى أساس أن الشخص الذ

   .)      التي تحكم عمل المنظمة (  بالبيروقراطية
   

   خصائص النظرية البيروقراطية  :   - 2

  العليا الوظائف  اعطاء  أساس  على  البيروقراطية  في  الوظائف  كل  تهيكل  السلطة:   لهرم  الواضح  التعريف 
للمشرفين ، لرقابة المستويات الدنيا ، هذه السلسلة من األوامر تبسط من الرقابة وانسياب األوامر والتعليمات  

   من خالل المنظمة . 

    التخصص وتقسيم العمل :  تخصص جميع المسئوليات في المنظمة بحيث يمتلك  كل عامل أو موظف التدريب
   .  ه والخبرة الضرورية النجاز مهمات

 د واألنظمة :  وتعني أن تغطي اجراءات التشغيل المعيارية كل نشاطات المنظمة ، لتوفير التنسيق المستقر  القواع
 و المبسط   .    

   العالقات الموضوعية بين المديرين والعمال : يحتفظ المديرون بعالقات موضوعية مع العاملين حتى ال تتأثر
   القرارات بالمحاباة والتحيز الشخصي . 

 و  إنما هي االساس لكل القرارات المتعلقة بالوظيفة  ه  ت أو االختصاصات : وهي ليست  ما الذي تعرف الكفاءا ،
   مثل التوظيف ، التعيين ، الترقية وغير ذلك من الخصائص األولية للمنظمة البيروقراطية . 

  .السجالت : تحتاج البيروقراطية إلى االحتفاظ بالملفات كاملة لكل نشاطات المنظمة       
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  ) خصائص النظرية البيروقراطية..   ٧يوضح الشكل (                                  

 خصائص بيرروقرطية ويبر   

  ===================== 

                   

 ) خصائص البيروقراطية    ٧شكل (                                        

  االنتقادات الموجهة للنظرية البيروقراطية .   -  ٣
  االلتزام الصارم باألوامر والتعليمات   
  صعوبة التطور أو التغيير   
  الروتينية والجمود في العمل   

   

   المبادئ المشتركة للنظريات الكالسيكية .. - 4

   :ألداء.   تعظيم كفاءة    الهدف   
  .التركيز:  الهيكل والعمل   
 : المبادئ المشتركة     

    .األمتلية أو تعظيم النتائج المستهدفة  : وتعني أن المنظمة تستطيع تحقيق أعلى نتائج ممكنة   •

   .  هرمية السلطة   : وتعني أن السلطة تتدرج من أعلى إلى األدنى متخذة شكل الهرم •

  الرشد المطلق  : كل البدائل متوفرة لمتخذ القرار عند اتخاذ القرار.   •

نطاق االشراف : تحديد عدد المرؤوسين اللذين يشرف عليهم المدير أو المشرف في المستويات اإلدارية   •
   )  .  5 -3المختلفة ويقع في حدود (

 .  اعتماد مقياس الكفاءة لتقدير نجاح المنظمة  •
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   النظام المغلق : ضعف تبادل المنظمة  العالقة واالعتمادية  مع بيئتها.  •

 .    هي األحسن وتستخدم في كل الظروف طريقة واحدة  •

    االنتقادات الموجهة للنظريات الكالسيكية.    - 5

  .النظام المغلق : تعتمد المنظمة بصفة كبيرة على امكاناتها الداخلية   

   (  تعظيم النواتج  ) ، أي السيطرة التامة  لمتخذ القرار لحظة اتخاذ القرار  الرشد المطلق : كل البدائل متوفرة
   ..   لإلدارة على الظروف المحيطة بها

 لعضوية لإلنسانالحوافز االقتصادية : المثيرات التي تشبع الحاجات ا  .   

  محدودية االهتمام بالجوانب االنسانية لإلدارة     . 
    

  المبحث الثاني                            
 النظريات السلوكية أو االنسانية              

اتضح مما سبق ذكره  أن اإلدارة العلمية ركزت على تحسين مرافق المصنع والعمال ،  وركزت اإلدارة البيروقراطية        
، والنزاهة ، والقواعد و االجراءات المنطقية لزيادة كفاءة المنظمة بصفتها الكلية ، وركزت   على استخدام المعارف 

المكلفين بإدارتها ، وبالمقابل فإن مدخل العالقات  في الوظائف  ون  ر المدي  ه ملاإلدارة العامة على كيف وماذا ينبغي أن يع 
اإلنسانية لإلدارة ركز على الجوانب النفسية واالجتماعية للعمل ، يعد االنسان  في ظل مدخل إدارة العالقات االنسانية  

لتوجهات إدارة العالقات اإلنسانية فإن الكفاءة   من الموارد التنظيمية النادرة التي تعتبر  جهودها مهمة للمنظمة ، تبعا  
تسمى النظرية االنسانية  تكفي لتحقيق النجاح التنظيمي ، ويعتمد النجاح أيضا على التعامل الجيد مع العمال،  و  وحدها ال 
الفهم    لنظرية السلوكية ، ألنها أكدت على دراسة سلوك الشخص من أجل تحسين أدائه  ، يعتقد السلوكيون أنأيضا  با

الجيد للسلوك البشري في العمل مثل الدوافع ، الصراع ، التوقعات ، ودينيميات الجماعة تحسن االنتاجية ، وللتعرف  
) يعرض     8  أكثر على النظرية االنسانية ، سيتم عرض أفكار أهم الرواد  المشاركين في بناء هذه النظرية   ، الشكل ( 

 .   مخططا بنظريات العالقات اإلنسانية .. 
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     ) هرم حركة العالقات االنسانية   ٨شكل (                   
 ) :    Elton Mayoأوال  : التون مايو ( 

ة لدوره الشهير في  ج نتي ه) في استراليا ، وشاعت سمعت   Elton Mayo (1880– (1948 ولد (  التون مايو         
شائعة في مطلع القرن التاسع    ه ) التي أجريت في شركة الكهرباء الغربية ، أصبحت فكرت  Hawthorneدراسات  (  

عشر،  عندما كان نطاق االحتجاجات واسعا في أمريكا ، واوربا،  وآسيا ، وكان بعض هذه االحتجاجات عنيفا ، ففي   
وحدها على سبيل المثال  أحتج أربعة ماليين عامل أمريكي على قساوة ظروف العمل التي يعانون منها    1919سنة  
   ) ،57    :5991    ,D. Linden   ، وارتفاع     ) ، إذ تتصف هذه الظروف بتدني األجور ، ارتفاع معدل دوران العمل

  إلى    50. 2$  ) إلى مضاعفة أجور العمال في مصانع السيارات من  (        Henry Fordطر(  ضنسبة الغيابات ، مما ا
للنقابات العمالية إلجبار الشركات   ) ، من أجل االحتفاظ بالعدد الكافي من العمال في وظائفهم ، أنضم العمال     $ 5. 00

) الصلة الوثيقة بين   Hawthorne) في دراسات  (   Mayo(   ل اعماعلى تحسين أجورهم وظروف عملهم ، أثبتت 
 ين رضا العاملين وظروف العمل  من جانب آخر     سزيادة االنتاجية من جانب ، وتح

   )E. O’Connor : case study    في    1932  و   1924  )  ،  تم إجراء الدراسات في مراحل متعددة بين عام
الغربية في(   الكهرباء  ،   Chicago, Illinoisمصنع شركة  األولى    )  المرحلة  من  من  هدفت   األولى   الدراسة 

ريت  ) إلى الكشف عن تأثير مستويات اإلضاءة والحوافز على انتاجية العاملين ، وأج   Hawthorneدراسات   (   
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حيث ظهر أن   ضوء المقدمة للعمال واإلنتاجية ، عن طريق مجموعة من المهندسين لتحديد العالقة بين مستويات ال
كلما قلت رؤية االنسان لألشياء تنخفض    ه، وهذا مخالف ألمر بديهي وهو أن  االنتاجية تزداد كلما انخفض الضوء

ات مايو ) متغيرات عديدة مثل ( الضوء والحوافز ،  دراس  انتاجيته ، طيلة الخمس سنوات الالحقة استخدمت  ( 
أوقات الراحة )  لدراسة تأثيرها على االنتاجية ، حيث اتضح أن الزيادة والنقصان في شدة اإلضاءة ، او في فترات  

،  الراحة لم تؤثر على الزيادة في االنتاجية  ، وقد خلص (  مايو ) إلى أن الوضع سوية ( اهتمام اإلدارة بالعمال  
 وتطوير جماعة العمل المتماسكة )  يقود إلى مستويات عالية من الرضا الوظيفي ، واالنتاجية    

  .  ( Chuck Williams ,   2007  : 51 - 52)         
 )       E. Mayo ,  1945(    من ( دراسات الهاورثون ) ما يأتي ه  وقد استنتج مايو وفريق                

     . هناك ارتفاع مهم في الرضا  لدى العامالت الالئي يعملن ضمن ظروف غرفة االختبار 

 )  في الغياب منذ انضمام الفتيات إلى جماعة غرفة االختبار.     %  80هناك خفض بنسبة ( 

    . نتج عن التغيير في ظروف العمل حرص لدى بعض المشغلين على الحضور المبكر للعمل 

 فكرة واضحة عن سبب أمكانيتهم على انتاج أكثر في غرفة االختبار ،ولكن كما  ليس لدى  المشغلين  
هو مبين في  أجوبة االستبيان ، أن هناك شعور بأن المخرجات األفضل تعود في بعض الحاالت إلى   

 أجواء المرح ، الحرية  األكثر ،  وظروف العمل المبهجة .    

) أظهرت أن موقع    the Hawthorne Studiesدراسات الهاورثون   فإن (     استخالصا مما سبق ذكره            
العمل أصبح أكثر تعقيدا مما يعتقد سابقا ، وإن الحوافز المالية ليس بالضرورة أن تكون األكثر أهمية في دافعية  

،  وسلوك الجماعات ، وقيم الجماعة    ه العمال ، وسلطت الضوء على الدور الحاسم ( ايجابيا أو سلبيا  ) الذي تؤدي
  ما  ،) فيما يتعلق بالعالقت المتبادلة     Mary Parker Follettالجماعة في العمل ، معززا بذلك وجهة نظر  (  

ظهور  بعض النتائج  المتوقعة    ههي إال مجرد إجراء  تغيير واحد في المنظمة والمنظمات األخرى ، وقد يترتب علي
) فهما أفضل لإلدارة عن   the Hawthorne Studies(       ألخرى غير المتوقعة ، وقد وفرت  وبعض النتائج ا

تأثير التفاعل االجتماعي للجماعة ، ورضا العاملين واتجاهاتهم في أداء الفرد والجماعة. وشكلت دراسات الهاورثون  
 األساس للنظريات االنسانية.    

 ) ..       Abraham Maslowثانيا:  ابراهام ماسلو  (    

)   ، وهي واحدة  من   Need Hierachy Theoryفسي ، طور  نظرية تعرف (   بنظرية هرم الحاجات  عالم ن          
سلوك اإلنسان نحو اشباع حاجات معينة ) ، وصنف    هأقدم نظريات الدافعية  ، أعتمدت النظرية فرضية مفادها (  يتوج 

ن ، الحاجات االجتماعية ، حاجات تقدير  الحاجات إلى خمس حاجات هي ( الحاجات المادية ، حاجات السالمة واألما
 الذات ، وحاجات تحقيق الذات ،  ) تتأسس نظرية الدوافع على اعتبارات حاجات االنسان ،    

   :تعتمد نظرية الحاجات على  ثالث فرضيات..     الفرضيات 

   نادرا ما يتم اشباع حاجات االنسان كاملة.  

  هاشباع حاجاتسلوك االنسان هادف ويحرك عن طريق   . 

  من األدنى إلى األعلى .     للهيكل الهرمي لتسلسل األهمية الحاجات طبقا فتصنيمكن أن 

  :يتكون هيكل الحاجات لماسلو من خمسة مستويات ..   هيكل الحاجات 

 : وهي التي تساعد في الحفاظ على المتطلبات األساسية لحياة االنسان ، مثل   المأكل   الحاجات العضوية أو المادية
 .   هت تتحول عند إذن إلى قوة دافعة ل، والمشرب ، عند اشباع هذه الحاجا
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 : وهذه تعني الحاجة إلى األمان واالستقرار ، والحماية ، والتحرر من   الخوف ، وهذه    حاجات السالمة و األمان
 لى توليد الدوافع األولية لدى الشخص .    تساعد ع

 : بعد أن يتم اشباع الحاجات المادية وحاجات السالمة واألمان ، تتولد الحاجة أكثر للحب   حاجات الحب أواالنتماء
  ت ذات مغزى جوهري مع اآلخرين واالنتماء بصفتها دوافع أولية ـ يكافح الشخص من أجل عالقا

  : لسمعة  والشهرة يطور الشخص حالة الثقة بالنفس ، والرغبة في تحقيق المكانة وا  حاجات التقدير أو تقدير الذات
 والمجد . 

 : أو   عر الفرداعها ، عندها يشبهرم الحاجات قد تم اشافترض أن جميع الحاجات السابقة في    حاجات تحقيق الذات  
 .   ه أو نفس هبالحاجة إلى معرفة ذات الشخص

 ) هرم ماسلو للحاجات ..   ٩يوضح الشكل (                

   

       ) هرم ماسلو   ٩شكل (                                                               
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 )  ..      Douglas McGregor: دوكالس  ماكريكور ( ثالثا

تأثر العالم اإلداري ( ماكروكر )  بكل من دراسات الهاورثون وسلم الحاجات لماسلو ، وقدم نظريتي اإلدارة ، و هما      
وجهة النظر السلبية للمدير حول العاملين ، إذ تفترض النظرية أن   X) ، تعني نظرية     Y، ونظرية    X(  نظرية  

ضع فإنها ترى في العامل نشط ، مو  Y، وغير قادر على تحمل المسئولية ، أما نظرية    هالعامل كسول ، غير موثوق ب
    مستوى عالي من الدافعية .  هثقة ، يتحمل المسئولية ، ولدي

  نظرية‘X’ Theory  ) X  : ( على االفتراضات اآلتية..     و المتشائم لإلدارة ، وتتأسس هج السلبي أهي المن 

   ..يكره الناس، بصفة عامة العمل ، ويتجنبون الواجبات ، وهم أساسا يتصفون بالكسل أو الخمول  

  ..ال يمتلك معظم الناس الطموح ، وأنهم اليتقبلوا أي مسئولية طوعيا   

 وال يميلوا إلى تعلم أي شئ حول العوامل الجديدة .  .  يفتقر معظم الناس  إلى اإلبداع   

 عامة     صفةبويهتم العاملون    .   إشباع الحاجات الفسيولوجية واألمان هو وحده المهم بالنسبة لمعظم الناس
   نهم الوظيفي ، والعوامل الوظيقية األخرى المشابهة.  برواتبهم وأم

  بينما  يحتاج الموظف أو العامل في العمل إلى اإلشراف والمالحظة الدقيقتين  .    

  . ال يرغب المديرون اشراك العاملين في عملية صنع القرار ، وإنما على العمال العمل وفقا لتوجيهات اإلدارة    

  )  نظرية‘Y’  Theory : (   ) تصف نظريةY ( إإليجابي أو المتفائل لإلدارة  ، تتأسس  على   المنهج
 االفتراضات اآلتية .   

  هم  يؤدون العمل بحماس عندما تتوافر لهم ظروف العمل المناسبة . أنهم يعرضون  إن  العمل ،    ال يتهرب الناس  من
  نشاطاتهم األحرى ، مثل األكل واللعب. 

  .يتصف العمال بالطموح وباالستعداد لتقبل المسئولية  

   لدى العاملين االمكانات اإلبداعية ، إذا ما كانت لدى اإلدارة نظرة إيجابية نحوهم ، أنها بالتأكيد سوف تشجع العمال
   على عرض مهاراتهم وأفكارهم اإلبداعية. 

 هم النفسية وحاجة األمان ، ربما بعض هؤالء  ليس من الضروري افتراض أن رضا العاملين يتحقق باشباع حاجات
اإلمكانية على عمل أشياء كثيرة ، ويرغب أن يعمل بأعلى طاقة    ه بتحقيق الذات ، والبعض اآلخر لديالعمال يفكر  

   .  ممكنة 

 الذاتي .  هم من  قريب ، أنهم يجيدون التوجيالمباشر للعمال أو األشراف عليه ه ليس من الضروري التوجي  

 )   X , Yالتمييز بين نظريتي (  )    5 ل (جدو   

   

  Y     نظرية                           X    ت                          نظرية 

يستطيع الناس تأدية عملهم ، شريطة أن 
 تتوفر لهم البيئة المناسبة    

   ١   متأصل لدى الناس بصفة عامة كره العمل    

يمكن للناس قبول المسئولية عندما  تقدم 
 لهم الحوافز المناسبة   

ال يمتلك معظم الناس الطموح ، وغير  
 مجبرين على تقبل المسئولية  

  ٢   

   ه إذا كانت اإلدارة لديها  توقعات  إيجابية فإن 
بالتأكيد  تشجيع العمال على عرض   يمكنها 

    . األفكار اإلبداعية والمهارات 

   ٣   يفتقر الناس بصفة عامة لإلبداع  
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يمكن للعمال عمل أشياء كثيرة لتلبية  
   نداء الذات ، ولعرض ممكناتهم أيضا 

   

الشئ المهم الوحيد هو اشباع الحاجات 
الفسيولوجية وحاجات السالمة  

 واألمان    

  ٤   

   ٥   األشراف المباشر ضروري   الذاتي  ه يتمتع العمال بموهبة التوجي 
   

  :  (  Ouchi's Theory Z )  رابعا   : نظرية   

عن طريق تحليل نمط اإلدارة وتطبيقاتها في      )  McGregor( ماكريكور    ) أعمال  Ouchiوسع ( أوشي         
يمكن   ) ( أن النمط الياباني للدافعية   Ouchiعالقة بالدافعية ، وقد افترض( ه وخاصة بما لالثقافات المختلفة ، 

) ، مقدما بذلك نظرية جديدة لإلدارة    McGregorأن يضفي على المنظمة خصائص أكثر من تلك التي أقترحها  (  
هذه النظرية بأنها مزيج من الممارسات اليابانية واألمريكية في منظمات   Ouchiيصف  ) ،        Zعرفت  (  بنظرية  

المشاركة في صنع القرار )  أو بمعنى آخر مشاركة الجميع في  األعمال ، إذ تؤكد منظمات األعمال اليابانية  على  (  
)   Ouchiركز (    صنع القرار  ، أما  منظمات األعمال األمريكية  فتؤكد على المسئولية الذاتية أو الشخصية .   

 على أداء  و كفاءة  المنظمة ، و شدد  على امكانية تحقيق مزيدا من النجاح إذا كانت المنظمة:   

 تركز على بناء الثقة      --      

 و لديها  مستوى عالي في  مشاركة العاملين   ..       ---      

) نوع من األسايب اإلدارية التي انبثقت من المزج بين المداخل األمريكية واليابانية في مجال   Zتعد نظرية (          
حسن منظمات األعمال.  خصائصها الرئيسة عبارة عن نوع من األجواء االجتماعية  ، التي تتوثق بين العاملين ،  وتت

إلى     Zينما يعود الجانب االجتماعي من نظرية   التي ال تقل أهمية عن الربحية ، ب   همن خالل  ثقافة المجتمع وقيم
أنماط اإلدارة  اليابانية ، فإن ثقافة  االستجابة لالنجاز الفردي من خالل أجواء الجماعة ،  قد تم أخذها من فلسفة  

الترقية  األعمال األمريكية ، االشكال األخرى التي تميز هذه النظرية هي البطأ في التقدم المتصاعد من داخل المنظمة (  
) ، و االستخدام بعيد المدى للعمال ، فضال عن المساندة القوية من قبل اإلدارة العليا والتي تأخذ صيغة التدريب وتنمية  

) ، وأصبحت    Douglas McGregor) على يد الفيلسوف األمريكي  (    Zبدأت النشأة األولى لنظرية  (    .     المهارات
إجراءات اإلدارة غير الفعالة   ) ، افترض (  ماكروكر ) أن معظم  1960  -  1950العقدين   (معروفة ما بين  ه  أعمال

) التي        Xت من حقيقة ( أن اإلدارة لديها موقف سلبي متأصل إتجاه العاملين   ) ، وسمى هذا المنهج بنظرية (  جا
)    Yامل ورب العمل ، وعبر عنها بنظرية  (   تم ذكرها سابقا ، وبالمقابل  فقد أشار إلى أهمية قوة العالقة بين الع

 سابقة الذكر.  

  يتصف نمط منظمات األعمال األمريكية بما يأتي   .. 

    .االستخدام أو التوظيف قصير المدى للعاملين 

   .عملية صنع القرار شخصية : أي تعود للشخص المسئول عن صنع القرار 

  ه مل مسئولية عملالشخص هو الذي يتحالمسئولية شخصية : أي أن  . 

 هظيفي إلى مركز وظيفي آخر أعلى منالتقييم   والترقية   السريعين   : أي سرعة االنتقال من مركز  و    . 

    ( .واضحة ، ودقيقة ، وغير غامضة ) وضوح آليات الرقابة ، اي أن آليات الرقابة 

   تخصص المسالك الوظيفية ، أي أن الوظائف ّذات طبيعة متخصصة 
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      ...ويتصف نمط المنظمات اليابانية بما يأتي 

 ه قاء الموظف في الوظيفة طيلة حياتالتوظيف مدى الحياة : أي ب  . 

 المشاركة في صنع القرار : أي عملية صنع القرار جمعية    . 

   المسئولية يتحملها الجماعة وليست الشخص وحدهالمسئولية الجمعية : أي أن    . 

  ه التباطؤ في التقييم الوظيفي والترقية : أي البقاء مدة طويلة لالنتقال من مركز وظيفي إلى آخر أعلى من  . 

   .آليات الرقابة الضمنية(   مفهومة ، وضمنية )  : أي أن الرقابة ذاتية ، وقواعدها مفهومة جيدا من قبل العامل 

 لمسلك  الوظيفي  غير المتخصص  : أي أن العمل  ال يتم وفقا للتخصص الوظيفي ، وإنما وفقا للتكامل الوظيفيا   . 

 االهتتمام الشامل بالعامل أو الموظف بصفته شخص له كيانه الخاص  : أي المنظور اإلنساني للعامل أو الموظف  .   

  

   ) وتتصف المنظمات حسب نظريةZ      ..بما يأتي ( 

 التوظيف بعيد المدى أو على المدى البعيد    . 

 المشاركة في عملية صنع القرار   . 

 المسئولية الشخصية أو الذاتية    . 

  التباطؤ في التطور والترقية. 

 آليات الرقابة الضمنية وغير الرسمية ، مع مقاييس رسمية ومعلنة   . 

 في متخصص باعتدالمسلك وظي     . 

     .شمولية االهتمام بما في ذلك االهتمام  بالعائلة 

    المبحث الثالث                                             

    أوال :  مدرسة علم  اإلدارة  أو المدرسة الكمية لإلدارة                             

والمعقدة            الضخمة  المشكالت   أظهرت  إذ   ، اإلدارة  تغييرات  من  الكثير  في  الثانية  العالمية  الحرب  تسببت 
معقدة أكثر من أي وقت مضى  المندمجة مع الرفاهية العالمية الجديدة  حاجة صانعي القرارات اإلدارية   إلى أدوات  

عت  هذه الحالة المديرين على استخدام الرياضيات ،  شج     ، نشأ منظور علم اإلدارة  لمعالجة مثل هذه المشكالت،
واإلحصاء ، واألساليب الكمية األخرى في عملية صنع القرار ، فضال عن استخدام البرامج الحاسوبية في إجراءات 

) علم اإلدارة أو     Churchman & Akoffالحل ، لتحقيق االقتصادية في المال والجهد والكلفة ،  وعرف (   
يات بأنها (  منهج يصف تطبيقات الطريقة العلمية في حل المشكالت التي تظهر في عمليات النظام ، وحل بحوث العمل

 هذه المشكالت عن طريق المعادالت الرياضية التي تتفق مع هذه المشكالت  ) ،  

    )8 : `   1957  C.West Churchman et al ,        ( يفترض منهج علم اإلدارة أن المديرين يمكن أن يحسنوا ،
العلمية والتقنيات الرياضية لحل مشكالت العمليات ،   باستخدام الطريقة    يتميز هذا المنظور   عمل وأداء منظماتهم 

هذه  بالتطبيقات الرياضية واالحصائية ، واألساليب الكمية األخرى في صنع القرارات اإلدارية ، وحل المشكالت ،   
) ،    Mansel G. Blackford et al , 1972(        األساليب ضرورية بالنسبة إلى شركات األعمال كبيرة الحجم

تستخدم  الشركات الكبيرة األدوات الرياضية  لعلم اإلدارة مثل ( تطبيقات البرمجة الخطية لتعظيم العمليات ، والسيطرة  
 وذج تسعير الموجودات الرأسمالية  )   االحصائية على العملية في إدارة الجودة  ، ونم

) 86 -  38    :5002   ,Geoffrey Colvin   ، ( .. ويفترض منهج علم اإلدارة ما يأتي    
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 من أجل حل المشكالت .   هة للنظام  الذي يجب أن يفسر سلوكالمالحظة المنهجي  - 1

هذه المالحظات المحددة والتي يمكن أن  مع  استخدام هذه المالحظة المحددة لتركيب إطار عام أو نموذج يتجانس     - 2
 تساعد على التنبؤ بنتائج النظام .   

استخدام النموذج لالستدالل على الكيفية التي يتصرف على أساسها النظام في ظروف أخرى لم تتم مالحظتها ، ولكن    - 3
 يمكن أن تالحظ عندما يكون هناك تغيير .   

وأخيرا اختبار النموذج عن طريق إجراء تجربة على النظام الفعلي ، لمعرفة فيما إذا كانت  تأثيرات التغيير المتنبأ    - 4
(  بحوث العمليات ) أن   ماعاتجأثبتت    هر عندما تحدث تغييرات جديدة  .بها  عند استخدام النظام الفعلي ، يمكن أن تظ

يتصف علم اإلدارة بأربعة خصائص    النجاح يتحقق عند استخدام الطريقة العلمية لحل المشكالت العملياتية العسكرية . 
 - هي :  )  Donnelly, Gibson etal )  , 1981:  15 - 23(  رئيسة 

يل عدد كبير من  دراسات إدارة المشكالت ، وهذا يظهر حاجة المديرين إلى المساعدة في تحل  هالتعقيد الذي تتصف ب   -  ١    
 فإن تقنيات علم اإلدارة تزيد من فاعلية اتخاذ المديرين القرارات في مثل هذه المواقف.      هالمتغيرات ، وعلي

تستخدم تطبيقات علم اإلدارة بصفة عامة المضامين االقتصادية كأدلة لصنع القرارات الخاصة ، ألن تقنيات علم      - 2
 اإلدارة تتناسب مع تحليل العوامل الكمية.   

رياضية للتحقق من أن حالة القرار تقع ضمن مضامين علم اإلدارة ، يتم بناء النموذج  الفعلي  استخدام النماذج ال   - 3
 ليستخدم لتحديد الكيفية التي يمكن أن يتم على وفقها تحسين الحالة الحقيقية.   

يالت الرياضية  من ميزات  تطبيقات علم اإلدارة هو استخدام الحواسيب  ، ألن المشكالت اإلدارية المعقدة ، والتحل   - 4
 المعقدة تتطلب استخدام الحواسيب   ومن بعض اساليب علم اإلدارة  :   

 التنبؤ الرياضي ( الكمي ) :  يساعد على الكشف عن  التخطيط المناسب للعملية التخطيطية .   .1

 .. ؟  وكيف  نماذج المخزون : تساعد في السيطرة على المخزون عن طريق األساليب الرياضية ، متى يتم طلب المنتج .2

 نظرية صفوف االنتظار : تنظيم انتظار الزبائن للتقليل من وقت انتظار الزبون .    .3

 البرمجة الخطية  : للحصول على أعلى قيمة ممكنة للعوائد وأدنى قيمة ممكنة للتكاليف  .  .4

نمت بحوث العمليات وتطورت مباشرة من خالل جماعات الحرب العالمية الثانية ، وكان يطلق عليها اسم   (  فرق بحوث          
) ، يتألف  مدخل بحوث     Larry M. Austin et al , 1985العمليات  ) ، ففي بريطانيا وأمريكا وجدت هذه الفرق(    

 طبيقات األساليب الكمية األخرى لحل المشكالت اإلدارية.   العمليات من بناء النماذج الرياضية ، وت
   

 ثانيا : المدرسة الموقفية أو الشرطية لإلدارة.             

ال توجد طريقة واحدة أفضل أو أحسن إلدارة الناس ، أو تصلح للعمل    ه الموقفي لإلدارة على فرضية ( أن   يركز المدخل       
ظروف الموقف  )    سات تعتمد على الظروف الحالية أوالمدير من مماره  في كل الحاالت، )  أو بتعبير آخر ( أن ما يقوم ب 

  ) ،J. Fred Weston et al , 2007 : 253  ل المنظمات وقياداتها  ) ، وتم اشتقاق النظرية الموقفية من دراسة هياك
، وقد طور علماء النفس تفسيرات حول نمط القيادة التي تعمل جيدا في موقف معين ، والمسألة نفسها بالنسبة للهياكل ،  

 Andrew . Jإذ أن الهياكل تختلف في أفضلية عملها طبقا لالختالف في البيئات التي تعمل فيها ، ( راجع بهذا الصدد   
. Dubrin , 2012 : 27      مثال ( إذا ما ظهرت متغيرات في هذا  ( إذا .. فإن)    )  ، تشدد النظرية الموقفية على العالقة ،

يحتمل أن يتخذ مثل هذا اإلجراء  ) ، يحاول المدخل الموقفي بصفة عامة تحديد الظروف أو المواقف    الموقف فإن المدير
) ، تتميز     Bittle , 1964 : 126التي توفر فرص النجاح للطرائق المتنوعة التي يستخدمها في مثل هذه المواقف  ( ،  

موقف معين ، وهي مدخل مرن  راءات اإلدارية المناسبة  لالمدرسة الموقفية بأنها المدرسة التي تعتمد كل المداخل  واإلج
ليست بالضرورة  ها  إن اإلدارات ذات الخبرة تعرف أنالمدير باالعتماد على تشكيلة من النظريات والخبرات ، لذلك ف  هيستخدم 

تجريب  الكثير من خيارات التقويم التي تسهم في حل    هم يعلالطريقة في مواقف مختلفة ، بل  أن يستجيب الناس بنفس  
ال توجد طريقة واحدة لإلدارة ، وإنما على  ه  المشكلة أو االستجابة لمتطلبات الموقف  ،  تفترض النظرية الشرطية أن
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دارة الجماعة  المدير أن يحدد المدخل اإلداري األكثر فاعلية ضمن موقف معين ، مثال إدارة الجماعة في التعليم تختلف عن إ
.    في المصنع ،   تعتمد النظرية الموقفية ( أو الشرطية ) بشكل كبير على خبرات وأحكام المدير في بيئة تنظيمية محددة

وتظهر قوة النظرية الموقفية في تشجيعها المديرين على اختبار االختالف الشخصي في الموقف قبل تقرير استراتيجية  
  ومواقف تدعو إلى العمل وفقا للمدخل الموقفي أو الشرطي  العمل المطلوبة ، هناك ظروف 

    )29  -Certo & Certo , 2012 : 28      (  وهي  : -               
                                                                                

    فعال  واقعة  وكأنها   التنظيمية  الحاالت  تصور      .. 

       .  إختيار التكتيكات اإلدارية األنسب لهده الحاالت 

      .التنفيذ الكفوء  لتلك التكتيكات 
   

 ) مخططا بوجهة النظر الشرطية..    10 يعرض شكل  (          

         

   ) وجهة النظر الشرطية   ١٠شكل (                           
          المبحث الرابع                                                                       

 النظريات الحديثة   

  (  systems   Management Theory     ( نظرية إدارة النظم  أوال:             
  ( Krietner , 2009 : 35 - 45 ) ، (  Ellen A. Benowwitz, 2001: 20 - 21)  )                

مجموعة من العناصر أو األجزاء    ه علم اإلدارة ، ويعرف النظام بأن تمتلك نظرية ادارة النظم تأثير جوهري على         
) ، تنظر النظريات الكالسيكية      Krietner , 2009 :44التي تتبادل العالقة واالعتمادية من أجل تحقيق هدف مشترك   (

إلى المنظمة من خالل أجزائها ، وتفترض (  أن الكل يساوي مجموع األجزاء ) ، أما نظرية النظام فإنها تنظر إلى المنظمة  
فإن اإلدارة    ه أكبر من مجموع األجزاء ) ، وعلي  ل وضع االشياء سوية أي من خالل الكل ، وتفترض ( أن الكلمن خال

تؤثر وتتأثر بالكثير من المتغيرات التنظيمية والبيئية ، ويعرض تفكير النظم المنظمة بصفتها تنظيم لنشاطات المنظمة  
) ،     11كما موضحة في الشكل (  )  Nigel   Andrews،  2004  (  والكشف عن كيفية تفاعلها بعضها مع البعض اآلخر

 ظهر العالقة التبادلية بين المنظمة وبيئتها ، وفقا لتسلسل وتتابع عناصر النظام اآلتية ..   الذي ي
 المدخالت : المواد  و الموارد البشرية.      - 1

 العمليات التحويلية : العمليات التقنية واإلدارية.      - 2

 : السلع والخدمات.     المخرجات  - 3
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 التغذية المرتدة : ردود الفعل من قبل البيئة .      - 4

تتضمن المدخالت في المنظمة الموارد التنظيمية مثل (  المواد ، األموال ، التكنولوجيات ، واألشخاص ) ، تذهب       
التخطيط ، التنظيم ، التحفيز ، والرقابة لكي     --المدخالت إلى العمليات التحويلية بعد أعادة العملية اإلدارية المتعلقة بها  

، اما المخرجات من السلع والخدمات فينبغي أن تصمم لتعزيز جودة نوعية     --تستجيب إلى أهداف المنظمة النهائية  
  الحياة ، أو االنتاجية للزبون والمستهلك ، وتتضمن التغذية العكسية التزام الزبون أو المستهلك باستخدام المنتجات ، 

   االطار العام لنظرية النظم تطبق على جميع برامج وأقسام المنظمات بصفة عامة.   

                                          المنظمة بصفتها نظام  

   

  ) المنظمة بصفتها نظام   ١١ل  ( شك                                
  

 هناك مجموعة من المصطلحات المهمة تتضمنها نظرية النظم  هي:       

  الداخلية مكوناتها على  كثيرا تعتمد  أي ، بيئتها  مع قليال  المنظمة  تتفاعل  أن فيعني:  المغلق النظام    . 

       .النظام المفتوح : ويعني تبادل المنظمة التفاعل واالعتمادية مع البيئة 

     . النظم الفرعية : وهي أجزاء من النظام  األكبر أو المنظمة 

   التالشي : يميل النظام دائما إلى التهالك واالنهيار في أي وقت      . 

  ه أجزائ أكبر من مجموع هو التداؤبية : قدرة النظام على  أن يحقق ما    . 

 : وهي مجال الدراسة المعتمد على   )  general systems theoryنظرية النظم العامة  (    
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)  .    : Krietner , 2009  45  العالقة واالعتمادية(    هشئ هوجزء من شئ أكبر ، يتبادل معفرضية (  أن كل  
الكل  تحقيق  من أجل    يجب أن تعرف األجزاء والعالقة فيما بينها  ه) فإن  Von Bertalanffyوطبقا لوجهة نظر  (  

) ، تنظر نظرية النظم العامة إلى المنظمات وكأنها نظم مفتوحة ، ألن   Scott) Adams,  1996(     ،  المنظم  
 بقاء هذه المنظمات يعتمد على التفاعل مع البيئة المحيطة ،    

  التوجهات الحديثة في تفكير النظم..    

    -:   تركزت التوجهات الجديدة لتفكير النظم على فكرتين هما          

 األولى : التعلم التنظيمي وإدارة المعرفة ..     

بالحياة والتفكير ، وهي مثل العقل البشري تعتمد               يصور منظور التعلم التنظيمي المنظمة وكأنها نظام مفتوح ، تتصف 
يتعلم   مثلما  تتعلم من خبراتها  المنظمة  وباختصار فإن   ، المتكررة  البيئية  للظروف  تبعا  للتكيف  العكسية  التغذية  معلومات 

تمارس عمليات عقلية معقدة ، مثل التوقع ، واالدراك ، والتصور ، وحل المشكالت ، والتذكر .    اإلنسان تماما ، ألن المنظمة
إدارة   يساعد برنامج   ، المنظمة وخارجها  داخل  من  القيمة  االفكار  استراتيجية تحدد وتكتشف  التعلم مبادرة  عندما يصبح 

  القرار   بعملية صنع    المعرفة  في اكتشاف الكثير عن  إدارة المعرفة ، وكيفية ارتباطها
                )Detschman , 1992 : 136  Alan  ( .   

 CHAOS THEORY AND COMPLEX ADAPTIVEالمعقدة (    والنظم المتكيفة    ,الثاني : نظرية الفوضى  
SYSTEMS     ( النظم تتأثر بالتغذية العكسية  ) تتضح الفكرة المشتركة بين نظرية الفوضى والتعلم التنظيمي في أن : (

من    ه وضى الحديثة ، والذي مفاده (  أن ) أألساس لنظرية الف   Edward Lorenz & James Kork، وقد وضع  (  
 -   152بنظم الطقس ، وانتهاءا باسواق المنظمة (  الممكن اكتشاف أنماط السلوك التي تبدو عشوائية من كل شئ ، بدءا  

151    :4002  ,  Jonathan Gosling and Henry Mintzberg   (    ) فضال عن وجود فكرة جديرة باالهتمام  هي ،
أن كل النظم المعقدة لها حياتها الخاصة ، وقواعدها الخاصة ) ، والتحديات في هذا الحقل الجديد من الدراسة تعرف بنظرية  

كيف يسهم مدخل النظم في فهم    القواعد لنظام الفوضى القائم .   ) ، وهذه تساعد على اكتشاف نظم المتكيفة المعقدة  ال(  
اإلدارة  ؟ يصور الباحثون المنظمة على أنها ( كيان يتكون من العوامل التي تتبادل االعتمادية ومن هذه العوامل الجماعات  

  ، التفاعل ، األهداف ، المواقف ، السلطة ) ،   ، االتجاهات ، المحفزات ، الهيكل الرسمي 
  )2000   ،Charles F. Kettering      في جوانب المنظمة المختلفة ،  ) ، بمعنى آخر أن المدير إذا نسق نشاطات العمل
يضمن أن كل هذه األجزاء سوف تعمل سوية،  بما يمكن  من إنجاز أهداف المنظمة ، فضال عما سبق ذكره فأن مدخل    هفأن

النظم يشير إلى أن القرارات واإلجراءات التي تتخذ في مجال تنظيمي معين  سوف تؤثر في المجاالت التنظيمية األخرى ،  
مدخالت بالكمية والجودة المطلوبة ، فإن إدارة االنتاج آل تستطيع أن تؤدي  على سبيل المثال عندما ال توفر إدارة الشراء ال

البيئة في   تعتمد على  وإنما  ذاتيا،   أن تكتفي  النظم أن المنظمات ال تستطيع  ، ويفترض منهج  المطلوب  بالشكل  عملها 
لى قيد الحياة إذا تجاهلت بعض  مدخالتها األساسية ، وعلى المنافذ التي تمتص المخرجات ، وال يمكن للمنظمة أن تبقى ع

     )العوامل المهمة التي تعتمد عليها  مثل (  االنظمة الحكومية ، عالقات المجهز ، المنظمات الخارجية المتنوعة 
)37  -Robbins . S.P , 2009 , 36     ( . 

 إن موضوع الجودة الشاملة هو موضوع آخر يتخلل الفكر الحديث  ثانيا  : إدارة الجودة الشاملة  :     

لإلدارة  ، تترتبط  حركة الجودة بقوة مع الشركات اليابانية ، لكن هذه االفكار ظهرت جزئيا نتيجة للتأثير االمريكي بعد       
الجودة) ، كان قد تم    المعروف باألب الروحي  لحركة    W. Edwards Demingالحرب العالمية الثانية ، أفكار   (  

االستخفاف بها في الواليات المتدة األمريكية ، إال أن اليابان قد احتضن هذه النظريات وعدلها لتساعد على إعادة بناء  
، حققت الشركات      Samuel Greengard,    7991:    05  -  59  الصناعية في المستوى العالمي  صناعاتهم لتضاهي القوة  

اليابانية  اختالفا كبيرا عن النموذج األمريكي  ، عن طريق التحول التدريجي من المدخل المعتمد على  الفحص  للرقابة  
  على الجودة إلى المدخل الذي يشدد على إشراك العاملين وعلى تجنب مشكالت الجودة   
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    )86  -  57    :4991    ,Mauro F. Guillen   لثمانينات وحتى عقد التسعينات ، ركزت إدارة الجودة  ) ، خالل عقد ا
الشاملة على إدارة المنظمة بصفتها الكلية لتسليم الجودة للزبائن ، ومن ثم انتقلت إلى الواجهة لمساعدة المديرين في  

ة ، وعلى  أمريكا على التعامل مع المنافسة العالمية ، يؤكد المدخل على قيم الجودة في كل النشاطات من داخل الشرك
العمال المشاركين بشكل مباشر في العملية ، هناك أربعة عناصر مهمة في إدارة الجودة هي ( إشراك أو احتواء العاملين  

ويعبر     ) ،    Richard L . Daft  ,  0102:    94(     ، التركيز على الزبون ، المقارنة المرجعية ، والتحسين المستمر  )   
عنها أيضا  بالفلسفة  التي تنص على وحدة االلتزام بالجودة في كل مجاالت المنظمة ، لتعزيز ثقافة المنظمة في االستجابة  

توصف إدارة الجودة الشاملة  أيضا بأنها مفهوم    ) .     Ellen benowitz , 2001 : 179لمناظير الزبون نحو الجودة (   
وتهدف إلى التحسين المستمر لألداء عن طريق التركيز على الزبون فضال عن حاجات    شامل يقود المنظمة ويشغلها  ،

نحو تقديم الجودة الشاملة للزبون ،  يستخلص مما    هدارة الشاملة للمنظمة والتي تتوج جميع أصحاب المصالح ، إنها اإل
 سبق ذكره أن  نظرية الجودة تعتمد  المكونات اآلتية ..   

   .   رة األولىتحقيق الجودة من الم  .1

   .   التركيز على الزبون .2

   المدخل االستراتجي للتحسين   .  .3

 .   تشجيع االحترام المتبادل وفريق العمل .4

 .  إشراك أو احتواء العاملين .5

   .  المقارنة المرجعية  .6

   فضال عن مرتكزات أخرى منها..             

   (    عملية  كل  أي  ،)    والمجهزين  الزبائن (     من  معقدة   عالقات  أساس  على  المنظمة  تتركب:    التنظيمي  التركيب
     ،)   واحد  آن في  وزبون مجهز 

 أهداف   في  األولى  االسبقية   هي   الزبون   متطلبات   إلى   تستجيب  التي   والخدمات  المنتجات   جودة                          
   المنظمة ، واألساس في البقاء والنمو . 

  تحسينها على  باستمرار  والعمل   والخارجية الداخلية المتطلبات تشخيص :  الخدمات و  للسلع المستمر  التحسين  .   

    تطوير الثقة و االنفتاح  : تبادل الثقة بين كل المستويات الوظيفية للمنظمة ، عن طريق مشاركة العاملين في القرار
   لتجنب مشكالت الجودة . 

 الكايزن     )Kaizen   : (    اص المدخل الذي يستخدم للتحسين المتدرج ، لألشخ  أو مدخل التحسين المستمر ، وهو
مدخل آخر للتحسين هو مدخل التحسين الجذري ،  ويعرف أيضا  (  بمدخل إعادة الهندسة    هقابلوالمنتجات والعمليات  . ي

Reengineering approach       ، (    من أجل أن يكون تحسين الجودة فعاال ، يجب أن تساند إدارة الجودة الشاملة
ة ،  توسع إدارة الجودة الشاملة من  في كل مستويات الشركة ، من اإلدارة العليا وحتى المستويات الدنيا والتشغيلي 

مفهوم الجودة ليشمل كل المنظمة ،  بما في ذلك االنتاج ، والتسويق ، والمالية ، ونظم المعلومات ، تبدأ عملية الجودة  
،     الشاملة من االصغاء  إلى حاجات ورغبات الزبون ،  ومن ثم تسويق السلع والخدمات التي تتكافأ مع رغبات الزبون 

صلة بعمل الشركة ،    ه ن أي شخص من داخل وخارج الشركة لإدارة الجودة الشاملة من تعريف الزبون ليتضم توسع  
تركز فلسفة الجودة الشاملة على فريق العمل ، زيادة رضا الزبون ، وخفض الكلفة ، تنفذ المنظمة إدارة الجودة الشاملة  
عن طريق تشجيع المديرين والعاملين للتعاون عبر أقسامهم ووظائفهم  ، فضال عن الزبائن والمجهزين ، لتحديد مجاالت  

صغيرة ، تدرب وتمكن فرق العمل لصنع القرارات التي تساعد المنظمة على بلوغ معايير الجودة  التحسين ، مهما كانت  
فإن إدارة الجودة    ه ام المتخصصة لكل العاملين ، وعليالعالية ، تحول المنظمة مسئولية الرقابة على الجودة من االقس

ال مركزية الرقابة  ، يترتب على البرنامج الفعال  الشاملة تعني التحول من المداخل البيروقراطية للرقابة  إلى مداخل  
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المبيعات   على  العالي  العائد   ، المخفضة  الكلفة   ) وتتضمن  مادية  منافع  منها   ، متعددة  منافع  الشاملة  الجودة  إلدارة 
اع  واالستثمار ، تحسين الوصول إلى االسواق العالمية ، أعلى مستويات االحتفاظ بالزبون ، أقصر وقت لتطوير االبد

الجديد ، والسمعة بصفتها جودة الشركة   ) ، قليل من الشركات يستخدم إدارة الجودة الشاملة ، ألنها تحتاج إلى الكثير  
من الوقت ، والجهود واألموال ، ومع ذلك فإن الشركات التي تمتلك الموارد الضرورية تستطيع أن  تحصل على الميزات  

 ارة الجودة الشاملة .    التنافسية لصناعاتها من خالل تنفيذ إد

                                                               ) 081  :0102  , Ellen A. Benowwitz   (   

 ثالثا : االتجاهات الحديثة لإلدارة   .   

العامل بحاجة إلى التغيير باستمرار ، يمتلك االشخاص  وإن  تفترض المداخل الحديثة لإلدارة أن اإلنسان معقد ومتغير ،          
مدى واسع من المواهب والقدرات التي تسهم في تطوير المنظمة والمدير ، لذا يمكن االستجابة لألشخاص العاملين في  

فأن النقاط  الرئيسة التي ينبغي    هالستراتيجيات اإلدارية ، وعليالفرص و ا المنظمة عن طريق  تشكيلة متنوعة من  
 االهتمام بها  في القرن الواحد والعشرين هي ..    

  االلتزام باالستجابة التامة لحاجات الزبون في الوقت بالتركيز على إدارة الجودة وعملية التحسين المستمر..   .1

التأثيرات الدراماتيكية لالقتصاد العالمي على المنظمة ، وفرص التعلم من التجارب الجديدة في المستوى العالمي   .2
 ..   

كثر أهمية ، سواء بااللتزام بضمان متطلبات حياة العاملين ،  موجوداتها  األ  ها في  أن تعيد المنظمة استثمار  .3
  وعدم حاجتهم للعمل خارج المنظمة. 

   يجب أن يكون المديرين هم األفضل في مسئولياتهم القيادية من أجل إنجاز أدوار متعددة و مختلفة  .. .4
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 األسئلة..                                      

 القسم األول : اختار الجواب الصحيح لكل سؤال مما يأتي ..          

 ) .       -----------تشكل دراسات الهاورثون قاعدة مهمة للمداخل(  - 1

 لكمية  )   ا - ٤اإلدارية ،  - ٣العالقات ااإلنسانية ،  - ٢الكالسيكية ،  -  ١(                 

 أي من العبارات التالية ال تعكس بدقة خصائص النظرية الموقفية...    - 2

      .  المشكالت وحل  لتحليل  محاولة  في  السابقة النظريات  كل  من  االستفادة المديرين على  يتعين  - 1

     .  العلمية اإلدارة هي   البداية من  المشكالت جميع   لمعالجة  طريقة  أفضل  - 2
 النظرية الموقفية تكاملية بطبيعتها   - 3

  يتعين على اإلدارة أن تكون مرنة في النظر إلى البدائل ،   - 4
  ) .    المشكالت  ومالحقة   تجديد  عند  المراكز  مراجعة  5

 ..    هو   المنتج  جودة  تحسين  في   فاعلية األكثر  االسلوب  فأن  الحركة سريعة بيئة  في   - 3

 (  الكايزن ، البيروقراطية ، إعادة هندسة األعمال ، علم اإلدارة. )                  

أفضل  طريقة لمعالجة جميع المشكالت من البداية هي     -  ٢العالقات االنسانية ،     -  ١(    األجوبة:    

       إعادة هندسة األعمال. )    -  ٣اإلدارة العلمية ،  

 أجب بكلمة أو كلمتين عن كل سؤال مما يأتي..    القسم الثاني :     

 ماهو هدف النظريات الكالسيكية ؟    - 1

 نظيمية تركز اإلدارة العلمية ؟   على أي المستويات الت - 2

 ) ؟     Zمن هو العالم اإلداري الذي وضع نظرية (    - 3

 بماذا تعرف االتجاهات الحديثة لإلدارة اإلنسان ؟      - 4

 ) لإلدارة ؟     Xبماذا يتصف منهج  (  - 5

  أوشي ،    Ouchi:    -   3المستويات التنفيذية ،  -   2 تعظيم كفاءة األداء ،   -  1األجوبة (  : 

  السلبية أو التشاؤمية)    -  5معقد ومتغير ،    - 5
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 أجب باختصار عن كل سؤال مما يأتي..     القسم الثالث  :    

 وضح أهم النقاط التي تعتمدها نظرية إدارة الجودة الشاملة..       - 1

   ) . Zاشرح باختصار التصور العام لنظرية  (  - 2

 .     )  Y، و   Xوضح الفرق بين نظريتي (  - 3

 صف هرم ( ماسلو ) للحاجات.     - 4

 بين كيف توصل ( التون مايو ) إلى المبادئ األساسية للنظرية االنسانية.     - 5

 القسم الرابع : أكتب مقالة ال تقل عن صفحة واحدة عن كل سؤال مما يأتي..        

     .)   هبذاتنجاح اإلدارة في موقف معين   ناقش العبارة اآلتية ( تشير النظرية الموقفية إلى - 1

   ..   ناقش العبارة )   مزيج من المنظور األمريكي والياباني لإلدارة    Z( نظرية - 2

 ..     يقل عن صفحة أسباب التطور الذي شمل النظريات اإلدارية   اشرح بما ال - 3
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 الفصل الثالث                                       

                                           البيئة اإلدارية والتغيير التنظيمي                          

managerial environment & organizational change )                          (  

                  
    المبحث األول                                  

    )  managerial environmentاالدارية (  البيئة                               
          

وتؤثر  هذه العوامل       -داخل المنظمة وخارجها     -اإلدارية من مجموعة من العوامل المتغيرة باستمرار تتكون البيئة        
، إذا غير كبار الزبائن أعمالهم   ه في عمليات المنظمة ، مثال عند ظهور منافس جديد في السوق فإن البيئة اإلدارية تتأثر ب

إلى أخرى فإن المديرين سوف يشعرون بذلك ، إذا ما دخلت تكنولوجيا جديدة لألعمال فإن البيئة  اإلدارية سوف تعدل ،  
فضال عن ضرورة مراقبة المديرين المستمرة لبيئاتهم ، ومطلوب منهم  رصد أي تغيير يظهر في البيئة ، ألن التغيير في  

سوف يؤثر في قراراتهم وأعمالهم اليومية ، مثال التغيير نحو تجزئة أكبر في السوق الناضجة ، فإن هذا يدعو إلى  النهاية  
  مراجعة شاملة لكل أعمال وعمليات المنظمة ،           

    يهدف الفصل إلى تعريف  الطالب بما يأتي ..      

   تحديد البيئات التي تؤثر في المنظمات..  .1

   الخارجية التي تؤثر في أدوار المدير.. فهم العوامل  .2

   تفسير العوامل الداخلية التي تؤثر في الواجبات اإلدارية..  .3

       تعلم األسباب التي تدعو إلى تكيف المنظمة تبعا للبيئة..  .4

 أوال : مفهوم البيئة اإلدارية وأنواعها ..    

يشار إلى بيئة المنظمة بأنها القوى أو االحداث التي تتبادل التأثير مع المنظمة من    مفهوم البيئة اإلدارية:    - 1
 داخلها أو خارجها ، وتعرف أيضا بأنها ( كل العوامل وثيقة الصلة في أي منظمة لوحدها أو بالمنظمات بصفة عامة )  

  )( Dill , 1998    كل العناصر خارج المنظمة و ) التي لديها تأثير محتمل على المنظمة ، وتتضمن  ، تم تعريفها أيضا  بأنها
) ، وركز البعض على األبعاد     Dafit , 2010 : 64-  66: المنافسون ، الموارد ، التكنولوجيا ، الظروف االقتصادية ) (   

الثقافية للبيئة وعدها المرتكزات األساسية لبيئة النظمة ، (  فالبيئة تتشكل من األبعاد الثقافية المهمة في البيئة والتي تؤدي  
يمكن    ه ، وعلي  )   Warren , Rose , and Burgunder , 1979(   كرية ، والقيم السياسية والمهنيةدورا في المجاالت الف

( القوى واألحداث التي تقع خارج  حدود المنظمة ولها تأثير محتمل عليها  ،    بيئة المنظمة بأنه صف البيئة اإلدارية أو  و
ويقصد بحدود المنظمة بأنها الفواصل الوهمية بين ما هو داخل المنظمة ( أي تحت السيطرة المباشرة لإلدارة ) وما هو  

للمنظمة ) ،  وتعرف أيضا (  مجموعة  من  العوامل التي تؤثر مباشرة في    خارجها أي يقع ( خارج السيطرة اإلدارية 
) ، وتم تعريفها  أيضا بمجموعة من العوامل    J. C. Short et al , 2007(  واستجاباتها ،  الشركة وإجراءاتها التنافسية  

والقوى والظروف من داخل وخارج المنظمة والتي تؤثر في سلوك المنظمة ، ويقصد بها أيضا   مجموعة من االعناصر  
  التي تتبادل التفاعل والتأثير بعضها مع البعض اآلخر ، وتؤثر بالمقابل في المنظمة ، وهذه العوامل  تتغير باستمرار ، و 

التغييرات لهذه  التكيف  إلى  يدعو  مما  الصناعات  بعض  في  التغيير  من  أبطأ  أو  أسرع  هو      ،       بما 
myweb.astate.edu/gguha/.../Global%20Business%20Environment.pdf      
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 يستخلص مما سبق ذكره ما يأتي.             

  .أن البيئة االدارية للمنظمة ، هي بيئة المنظمة التي تتعامل معها اإلدارة   

  .وهي مجموعة من القوى والعوامل واألحداث التي تتفاعل مع المنظمة من خارجها وقد يكون بعضها من داخلها  

  ون بطيئة نسبيا  تتصف هذه القوى والعوامل المؤثرة  في المنظمة بالتغيير والحركية المستمرة ، والتي قد تك
  أو سريعة . 

 .  هذه الحركية غالبا ما تولد فجوة بين الحالة الفعلية للمنظمة و  بيئتها   

 .  مما يدعو إلى التكيف المستمر للمنظمة بما يمكن من االستجابة للتغييرات  البيئية  

استنادا إلى طبيعة البيئة وتأثيراتها من داخل  وخارج  المنظمة  تم تقسيمها إلى بيئتين رئيستين هما ، البيئة   
الداخلية للمنظمة  أو المنظمة ، و البيئة الخارجية ، و بالمقابل فإن البيئة الخارجية هي األخرى تقسم إلى بيئتين  

  )  .   ١٢الخاصة)   كما موضحة قي شكل ( جية هما (  البيئة الخارجية العامة والبيئة الخار
    

 أنواع بيئات المنظمة (  أو البيئة التي تغطيها نشاطات اإلدارة...  )      - 2
 

      ) بيئات المنظمة الثالث       ١٢شكل  (                                         
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وهي القوى واألحداث خارج المنظمة  التي يحتمل    ) :   external environmentالبيئة الخارجية  (     ١  -  ٢

)  ،  تتضمن البيئة العامة للمنظمة نوعين من البيئات هما (   Chuck Williams , 2007 : 70أن تؤثر أو تتأثر بها  ( 

   ) L. J. Bourgeois, 0891:  52(   ة العامة أو غير المباشرة ، ) (  وبيئة المهمة أو المباشرة. ) البيئة الخارجي 

 ٢  - ١  - ١ البيئة الخارجية  الخاصة  (   specific external   environment ) أو البيئة  

: وهي البيئة التي تختص بصناعة معينة أو منظمة معينة وتؤثر    )  Directly interactiveذات التأثير المباشر (  
بشكل مباشر على طريقة إدارة المنظمة ألعمالها اليومية،  وهي مهمة للمنظمة ألنها تؤثر في تفكير العاملين ،  

الموارد البشرية ) : (  كنا دائما نلتزم   ونؤ لشكما يقول نائب المدير العام ( ، وه لومشاعرهم ، وما ينبغي عليهم عم
باالستثمار في رعاية العاملين ، وفي اقامة العالقات بعيدة المدى معهم ، وقد أدى ذلك إلى انخفاض غير مسبوق في  

 SAS Makes the Fortune ‘Hall of“دوران العمل ، وإلى االحتفاظ بالربحية والنجاح المستمرين  ( 
Fame,’” , 2005 ، (   و تعرف أيضا بالبيئة الوسيطة و تؤثر بشكل مباشر في المنظمة ، وتعرف بأنها البيئة التي

تختلف في التكوين والتأثير من منظمة ألخرى ، و تسمى أحيانا ببيئة المهمة ، ومن أمثلتها دخول منافسين جدد في  
  السوق،  

العامة  ٢  -  ١  -  ٢    المباشر    general external environment(       البيئة  غير  التأثير  ذات  أو   )  (

Indirectly interactive    ، وهي البيئة المكونة من االبعاد االقتصادية ، والتكنولوجية ، واالجتماعية الثقافية : (
ي  ؤثر ف والقانونية / السياسية التي تؤثر في المنظمات  بشكل غير مباشر ، التغيير في أي بعد من أبعاد البيئة العامة ي

و تتصف  هذه البيئة بالتأثير من بعيد في المنظمة ، وهي التي تؤثر في جميع المنظمات  النهاية على معظم المنظمات ،  
دون أن يختلف التأثير من منظمة ألخرى ، مثال القوانين والتشريعات الجديدة فهي تؤثر في جميع المنظمات في البلد  

رف بالبيئة ذات قوى التأثير غير المباشر ، وتتضمن البعد الثقافي االجتماعي ،  الواحد أو في العالم بصفة عامة.  وتع
البعد السياسي ، البعد القانوني ، البعد التكنولوجي ، والبعد االقتصادي ، فضال عن بعد التأثير العالمي أو تأثير العولمة  

ات من حيث نوع التأثير إال أنها تختلف من  على المنظمة ، التأثيرات غير المباشرة وإن كانت عامة على جميع المنظم
حيث قوة التأثير من منظمة ألخرى ، فقد يكون تأثير هذه العوامل أو بعضها على منظمة أو أكثر من المنظمات  األخرى  

ديثات  ، بسبب نوع األعمال التي تقوم بها المنظمة ، مثال الشركة التي تعتمد كثيرا على التكنولوجيا تكون أكثر تأثرا بالتح
التكنولوجية ، مقارنة بالشركة األخرى قليلة االعتماد على التكنولوجيا ، وفي جميع األحوال فإن قوى التأثير غير  
السلع والخدمات   الثقافي / االجتماعي مهم أيضا ألنه يحدد  البعد   . المنظمة  تبعا لطبيعة عمل  تبقى مهمة  المباشرة 

 والمعايير التي يقبلها المجتمع ،    

 ا : أبعاد بيئة المنظمة الخارجية ..    ثاني

  . أبعاد البيئة الخارجية العامة  للمنظمة..  ١

 : ه  وغرافية أو السكانية للزبون وقيم يتضمن الخصائص الديم   البعد الثقافي االجتماعي  ..  
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    ) السكانية   أو  الديموغرافية  :  Demograficالخصائص  الصفات    )  مقاييس  لإلنسان  وتعني  المتنوعة 
الخصائص   تصفوللجماعات التي يتكون منها المجتمع  ومن أمثلة هذه الصفات ( العمر ، الجنس ،  الدخل ،  ) وهذه  

   الشخصية المستخدمة في دراسة سلوك الشراء للشخص أو المجتمع ، 

    :تعزى للمعتقدات التي يؤمن بها الناس ، والتي تتشكل على أساسها األنماط المختلفة من السلوك أو المنتجات    القيم
هذا يشكل تأثيرا كبيرا على  ، التغيير في قيم المجتمع ينعكس على اتجاه سلوك االشخاص نحو المنظمة ومنتجاتها ، و

   االعمال ، علما أن جميع القوى المؤثرة في المنظمة تأتي وتذهب.. 

   :المنظمة ،    ه لتشريعية ضمن المجال الذي تعمل ب ويتضمن المؤشرات ا  البعد السياسي والقانوني للبيئة الخارجية
االطراف السياسة تكون أو تؤثر في القوانين ، ومالكي األعمال  يجب أن يلتزموا بهذه القوانين ، السياسات الضريبة ،  
والتشريعات التجارية ، وقوانين الحد األدنى من الرواتب تصف البعض من األمثلة عن المعضالت القانونية والسياسية  

 .    التي تؤثر في طريقة عمل المنظمة

   :يؤثر في العمليات العلمية المستخدمة في تغيير المدخالت  (  الموارد ، العمل   البعد التكنولوجي للبيئة الخارجية
، االموال ) ، إلى مخرجات ( سلع وخدمات  ) ، نجاح الكثير من المنظمات يعتمد على كيفية تشخيص التغييرات في  

ن  تحصل عليها المنظمة هي  التكنولوجيا الخارجية واالستجابة لها ، وعلى سبيل المثال فإن أهم تكنولوجيا ينبغي أ
) ، من خالل هذه االنظمة يستطيع المدير الوصول     MISتكنولوجيا نظم المعلومات ، مثل نظام المعلومات اإلدارية (  

   . ه اعده على إدارة وتشغيل أعمالإلى المعلومات التي يمكن أن تس

   :خاصة الظروف االقتصادية ذات التأثير    يعكس البعد االقتصادي الظروف المالية العالمية    البعد االقتصادي ،
الخاص في المنظمات ، وتتضمن معدالت الفائدة ، التضخم ، معدالت البطالة ، الناتج القومي االجمالي ، وقيمة الدوالر  

و يعرض المناخ االقتصادي المالئم  بصفة عامة فرص النمو في الكثير من        ،      األمريكي مقارنة بالعمالت االخرى
لبلدان ، مثل مبيعات المالبس أو المجوهرات ، والسيارات الجديدة ، ولكن بعض االعمال تنشط في الظروف االقتصادية  ا

ويعود إلى العوامل في البلدان األخرى    البعد العالمي للبيئة:    .  تقليديا االسعار تتحسن خالل فترة االنكماش  .السيئة ،  
كون لها تأثير أيضا على وظائف المدير الرئيسة ( التخطيط ، التنظيم ، التوظيف  والتي تؤثر في المنظمات في بلد ما ، وي

باإلدارة   الحديث  االهتمام  ،  فضال عن  الدولي  أو  الوطني  المجال  إذا كان عمله في  النظر فيما  ، بغض   ( الرقابة   ، و 
 االستراتيجية وما يعني من ضرورة االهتمام بالبيئة الدولية ..    

 أبعاد البيئة الخارجية الخاصة للمنظمة..     - ٢  

تتضمن البيئة الخارجية  الخاصة بصفة عامة  القوى اآلتية (  المالكون ، الزبائن ، المجهزون ، العمال والموظفون ،  
 والنقابات  ) ، اإلدارة مسئولة عن أي من هذه الجماعات / وللتوضيح ..    

  :ية المنظمة والمسئولون عن مراقبة طرائق العائد على االستثمار. وهم المساهمون في ملك المالكون  

 ارة إلشباع حاجات الزبون  : هم من يقوم بشراء واستخدام منتجات وخدمات المنظمة ، وتسعى اإلد الزبائن

   . ه  ورغبات 

   :بهة لمنتجات  هم اللذين يشكلون التحديات للمنظمة من خالل عرض السلع والخدمات البديلة أو المشا المجهزون
   وخدمات المنظمة ، وتعد تحديات المنافسة من المؤثرات الخطرة على اإلدارة ، ويجب التهيؤ لمواجهة تحدياتها. 

   :توفر االشخاص للوظائف المختلفة للمنظمة ، وتمثيل قوة العمل في مجال المشاركة مع اإلدارة.       النقابات 
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     :ولكل منظمة مجتمعها    المجتمع المحلي ، وهو المجتمع المحيط بالمنظمة ويتبادل العالقة والتأثير معها 

هذه القوى المشار إليها في أعاله وإن تشابهت باألسماء فإنها مختلفة من حيث نوع التأثير     .   المحلي الخاص بها

    والمسألة نفسها للقوى األخرى .في المنظمات  ، زبائن الجامعة مثال تختلف عن زبائن المصنع ، 

 .. (  The Internal Environment ) البيئة الداخليةا  ثالث   :  

 وهي مجموعة القوى واألحداث التي تقع داخل حدود   :  لية للمنظمة مفهوم البيئة الداخ - 1

، أو ضمن السيطرة اإلدارية ، أي إمكانية اإلدارة التحكم بها ، فضال عن خضوعها لملكية المنظمة ،  تتكون  المنظمة        
البيئة الداخلية للمنظمة من العناصر من داخل المنظمة ، مثل العاملين الحاليين ، اإلدارة ، وثقافة المنظمة ، التي تحدد  

على المنظمة بصفة شاملة ، والبعض اآلخر منها يؤثر على المدير     سلوك العاملين ، مع أن بعض هذه العناصر  تؤثر
فقط ، ألن فلسفة المدير ، ونمط القيادة تؤثر مباشرة على العاملين ، تقليديا يعطي المدير تعليمات واضحة للعاملين ،  

فلسفة اإلدارية أو نمط القيادة المدير الحديث يعزز من قدرة العاملين على اتخاذ القرارات المتعلقة بهم  ، التغيير في الو
 تقع تحت سيطرة المدير ، وفيما يأتي بعض عناصر البيئة الداخلية للمنظمة..     

 مكونات البيئة الداخلية للمنظمة:     - 2

  ..  ( organizational mission statements   ) بيان  رسالة المنظمة   
تصف رسالة المنظمة الوضع الحالي للمنظمة ، ومبرر وجودها ، إنها تفسر الغرض العام للمنظمة وتتضمن الصفات التي        

تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات ، رسالة المنظمة أكثر من كونها مجرد كلمات ، إنها تكشف عن فلسفة المنظمة ،  
علومات واإللهام ألعضاء المنظمة ، تجيب الئحة الرسالة عن التساؤل (   فضال عن غرضها ، هده الوثيقة هي التي توفر الم

االهداف    مل أعضاء المنظمة سوية إلنجازما هي قيمنا ؟ و ما الذي نعمله حاليا ؟ ) ، توفر الرسالة التركيز الذي يؤطر ع
، إال أن رسالة المنظمة الفعالة    المشتركة.  ولكن ليس بالضرورة أن تكون جميع رسائل المنظمات فعالة بالنسبة  لألعمال

جهود فعالة ، في هذه األيام حيث االهتمام بالجودة في ظل البيئات عالية التنافس ، فإن غرض المنظمة خدمة    إلىتقود  
 حاجات الزبون ، الرسالة الجيدة هي التي تكون دقيقة في تحديد المقاصد اآلتية..    

  الزبائن : االشخاص اللذين يتوجب خدمتهم  . 

 / هالخدمات : ما الذي يتوجب انتاج المنتجات  . 

 الخدمات ولمنتجات ا هالموقع : المكان الذي تنتج ب . 

  (  االفكار ) ينبغي العمل على وفقها .. التي الفلسفة : اي األيديولوجيات 

  .. (  company policies )     سياسات الشركة   
تدور   سياسات الكلية  مثال  وهي ادلة استرشادية  تحكم الكيفية التي تعالج فيها الشركة  بعض حاالتها التنظيمية ، ف                      

حول االحتفاظ بنظم القبول ، المناقشات الصفية ، المتطلبات األساسية واإلعفاءات ، تؤسس الشركات السياسات من أجل توفير  
أدلة يسترشد بها المديرون عند اتخاذ القرارات في الظروف التي يتكرر ظهورها من داخل المنظمة . تشير سياسة الشركة إلى 

 ع رسالتها،   شخصيتها ، ويجب أن تتوافق م

..  ( formal structures  )  الهياكل الرسمية   
هي مخططات تنظيمية تتضمن المهمات واألشخاص ، يحدد الهيكل التنظيمي الكيفية التي تتدفق على أساسها المعلومات من  

(  تحديد الصالحيات   القرار أيداخل المنظمة ، حيث مسئولية االقسام عن النشاطات ، وأينما تقع مسئولية القوة في اتخاذ  
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ظيمي  ، تستخدم بعض الشركات المخطط التنظيمي لتبسيط  إجراءات تحليل هيكلها التن  ليات لكل العاملين في المنظمة)  والمسئو
عرض تصويري للمسارات الرسمية للصالحيات واالتصاالت من داخل المنظمة ، بمعنى آخر    ه، يعرف المخطط التنظيمي بأن

التنظيمي  (عبارة عن رسم تخطيطي يوضح المستويات والوظائف اإلدارية وطرائق االتصال فيما بينها ، وخطوط    أن المخطط
 الصالحية والمسئولية لكل وظيفة ، ) 

  ...  (  organizational cultures ) الثقافات التنظيمية  
عناصرها الرسمية،  إنها تركز على القيم ، والمعتقدات ،  قافة المنظمة إلى جوانبها غير الرسمية أكثر من  ثتعود    

تتجلى  الثقافة  ،    والعادات والتقاليد لألشخاص في المنظمة ، وكيف تتبلور هذه التصورات الفردية لتشكل المعاني المشتركة
ة ، يحمل كل شخص  تقع المعتقدات والقيم في قلب المنظم   ،  من خالل الرموز والطقوس أكثر من الهيكل التنظيمي الرسمي 

  لسلوك اآلخرين     ه، وفي نظرت هضيالت تؤثر في سلوكأفكار وتف
  )Bush 2003, p.156      تظهر أهمية الثقافة جزئيا من الرغبة إلى الفهم والعمل بفاعلية أكثر من خالل المجال غير ، (

  اآلخرين    الرسمي الذي تحدده قيم ومعتقدات التدريسيين ، تساندها اإلدارة وأصحاب المصالح
 Morgan (1997) and ( O’Neill (1994)  (       ) الشكل   يعرض  التنظيمية   ١٣،  الثقافات  أشكال   (   

                                               ونتائجها..   

 
 ) ِاِشكال ونتائج الثقافات التنظيمية       ١٣شكل (                           

تصف ثقافة المنظمة شخصيتها ، ولكل منظمة ثقافتها الخاصة بها ، وتميز الثقافة المنظمة عن غيرها من المنظمات األخرى    
 ، وتشكل االطار الذي يغطي نشاطات  منتسبيها ، تتكون ثقافة المنظمة من أربعة عناصر هي ..    

   ) القيمvalues   عاملين في المنظمة ، مثال الكثير من الكليات تضع قيم عالية  ) : المعتقدات األساسية التي تعرف نجاح ال
وقيم      الكلية بسبب التقاعد مثال .  ةظ بها في الكلية حتى بعد مغادروتحتفلنتاج االستاذ عند النشر في المجالت المهنية ،  

 على الكتابة للنشر .   ه االستاذ تتجلى في قابليت
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    ) البطولةhero    ويقصد بالبطل في المنظمات  الشخص المثالي في تجسيده لصورة المنظمة ، واتجاهاتها ، وقيمها : (
، ويخدم المنظمة بصفته قدوة لعامليها اآلخرين ، البطل أحيانا هو مؤسس المنظمة ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو  

 ير كبير على مجمل عمل المنظمة .   تأث هص يعمل في المنظمة ، ولنتائج عملالمؤسس  ، و إنما أي شخ 

    .. ( rites and rituals  ) الشعائر والطقوس 

هي اجراءات أو احتفاالت تعدها الشركة لتكريم المتميزين من عمالها وموظفيها ، تجمع الجوائز والدعوات وتعرض في        
لتكريم التحفيز  واإللهام لكل العاملين في المنظمة  احتفاالت ربع سنوية ، أو حسب المواعيد التي تحددها اإلدارة ، يعني ا

 لما تبقى من السنة .   

   ) الشبكة االجتماعيةsocial network    هي المعنى الرسمي لالتصاالت من داخل المنظمة ، وتعني الشبكة أحيانا  :(
من خالل الشبكة ما يخص   شجرة الشركة التي تضم  القصص حول حاالت البطولة والفشل في الشركة ، يتعلم العاملون

 ثقافة المنظمة وقيمها ..  

    : التنظيمية الثقافات  البيئة     أنواع  الثقافات مهم للمنظمة ، تضع اإلدارة باالعتبار  عند الفكير في أي من 
ثقافة   بين  الصحيحة  المواءمة  أن  الدراسات  تفترض  المدى،   بعيدة  وأهدافها   المنظمة  استراتيجية  عن  فضال  الخارجية 

)  ١٤افات، كما موضحة  في الشكل (المنظمة واستراتيجيتها من جانب والبيئة من جانب آخر ينتج عنه أربع أنواع من الثق
إلى أي مدى تحتاج البيئة الخارجية للمرونة أو االستقرار،      –، تتأسس هذه األنواع من الثقافات على بعدين هما : األول  

ترتبت على هذه االختالفات أربعة أنواع من   إلى أي مدى يكون التركيز االستراتيجي للمنظمة داخليا أو خارجيا،  –والثاني 
    الثقافات هي   ( التكيف ، االنجاز ، االحتواء أو االشراك ، والتجانس )  

     )  -Paul McDonald et al  , 1992 : 64 76    )  ،  (513  -  105    :2005  ,  Richard L. Daft      (  تتصف ،
بالقيم التي تدعم قدرة الشركة على تفسير وتحويل اإلشارات القادمة من البيئة إلى استجابات سلوكية ، أما    :  ثقافة التكيف
أن  في حين  فهي الثقافة الموجهة بالنتائج ، التي تتصف بقيم التنافسية ، والمبادرة الشخصية ، واالنجاز ،  :  ثقافة االنجاز 

كثيرا بالقيم التي تستجيب إلى حاجات العاملين ، وقيم التعاون والمساواة ،    أو االشراك فهي التي تهتم:    ثقافة االحتواء 
، الثقافة التي قيمها ومكافآتها تتصف بكل من ( المنهجية ، العقالنية ، أو الطريقة المنظمة لعمل    ثقافة التجانسوتعني  

ناجحا ، فضال عن كون المنظمات لديها قيمها  األشياء  ) . كل نوع من  أنواع الثقافات األربعة سابقة الذكر يمكن أن يكون  
الخاصة التي قد تقع في أكثر من واحدة من هذه الثقافات ، يعتمد التوكيد النسبي على القيم الثقافية المتنوعة على  حاجات  

 ا.    البيئة وتركيز المنظمة ، المديرون مسئولون عن غرس القيم الثقافية التي تحتاجها المنظمة لكي تنجح في بيئته
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 ) ثقافات الشركة األربعة   ١٤شكل (     

 .. ( organizational climates  ) المناخ التنظيمي  
ويوصف بالنواتج العرضية لثقافة الشركة ، تتأسس عناصره الرئيسة على اللغة المشتركة في مكان العمل ، ومعنويات   

العاملين ، تشير معنويات العاملين إلى إألجواء اإليجابية أو السلبية ألجواء العمل ، العالقات والتفاعالت اليومية بين  
 العاملين تشير إلى المناخ التنظيمي .   

    ) المواردResources   (  :    ، يعد الناس العاملين في المنظمة ، والمعلومات ، والمرافق ، والبنى التحتية
والمكائن والمعدات ، والمجهزين ، واألموال المتوفرة للمنظمة ، الموراد العامة ألي منظمة  ، ويعد المورد البشري هو  

ومات ، والمكائن والمعدات ، والمواد ، والتجهيزات والمالية فهي موارد  األهم من بين موارد المنظمة األخرى ، أما المعل
واستكمال رسالة المنظمة  ، توافر الموارد وطريقة المدير في    هد المورد البشري على انجاز مهمات ساندة ، أو تساع

 استخدام الموارد البشرية وغير البشرية تؤثر في بيئة المنظمة .  

  : (  managerial philosophies   ) ةالفلسفات اإلداري   
  ، أكد    هشابتوصف فلسفة المنظمة بأنها مجموعة من القيم و المعتقدات الشخصية للمدير  حول الناس والعمل و ما 

   )McGregor   تكون النبوءة التي تتحقق ذاتيا ، يتعامل المديرون المؤمنين بنظرية  (    ) على أن فلسفة المديرX    مع (
) يتعاملون مع العمال بصفتهم    Yالعاملين بصفتهم أطفال بحاجة إلى التوجيه الدائم ، بينما المديرين المؤمنين بنظرية (  

ت اإلدارية لها تأثير الحق على سلوك العاملين رجال ناضجين قادرين على المشاركة في القرارات المتعلقة بعملهم ، الفلسفا
، وتقودهم إلى تحقيق التنبؤات أو االشراقات اإلدارية ، وأخيرا فإن الفلسفة التنظيمية والفلسفة اإلدارية ينبغي أن تتجانس  

  مع بعضها.    
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 رابعا : جوانب أخرى متعلقة بالبيئة.   

 : ( managerial leadership styles  ) ١ - أنماط القيادة اإلدارية 
اإلدارية ، يعني    يعكس عدد الزمالء المشاركين في حل المشكالت أو عملية صنع القرارات في المنظمة ،  نمط القيادة      

والمعرفة ، واالستقاللية ،والمهارات في مجال التمكين من تفويض سلطة صنع القرار للعاملين ، ومنحهم الحرية الكافية ، 
لتي عملهم ، من حسن الحظ أن معظم المنظمات واإلدارات في الوقت الحاضر تتجه نحو المشاركة الفعالة ، وفرق العمل ا 

تكاليف  صحيح فإن تمكين قوة العمل يقود نحو االنتاجية والجودة ، وخفض ال  هتتطلبها إجراءات التمكين . عندما يكون التوجي
، والتزايد في االبداع ، وتحسين خدمات الزبون ، والتزام أكبر من قبل العاملين للمنظمة ، فضال عن تحسن وقت االستجابة 
، ألن القرارات في هده الحالة ال تحتاج إلى الحركة الصاعدة والنازلة عبر الهرم التنظيمي ، يحسن التمكين من مشاعر 

ربا من حل مشكالتهم الواقعية بأنفسهم ، وتقديم القرارات الضرورية المتعلقة بتحسين خدمات  العاملين ألنهم يكونوا أكثر ق 
 الزبون ، والنتيجة فإن التمكين يحسن ويوثق العالقات بين العاملين واإلدارة والمشرفين .  

  ..  ( adapting to environment  ) ٤ -  التكيف مع البيئة 
ئتين الداخلية ستمرارية استجابة المنظمة الفاعلة للتغييرات البيئية ، ألن دور المدير مراقبة وتشكيل البيالعام ا   ه  ويعني بمفهوم       

المتوقعة،  وتحقيق االستجابة السريعة  لها ، يمكن للمديرين من مراقبة البيئة من خالل ( النقاط لتغييرات  لطبقا  والخارجية ،  
) ،  يتم من خالل هذه النقاط جمع المعلومات    boundary spanningالممتدة على حدود المنظمة ، أو نقاط الرصد الحدودي  

تؤثر في مستقبل المنظمة ، التي  التطورات أو التغييرات  الوصول إلى المعلومات من خالل مصادر    حول  ويمكن للمديرين 
 ، الصناعية  االتحادات   ، والحكومية  والتجارية  المهنية  النشرات   ، والمجهزين   الزبائن  من  العكسية  التغذية   : متنوعة 

بيئته الخارجية من خالل كسب التأييد والتصوي ت واستخدام واالتصاالت الشخصية ، ويعمل المدير بشكل فعال للتأثير في 
االعالمية وقناعت   األوساط  الجمهور  رأي  التأثير    هللتأثير على  يظهر   ، نفسها  المنظمة  تكون  التي  الداخلية هي  العناصر   ،

الداخلي للمنظمة طبقا للنشاطات والقرارات من داخلها ، يمكن للمدير أن يجمع المعلومات في ضوء إجراء تقييم لعمليات 
من هذا التحليل الداخلي تحديد الموجودات التنظيمية ، والموارد والمهارات والعمليات التي تعرض  المنظمة الداخلية ، الغرض  

على المنافسين ه  من المنظمة تتميز ب  قوة وضعف المنظمة ، تقاس القوة بالعمليات المحتمل أن تقدم ميزة تنافسية ، اي جانب
تحسين ، يجب أن يتم اختبار المجاالت الرئيسة في المنظمة بدقة  ، في حين أن الضعف يعني مجاالت المنظمة التي تحتاج إلى  

عند إجراء التحليل الداخلي ، المجاالت الرئيسة التي ينبغي أن يغطيها التقييم الداخلي هي : التسويق ، والمالية ، والبحث 
اس احتضانها ومساندتها الميزات ،  تقييم هذه المجاالت يتم على أس  والتطوير ، واإلنتاج ، والقدرات اإلدارية بصفة عامة

    التنافسية في المنظمة . 

                 ) organizational changeالمبحث الثاني :  التغيير التنظيمي  (            

      اوال :  التغيير التنظيمي (عرض عام ) .. 

 مفهوم التغيير التنظيمي ..   – ١  

كثيرة     وهناك أدلة   بالفشل ،     ه قد يواج  ه لنجاح التغيير التنظيمي ، إال أن على الرغم من التحديات التي تدعو إلى الحاجة            
تشير إلى أن المنظمة المرنة ، والقابلة للتكيف ، تمتلك ميزة تنافسية تمكنها من التفوق على المنظمات الجامدة والمستقرة  

من    )  ،    Olaf Passenheim , 2010(  هتمام  القادة في معظم المنظماتلتغيير التنظيمي  مركز اتماما، وكنتيجة لذلك أصبح ا
المهم التمييز بين التغير الحتمى  (  التغير الطبيعي ) وهو الذي يحدث لجميع المنظمات ،  والتغيير الذي يتم عن طريق أعضاء  

بالتغيير المخطط  )      (وهو التغيير المهم ، ويسمى هذا النوع من التغييرارة المنظمة ،  المنظمة ، او التغيير المقصود من قبل إد
، وهو محاولة مقصودة يقوم بها القادة والعاملون ، وتتضمن بعض الطرائق المهمة،  لتحسين أداء الفرق ، واألقسام ، أو  

( المدخل االقتصادي ،     يير التنظيمي هما  المنظمة بصفتها الكلية ،  هناك مدخلين مختلفين جذريا قد تم استخدامها النجاز التغ
  مختلفة عن المدخل اآلخر ،  المدخل التطوير التنظيمي ، )   كل مدخل مقاد بمجموعة من االفتراضات 
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 ) .      ١٥الشكل (   موضحة في    كما      
     

  

 )  مداخل التغيير التنظيمي  ١٥شكل  (                                                    

 في      لناس ، ومن هذه العوامل  التغيير يعود التغيير في موقع العمل إلى أي عامل يمكن أن يؤثر في ا        

وهو  ظاهرة مستمرة مع الوقت ،    ه ينظر إلى التغيير التنظيمي بأن( التكنولوجيا ، الهيكل التنظيمي ، المنافسة ، الموارد،   )   و
  حين ينظر إلى الشئ اآلخر كأنه نتيجة أو ناتج للشئ األول     أي شئ يظهر ثم يتحول إلى شئ آخر ، في  

 )759: , 1994  Ford & Ford(  التنظيمي ب التغيير  ويعرف  بأن ،  التنظيمي  التطوير  (  مجموعة من العلوم   هالعالقة مع 
السلوكية المعتمدة على النظريات ، القبم ، االستراتيجيات ، واالساليب التي تهدف للتغيير المخطط للعمل التنظيمي الذي تم وضعه 

 ) السلوك الوظيفي ألعضاء المنظمة   من أجل تعزيز التطوير الفردي ، وتحسين األداء التنظيمي  من خالل تغيير
   )Porras&Robertson 1992:723    ويعرف التغيير التنظيمي أيضا بأنه ( حالة االنتقال بين الحالة الحالية والحالة ،  (

 .)    هل  هاالتجاه الذي ترغب المنظمة التوجالمستقبلية ، نحو 

    )   1995  ،Cummings, G. Thomas and Huse, F. Edgar       يرى . (   )Hodge, Anthony and Gales (1996 
النظر إلى التغيير  لذا يمكن     أن التغيير التنظيمي يحتاج بشكل رئيس إلى تغيير في الهيكل  ، االشخاص ، والعمليات التنظيمية ،    )

: إعادة هيكلة الموارد والقدرات من أجل زيادة قدرة  المنظمة على تكوين القيمة ، وتحسين العوائد ألصحاب    ه التنظيمي  بأن
المصالح ، ) .. وهذا يكشف عن الغاية من التغيير التنظيمي  هي  الكشف عن طريقة جديدة ، او تحسين الطريقة الحالية  

المنظمة   مركز  تحسين  في  والقدرات  الموارد  جديدة  الستخدام  واجراءات  قواعد  بتقديم  التنظيمي  التغيير  يهتم   .. البيئة  في 
      للحصول على المدخالت ، أو التعامل مع الزبائن .. 

يستخلص مما سبق ذكره أن  التغيير التنظيمي يتضمن إعادة هيكلة كل من الموارد البشرية ، الموارد الوظيفية ، األمكانات     
نظيمية  ، ويستهدف من إعادة الهيكلة  تحسين أداء القوى سابقة الذكر ، وتتضمن  اعادة الهيكلة  التكنولوجية ، والقدرات الت

الموارد   ( النظم واالجراءات ) ، و  الموارد  الوظيفية  الثقافة ، )   التعليم ،  التدريب ،   ) البشرية  :  إعادة هيكلة الموارد  
تمكي في  تسهم  التي  التكنولوجيات  اكتساب  النشاطات  التكنولوجية  هيكلة  واعادة   ، الجديدة  الفرص  اكتساب  من  المنظمة  ن 

التنظيمية ، والقدرات التنظيمية ، واعادة هيكلة العالقات بين االشخاص والوظائف في المنظمة بما يزيد من قدرتها على تكوين  
بدال من التغيير في المستوى التنظيمي     القيمة  . يؤدي التغيير المفيد للمنظمة  إلى تغيير في مستوى الفرد ، والجماعة الصغيرة 

، فقد أظهرت أحد الدراسات (  أن االشخاص يركزون االهتمام أكثر على النتائج  ، بدال من إثارة المشكالت فيما بينهم  ، وعلى  
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ن النظر  ) ، يمك  Alan H. Frohman,    7991:    93الممارسات الشخصية للعاملين بدال من التركيز على ممارسات الجماعة(    
تغييرا في الطرائق األساسية التي تعمل على أساسها المنظمة ، ومثل ذلك ( االنتقال    هغيير في المستوى التنظيمي ، بصفتإلى الت

من  الوحدة التنظيمية الحكومية إلى المنظمة التنافسية ، )    يتضمن مفهوم إدارة التغيير خمسة مكونات هي : (  نموذج  
غيير في مستوى االشخاص بدال من التغيير التنظيمي ، مقاومة التغيير ، الحصول على المساندة للتغيير ،  عملية التغيير ، الت

)  ، تساعد هذه المكونات  إدارة التغيير  على التأثير   six sigmaإحداث التغيير المخطط )  من خالل اسلوب الحيود الستة  (  
) ، تستخدم طريقتان        Andrew W J. DuBrin  ,    9002:    392األخرى (  في الحالة التي يجري عليها التغيير  والحاالت  

(  الطريقة التي تصف المنظمة بسفينة كبيرة في  وسط بحر هادئ ، والطريقة التي تنظر إلى     لوصف عملية التغيير هما  
)    Reuters Limited , 2006 : 1A     الكبيرة (  هتنقطع أمواج   المنظمة وكأنها طوافة صغيرة تبحر في نهر مضطرب ال

فإن التغيير الناجح يمكن أن يكون مخططا ، ويتطلب ذلك فك التجميد للحالة الراهنة ، ومن ثم االنتقال إلى حالة جديدة    ه،وعلي
 ، ثم إعادة التجميد لعودة الحالة لالستقرار ، وتوصف الحالة الراهنة بالتوازن الحركي أو غير المستقر ،  

  . ( Stephn P . Robins & Marry Couter , 2012 : 153 )   وبهذا يصبح مغادرة هذه الحالة أمر ضروري   

 نظريات تفسير التغيير التنظيمي ومصادره ..       –  2

 األول : نظريات تفسير التغيير التنظيمي..             

) بعض  النظريات التي   تفسر ظاهرة  التغيير     Van de Ven and Poole (1995    قدم  (         

 - : التنظيمي    

النظرية الغائية : تعتقد أن التغيير التنظيمي عبارة عن محاولة النجاز الحالة الفكرية من خالل العملية المستمرة لوضع     - 1
 األهداف ، وتنفيذها ، وتقويمها وإعادة هيكلتها  ،    

نظرية دورة الحياة  : وترى أن المنظمة عبارة عن كيان يعتمد على البيئة الخارجية ، في ضوء  الدورة المتكونة من     - 2
 ( الوالدة ، النمو ، النضوج ، واالنحدار)  ،    

السيطرة  والنظرية الجدلية  : تفترض أن المنظمة تشبه المجتمع متعدد الثقافات  ذات القيم المختلفة ، يحاول بعضها    - 3
 على البعض اآلخر ، القيم التنظيمية الجديدة تنتج عن التغيير التنظيمي.    

 الثاني  : مصادر التغيير التنظيمي        

الكثير من األحداث التي تسبب لها العرقلة ،     هنحو المستقبل تواج  هسبق ذكره  فإن المنظمة وهي تتوج   فضال عما        
، نتيجة لتأثيرات العوامل  ية  حقيقة تنظيم   ه إلى التغيير بصفتوينظر    د كل هذه االحداث نحو التغيير، ووصعوبة توقع المستقبل ، تق

) ، ،تشكل هذه العوامل مصادر      R. M. Hodgetts and F. Luthans1994,    والخارجية التي تواجهها المنظمة (الداخلية  
ا الخارجية كل من ( موقع  التنظيمي،  وتتضمن القوى  التشريعات والقوانين  للتغيير   ، التكنولوجيا   ، لسوق أو مركز السوق 

الحكومية ، العوامل االقتصادية  ) ، أما القوى  الداخلية الدافعة للتغيير فتتضمن كل من ( استراتيجية الشركة ، قوة العمل  ،  
المصادر في ضوء ما     ههذ   )  ،  ويكن توضيح  Olaf Passenheim , 2010  عدات ، اتجاهات العاملين) (التكنولوجيا والم

 يأتي   ..   
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   )المصادر الخارجية أو قوى البيئة الخارجيةThe external environment       تدعو تأثيرات عوامل البيئة الخارجية : (
) المنظمة إلى تبني التغيير    ه قتصادية  ، حاجات الزبون ورغباتكل من ( السياسية ، واالجتماعية ، والتكنولوجية ، واال

  التنظيمي .

  )  المصادر الداخلية أو قوى البيئة الداخليةThe internal environment    بب في الحاجة  ) : وهي القوى التي تتس
إلى التغيير التنظيمي ، وهي كل من (  سياسات إدارة المنظمة ، وأنماطها ، ونظمها ، وإجراءاتها ، فضال عن اتجاهات  

  ) ..  ١٦عامليها )  و إلى تنبي المنظمة للتغيير التنظيمي ، كما موضحة في ( شكل 

                      ------------------------------------------------- -------------------------                               
 والداخلية   ة الخارجيالتغييرات 

    هالتغيير في حاجات الزبون ورغبات  •

 القوانين الحكومية الجديدة    •

 التغيير في التكنولوجيا    •

   الداخلي التغيير  االقتصادي  •

 التغيير في مكافآت قوة العمل   •

 معدات جديدة    •

 التغيير في اتجاهات العاملين    •

 تنظيمية جديدة     استراتيجية  تطوير  •

 )  مصادر التغيير التنظيمي   ١٦شكل  (                                          

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

   مستويات التغيير التنظيمي..   – 3

    يا ،ويعرف التغيير التدريجي  بأن وقد يكون التغيير التنظيمي الذي تجريه اإلدارة  تدرجيا  ( مستمرا  ) أو جذر     
( سلسلة من التغييرات المتتابعة والمتكاملة التي تمكن المنظمة من االحتفاظ بتوازنها العام مع التطور ، ويتصف بالتاثير  
الجزئي للمنظمة   ) ، أما التغيير الجذري فيعرف بأنه (  التغيير الذي يشمل المنظمة بصفتها الكلية ، تغيير شامل لهياكل  

 التمييز بينهما  وفقا لما يأتي.    المنظمة ، ونظمها  ) ، ويمكن 

 ) الفرق بين التغيير التدرجي والتغيير الجذري     ٦جدول (                                            

 التغيير التدرجي            التغيير الجذري         

 تغييرات صغيرة ومستمرة         تغييرات شاملة في مستوى المنظمة    

 يؤثر في جزءمن المنظمة     تحول في كل المنظمة     

يتم من خالل الهيكل االعتيادي   تكوين هيكل وادارة جديدين    
 للمنظمة والعمليات االدارية    

 التحسينات التكنولوجية     اكتساب تكنولوجيات جديدة   

 تحسين المنتج      تكوين منتجات جديدة ألسواق جديدة     
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 )  :    Types of Organizational Change(     انواع التغيير التنظيمي  - 4

، يحدث التغيير  )     , Tpipon , & Doduالتنظيمي ثالثة أبعاد رئيسة ( أصل التغيير ، نتيجته ، وعمليته  (يعتمد التغيير  
لتأثيرات بيئة المنظمة ، تكون البيئة الداخلية للمنظمة والتي تسمى أيضا بالمنظمة هي األكثر حساسية لتأثيرات  نتيجة  

التغيير ، ويجب أن تعدل نفسها باستمرار لتحقق االستجابة الناجحة للتغيير ، و يظهر التغيير التنظيمي  بأنواع متعددة  
التغيير من الدرجة األولى ، التغيير من الدرجة الثانية ، التغيير التقاربي ،    هي ( التغيير التدريجي  ، التغيير الجذري ،

( نفس المصر السابق  ) ، وفي مجال    م ، مستوى مرتفع من التعلم  )  والتغيير الهيكلي ، مستوى منخفض من التعل
    أخر صنف التغيير التنظيمي وفقا لما يأتي..  

   )  التغيير االستراتيجيstrategic change    تدعو  طبيعة عمليات المنظمة االعتيادية في بعض األحيان اإلدارة إلى : (
ضرورة تعديل استراتيجية المنظمة ، من أجل إنجاز أهدافها ، أو يقتضي األمر في أحيان أخرى إلى تغيير بيان الرسالة ،  

القيام بتغييرات في مداخل عملها  األساسية      من أجل االستجابة لطلب البيئة الخارجية ، ويعني تعديل استراتيجية المنظمة 
، فالتغيير في أهداف السوق ، قد تحتاج إلى تقديم منتجات جديدة  للسوق ، و تبني طرائق جديدة للبيع ، إنها تصف التوجه  

المشتركة  ألعمال  اب  االستراتيجي الشامل للمنظمة ، بما في ذلك النشاطات العالمية ، والشراكات المتعددة ، والترتيبات المتعلقة
 األخرى.             

بالعملية   (   ه التغيير الموجprocess - oriented    وتعني حاجة المنظمة إلى اعادة هندسة ( تصميم)  عملياتها   :  (
تي تجمع  ، إلنجاز أعلى تدفق عمل وإنتاجية ، التغيير الموجه بالعملية يعود إلى عملية اإلنتاج في المنظمة ، أو الكيفية ال

  فيها المنظمة منتجاتها ، أو تسلم خدماتها ، ومن أمثلة هذا التغيير اختيار الروبوت في  المنظمة الصناعية.       

   )االشخاص على  المعتمد  ال      People-centeredالتغيير  من  النوع  هذا   : يتوج)  ،    ه تغيير  االتجاهات  تبديل  نحو 
والسلوكيات ، والمهارات ، أو أداء العاملين في المنظمة ، عملية التغيير المرتكز على األشخاص تشتمل على االتصاالت  

في طريقة حل المشكالت ، أو طريقة تعلم  لتغيير  ا  اعات ، قد يسلتزم هذا التركيز  ، الدافعية ، القيادة ، والتفاعل مع الجم
 ولخصها      فيها.ن يعملو، والمنظمة التي   لمهارات ، والكيفية التي يتصور فيها العاملون أنفسهم ، ووظائفهم العاملين ا

   )STEPHEN P. ROBBINS  et al , 2012 : 155     الهيكلي  ) للتغيير  الرئيسة  الثالثة  باألنواع    (  ،   ، والتكنولوجي  
 واالشخاص ) ، وهي تلتقي ضمنا مع التصنيف سابق الذكر ..  
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               )  األنواع الثالثة الرئيسة للتغيير ١٧شكل   (                                           

تحتاج اإلدارة ألن تدرك ( أن المشكالت اإلدارية الخطيرة في المنظمة يجب أن تتماشى مع النتائج بعيدة المدى ) ، وعلى   
إإلدارة عند تنفيذ التغيير أن تفكر مليا بمثل هذه المشكالت  ، لضمان أن العمليات الجديدة هي األفضل للمنظمة على المدى  

 البعيد...    

 )  ..      managing changeغيير  (  ثانيا : إدارة الت

إن التخطيط للتغيير وإدارته سواء أكان ثقافيا أو تكنولوجيا ،  هي العناصر األكثر تحديا لوظيفة المدير ، من الواضح أن      
الناجحة معظم المديرين يخطط في ضوء توقعاته للتغيير الذي يخدم المرؤوسين والمنظمة ، لذا بات من الضروري على اإلدارة  

تبني التغيير ، وأن تشخص العقبات التي تعترض التغيير ، ومدى الحاجة للتغيير أوال  ، ومن ثم تستوضح الخطوات التي تحقق  
 التغيير المرغوب ..  

   :  (  challing of organizational change  )   ١. تحديات التغيير التنظيمي 
، سواءا أكان تكنولوجيا أو ثقافيا  بأنها واحدة من أكثر العناصر تحديا لوظيفة المدير    ه للتغيير وإدارتالى عملية التخطيط     ينظر  

، و من الواضح  فإن أكثر ما يخطط له المدير هو التحسب  لحدوث التغيير ، ويفضل أن يشخص المدير أسباب التغيير ،  ويبني 
لسهل إلى الهيكل والعملية الجديدين ، وهذه حاسمة لنجاح المدير في إجراء عملية التغيير  ،  يجب إن  البرامج  لتعزيز اآلنتقال ا

يدرك  المديرون أن التغيير في المنظمة قد يقع على أبعاد متعددة فيها ، ومعتمد بعضها على البعض اآلخر ،  و هذا يشكل 
المعرفة الواضحة لهذه األبعاد ، والتأثيرات التي تقع على أي منها أو    ضروريل، لذا أصبح من ا  صعوبات تواجه عملية التغيير

 )     Ellen A. Benowitz,  1002:   78(     :ومن أهم هذه األبعاد ،   جميعها  إثناء إجراء التغيير على بعد واحد أو أكثر

 )  التخطيط الت   )   Extent of planningمدى  للتغيير ، فإن  : على الرغم من اختالف الخبراءعن مدى  خطيط 
   المديرين بحاجة إلى إتخاذ الخطوات لتهيئة  الظروف التي تسمح وتشجع ظهور التغيير .
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   ) التغيير   :    Degree of changeدرجة  العمليات    )   التغيير على صقل  يتركز    ) تدرجيا  التغيير  يكون  قد 
والسلوكيات من داخل النظام  ) ، أو شامال ( تغيير جوهري يغير من الكيفية الحالية التي تعمل المنظمة على أساسها  )  

..  

     ) درجة التعلمDegree of learning   : (  بفاعلية   المنظمةضاء  يتعلق هذا البعد بالدرجة التي يشارك عندها أع
   في تعلم كيفية التخطيط للتغيير وتنفيذه ، فضال عن المساعدة في حل المشكالت القائمة .  

    )  التغيير المستهدفTarget of change (    قد تختلف برامج التغيير تبعا للمستويات التنظيمية ، أو المناطق :
العليا ، و المساعدة من أجل أن   للتأثير في مستويات اإلدارة  التغييرات  التغيير ،  تصمم بعض  التي يستهدفها  الوظيفية 

مثل أساليب خدمات الزبون     ي،يصبحوا قادة أقوياء ، بعض برامج التغيير األخرى تنطوي على متطلبات  التعليم األساس
  في المستويات التشغياية ،  مليناللع

      ) هيكل التنظيمOrganization’s structure  :  (    التنظيمي    والجمود    إذا كانت المنظمة تتصف بالبيروقراطية
،  فربما تحتاج إلى تخفيف القيود المفروضة عليها ، أما إذا كانت المنظمة تتصف بااللتزام الشديد بالسياسات ، واإلجراءات  

تعاني من نقص في هيكلها التنظيمي فهي تحتاج إلى األهتمام الكبير بالسياسات واإلجراءات والقواعد أو  والقواعد الرسمية ،   
     . 

 :  ( Diagnosing the need for change )   تشخيص الحاجة للتغيير . ٢   
تتحدد الحاجة للتغيير التنظيمي من خالل المقارنة بين األداء التنظيمي الحالي و األدء المتوقع أو المرغوب للمستقبل ،          

جة المنظمة للتغيير من أجل نجاح  وينتج عن المقارنة ما يسمى  بالفجوة االستراتيجية للتنظيم ، وتشير الفجوة إلى مدى حا
االستجابة لألهداف المتوقعة ، يبدا تحديد التغيير ، بتشخيص المشكالت الجوهرية التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومهمة ،  مثل  

ديدة  التغيير في نوع طلب السوق ، أو أذواق الزبائن ، أو التغيير في الظروف التنافسية للمنظمة ، مثل ظهور منافسة عالمية ج
تقييم   إعادة  يتطلب  وهذا   ، جدد  منافسين  تقييم    ظمة نالم أو  عن  فضال   ، عامليها  ومعارف  ومهارات  وهيكلها   ، لمواردها 

 االستراتيجيات التنافسية للمنافسين ، وينتهي بتأسيس نماذج بديلة  

  التي طورها  )نظرية التطوير التنظيمي (  ومن أهم هذه النماذج هو النموذج المعتمد على للتغيير واختيار األفضل منها.   

  )Larry E Greiner     (  يعرض نموذج ،)Greiner    ( تطورالمنظمة من خالل خمسة مراحل للنمو وفي نهاية أي من
)   ، وسوف يتم عرض المراحل الخمسة     Ellen A. Benowitz,    1002   :    88هذه المراحل تصبح ضرورة الحاجة للتغيير  (  

 ..   كما ياتي 

   المرحلة اإلبداعية    )Creativity stage   : (   يكون المؤسسيين للمنظمة هم المهيمنين على هذه المرحلة ، و
يقع التركيز على توليد فكرة كل من المنتج والسوق ، ولكن مع تطور المنظمة نبدأ مشكالت اإلدارة التي يصعب التعامل معها من 

ظمة مثقلين بالمسئوليات اإلدارية غير  بالظهور ،  لذا يجد المؤسسون أنفسهم مع نمو المن  تبدأخالل االتصاالت غير الرسمية  
 .  المرغوب فيها ، والصراعات بين العاملين ، تظهر عند هذه النقطة أزمة القيادة ، وتبدأ معها فترة التغيير 

   المرحلة االتجاهية   )Direction stage   (     :  يعين في هذه المرحلة اإلدارة القوية ، والمقبولة من قبل المؤسسين
 معظم   يتحملون  ،  الرئيسيين  والموظفين   يرين الجددالمد  كل من    يع أن تسحب كل المنظمة إلى األمام ، في هذه المرحلة، والتي تستط 

المستويات الدنيا يتعاملون بصفة المتخصص الوظيفي وليست المدير   في  المشرفين  أن   حين  في  ،  االتجاه  تأسيس  عن   المسئوليات
 .  المستقل في صنع القرار ، يطلب المديرون في المستويات الدنيا استقاللية أكثر ، عندها تبدأ الثورة الثانية للتغيير 
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   مرحلة التفويض  )Delegation stage  : (    ، التي حققت  في هذه المرحلة تطرح المشكالت على اإلدارة العليا
الناجح للمنظمة ، وقد تجد اإلدارة صعوبة في أعطاء المسئولية للمستوى األدنى ، في حين أن اإلدارة في المستويات   هالتوجي

من مؤسسي المنظمات تلجأ خالل هذه الدنيا بصفة عامة لم تكن معتادة على أن تصنع القرارات بنفسها ، وكنتيجة  فإن العديد 
الفترة   إلى الطرائق المركزية ، في حين تترك المستويات الدنيا دون تعزيز أمكاناتهم ، وهذا يجبرهم على ترك المنظمة ، 

عندها تجد المنظمة أنها تواجه تصاعدا في الحاجة .  وهذا يدعو إلى البحث عن طرائق تسهم في معالجة مثل هذه المشكالت  
من حاجة اإلدارة العليا    تخويل،  فتبدأ ببناء الهيكل الالمركزي للمنظمة ، الذي يحفز المستويات الدنيا ، ولكن بالمقابل يزيدلل

أعطيت لهم حرية   ينذالل) المركزية ، والتي تعد اآلن غير مالئمة ألنها تولد االستياء والبغضاء عند هؤالء ( الرقابة  للسيطرة
 التصرف .  

    ) ( الرقابة  ) مرحلة السيطرةcontrol stage  :  (     تتصف هذه المرحلة باستخدام النظم الرسمية لتحقيق تنسيق
أكبر مع اإلدارة العليا  وتوصف الرقابة بصفة كلب الحراسة لإلدارة العليا ، وكنتيجة للمرحلة السابقة تظهر األزمة الجديدة ، 

ما تصبح المنظمة أكثر توسعا وتعقيدا ، وتدار من خالل البرنامج الرسمي ، و النظم الجامدة  ، لذا يتطلب التغلب على  خاصة عند
  هذه األزمة والتحرك نحو المرحلة األخيرة الالحقة .

   )  التعاونcollaboration :  (  ريق  دارية من خالل الفتؤكد المرحلة األخيرة بعفوية كبيرة على األفعال اإل
الماهرة للتمييز بين األشخاص ، فضال عن أعطاء الرقابة االجتماعية والضبط الذاتي  دورا أكبر مقارنة باإلجراءت   هواالستجاب

)     Greinerالرسمية ، لم  يشر النموذج إلى أي شئ حول الحالة التي تكون عليها المرحلة الالحقة للتغيير ، ولكن يتوقع (  
  الالحقة سوف تتمركز حول التشبع النفسي للعاملين ، الذي ينمو من خالل كثافة الفريق ، والضغط العالي  باتجاهأن المرحلة 

يجب على المديرين  عند الخطيط  من أجل التغيير ، االهتمام بالتنبؤ وتشخيص الحاجة للتغيير ،  الحلول االبداعية واالبتكارية.
نموذج النمو والتغيير التنظيمي)   ، الذي يساعد على فهم الترابط بين  الحاجة للتغيير  باالستفادة من النموذج سابق الذكر ( 

  والدورات التنظيمية.   

 )  ..     change obisticalsرابعا : معيقات التغيير  (  

) إلى معيقات التنظيم بكل من ( االفتقار إلى تحليل التحديات االستراتيجية      Olaf Passenheim , 2010يشير(        
العمل   ، عبأ  التغيير  في مواجهة  المهنية الصحاب المصالح  ، اإلدارة غير  بالمشكالت  المعرفة  والتشغيلية  ، عدم كفاية 

التغيير ، االفتقار للسيطرة)  ، في حين تسمح المجموعة المس ) من االجراءات ،   وسرعة توسع عملية  تقرة ( الجامدة 
للمنظمة بإعادة النظر في افعالها ، وسلوكياتها ، وقراراتها ، إال أن هذه االجراءات عندما تصبح ساكنة في المستوى الكلي  

يات  للمنظمة ، فعندها تصبح معيقات تحدد من طاقة المنظمة في االستجابة لظروف التغيير ، هذه المعيقات قد تظهر في المستو
( اإلستراتيجية ، واألقسام    التنظيمية ، والوظيفية ، وفي مستوى األشخاص . وهذه تستدعي التغيير التنظيمي في المستويات  

 الكبيرة ، والوظيفية ، والمهمات ، والجماعة ، واألشخاص ، )    

دارة العليا ، واإلستراتيجية ، كلها  مثل الهيكل ، الثقافة ، القيم والعادات ، االختالفات بين اإل  المعيقات التنظيمية:   .1

   معرضة ألن تكون معيقات للتغيير التنظيمي  .. 

مثل الهياكل والثقافة في المستوى الوظيفي ،  االختالفات بين المديرين في المستويات الوظيفية    المعيقات  الوظيفية:   .2

   ظيفية في المنظمة ، ، المستوى العالي لالعتمادية المتبادلة في المهمات بين المستويات الو

مثل طرائق مقاومة التغيير التي يقوم بها األشخاص ، واالختالف في نظرة المديرين للحالة قد    معيقات األشخاص:    .3
المديرين   لها  يتعرض  قد  التي  التأكد  وحالة عدم  والضغوطات   ، الشخصية  لمصالحهم  طبقا  للحالة  تفسيرهم  في  يتسبب 

جامد ، وضعف تقبل التغيير الجديد . و يساعد تشخيص المعيقات في البحث عن بدائل  واألشخاص ، التمسك بالروتين ال
 التغيير ( استراتيجيات التغيير  .. )    
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 )     step in planned changeخامسا :خطوات تنفيذ التغيير المخطط (  

، تتضمن بعض الطرائق المهمة ، لتحسين أداء  محاولة مقصودة يقوم بها القادة والعاملون  يقصد بالتغيير المخطط                   
، ما أن تتفق اإلدارة والعاملين على األلتزام بتنفيذ التغيير المخطط ، تصبح الحاجة    الفرق ، واألقسام ، أو المنظمة بصفتها الكلية

 ، الثمانية  الخطوات  عملية  مالحقة  التنفيذ  نجاح  أجل  من  المخطط   التغيير  يتطلب   ، األهداف  النجاز  منهج  لتطوير  ضرورية 
 ) ، والمختصرة وفقا لما يأتي..    ١٨والموضحة في الشكل  ( 

مستويات    تظهر الحاجة للتغيير لدى    :   )   recognize the need for changeك الحاجة للتغيير (   إدرا   - 1

  اإلدارة العليا ، أو في أجزاء المحيط الخارجي للمنظمة ، قد يعود التغيير إلى القوى الداخلية أو الخارجية المؤثرة في المنظمة 
     . 

علينا أن نتذكر بأنه قبل اتخاذ أي     ) :  develop the goals of the changeتطوير أهداف التغيير  (    - 2

إجراء تنفيذي من الضروري تحديد فيما إذا كانت ضرورة ملحة للتغيير ، يجب أن تقيم المشكالت والفرص ذات الصلة بالتغيير  
 والكنولوجيا ، والهيكل  ، والثقافة.    ، ومن ثم تحديد الحاجة للتغيير بعبارات المنتجات ،  

يقصد بوكيل التغيير الشخص الذي يتحمل مسئولية تنفيذ    ) :  select change agentاختيار وكيل التغيير  (     - 3
التغيير المخطط ، وكيل التغيير يجب أن يكون متأهبا لالشياء التي هي بحاجة إلى تجديد ، منفتح لكل األفكار ، ومساندا في  

  د  هذه االفكارإلى ممارسات واقعية. تجسي

 : يقوم وكيل التغيير    )   Diagnose the current climateتشخيص المناخ أو األجواء الحالية (      - 4

للتغيير ، وتهيأة  البيانات حول مناخ المنظمة من أجل مساعدة العاملين على االستعداد  بالتحضير لجمع  الخطوة  في هذه 
يير  ، يتطلب التغيير توجيه وتغذية عكسية قوية حول الجوانب السلبية للوضع الحالي مقارنة مع الحالة العاملين جميعا للتغ

 المستقبلية المرغوبة ، وتوعية العاملين عن قوى التغيير التي قد تظهر في بيئتهم .   

لى قرار حول  : تحتاج هذه الخطوة إ   )  select an impelementation methodاختيار طريقة التنفيذ (     - 5
اختيار أحسن طريقة للتغيير ،   يجب أن يكون المديرين أكثر حساسية لضغوط التغيير ، عن طريق االستفادة من كل العاملين 
في المنظمة والمنظمات ذات التصورات واألراء المختلفة عن التغيير ،  فضال عن زيارة المنظمات األخرى التي تمتلك أفكار 

 استخدام معايير األداء الخارجية مثل ( معايير تقدم المنافس  )  .   جديدة عن التغيير ، و

تتضمن هذه الخطوة الوضع سوية الفعلي والمخطط ، او بمعنى آخر (  ماهي    )  :   develop  planوضع الخطة  (     - 6
إنها تضع مالحظات حول المعلومات  ) ، و أيضا يتم تحديد متى ، وأين ، وكيف تكون الخطة ، تشبه الخطة خارطة الطريق ،  

األحداث والنشاطات  المحددة  التي يتوجب تحدد توقيتاها ، و أن تتكامل إلنتاج التغيير ، كذلك ينبغي تفويض الصالحيات  
 والغايات .   هدافاألد المسئوليات المتعلقة بكل من وتحدي

قابلة بعد اإلجابة عن كل التساؤالت المتعلقة بالخطة ، تصبح الخطة  )  : implement the planتنفيذ الخطة (   - 7
للتشغيل ، ما أن يبدأ التغيير ، حتى تكون المباشرة بالتخلص من المشكالت اليومية التي تواجه عملية التغيير ، يمكن لإلدارة 

يدة ،  تقوية السلوكيات الجديدة ، وبناء  االحتفاظ بزخم التغيير عن طريق توفير الموارد ، تطوير الكفايات والمهارات الجد
 نظام ساند للمبادرات األولية للتغيير .  

يجب على المدير خالل هذه المرحلة مقارنة    ) :  follow the plan and evaluateالمتابعة والتقويم  (     - 8
يما إذا كانت األهداف قد تمت االستجابة النتائج الفعلية باألهداف التي تم تثبيتها في الخطوة الرابعة ، ومن الضروري التأكد ف

 هابية  ، إال أن لها بشكل تام ، ومن أن نتائج المتابعة والتقويم تساند نتائج المقارنة ، يمكن أن يتمخض التغيير عن نتائج إيج
المخطط ، يتضمن مجموعة  لذا ينبغي الوضع في الحساب أن النموذج الشامل للتغيير  ال يعول على هذه النتائج لوحدها .  



   
   
   

77  
  

من نشاطات ، يجب الدخول فيها من أجل اإلدارة الفعالة لعملية التغيير ، يجب تحديد الحاجة للتغيير ، وتعزيز الدافعية نحو  
 التغيير ،  فضال عن تكوين الرؤية ، ووضع المساندة السياسية ، وإدارة التحول ، واالحتفاظ بالزخم خالل عملية التغيير..    

   

                              
 ) مراحل التغيير المخطط    ١٨شكل (                                              

    )  :  change strategiesسادسا : استراتيجيات التغيير  ( 

ر ، وتركز على جانب رئيس  والبعيدة المدى وشبه المستقرة التي تقود عملية التغيي يقصد باستراتيجية التغيير الخطة الشاملة  
حقة يعني  من التغيير دون إهمال الجوانب األخرى للتغيير ، وبالتالي فإن عنوان أي استراتيجية من استراتيجيات التغيير الال

  االستراتيجية..  ه التركيز الذي تؤكد علي

استراتيجية التغيير التكنولوجي : تتم عند الحاجة إلى التغيير في عملية االنتاج ، وتتضمن التغيير في المعارف   .1
والمهارات ، التي تمكن من تحقيق المقدرة المميزة ، يشتمل التغيير في التكنولوجيا ، اساليب انتاج المنتجات والخدمات ،  

   فق العمل . بما في ذلك طرائق العمل ، والمعدات ، وتد

 ) ، التغيير قد يكون بصفة   خدمةالإستراتيجية تغيير المنتج أو الخدمة :  تهتم بمخرجات المنظمة ( المنتج ، أو  .2

تعديال ت صغيرة على المنتجات الحالية ، او الدخول في خطوط  منتجات جديدة ، وهذه تصمم لزيادة الحصة في السوق ، او  
   اكتساب أسواق جديدة ، وزبائن جدد . 
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إستراتيجية التغيير في الهيكل واإلستراتيجية : وتتضمن التغيير في ( الهيكل التنظيمي ، اإلدارة  اإلستراتيجية ،   .3
اسات ، نظام المكافآت ، عالقات العمل ، أجهزة التنسيق ، معلومات اإلدارة ونظم الرقابة ، نظم المحاسبة والموازنات  السي
  في الهياكل والنظم تتم من ( األعلى إلى األدنى ) ، التعديالت تتم عن طريق اإلدارة العليا  . رات  ي لتغي) ، ا

، تتعلق  في ( القيم ، االتجاهات ، التوقعات ، المعتقدات ، وسلوك العاملين )    إستراتيجية التغيير الثقافي : تتضمن التغيير .4
التغييرات الثقافية ، في التغيير بطريقة تفكير العاملين ، فهي تغيير في مجموعة التفكير لدى الشخص أكثر من التغيير  

املين وإشراكهم  ، احترام جديد لإلدارة ،  في التكنولوجيا أو المنتج . قد يظهر التغيير الثقافي بصيغة ( قيم تمكين الع
ال تنفصل االستراتيجيات سابقة الذكر عن بعضها ، وإنما تتبادل العالقة واالعتمادية ، التغيير      التزام جديد بالجودة. )  

غيير في  في أي واحدة منها يعني التغيير في األخرى ، المنتجات الجديدة مثال تحتاج إلى تكنولوجيات إنتاج جديدة ، الت
الهياكل يحتاج إلى تغيير في مهارات العاملين . إال انه في حساب أولويات التغيير ، يمكن إعطاء اهتمام أكبر ألي واحدة  

    من االستراتيجيات سابقة الذكر  .    

   : (  opposition to  organizational change   )  سابعا : مقاومة التغييرات التنظيمية 
مقاومة التغيير في المنظمة أمر شائع كالحاجة للتغيير،  بعد أن تقرر اإلدارة القيام ببعض التغييرات التنظيمية ، فإنها تجتمع       

) ، تتخوف اإلدارة من أن      Margaret Russell  ,  0991:    81  -  22مع العاملين  بقصد تجنب ظهور مقاومة التغيير (  
ال قبل أعضاء  من  التغيير  ،  مقاومة  الشخص  مكانة  في  الخفض  نسبة  ، مثل  لبعض عامليها  فقدانها  في  تتسبب  منظمة  قد 

يذ المسئوليات الوظيفية  اضطراب في العالقات االجتماعية وعالقات العمل  ،  والفشل الشخصي بسبب عدم القدرة على تنف
 ،   الجديدة 

دأ مواجهة الخطوات الصعبة ، غالبا ما ينظر إلى مقاومة  فعلى اإلدارة إن تصمم  جهودها من أجل التغيير ، ومن ثم تب        
التغيير بأنها حالة حتمية ، يشير التأريخ إلى أن بعض العاملين يقاوم حتى  أفضل الخطط  ، وقليل منهم يحاربها علنا ، الكثير  

طبيعة    ه تغطيس والكثير من الوقت  من العاملين يتجاهل خطط اإلدارة وربما يعمل على إفشالها ، في عالم األعمال الكثير من النا
لهم ، بمعنى آخر أن التغيير نادرا مايدفع نحو    سبةنباللتقدم  مقاومة التغيير ، إذ يعتقد الناس أن التغيير ال يحقق إال قليال من ا

األفضل ، بعض من اشكال مقاومة التغيير يتضمن العاملين اللذين مضى على تعيينهم القليل من السنوات ، وهم يالحظون  
ات عن  البرامج تمر وتذهب دون نتائج ملموسة  ، في الوقت الذي تثير فيه اإلدارة ضجة كبيرة عن منافع التغيير ، وتفسير

أسباب جودة بعض البرامج.  وأحيانا تتعهد اإلدارة والعاملين بتقديم شيئا جديدا في نهاية اليوم أو االسبوع ، ولكن في الحقيقية  
لم يتم تقديم أي شئ ملموس ، وتبدو جميع الجهود وكأنها مضيعة للوقت  ،  وهذه تولد شعورا لدى الجميع بمقاومة التغيير ،  

لوقت ، وقد يترتب على  الجهود من أجل التغيير أحيانا خفضا في حجم قوة العمل ، مما يجعل العاملين  وإنه مجرد مضيعة ل
يتخوفون من االستغناء عنهم،  وهذا يولد إنطباع لديهم بأن التغيير عملية غير جيدة ، واعتقاد بأنهم ال ينتقلوا نحو الحالة  

     - :   شتركة لمقاومة التغيير لدى العاملين تعود لما يأتي األحسن في المستقبل .وخالصة القول أن االسباب الم

  .حاالت عدم التأكد من نتائج التغيير  وعدم األطمئنان للمستقبل   

  .رد الفعل أزاء طريقة التغيير المعمول بها   

  .تهديدات المصالح األساسية للعاملين   

  التغيير. لية مبع االستخفاف وعدم الثقة   

     .االختالف في اإلدراك واالفتقار إلى الفهم الكافي 

يعد التغلب على مقاومة التغيير من المسئوليات المهمة جدا التي تتبناها اإلدارة ، وتعمل أحيانا على  تحقيق هذه المهمة من   
خالل زج العاملين في عملية التغيير ، باستخدام االتصاالت المفتوحة حول العاملين ، وتزويدهم بالمالحظات المتقدمة حول  

حساسية العاملين أزاء مصالحهم  وإعادة الطمأنينة لهم بالتأكيد على أن التغيير ال يؤثر على مصالحهم  التغيير القادم ، االهتمام ب
و أمنهم الوظيفي ، فضال عن رغبة اإلدارة في تنفيذ التغيير بنجاح ،وتجنب المعيقات الشائعة التي تسهم في فشل عملية التغيير  

   ،   
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    -  :   ومن بعض هذه المعيقات ما يأتي       

  .التفكير القاصر أو المحدود  

  .عدم كفاية عملية التغيير   

  .عدم  كفاية الموارد   

  .االفتقار لاللتزام بالتغيير   

  .محدودية الوقت المخصص للتغيير   

  .مقاومة الثقافة للتغيير  

        ..الحد أو الخفض من مقاومة التغيير 

من      الحد من مقاومة التغيير والخفض منها ضروري لضمان نجاح  التعديالت المطلوبة  ، يجب أن تعمل اإلدارة على التخلص    
) ، ويمكن خفض تأثيرات مقاومة  Robert Sevier,    2003  :   23  البا ما تصاحب  التغيير المقترح( تأثيرات مقاومة التغيير التي غ

)  ( تجنب المفاجآت ، تعزيز التفاهم الواقعي ،  تمهيد الطريق من    Hank Williams,    9891:    71  -  20التغيير من خالل(      
خفيف  تم اقتراح مجموعة من االستراتيجيات أواألساليب للتعامل مع مقاومة التغيير بقصد  ت .ل التغيير ، إحداث تغيير مؤقت )  أج

  تأيراتها أو التخلص منها ما أمكن   
    )2012  :158Robbins et al ,   ) ١٩) ، لخصت في الشكل    .. ( 

          
  ) اساليب خفض مقاومة التغيير   ١٩شكل (        

  ثامنا : عملية التغيير 

قبل الكثير من       ) النموذج ذي الثالث خطوات لعملية التغيير ، وهو مستخدم  من     Kurt Lewinطور النفساني  (         

وتعرف هذه الخطوات  بكل من (  تذويب     ) ،    Kurt Lewin,  1591المديرين ، لمساعدتهم في تحقيق تغيير بناء  (   

 - :  الجليد أو حل التجميد ، التغيير ، وإعادة التجميد )  ، و كما موضح 

قوى التي  تنطوي هذه الخطوة على تكوين الوعي األولي بالحاجة للتغيير ، وال  ) :  unfreezingفك حالة التجمد (   .1
، يجب أن تتغلب عملية التغيير    ه مات تفضل  بقاء الوضع على حالمنظ ، ألن معظم العاملين وال  ه تساند التغيير أو تقاوم 

الناجح على الوضع الراهن أو بقاء الوضع على حاله،  وذلك عن طريق حل أو تذويب السلوكيات والعمليات والهياكل  
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رات الداخلية للشركة  والمذكرات والتقارير ، والنش  القديمة . ويشمل هذا النهج استخدام المناقشات الفردية ، والجمعية ، 
، و برامج التدريب ، فضال عن تعليم العاملين طبيعة التغيير الوشيك ، ومساعدتهم على رؤية منطقية قرار التغيير ، وعلى   

  تشخيص القصور في الحالة الحالية ، وضرورة  التوكيد على المنافع المتوقعة من التغيير، 

2.   ) التغيير  المترشحة عن   )  :  changeالتغيير   نتائج   ، الجديدة  السلوكيات  تركز هذه الخطوة على تعلم 
العاملين  تبقى غير مريحه ما دام العاملين على نفس سلوكهم السلبي ، وإنما ينبغي التعويل على نتائج التغيير المترتبة على  

الواقعي للتغيير ، عند هذه النقطة تكون اإلدارة  نفيذ  تال، و  السلوكيات الجديدة للعاملين ، نماذج الدور ، والمساندة باتجاه التغيير
قد بدأت بالتغيير ، وفي جوانب مثل األهداف والمهمات التنظيمية ، والعاملين ، والثقافة،  والتكنولوجيا ، والهيكل ، عندما  

  . ه يصبح الجميع في المنظمة جاهزين لتنفذ اإلدارة التغيير ، عندها 

تعزيز السلوكيات  تركز حالة إعادة التجميد على     أو االستقرار الجديد للمنظمة :)    Refreezing  إعادة التجميد  (   .3
الجديدة ، و خاصة النتائج اإليجابية ، الشعور باإلنجاز ، أو المكافآت ، بعد أن تكون المنظمة قد نفذت التغيير في األهداف  

والعاملين ، على اإلدارة أن ال تركن للتوقف في توقع أن التغيير سيبقى طيلة الوقت  ، والمنتجات ، والعمليات ، والهياكل ،  
، و إنما عليها متابعة نتائج التغيير عن طريق تقوية السلوكيات اإليجابية وتكرارها ، عند تصميم التغيير، و يجب تركيز 

        االنتباه كثيرا حول كيفية تقوية السلوكيات الجديدة و منح المكافآت .
           

   
 )  الخطوات التالث لعملية التغيير    ٢٠شكل  (                                                        

المدى للتغيير    : المنافع بعيدة    استنتاج مفاده  إلى  الدراساتتوصلت أحد  ثامنا : كسب المساندة من أجل التغيير :  
 Donald B. Fedorأهداف المنظمة وقيمها (     بموازاةتظهر فقط عندما يعمل الموظفين بفاعلية لمساندة التغيير ، وأن يتم  

et al , 2006 : 26   سوف يتم عرض ثمابية اساليب لكسب الدعم والمساندة للتغيير  ، (    .. 

)  : يمكن زيادة الدعم للتغيير من خالل    Allow for discussion and negotiation(    السماح  للمناقشة والتفاوض   - 1
المناقشة والتفاوض  حول الجوانب األكثر حساسية  للتغيير ،  من المهم االعتراف بالصعوبات المحتملة المصاحبة  للتغيير ، مثل 

)   غالبا ما تقود المناقشة  إلى  التفاوض ، والتي تقود الحقا إلى     ه ي لكسب  التعويض نفسيادة أكثر ف( ساعات عمل أطول ، ز 
 زيادة اشراك العاملين  في عملية التغيير.   
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–     ) بالمشاركة    السماح     Allow for participationالسماح  ينبغي   ، التغيير  مقاومة  التغلب على  : من أجل   (

للعاملين بوضع قواعدهم    أجل تطبيق هذا المفهوم ، السماح  ؤثر فيهم ، يجب على المديرين منبالمشاركة بالتغيير الذي ي

الخاصة لزيادة االلتزام  ، تشجع أساليب المشاركة القوية العاملين اللذين يعتقدون أن  التغيير يساعد على التخطيط والتنفيذ  

 للمساندة الفاعلة للتغيير.   

 : ( Point out the compelling reasons for change     )االشارة لالسباب الموجبة للتغيير   – 3     
وتتضمن المنافع المالية ،  الطريقة األفضل لتهيأة العاملين للتغيير هي االشارة إلى  االسباب الموجبة التي تجعل من الوضع  

يمكن استخدام هذه   هماال أكثر نتيجة للتغيير ، وعلي  يكسب  هأن  طويلة،   مثال إذا شعر الموظفالحالي غير فعاال لفترة  
 الحقيقة  كنقطة أساسية لتسويق التغيير .  

) : إن عرض أسباب مقنعة للتغيير ،     Establish a sense of urgencyتوليد شعور بالحاجة الملحة للتغيير   (        – 4
ن وكيل التغيير قد يذهب أبعد من ذلك،  يجب أن  تتوجه  المناشدة بالتغيير  غالبا ما يولد شعورا بالحاجة الملحة للتغيير ، ولك

 John,    8002لكل من العاطفة والعقل في آن واحد  ،  قد تساعد  الحاجة إلى التغيير على حشد العواطف واالفكار  (   
Kotter    .من أجل الكشف عن الحلول  المبدعة والفعالة للتغيير ، ( 

) : القصد من استخدام الوسائل المرئية ، للتدليل على أهمية       use visual meansاستخدام الوسائل المرئية  (      - 5
ى االسعار المعقولة  وضع  العروض األكثر حداثة على قائمة العرض ، بهدف االنتقال من االسعار الرخيصة المتدنية  ، إل

يتناسب عرض السلع    أي أن    ، )      Christopher F. Chabris , 2010 : A13والتي تتماشى مع الموضة العصرية (  
 مع الذوق العصري أو الحديث للناس.     

) : التغيير أكثر مما ينبغي يؤدي بسرعة إلى التوترات السيا سية،      Avoid change overloadتجنب التغيير المفرط  (         - 6
حدوث  الكثير من التغييرات الجذرية  في فترة قصيرة ، أو الكثير من التغييرات المتزامنة ، تسبب  الفوضى  ، وتؤدي إلى عرقلة 

الكفاية    هما فيمفرطا ، فغالبا ما يركز العاملين  كثيرا على التغيير ، وليس    هل ،  عندما ينظر إلى التغيير بأن االبداع في موقع العم 
 على المهمات المتعلقة بالمنتج ، والخدمة ، أو الزبائن.     

)       Allow for first-hand observation of successful change(        لنجاح التغييرالسماح بالمراقبة المباشرة       - 7
يمكن  أن يتم أحيانا عن طريق منح العاملين الفرصة للرؤية المباشرة لنموذج التغيير الناجح  موضوع التساؤل  :  دعم التغيير  

  )128-  621    :8991    ,Jeffrey Pfeffer       (  أن اإلدارة العليا قررت التحول إلى العمليات )  افترض على سبيل المثال ،
قد يكون  الكثير من المديرين والموظفين الممارسين مشككين بالتغيير الناجح     االفتراضية بدون ورق ،  وبدون أي دعم إداري ،

بزيارة الشركة موضوع التغيير ، للتأكد من أنها استطاعت أن تفعل فعال بدون  ورق  ، فمن المجدي أن يقوم  فريق من المشككين  
 ، ألن نتيجة الزيارة قد تساعد في التغلب على مقاومة التغيير )  .  

  Get the best people behind theالحصول على العاملين الجيدين من وراء  هذا البرنامج   (        - 8

program      ، واآلخرين  ممن يتصفوا ) :  األسلوب القوي لتحقيق  التغيير ، هو كسب تعاون الناس اللذين يحترمون المنظمة
المتأثرين من خالل أقرانهم ،  يمكن تشجيعهم  على تواصل اتجاهاتهم بالمرونة.  العمال الراغبين في التغيير  ، و اآلخرين  

األساليب أعاله للتغلب على مقاومة التغيير هي األكثر نجاحا ، عندما يمتلك المدير عالقات   تكون  يمكن أن     .  حول التغيير
    . عمل جيدة مع  الموظفين
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 تاسعا  : مالحظات أخيرة ...        

 تبني وتنفيذ استراتيجبة التغيير المفترضة ، يعني االنتقال بالمنظمة من حالة إلى أخرى جديدة أفضل ، قد شملت   .1

  كل جوانب المنظمة ، أي تحقيق التطوير التنظيمي  .  

   يمثل التغيير التنظيمي الجزء المتتم للتعلم التنظيمي .  .2

  يشجع المديرين على  التجريب ، والتعلم ، واالختالف ، من أجل اكتشاف طرائق جديدة لصنع القرار .  .3

 يساعد التغيير المنظمة على االستجابة لضغوط المنافسة .    .4

    ----------------------------- ---------------------------------------------------------       
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 األسئلة             

 اختار الجواب المناسب لكل سؤال من األسئلة اآلتية..     القسم األول:  

   )   ------- (   وتتأثر بقوى التغيير المتنوعة باستمرار توصف ويمكن أن نسميها    تؤثر  التي  المنظمة  1

 ( القوة الطبيعية  ، القوة االجتماعية الثقافية ، النظام المفتوح ،  النظام المغلق)..                   

 ) ..      -------- ---من بين الفوى في أدناه قوة تؤثر مباشرة في البيئة الخارجية  للمنظمة هي (    -2

 ( القوى التكنولوجية  ،  القيادة ،  القوى االقتصادية  ، الزبائن.. )                  

 )     ----------- --------------------------------------- يعرف المناخ التنظيمي بأنه (  -3

 اسم المنظمة القيم ، والمعتقدات  ، والعادات ( الكيفية التي يشعر بها العاملون حول العمل في المنظمة   ،  كيف تتق 

، والتقاليد ، والفلسفات ، والخبرات ، والتسلكات     ، أفضل ما تعمله المنظمة  ، الفكرة الرئيسة التي تتوجه بها  
 اإلدارة وأعمالها ، )    

 ) .      ------------ تشمل نقاط الرصد الحدودية كل اآلتي ما عدا (    -4

  ( الزبائن ، المنافسون ، االحصائيات الحكومية  ، القيم الرئيسة.. )                        

الكيفية التي يشعر بها العاملون حول العمل في المنظمة    -   ٣الزبائن ،     -  ٢النظام المفتوح ،     -   ١األجوبة ( :    
 الزبائن.. )      -  ٤، 

 ل سؤال من األسئلة اآلتية..    أجب بكلمة أو كلمتين عن ك القسم الثاني: 

 ماهو نوع تأثير البيئة الخارجية الخاصة في المنظمة،     - 1
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 لرابع   االفصل                                            

 التخطيط التنظيمي واتخاذ القرار                                                              

  Organizational planning and Decision making  
ال    والرقابة)   ، نظيم ، التوظيف ، القيادة ،    يعد التخطيط الوظيفة األساسية من بين وظائف اإلدارة الخمسة ( التخطيط ، الت     

بل اكتشف الكثير من المديرين أن التخطيط ليست بالعملية السهلة كما يتصورها    هتخطيط دائما االهتمام الذي يستحقيالقي ال
البعض ، و أن الكثير من الخطط قد تنحرف عن مسارها ، يحاول الكتاب تسليط الضوء على هذه العملية المهمة  والتفاصيل  

 ..   تعريف  الطالب بما يأتي ..   يهدف الفصل إلىالمتعلقة بها ، 

 تمييز التخطيط بصفته وظيفة إدارية جوهرية..    - 1

 تحديد األنواع المختلفة من الخطط المصممة لتلبية األهداف التنظيمية  ..     - 2

 التحديد والتغلب على معيقات التخطيط ، عن طريق تجزأة عملية اتخاذ القرار ..    - 3

 التعريف بالعوامل المؤثرة في القرار اإلداري..        - 4

    تحديد أساليب حل المشكالت الشخصية..  - ٦
    

 )      Organizational planningالمبحث األول : التخطيط التنظيمي    (         

  .. (  Approach to the planning process  )   أوال : مدخل إلى عملية التخطيط 

  :  ( defining planning )  1 تعريف التخطيط -                  
وكيفية القيام بذلك  ،  ويظهر في المستويات المختلفة    ه القرار بشأن ما يجب القيام بخاذ  يشار إلى عملية التخطيط  بأنها  ات       

(  عملية وضع األهداف ، وتطوير االستراتيجيات ، ووضع    ه ويعرف التخطيط بأن  . )     Todd Litman،    2013من المنظمة  (   
) ،يعتمد التخطيط مجموعة مبادئ    UNDP , 2009إطار لمتطلبات التنفيذ ، وتوزيع الموارد من أجل إنجاز األهداف)   (   

ة في الضياع في  : يجب أن التتسبب العمليالكفاءة  : أي وضع كل الخيارات والتأثيرات باالعتبار ،    لشموليةرئيسة هي (  ا

: النتائج مفهومة من قبل   الخبارية: الناس اللذين يتأثرون بالخطة لديهم فرصة المشاركة فيها ، ا الضمنية  الجهد والوقت، 

  ، بالقرارات  الناس  يتأثر   ، المصالح  االستراتيجية    التكامليةاصحاب  القرارات  تساند  المدى  قريبة  الشخصية  القرارات   :

   Todd Litman،    2013: كل شخص مشارك في التخطيط يفهم عملية تشغيل التخطيط  )  (  الشفافيةمدى،  والقرارات بعيدة ال
اإلداري بالتخطيط،  وتعرف الخطة بأنها إطار النجاز األهداف التي تحدد تخصيص الموارد ، والجداول    هيبدأ أي مدير نشاط)  ،  

  ات ، وتنظيمها ، وتوزيعها  )  ق المعلومات  المتضمنة ( جمع البيان، أو أي إجراءات أخرى ،  لذا على المخطط  إدارة  تدف
        )   2000  0Litman,   (  وتعرف األهداف بأنها نقاط في المستقبل تحاول اإلدارة تحقيقها ، األهداف مهمة  ، ولكل منظمة  ،

غايات  ترغب التوصل إليها ، واألهداف هي التي تحدد هذه الغايات ، وهي التي تحدد النهايات المستقبلية ،  وعبارة تخطيط  
الوسائل التي تسهم في إنجاز هذه األهداف ، يوفر التخطيط فرصة  توحد كل األفكار ، وتعني تحديد أهداف المنظمة وتعريف  

التخطيط في استدامة بقاء   يسهم  البيئي ،  للتغيير  المقابل  البيئية بدال من رد الفعل  للتغييرات  للمدير ألن يجري تعديالت وفقا 
    المنظمة عن طريق التوقع الفعال للمستقبل وإدارة المخاطر التي قد تظهر في المستقبل.

 يجيب التخطيط على األسئلة الستة اآلتية..       

   ما لذي يتوجب انجازه ؟ 

   ما هو الموعد النهائي لالنجاز ؟ 
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   أين يتم عمل ذلك ؟ 

  من  سيكون مسئول عن ذلك ؟ 

     كيف يتم القيام بالعمل ؟ 

   كم من الوقت والطاقة والموارد يتطلب انجاز األهداف ؟ 

: للتخطيط مزايا متعددة  ، تتوضح من خالل  )   the Advantages of Planningمزايا التخطيط   (  .٢
 .      االستجابة لألهداف اآلتية

Gives an organization a sense of  )  يمنح المنظمة شعورا بوضوح االتجاه   
direction   : ( دون   بدون أهداف المنظمة وخططها فإنها تعمل برد الفعل لألحداث التي تظهر يوميا ،

النظر إلى  ما يحدث على المدى البعيد ، على سبيل المثال ، الحل الذي يبدو منطقيا على المدى القريب ، ليس بالضرورة أن 
نب مثل هذه االختالفات وضمان مسااندة وتجانس الجهود قصيرة  يكون مقبوال على المدى البعيد  ، تساعد الخطط على تج

 .المدى مع األهداف المستقبلية بعيدة المدى   

 ( Focuses attention on objectives and results )تركيز االنتباه على األهداف والنتائج  
األهداف وتحفيز   النظر متوجها نحو  المتوقعة  ، فضال عن بقاء  النتائج  المنفذين يركزون على  الخطط على جعل  تساعد   :

 العاملين.   

  وضع أساس للعمل الجمعي أو الفريق  (  Establishes a basis for teamwork   )  : ال  
ناءه إذا لم تتكامل تلك خططا متكاملة ، إذ أن البيت ال يمكن  بيمكن أن تتعاون الجماعات  بشكل فعال  في المنظمة ما لم تم

، والمسألة نفسها بالنسبة للقيادة العسكرية فإنها ال تحقق النجاح إذا لم تتناسق نشاطاتها المختلفة مثل النشاطات   همتطلبات بنائ
 (  األرضية ، والجوية ، والبحرية )  . 

     ق مع التغييرتساعد على استباق المشكالت والتطاب     )Helps anticipate problems and cope with change  
ي لتجنب مثل هذه  ) : عندما تضع اإلدارة خططها ، فإن هذا يساعد على التنبؤ بمشكالت المستقبل ، وعمل أي تغيير ضرور

فإن التعرف على المشكالت قصيرة المدى يجعل الكثير من التغييرات سهلة التنبؤ بها  ، التخطيط لمثل هذه    هالمشكالت ، وعلي
 المشكالت المحتملة تساعد على تدنية وخفض المفاجآت حتمية الظهور.   

  ( Provides guidelines for decision making )توفير مبادئ استرشادية لصنع القرار   
القرارات موجهة بالمستقبل ، فإذا لم تمتلك المنظمة أي خطة للمستقبل ، فإنها تمتلك مبادئ استرشادية قليلة لصنع القرارات    :  

الحالية ، إذا افترضنا أن المنظمة ترغب تقديم منتج جديد خالل السنوات الثالثة القادمة للمستقبل ، فإن اإلدارة يجب أن تدرك  
اآلن ، وتساعد الخطط  اإلدارة والعاملين على بقاء نظرهم مركزا على الصورة الكبيرة  التي تقود المنظمة  القرارات التي ستتخذها  

 للمستقبل.   

    )تخدم بمثابة شرط  أساسي  الستخدام كل الوظائف اإلدارية األخرىServes as a prerequisite  

to employing all other management functions       التخطيط عملية أساسية لإلدارة ، ألنه بدون معرفة المنظمة : (
ما ترغب إنجازه ، فإنها ال يمكن أن تدير بكفاءة أي من النشاطات اإلدارية األساسية األخرى ، مثل (  التنظيم ، التوظيف ،  

 القيادة ، والرقابة.. )  

، تحدد  ي تشكل األساس الذي تعتمد عليه وظائف المنظمة األخرى  تصميم الخريطة الت  هالتخطيط نشاط حيوي ، يتم عن طريق   .٣
تحتاج إلى تطوير الخطط من أجل    ، ومتى ، وكيف ، كل منظمات األعمال    ه، ومن الذي سيقوم ب  هالخطة نفسها ما يتوجب عمل

األهداف أو النهايات التي   تحقيق النجاح ، قبل أن تخطط  اإلدارة لمسارات العمل  يجب عليها أن تحدد ما ترغب إنجازه ، أي
) من أهم غايات المنظمة،  وهي مبرر وجود المنظمة وبقائها    mission statementترغب اإلدارة بلوغها ، بيان الرسالة  (  

، الزبائن ، والمجهزين ، وما ، يرمز بيان الرسالة القوية للمنظمة إلى شرعيتها أمام الجمهور الخارجي مثل  ( المستثمرين  
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أصحاب المصالح  ) ، وتسمح الرسالة القوية أيضا للعاملين على التماثل مع  الغايات الشاملة للمنظمة ، وااللتزام  ن   م  هشاب
من أجل المحافظة عليها . وتعد الرسالة األساس لكل أهداف المنظمة وخططها ، غالبا ما يستخدم المديرون التخطيط الفعال ،  

ات ، و المصروفات على نفس ياسات الداخلية ، واألدوار ، واألداء ، والهياكل ، والمنتجوأساليب وضع األهداف لضمان أن الس
 المنظمة ،    رسالة ه الخط الذي حددت

 من أجل أن تتأكد اإلدارة من أن :    )   Criteria for effective goalsمعايير األهداف الفعالة (   .٤

فإنها تختار صفات ومبادئ استرشادية محددة لهذه األهداف ، و من أهم هذه    ، وضع األهداف كان صحيا ومفيدا 
 المعايير .. 

 أن تكون االهداف محددة وقابلة للقياس    Goals must be specific and measurable     :هذا   في  يفضل  
   ه % ، و ما شاب  ٢دة الربحية بنسبة رات  الكمية ما أمكن ، مثال زياالعبا استخدام المجال

           ) أن تغطي االهداف المناطق الرئيسة للنتائجGoals should cover key result area       (    :    المعروف
فإن اإلدارة يتوجب أن تحدد مجاالت النتائج الرئيسة ،   هوظف ، أو ألي أداء تنظيمي ، وعليأن األهداف لم توضع ألي م

 ويقصد بهذه المجاالت االنشاطات التي لديها اسهام أكبر في األداء التنظيمي الشامل ، مثل المبيعات ، أو عالقات الزبون.  

   )  أن تتصف األهداف بالتحدي إال أنها ليسس صعبة كثيراGoals should be  

challenging but not too difficult: (    ، ينبغي أن ال تكون األهداف غير واقعية فتولد إحباط لدى العاملين
و أن ال تكون سهلة  فتخفض  من  معنوياتهم ، يجب أن يتأكد المديرون من أن األهداف قد حددت  على  أساس الموارد 

 ة.  المتاحة ، ولم تكن خارج حدود الوقت المحدد ، او المعدات والموارد المالي

    ..  أن تحدد األهداف األفق الزمني الالزم إلنجازها 

Goals should specify the time period over which they will be achieved  يعطي األفق الزمني : (
على المديرين وضع    ه في الوقت نفسلألهداف أعضاء الفريق  مؤشرا للعمل  إلى أمام والمساعدة على ضمان التقدم ، و  

المرؤوسين بالفجوة  الكبيرة التي تظهر    هحتى ال يواجزمنية قصيرة المدى على طول خط االنجاز النهائي لألهداف    آفاق 
لهم ، وكأن األهداف غير ممكنة التحقق ، ومن المالئم جدا توفير األهداف قصيرة المدى لتدفع أكثر باتجاه تحقيق األهداف  

 بعيدة المدى .    

 يجب أن ترتبط األهداف بالمكافآت )  Goals should be linked to rewards   ألشخاص ) : ينبغي أن يكافآ ا
اللذين يحققون األهداف بشئ  ما  معقول ومقبول وله صلة  باألهداف ، و ليس المهم أن يشعر العاملين أن جهودهم قد  

  تم تقييمها فحسب ، بل يجب أن يحصلوا على شئ ملموس يشجعهم على العمل في المستقبل. 

التخطيط مع الرسالة   : تبدأ عملية     )    Purposes of Goals and Planالغرض من األهداف والخطط  (        -  5  
للمستوى  األساس  الرسالة  وتعد   ، الخارجي  جمهورها  وخاصة  للمنظمة  األساس  الهدف  تحدد  التي   ، للمنظمة  الرسمية 
االستراتيجي ألهداف وخطط  المنظمة ، وهذه بدورها  تشكل األساس  للمستوى التكتيكي (  االقسام ) والعملياتي ( التنفيذي ( 

  (6891    ,Max D. Richards        )يؤثر التخطيط  بصفة عامة إيجابيا على أهداف الشركة ، (C. Chet Miller et al , 
) ، فضال عن تحسين األدائين المالي والتشغيلي ، تحقق األهداف والخطط الواضحة منافع للمنظمة ، ألنها تبعث رسالة    1994

) ومن هذه المنافع على سبيل     Daft and Richard M. Steers , 1986 : 319 .(       مهمة للجمهورين الداخلي والخارجي  
المثال (  الشرعية ، مصدر التحفيز وااللتزام ، تخصيص الموارد ، أدلة يسترشد بها في العمل،  األساس المنطقي للقرارات ، 

  معايير لألداء  ) ..  
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 ; يجب أن يكون لكل المستويات اإلدارية خطط    )  coordination goalsثانيا : تنسيق األهداف  (   

تعمل سوية من أجل بلوغ  غرض المنظمة ، الخطط المتعلقة بالمستويات العليا والوسطى والدنيا للمنظمة يجب أن تعمل سوية   
صروف ألي منها إلنجاز األهداف الرئيسة ، كل الخطط التي يضعها المديرون تعتمد نفس األساس ، إال أن نوع الخطط والوقت الم

     -:  تختلف من خطة ألخرى ،  ومن أمثلة ذلك

  ، يتضمن : الكبيرة التنظيمية  للوحدات   والخطط تركز اإلدارة في المستويات العليا على األهداف بعيدة المدى، 

   تسمى األهداف وهذه ، الرئيسة السياسة ومجاالت  ، التنظيمية واألهداف ،  التنظيمية للوحدات  الرسالة تطوير  التخطيط

 ..  ) االستراتيجية األهداف  (  

  إلى  العليا  لإلدارة  االستراتيجية  أألهداف   تحويل   مسئولية  على  :  تخطيطها  في   الوسطى   اإلدارية  المستويات  تركز  و 

 ..       )  التنظيمية أو التكتيكية  باألهداف  (  وتسمى ، العمل لوحدات وتخصصا  تحديدا أكثر أهداف

  ساعات  جدولة  مثل  ،  اليومية  بالخطط  مهتمة  فإنها  :  )  اإلشرافية  أو  التشغيلية  اإلدارة   (  األول  الخط  إدارة  مستويات  أما 

   األهداف   هذه  وتسمى  ،   األهداف  لبلوغ  هياكل  تطوير  عن  فضال  ،   العمل   بهذا  سيقوم  الذي  ومن  ،  به  القيام  األعمال  من  أي  تقرير   أو  ،  العمل

 .    ) التشغيلية باألهداف  (
                                                

( detailed types of plans انوع الخطط التفصيلية    ( ثالثا :       
تحقق الخطط االلتزام من قبل األشخاص واألقسام والمنظمات ، والموارد ألي إجراء يمكن أن يتخذ للمستقبل ، وتدعى           

عملية االعتمادية المتبادلة بين األهداف ، من أهداف المستويات العليا وحتى أهداف المستويات الدنيا ، تدعى  (  سلسلة  
، وتعني سلسلة الوسائل والغايات الطريقة التي تحقق الترابط بين المنتجات )    means-ends chain  الوسائل والغايات   

والزبائن ، باالعتماد على نموذج هرمي يتضمن ثالثة مستويات تتبادل العالقة واالعتمادية وهي ( خصائص المنتج ، نتائج  
،وه  Cope , 2005; Dibley & Baker, 2001االستخدام ، والقيم الشخصية )      (   الوسائل  )  (سلسلة  أن   يعني     - ذا 

  الغايات ) سلسلة من األهداف تمتد من أهداف المنظمة ( خصائص المنتجات ) ، مرورا بتفضيالت المستفيد من المنتجات 
ا  ( نتائج االستخدام ) ، وصوال إلى الرغبة الشخصية للفرد ( االهداف الشخصية ) ، وهذا يعني أن األهداف في المستويات الدني     

المتناقضة  مستويات العليا مجموعة من الخطط تقود نحو استكمال األهداف في المستويات العليا،   فإذا  طور  المديرون في ال
فإن ذلك يولد اختالفات وصراعات لدى المستويات الوسطى ، لذا ينبغي أن يعمل  جميع المديرين سوية عند التخطيط لنشاطاتهم  

تمتلك كل مستويات المنظمة المختلفة خطط تعمل سوية مع بعضها إلنجاز أهداف المنظمة ، و نشاطات اآلخرين ، ويجب أن  
ويجب أن تعمل أهداف المستويات الثالثة للمنظمة سوية  إلنجاز األهداف الرئيسة  ، أساس الخطة لكل المديرين واحد ، إال أن 

وتم عرض سلسلة الوسائل / الغايات  .تباين فيما بينها.  أنواع الخطط التي يضعها المديرون وكمية الوقت المصروف للتخطيط ت
 )  .      ٢١في الشكل  (  
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                          )  سلسلة الوسائل والغايات  ٢١شكل  (                                                          

                                                        
     ، والتكتيكية  االستراتيجية ،    ) ، هي  المنظمة  أهداف  إنجاز  تساعد على  يمكن أن  الخطط  رئيسة من  أنواع  هناك ثالثة 

والتشغيلية  ) ، الخطط التشغيلية تقود نحو انجاز الخطط التكتيكية ، وهذه األخيرة تقود بالمقابل إلى إنجاز الخطط االستراتيجية،  
   )4002  , H. Mintzberg    خطط الطوارئ ، لتكون البديلة عند فشل    فقد طور المديرون) فضال عن هذه الخطط الثالث

 الخطط األصلية.    

تعرف األهداف التشغيلية بأنها النتائج المحددة التي تتوقها األقسام   ) :Operational Plansالخطط التشغيلية   (    .١
كارتون في االسبوع ، أو   ١٥٠دقة ، وإمكانية القياس ، مثال إنتاج  ، وجماعات العمل ، واألشخاص ، وهي أهداف تتصف بال

(  ، كل مسئول إداريهالمدير إلنجاز العمل المسئول عنكتاب  كل فصل ، أما الخطة التشغيلية فهي التي يستخدمها  ٢٠نشر 
يتحمل مسئولية إدارية  مباشرة ) ، ويضع الخطط التشغيلية لمساندة الخطط التكتيكية ، وتوصف الخطط التشغيلية بأنها خطة 

 أحادية االستخدام ، أو خطة مستمرة..  

أي التي  تستخدم هذه الخطط لألنشطة غير المتكررة ،     ) :    Single - use plansالخطط أحادية االستخدام  (    .٢
ر مرة واحدة ، مثل برامج المبيعات  الخاصة  ، فهي تعد خطة أحادية االستخدام ألنها تتعامل مع  ( من ، وماذا ، وأين  تظه

، وكيف)  ، فضال عن حجم النشاطات التي يحتاجها البرنامج ، والموازنة أيضا خطة أحادية االستخدام ، ألنها تقدر مصادر 
 ع محدد.  وكمية الدخل ، وكم يستخدم منها لمشرو

: توضع هذه الخطط مرة واحدة    )   Continuing or ongoing plansالخطط المستمرة أو الجارية (    .٣
 .، وتبقى محتفظة بقيمتها لسنين عدة ، إال أنها تخضع للمراجعة والتحديث ، ومن أمثلة الخطط المستمرة 
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   .    ) السياسةpolicy    : (    فهي تزود المديرين بمبادئ استرشادية واسعة عند التعامل مع مجاالت صنع القرار
المهمة ، السياسة بيان عام يفسر كيف يحاول المديرون إدارة المسئوليات اإلدارية الروتينية ، مثال سياسة الموارد البشرية  

  وزيادة األجور ، وقواعد االنضباط . تضع األطر العامة  لتعيين الموظفين ، وإنهاء عملهم ، وتقييم أدائهم ،

 ) اإلجراءاتprocedures     :  (    مجموعة من الخطوات االسترشادية التي توضح كيفية تنفيذ النشاطات والمهمات
، لدى معظم المنظمات إجراءات لشراء اللوازم والمعدات ، مثل هذا اإلجراء يبدأ بالمشرف الستكمال طلب الشراء ، يرسل  

ى األعلى من أجل المصادقة ، وبعدها يرسل الطلب إلى قسم الشراء ، هنا قسم الشراء وباالعتماد على الكمية الطلب للمستو
التي يتضمنها الطلب ، قد يوافق على تحرير الطلب ، أو يتحرى عن بعض الموردين قبل تحرير الطلب ، توفر اإلجراءات  

 . طريقة معيارية لالستجابة للمشكالت المتكررة 

    ) القواعد    ) :   Rulesالقواعد  ، وضعت  به  القيام  أو عدم  القيام  يتوجب عليه  الموظف عما  يخبر  بيان صريح 
بمضمونيها  (العمل أو عدم العمل ) من أجل تعزيز سالمة العاملين ، وتوحيد سلوكهم والتعامل معهم  ، مثال القواعد المتعلقة  

   على وضع قرارات انضباطية سريعة ، مبنية على درجة عالية من العدالة. بالتأخير عن العمل أو التغيب تساعد المشرفين 

الوحدات في المستويات اإلدارية    هتركز على ما يجب أن تعمل  ) :  Tactical plansالخطط التكتيكية (    - 4
تحتاجها اإلدارة لتفعيل    الدنيا لألقسام  ، كيف تقوم بالعمل ، ومن هو المسئول عن كل مستوى ، التكتيكات هي الوسائل التي 

االستراتيجية ، وجعلها قابلة للعمل ، ترتبط الخطط التكتيكية باآلماد الزمنية القصيرة ، والمجاالت الضيقة مقارنة بالخطط 
االستراتيجية ، نطاق الخطة سنة أو أقل ، ألنها تعتمد على األهداف قصيرة المدى ، إذ أن األهداف بعيدة المدى يستغرق 

المحددة   بلوغها س التكتيكية  اإلجراءات  تتطلب صياغة   ، المسئولة عنها   الوسطى هي  اإلدارة  فإن   وعموما   ، نوات عدة 
 التعرف الواسع على الخطة االستراتيجية..  

  المصممة   ي إطار يتضمن مجموعة  من الخطواته   ) :   Strategic plansالخطط االستراتيجية (     - 5
المتخصصة لألقسام  ، يبدأ    األهداف مع وليس ، )    الشاملة التنظيمية األهداف(    الكلية تهابصف المنظمة  أهداف مع لتتماشى

التخطيط االستراتيجي مع رسالة المنظمة ،  األفق الزمني للتخطيط االستراتيجي يمتد من سنتين إلى عدة سنوات ، وحسب  
، تنسق  الخطة بين    هلي ، إلى الوضع الجديد الذي ترغب الحاسرعة التغيير البيئي ، ويعمل   على نقل المنظمة من وضعها  

بها المنظمة بصفتها الكلية ، بينما تضع    هإلدارة العليا األهداف التي تتوج اإلدارية من داخل المنظمة ، تضع ا   كل المستويات
ستراتيجية لإلدارة العليا اإلطار  مستويات اإلدارة الدنيا األهداف المتجانسة والخطط التي تمكن من بلوغها ، اصبحت الخطة اال

   ) . ٢٢في الشكل (   وتم عرض أنواع الخطط  ومجموعة األبعاد للتخطيط في المستويات الدنيا .
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   )  أنواع التخطيط  ٢٢شكل (                                                                  

    

 تعتمد اإلدارة الذكية والناجحة على المالحقة  )  : Contingency plansخطط الطوارئ (      - ٦

الظروف المؤثرة في المنظمة ، ينبغي أن يحتفظ المستمرة للتكيف أوالتعديل ، والمرونة ، والتغييرات الرئيسة في  
يتضمن   ا يكون المبرر لتخطيط الطوارئ .المديرون األقوياء بمدخل ( كل الخيارات المفتوحة  )  في  أي وقت ، ومنه

تحديد مسارات العمل التي يمكن تنفيذها ، أينما تكون الخطة    )    Contingency planningتخطيط الطوارئ (   
مالئمة ، بسبب التغيير في الظروف ، فضال عن أن األحداث غير المتوقعة للمديرين هي األخرى تدعو    األصلية غير 

للبحث عن بدائل للمستقبل ، تساعد على استمرارية العمل وفقا لما هو مستهدف ، ألن على اإلدارة أن تتوقع التغيير  
كون  هذه البدائل جاهزة لالستخدام  عند حدوث أي في أي وقت ، لذا عليها أن تضع البدائل للخطة الحالية ، و أن ت

   تغيير في الظروف.. 

  Identifying Barriers toرابعا : تشخيص المعيقات التي تعترض التخطيط  (         

Planning  : (   يمكن ظهور معيقات متنوعة تعترض نجاح العملية التخطيطية ، من أجل أن يكون التخطيط فعاال
والحصول على نتائج مرغوبة ، يتوجب على المديرين تشخيص المعيقات المحتملة ، والعمل من أجل التغلب عليها ، وفيما 

 يأتي أهم المعيقات التي تعترض التخطيط الناجح...    
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    وضع الخطة أو عدم كفاية التخطيط  عدم القدرة على . １
                                       )planning  Inability to plan or inadequate (     من المعروف أن أي مدير ال يلد :

،    وهو يملك القدرة على وضع الخطط ،  بعض المديرين قد ال يكونوا مخططين ناجحين ، ألنهم يفتقرون للخلفية التخطيطية
والتعليم أو أي إمكانات أخرى ، قد يستغرق المديرون وقتا طويال  من أجل وضع الخطة ، ربما ال يعرف بعضهم كيفية إجراء  

 العملية التخطيطية.  

Lack of commitment to the planning  )   ٢. االفتقار إلى االلتزام بعملية التخطيط 
process ، ال يملك الوقت الكافي لعمل   هإال أن بعض المديرين قد يدعي أن )  : يعد وضع الخطة من األعمال  الشاقة

ضعيفا اتجاه عملية التخطيط ، وسبب آخر لضعف  هالفعلي المتاح ، بما يجعل التزامالتخطيط المطلوب ، مقارنة بالوقت 
  لتخطيطية ، و نتيجة لذلك ربما يختار المديرون العمل القليل ، أو االلتزام بالتخطيط  يعود إلى الخوف من فشل العملية ا

 عدم عمل أي شئ لمساعدة العملية التخطيطية.    

تشكل الحقائق خارج الصالحية الناتجة عن ضعف الجودة    ) :   Inferior informationالمعلومات الرديئة (    .3
،  أو عدم كفاية كمية المعلومات  المعيقات الرئيسة للتخطيط  ، إذا وضع المديرون الخطة على أساس المعلومات الرديئة  

 أو الناقصة فإن خططهم ستكون دون شك  فاشلة..    

المستقبل .4 الحاضر على حساب   Focusing on the present at the expense of the   (    التركيز على 
future    قد يعود الفشل إلى تأثيرات الخطة بعيدة المدى ، بسبب تركيز الخطة  على المشكالت قصيرة المدى التي قد :  (

عند   تقود إلى صعوبات عند التحضير للمستقبل ، لذا يتوجب على المديرين أن يضعوا في الحساب األهداف بعيدة المدى
 القيام بوضع خططهم.   

 Too much reliance on the organization’s planningاالعتماد كثيرا على قسم التخطيط في المنظمة  (   .5
department     الكثير من المنظمات لديها قسم للتخطيط ، أو فريق التخطيط والتطوير ، هذه االقسام تجري الدراسات  :  (

والنتائج المحتملة للمشروع ، إال أنها ال تنفذ الخطط  . نتائج قسم التخطيط تساعد على التخطيط   والبحوث ، وبناء النماذج ،
 وتستخدم فقط في مثل هذه الحاالت ، ال تزال صياغة  خطة التخطيط من مسئولية المديرين..  

  Concentrating on controllable variables 6 . التركيز على المتغيرات المسيطر عليها 
يهتم باألشياء و االحداث  التي يمكن السيطرة عليها ، مثل تطوير منتج جديد ، دون االهتمام بالعوامل   ه: قد يجد المدير نفس

الخارجية ، مثل الضعف االقتصادي ، وذلك ألن المديرين يعطون اهتمام أكبر للعوامل والمراجع المعروفة لديهم ، وعدم  
ممكن التغلب عليها ، من أجل تحقيق  ه  الجيدة حول هذه المعيقات هي أن   المالحظة   معروفة ،بالعوامل األخرى غير الاالهتمام  

    التخطيط الجيد ، يحتاج المديرون إلى نظم اتصاالت فعالة ، والحصول على معلومات بجودة عالية ، وطلب مشاركة اآلخرين 

  عند استكمال عملية التخطيط يصبح من المهم  معرفة الكيفية خامسا:  العالقة بين التخطيط والرقابة : 
  ) المتضمن العالقة الدورية بين التخطيط   ٢٣ظيفة التخطيط  مع وظيفة الرقابة ، كما موضحة في شكل  ( التي ترتبط بها و 

والرقابة،  يجعل  التخطيط االشياء تسير باالتجاه الصحيح ، والرقابة تحافظ على السير باالتجاه الصحيح أيضا ، أساسا فإن 
بخطوتين رقابيتين متتابعتين،   تبدأ دورة التخطيط / الرقابة عندما    ه قتت التخطيط الثالثة  ، تتم مالحكل مستوى من مستويا

يضع المديرون الخطط االستراتيجية ، عندما توضع هذه الخطط االستراتيجية موضع التنفيذ ، عندها تصاغ الخطط متوسطة  
  رقابة  ، ما  أن تنفذ الخطط  ، والخطط التشغيلية ، عندها يقتضي األمر وضع أكثر من دورة من دورات التخطيط والالمدى

االستراتيجية ، والمتوسطة ، والتشغيلية ، عندها تبدأ الرقابة ، االجراءات التصحيحية الضرورية، عندما تكون أي من النتائج  
في    األمور  ية ،  و تضع االجراءات التصحيحيةاألولية أو النهائية قد انحرفت عن الخطة ، النشاطات التخطيطية تستمر جار

ومن جانب آخر فإن االنحرافات  بين النتائج النهائية والخطط ،  تولد معلومات التغدية   ،نصابها قبل أن تكون قد تأخرت كثيرا 
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النوع المهم من    )    ٢٣لخطوط المنقطة في الشكل  (  ا  تبين   العكسية البناءة  التي تستخدم في تحسين الخطط المستقبلية .
 لتي تجعل دورة التخطيط / الرقابة حركية  ، وعملية متطورة.    التغذية العكسية ا

    
                          

   
                                       )  الدورة األساسية للتخطيط والرقابة   ٢٣شكل  ( .                                   

يشارك المدخل   ) :     High-Performance Approaches to Planning(    سادسا :  مداخل التخطيط عالية األداء  
الجديد للتخطيط كل العاملين في المنظمة وفي بعض األوقات يشارك أصحاب المصالح من خارج المنظمة  في عملية التخطيط ، 

تخطيط الالمركزي ، والذي يعني أن خبراء التخطيط يعملون مع المديرين في  بدأ التحول نحو المدخل الجديد مع االنتقال إلى ال
يخرج المديرون في جميع أرجاء المنظمة بحلولهم االبداعية الخاصة    األقسام الرئيسة  لتطوير أهدافهم وخططهم الخاصة،  

أكثر تطايرا ، فإن اإلدارة العليا تنظر    للمشكالت ، ويصبحوا أكثر إلتزاما من خالل مالحقة خططهم الخاصة ، ما أن تصبح البيئة 
إلى ما هو أبعد من منافع دفع التخطيط نحو الالمركزية ، من خالل العمل المباشر بين الخبراء والمديرين  التنفيذيين والعاملين  

التنافسية ، يصبح  في الصفوف األمامية لتطوير خطط  ديناميكية تستجيب لحاجات التغيير السريع ،  في بيئة األعمال المعقدة و
) ، ويكون التخطيط حيا عندما يشرك العمال في وضع     ,  Harari  ,  1995  التفكير والتنفيذ االستراتيجي التوقع لكل العاملين (  

األهداف وتحديد الوسائل لبلوغ األهداف ، هناك بعض األدلة االسترشادية للتخطيط لبيئة العمل الجديدة : (  وضع األهداف التي  
  .  )     توصل إلى التميز ، استخدام لوحات عددات األداء  ، نشر الفرق االستخبارية 
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    المبحث الثاني                                              

  )      Decision makingاتخاذ القرار (                            
    ( المفهوم والخصائص واألنواع  ) أوال : عملية اتخاذ القرار            

يعني  اتخاذ القرار اختيار بديل واحد من بين عدد من البدائل المتاحة ، وتعرف بأنها ( دراسة تحديد واختيار البدائل باالستناد      
) ، لذا من الضروري أن تتوفر مجموعة بدائل لمتخذ     Harris,    0891إلى معايير القيمة والتفضيل لمتخذ القرار ،   ) (  

) أن القرار يجب أن يحدد إبتداءا باتفاق صناع القرار مع أصحاب المصالح ،    Baker et al. (2001القرار ، ويرى  (  
للتخلص من مشكلة عدم االتفاق حول تحديد المشكلة ، ومتطلباتها ، وأهدافها ، ومعايير قياسها ، فضال عن أن عملية صنع  

خيارات متعددة ، أما إذا كانت هناك   القرارعندما توجد    القرار يجب أن تجزأ إلى خطوات ، و تظهر الحاجة إلى عملية اتخاذ
طريقة واحدة لعمل المهمة ، عندها ال يوجد قرار ، مثال إذا أردت أن تشتري قميصا من السوق ، تجد أمامك نماذج متعددة ، 

عملية أختيارأحسن   وتدعى  ،  هوئ أي منها والمنافع المتوقعة من إنك ستختار األفضل منها وفقا للمقارنة بين مزايا ومسا
وتعرف عملية اتخاذ القرار بأنها (  عملية االختيار     )   making    Decision  البدائل المتاحة  ( اتخاذ القرارنموذج من بين  

   )  ( األخرى  بالبدائل  مقارنة  القرار  لمشكلة  كامل  بشكل  يستجيب  الذي  البديل  العمل  بدائل مسارات  من  بين مجموعة  من 
Haynes and Massie       . (   ) وعرفGeorge Terry   ن أو ) عملية اتخاذ  القرار بأنها اختيار بديل من بين بديلي

هناك ثالثة عناصر مهمة ومعتمد بعضها على اآلخر تعتمد عليها عملية صنع القرار  أكثر لتحديد رأيا أو مسار عمل معين .  
هي ( المشكلة ، متخذ القرار ، وعملية اتخاذ القرار  ) ، وأصبح اتخاذ القرار صعبا قي المرحلة الحاضرة ، بسب التعقيد  

ومع التحديات الكبيرة    عند اتخاذ القرار،  تتطلب المرحلة الحاضرة التعامل مع السرعة ،  في العوامل التي ينبغي مالحظتها
متخذ القرار ، وتتصف بكل من ( التدفق المعقد للقرارات ، حاالت عدم التأكد ، انماط معالجة المعلومات  ،    ه التي تواج
الذي يعوم في مجرى نهر متدفق  ،  ي المنظمة مثل  بصفة عامة فإن صناع القرار ف   قرار اإلدراكية والسلوكية. ) مصائد ال

  ( هم محاطين بالمشكالت من كل جانب ،  وعليهم  الكشف عن المراسي من خالل العمل في المكان والزمان المحددينإن
Morgan W  McCall et al , 1990 : 5    ، (  من المهم مالحظة أن ما سبق هو اعتراف بالتعقيد ، وليس الوقوع في

يمكن أن  تساعد متخذ القرار    المتداخلة التي تسهم في تعقيد القرار ،  حالة اليأس ، العمل على معرفة العوامل الثمانية  
 ،   )   ٢٤على العوم في التيار بنجاح ، كما موضح في شكل ( 
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 ) مصادر التعقيد لصناع القرار اإلداري    ٢٤شكل  (                             

         )       Characteristics of Decision makingثانيا : خصائص عملية اتخاذ القرار (    
    إن أهم خصائص عملية اتخاذ  القرار هي ما يأتي ..       

  ه صنع هدف عملية اتخاذ القرار أو    ) :  It is goal - oriented activityباألهداف (      هإنها نشاط موج  .١
ي أوال أن يفكر بالحصول على معدل عال  هلب الذي يأمل أن يكون طبيب ، عليتعني دائما بلوغ األهداف المحددة ،  مثال الطا

في الحصول على المعدل    ها العلمي يمكن أن يساعده الدخول للكلية الطبية ، ومن ثم يفكر في األعدادية التي مستوا  هيؤهل
 الطبية ، وهذه تحتاج إلى سلسلة من القرارات يتخذها الطالب .   للكلية ه الذي يؤهل

من   ) :   Existance of alternative cource of actionوجود مسارات عمل أو طرائق بديلة (     .٢
ال يوجد قرار أو عملية صنع قرار ما لم تتوفر بدائل لحل المشكلة ، إذا كان هناك بديل واحد فقط متوفر لحل   هالمعروف أن 

المشكلة ، فعندها ال يمكن تقرير أي شئ آخر ، مثال العمال غير الكفؤين وضعيفي االلتزام ال بد من نقلهم خارج المنظمة ، 
، عندها ال يوجد أي مجال لصنع القرار ، أم عندما يظهر العمال أو الموظفين   في الوقت الذي ال تمتلك اإلدارة أي خيار آخر

التزام في العمل ، لكن امكاناتهم ال زالت دون المستوى المطلوب ، عندها يمكن إعطائهم نوع من التدريب المناسب لتحسين 
 أدائهم،  

 :  تتصف   )   It may be positive or negativeقد تكون عملية صنع القرار إيجابية أوسلبية (   .٣

عملية صنع القرار بصفة أخرى هي إما أن تكون إيجابية أو سلبية ، مثال أن العاملين يرغبون تبديل طريقة دفع االجور ، 
سيكون إيجابيا ، إذا استجابت لطلب   فإن قرار اإلدارة    هطلبهم،  وعليوأنهم سيلجأون إلى االضراب إذا لم يستجب إلى  

 وسلبيا عند إتخاذ إجراءات انضباطية ضد العاملين من أجل منع االضراب .   العاملين  ،

: من الصعب دائما اتخاذ قرارات     )  It may also be decision not to decideوربما قد ال يتخذ قرار (   .4
ي مثل هذه الحالة ، فإن  سريعة حول المشكالت األساسية ، اإلجابة السريعة بنعم أو ال ليست دائما ممكنة  لجميع األمور ، ف

 الميل يكون باتجاه تأجيل القرار إلى أي وقت  ممكن آخر ، ألن القرار قد اليكون أصال قرار.   
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تعد     )  :   Decision making is both a science and an artعملية صنع القرار علم وفن  (    .5

القرار   تتطلب    علمعملية صنع  فن ألنها  وتعد   ، المشكلة  تركز على  التي  والمبادئ  الطرائق والقواعد  تتطلب معرفة  ألنها 
تعديل سلم رواتب العاملين اتباع طرائق مناسبة ، ومبادئ معتمدة    ه لناجح ، ففي الوقت الذي يتطلب فيمهارات لصنع القرار ا

 مهارات االقناع أو ( فن إقناع العاملين )  .   ، إلقناع العاملين بقبول السلم الجديد ، وهذه تحتاج  إلى

: أي أن عملية القرار تتبع ظروف الحالة أو الموقف ، بمعنى آخر أن    )   It is situationalإنها موقفية  (   .6
قرارات مختلفة حول نفس المشكلة ولكن تحت مواقف أو حاالت مختلفة ، فالتدريسي مثال قد يسمح   صانع القرار قد يتخذ 

بالدخول في يوم آخر ، ألن كل حالة لها ظروفها الخاصة   هاعة في يوم معين ، وقد ال يسمح لإذا جاء متأخرا بدخول الق للطالب
   ، وهذه تسري على العاملين في المنظمة أيضا . 

عندما يضع ) :    It may be voluntary or Indusedإنها قد تكون إرادية أو مستحدثة (    .7
، وبدون ضغط من أي شخص آخر ،  فإن مثل هذا القرار يعرف بالقرار اإلرادي  أو (    هالقرار عملية اتخاذ القرار بنفس   متخذ

الذهنية الخاصة ، وبالمقابل فإن القرار قد يتخذ نتيجة لحل مشكلة    هاتخاذه وفقا إلرادة الشخص وقدراتالقرار الطوعي ) ، إذ تم  
إراديا ، أما إذا كان المصنع غير مهتم   قف ، فإن القرار يصبح مستحدث ، مثال عندما يالحظ  معينة يفرضها  االشخاص أو المو

بالتأثيرات العكسية أو العرضية  لعملية االنتاج على البيئة ، مما استدعى تبليغه من هيئة السيطرة على البيئة لنصب أجهزة 
 السيطرة على التلوث ، عندها يصبح القرار مستحدث .  

  

م عمليةتستخد  :  (  It is a complex mental exercise  )  8   إنها ممارسة ذهنية معقدة  -  
صنع القرار اجراءات دقيقة عند وضع البدائل وتقييمها واختيار األفضل من بينها ، تتطلب العملية الشاملة لصنع القرار استخدام 

أجل اختيار القرار األفضل .  التفكير الذهني والذكاء ، من   

يمكن ألي  أن صنع القرار عملية مستمرة ،    ) :  It Is an ongoning activityأنها نشاط مستمر (     .٩

، تحتاج المنظمة إلى اتخاذ العديد من القرارات ، لتختار القرار الصحيح   هبعض القرارات الصحيحة طيلة حيات  شخص أن يتخذ
   من بينها.  

 لثا : أنواع القرارات ...   اث    

)  : القرارات التنظيمية هي     organizational and personal decision(     القرار التنظيمي والقرار الشخصي .1
القرارات التي تتخذها اإلدارة العليا وفقا لموقعها الرسمي و بالنيابة عن المنظمة ، وبالمقابل فإن القرارات الشخصية تعني  

 عضوا في المنظمة.    هالشخصية وليس بصفت هات التي يتخذها المدير وفقا لصفت القرار

الروتينية   .2 االسستراتيجيةالقرارات  :  Routine and strategic decisions(  والقرارت  القرارات   ) 
الروتينية أو التكتيكية عبارة عن قرارات متكررة أو ذات طبيعة تكرارية ، تغطي األمد الزمني القريب وتؤثر في جوانب صغيرة 

تثمارات مالية كبيرة ، وتؤثر في المنظمة بصفتها  من المنظمة ، أما القرارات االستراتيجية فهي قرارات بعيدة المدى ، تحتاج اس
 الكلية أو أجزاء مهمة منها.  وهي مستقرة نسبيا.  

 ( Programmed and Non-programmed decisions  ) ٣. القرارات المبرمجة وغير المبرمجة 

) فإن القرارات المبرمجة ذات طبيعة روتينية ومتكررة ، وفقا إلجراءات  منهجية    simonطبفا لما ذكره ( سيمون  : 
موجودة بالفعل في المنظمة،  أما  القرارات غير المبرمجة فهي قرارات غير مهيكلة ، يتم إجراء مثل هذه  القرارات في  

 المستويات اإلدارية العليا .  
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4.   ) التشغيلية   والقرارات  السياسة  قرارات   )   Policy and operating decisionsقرارات  تتصف   :
السياسة بأنها ذات طبيعة أساسية ، تؤثر في كل المنظمة ، أما القرارات التشغيلية بالمقابل فإنها تتخذ لتنفيذ قرارات 

 السياسة.   

   ) :  Individual and group decisionsالقرارات الفردية والقرارات الجمعية  (   .5

ات فردية ، أماالقرارات التي يشارك في اتخاذها مجموعة من االشخاص  القرارات التي تتخذ عن طريق فرد واحد هي قرار
   فهي قرارات جمعية.  

: (  The process of Decision-making  رابعا : عملية صنع القرار  (

 عملية صنع القرار الخطوات اآلتية..    تتضمن                    

تمييز وتحديد  : الخطوة األولى في عملية صنع القرار هي    )   Defining the Problemتحديد المشكلة  (    .١
المشكلة ، قد تبرز المشكلة نتيجة عدم االستجابة الكاملة لالهداف ، أو بسبب االنحراف عن الحالة المطلوبة ، قد تكون المشكلة 

أو االفتقار لنشاطات ترويج المبيعات  الفشل في التوزيع ،، أو الفعلية عدم مالءمة المنتج  ، أو السياسة السعرية غير المناسبة 
 ، من الضروري الفهم الواضح للمشكلة.   

) : يتضمن تحليل المشكلة تحديد المجال واالسباب ، تعتمد جودة القرار   Analysing the problemتحليل المشكلة  (   .2
 قيقة والمالئمة مهمة جدا بالنسبة لعملية صنع القرار.  على جودة المعلومات المستخدمة في عملية صنعه ، جمع البيانات الد

)  : بعد تحديد المشكلة وتحليلها بمساعدة المعلومات   Developing alternative solutionsتطوير الحلول البديلة  (  
 ذات الصلة ، عندها يطور متخذ القرارالحلول البديلة للمشكلة ،   

) :  يتم تدقيق ومقارنة البدائل المتعددة المشار لها في الخطوة السابقة   Evaluating the Alternativesتقييم البدائل(  .3
)   Peter Drucker، لتحديد إيجابيات وسلبيات أي منها ، يجب أن تحدد معايير التقييم قبل إجراء عملية التقييم ، اقترح  (  

 لتقييم البدائل العوامل اآلتية :  
   المخاطرة 
  اقتصاديات المجهودات  
    التوقيت الزمني 
    محدودية الموارد 

)  : اختيار البديل األفضل هو الجزء المهم في عملية صنع القرار،    selecting best solution. اختيار الحل اإلفضل  (   5
 األسس اآلتية لالختيار من بين البدائل..     Koontz & O Donnel  )اقترح (  

 الخبرة   .1
 التجربة    .2

 البحث والتحليل  .3

موضع   هاذ القرار ، تظهر الحاجة إلى وضعما أن يتم اتخ   )  :  Implementing the Decisionتنفيذ القرار  (  .    6
التطبيق ، تتضمن عملية تنفيذ القرار عدة خطوات ، الخطوة األولى تتضمن توصيل القرارلكل المعنيين  بتنفيذه ، والخطوة 
الثانية أعطاء المسئوليات لالشخاص المعنيين بتنفيذ القرار ، والخطوة الثالثة هي العمل للتغلب على أي مقاومة لتنفيذ القرار  

    . 

للتنفيذ ،عندها    هما أن يأخذ القرار طريق   ) :  Feedback and controlالتغذية العكسية  (     . الرقابة وعملية  7
 ينبغي مقارنة النتائج الفعلية مع الناتئج المتوقعة أو المستهدفة ، عند ظهور أي انحراف يجب أن يحلل لمعرفة االسباب.   
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                                            ) القرار     ٢٥شكل   لصنع  العام  النموذج    (
 خامسا : صنع القراربين الثقة وعدم التأكد..    

وبغض       يالحظ إن حياتنا مليئة بمستويات مختلفة  من حاالت عدم التأكد،   يطمح المدير دائما إلى إتخاذ القرار األحسن  ،       
النظر عن حاالت عدم التأكد  ، ففي وسع المدير اتخاذ مثل هذه القرارات  على الرغم من حاالت عدم التأكد التي تكتنف  ظروف  

إلدارة القادرة على تقييم درجة التأكد في حاالت : ( التأكد التام  ، المخاطرة ، عدم التأكد   ) ، من الحاضر والمستقبل ، يمكن ل
) ، وأشارت الدراسات إلى ظهورعالقة سلبية بين حالة عدم التأكد ، وثقة متخذ    ٢٦اتخاذ قرارات أكثر فاعلية  كما في شكل   (  

ندما   تكون اإلدارة  أكثر غموضا فيما يتعلق بالعوامل الرئيسة للقرار ، فإن ثقتها القرار  عند  اتخاذه  القرار،   بمعنى آخر ع
التأكد وهي  التخلص من حالة عدم  في  الحال  بطبيعة  ناجحة  ، ال تكمن المفاتيح   أقل حول  تحقيق هذا القرار نواتج  تكون 

 عدم  مستحيلة ، ولكن بدال من ذلك التعلم على العمل ضمن المدى المقبول لحالة

. (  Eric Bonabeau , 2002 : 109 - 116 )    .التأكد 
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 ) العالقة بين الثقة وعدم التأكد في صنع القرار     ٢٦شكل  (                                     

  : سادسا: محاسن ومساوئ عملية اتخاذ القرار   
                                   )  decision making Merit and de- mert of  ( 

 ) :      Meritsالمحاسن  (  .١

   )تساعد عملية اتخاذ القرار على اختيار البديل  االحسنDecision making helps to  
adopt best course of action    المهمات البديل األفضل لتنفيذ  اختيار  السهولة  القرار من  : تجعل عملية صنع   (

المحددة ، عندما تتوفر طريقتين إلنجاز المهمات ، يصبح من الضروري الكشف عن  الطريقة األفضل من بينها ، البديل أو 
 مسار العمل الذي يتم اختياره بشكل نهائي يجب أن يقدم النتائج األفضل.  

  ستخدام األمثل للموارد  (  االoptimum use of resources  :  (    عند اختيار الطريقة األفضل للعمل ، فإن
القرار يضمن االستخدام األمثل لموارد المشروع ، وهي الموارد البشرية والمكائن ، المواد واألموال ، الموارد دائما تكون نادرة 

 .    ع الجميع ، وبالتلي يحب أن يكون االستخدام  متناسبا م

  )  إنها تساعد على اكتشاف الحلIt helps to find a solution (   تساعد عملية صنع القرار : 

التصحيحية  اإلحراءات على اكتشاف الحل ألي مشكلة في موقع العمل ، السبب الفعلي للمشكلة يجب أن يحدد ، وبعدها تتخذ   
 ، قد تقرر اإلدارة اختيار مسار العمل الصحيح ، عندها تكون عملية صنع القرار قد ساعدت على اكتشاف الحل الصحيح.   

  )  تساعد على تعزيز الكفاءةIt helps to promote efficiency   (   تحديد أفضل مسار عمل أو : 

(  طريقة عمل ) ألي حالة معطاة ، يعزز من كفاءة أداء المنظمة ، عندها تكون طريقة العمل مقبولة من اإلدارة والعاملين 
تحسنا في  في وقت واحد ، مما يتر تب علية مستوى عالي من المخرجات ، يتبعها عوائد جديدة للعاملين ، وهذا يحقق 

 الكفاءة الشاملة للمنظمة.   

  )  يساعد على إعادة حل النزاعاتIt helps to resolve conflicts : (  تعمل اإلدارة على إعادة حل
وف العمل   رظالنزاعات بين اإلدارة والعمال ، الناتج عن االختالف في وجهات النظر حول طريقة دفع االجور وتحسين  

، إذا ما امتنعت اإلدارة عن اتخاذ أي قرار حول هذه المشكلة ، فإنها ستفقد رضا العمال ، ويصبح القرار من جانب واحد 
 ، لذا ينبغي على اإلدارة تقديم صيغة جديدة تكون مقبولة من العمال أيضا.    
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 )  :    De - meritsمساوئ عملية اتخاذ القرار  ( . .٢

      ) المتوفرة   بالبدائل  القرار  صانع  معرفة   Decision maker is unaware of theعدم 
alternatives available    البديل حسب  )  : عندما يكون متخذ القرار جاهال بالبدائل المتاحة ، عندها يلحأ إلى اختيار

اجتهاده،  في حين أن القرار الجيد ال يصنع إال إذا توفرت البدائل وخضعت للتقييم المناسب ، عندما ال يكون متخذ القرار  
 عارفا بالبدائل المتاحة ، فإن قراره ال يعطي النتائج المتوقعة .   

      )   التردد  في اتخاذ القرارIndecisiveness  : (  وبة في التوصل إلى القرار،  وقد ينتج عن  المدير صع  هقد يواج
هذا فقدان بعض فرص العمل ، وقد يتخذ بعض المديرين قرارا متسرعا في اللحظة األخيرة ، ومثل هذا القرار ال ينتج حلوال 

 مرغوبة .   

  الفشل في القيام  بالتشخيص الصحيح  ( Failure to make correct diagonsis ) : من 
الصعوبة تحديد العالج الناجح عندما اليكون التشخيص دقيقا للحالة ، والمسألة نفسها بالنسبة لمتخذ القرار  ، فعلى سبيل 
المثال أن المشكلة قد حددت بالحاجة  إلى تحفيز العاملين ، فأن عدم تحفيز العاملين ال يعني بالضرورة عدم  حصولهم عل 

الة السبب الحقيقي قد تم تشخيصه  (  حاجة العاملين للحوافز  ) ، وما تبقى هو تحديد المنافع المادية ، في مثل هذه الح
 العالج المالئم.   

   )  القرار المتسرعQuick decision   : (    قد ال يتوفر لصانع القرار الوقت الكافي لصنع قراره،  أو بعض المشكالت
مديرين قرارات مستعجلة إال أنها صحيحة ، ولكن عندما ال يصنع الطارئة بحاجة إلى قرار سريع ، من الممكن أن يتخذ بعض ال

 القرار في اللحظة المناسبة فربما يسبب أذى للمنظمة المعنية . 

   )  عدم توافر المعلومات الضروريةUnavailable of necessary information  (     قد ال تتوافر   :
وربما قد يؤدي مثل    ثل هذه الحالة اليمكن صنع القرار الصحيح ،  المعلومات المطلوبة من أجل صنع القرار بسهولة ، في م

هذا إلى التأخير في التوصل إلى القرار ، مثال ، إذا ما ارادت اإلدارة اعطاء ائتمان لزبائنها القدامى ، الذين مضى عليهم مدة 
 الئتمان.  طويلة ، عندها يمكن صنع القرار فقط في حالة توفر معلومات كافية جدا حول جاهزية ا

    )  المقاومةResistance  :  (    قرار ، في  غالبا ما يظهر في بعض المنظمات مقاومة من المرؤسين والموظفين ألي
يضر بمصالحهم الشخصية ، وأن التغلب على مثل هذه المقاومة ألي قرار    هلمصلحة المنظمة،  و أن   هتصور أن القرار تم صنع 

 ربما يطرح مشكلة أخرى.   

making decision by itself can not solve  )  اليحل أي مشكلة هاتخاذ القرار بحد ذات     
 any problem  الدورية تكفي وحدها لتحقيق النتائج المتوقعة ، تنفيذ القرار فقط ال يحل المشكلة   ه) : تنفيذ القرار ومراجعت

 ، وإنما استكمال ذلك اإلجراء بالمراجعة الدورية وأن متابعة عملية صنع القرار هي التي تحقق النتائج المتوقعة.   

    سابعا : عملية حل المشكالت

 ) العمل وفقا للخطوات اآلتية..    ٢٧ي الشكل  ( تتطلب عملية حل المشكالت  الموضحة ف        

تحديد المشكلة :  تظهر معظم صعوبات  حل المشكلة في مرحلة تحديد المشكلة ، النشغال المديرين في محاولة توليد    – 1
  واختيار الحلول البديلة ، يتعين على المديرين عند تقصي المشكلة السير على وفق األسئلة الصحيحة

   )2005  ,Michael Marquardt   وتعرف المشكلة بأنها الفرق بين الحالة الفعلية والحالة المرغوبة ،  ويعني حل  ، (
المشكلة غلق هذه الفجوة ، هناك ثالثة عقبات تواجه عملية تحديد المشكلة هي (  تحديد المشكلة تبعا للحلول السهلة ، التركيز 

 لمنخفضة  ، تشخيص المشكالت على أساس  على المجاالت الضيقة وذات األولوية ا

 ظواهرها  ) .   

االبداع غالبا ما يحقق  توليد الحلول البديلة:  وهي الخطوة المهمة في عملية حل المشكالت ،  وتشير الالئحة التالية إلى أن    – 2
الكشف عن الحلول البديلة  التغيير بسرعة ( ، تبدو االستجابة الطبيعية للمشكلة على شكل محاولة  للتخلص منها عن طريق  
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األجوبة أول  تأخذ  ما  وغالبا  الوقت    ،  في صرف  يتسبب  قد  الجواب  التردد عن هذا  ألن  وذلك   ، ومالحقتها   ، تظهر  التي 
) ،    Adams : 7والمجهودات الذهنية التي نحتاجها  الستحضار مجموعة من البدائل التي يمكن أن نختار من بينها  ) (   

فردي والجمعي من خالل المداخل اآلتية :  (  عصف الدماغ ، استخدام التشبيهات والرموز  لتعزيز التفكير  يتحقق االبداع ال
 غير التقليدي ، ادراج خصائص الموضوعات من أجل الرؤى المفيدة  ، الطريقة العلمية ، النقلة االبداعية )  .  

     
ينبغي أن يركز التفكير في هذه المرحلة  على اختيار الحل األفضل    )  :  Selecting a Solutionاختيار الحل  (    – 3

، ويعود استخدام عبارة األفضل إلى المحددات المالية ومحددات الوقت ، وإلى االعتبارات السياسية ،  وعلى العموم  ال بد من  
جودات غير الملموسة ذات الصلة ،يؤكد   فحص الحلول البديلة  لتحقيق التوازن  بين الفاعلية والكفاءة في ضوء القيود والمو

  )Russell Ackoff   المتخصص بحل المشكالت اإلدارية على مالحظة ثالثة أشياء فيما يتعلق بحل المشكالت ( :  إعادة (
 . الحل ، ممكنة الحل ، ال يمكن لها )  

االختبار الحقيقي ألي  هوت ) : الوق  Implementing and Evaluating the Solutionتنفيذ وتقييم الحل(        -  4
الخاصة فيما يتعلق   هيمكن أن يعتمد المدير على أحكام  حل ، لذا ينبغي  أن يتوفر الوقت الكافي  إلثبات جدارة الحل المطلوب  ،

ب االختالف  من  تماما  التخلص  من  يمكن   ، اختياره  الذي سيتم  الحل  فإن  المثالية  بالحالة    ، والفاعلية  الفعلي  بالكفاءة  ين 
والمرغوب بالكفاءة والوقت المناسب،   أما إذا بقيت الفجوة فأمام المدير حلين ، األول أن المدير يبقى مقتنع بأن المشكلة تم 
التعرف عليها بشكل صحيح ، أو يعود إلى الخطوة الثانية ،  محاوال البحث عن حل آخر ، ويستمر في اختبار الحلول البديلة 

اعطاء جميع الحلول الممكنة الفرص المتساوية  ، أو حتى تتغير طبيعة المشكلة إلى المدى الذي يصبح الحل    تباعا ، حتى يتم  
بين الفعلي  والمرغوب رغم محاولة تجريب الحلول البديلة ، عندها ينصح   الحالي  مستهلكا ،  أوالثاني إذا بقيت الفجوة 

 ة ، واالنخراط  في جولة جديدة لحل المشكلة.   بالعودة إلى الخطوة األولى ، إلعادة تحديد المشكل
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 )  خطوات عملية حل المشكالت    ٢٧شكل  (                           
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 األسئلة..                                            

 اختار الجواب الصحيح لكل سؤال مما يأتي..    القسم األول :          

 ) ..       -------------- (   التخطيط عملية موجهة    - 1

 االت المذكورة)   .   ح تقبل ،  بالحاضر ، بدون أي من البالماضي  ، بالمس(               

 )  ...     -------------التخطيط عبارة عن نشاط (    - 2

 ( الفكرية ،   العقلية ،    االستخبارية ،   جميع هذه الحاالت)   .                  

 )  ..      ------------------يمكن التخطيط من تحقيق (     - 3

 )    (   التنسيق ،   التعاون ،  التحفيز ،  التنظيم.                 

 ) ..    ----------------التخطيط ضروري لتحليل  (    - 4

البيئتان الخارجية والداخلية ،  و ال                  البيئة الخارجية ،   الحاالت ( البيئة الداخلية ،   أي حالة من 
 المذكورة  )  .  

 )  ..      ----------------الخطوة األولى التي يتخذها المدير عند محاولة اتخاذ القرار هي (   - 5

حتملة ، تأسيس (   تحديد المشكلة ، التعريف بالعوامل المحددة  ،  تطوير البدائل الم           
 الرقابة والتقييم  ) .   نظام  

 الرسمية..     هذها المدير العام  طبقا لصالحياتي يتخ) هي القرارات الت   ----------------(    - 6

 ( القرارت التنظيمية  ، القرارات الشخصية  ،  القرارات الوتينية  ،  و ال أي قرار منها. )                     

 )  ..      -------------القرارات التي تتخذ عن طريق الشخص نفس تعرف بالقرارات  (  - 7

 ( الشخصية،   الجمعية  ، السياسية  ، التشغيلية.  )                                 

 ) ..       --------------تضمن عملية صنع القرار االستخدام األمثل لموارد المنظمة (    - 8

 (  البشر  ،  االمواد ،  المكائن  ،  جميعا  )                               

،     -  ١(  األجوبة:    ،      -  ٢بالمستقبل  المذكورة  الحاالت  ،    -   ٣جميع  الداخلية                         -  ٤التنسيق  البيئة 
    )  جميعا - ٨الشخصية ،  - ٧مية ، رات التنظيالقرا - ٦التعريف بالعوامل المحددة ،  - ٥والخارجية  ، 

 القسم الثاني : أجب بكلمة أو كلمتين عن كل سؤال  مما يأتي..   

 ما هو نوع المنهج المطلوب للتخطيط ؟    - 1

 بمساعدة التخطيط ؟     هما الذي يمكن خفض - 2

 لذي يعرف بأسم الالمركزية ؟    ما – 3

 ما هي الخطوة األولى في التخطيط ؟      - 4

 ما هي العملية التي تعني اختيار بديل واحد من بين عدد من البدائل ؟     - 5

 من  الذي يستطيع تثبيت جهاز السيطرة على التلوث ؟     -6         

 من  هو الذي عرف القرارات المبرمجة ؟       - 7

 قرار ؟   ما هي الخطوة األولى في عملية صنع ال   - 8

األهداف،      –  ٤تشتت السلطة ،    -  ٣التأكد ،  الخطر وعدم    -  ٢المدخل التكاملي ،     -  ١(    األجوبة:   
 تحديد المشكلة ) ..   -  ٨،  Simonسايمون   - ٧سلطة السيطرة على التلوث ،    - ٦اتخاذ القرار  ،  - ٥
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 القسم الثالث:  أجب باختصار عن كل مما يأتي..    

 ؟    هلتخطيط ؟ أذكر بالنقاط بعض منافع ماذا يعني ا   - 1

 عرف التخطيط باالعتماد على تعريفات بعض المختصين ؟   - 2

 عدد بالنقاط بعض معايير قياس األهداف الفعالة ؟     - 3

 ) ؟   ماذا تعني عبارات ( السياسات ، اإلجراءات ، القواعد  - 4

 ماذا تعني عملية اتخاذ القرار ؟    - 5

 ماذا تعني كل من  ( القرارات التنظيمية ، والقرارات المبرمجة  ) ؟   - 6

 ما ذا تعني ( القرارات الروتينية والقرارات االستراتيجية  ) ؟    - 7

 عدد بالنقاط أنواع الخطط في المنظمة ؟      - 8

     فحة واحدة عن كل سؤال مما يأتي... القسم الرابع : أكتب مقالة ال تقل عن ص  

 اشرح خطوات عملية التخطيط في المنظمة  ؟     - 1

 اشرح عملية اتخاذ أو صنع القرار في المنظمة ؟   - 2

المنظمة ، وتأثيرها في   الخطط االستراتيجية ) في وضح العالقة التكاملية بين  ( الخطط التشغيلية ، والخطط التكتيكية ، و - 3
 مستوى  اإلنجاز ؟   

 وضح كيف تتم عملية تنسيق أهداف المنظمة ؟    - 4

   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  الفصل الخامس                         

   التنظيم ، التفويض ، واالتصاالت   

 

             Organizing,Delegation    and Communication      
، فضال   هالتنظيم وتعريفيهدف الفصل إلى توضيح حالة الربط  بين التنظيم والتفويض واالتصاالت من خالل عرض مفهوم      

، وما يترتب على ذلك من هياكل تنظيمية متنوعة ، ومن حاالت المركزية والالمركزية ، وضرورات    ه ومبادئ  هعن خصائص
لمعلومات ، والدقة والسرعة في توصيل القرار للجهات المعنية ، يحاول التفويض واالتصاالت و إنعكاسهما على انسيابية ا

 .. تعريف  الطالب بما يأتي ..  الفصل 

 معرفة كيفية التزامن بين التخطيط والتنظيم..  - 1

 إدراك األشكال المختلفة للهياكل التنظيمية..   - 2

 رسمية..توضيح االختالف بين الهياكل التنظيمية الرسمية وغير   - 3

 تعريف التصميم التنظيمي.. - 5

 التمييز بين الهياكل العضوية والميكانيكية.   - 6

 دور  التفويض في تفعيل حركية الهيكل التنظيمي ..  - 7

 فهم االتصاالت ودورها في المنظمة.  - 8

    ..   توضيح العالقات بين الهيكل التنظيمي والتفويض واالتصاالت ودورها في حركية التنظيم  - 9

               المبحث األول                          
 ه :  هيكل التنظيم وتصميم   التنظيم       

تعرف المنظمة بأنها (  نظام اجتماعي تعاوني ينطوي على تنسيق جهود أثنين أو أكثر من الناس لمالحقة هدف مشترك)              
)10  :1991  ,Hodge, William (   ويعني تنسيق الجهود في التعريف أعاله درجة التخطيط الرسمي وتقسيم العمل التي  ،

  تعود عبارة التنظيم إلى كلمة الكائن   األساس لتنظيم المنظمة.   ه تشكلينبغي أن تتصف بها المنظمة الحقا  ، وهذ
      )organism   تتبادل العالقة واالعتمادية فيما بينها ، تتكون  أجزاء أو مكونات التنظيم من ) ، وتعني هيكل األجزاء التي 

سلطة والمسئولية ) ، مهمة التنظيم توحيد  (الموارد البشرية ، والمكائن ، والمواد ، والطرائق ، واألموال ، والوظائف ، وال
القوة   توزيع   ) بأنه  التنظيمي  الهيكل  ويشارإلى  للمنظمة.   العامة  األهداف  بلوغ  أجل  من  بكفاءة  المكونات  هذه  تكامل  أو 

      من خالل أعضاء المنظمةوالمسئولية من داخل المنظمة ومتطلبات تنفيذ اجراءات التنفيذ 

يح /     تكتب كما هي عليهالتصح                                                                                       
(Blau, 1970; Dewar & Werbel, 1979; Germain, 1996   )  

 (  Gerwin & Kolodny, 1992; Ruekert, Walker, & Roering, 1985; Walton, 1985 )            
 ) بأنLouisAAllenوعرف  التنظيم  وتفويض    (ه  )  وتحديد   ، أداؤه  يتعين  الذي  العمل  مهمات  وتجميع  تحديد  عملية 

كما ،  الصالحيات والمسئوليات وتأسيس العالقات من أجل تمكين العاملين جميعا من العمل سوية بفاعلية لتحقيق األهداف )  
تعددة وذات الصلة بعضها بالبعض اآلخر  مالمجهودات ال  هر هيكلي تتناسق من داخل( اطا   ه) بأن   Theo Haimann(     هعرف

(  نمط من العالقات التنظيمية الداخلية والسلطات واالتصاالت )    ه) الهيكل التنظيمي  بأن    Thompson (1965) ، وعرف  (  
( مخطط يعرض المراكز والخطوط الرسمية للسلطة ) ، وفي الحقيقة فإن  مخطط التنظيم   هتنظيمي أيضا  بأن،  ويعرف الهيكل ال

واصل ،  هذه المخططات  تعد أداة  هو العرض المرئي لهيكل المنظمة العظمي ، متضمنا أنماط مألوفة من الصناديق وخطوط  الت
 ) ..   ٢٨) ، كما موضح في الشكل  (  Marc Cecere,  2001:   42 إدارة مهمة ألنها توفر إطار تنظيمي لتوزيع الموارد   (
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   ) مخطط مبسط التنظيم    ٢٨شكل  (                                                       

 يتصف التنظيم بالخصائص الرئيسة اآلتية..     أوال : خصائص التنظيم:     

إن وجود أي منظمة هو من أجل إنجاز أهدافها المشتركة ،  ) :    Common Purposeالغرض المشترك  (   . 1
   التي تخص كل المنظمة. أو األهداف 

2 .   ) العمل   ،    )  Division of Labourتقسيم  فرعية  إلى وظائف ، ووظائف  يقسم العمل الكلي للمنظمة   :
   وتخصص كل وظيفة لشخص معين لضمان التخصص. 

ترتب المراكز الوظيفية في سلسلة متدرجة ، وتحدد   )  :    Authority Structureهيكل الصالحية  (   . 3
 مركز وظيفي ، وتسمى سلسلة العالقة بين المشرفين والمرؤوسين بسلسلة األوامر   الصالحية لكل

 )  command chain of   (  

: تعد المنظمة أساسا بأنها جماعة من االشخاص ، يشكل االشخاص العنصر البشري )     Peopleاالشخاص  (   . 4
 .  الحيوي في المنظمة

:    Communicationاالتصاالت(   . 5 الفهم )  لتحقيق  ضرورية  إنها   ، بها  خاصة  اتصال  قنوات  منظمة  لكل 
  والتنسيق المتبادلين بين أعضاء المنظمة. 
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:     Coordinationالتنسيق(   . 6 أمر ضروري إلنجاز  )  المختلفة   التنظيم  وأجزاء  انشطة  تنيسق  إن 
   أهداف المنظمة  وتوحيد جهودها، 

7 .   ) :    Environmentالبيئة   والسياسية  )  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل  تضم  بيئة  في  المنظمة  تعمل 
 والقانونية . وهذه تتبادل العالقة والتأثير مع العوامل الداخلية للمنظمة.   

) : تمتلك كل منظمة بعض اللوائح والقواعد من أجل تنظيم أداء   Rules and Regulationsالقواعد واللوائح  (   . 8
   المنظمة ( إدارات ومرؤوسين. ) جميع العاملين في 

 ئ اآلتية..    ديتأسس التنظيم على المبا  ثانيا : مبادئ التنظيم:      

اهداف   ينبغي أن يصمم كل جزء من التنظيم لتسهيل إنجاز  ) :   Unity of Objectivesوحدة األهداف  (   . 1
  يجب أن توضع األهداف بصيغ واضحة ودقيقة .   هالمنظمة التنظيمية ، وعلي

يجب أن يقسم العمل الكلي للمنظمة وفقا للطريقة التي تمكن الفرد   ) :   Division of workتقسيم العمل  (   . 2
  من أن يؤدي قدر االمكان وظيفة واحدة . 

شراف على عدد من  ال يستطيع أي مدير تنفيذي في المنظمة من األ  ) :  span of controlنطاق االشراف  (   . 3
   بكفاءة.  همن العدد الذي يستطيع إدارت المرؤوسين أكثر

يجب أن يكون خط السلطة أو (  سلسلة األوامر )    ) :  Scalar principleمبدأ تعدد وتتابع الصالحية  (   . 4
  من أعلى إلى أدنى مستوى في المنظمة  واضحة وغير متقطعة . 

ارات الروتينية ضمن : يتوجب على كل مدير أن يتخذ القر)     Principle of Exceptionمبدأ االستثناء  (    . 5
   ، أما القضايا االستثنائية فتترك إلى صالحيات اإلدارة العليا.  هنطاق صالحيات

يجب أن يستلم كل شخص األوامر ، و أن يحاسب من رئيس     )  :   Unity of commandوحدة األمر  (   . 6
   واحد  .

7 .      )Functional definition  (    يجب التحديد بوضوح لصالحية ومسئولية كل شخص ، ويجب أيضا :
  التعريف الواضح للعالقات بين الوظائف المختلفة. 

يجب أن يكون هناك رئيس واحد وخطة واحدة لكل مجموعة    )  :  Unity of Direction(  ه  وحدة التوجي . 8
   من النشاطات. 

ن تحقيق النتائج يجب أن تكون الصالحية المخولة للشخص كافية ألن تمكنه م  :)    Delegationالتفويض  (   . 9
   . ه المتوقعة من عمل

التماثل(    . 10 أو  :   Correspondenceالتكافؤ  من الضروري أن تتساوى الصالحية والمسئولية    ) 
لشاغل المركز الوظيفي ، السلطة المخولة ألي مركز يجب أن تتناسب مع المسئولية في ذلك المركز الوظيفي والعكس 

   هو الصحيح. 

يسمح ألي مشرف أن يغادر ال    ) :  Absoluteness of Responsibilityالمسئولية المطلقة   (   . 11
   نتيجة لتفويض صالحياته لبعض المرؤوسين ، وإنما يبقى متحمال المسئولية عن أعمال مرؤوسيه.  همسئوليات 

يجب االحتفاظ بهيكل بسيط للمنظمة ما أمكن ، مع أدنى عدد من المستويات   ) :   Simplicityالبساطة  (   . 12
  التنظيمية. 

يمي قابال للتكيف لظروف التغيير ، وينبغي أن ينبغي أن يكون الهيكل التنظ ) : Flexibilityالمرونة  (   . 13
  يكون هناك مجال للتوسع دون اإلخالل بالتصميم األساسي. 
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ينبغي أن يساعد الهيكل التنظيمي المنظمة على أن تعمل بكفاءة ، ومن قدرتها    ) :  Efficienyالكفاءة  (   . 14
  على انجاز أهدافها بأقل التكاليف والمجهودات. 

  : يجب ان يستمر الهيكل التنظيمي ألطول مدة زمنية ممكنة.  ) Continuityاالستمرارية  (   . 15

 أن التنظيم الجيد أمر ) :  Advantage of organizationثالثا : مزايا التنظيم  (  

 ضروري لنجاح واستمرارية بقاء أي منظمة ، أهم مزايا التنظيم الجيد ما يأتي..     

لها ، وتراقب  يصف التنظيم اآللية التي تنسق اإلدارة من خال  ) :  Aid to Managementأداة لمساعدة اإلدارة  (   .1
الل اطار عمل المنظمة الخطط موضع  أداة فعالة لتحقيق أهداف المنظمة ، و توضع  من خ  هيخدم بصفت  هأعمال المنظمة ، إن 

يساعد على تركيز انتباه اإلدارة وعملها على إنجاز األهداف ، إذا    هفذ الوظائف اإلدارية األخرى ، أنالتنفيذ العملي ، وتن
 كان تصميم المنظمة ضعيفا فأن اإلدارة ستتعرض للصعوبة وضعف الفاعلية.   

يمكن المنظمة من الدخول في مشاريع أعمال جديدة ، تمتلك    هإن  :)    Facilitates Growthتبسيط عملية النمو(   .2
 المنظمة القدرة الالزمة على مواجهة التحديات الجديدة.  

: يسمح التنظيم الجيد    )   Ensures optimum use of resourcesضمان االستخدام األمثل للموارد  (   .3
للتكنولوجيا الجديدة ، ويساعد على تجنب االزدواج ية ، والتداخل في الجهود ، والتغلب على انواع المضيعات بالتكيف 

 األخرى ، وبالنتيجة فإنه يبسط من تحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد البشرية والمادية.  

االبداع  (   .4 يشجع التنظيم الجيد التفكير والمبادرة االبداعيين من جانب     ) :  Stimulates Creativityإثارة  
ة ، فضال عن توفير تخويل السلطة الحرية الكافية للمستويات  اإلدارية األدنى  بممارسة التوجيه و العاملين في المنظم

 اصدار االحكام ، كما يمكن تطوير طرائق العمل الجديدة.  

أي استمرارية بقاء المنظمة وتطورها ، ألن التصميم    ) :  Facilitates Continuity(  استمرارية التسهيالت    .5
الجيد للتنظيم يوفر للعاملين في كل المستويات التدريب والتطوير المناسبين ، ويوفر فرص أيضا للقيادة ، ويساعد على  

 ضمان استقرار المنظمة  من خالل  تنفيذ خطط تنمية المنظمة.  

6.   ) التنسيق   في تكامل الجهود    )   Helps in Coordinationالمساعدة على  الوسائل  أهم  التنظيم من  : يعد 
واال اإلدارات  على  المتوازنة  التوكيدات  وضع  على  يساعد   ، ألن الفردية    ، المنظمة  في  المختلفة  التوحد   هقسام  يحقق 

 واالنسجام في االجراءات.    

   . ( Formal and Informal organization  )   رابعا : التنظيم الرسمي وغير
    الرسمي

جاز أهداف تنظيم تم إعداده بتفكير وروية من أجل إن  هإن  )  :  Formal organizationالتنظيم الرسمي  (  .   1
يوفر العالقات الرسمية بين األشخاص ، قنوات االتصال في التنظيم الرسمي هي األخرى رسمية أو وظيفية    هالمنظمة ، إن

 ، ويؤسس القواعد واالجراءات بصيغة جيدة.    

يظهر التنظيم غير الرسمي من العالقات الشخصية    ) :    Informal organization. التنظيم غير الرسمي  (   2
يتأثر باالتجاهات   هرج التفاعل بين االشخاص ، إال أنيتكون عفويا خا  هال يصمم رسميا  ، إن  هإن  واالجتماعية بين الناس ،

)    Barnard(  ه  ، وطبقا لما عرضالشخاص  امن خالل  الشخصية  ، مثل المحبة والكره ، العالقات غير الرسمية تظهر  
فإن التنظيم غير الرسمي هو نشاط مشترك بين االشخاص ال يحتاج إلى غرض مشترك متفق عليه ، رغم االسهام  في 

 النتائج المشتركة.   

 ) الفرق بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي     ٧جدول  (                                
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 ت     التنظيم الرسمي                         التنظيم غير الرسمي                       

تنظيم ناضج مبني على أساس الدراسة  هأن تنظيم يتشكل عفويا   هأن
 والتفكير   

  ١  

مجرد عوامل شخصية مثل الصداقة ،  هأن
القرابة ، الثقة ، االيمان وهي جميعا تعد  

 مهمة لمثل هذا التنظيم  

٢      هلمسئولية أساسية بالنسبة لتشغيلالصالحية وا  

٣   يعتمد القواعد واإلجراءات الرسمية      األفراديعتمد العالقات الشخصية بين   

٤   في المخطط التنظيمي للمنظمة     همن الممكن رؤيت  ال يظهر في المخطط التنظيمي للمنظمة       

  ه المستويات الدنيا والمسئولية تتجالسلطة تتدفق نحو  ال يوجد أي تدفق للسلطة والمسئولية   
 نحو المستويات العليا  

  ٥  

ينشأ من أجل اشباع الحاجات 
 االجتماعية لالشخاص  

٦   ينشأ بصيغة مدروسة من أجل إنجاز اهداف المنظمة     

٧   مستقر وثابت   هأن غير مستقر   هأن  
   

  Source :  D. VAIJAYANTHI  , et al ,  MANAGEMENT PRINCIPLES , 2010 
  ) organizational structure  Designing and building   ي ( خامسا :  تصميم  و بناء الهيكل التنظيم

تستجيب المنظمات بدون تمييز للتغييرات في بيئتها ، سواء أكانت التغيرات تكنولوجية أو معرفية ، وعلى المنظمات أن        
اكل التنظيمية لتتالءم مع متطلبات  تتعامل بجدية مع تحديات التغيير . وينبغي االهتمام بقابليات المديرين على إدارة تعديالت الهي

    التغيير ، وهذا يتطلب االهتمام بالعوامل المؤثرة في تصميم هذه الهياكل .

يتميز الهيكل التنظيمي بتشكيل    :   )  Defining organizational  designتعريف التصميم التنظيمي (     - 1
تكوين أو تغيير الهيكل التنظيمي ، يعكس   هها ، ويعرف التصميم التنظيمي بأن مراكزه و أقسامه والعالقة المتبادلة فيما بين 

نى التصميم التنظيمي للمنظمة جهودها في االستجابة للتغيير ، وتكامل العناصر الجديدة لضمان التعاون وتحقيق المرونة ، بمع
فإن التصميم  التنظيمي يتطلب ابتداءا تشخيص   هيآخر طرح مخططات مختلفة للهيكل التنظيمي واختيار األفضل من بينها ، وعل

 وتحديد العوامل المؤثرة في هيكلة وتشغيل التنظيم الجديد..  

 (  factor affecting organizational design  ) الكثير   2  - العوامل المؤثرة في التصميم التنظيمي
من األشياء تؤثر في االختيار المناسب للهيكل التنظيمي للمنظمة ، تم اختيار خمسة من العوامل األكثر شيوعا وهي (   

 الحجم ، دورة الحياة ، االستراتيجية ، البيئة ، والتكنولوجيا ) ، وسوف يتم توضيح تأثيراتها على التصميم التنظيمي ..    
 حت المنظمات الكبيرة تتصف بهياكل تنظيمية أكثر تعقيدا من المنظمات صغيرة الحجم  الحجم التنظيمي : أصب 

، مثل متاجر المفرد ، والمطاعم الصغيرة التي يدير وينفذ أعمالها عدد قليل جدا من االشخاص ، وبالتالي فإن هياكلها تكون  
هيكل رسمي ، وإنما تنجز مهماتها عن طريق  بسيطة ، وأحيانا عندما تكون المنظمة صغيرة جدا ، فهي ليس بحاجة إلى  

القدرات والرغبات الشخصية أو الحاجات ، القواعد واألدلة االسترشادية غير سائدة وربما تظهر فقط لتوفير مؤشرات يستدل  
بر تصبح  بها عند صنع القرار ، غالبا ما يكون تنظيم المنظمات الصغيرة اكثر ميال للتنظيم العضوي ،عندما تنمو المنظمة وتك

من الصعوبة إدارتها بدون مزيد من المهمات الرسمية وبعض من إجراءات تخويل السلطة ، لهذا فإن التنظيمات الكبيرة  
تطور هياكل رسمية ، ومهمات أكثر تخصصا ، وقواعد تفصيلية وأدلة توضح إجراءات العمل،  تتدفق االتصاالت التنظيمية  

األعلى  إلى المستويات التنفيذية الدنيا ، والعالقات الهرمية تخدم بصفتها قواعد    من داخل المنظمة ابتداء من المستويات
للسلطة ، والمسئولية ، والرقابة ،  نوع الهيكل التنظيمي الذي يتم بناءه ، يجب أن يزود المنظمة بالقابلية على التشغيل  
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هو أن النظام الميكانيكي كان قد صمم لتعظيم التخصص  الفعال ، أحد االسباب التي تجعل من التنظيم الواسع نظام ميكانيكي ،  
   وتحسين الكفاءة. 

  : ( organization life cycle )  دورة حياة التنظيم  
  المنظمات البشر في أنها تميل نحو النمو خالل مراحل تعرف بدورة الحياة،  وتضم دورة الحياة أربعة مراحل   هتشب              

) ، لكل مرحلة من هذه   أو االنحدار هي (الوالدة أو النشوء ، والشباب أو النمو ، منتصف العمر أو االستقرار ، والنضج     
 المراحل لها خصائصها الخاصة.    

  وهي مرحلة ظهور المنظمة للوجود ، وليس بالضرورة أن تمتلك المنظمة في هذه المرحلة   : ) Birthالوالدة  (   --       

 هيكال رسميا ، في المنظمات الناشئة ال يوجد الكثير من تفويض السلطة ، وإنما تعمل بإدارة مباشرة من المؤسسين.    

  لة النمو ، ألن المنظمة في هذه المرحلة تحاول أن تنمو ، التوكيد في  وتسمى أيضا مرح :  ) youthالشباب (   --      
 هذه المرحلة على أن تكون المنظمة كبيرة ، يتحول اهتمام المنظمة من رغبات المؤسسين إلى  

  ميم  تظهر بدايات تص   ههذه المرحلة ، لكن في الوقت نفس  رغبات الزبائن ، تكون المنظمة اكثر ميال نحو الهيكل العضوي في 
 الهيكل الرسمي  وبعض عمليات تفويض السلطة .     

  يظهر هذا الجانب عندما تكون المنظمة قد حققت مستوى عالي من النجاح ،   ) : midlifeمنتصف العمر (   --     

  وتصبح أكثر تعقيدا ، وميال نحو الهيكل الرسمي ، تظهر الكثير من المستويات في سلسلة األوامر ، فهي تصبح أكثر تحوال    
 نحو الهيكل الميكانيكي.     

  تصبح المنظمة في هذه المرحلة أقل ميال نحو االبداع ، والتوسع ، وأكثر ميال نحو   ) :  maturityالنضوج (   --   
  يئة آمنة و مستقرة ، في محاولة لتحسين الكفاءة والربحية ، غالبا ما تتجه المنظمة ألن تكون أقل إبداعا ، مما بقائها في ب

  يترتب عليه تنازل في المبيعات وانخفاض في الربحية ، تبدأ المنظمة في هذه المرحلة بالموت البطيء لذا تسمى أحيانا   
  بالضرورة أن تقع المنظمة في النتائج السلبية لهذه المرحلة  ، وربما تستخدم ، ليس  ) التهالك (بمرحلة االنحدار أو 

  على الرغم من أن الحالة العامة تشير إلى مرور المنظمات بهذه المراحل   هذه المرحلة .  استراتيجيات تساعد على تجاوز  
  قد يرجع للمرحلة األولى ، وبعض  األربعة متسلسلة ، إال أن بعض المنظمات قد تتجاوز مرحلة منها ، والبعض اآلخر 

  المنظمات تحاول أن تغير موقعها في دورة الحياة عن طريق التغيير في هياكلها ، تساعد دورة الحياة على معرفة العالقة   
  التغييرات الهيكلية للشركة تحصل نتيجة   ن مراحل دورة الحياة األربعة .  بين حجم المنظمة وعمرها عند أي مرحلة م

  التوسع والتغيير في الخبرات  مع التقدم ، في دورة الحياة ، قدم المنظمة وتوسعها يجعلها تميل أكثر نحو الهيكلة   
  والتخصص  في المهمات ، والزيادة في القواعد ،  وكنتيجة لذلك فإن المنظمات األقدم واألوسع ، تتحرك من الهياكل  

      إلى الهياكل الميكانيكية..    عضوية ال 
   ) االستراتيجيةstrategy  : (       وتعني تحديد مركز المنظمة في السوق بعبارة المنتجات ، قد تقرر المنظمة أن تكون

الجديدة   التمييز  ) ، وتقرر أن تقدم    ة والمميزة وهذه تسمى ( استراتيجيدائما السباقة للسوق من خالل تقديم المنتجات 
)  يحتاج أي من هذين االستراتيجيتين إلى    للسوق المنتجات بأكثر كفاءة وأقل كلفة وتسمى (  استراتيجية قيادة الكلفة،

الهيكل الذي يساعد المنظمة على بلوغ أهدافها ، بمعنى آخر ينبغي أن يالئم الهيكل االستراتيجية ، المنظمات التي ترغب  
ا  العضوي يسمح للمنظمة أن تستجيب بسرعة للتغيير ، أمالتنوع في منتجاتها يجب أن يكون هيكلها عضويا ، ألن الهيكل  

     المنظمات التي تختار تقديم منتجات بكلفة مخفضة فإن هياكلها يحتمل أن تكون ميكانيكية.. 

   )  البيئةenvironment    (   :    المنظمة ، وتحتوي على الظروف التي تؤثر فيها    ه تصف البيئة العالم الذي تعمل في
سية ، والتكنولوجية ، والطبيعية ، وتصنف البيئة على  ، مثل الظروف االقتصادية ، والثقافية االجتماعية ، القانونية السيا

في البيئة المستقرة أو الساكنة نسبيا : رغبات الزبائن معروفة ،    أساس البيئة المستقرة ، والبيئة الحركية أو المتغيرة ..  
ومواد    ، المنظفات  مثل  األساسية  للسلع  المصنعة  الشركات  مثل   ، طويلة  زمنية  لمدة  متجانسة  تبقى  ،  وربما  التنظيف 
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ئة الساكنة ، ألن ظروفها  أما في البيئة الحركية : فإن رغبة الزبون متغيرة باستمرار  ، وهي عكس البيوالمنتجات الورقية .  
غالبا تميل نحو االضطراب ، فضال عن أن التكنولوجيا المستخدمة في هذه البيئة تحتاج إلى تحسين وتحديث مستمرين ،  
ومن الصناعات التي تعمل في هذه البيئة ، (  الصناعات االلكترونية ) ، تجلب التغييرات التكنولوجية ضغوط تنافسية لكل  

بشكل عام فإن المنظمة التي تعمل    ولد رغبات جديدة لدى الزبائن . رونية ، ألن مثل هذا التغيير التكنولوجي ي الصناعات االلكت
يقدم مستويات من الكفاءة تعزز من أداءها    هكانيكي أكثر مالءمة لعملها ، ألن في بيئة خارجية مستقرة يكون الهيكل المي

  ه ن أكثر حاجة للهيكل العضوي ، ألني بيئة سريعة التغيير والتي تكوالتنظيمي بعيد المدى ، عكس المنظمة التي تعمل ف
 يساعدها على االستباقية في االستجابة السريعة للتغيير.     

   ) التكنولوجياTechnology   : (     التقدم نحو التكنولوجيا هو السبب األهم في التغيير في  المنظمات ألنها تسهم في
والكلفة العالية  الكفاءة  ،    تحقيق  األدوات  باستخدام  المهمات  إنجاز  طريقة  بأنها  التكنولوجيا  تعرف   ، للمنظمة  المخفضة 

الترابط الصحيح بين الهيكل  ) أن    Joan Woodward , 1980والمعدات ، واألساليب ، والمعرفة البشرية ، وجدت  (  
ر من شركة تصنيع انكليزية ، وقد صنفت  والتكنولوجيا مهم في تحقيق النجاح التنظيمي ، من خالل إجرائها دراسة على أكث 

  التكنولوجيا  التصنيعية إلى ثالثة أصناف.. 

تكنولوجيا اإلنتاج للدفعات الصغيرة :  وتستخدم في نظام االنتاج المتنوع أو االنتاج حسب الطلب ، المنتجات تختلف     ---   
 حسب طلب الزبون ، مثل ورشة الطباعة ،    

االنتاج الواسع : يستخدم إلنتاج مجموعة واسعة من المنتجات المتجانسة   ( النمطية ) في خط التجميع أو نظام االنتاج     --- 
حسب مراحل المنتج ، يعتمد العمال بعضهم  على اآلخر بشكل كبير ، المعدات قد تكون معقدة ، ويتبع العمال تعليمات مفصلة  

 ، مثل شركات إنتاج المشروبات الغازية.     ، مع أنهم ينجزون وظائف بسيطة 

الشركات التي تستخدم االنتاج المستمر : تولد المنتجات عن طريق التزود بالمواد األولية مثل السائلة والصلبة والغازية     ---
أو الكثافة الرأسمالية ، مقابل تشغيل عدد قليل نسبيا من قوة    تة ، يعرف بالنظام كثيف المعدات  ،  من خالل نظام عالي لألتم

)  أن االنتاج حسب   Woodwardاكتشفت (  نع الكيماوية ، والمصافي..  )  مثل عن هذا النظام هو ( المصا أفضلوالعمل ، 
الهياكل المستقرة  ( الميكانيكية  الدفعة والعمليات المستمرة تحتاج أكثر للهياكل المرنة ، في حين أن األفضل لإلنتاج الواسع هو  

) ، يعتمد التصميم التنظيمي على نوع المنظمة ، المنظمات التي تعمل على أساس الدفعة أو العمليات المستمرة يتالءم مع  
   . عملها ( الهياكل العضوية ) ، أما منظمات االنتاج الواسع فإنها تتالءم مع (  الهياكل الميكانيكية  )   

Steps of building organizational  )    ٣ – خطوات بناء الهيكل التنظيمي   

  .. (  structure 
   ) تحديد النشاطات التي ينبغي إنجازهاDeterming the activities to be performed     الخطوة األولى في عملية : (

عدد  إلى  التنظيم هي تحديد النشاطات المطلوبة لتحقيق األهداف التنظيمية ، لهذا الغرض ينبغي أن يقسم عمل المنظمة الكلي  
من الوظائف  الرئيسة والوظائف الفرعية ، ففي المنظمة التصنيعية النشاطات يمكن أن تقسم إلى الشراء ، واالنتاج ، والبيع  

 ،   هواالعالن ، والمحاسبة ، و ما شاب، والخزن ، 
   )  تجميع النشاطاتGrouping of activities    ما أن تحدد النشاطات ، حتى ينم تجميعها في أقسام ووحدات تنظيمية : (

حت مسئولية  كبيرة مبنية على أساس التشابة والعالقة ، النشاطات األدق عالقة فيما بينها  تجمع في أقسام ، كل قسم يقع ت 
 مدير القسم ، مثال وظيفة الشراء والتجميع تجمع في قسم واحد.   

   )  تعيين الواجباتAssignment of duties    عند تجميع النشاطات في وحدات يمكن التحكم فيها ، كل مجموعة من : (
المؤهالت والخبرات والكفاءات  النشاطات تعين أوتخصص لمركز وظيفي محدد ، ما أن تخصص الواجبات حتى يبدأ النظر في  

سب لكل وظيفة ،ومن ثم تهيأ  التي يمتلكلها االشخاص اللذين سيعينون في هذه المراكز الوظيفية ، يتم اختيار الشخص المنا
 البيئة المادية المناسبة إلنجاز األداء الكفوء للوظيفة،  
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   )تخويل الصالحيةDelegation of Authority   من أداء الواجبات    هن) : تخول الصالحية الكافية ألي شخص بما يمك
 ، مدير المشتريات يخول مثال شراء البضائع ودفع المبالغ المترتبة عليها،     هالموكلة إلي

   )  بعالقات السلطة ، تبدأ عملية تعريف    Defining authority relatationshipsالتعريف  ) : بعد منح الصالحية 
وامر ، وأمام من يكون  ، ومن أي شخص يتلقى األ  ه ي أن يعرف كل شخص من هو رئيسالعالقة بين أفراد المنظمة ، ينبغ 

مسئوال ، بالمقابل يجب أن يعرف من هم المرؤوسين اللذين يصدر لهم األوامر ، وبالتالي فإن عملية التنظيم تتكون من 
تحديد المهمات لالشخاص ، وتجميع وتصنيف المهمات ، واستكمال مهمة تخويل الصالحية ، وتوصيف عالقات السلطة 

 بين المديرين.    
  

 ( الميكانيكية و العضوية )    شكال األساسية للهياكل التنظيميةاال - ٤

(The mechanistic   & Organic   structure  )                                                
الشكل التنظيمي   (تهيكل التنظيمات في الماضي على األساس البيروقراطي ( الهيكل الهرمي ) ، ويقصد بالبيروقراطية           

المبني على األساس المنطقي ، الهرمية والشرعية في استخدام السلطة الرسمية ) ، وتعتمد البيروقراطية  ( تسلسل األوامر ، 
تتصف أيضا بوضوح التخصص وتقسيم العمل ، هيكل حاد للسلطة ، قواعد وإجراءات والوضوح ، والكفاءة العالية   ) ، و

رسمية ، والترقية تعتمد الجدارة أو األهلية . النقد الرئيس الموجه للبيروقراطية أنها ( تفضي للجمود ، وتولد التباطؤ في  
اإلدارية لم تؤكد حتمية العمل وفقا للهيكل  االستجابة للتغيير البيئي ،  بمعنى آخر مقاومة التغيير ، إال أن النظريات

) إلى  إن شكل الهياكل التنظيمية يتبع طبيعة تأثيرات البيئة  Burns & Stalkerالبيروقراطي ، وإنما أشارت دراسات (  
والتي تتصف    في المنظمة ، ففي البيئة المستقرة يكون العمل أفضل وفقا للهياكل البيروقراطية ، أما في البيئة سريعة التغيير

 بالتجديد ،  فإن اإلدارة تحتاج إلى الهياكل التنظيمية التي تسمح باالستجابة المالئمة واإلبداع.     

يستخلص مما سبق أن الهياكل التنظيمية بصفة عامة تظهر بشكلين ( الهياكل الميكانيكية أو البيروقراطية ، والهياكل   
 العضوية أو المرنة  )  ...   

  الميكانيكية  (  الهياكلThe mechanistic structure       .. أو البيروقراطية (    

اإلطار        أساس  على  مبني  إدارة  نظام  إنها   ، البيروقراطية  الهياكل  معنى  بنفس  الميكانيكية  الهياكل  تستخدم  ما  غالبا 
الذ للسلطة  ب الرسمي  ويلتزم  بعناية  يحدد  أن  ينبغي  للهياكل    هي  وفقا  تعمل  التي  المنظمات  تتصف  أن   يجب    ، بدقة 

 الميكانيكية بما يأتي ...  

 حددة .. مهمات واضحة وم 

   .. تعريفات دقيقة لحقوق والتزامات أعضاء التنظيم 

   .. تحديد واضح للعالقة  الرسمية بين الوظائف والموظفين 

  .. الميل نحو العالقات الرسمية من خالل الهيكل التنظيمي 

ي إجراءات التسجيل والقبول ،  أفضل مثل على التنظيم الميكانيكي هو تنظيم الكلية أو الجامعة ، حيث الرسمية والحدية ف          
والسبب من وراء ذلك ضمان التعامل مع العدد الكبير من الناس بعدالة وإنصاف ، ورغم أن البعض يفضل العمل وفقا للنظام 
، واإلجراءات التشغيلية المعيارية ، ألنها تضمن وحدة التعامالت ، إال أن البعض اآلخر يرى أن تلك الترتيبات تقود نحو  

أما المنظمة من التقدم ، وفي جميع األحوال فإن التنظيم الميكانيكي يكون مالئم أكثر في البيئة األكثر ميال لالستقرار ، إعاقة 
ل الموجهة  المهمة  النقد  إن  هنقطة  تواجيفتق   ه،  المنظمة  يجعل  بما  للمرونة  واالستجابة   هر   ، للتغيير  التكيف  صعوبة عند 

  للظروف غير المتوقعة .  
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  .. (  The organic structures  ) الهياكل العضوية  
       
المديرون إلى االستجابة السريعة للتغيير ، يعرف    ه أفضل في البيئة المتغيرة حيث يتجيميل الهيكل العضوي إلى العمل    

أقل رسمية مقارنة    ه المبنية على أساس المعرفة ، ) إنالهيكل العضوي بأنه (  نظام إدارة يتأسس على التعاون والسلطة  
 ، يتصف الهيكل العضوي بما يأتي  ..     هميكانيكي ، و أكثر مرونة من بالتنظيم ال

  .االدوار ليست محددة بصيغة مفصلة   

  .إعادة تحديد المهمات باستمرار   

  .اعتماد قليل على السلطة الرسمية   

  .السيطرة  الالمركزية   

 .  سرعة اتخاذ القرارات   

 .  أنماط غير رسمية للتفويض واالتصال   

اعتماد التحول في السلطة على نوع الحالة ،  اصبح التنظيم العضوي يتطلب تعاون أكثر  بسبب األجواء غير الرسمية ، و      
بين العاملين مقارنة بالتنظيم البيروقراطي ، و أن يكون الهيكل غير معقد ، ويشجع الوحدات المختلفة على أخذ دورها في  

لمكتوبة ، وإنما يجعل المنظمة  تعمل أفضل في الحاالت  مواجهة التحديات الجديدة ،و ال يعتمد كثيرا على القواعد واإلجراءات ا
المختلفة ، و  تمتلك  القدرة على االستجابة للمهمات الجديدة بما في ذلك الرسالة  ، بغض النظر عن التغيير في الظروف التي  

فرق بين الهياكل الميكابيكية  ) يوضح ال  ٨الجدول (    .  عن غيرها   تواجه المنظمة ، وهذا أحد االسباب التي تميز النظم العضوية 
     والهياكل العضوية.. 
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                                 .   ) التنظيم الميكانيكي مقابل التنظيم العضوي  ٨جدول (                                               

   
 نظيمية التقليدية....     الت  الهياكل تشكيل اعادة  

سنة )  ، التغييرات الجوهرية في الهيكل    ٥٥  –   ٤٠يتوقع علماء اإلدارة موت الهيكل البيروقراطي التقليدي فيما يقارب (   
، ومع ذلك، فقد زادت سرعة ودرجة    بطيئة ونادرة ، يميل المراقبون إلى رفض هذه التنبؤات بصفتها ساذجة ومبالغ فيها

تهدد جميع التغييرات االجتماعية ، والقانونية السياسية ، واالقتصادية ، والتكنولوجية    التغيير بشكل مثيرمنذ عقد الثمانينات،  
فة ، ويصعب  بتقادم الهياكل التنظيمية التقليدية ،ألنها بطيئة جدا في االستجابة للتغيير  ، وغير دافعة نحو االبداع ، ومكل

إدارتها ، أصبح واضحا اليوم أن الحاجة ملحة إلى ثورة إعادة التنظيم ، لقد تم بناء التنظيم القديم على أساس الرقابة ، ولكن  
  ه ي العمل ، في الوقت الذي ترغب في الرقابة قيدا ، فهي تؤخر من استمرارك ف   هتغير ، إلى الحالة التي أصبحت في العالم  

الحرية وبعض الرقابة ، ولكن في الحقيقة أنت ترغب في الحصول على الحرية أكثر من أي وقت سابق    تحقيق التوازن بين
   )Noel M. Tichy et al , 1993 : 21       وبالنتيجة ينبغي االستعداد لحاجات موقع العمل المستقبلية ، وذلك بألقاء ،  (

) ثالثة طرائق إلعادة تشكيل الهرم التنظيمي    ٢٨الشكل  (  نظرة حول الكيفية التي تتطور على أساسها المنظمات ، يوضح  
التقليدي ، هي ( تنظيم الساعة الرملية ، والتنظيم العنقودي ، والتنظيم االفتراضي  ) ، تجسد  هذه التشكيالت التنظيمية  

الثالث الحالية  التنظيمية  االتجاهات   ) ،  الجديدة  ، وذلك من أج     )  تنظيمية ممكنة  ل مساعدة الشركة على  أقل مستويات 
) ، زيادة التركيز على    Patricia Sellers,    6002:    241االستجابة بسرعة أكبر للتغيير السريع في أذواق المستهلكين(    

 Andy,    2002:    65  الفرق  ،  فالصغير يكون  ضمن الكبير ، وكل منهم يعزز مركز الشركة في سوق معينة    (   
Reinhardt  والخسارة ) . التشكيالت الجديدة     - شركة نتاجاتها المتجانسة على العديد من ( مراكز الربح  )  ، أي توزع ال

الجديدة   تعتمد كثيرا على الفرق ، كما أن للهياكل  فإنها  الرملية  بالنسبة للساعة  ربما تتداخل مع بعضها ، كما هو الحال 
 اة.    أنعكاسات مهمة على كل من ممارسات اإلدارة ، وجودة نوعية الحي
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 ) إعادة تشكيل الهرم التقليدي للمنظمة   ٢٩شكل  (                                                

   

 رابعا : أسس تصنيف الهياكل التنظيمية..               

، إال أن معظم الكتاب اتبع تصنيف الهياكل    التنظيمية تختلف وجهات نظر المختصين التنظيميين حول أسس تصنيف الهياكل        
ختار  التنظيمي وفقا األسس  اآلتية:  (  الوظيفي ، األقسام الكبيرة ، المصفوفي  ، الفريق ، والشبكي ) ، و من الممكن أن ي

 ..      ه المدير الهيكل المالئم لعمل

)  : وهو الذي يصف مواقع تجميع  النشاطات والمهارات والخبرات والموارد    Functional structureالهيكل الوظيفي  (    -   ١
المتشابهة في وحدات عمل أو وظائف لكل وظيفة اختصاص محدد ، يتضمن مخطط الهيكل الوظيفي مثال كل من (  االنتاج ،  

.   يظهر الهيكل الوظيفي    وهي تصف التجمعات المشتركة من داخل الهيكل الوظيفي  شرية  ) ،التسويق ، المالية ، والموارد الب
  ..   غير مالئم لبعض  المنظمات  ، ومن هذه الجوانب همن الجوانب السلبية التي تجعل من العديد 

   اعات في االقسام  العمل بين الجمقد يؤدي الهيكل الوظيفي إلى منظور ضيق للمدير حول التنظيم ، بسبب الفصل بين  طبيعة
فإن التوقع أو االستجابة إلى التغيير في حاجات الزبون تكون صعبة . بالمقابل يظهر الخفض في التعاون    هالمختلفة . وعلي

   واالتصاالت. 

   .البطء في االتصاالت واتخاذ القرارات بسبب المستويات المتعددة لهرم السلطة فضال عن مركزية  الصالحيات  

   يمنح الهيكل الوظيفي المديرين خبرات في اختصاص واحد  وهو مجال عملهم ضمن الهيكل ، ال يملك المديرون الفرصة
لرؤية كيف تعمل األقسام سوية مع بعضها ، ومعرفة العالقة واالعتمادية المتبادلة فيما بينها ، وينتج عن التخصص العالي على  

  وغير مهيأة لتحمل واجبات اإلدارة العليا . ية الضيقة ، والتدريب المحدود ،  إلدار المدى البعيد مديرين من ذوي الخلفية ا
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   -    Divisional structure -. الهيكل حسب أجزاء التنظيم ( األقسام الكبيرة  )   ٢

تحدد األقسام على أساس مخرجات المنظمة ، ويتضمن الهيكل أقسام متميزة عن بعضها من خالل االنتاج ، خدمة الزبون ،    
المواقع الجغرافية ،  الهيكل يجزأ المنظمة على أساس هذه الخصائص يسمى (  الهيكل حسب األقسام الكبيرة ) ، يساعد هذا  

ا الجيد على  التركيز  في  المديرين  بالمرونة  الهيكل  الهيكل  ، يتصف هذا  األداء سهلة  ، ويجعل من مراقبة  والنتائج  لموارد 
واالستجابة للتغيير،  ومن سلبيات هذا الهيكل هو الضياع في وقت المديرين من أجل مزواجة النشاطات والموارد بين االقسام  

       د.. المختلفة ، فضال عن احتمالية تطور المنافسة بين األقسام بسبب ندرة الموار
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وهو الهيكل الذي يجمع بين التخصص الوظيفي والتركيز على هيكل    :   )  Matrix structureهيكل المصفوفة  (    .  ٣

األقسام الكبيرة ، هذا الهيكل يستخدم بشكل ثابت الفريق متعدد الوظائف لتحقيق التكامل بين الخبرات الوظيفية والتركيز  
الوقت في  فقط  إلى مجموعتين رسميتين  في هيكل المصفوفة  العمال  الكبيرة ، يعود  األقسام  أي دمج    -،  ه  نفس   على 

الجماعات الوظيفية مع فريق المنتج ، البرنامج ، أو فريق المشروع ، وأيضا يكون التخاطب مع رئيسين ، األول مع  
الجماعة الوظيفية ، والثاني مع الفريق ، أي يصبح  العاملون مسئولين أمام مديري أقسامهم ، وأمام الفريق ، هذا الهيكل  

، وإنما يسمح لإلدارة العامة واإلدارة الفنية على التدريب عبر المجاالت الوظيفية ، فضال    ال يشجع على التحفيز فحسب
  ...   عن منافع أخرى محتملة هي

 .  التعاون وحل المشكالت الجيدين   

   . زيادة المرونة   

   .تقديم خدمة أفضل للزبون  

  .مساءلة أفضل حول  األداء  

  .تحسين اإلدارة االستراتيجية  

 هناك بعض المساوئ أو الصعوبات الناتجة عن هيكل المصفوفة منها  ..        

   قد تكون اإلدارة بمديرين  إثنين عرضة إلى صراعات القوة ، كالصراع بين المشرفين الوظيفيين ، وقادة الفريق حول
  ممارسة السلطة . 

  األوامر من أكثر من رئيس . أعضاء المصفوفة قد يتعرضون إلى فوضى في تنفيذ المهمات نتيجة لتلقي   

  فقدان التركيز على أهداف المنظمة الشاملة والبعيدة المدى.  ه مما يتسبب عن  ه ولد الفريق ثقة قوية بالفريق نفسقد ي  

  .قد يضيف قادة الفريق عنصرا حاسما لتنظيم المصفوفة قد يتسبب في زيادة  التكاليف  
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تنظم الوظائف المنفصلة عن بعضها في مجموعات  مبنية على أساس    ) :  Team structure. هيكل الفريق (   4
الهدف الشامل ، هذه الفرق متعددة االختصاصات تتكون من أعضاء من أقسام مختلفة يعملون سوية لحل المشكالت والبحث  

 لجارية.     عن الفرص ، الغرض من هذا تجزئة المعيقات بين األقسام وتكوين عالقات أكثر فاعلية لحل المشكالت ا

   

    الكثير من المزايا المحتملة منها ..     الفريق  هيكل يحقق 

 التخلص من المعيقات أو الحواجز بين األقسام  . 
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  . السرعة في اتخاذ القرار واالستجابة   

  . تحفيز العاملين   

  .التخلص من المستويات اإلدارية المتعددة   

  .الخفض في التكاليف اإلدارية   

 فهي  المساوئ أما      .. 

   . اختالف الوالء بين أعضاء الفريق 

  . مشكالت وقت اإلدارة 

   . التزايد في وقت االجتماعات 

يعتمد الهيكل الشبكي على المنظمات األخرى إلنجاز الوظائف      ) :  Network structure. الهيكل الشبكي (   5
المهمة وعلى األساس التعاقدي ، بمعنى آخر ، تستطيع اإلدارة  التعاقد مع االختصاصين خارج تخصص العمل ، يوفر هذا  

ظهر عدم القدرة  ي  هالموظفين والعمليات ، فضال عن أن المدخل المرونة ،  ويخفض من التكاليف اإلدارية بسبب الخفض في  
    على التنبؤ بالتجهيز ، واالفتقار للسيطرة ، آلن اإلدارة  تعتمد على العمال المتعاقدين معهم إلنجاز الوظائف المهمة...  
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 المبحث الثاني                                                            

   )     Delegation of Authorityتفويض السلطة (               

     أوال : مفهوم تفويض الصالحية وخصائصها: 

يشار إلى التفويض بأنها (  عملية تحويل السلطة من أجل اتخاذ القرارات، واستكمال المهمات المحددة ، وهي المهارات     
) ، ويعني التفويض     :Saylor URLorg/bus208 حقيق جهود أكثر دون جهد اضافي)،  (التي تمكن المديرين من ت

تفاظك بحق الرقابة  حطتك لتنفيذ الوظيفة المسندة ألي منهم مع ا(  أن تعطي أعضاء الفريق الذي يعمل معك جزء من سل
والمساءلة ، ويمكن للمدير أن يخول المهمات الفنية المتخصصة للعمل ، المهمات التطورية ، المهمات ذات األهمية للعمل  

   Kate Williams & Bob Johnson , 2004 : 76-78(  إال أنها التتصف باالضطرارية ، والمهمات الروتينية  
  الموظفين في المستوى األدنى ))  ، ويعرف التفويض أيضا بأنه (  عملية تخصيص درجات متنوعة من اتخاذ القرار إلى 

)49   -  64,   2001 :  Larry Bossidy,     (  والتفويض ليس اقتراحا لكل شئ ، وإنما هناك على األقل درجات مختلفة ،
) أدناه،  و يسهم    ٣٠، كما موضحة في الشكل (  )    ,Marion E. Haynes  9 : 1980   –   15(    ويضمن التف

عالية  قادة بدرجة  تكوين  الفعال في  فأن  التفويض  ناحية أخرى  ، ومن  الجودة  انجاز جميع    همن  أي شخص  ال يستطيع 
العاملين فيها ، و يعطى كل شخص بعض الصالحية التي  النشاطات بمفرده،  وإنما يقسم العمل الكلي في المنظمة بين جميع 

إلي  هكن تم الموكلة  ، ألن  تهر صالحي، ويتقاسم كل مدي  همن انجاز المهمة  المرؤوسين  يستطيع بمفرده ممارسة كل  ال   همع 
،  بعد  تخصيص الواجبات ومنح الصالحية ، يحمل المدير المرؤسين مسئولية تحقيق األداء المناسب أو المحدد   هصالحيت
وتعرف عملية تخويل الصالحية بأنها  ( عملية تنطوي    ( بتخويل الصالحية ) ،  جزء من عملية التفويض  يعرف أيضا،هذا ال

سة المسئولية من أجل  تفويض الصالحية إلنجاز هذه المهمات ، وممارعلى تحديد النتائج المتوقعة ، وتخصيص المهمات ، و
) ، وهذا يعني إن االنسيابية المنتظمة لعملية التنظيم تتطلب تفويضا أو تخويال   Konntz and O’Donnell(     انجازها   )

    وظيفة المسئول عنها. مدروسا ومتوازنا للصالحية  ، يتناسب مع حاجة الشخص في المستوى األدنى ومتطلبات تفعيل ال
   

   

 ) محور التفويض     ٣٠شكل (                                    

 أما طبيعة وخصائص تفويض الصالحية فتم تلخيصها بما يأتي..                

ن  ، المرؤوس يجب أن يتصرف ضم   هيمنح المسئول  بعض السلطة لتابعيتأخذ عملية تفويض الصالحية مكانها عندما    .١
 .    هالحدود المنصوص عليها من مسئول

  هال يمكن أن يمنح كامل صالحيت  ه، واألكثر من هذا فإن هصالحية ال يملكها أو ال تعود إليال يمنح المدير أي  .  ٢

 ي للمرؤوسين  عن مركزه الوظيف هن ، فهذا يعني ضمنا تخلي للمرؤسي هلو منح كامل صالحيت  هللمرؤوسين ، ألن 
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المدير   .3 ويحتفظ   ، السياسات  وتنفيذ  الروتينية  بالقرارات  يتعلق  قيما  عامة  بصفة  للمرؤوسين  الصالحية  تفويض  يتم 
 بصالحية اتخاذ قرارات السياسة وممارسة الرقابة على نشاطات المرؤوسين جميعا . 

المرؤوسين للصالحية ، فلسفة  يعتمد مدى الصالحية المفوضة على مجموعة عوامل منها (  امكانية التنفيذ ، مدى قبول   .4
 . )    ه قة المسئول بالمرؤسين التابعين لاإلدارة ، ث

 أن يقلل  أو يعزز أو يستعيد الصالحية المفوضة.    همن صالحية  المدير ، وإنما يمكن ال يعني التفويض التقليل .5

تفويض الصالحية يمكن أن تكون عامة أو محددة ، مكتوبة أو شفوية،  رسمية أو غير رسمية ، والتفويض  يمكن أن  .6
يكون باتجاه المستوى األدنى  ، أو يكون باتجاه المستوى األعلى ، أو باالتجاه الجانبي ، ولكن التفويض الشائع   للصالحية 

 هو باتجاه المستويات األدنى.   

تف  .7 يعني  يال  ال   ، المسئولية   عن  التنازل  الصالحية  التزامات ويض  من  التهرب  مدير  ألي  تفويض   همكن  طريق  عن   ،  
ذلك العمل  تم انجازه وفقا  ، لضمان أن    هفير وسائل لفحص العمل المسئول عن تو  هالصالحية للمرؤوسين ، وإنما علي

 .   ه لرغبت

    يشارإلى عملية تفويض الصالحية بأنها فن وذلك  ألنها.. .8

    .عملية إبداعية 

   مبنية على أساس الممارسة 

   .عملية موجهة بالنتائج 

    .تنطوي على استخدام المهارات الشخصية 

  .  وأخيرا فأنها عملية شخصية 

 ) : تنطوي   Steps / process of delecationثانيا : خطوات عملية تفويض الصالحية (       

 عملية تفويض الصالحية على الخطوات اآلتية..  

قبل كل شئ على المديرين    ) :   Determination of results expected. تحديد النتائج المتوقعة  (   1
 .    تحديد النتائج المرغوب الحصول عليها من المرؤوسين من أجل انجاز األهداف التنظيمية

ينبغي أن تخصص الواجبات طبقا لمؤهالت ، وخبرات ،  ) :  Assignment of duties. تخصيص الواجبات(   2
 وقابليات المرؤوسين .  

ال معنى لتخصيص الواجبات بدون أن تعطى الصالحية الكافية    ) :  Granting of authorityمنح الصالحية  (    .٣
 .   للمرؤوسين باستخدام الموارد ، واتخاذ القرارات ، وممارسة حرية التصرف  للمرؤوسين،  ألن  منح الصالحية يسمح

يخضع .   ءتكوين المساءلة عن األدا  ( Creating accountability for performance ) : يجب  أن   -   4
المرؤوسين ممن تم منحهم الصالحية إلى المساءلة ، عن مستوى األداء بالمقارنة مع األداء المحدد طبقا للواجبات ، وعن 

 .   له أي مرؤوس عن العمل غير المخصص  ممارستهم للصالحية المخولة لهم ، ال يساءل

 )  :    Merits and Demeritsثالثا : محاسن ومساوئ تفويض الصالحية  (  

 .  المحاسن والمنافع   - 1                

  )   إنها مهمة لكل منظمةVital for every organisation   : ( عملية تفويض الصالحية مهمة 

لكل منظمة ، ألن الشخص في المنظمة ال يستطيع أداء المهمات بمفرده ، وإنما يحتاج إلى مساندة اآلخرين، تتم  مهمة تقاسم العمل 
 وإنجازه من خالل عملية التفويض.  
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   )  إنها مريحة للمديرينRelief to Managers   (    ه قسم أن يقسم األعمال الكلية لقسم:  يستطيع أي مدير  
ؤوسين ، مما يجعله قادر على التركيز على واحدة أو اكثر من واجباته المهمة ، أما العمل الرويتيني فينجز من قبل  على المر

 المرؤوسين.  

  )  التخصصSpecialisation  (     يقسم كل جزء من أجزاء مشروع األعمال مثال إلى اقسام  االنتاج والتسويق  :
الص منافع التخصص ، تقع كل هذه االقسام تحت نظر المدير ، على سبيل المثال قسم  والمالية واألفراد وغيرها ، من أجل استخ

االعالن ، ترويج المبيعات ، التغليف ، بحوث  التسويق  ، يضم جميع االشخاص المختصين بنشاطات التسويق المختلفة ، مثل 
 السوق ، وما أشبه ، كل هؤالء االشخاص يعملون تحت إمرة مدير التسويق.  

 سرعة في اتخاذ القرارات(  الPrompt Decisions   (   تخويل الصالحية للمرؤوسين يمكنهم من اتخاذ القرار :
) يمتلك صالحية اتخاذ قرارات معينة  ضمن حدود صالحيته ، وليس من    foremanضمن حدود صالحيتهم  ، مثال  المقدم  (  

 الضروري تحويل كل مشكلة إلى المسؤول األعلى والبقاء بانتظار قراره.  

   )  تحسين الرضا عن العملImprovement of Job Satisfaction  (   عندما يظهر المرؤوسين نتائج :
كون المكافأة الممنوحة عبارة عن منافع مادية أوغير مادية  ، الشخص الذي يمنح  جيدة في العمل ، ينبغي مكافأتهم ، ربما ت

 المكافأة ال بد أن يكون على مستوى أعلى من الرضا الوظيفي.   

 حالما يكون نطاق التوسع في األعمال  : (  Scope for business expansion  

 المرؤوسين على دراية بأداء مهماتهم ، عندها  تستطيع المنظمة القيام بالتوسع بنجاح ، أو التحول إلى نشاطات التنويع .  

:  قد ينتج عن تخويل الصالحية   )   Demerits of delegationمساوئ  تفويض الصالحية (     -  ٢
 المشكالت اآلتية..    

  )  الرغبة في الهيمنةDesire of domination  (  يمتلك بعض المديرين الرغبة في الهيمنة على : 

يرغب  فقدان السيطرة على العمل ،  هفويض الصالحية للمرؤوسين ينتج عن، باالعتماد على شعور أن ته  العمل المسئول عن
 مثل هؤالء المديرين من المرؤوسين العودة إليهم دائما  من أجل التوضيح  .  

   سينفقدان الثقة بالمرؤو: ( lack at confidence in subordinates )    المديرين بأن    قد يعتقد بعض
 المرؤوسين  غير قادرين على اتخاذ القرار ، وربما تكون النتيجة مؤذية للقسم ، بسبب هذا التخوف يكون التردد .  

   )  الخوف من النقدFear of criticism  (  هة تخوفا من االنتقادات التي ستوج : قد ال يقبل المرؤوس الصالحي  
 .   عندما يفشل في الوصول لألداء المتوقع هإلي

   )  االفتقار للحوافزLack of incentives  (    يجب توفر الحوافز المالئمة للمرؤوسين اللذين يثبتون كفاءتهم :
  في األداء ، االفتقار للحوافز واحد من االسباب الكامنة وراء عدم رغبة المرؤوسين بقبول السلطة. 

   )  النقص في المواردLack of resources  (    تخصيص العمل للمرؤوسين غير كافي لوحدة ، وإنما يفترض :
من الوصول إلى الموارد المتنوعة ، مثل االشخاص والمكائن والمواد واألموال   هية الممنوحة للمرؤوس تمكنالصالح  أن

، إذا افتقرت المنظمة لمثل هذه الموارد فإن المرؤوسين ال يتمكنوا من انجاز مهماتهم بفاعلية ، وهذا يؤدي إلى الفشل في 
 تخويل الصالحية.   

 غياب نظام السيطرة المناسب  : ( Absence of proper control system )   يقاس نجاح 

التخويل (التفويض ) فقط عندما تمتلك المنظمة نظام سيطرة مناسب ، إال أن غياب مثل هذا النظام يجعل من التفويض ممارسة 
 غير مجدية.  
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أو    هلصالحيات  وراء  عدم تفويض المديرهناك العديد من األسباب تقع  معيقات تفويض الصالحية :      –    ٣
 بعض منها..   

 بنفسك. )    ها أردت أن يكون عملك صحيحا فاعملاالعتقاد بالحكمة القائلة ( إذ 

   .فقدان الثقة واالطمئنان في الموظفين في المستوى األدنى 

    . ضعف الثقة بالنفس 

   .الخوف من الوصف بالكسل 

   .غموض تحديد الوظيفة أو التحديد المبهم  للوظيفة 

    .الخوف من منافسة من هم في المستويات األدنى 

    ، التردد من تحديد المخاطر التي ينطوي عليها االعتماد على اآلخرين 

   .االفتقار إلى الرصد الذي يوفر تحذيرات مبكرة عن المشكالت المرافقة للتفويض 

  6591:  63 - 41 ()  هال يفوض صالحيات  لمدير الذيهو ( االمثل السئ للمدير   ,William H. Newman ( 
 

نحو التفويض الفعال ، عن طريق  تمييز وتصحيح هذه االنحرافات أو األخطاء سواء   هلذا يعمل المديرون على التوج    
فيهم أو في التابعين ، ألن التفويض الناجح هو ( تشكيل أو تأسيس عادة  ) ، الخطوة األولى عادة هي األصعب ، من 

حفيز الناس على معرفة كيفية اتخاذ المبادرة في المواقف الصعبة ، فضال عن أن مكافأة المفوض  المناسب تدريب وت
 .  ) Michael Frese,  1996:  73  - 63لهم يزيد من الثقة في أداءهم الجيد للعمل(   

   : ( Principles of Delegation  )   مبادئ تفويض الصالحية . ٤ 
    )   التفويض بناءا على النتائج المتوقعةDelegation by results expected     (  للمسئول األعلى : يمكن

النتائج المتوقعة ، بمعنى آخر ربط   يمكن أن تحقق  التي يرغب أداءها ، والتي  قبل أن يفوض الصالحية أن يحدد المهمات 
 مساحة التفويض بالنتائج التي يرغب المسئول األعلى التوصل إليها .  

    )  االحتفاظ بالمسئوليةAbsoluteness of Responsibility  (  ل األعلى أن يخول بعضا سئو : يمكن للم
  ه يمكن للمسئول تخويل بعض صالحيات   للمرؤوسين من أجل أداء العمل ، بمعنى آخر  هاليخول مسئوليت   ه، إال أن   همن صالحيت 

رجال    ، مثال مدير المبيعات هو المسئول عن  هأمام المسئول األعلى من  هيبقى محتفظا بكامل مسئوليت   هللمرؤوسين ، إال أن
 أمام المدير العام.     هن يعملون بمعيت البيع اللذي

 Parity between Authority and Responsibility )  التكافؤ بين الصالحية والمسئولية  
: ينبغي دائما أن تكون الصالحية متكافئة مع المسئولية ، كل واحد منهما مساوي لآلخر ، إذا ما أعطي المرؤوس   )

ؤوس أكبر  صالحية أكبر من مسئوليته فربما يميل نحو إساءة استخدام الصالحية ، من جانب آخر إذا كانت مسئولية المر 
 ،  لذا من الضروري أن تتكافأ الصالحية مع المسئولية.   هى مهمات فإنه يصبح غير قادر عل ،  همن الصالحية الممنوحة ل

    )  وحدة األمرUnity of Command   (   ويعني أن واجب المرؤسين أو مسئوليتهم يجب أن تخضع :
لرئيس أو مسئول واحد فقط ، وأن تتم مساءلتهم من قبل هذا المسئول فقط ، مثال ينفذ رجال البيع أوامر مدير المبيعات  

يعرف  ا ال  عندها   ، واحد  وقت  في  أثنين  مديرين  من  للمرؤوسين  تصدر  األوامر  أن   افترضنا  إذا   ، عنهم  لمسئول 
 المرؤوسين  أوامر أي من المديرين يتوجب عليهم تنفيذه.   



   
   
   

130  
  

  التحديد الواضح للصالحية (  Well defined limits of authority ) : يجب أن يعرف 
صالحية مايجب   هسئول تعريف المرؤوس الذي ستخول ل، وعلى الم  هصالحيتالمرؤوس بوضوح حدود      

حدود   هالتنقل من مكان ألخر ، فتوضح ل  ه، مثال رجل البيع الذي يتحتم علي  هعمل  هوما اليتوجب علي  هعمل  هعلي
 .   الصرف على السكن والمأكل لكل يوم

   : (  centralisation and Decentralisation )    : المركزية والالمركزيةرابعا  
بموقع        المركزية والالمركزية عبارتين متضادتين ، يتحددان    . معنى وتعريف المركزية والالمركزية:    ١

صالحية اتخاذ القرار في المنظمة ، تعني المركزية تركز الصالحية ( السلطة ) بيد المستويات اإلدارية العليا في 
 نشر السلطة في جميع أرجاء المنظمة ،   المنظمة ، بينما الالمركزية تعني 

   
        

   
 )  العوامل ذات العالقة بالمركزية / الالمركزية   ٣١شكل  (                                 

   
) المركزية بأنها (  أحتفاظ ممنهج ومتناسق بالسلطة أو الصالحية في نقاط مركزية من المنظمة      Louis A. Allenعرف  (      

أما الالمركزية فتتضمن التفويض المنهجي للصالحية في سياق المنظمة ) ، تعزى الالمركزية إلى الجهود المنهجية لتفويض  
 س في نقاط مركزية محددة.   عدا تلك التي يجب أن تمار كل الصالحية للمستويات األدنى ما

  :  ( Merits & Demerits of centralisation   ) ٢ . مزايا ومساوئ  المركزية 
    )  المزاياMerits     ...   ( 

    .استخدام فعال لمواهب القيادة العليا 
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   .تتحرك كل أجزاء المنظمة سوية ، مع وحدة القوى التي توحد كل العمليات 

 تكوين تنسيق قوي بين فريق اإلدارة العليا    . 

   .  االتساق أو التماثل بين السياسة والخطط 

   .وضع أحسن الترتيبات لمعالجة الطوارئ ، تعبأة الموارد والمعلومات بسرعة وفاعلية 

    .تدنية االزدواجية بين الوظائف والتسهيالت 

  مساوئ المركزية   )  Demrit of centeralisation      ( 

   .التأخير في صنع القرار واالتصاالت  

    .ربما يساء استخدام مركزية القوة والصالحية 

    .تمنع تطور المستويات الدنيا 

    .الخفض في دافعية ومعنوية االشخاص في المستويات الدنيا 

 لى صحة وحيوية اإلدارة العليا. فرصة نجاح المشروع تعتمد ع 
  

   :  (  Decenteralisation )  خامسا  : الالمركزية 

وتعني الجهود المنهجية في تخويل الصالحية للمستويات الدنيا عدا تلك التي تمارس    معنى وتعريف الالمركزية:    -  ١
من قبل النقاط المركزية ، الالمركزية ليس مجرد تفويض فقط ، وإنما هي أكبر من عملية التفويض المجردة ، يعني التفويض  

( نشر الصالحية في كل أرجاء المنظمة     ه أن ر  ) ، أما الالمركزية فتعرف بأو التخويل (  تحويل الصالحية من شخص آلخ
 ) ، أي أمتالك كل موظف في المستويات التنظيمية المختلفة للمنظمة الصالحية التي تمكنه من أداء عمله بكفاءة وفاعلية.    

 .. ( advantage of decenteralization )   ٢. مزايا الالمركزية 

 تساعد الالمركزية على تحسين معنويات المديرين في المستويات الدنيا ورضاهم    لدافعية ( التحفيز  ) المرؤوسينا :
المشاركة وفي العمل الوظيفي ، كما أنها تنمي روح الفريق   عن الوظيفة ، عن طريق اشباع حاجاتهم لالستقاللية في 

   والتماسك بين المرؤوسين . 

   ) االتصاالت الفعالةeffective communication   : (   اإلدارية أقل  تسع نطاق اإلدارة،  وتكون المستويات  ي
   تحت ظل الالمركزية ، بما يجعل نظام االتصاالت أكثر فاعلية ، ويعزز تطوير العالقة بين المسئول اإلداري والمرؤوسين. 

  )  تطوير التنفيذينexecutive development : ( مركزية عندها يحصل    عندما تكون الصالحية ال 

ن  على ممارسة األحكام بأنفسهم ، فضال عن تعلم كيفية تقرير وتطوير المهارات اإلدارية ، ونتيجة لذلك يمكن  المرؤوسي
في   للتنفيذين  أفضل  استخدام  وتحقيق   ، ونموها  المنظمة  بقاء  استمرارية  وضمان   ، المتتابعة  المشكالت  على  التغلب 

   المستويات الدنيا. 

 )   (Differences between centeralisation &   Decenteralisation . المركزية والالمركزيةالفرق بين  - 3    

   )   الفرق بين المركزية والالمركزية   ٩جدول  (                                  

 ت     المركزية                     الالمركزية                

تتضمن نشر السلطة أو الصالحية في كل أرجاء 
 المنظمة    

عند  تتضمن تركيز السلطة ( الصالحية )
 المستويات اإلدارية العليا للمنظمة     

  ١    
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تفويض كامل للسلطة ( الصالحية ) للمستويات عدا 
 تلك التي يجب أن تمارس في النقاط المركزية   

 ممنهج ومتناسق بالسلطة أو   أحتفاظ 
    الصالحية في نقاط مركزية من المنظمة 

  ٢    

الالمركزية المطلقة تعني غياب ممارسة الرقابة على 
 المرؤوسين وهذا غير ممكن    

المركزية المطلقة تعني أن كل القرارات 
 تتخذها اإلدارة العليا وهذا غير ممكن.    

  ٣    

   
 Source : :  D. VAIJAYANTHI  , et al ,  MANAGEMENT PRINCIPLES  , 2010                                      

      الثالث                                          المبحث                                      

     االتصاالت

يط الذي تعد االتصاالت الوظيفة األكثر حيوية بالنسبة لإلدارة ، تقع االتصاالت في قلب أي نشاط أعمال ، هي الخ            
تقاسم   العاملين من  التي تمكن  الطريقة  االتصاالت هي   ، المرغوبة  األهداف  المنظمة مع  أو  أفعال االشخاص  يربط 
المشاعر،  واالفكار ، والرغبات ، والحاجات .  ال تأتي االتصاالت دائما بشكل طبيعي  أو عادي ، وإنما المهارات  

الناس ال زال بحاجة إلى ارسال األفكار، غير أن الكثير من الدراسات    البشرية يمكن أن تطورها وتعززها ، الكثير من 
تشير إال أن المديرين والعاملين يفتقرون إلى االتصاالت التي تسهم في حل مشكالتهم المشتركة ، لذا فإن المنظمات  

 تعتمد كليا على االتصاالت.    

 أوال : معنى االتصاالت و تعريفاتها ..               

يشار إلى االتصاالت بأنها ( تبادل االفكار ، والرسائل ، والمعلومات عن طريق ، التكلم ، االشارات ، الكتابة )            
  فهم المعلومات من شخص آلخر ) ،  ) بأنها  (  نقل و   Keith Davis،وعرفها  ( 

   )993    :1891  ,  Keith Davis  مع شخص    ه تماعية) ، سواء االتصال وجها لوج) ، واالتصاالت بطبيعتها عملية اج
آخر ، أو مجموعة من االشخاص عن طريق التلفزيون ، إنها ال زالت نشاط اجتماعي ينطوي على أثنين أو أكثر من  

ون من حلقات وصل  االشخاص ، يمكن للشخص أن يكتشف من خالل تحليل عملي االتصاالت ، أن سلسلة االتصاالت تتك
الترميز  محددة ( كما موضحة في الشكل  ) ، الروابط في عملية االتصاالت تتضمن (  المرسل ،  الترميز ، الوسيط،  فك  

(    بأنها  )    Robins , 2009 : 404(     . وعرفها    )    Phillip G. Clampi  1 : 1991 ,     (، والتغدية العكسية)    
 : Willims , 2007تحويل وفهم المعاني ) ، وتتضمن االتصاالت بين االشخاص ، واالتصاالت التنظيمية ، وعرف (  

، تعرف اتصاالت    ,  ) االتصاالت بأنها ( عملية تحويل المعلومات من شخص إلى آخر ومن موقع إلى آخر )     486
( طريق باتجاهين وتتضمن االصغاء   بأنها  العكسية  واالشكال  اإلدارة  التغذية     ، ويعني االتصال الفعال   )   األخرى من 

التفاعل بين شخصين ، في محاولة  ألن يدرك أي منهما الكلمات مثلما يدركها اآلخر ، وأن يتنبأ  أي منهما باستجابة  
 .)  : Dafit , 2010   473( اآلخر ، ويتضمن التفاعل تبادل الدور الكالمي  ، ومهارات التفاهم المتبادل  بين العاملين 

   ل بدون اتصاالت ، تقع االتصاالت في قلب العملية اإلدارية الشاملة للمنظمة ومن المهم أن المنظمة  التستطيع  أن تعم 
 وذلك ألربعة اسباب هي..    
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  Communication is a linkingاألول : االتصاالت تربط عملية اإلدارة  (       

process of management      : (  تعد االتصاالت الطريقة التي يدير بها المديرون الوظائف اإلدارية الرئيسة

 .     ، والرقابة ) ، فهي تقع في قلب المنظمة  ه ، والتنظيم ، والتوظيف ، والتوجي( التخطيط 

الثاني : االتصاالت هي األداة األساسية التي يستخدمها الناس في الحصول على   
   تبادلها المعلومات  و

Communication is the primary means by which information people obtain  and 
exchange        

         

دما تكون المعلومات التي يعتمدها القرار محدودة أو ناقصة  نتعتمد القرارات على نوعية وكمية المعلومات المستلمة ، فع 
    ، عندها سيكون القرار غير صحيح .  

  الثالث : االتصاالت هي النشاط الذي يستهلك معظم وقت المدير    

   )-The most time consuming activity a manager engages in is 
communication    : ( -  

 .       اآلخرين اس% ) من الوقت على االتصاالت مع العاملين والن ٩٠  -%   ٧٠يصرف المديرون ما بين (  

  الرابع : تعرض المعلومات واالتصاالت قوة المنظمة  

 )  communication represent power in organization Information and   ( 
المهمة  ،  ، عندما تنجز  ال يستطيع الموظف عمل أي شئ بناء في وحدة العمل ما لم يعرف ما الذي يريد عمله   - :        

 ويعرف من هم المشاركين فيها ، عندها يصبح الموظفون اللذين لديهم معلومات هم مراكز القوة.    

  وعرفها    لمعلومات وفهمها من شخص آلخر ) ،) االتصاالت بأنها (  عملية تمرير ا Haimann(  يعرف        

    )Newman & Summer      ( تبادل الحقائق واالفكار واآلراء أو المشاعر بين شخصين أو أكثر ) القدرة على    ) بأنها
(  الشفوي والخطي ) مهمة للمهارات اإلدارية وأساس للقيادة الفعالة ، من خالل االتصال يتبادل الناس    ه التواصل  بنوعي 

ا في اتجاهات وسلوك وفهم الناس بعضهم للبعض اآلخر   ويتقاسم المعلومات بعضهم مع البعض اآلخر ، ويؤثر االتصال أيض
، وتسمح االتصاالت للمديرين بإقامة وإدامة العالقات بين االشخاص ، فضال عن اكتساب مهارة االصغاء و أمكانية الحصول  

دون توفر اتصاالت  على المعلومات المطلوبة ، وتكوين بيئئة عمل مبدعة ، ال يستظيع أي مدير إدارة النزاع والتفاوض بنجاح ب
  جيدة و متصلين كفوئين.    
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   ( Steps/ process of communication )  : عملية االتصاالتوثانيا : خطوات   

       

 عملية االتصال من الخطوات التالية .            تتكون  

وهو الشخص الذي يقوم بإرسال الرسالة ، ويعرف بالمرسل ، أو المصدر،  يقوم بصياغة   ) :  Senderالمرسل (     -
الرسالة التي يرغب توصيلها إلى االخرين ، عندها يكون قد بدأ بعملية االتصاالت ، المرسل أو المتصل قد يكون اتصاله خطيا 

 أو شفويا أو تمثيليا .  

ل وتحتوي على الحقائق ، االفكار ، والمشاعر ، إنها تتبلور في ذهن هي موضوع االتصا  ) :  messageالرسالة (     -
 المرسل .   

 : وهو إجراء تحويل الرسالة إلى كلمات ، صور ،  رموز ، عالمات  ، أو أي شكل آخر .    ) codingالتشفير (   -

: وهي الوسط الذي تمر عبره الرسالة من المرسل إلى المستلم ، قد تكون القناة رسمية أو غير    )  channelالقناة (     -
 رسمية ، ا يمكن أن يستخدم المرسل الطريقة الخطية أو الشفوية ، تستخدم القناة لنقل الرسالة .   

لة أو مستمع لها ، أو مراقب  وهو الشخص الذي يستلم الرسالة ، ربما يكون قارئ للرسا  :   )   receiverالمتلقي (    -
 لها ، ويعرف أيضا بالطرف الثاني لالتصال.    

: يفسر المتلقي الرسالة الستخراج معانيها ، يقوم بتحويل الرموز والعالمات والصور    )    Decodingفك الشفرة (    -
 إلى عبارات ذات معنى.    

أو رد الفعل ، أو االجابة من قبل المتلقي ، وتكون  : هي االرد ،    )   Feed backالتغذية العكسية أو المرتدة (  - 1
   مباشرة للمرسل ، يستلم المرسل الرد ،   

   
 ) ..    ٣٢عند هذا الحد تكون عملية االتصال كاملة.  كما موضح في الشكل (                    

                 
   

 )  عملية االتصاالت    ٣٢شكل (                                
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   ) :      communication skills modelرابعا :  نموذج مهارات االتصال  (  
 يمكن  وصف نموذج مهارات االتصال من خالل النقاط اآلتية..    

 شخص،  أو جماعة ، أو منظمة.     المرسل: .   1

 معلومات الفكره إلى شكل رسالة مرمزة أو مكونة من رموز .    تحويل   مهارات الترميز: .  2

 المعلومات المرمزة ، و يمكن أن  يشارك بها االطراف المعنية بالموضوع.      . الرسالة:  3

 هو الشخص الذي يفهم رسالة المرسل .     . المتلقي:   4

 مهارة االستىم ومهارة التفسير ،     . مهارات الترميز:   5

إعادة ترميز الرسالة ، وتحويلها عبر القنوات المختلفة ، بقصد تحقيق االتفاق    . التغذية العكسية:   6
 حولها.    

العوامل التي تولد التشويش و االزعاج أو أي خدمات أخرى تشكل معيقات    ) :Noise. الضوضاء(   7
   لعملية االتصال. 

  
      

 
    ) نموذج مهارات االتصاالت         ٣٣شكل (                            
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) : تصنف االتصاالت    Types of Communicationثالثا : أنواع االتصاالت   (   
 ب ما يأتي..    سح

 ) :   Based on Relationships. االتصاالت المبنية على أساس العالقات   (   1

    )  الرسميةFormal    إنها نتاج التنظيم الرسمي ، وتتبع التسلسل الهرمي للتنظيم ، أدلة السياسة ، األوامر ، التعاميم : (
، االشعارات ، وغيرها ، من أمثلة االتصاالت الرسمية أرسال بعض التعاميم لمديري االقسام فقط ، في حين أن تعاميم  

يمكن أن تعرض في لوحة االعالنات،  أي معلومات تصل  أخرى ترسل لجميع الموظفين في المؤسسة ، بعض االشعارات  
بمواقع   تنظيمية  إلى مستويات  ترسل  التي  المعلومات  أما   ، الرسمية  باالتصاالت  تعرف  للموظفين  الرسمي  الطريق  عن 

   ) . diagonal communicationواتجاهات مختلفة فتعرف باالتصاالت القطرية  ( 

   )  غير الرسميةInformal  (  يجة االتصال العرضي أو الشخصي بين العاملين في المنظمة ، االتصاالت غير  : هي نت
الرسمية تمكن من توصيل المعلومات لمختلف العاملين في المنظمة بدون التقيد بوقت محدد ، االتصاالت غير الرسمية  

 سريعة االنتشار ، ويمكن أن تطال أي شخص في المنظمة أو خارجها ،    

    Based on its Flow of  ة على أساس إتجاه التدفق  (  االتصاالت المبني - 2

  : ( Direction 
   )  االتصاالت الصاعدةUpward  : (  ا  م، وهذه تحصل عند  ه نقل المرؤوس المعلومات إلى رئيس  وهي الناتجة عن

أو يرغب في تقديم طلب أو شكوى.  ويظهر هذا النوع من االتصاالت عند    ه ب المرؤوس التعرف على مستوى أدائيرغ
   توقع تقديم المرؤوسين في المستويات الدنيا تغذية مرتدة للرؤساء في المستويات األعلى. 

   

   )االتصاالت النازلةDownward  : (    وتأخذ هذه االتصاالت مكانها عندما ينقل الرئيس المعلومات إلى المرؤوس

 ، وتظهر الحاجة لها عندما يرغب الرئيس إعطاء األوامر أو التعليمات للمرؤوسين.    
  

   )  االتصاالت الجانبية أو االفقيةSideward    تأخذ هذه االتصاالت مكانها عندما يعمل الرؤوساء والمرؤوسين في : (
س مستوى تبادل المعلومات ، أي في نفس المستوى اإلداري ، هذه االتصاالت ضرورية لضمان أفضل تنسيق بين  نف

 االشخاص واألقسام.    

  Based on theاالتصاالت المبنية على أساس الطريقة المستخدمة   ( .  3         

   : ( Method used 
   )الشفويةOral: (     وتعني تبادل المعلومات عن طريق التحاور المباشر أو الكالم المباشر بين طرفي االتصال ، وهي

عن    هلوج  التصاالت وجها  ، أو عبر االجهزة االلكترونية مثل الهاتف ، قد تكون ا  ها أن تكون بصيغة الكالم وجها لوجأم
   . ه اللقاءات ، المؤتمرات ، وما شاب  طريق المحاضرات ، 

 ة   (   الخطيWritten  (     ( المرسل،  والمتلقي)   عن طريق    : تعني تبادل المعلومات بين طرفي االتصال الرئيسين
الرسائل المكتوبة ، سواءا ارسالها مباشرة للمتلقي ، أو عن طريق اجهزة االتصاالت االلكترونية المعدة لهذا الغرض مثل  

  الفاكس. 

     ) االيمائيةGestural(    وتعني تبادل المعلومات بين طرفي االتصال الرئيسين ( المرسل والمتلقي ) عن طريق :
     ا كل من طرفي االتصال. هااليماء والحركات واالشارات التي يفهم 
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 االتصاالت    ) أنواع  ٣٤شكل (                         
   

 -) :  Importance of Communication )(  رابعا :  أهمية االتصاالت 

 أهمية االتصاالت في اآلتي..      تطهر             

: تساعد االتصاالت على تهيئة أفضل خطة للمنظمة ، ألنها    )  Helps in planning(    . تساعد على التخطيط 1
 تساعد على استالم آراء ومقترحات العاملين ، والعمالء ، والمجهزين ، والتي توحد جميعا في خطة المنظمة.    

تصبح المعلومات  متوفرة لمتخذ القرار من    ) :  Vital for decision-making. مهمة لعملية صنع القرار(   2

نوات االتصال المناسبة ، مثال القرار االنتاجي يمكن أن يتم بعد استالم المعلومات من المخازن حول مدى توفر  خالل ق
 خزين المواد األولية ، ومن قسم التسويق حول مستوى حجم الطلب.    

 :  تخويل المسئول    )  Facilitates delegation. تبسط من عملية تفويض  الصالحية   (   3

، ومن ثم  المرؤوسين    لىإ  ه بكاملالمسئول أوال بتخصيص العمل  رؤوسين ال يمكن أن تتم بدون اتصاالت ، يقوم  السلطة للم
 .     يمنحهم الصالحية المطلوبة لتنفيذ الواجبات المناطة بهم

   ه ال يمكن للمدير بصفت  ) :  Facilitates effective leadership(   تسهيل عمل القيادة الفعالة .4

المرؤوسون مشكالت تتعلق    ه المناسبة والكافية ، عندما يواج  االتصاالت  ه لمرؤوسين بشكل جيد ما لم تتوفر لا  هقائد أن يوج 
من المعرفة في هذا   بالعمل ، فمن الضروري أن يجد المسئول الطريقة المناسبة للمساعدة ، إذا كان المدير اليمتلك إال قليال 

  ال يستطيع تقديم المساعدة للمرؤوسين.    هالمجال ، فإن 
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لطة للمرؤوسين ال يكفي  تخصيص العمل وتفويض الس  ) :  Helps to motivateتساعد على التحفيز  (   .5
وحده إلنجاز العمل من قبل المرؤوسين ، وإنما هناك حاجة لتحفيزهم من أجل األداء األفضل ، فمن واجب المدير  

   أن يحث المرؤسين على األداء األفضل للعمل ،وهذا غير ممكن بدوك توفر االتصاالت المناسبة. 

: على الرغم من اختالف االنشطة التي يقوم بها     )  Helps in co-ordinationتساعد على التنسيق  (   .6
االفراد واإلدارات ، فإنهم جميعا يتوجهون نحو انجاز أهداف المنظمة ، لذا من الضروري تحقيق الربط المناسب  
التنسيق ال يتحقق بدون   المناسب عن طريق التنسيق ، غير أن  الربط  ، يتوفر مثل هذا  النشاطات  بين كل هذه 

  التعاون ، يتم ضمان التنسيق والتعاون من خالل عالقات االتصال فيما بينهما . 

  ه: إذا حصل المرؤوس على التوجي   )  aid to job - satisfactionتساعد على الرضا الوظيفي  (   .7
ب  هالجيد من رئيس  الذي يحتاج  ه ، وكان ممكنا االتصال  الوقت  الالزمة  الصال  ه، ولدي  هفي  ،    هلتنفيذ مهمات حية 

تقاسم افكاره مع زمالئه بحرية ، فهذا يعني أن المنظمة تمتلك نظام اتصاالت جيد ، و بالمقابل فإن الرضا   ه ويمكن
 .  الوظيفي سوف يكبر لدى العاملين. 

 من الممكن توفير  )  :   help to save time and effortتساعد على توفير الوقت والجهود  (  .8

لن القرار لجميع العاملين ، ستخدام وسائل االتصاالت الفعالة ، إذا أراد المذير العام ألحد المؤسسات أن يعالوقت والجهود با
 في لوحة االعالنات .    هتوبة لآلخرين ، وبنفس الوقت يعرضأن يرسله بصيغة مك  هفعلي

 تعمل كل منظمة على االحتفاظ بعالقات  ) :  aid to public relationتساعد على العالقات العامة  (  .٩

ودية مع الجمهور العام ، يزور الكثير من الناس المنظمة كل يوم ، ومن هؤالء الناس الزبائن ، الدائنون ، اصحاب المصالح  
مهم من أجل قضاء حاجاتهم ، وتؤدي  ، و الموظفين الحكوميين وغيرهم ، يجب على مكتب العالقات العامة أن يستقبلهم ، ويخد

 العالقات العامة دورا مهما في مثل هذه النشاطات.    
   

 : (  Barriers to Communication )    رابعا : معيقات عملية االتصاالت

التعقيد في عملية االتصاالت نفسها ، قد تكون عائقا قويا لعملية االتصال ، الخلل في أي مكان على طول خط االتصال يمكن  
أن يكون مانعا  فرديا أو جمعيا لنقل التفاهم ،  وغالبا ما تظهر معيقات االتصال بصيغة (  معيقات مادية ، ومعيقات لفظية ،  

ورغم تعدد  المعيقات التي تتجه نحو عرقلة و      .)      ROBERT KREITNER  :   413  -   315ومعيقات نفسية( )   
تشويه مسار الرسالة ، تقود إلى سوء فهم الرسالة وإلى الخالفات بين أعضاء المنظمة ، هذه المعيقات ال تسمح ببناء عالقات  

الفريق ، لذا من الضروري ت بالروح المعنوية والعمل بصيغة  حليل معيقات االتصال والعمل على  انسانية صحية ، وتضر 
     - :  لخصها بما يأتي تم تقات التي تعترض عملية االتصاالت إزالتها ، هناك العديد من المعي

تظهر المعيقات التنظيمية بسبب عدم مالءمة    ) :Organisational barrier .. المعيقات التنظيمية(   1
 ومنها..      السياسات والقواعد والتسيهالت المتعلقة باالتصاالت 

   ) غموض السياسات والقواعد واالجراءاتambiguous policies. rules .  

procedures  : (    السياسات والقواعد واالجراءات التي تنظم عمل قنوات االتصاالت والتي تشكل موضوعا    عندما تكون
   لمشكالت االتصال ، غير واضحة سوف ال يكون مسار عملية االتصال سلسا ( متسقا. )  

    ) انماط حالة االتصاالتstatus patterns  : (   تسلط العالقات الرسمية ورموز حالة االتصال ضوءا عاليا على
راكز االشخاص أو مرتبتهم الوظيفية ، اصبح المرؤوسين على معرفة تامة بالمسافة التي تفصلهم عن مركز السلطة  م

، وهذا الوعي يتجه إلى توسع  فجوة االتصال بين المسئول والمرؤوسين،   كلما زاد االختالف بين المراكز الوظيفية  
  ي االتصاالت الصاعدة ، من حيث المستوى الوظيفي كلما زادت امكانية التعطل ف
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   ) سلسلة  طويلة من األوامرlong chain of commands   (     تظهر في المنظمات ذات الهياكل التنظيمية :
المعقدة مستويات متعددة من السلطة ، وينبغي أن تمر االتصاالت الرسمية عبر هذه السلسلة ( القنوات المناسبة )،  

ك في االتصال ، في كل مستوى يمكن للرسالة أن تحرف أويجري تغييرها عمدا ،  وكنتيجة لذلك يكون التأخير واالربا
  مثل هذه الحاالت أكثر شيوعا في االتصاالت الصاعدة. 

   ) عدم كفاية التسهيالتinadequate facilities  : (    عدم كفاية التسهيالت المقدمة لنظام االتصاالت تعكر
   صفو مسار نظام االتصاالت.  

تظهر المعيقات الميكانيكية نتيجة    ) :   mechanical barriers. المعيقات الميكانيكية  (   2
 المشكالت في قنوات االتصال ، وأهم هذه المعيقات ما يأتي..    

    ) التحميل المفرطOverloading   : (    يظهر التحميل المفرط أو فوق الطاقة عندما يكون عدد الرسائل
   أكبر من طاقة القناة ، وقد ينتج عنها التأخير ، و تعطل في االتصال .

     )األخطاء االستداللية أو اللفظيةSemantic barriers    (  المستخدمة لنقل الرسالة لها  : قد تكون الكلمات
قات قد تكون لغة الرسالة غير واضحة وغير دقيقة ، ويعد كل من إهمال التفاصيل  العديد من المعاني ، في بعض األو

   المهمة ، واألخطاء في الترجمة ،  واستخدام اللغة التقنية ، واالفتراضات الخاطئة من أهم المعيقات االستداللية، 

    )  الضوضاءNoise    : (    في الكثير من األحيان تشوه االتصاالت ويساء فهمها نتيجة للضوضاء المرافقة لعملية
   االتصال  أو الخطأ في أداة االتصال.  

يظهر معظم الفشل في االتصاالت نتيجة للخطأ   :     )   personal barriers. المعيقات الشخصية  (   3

 عيقات البشرية  أو معيقات االشخاص هي ما يأتي..  في جزء الرسالة المتعلق بالمرسل أو المتلقي ، وأهم الم

   )  االفتقار إلى االهتمام أو الرغبةlack of attention or interest  : (    ن المتلقي غير  عندما يكو

يفشل في فهم معانيها،  في بعض األحيان ال يرغب المرؤوس االتصال مع األعلى ، بسبب الخوف    ه مهتم بالرسالة فأن
   من انزعاج المسئول األعلى ، قد يعود عدم االهتمام أو عدم الرغبة إلى أسباب متعددة أخرى. 

   )  الفشل في االتصالfailure to communicate  (     قد يفشل المدير في االتصال الفعال ألسباب متعددة :
خرين في المعلومات  من أن مشاركة اآل، أو يعتقد أن الحالة معروفة للجميع ، أو يتخوف كسوال    ن أن يكوا ، (   منه

اإلدارية ، وقد يتوفر له القليل من الوقت للتكلم مع المرؤوسين ، وقد يكون غير مدرك بأهمية    هوقوت   ه تقلل من هيبت
  الرسالة للمرؤوسين ) .

    )  االحكام أو االستنتاجات المتسرعةhasty conclution  (  :     ه متعجال أو ربما عادت ربما يكون المتلقي  
االستعجال في االستنتاج  قبل أن يحلل الرسالة كاملة ، مثل هذه التقييمات غير الناضجة توقف من تحويل المعلومات  

  وتقود إلى تفسيرات خاطئة .

   )   ضعف ثقة المتصلdistruts of communicator : (   عندما يكون الملتقي غير واثق أو مطمئن إلى

قي في شك أو ريبة من الرسالة المستلمة ، التجارب المتكرره لمثل هذه الحاالت  استقامة المرسل ، عندها يكون المتل
   .  تجعل المتلقي يؤخر أو يؤجل العمل 

   )  البقاء على الحالة الراهنةLove for statusque  : (  هالذي هم علي يميل الناس بطبيعتهم إلى الوضع  ،   

تعارض مع  الرسالة نحو تغيير الحالة الحالية ، أو ت  ه حالة عدم التأكد ، عندما تتج  هإذا كان التغيير يحمل بين طيات
   .  يرغب في مقاومتها أو اهمالها ه مصالح المتلقي مما يجعل
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  measures to overcomeمقاييس التغلب على معيقات االتصاالت  ( .  4

communication barriers     ..فيما يأتي بعض مقاييس التغلب على معيقات االتصاالت  : ( 

   )  التغلب على المعيقات الشخصيةOvercoming personal barriers  : (    ينبغي أن تؤشر المعيقات

لنفس  الشخصية مبكرا ، من أجل التغلب عليها ، وذلك عن طريق تحسين قوة لغة التخاطب وسالمتها ، والتمتع بالثقة با
   .   ذلك ، فضال عن خضوع المعنيين إلى دورات قصيرة في مجال االتصاالت ه ، وما شاب

  االقصرتصال الاقنوات   )Shorter Communication channels : (   تقود القنوات الطويلة إلى التأخير

في إرسال أو استالم المعلومات ، كما أنها تفسح المجال لغربلة مثل هده المشكالت ، في حين أن القنوات القصيرة ال  
   تساعد على تجنب التأخير فحسب و إنما تحتفظ بسالمة المعلومات. 

   )  االتصال المباشرDirect contact  (  :   من الممكن تأسيس اتصال مباشر    هضروريا  ، فأن  أينما يكون األمر
، ألن هذا يوفر مجال للتواصل بين االشخاص  هوالزبائن ، والدائنين ، و ما شابمع الموظفين ، و اصحاب المصالح ، 
   ، وهو مهم جدا لفاعلية االتصاالت . 

   )  استخدام االجهزة االلكترونيةUse of electronic devices  (    لمنظمات األعمال في  : تعتمد االتصاالت
هزة ( مكائن الفاكس ،  المرحلة الحاضرة كثيرا على االجهزة االلكترونية ، كل منظمة معاصرة تستخدم مثل هذه االج

  عن الهاتف االعتيادي ، من أجل أن يكون نظام االتصاالت كفوءا وفاعال .  فضالالحواسيب ، الهاتف النقال ) ،  

   )   استخدام المصادر السرية   للمعلوماتUse of grapevine : (  إرسال تأخير في غالبا ما يحدث 

التغلب على مثل هذه المشكلة ينبغي استخدام االتصاالت غير الرسمية ، أو المصادر  واستالم االتصاالت الرسمية ، ومن أجل  
   السرية أينما كان األمر ضروريا ، للمساعدة على سرعة الوصول للمعلومات .

   يةلميكانيكالتخلص من العيوب ا   : ( Removing mechanical defects )    

   االجهزة الميكانيكية المستخدمة في مجال االتصاالت بما فيها الهاتف ، يجب أن يحتفظ  بها في ظروف تشغيلية مناسبة 

   )   التغذية العكسيةFeedback: (    أنها اسلوب يستخدم في االتصاالت لضمان االستالم الصحيح للرسالة ، قد
ن  ، م  هقد أنها تخص الرسالة المحولة إلياألسئلة التي يعتيسأل الشخص الذي يرسل الرسالة ، الشخص المتلقي بعض  

   قد فهم الرسالة بوضوح . قي لتالمأجل أن يكون متأكدا من أن 

   )   الثقة المتبادلةMutual trust: (    تتطلب االتصاالت الفعالة أجواء من الثقة المتبادلة بين الرئيس والمرؤوسين
   ، عندها أي رسالة ترسل وتستلم تكون مبعث الشعور الودي بين االثنين. 

   

   
 

 
 
 
 

       



   
   
   

141  
  

 األسئلة ...   

 اختار الجواب الصحيح لكل سؤال مما يأتي..    القسم األول :  

 .       جهود الشكل األساسي للتنظيم يصف )     ------------------- (    - 1

 ( المنفرد ، التعاوني ، المخطط ، وال أي واحد من أعاله..  )                      

 ) .      ------------------ يعرض المخطط العمودي الهيكل التنظيمي بصورة (     - 2

 (  الهرم ، الجبل ، البرج ، و ال أي واحد منهم.. )                             

 ) .      ---------------- يعرض المخطط التنظيمي فقط العالقات (    - 3

 غير الرسمية ، الرسمية ، الجانبية ، النازلة  ) ..   (                       

 )  .      -------  -- ------يمكن أن يكون التفويض (   - 4

 ( نازل   ،  صاعد ،  جانبي  ، كل الحاالت المذكورة.. )                          

 ) .      ------------------- عملية (   افن ألنه  ايشار للتفويض بأنه   - 5

 ( إبداعية  ، مبنية على الممارسة ،  موجهة بالنتائج  ، كل الحاالت المذكورة.. )                   

 ) .       ----------------تعني المركزية تركيز الصالحية في المستوى التنظيمي  (     - 6

 )    (  األدنى  ،  األعلى ، الوسط  ، وال أي واحد من هذه المستويات..              

 ) .      -------------صاالت كاملة عندما يتحقق  ( تصبح االت   - 7

 ، الجواب الخطي  ، الفهم المتبادل.. )      ه تعبير اللفظي ، االتصال وجها لوج(  ال         

 ) .      --------------إعادة  نظرة االزدراء بدون تعليق من قبل شخص غير سعيد  تعني (    - 8

 )    ورة النمظية  ، االتصال غير اللفظي ، الدالالت.. الجواب الشفوي  ، الص(            

   كل الحاالت      -  ٥النازلة ،   -  ٤الرسمي ،    -   ٣الهرمي ،   -  ٢التعاون ،   -  ١( األجوبة :     

 ..      ) االتصال غير اللفظي -  ٨الفهم المتبادل  ،   -  ٧العليا ،  -  ٦المذكورة ، 

 أجب بكلمة أو كلمتين عن كل سؤال مما يأتي..    القسم الثاني:   

 ؟    خبرة ، االستعداد لدى العاملين ) ما الذي يجب وضعه في االعتبار عند تخصيص الواجبات للعاملين ( المؤهالت ، ال - 1

 أنواع التنظيم  ؟    ماهي  - 2

 ما هي أنواع الهيكل التنظيمي  ؟    - 3

 ما هي العوامل الحيوية لعمل المنظمة الرسمية ؟      - 4

 ما هو النوع األكثر شيوعا لتفويض السلطة ؟       - 5

 ما هو أهم المعيقات اليكانيكية لعملية االتصال ؟      - 6

 متى تتحقق االتصاالت األفقية أو الجانبية  ؟       - 7

 ما هي األداة التي تستخدمها اإلدارة  للحصول على المعلومات وتبادلها مع اآلخرين ؟      - 8

الهيكل الرأسي والهيكل األفقي     -   ٣    الرسمي وغير الرسمي،    -   ٢  الخبرة واالستعداد،    -   ١(  األجوبة   :  
في المستوى    -  ٧فرط ،  التحميل الم  -  ٦باتجاه المستوى األدنى ،     -   ٥الصالحية والمسئولية ،      -  ٤،  

  .     االتصاالت )  -  ٨الواحد للعاملين ،  
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 : أجب باختصار عن كل سؤال من األسئلة اآلتية..     القسم الثالث

 ما هي خصائص التنظيم ؟       - 1

 وضح الفرق بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي ؟      - 2

 ما هي مبادئ تفويض السلطة ؟       - 3

 وضح الفرق بين المركزية والالمركزية ؟       - 4

 ما هي خطوات عملية تفويض السلطة ؟       - 5

 ماهي مزايا ومساوئ المركزية  ؟       - 6

 ؟    اشرح باختصار المعيقات الرئيسة لعملية االتصال     - 7

 وضح باختصار عناصر نموذج مهارات االتصال ؟      - 8

 أجب بما ال يقل عن صفحتين عن كل سؤال من األسئلة اآلتية..    القسم الرابع:  

 اشرح الكيفية التي يتم من خاللها التغلب على معيقات االتصال ؟      - 1

منها  ء أي  البن  الهياكل المتنوعة للتنظيم مع توضيح األساس المعتمد  صف     - 2
 ؟    

   فسر العبارة اآلتية (  تفويض الصالحية يحسن من أداء القيادة)  -  ٤
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 الفصل السادس                                      

   القيادة اإلدارية ، والتحفيز                                    

Managerial Leadership , &  Motivation                         

المدير في التابعين  ، وتتمد هذه القوة على عوامل متعددة من أهمها ( قوة التأثير        تعني القيادة اإلدارية قوة تأثير 
تأثير هذه القوى يعزز من خالل عملية التحفيز ، ألنها تستثير دوافع الشخص الشخصية وقوة التأثير الرسمية)    ، إال أن  

وتوجه سلوكه نحو األهداف المرغوبة ، من خالل المحركات األساسية للشخص ( الجهود ، الحاجات ، المكافآت الداخلية  
 والمكافآت الخارجية  ) ، يهدف الفصل إلى تعريف الطالب باآلتي ..    

 اإلدارية وأساليب تطويرها.     مفهوم القيادة – 1

 مداخل دراسة القيادة اإلدارية وأنماطها.     - 2

 دور القيادة اإلدارية في المنظمة.      –3 
 المداخل المتعددة للتحفيز  .      – 4

 تأثير الحوافز في االنتاجية ورضا العاملين.     – 5

 المبحث األول                                     

      ه القيادة اإلدارية والتوجي                               

 ) :    Managerial leadershipأوال:   القيادة اإلدارية  (  

تعني عبارة اإلدارة تقليديا ممارسة الوظائف اإلدارية الخمسة ( التخطيط ، والتنظيم ، والتوظيف ، والقيادة ، والرقابة          
، ) ودورالمدير هو أن ينجز ويوفق بين هذه الوظائف الخمسة ، أظهرت االتجاهات الحديثة في دراسة اإلدارة ، أن قيادة  

لكثير أن القيادة تعني أكبر قوة يملكها الشخص ، ولكن القيادة في المنظمة تعني شيئا  الناس تختلف عن إدارتهم ، ويعتقد ا
آخر مختلف ، فالقيادة نظريات وأنماط ، وسمات وخصائص ينبغي أن يظهرها القائد.   والقيادة بصفة عامة هي ( القدرة  

  أهدافها التنظيمية   على بتاء الثقة والمساندة من خالل االشخاص اللذين تحتاجهم المنظة إلنجاز
     )1992   ،W. Chan Kim and Renee A. Maubourgne      . ( 

 معنى القيادة وتعريفها..     - ١ 

 تعرف القيادة بأنها ( عملية التأثير في اآلخرين إلنجاز أهداف الجماعة أو األهداف التنظيمية )               

    )450   :2007    ،Chuck Williams أن يقنع   ه سلوك الشخص الذي يستطيع عن طريق  ) ، ويشار للقيادة بأنها نوعية

يادة  وتعني الق  اآلخرين على إنجازاالهداف بحماس ، أو مستوى تأثير الشخص في اآلخرين من أجل بلوغ األهداف بفاعلية . 

 سلوك اآلخرين نحو إنجاز بعض األهداف)      هاإلدارية أيضا ( عملية توجي 
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      )  20    :1998    ،Elise Goldman      (التأثير في األخرين  وتوجي وهذا يعني أن القيادة تركز ع  ) سلوكهم  من أجل    هلى
ي تستطيع  متابعة االتجاه نحو اآلهداف المحددة ) .  يعتمد تعريف القيادة على الفكرة التي مفادها ( أن القائد هو الشخص الذ

فإن القيادة تعرف ( بأنها    ه بنها أو أهداف المنظمة ، )  وعليأن تتحرك باتجاه األهداف المشتركة ي  ه الجماعة  عن طريق أعمال
  George R. Terry(    يعرفثير ) ، والفرق بين القائد والقيادة ، هو أن القائد شخص ، والقيادة وظيفة القائد ،   عملية تأ

  Koontz and O’Donnell) القيادة بأنها ( النشاط الذي يؤثر في اآلخرين من أجل انجاز االهداف المتبادلة ، ) ويعرفها( 
أن القيادة ( هي    )Robert Applebyعلى العمل بثقة وحماس ) . ويرى  (  ) بأنها ( امكانية المدير على حث المرؤسين  

 ،  و أنها قدرة اإلدارة على حمل المرؤوسين على العمل بثقة وحرص باتجاه المثل العليا للجماعة  ) .   ه وسائل التوجي

يستخلص مما سبق أن القيادة هي قوة التأثير في اآلخرين ،  ويقصد بالقوة (  القدرة على تحشيد الموارد للقيام بعمل معين        
 (     )231   :6002  ,Victoria Markham   ، (   ( أي محاولة لتغيير سلوك اآلخر  ) ويعني التأثير  

      )Kreiter , 2009 : 397)  ،تؤثر القوة في أعضاء المنظمة من  خالل ثالثة مجاالت هي (  القرارات ، التسلكات والمراكز  ،  (
مصادر (  قوة المكافأة ، قوة العقاب والثواب ، القوة    خمسة   )   ومن التصنيفات الشائعة لمصادر القوة هو تصنيفها إلى

ورغم االختالف في عدد مصادر    ،     Betsy Morris , 2006 : 70  )-  87  (    القانونية ، القوة المرجعية ، قوة الخبرة )   
 قوة القيادة  اإلدراية فقد تم عرضها في اآلتي..    

   )  قوة المركزpositional power  : (    وتأتي من شرعية الصالحية التي يمنحها المركز الوظيفي للقائد ، مثال

  الرئيس التنفيذي أو المدير العام يملك أعلى قوة يمنحها المركز الوظيفي. 

   )  قوة الخبرةExpert Power   : (  تأتي عندما يمتلك القائد     ، و  القدرة على إدارة المعلومات والمعارف والخبرات
   تأثير على كيفية تأدية المحاسبين الجدد ألعمالهم.   هال ، مثال المحاسب صاحب الخبرة لمهمة لألعممعارف ومهارات 

   )  قوة المكافأةReward Power: (    وهي امكانية المدير على منح أو حجب المكافأة ، يمكن للمدير أن يؤثر في
  ليب أخرى تبعث البهجة في نفوس العاملين .او أسسلوك التابعين عن طريق العالوات االضافية ـ أو أي مبالغ مالية ، أ

   )  قوة االكراهCoercive Power  : (    تظهر هذه الممارسة عندما يمتلك القائد سلطة التهديد ، الفائد يمتلك قوة

   يشدد على اإلجراءات التأديبية.  ه التهديد عندما يعتقد التابعين أن

  )   القوة الشخصيةPersonal Power(  المدير على أي شئ  : وهي قوة تأثير القائد عن طريق االقناع ، ال يعتمد
المرؤوسين على أداء العمل.  تحقق شخصية   القناعة    هالقائد وسلوكسوى الكلمة الطيبة واالحترام المتبادل في اقناع 

   على القيادة.  ه لدى المرؤوسين بقدرت هالذاتي

   ) المرجعية   ،    ) :   Refrent powerالقوة  والتي تثير  وهي القوة الناتجة عن الخصائص الشخصية للشخص 
ى كل فرد في المنظمة أن يكون  ، والمرجع هو الشخص الذي يتمن   ههم نحو احترام ، وتدفع    ه اعجاب اآلخرين بشخصيت

أكثر وضوحا  ،  تعتمد قوة المرجع على الخصائص الشخصية للقائد أكثر من االعتماد على مركزه الوظيفي  ، وهي   ه مثل
   في مجال القيادة الكارازمية أو األبوية. 

  )  قوة الخبرةexpert power  : (بالعالقة مع المهمات   هعن معارف القائد الخاصة ومهارات  وهي القوة الناتجة ،
  . هوتوصيات   هوسين يستجيبون بسرعة إلى تعليمات التي ينجزها التابعين ، إذا كان القائد صاحب خبرة حقيقية ، فإن المرؤ 

السؤال المهم في دراسة موضوع القيادة هو (  هل تختلف القيادة من حيث الوظيفة والنشاط عن    اإلدارة والقيادة :    -  ٢
) أن (  اإلدارة تركز على المطابقة مع التعقيد  ، في حين أن القيادة   Harvard’s John Kotterيرى  (    اإلدارة ؟ ) ،
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تركز على المطابقة مع التغيير) ، و أوضح أيضا أن القيادة جزء مهم من اإلدارة ، في الوقت الذي تتطلب قيه اإلدارة التخطيط  
القيادة واإلدارة القوتين الضرورتين لتحقيق أعلى فاعلية  Kotter  ، والتنظيم ، والتوظيف ، والرقابة ، وأكد(   ) أيضا أن 

فعالة ، ( ينبغي أن    هلإلدارة ، من أجل أن تكون منظمت   ه  لمدير كيفية القيادة  بمثل معرفت تنظيمية ممكنة.  يجب أن يعرف ا
التخطيط  ، التنظيم ، والرقابة ) ، هناك ثالثة اختالفات جوهرية بين    –اإلدارية كل من     هيمارس المدير القيادة في  نشاطات
  - :    اإلدارة والقيادة ينبغي معرفتها هي

                                      )1990  ,John P. Kotter   ( ،    .. (  David Fagiano  , 1997 : 5 )  

    اإلدارة أكثر رسمية وعلمية مقارنة بالقيادة ، إنها تعتمد مهارات تتصف بالشمولية ، مثل ( التخطيط ، الموازنة ، الرقابة
بأنها مجموعة من األدوات واالساليب   ، وتوصف اإلدارة  يمكن أن  )  االمنطق  واالختبار ،  و  الواضحة على أساس 

   تستخدم في تشكيلة متنوعة من الحاالت. 

 التعاون ،    هرة على رؤية ما يمكن أن تكون علي تنطوي اإلدا المنظمة مستقبال ، في حين أن القيادة تحتاج إلى كسب 
والفريق من خالل الشبكة الواسعة من الناس ، واالحتفاظ بالعناص الرئيسة منهم في هذه الشبكة المحفزة  ، وذلك عن  

  طريق استخدام كل حاالت االقناع. 

   على التحسين المستمر للحالة الراهنة ، بينما القيادة عبارة عن قوة التغيير التي تجبر الجماعة على اإلبداع    تركز اإلدارة
لذا اصبح من الضروري تقديم تفصيل أكثر للفرق بين القيادة واإلدارة ،    وتين ، وتتطلب أيضا توفر رؤية.، وتجاوز الر

 وتكون البداية بالفرق بين المدير والقائد..    

الفرق بين المدير والقائد ، في     )   Kates & Bob , 2004 : 68-69حدد  (  :     : الفرق بين المدير والقائد    ١  -  ٢ 
، التكاليف ، التخطيط قصير وبعيد     خرجاتمالأن المدير يكون مسئوال عن ( المصنع والمكائن والمعدات ، الجودة ، حجم  

شعور  وتنمية طموح العاملين وتحفيزهم ،  المدى ، بعض قرارات االستثمار  ) ، في حين أن القائد يكون مسئوال عن (  
الجيد حول أنفسهم ، وعملهم ، ومنظمتهم ، تشجيع المشاركة واالشراك ، المساعدة على النمووالتطور  )  ، وهذا    ينملالعا

وهناك    يعني أن المدير مسئول عن عملية التنفيذ ، في حين أن القائد مسئول عن التنفيذ مع بعضا من المبادرة واالبداع، 
أن تعمل الشئ صحيح   على  ، بينما يركز المدير  لصحيحة اعلى عمل األشياء وجهة نظر أخرى تشير إلى أن (  القائد يركز 

كن عمل جيدا  ما نحن جاهزون  بسؤال كيف يم  ير دالم؟  ، بينما يبدأ    ه لقائد يبدأ بسؤال ما لذي يجب عمل، بمعنى آخر أن اا
) ، يركز القائد على الرؤية والرسالة واألهداف  ، بينما يركز المدير على االنتاجية   W. Bennis,  1989)    (    ؟   هلعمل

لى تحدي وتغيير الحالة القائمة  مشجعا ع  ه القائمة ، في حين يرى القائد نفسجزءا من الحالة    ه، يرى المدير نفس   والكفاءة  
) ،  و    Krieter ,2009 : 404(   ه ضوء ما تقدم ، واستنادا لما عرض في  .  يشجع على اإلبداع ، وتحمل المخاطر  فهو  ،
 ) Chuck Williams , 2007 : 451    ..تم تلخيص الفرق بين القائد والمدير بما يأتي  ( 

 ) الفرق بين القائد والمدير    ١٠جدول (                                            

    ت  القائد       المدير         

   ١   يعمل األشياء الصحيحة          يعمل االشياء بشكل صحيح        

   ٢   يتعامل مع التغيير       يتعامل مع ما هو قائم        

   ٣   يركز على الغايات           يركز على الوسائل         

   ٤   ينمي الموارد         يحتفظ بالموارد      

   ٥   يبني الثقة       يمارس المراقبة      

   ٦   يبحث عن االسباب       يبحث عن الطرائق     

   ٧   ملهم ومحفز       يحل المشكالت    
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   ٨   منظوره بعيد المدى     منظوره قصير المدى   

   ٩   يبحث عن الحل األمثل    يبحث عن أي حل   
   

                

      

 ) الفرق بين القائد والمدير     ٣٥شكل  (                                                 

) نقاط التمييز بين     , Bohoris & Vorria   2007  :  2(  حدد  : التمييز بين القيادة واإلدارة :  - 2

 اإلدارة كما في الجدول اآلتي..   القيادة و

 ) الفرق بين القيادة واإلدارة    ١١جدول (                                        

 النشاط         اإلدارة                      القيادة               

تحديد االتجاه وتطوير   •
   الرؤية

تطوير الخطط االستراتيجية   •
   ؤية رلبلوغ ال

  أهمية األكثر  االتجات  عرض ▪
    واالهداف للرؤية 

الخطط والموازنات تطوير خطوات   •
  العملية واألفق الزمني .

عرض االتجاهات الموضوعية حول   •
 الرؤية واالهداف .   

 تأسيس الرؤية    -  ١
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  توحيد اتجاهات االشخاص •
التوصيل بين الرؤية   •

   والرسالة واالهداف 
التأثير في بناء التحالفات ،   •

الفريق ، الشراكة التي تمكن 
  من فهم الرؤية وقبولها 

  الدفع نحو المعنويات العالية  •
 توافر فرص أكبر للعاملين     •

  التنظيم والتوظيف 
 البشرية  الموارد  بهيكل االحتفاظ    

تحديد المسئولية وتخويل  
  الصالحية

  الرؤية تنفيذ  ،   
  واالجراءات السياسة ووضع 

     بالتنفيذ  المتعلقة
  تقديم معنويات منخفضة  
     توافر فرص محدودة للعاملين 

 التنمية البشرية    -  ٢ 

  التحفيز و رفع المعنويات •
تشجيع العاملين في التغلب   •

  على معيقات التغيير

اشباع الحاجات االنسانية   •
  االساسية

اعتماد الطريقة ذات   •
 المخاطرة األعلى   

الرقابة وتشخيص المشكالت   
   وحلها 

 النتائ في  التحكم 
   اعتماد الطريقة األقل مخاطرة

 في حل المشكالت   

 
 

 تنفيذ الرؤية    -  ٣

التغيير الجذري والنافع   احداث      
للمنظمة ، مثل تقديم المنتجات 

الجديدة ، وضع طريقة  
 لتحسين العالقات العامة   

تحقيق النتائج المتوقعة لإلدارة   
القدرة على  والصحاب المصالح

 الرؤية والتنبؤ   

 
  

 النتائج    -  ٤

   

 تتصف القيادة بما يأتي..     ) : Characteristics of leadershipصفات القيادة (    - 3

  تأثير  عملية  القيادة      )Leadership is a process of influence  (    تأثير القائد في أعضاء : إنها 
   .  الجماعة،  يقع التأثير على سلوك ، واتجاهات ، ومعتقدات التابعين

      )  االستثارة دالة  :  Leadership is a function of stimulationالقيادة  تس  )  دافعية  إنها  تثير 
   هو الذي يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.   من  اجل انجاز االهداف التنظيمية ، القائد الناجح  ة برغب العاملين للعمل  

  المشتركة للجماعة                           الهدافا تعطي شعور باالسهام في                               
 اهمة في بلوغ االهداف التنظيمية تصنع القيادة الناجحة البيئة التي يشعر من خاللها الشخص بالمس   : 

) Leadership gives a feeling of contribution to common objectives   : ( 

  ) القيادة ترتبط بموقف معينLeadership is related to a particular situation: ( يتحدد  
   نمط القيادة في نقطة زمن محددة وتحت ظرف خاص ، فالقيادة تختلف من موقف آلخر. 

   )   القيادة خبرة مشتركةLeadership is a shared experience : (  يشارك المرؤوسن  القائد الناجح هو الذي
  .   بقيادته، بما يجعلهم مقتنعين  هالمرؤوسين في سلوك االفكار والخبرات ، يعمل على أن يؤثر

  القيادة ليست رئاسة    )Leadership is not headship : (   ، تعني الرئاسة استخدام السلطة والتحكم
   .  بينما تعني القيادة استخدام االقناع في التأثير على السلوك
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    ) للمنظمة  مستمر  نشاط   Leadership is an ongoing activity in anالقيادة 
organization      (     وإنما تستمر    : أي أنها ال تنتهي في حدود مدة زمنية محددة ، أو ظروف خاصة

    حياة المنظمة. .. طيلة رطو توت

   )  التابعين ) : إن استعداد   Leadership implies existence of followersالقيادة تعتمد على وجود 
   المرؤسين لتقبل تأثير القائد ، تعني اضفاء الشرعية  على سلطة القائد ، بما يجعل عملية القيادة ممكنة. 

                                                                               القائد الناجح يقود نحو انجاز االهداف 

    )Successful leadership leads to goal accomplishmentقي المعية  ) : تهدف جهود القائد في التأثير
   إلى  تحقيق بعض مستويات االنجاز. 

ال القيادة جزء    : ( Functions of Managerial Leader )  ٤ : وظائف القائد اإلداري    
)  ، وعامل مهم في الفاعلية التنظيمية ، بدون القيادة ال تستطيع  directing function(     ه يتجزأ من وظيفة التوجي 

يؤديها القائد ، واجب القائد األخذ بالمعية  المنظمة النجاح في عملها ، يمكن الحكم على دور القيادة عن طريق الوظيفة التي  
قائد (  تحديد االهداف ،  نحو اهداف المنظمة ، لهذا فأن األداء المميز يحتاج إلى قائد حيوي ( فعال ) .  و من أهم وظائف ال

صيل الحقا،  ببعض التف  ه )  وسوف يتم توضيح وظيفة التوجي  ،  وتحفيز التابعين ، وتمثيل التابعين ، والتنسيق. هوالتوجي
 ألنها تعبر عن المهمة الرئيسة للقائد .   

 تسهم سمات القائد ومهاراته في قدرته على تنفيذ أدواره من خالل     ) : leadership stylesأنماط  القيادة   (     -  ٥

مشارك ، والبعض    البعضمدى واسع من ألنماط القيادية . بعض القادة أوتوقراطي ( استبدادي  ) ، واآلخر ديمقراطي،  و 
فإن نمط القيادة  يعتمد على طبيعة الموقف أو الحالة ، بما في ذلك مرحلة دورة الحياة التي تمر بها    هال يتدخل ، وعلي 

 المنظمة .    

 تأسيسا على ما سبق ذكره سوف يتم عرض االنماط الشائعة من القيادة في اآلتي..                     

   ) االستبداديةAutocratic  : (    يقوم المدير باتخاذ جميع القرارات و يسيطر على كل أعضاء الفريق ، يترتب على

مستمرين من القائد من    هإلى ضغط وتوجي   هتاج في الوقت نفس هذا االسلوب مقاومة سلبية من  أعضاء الفريق ، ويح 

 أجل تنفيذ العمل ،                                                                                            

     ) المشاركةParticipative: (     مع بقاء ) يزج المدير المرؤوسين في عملية صنع القرار من خالل االستشارة
شجع مالكي المشروع على تبني القرارات . القائد المشارك الجيد هو الذي يشجع على المشاركة  احتفاظه بالرقابة ) ، بما ي

   والتفويض الحكيم للسلطة، على أن يبقى نظره مركزا على الحقائق التي تقع ضمن المسئولية المهمة للقيادة .

   )    المتسيبة  أو الفوضويةLaissez - faire  : (  االستقاللية في  ل المرؤوسين على  يشجع القائد في هذا المدخ
العمل ، وحل مشكالت عملهم بأنفسهم ، مع بقاء القائد جاهز لتقديم االستشارة والمساعدة ، يمتلك القائد القليل من الرقابة  

العمل ، تاركا لهم حرية ممارسة أدوارهم ومعالجة مشكال ت عملهم دون أي تدخل  على المرؤوسين أو أعضاء فريق 
قبل التخب  ه شخصي من  المرؤوسين في حالة من  القيادة يضع  النمط من  التوجي ، هذا  ، بسبب محدودية  والفوضى    ه ط 

  والتحفيز . اليصلح هذا النمط من القيادة إال إذاكان المرؤوسين لديهم دافعية ومهارة عاليتين ، وتأريخ جيد في أداء العمل.    
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  )  االنماط األساسية للقيادة      ٣٦شكل (                                         

 ) محاسن ومساوئ انماط القيادة  المختلفة    ١٢جدول (                              

 نمط القيادة         المحاسن                المساوئ                   

.  مقاومة المرؤوسين لهذا النمط من   1
 القيادة.   

. تقتل المبادرة وتثبط عزيمة العاملين   2
 واندفاعهم نحو العمل .   

قد تؤدي في بعض المراحل إلى   - 3
تمرد العاملين على األوامر ـ والقيم  

    عن طريق االحنجاجات واالضطرابات  

تصلح عندما يكون المرؤسين   
  كسالى وال توجد لديهم رغبة

  نحو العمل. 
تساعد القائد على الحسم في   

  اتخاذ القرار. 
تساعد على تجنب المرؤوسين   

 الوقوع في الخطأ نتيجة  
 لالجراءات  االنضباطية الشديدة.    

.١ 

.٢ 

.٣ 

 االستبدادية    

خاذ القرار ،  . التأخير في ات 1
 .    ه  لضرورة االتفاق حول

. تكون القيادة الديقراطية مالئمة   2
فقط في حالة كون المرؤوسين  

قادرين على أن يكون لهم مقترحات  
 ذات قيمة للمنظمة .    

. في بعض االحيان قد يكون من   3
الصعوبة الوصول إلى الحل المقبول  

 من الجميع .    

. شعور التابعين بالدافعية   1
نتيجة لمشاركتهم في صنع  

 القرار.   
بول المتبادل للقرار  . يؤدي الق 2

 إلى تنفيذه بصدق من التابعين.    
. التخلص نهائيا من مقاومة   3

 المرؤوسين للقرار .    
من اتجاهات  حسن  ت - 4

 المرؤوسين نحو العمل.    

 الديمقراطية    
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. اليمكن لمثل هذه القيدة أن تحقق    ١
كان المرؤوسين على    نتائج جيدة إال إذا
والقدرة على  درجة عالية من   الكفاءة 

   .     العمل باستقالية تامة

الكاملة    ١ الحرية  عن  ينتج   .
للمرؤوسين في العمل مستوى عالي  

  من الفوضى 
  
 

  المتسيبة  
 الفوضوية )   (

 
 . صعوبة السيطرة على المرؤوسين.     2
  . يفقد موقع العمل صفته الرسمية  3

  ه بسبب عدم ممارسة القائد لصالحيت
 الرسمية.    

ن االستفادة من خبرة  . يفقد المرؤوسي 4
 المعنوي.     ه الفائد ودعم

. يمكن للمرؤوسين الكفوئين  2
االستفادة من الحرية لتحقيق  

 التميز.    
المرؤوس   - . تميل عالقة الرئيس  3

 ألن تكون جيدة جدا.    

 

قائد الخبرة في مجال  . عندما يفتقد ال 1
سيكون في   ه ، فأن  ه ممارسة نشاط

ع الذي اليستطيع أن يقدم من  الموق
 .      التوجيهات الصحيحة للتابعين هخالل

. قد يمتلك الفائد  الحق الرسمي   2
ه  أن بة المرؤوسين باألداء  ، إال بمطال

حق المعنوي بسبب النقص  اليمتلك ال
 .     هفي مؤهالت 

السلطة الرسمية في إدارة   ه. لدي  1
 العمل.    

. يمكن أن يحافظ على استمرارية   2
الستجابة  أداء المرؤوسين نتيجة  

 .     هالمرؤوسين رسميا لطلبات

 الموقفية    

.  

.  

   : ( Situational Approaches to Leadership )  ٦ - المداخل الموقفية للقيادة 
القيادي الجديد نحو دراسة وتطبيق القيادة التي تكون فاعلة أكثر في موقف معين أوحالة معينة ، تختبر   ه بدأ التوج     

والموقف ، وتوفير أدلة    ) التالؤم بين القائد Contingency) أو الظرفية  (   situationalالنظريات الموقفية  ( 
، يعدل   للمديرين النجاز ها التالؤم بفاعلية ، يعتقد منظري اإلدارة أن المديرين هم اللذين يختارون نمط القيادة ية داسترشا

( خصائص    امل الموقف  التحفيزية على أساس الترابط المميز بين عو ه، ومداخل ه، وتوجيه   ه المدير عملية صنع قرارات 
العاملين ، انماط العمل ، الهياكل التنظيمية ، التفضيالت الشخصية ، وتأثيرات المستويات اإلدارية العليا ، ) سوف يتم  

 تلخيص القيادة الموقفية في ثالثة نظريات رئيسة..    

 تركز هذه   ) : Fiedler’s contingency theoryاألولى : نظرية فيدلر الظرفية   (      

النظرية على اعتقاد مفاده ( ال توجد طريقة أحسن للقيادة يعمل على أساسها المدير ، ) يترتب على المواقف المختلفة أنماط  
مختلفة من القيادة ، النمط الذي يعمل في بيئة معينة قد ال يعمل في بيئة أخرى ، تؤشر النظرية ثالثة عناصر تشير إلى القيادة  

      - هي : في موقف معين 

   )  هيكل المهمةTask structure  : (    هل ينبغي أن تكون الوظيفة مهيكلة بشكل عالي ، أو بشكل متساوي  أو بين
   الحالتين ؟ ، ليس هذا و ال ذاك ، وإنما  تتم على أساس تأثيرات المرؤوسين التي تتطلبها هيكلة المهمة .

  )عالقةالقائد / المرؤوسLeader/member relations : (   يبنى هذا العنصر على أساس كمية 
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الوالء ، واالعتمادية ، والمساندة التي يتلقاها القائد من التابعين ، ينبغي في العالقة المفضلة أن يمتلك القائد تشكيلة       
المفضلة هيكل المهمة  رسمية عالية للمهمة ، ويستطيع أن يكافئ أو يعاقب التابعين بدون أي مشكالت ، في العالقة غير  

   يفتقر للتشكيل ، ويمتلك القائد صالحية محدودة .

   )   قوة المركزPositioning power  : (  ائد من المركز الوظيفي  وتعني مدى القوة أو السلطة التي يتلقاها الق
أوعدم    ه المدير على رغبتكز التي يمتلكها  ، ومكافأة ، ومعاقبة المرؤوسين ، تعتمد قوة المر  ه، من أجل توجي   هالذي يشغل

مدير من  ) نظر إلى ال  Fiedlerعلى هذا األساس فأن  (    لكها المرؤوسين في صنع القرار ،  في القوة التي يمت  هرغبت 
بالمهمة نحو العمل األحسن في    ه المدير الموج  هبالمهمة، )  يتج   هبالعالقة ، والمدير الموج   هزاويتين (  المدير الموج

عن قوة مركز قوية أو ضعيفة ،  المواقف المحددة ، مع توفر عالقة جيدة بين القائد والتابعين ، ومهمات مهيكلة ، فضال  
أيضا يستطيع أن يعمل جيدا عندما تكون المهمات غير مهيكلة مع توفر قوة مركز قوية ، وأيضا عندما تكون عالقة   هوإن

ي  بالعالقة يعمل جيدا ف  هت غير مهيكلة ، فإن القائد الموج لتابعين تتدرج من المتوسطة إلى الضعيفة والمهماالقائد مع ا
أن  ، بمعنى آخر  المواقف .  هالمواقف األخرى  المهمة الفخر    يعمل جيدا في جميع  المحفز نحو  القائد  تولد تجارب نمط 

يبحث عن العالقات بين االشخاص ، والتوسع في تقديم مساعدة اضافية لتطوير    ها نحو انجاز مهمات المنظمة ، ألن والرض
  ه ألمور الصعبة ، لكل مدير تفضيالتنمط القيادة فيما إذا كان جيد أو غير جيد  من ا  ى علفريق العمل في المنظمة ، الحكم  

ناجحا ، مثال قدرة    ه يكون أداء فريقلمهمة أفضل عندما  با  ه ، يكون القائد الموج  ه لخاصة نحو نمط القيادة الذي يرغبا
بالعالقة أفضل عندما يكسب    هن رئيسين ، ويكون القائد الموجالفريق على تحقيق مبيعات رئيسة ، أو التفوق على منافسي

 رضا أكبر عدد من الزبائن  ، ويحقق انطباع إيجابي عن المنظمة لدى الزبائن.    

   ) situational model     Hersey-Blanchard s شارد  (بالن  -: النموذج  الموقفي لهيرسي  الثانية

( سلوك المهمة  ) من جانب ، وكمية الدعم المعنوي االجتماعي  (سلوك العالقة )     ه يتأسس النموذج على كمية التوجي  :
 Taskسلوك المهمة   من جانب آخر ، على القائد أن يوفق بين طبيعة الموقف ومستوى نضج التابعين،  يقصد في (  

behavior   القائد في توضيح واجبات ومسئوليات الشخص أو الجماعة ، يتضمن هذا السلوك    ه ) المدى الذي يشارك في
  .   ، وكيف يتم ذلك ، ومتى يتم العمل ، وأين ، ولكن عن طريق االتصال من جانب واحد  ه اخبار العاملين حول ما يتوجب عمل

رك القائد في االتصاالت ذات  من ناحية أخرى فيعني ( إلى أي مدى يشا   )relation behavior( سلوك العالقة   أما  
االتجاهين أو االتصاالت المتعددة ) ، يتضمن هذا السلوك االستماع إلى كل ما يسهل ويساند عمل العاملين ، وتعميق الرغبة  

العمل الخاص بأي منهم ، يميل العاملون إلى امتالك درجات متنوعة من النضج    هملين لتحمل مسئولية توجي اوالقدرة لدى الع
في  ، باالعتماد على مهماتهم ووظائفهم المحددتين ، أو االهداف التي يعملون على انجازها.   لتحديد النمط المالئم  الوظي

ينبغي على القائد أوال تحديد مستوى ادراك المرؤوسين للمهمة المخصصة لهم ، عندما يرتفع   للقيادة في موقف معين ، 
د أن يبدأ بتخفيض سلوك المهمة والزيادة في سلوك العالقة ، حتى يبلغ  مستوى ادراك المرؤوسين للمهمة يجب على القائ

التابعين مستوى متوسط من اإلدراك ، عندما يتجاوز التابعين المستوى المتوسط من اإلدراك ، عندها ال يخفض القائد سلوك  
على المدير أن يحدد النمط القيادي  المهمة فقط ، و إنما سلوك العالقة أيضا . ما أن يتم تحديد مستوى االدراك ( النضج )  

 المناسب ( للمخاطبة ، البيع ، المشاركة ، أو التفويض  ) .   

  )  المخاطبةTelling : ( فر القائد تعليمات  يعكس هذا النمط سلوك المهمة العالي مقابل سلوك عالقات منخفض ، يو
   استعداد التابعين منخفض. محدد ، هذا النمط يكون األفضل عندما يكون مستوى   ه واضحة ، وتوجي

   )  البيعSelling: (  االتصاالت    ئداالقلوك عالقات عالي أيضا ، يشجع  ويعكس هذا النمط  سلوك مهمة عالي مقابل س
ذات الطريقين ، ويساعد على بناء الثقة والدافعية لدى العاملين ، وعلى الرغم من احتفاظ القائد بالمسئولية والسيطرة  

   على عملية صنع القرار ، فإن نمط البيع يكون األفضل في حال مستوى االستعداد المتوسط لدى التابعين. 
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   )  المشاركةParticipating  : (    النمط سلوك عالقة عالي مقابل سلوك مهمة منخفض ، يتقاسم في هذا  يعكس هذا
العالقة   إلى  القائد  يحتاج  ال  قد  بالطويلة  ليست  فترة  وبعد  القرار،  التابعين عملية صنع  مع  القائد   ، القيادة   من  النمط 

   لتابعين. التوجيهية مع االتباع ، النمط المشارك يكون هو األفضل مع مستوى االستعداد المتوسط لدى ا

   )التفويضDelegating  : (    ، يعكس هذا النمط من القيادة سلوك عالقة منخفض مقابل سلوك مهمة منخفض أيضا
لتحمل   ، وكليهما  مؤهل ومستعد  أتباعه مستعدين النجاز مهمة معينة  يكون  للقائد حتى  التفويضي مالئم  النمط  يكون 

    المسئولية كاملة ، يكون هذا النمط األحسن عندما يكون على مستوى عالي من الجاهزية.  

                                        
       بالنشارد                       - )  نموذج القيادة الموقفية (  لهيرسي   ٣٧شكل (                                           

  

     : )  House’s path - goal theory    نظرية الهدف والمسار لهاوس( الثالثة :           
) ، في اعتقاد أن المدير يقوم  بوظيفة تدريب أو ارشاد العاملين نحو اختيار افضل  المسارات    Robert Houseطور ها (              

لبلوغ االهداف،  معتمدا على نظرية وضع األهداف ، يمارس المدير أنواع مختلفة من السلوك القيادي ، معتمدا على الطبيعة  
مصدر لرضا المرؤوسين    هن المرؤوسين عندما يعرض بصفت ول موالطلب الخاص بكل حالة أو موقف ، يكون سلوك القائد مقب

تحدد  ، يتحقق التحفيز عندما تكون الحاجة للرضا مرتبطة باألداء ، والقائد يسهل و يدرب ويكافئ  من أجل األداء الفعال ،  
    نظرية الهدف والمسار انماط متعددة من القيادة منها القيادة.. 

  )  الموجهة باالنجازAchievement-oriented  : (  التي تحمل  االهداف    منا يضع القائد للتابعين مجموعة  وفيه

طابع التحدي ،  متوقعا منهم االنجاز بأعلى المستويات ، وواثقا من قدراتهم في االستجابة لهذه التوقعات ، يكون هذا النمط  
   .   من القيادة مناسب عندما يفتقر التابعين للتحدي الوظيفي
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    )  التوجيهيةDirective  : (    يعمل القائد على أن يجعل التابعين على معرفة بما يتوقع منهم ، ويخبرهم عن كيفية

   أدائهم لمهماتهم ، يكون هذا النمط مالئما عندما تكون وظائف التابعين غامضة وغير واضحة .  

    ) المشاركةparticipative  : (    يتشاور القائد مع المرؤوسين ، ويسألهم عن مقترحاتهم قبل اتخاذ القرار ، يتالءم
  هذا النمط من القيادة عندما يستخدم التابعون اإلجراءات غير المناسبة ، أو اتخاذ قرارات رديئة . 

   ) المساندةSupportive  (  النفسية للتابعين ، يصلح    : هو القائد الذي يكون صديقا وقريبا من التابعين ، يهتم بالراحة

   هذا النوع من القيادة عندما يفتقر التابعين للثقة بالقائد. 

   )   البيئيةEnvironment  : (    ، هيكل المهمة )  تتحدد الخصائص البيئية التي تقع خارج سيطرة التابعين بكل من
النواتج المستهدفة من    قيادي المطلوب لتعظيمنظام الصالحية ، جماعة العمل)   ، و تحدد العوامل البيئية نمط السلوك ال

تفترض نظرية الهدف والمسار أن القادة  يتصفون  بالمرونة ، لذلك يمكن تغيير االنماط القيادية حسب متطلبات     التابعين.
تساعد على تلطيف العالقة بين سلوك القائد والنواتج    تفترض متغيرين شرطيينإنها  ، أما هذه النظرية فالموقف  

 المتوقعة ،    

وتعني الخصائص التي تقع خارج سيطرة التابعين      ) :environment characteristics  خصائص  البيئة (  -
تعظيم نواتج    ه ة نمط السلوك القيادي الذي يتطلب، وهيكل المهمة ، ونظام الصالحية ، وجماعة العمل ، تحدد العوامل البيئي 

 التابعين .    

وتعني الصفات التي تركز على السيطرة ، والخبرة ،    ) :  Follower characteristicsخصائص التابعين  (   -
يوضح القائد    ي ،  واالمكانية المدركة ، والصفات الشخصية للمرؤوسين  التي تحدد كيفية تفسير السلوك البيئي والقياد

لمعيقات  الفعال المسار من أجل مساعدة التابعين على انجاز أهدافهم ، ويجعل عملهم  اسهل  عن طريق تخفيض الحواجز وا
التي تعترض مسار العمل ، اثبتت البحوث إيجابية العالقة بين رضا العاملين ومستوى أدائهم ، عندما يعوض القادة عن  

  .  متطلبات  العمل ملين ،  أو النقص في العا

  : (Other types of leadership   )  ٧ - أنواع أخرى من القيادة 
، وسريعة التغيير ،  تفرض طلبات متعددة على القادة ، فهي تتطلب منهم االفصاح عن  منظمات اليوم بيئة مضطربة هتواج      

الرسالة ، واستباق التغيير ، واتخاذ قرارات صعبة  ، تقتضي إدارة المنظمات في مثل هذه الحالة أن يتصف القادة بالمرونة ، 
 نها ..  والقدرة العالية على التكيف ، وهذا يتطلب أنماط أخرى من القيادة م

    ) قيادة التغييرChange leadership : (    ، يتصف عالم األعمال في هذه األيام بالتنافسية العالية 

لتستج     البقاء هي إعادة تشكيلها  المنظمة من أجل  التي تتبعها  السريع ، وتعدوالطريقة  التغيير  التغيير    يب لحاجات  مقاومة 
تسلكه المنظمة  والعاملين فيها،  يحتاج  القادة إلى وضع توكيدات على اإلجراءات التي تجعل من  النهاية المميتة للطريق الذي 

التغيير سريعا  وبسيطا ما أمكن ، تحاول المنظمة أن تدير التغيير عبر مراحل دورة حياتها األربعة  ، يعني الفشل في مالحقة  
اية حياة المنظمة ،  يركز القائد خالل فترات التغيير هذه على امتالك متطلبات التغيير في أي مرحلة من المراحل  األربعة نه

، وتتم هذه العملية عن طريق المديرين اللذين يمتلكون القدرة على تحويل المنتسبين    ه قبول التغيير بدال من تجنب  هملين معالعا
    -:  وعلى وفق ما يأتي  ه ،تجنب التغيير إلى تساؤالت قبول   من تساؤالت

 From “Why?” to “What new opportunities؟  "(   من " لماذا ؟  إلى ما هي الفرص الجديدة التي يوفرها التغيير     --     

will this change provide?”     ، يركز المدير على المنافع التي يوفرها للعاملين ،  عندما يسأل العاملون لماذا التغيير ؟ : ( 

 التغيير في العامل أو الموظف إلى أي المشكالت تتطلب الحل ؟ "    من " كيف يؤثر   --       
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          )from how will this ame ? to  what problems will this solve ?    يترك المديرون  مسألة تعلم : (
 ماذا تعني المشكلة للعاملين ، وكيف يمكن أن يكونوا جزءا من الحل.    

لطريقة  لوفقا لهذه الطريقة" إلى " ما هي النتائج المتوقعة إذا تم العمل وفقا    هعمل " ال يمكن  الذي    من      --      
  ؟ الجديدة

 from '' we do not do it this way '' to '' what will be the result we   ) "         

do it this new way? ''    رد الفعل  األول هو أن العملية ال يمكن عملها وفقا لهذه الطريقة ، وعلى المديرين تقديم : (
 تفسيرات و مساندة عاطفية .    

  من أجل المساعدة ؟  هبعده للعمل إلى ما الذي يمكن عملمن " الوصول إلى الطريق المسدود الذي ال رجعة     --
   ) "from '' when will this be over so that we can get back to work '' to '' what can i do to 

help? ''  التغيير   عملية  بنجاح   التفاؤل  إلى  المديرون  يحتاج     لين على المشاركة في التغيير .) : يعمل المديرون على دفع العام 
تجعلهم جزء من التغيير ، فضال عن تزويدهم بالصالحية والرقابة    أخرى  ممارسات  أي  وإلى  ،  للتغيير  اإليجابي  الترويج  وإلى  ،

الضروريتين  من أجل المساعدة على نجاح تنفيذ التغيير ، وعلى المديرين أيضا إثارة الشعور بالرغبة والحماس لدى فريق  
    العمل من جانب ، وعلى  جعل العاملين يشعرون بأن التغيير ال يتم بدونهم من جانب آخر . 

 ية  ليادة التحويالق  )Transforational leadership    :  (    مع  السلوكية    تمزج القيادة التحويلية النظريات
لمسة قليلة من نظريات السمات ، يرشد القائد التحويلي التابعين  نحو االتجاه الذي يمكنهم من وضع األهداف ، عن طريق  

متطلبات المهمة ،  يتصف القائد التحويلي بالقيادة األبوية ، والقيادة   توضيح األدوار المطلوب ممارستها من قبلهم   ، و  
بالرؤية ،  يثير من عزيمة التابعين نحو تجاوز المصلحة الذاتية من أجل تعزيز المصلحة العامة ، يرسخ القائد التحويلي  

تلفة ، يؤثر هذا القائد في االتباع من المثل والقيم لدى االتباع ، ويحثهم على التفكير حول المشكالت بطرائق جديدة أو مخ
أما  ، االنطباع   وإدارة  ، والتنظير،  الرؤية  بين   الرؤية  خالل  التفاعل  القائد من تحقيق  امكانية   ) المجال  في هذا  فتعني 

نى  فهو العملية التي يحدد من خاللها القائد الغرض من التحرك في عبارة ذات مع  التنظيراالشخاص واالفكار  ) ، وأما (  
على االنطباعات األخرى التي تتشكل لدى القائد  فيقصد بها (  محاولة السيطرة      إدارة االنطباعمعقول وواضح   ) ، و أما  

أكثر جذبا وجاذبية لآلخرين  ) ، القائد  التحويلي يغرس التقة واالعجاب   هعن طريق السلوكيات المشتركة التي تجعل من 
الخاصين وفي أولئك اللذين هم على استعداد للعمل ، كل واحد من التابعين    هرؤية التباعوااللتزام لدى التابعين ، يوضح ال

بعض الصالحية ، القائد التحويلي يستثير ألتابعين فكريا ، ويشجعهم على تطوير طرائق جديدة    ه يراقب ، وينصح وتفوض ل
بي لألداء الذي يتجانس مع توقعاته ، يتبع طريقة  في التفكير حول المشكالت ، يشترط القائد منح المكافئة بالتعزيز اإليجا

اإلدارة بالتوقعات ،  يأخذ القائد التحويلي زمام المبادرة فقط عندما تظهر المشكلة ، وال يتدخل بفاعلية عندما تسير األمور  
يتصف القائد التحويلي  .     على ما يرام ، القائد التحولي يلزم اآلخرين باإلنشداد للعمل ، ويسعى من أجل تحويلهم إلى قادة

لى العمل الميداني  يخفض دوران العمل بدرجة عالية  ، وهو ذي إنتاجية عالية ، يتمتع برضا العاملين العالي . يميل إ  هبأن
ألن  ، التوجيمرن ومب  هاليومي  يمتلك  أن  أيضا  ،  ومهم  بين    هدع  المتبادلة  العالقات  إدارة  و  المهمات  لتعريف  المناسب 
 . ائد التحويلي هو جوهر االبداع ، والميزة التنافسية المستدامة العاملين ، الق
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 )  الترابط بين األنواع األخرى من القيادة ٣٨شكل ( 

                                 

التي المنظمة    القيادة في المنظمة المتعلمة   ( leading in the learning organization )  : يشار إلى 
 ، يشارك العاملون في المنظمة المتعلمة في تشخيص وحل المشكالت ، لتمكينتشجع التعلم بين أفرادها بالمنظمة المتعلمة 

هذه المنظمات ممكن أن تزيد طاقة النمو ،  درة على التغيير والتحسين باستمرار ، مثل قالمنظمة من اكتساب الخبرة ، وال
والتعلم ، وبلوغ األهداف .  في المنظمات المتعلمة ينظر الجميع إلى المشكالت ، مثل فهم احتياجات الزبون الخاصة ، وعليهم 

المتعلمة  أيضا العمل على حلها ، وهذا يعني وضع األشياء سوية بطرائق مميزة لالستجابة لحاجات الزبون ،  تعزز المنظمة 
تبادل المعلومات بين العاملين ، الذي يسهم في تكوين قوة العمل األكثر تعلما . تظهر المنظمات المتعلمة المرونة ، وذلك لقبول 

العاملين وتكيفهم  لالفكار الجديدة ، وللتغيير من خالل تقاسم الرؤية . ينظر في هذه األيام  إلى الزيادة في رقعة التغيير بأنها  
سباب التي جعلت من  المنظمة المتعلمة تحظى بقبول واسع . الشركة التي تستطيع أن تتشكل بسرعة ، و أن تحفز أحد اال

تتطلب القيادة في المنظمات المتعلمة  والتغيير المستمر في البيئة .   عامليها هي األقدر على تحويل  ممارسات العمل لما يتوافق
القوى  . يتعلم المدير في المنظمات المتعلمة   هاألهداف ، وصنع القرارات ، وتوجي  شيئما أكثر من المدخل التقليدي في وضع

كيف يفكر وفقا لعبارة ( الرقابة مع اآلخرين)   ، بدال من (  الرقابة على جميع العاملين ) ، تتم الرقابة مع اآلخرين عن طريق  
من اجل انجاز   المنظمات ، لهذا يمكن للجميع المساعدة العالقات المبنية على أساس تقاسم الرؤية ، وتشكيل الثقافة لهذه

يمكن للقائد في مثل هذه البيئة المتعلمة أن يساعد على تسهيل مهمة فريق العمل ،  و على المبادأة بالتغيير ، الرؤية نفسها  . 
منظمة المتعلمة ، مساعدة القادة  والتوسع في طاقة العاملين لتشكيل مستقبل منظمتهم ، يستطيع  القائد الذي يفهم كيف تعمل ال

اآلخرين على التكيف لهذا النمط التنظيمي  ،  القيادة بالرؤية هي  الهيكل المعتمد على الفريق ، واستراتيجية المشاركة ،  
  والقوة ، والثقافة الداخلية المتكيفة ، وتمكين العاملين ، ومعلومات مفتوحة تصف المنظمة المتعلمة . حدد  المستشار  

  )Peter Senge    مؤلف كتاب ( التخصصات الخمسة (The Fifth Discipline   حدد العناصر الرئيسة للمنظمة  (
 المتعلمة بما يأتي.    

 ) : الوضع جانبا الطرائق القديمة في التفكير .     Mental models(   الذهنية النماذج •
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 :   ) : الوعي الذاتي واالحتفاظ باالنفتاح عل اآلخرين.  Personal masteryاالتقان الشخصي (    •
 ) : فهم خطة العمل .    Systems thinkingتفكير النظم   (      •
 )   : الرؤية المشتركة حول خطة العمل  .     Shared visionتقاسم الرؤية (      •
 أجل استكمال خطة العمل ،   يؤكد ) : يتعلم الفريق كيف يعمل سوية من  Team learningتعلم  الفريق (     •

  ) للمنظمة المتعلمة على القيمة العالية لتطوير االمكانية على التعلم ، و من ثم يصبح هذا التعلم  Sengeمفهوم  (
 متوفر باستمرار لكل أعضاء المنظمة .  

  

 ) :   Directing(    هثانيا :  التوجي 

أرشاد الناس نحو العمل    )  Dale) حسب وجهة (    Directing(     هيعني التوجي   :  ه  وتعريف  هتوجيمعنى ال  -  ١  
  ) ،  يعرف   بأفضل حالة ممكنة  إنجازه  التوجي   Konntz and O Donnellوضمان  تتضمن كل    ه بأن  ه )  وظيفة معقدة 

تعامل    ه  ) بأن   Newman & Warren(     ه وعرف  النشاطات المصممة لتشجيع المرؤوسين على العمل بكفاءة وفاعلية.  
 ..      ويتضمن بشكل عام النشاطت اآلتية  .  المدير بخطوات منظمة مع المرؤوسين واآلخرين من أجل تنفيذ الخطط

  .تخصيص الواجبات   

 .تفسير منهجية العمل   

   .اصدار األوامر والتعليمات  

  تحفيز المرؤوسين نحو إنجاز األهداف بتوفير المحفزات والبيئة المالئمة للعمل   

  تصحيح  االنحرافات   

    . األشراف على المرؤوسين لضمان االلتزام بالخطة 

   :  (element of directing ) هعناصر التوجي  - ٢ 
     )اصدار األوامر والتعليماتIssuing orders and instructions  :  (    ينبغي أن تتصف التعليمات  التي

المرؤوسين بالمعقولية والتمامية والوضوح ، ويجب أن تكون مكتوبة لتجنب الوقوع    هيعطيها المدير من خالل عملية توجي 
  في حالة الغموض و عدم الفهم. 

Guiding, counselling and teaching the  )  ونصح وتعليم المرؤسين هتوجي   
subordinates  التوجي : يجب على المدير تقديم  بأدائهم    ه)  الطريقة المتعلقة  والتعليم للمؤوسين حول  والنصيحة 

  العمل ، لتمكينهم من تنفيذ العمل بكفاءة وفاعلية . 

 ( Supervising the work of subordinates )   االشراف على عمل المرؤوسين  

  يجب على المدير االشراف على كل االعمال التي يقوم بها المرؤوسون ، لضمان مطابقة أداءهم للخطة .  :   

   )  تحفيز المرؤوسينMotivating the subordinates (   يعد تحفيز المرؤوسين على االستجابة :
  .  ه  ساء ، عنصرا آخر من عناصر التوجي لتوقعات الرؤ

   ) االحتفاظ باالنضباطMaintaining discipline  هفي  إدامة ضبط العمل وانتظام ه) : يسهم التوجي  
  وفي مكافأة األداء الفعال. 



   
   
   

160  
  

 االستشاري   (   هالتوجيConsulative direction: (   قبل اصدار أي أمر ، يجب تقديم االستشارة لالشخاص
المسئولين عن تنفيذه  والمتضمنة بصفة عامة ما يتعلق بالجدوى ، وامكانية تنفيذ األمر ، وأحسن طريقة للوصول  

 للنتائج .   

 المبادئ االتية..     ه : ويعتمد التوجي )   principles of directing(    همبادئ التوجي   - 3

   المالءمة بين الشخص والمنظمة     )organization   Reconciliation of personal and  ( 

   النزاعات بين أهداف االشخاص العاملين واالهداف التنظيمية . فض  على  هعن نشاط التوجي مسئولية المدير   تساعد     

   )  االسهام الشخصي في االهدافIndividual contribution to objective  ام كل  ) : ويعني اسه
  من أجل بلوغ االهداف.  ه شخص في المنظمة بكامل طاقت

   )  وحدة األمرUnity of Command  : (  من رئيس واحد ، ويساءلون من    ويعني تلقي المرؤوسين األمر
   .   فقط  ه قبل

   ) المناسبة   التوجي   )  Suitable Techniquesاالساليب  يسمح  لللمدي  ه:  المناسبة  االساليب  باستخدام    ه ر 
   وللمرؤوسين . 

   )  استخدام التنظيم غير الرسميUse of informal organisation  (    غير الرسمي المالئم  : يسهم التنظيم

   .   ه، ألن العالقات الشخصية بين المدير والمرؤسين تزيد من فاعلية التوجي  هفي تحسين فاعلية التوجي  ه لنشاط التوجي

   )   االتصاالت الفعالةEffective communication: (  كثيرا على فاعلية نظام االتصاالت    ه يعتمد نجاح التوجي
   ، وبالمقابل يحول المرؤوسون تقاريرهم حول مستوى االنجاز للمدير.  هينقل األوامر والتعليمات لمرؤسي   ، ألن المدير

    ) القدرة على الفهمComprehension  : (    ومهذبة ، وذات  ينبغي أن تكون الرسالة المحولة للمتلقي واضحة ،
  يجعل المتلقي يفهم معانيها بوضوح.  معنى جوهري ، بما

   )  المعلوماتInformation  : (    ه  ، وبعكسينبغي أن تحول المعلومات المفيدة لكل أقسام ووظائف المنظمة
  االتصال غير فعاال.    حيصب

   )  القيادة الفعالةEffective Leadership  : (  على مدى المؤهالت القيادية للمدير ، يجب    ه يعتمد نجاح التوجي
  أن يكون المدير المثال الجيد للمروسين. 

ساسي ألداء  في قلب اإلدارة  ، وهو أ ه يقع التوجي ) :  The role of directing(   هدور التوجي  - 4

 الفعال األدوار اآلتية..     هالعمل ، ويؤدي التوجي 

 )  الشروع بالعملInitiates action  : (  شرارة الحياة  في المنظمة ، مثل ما يفعل التيار الكهربائي    ه يولد التوجي
   في األشياء األخرى ، أنه يوضع من أجل حركية المنظمة  .  

   ) التنسيق   ل)  Ensures co-ordinationضمان  المنظمة  ، وعملعالقة مع    ه: كل شخص في    ه اآلخرين 
   .   على التنسيق بين عمليات المنظمة كافة  هبهم،  يساعد التوجيرين ، ويتأثر  الوظيفي يؤثر في اآلخ

 يحسن الكفاءة    )Improves efficiency  : (  من ، يشجع  طاقة وجهد فعلي وكا   ه كل شخص في المنظمة لدي
   ويؤثر في العاملين للمساهمة بأعلى طاقة ممكنة من أجل انجاز االهداف.  ه المدير من خالل التوجي 

   )  تبسيط عملية التغييرFacilitates change : (   يجب أن تكيف المنظمة نفسها للتغييرات البيئية من أجل أن

   ظفين ، تكون فعالة ، وقادرة على توحيد وتنفيذ مثل هذه التغييرات ، وعلى المدير أن يرشد ويحفز المو
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  )  المساعدة على االستقرار والنمو الفعال للمنظمة. Assists Stability and growth  

Effective  المنظمة باالستقرار ، ويساعد على ضمان تناسق عمل أجزاءها .    هالتوجي  )  :  يزود 

   : ( need for directing )  هالحاجة للتوجي  -         5     

 تحدد حاجة القيادة للتوجيه في ضوء ما يأتي  ..                

  .للتغلب على الخلل في الهيكل التنظيمي  

 . للتنبؤ بالتغييرات في المنظمة و تنفيذها   

 . قيادة المنظمة خارج االختالالت بسبب النمو واالستقرار  

     .حل النزاعات بين اعضاء المنظمة نتيجة االختالف في المصالح ، والقيم ، والمعتقدات ، واألمزجة 

 المبحث الثاني                                      

 )     Motivatingالتحفيز أو الدافعية  (                         

، ولديهم الرغبة ألداء وظائفهم بصورة جيدة ، يتطلب من    ه املين ملتزمين بالعمل ومتحمسين لتحتاج المنظمات إلى ع          
التحفيز   مفهوم  معرفة  ، ومنها  االنساني  بالسلوك  المتعلقة  المفاهيم  لبعض  الواضح  الفهم  البيئة  هذه  لتكوين مثل  المديرين 

 ي يمكن أن يستخدمها المديرون لتحفيز العاملين أو حثهم على العمل ،     والبحث عن الطرائق واالساليب الت

الناس التحفيز     يعرض الكثير من    ) :   Defining Motivationاوال : تعريف التحفيز او الدافعية (    
كها ، إال  بصورة غير صحيحة ، وذلك باعتباره سمة شخصية ، وإن بعض الناس يمتلكون هذه الصفة والبعض اآلخر ال يمتل

، أي أنها      )  ,  Krietner   533   :9002(     هعملية نفسية توضح غرض السلوك وتوجه    (  أن التحفيز أو الدافعية يعرف بأنه  
( القوة     هك نحو ذلك الغرض  ، بمعنى آخر أن السلو  ه ل تحديد الغرض من السلوك ، وتوجيئؤثر في دافعية الشخص من أج

للعمل بجدية     ه خص الذي يمتلك دافعية عالية تحركالتي تجعل من الشخص يتصرف بطريقة محددة  ) ، تجعل  ببساطة من الش
غالبا ما يالقي المديرون  .    ال يستطيع عمل ذلك  هفأنتحفيز  ، أما الشخص الذي لم يزود بالدافعية أو ال  هأكبر في أداء مهمت

لعمل    هة تفاعل حاجات الشخص ، وامكانيات ى العمل ، غير أن التحفيز عملية داخلية ، هو نتيج صعوبة  في حث منتسبيهم عل
لحاجات ، والخيار  االختيارات حول كيفية االستجابة لهذه الحاجات ، وتسمح البيئة التي تكونها اإلدارة على االستجابة لهذه ا

 كل  ه بناء على ماعرضشخص ،   المدير لل  هالتحفيز ليس أي شئ يمكن أن يعمل  ،  هالممكن عمل 

 ( Krietner , 2009 : 335 - 342 )  ،  ( Ellen Benowitz , 2001 : 128 -  136 )      
   )  ، وآخرون في قائمة المصادر  ، تم النظر إلى التحفيز أو الدافعية من منظورين ( منظور الحاجات ، ومنظور السلوك     

 ثانيا : نظريات الدافعية ( التحفيز) التي تركز على الحاجات       

Focus on Needs)          Motivation Theories That (    ظاهرة معقدة ، حاولت الكثير من    ه  :  ، يوصف التحفيز بأن
النظريات تفسير الكيفية التي يتم على أساسها التحفيز ، التفسير الشائع  في حلقات اإلدارة للتحفيز هو (  التحفيز المبني على  

) للدافعية أو ( التحفيز ) ،   content theoryحاجات األشخاص ) ، يعود نموذج الحاجات األساسية إلى نظرية المحتوى  ( 
، و قد تؤثر االشياء  بتسليط الضوء على عوامل معينة تستثير الدافعية لدى الشخص ، مع أن هذه العوامل توجد داخل الشخص  

 - : حاجات يحتاج إلى اشباعها ، بعضها تعرف  هأيضا ، باختصار فأن كل شخص لدي  ه في  ه التي من حول
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، مثل الغذاء ، والماء ، وهي الحاجات المتعلقة بالجوانب المادية من    )   primary needs(    األولية  بالحاجات •
، ومستقرة نسبيا ، تأثيرها    ، هذه الحاجات عضوية (بايولوجية ) بطبيعتها     بالدوافع غير المتعلمةالسلوك ، والمعروفة  

 على السلوك واضح ، ويسهل تحديده .     

فهي ذات طبيعة  نفسية ، ويمكن تعلمها من الخبرات ، هذه    ) :  Secondary needs(     الثانوية  الحاجات  أما •
الحاجات تتباين  بشكل ملحوظ  عن طريق الثقافة وعن طريق  االشخاص ، وتتكون هذه الدوافع الداخلية نتيجة  لحاالت  

ع  صعب كثيرا ، ألنها توصف بطرائق متنوعة ،  مثل الرغبة للقوة ، أو االنجاز ، أو الحب ، تحديد وتفسير هذه الدواف 
تي يبحث عنها  الدوافع الثانوية مسئولة عن معظم جوانب السلوك ، وهي التي يركز عليها المشرف ، وعلى المكافآت ال

       من  كل  قدم  وقد  الشخص في المنظمة.

           Abraham Maslow, Frederick Herzberg, David McClelland, and Clayton Alderfer 

                   تفسيرا للحاجات بصفتها مصدرا للدافعية

 (Abraham Maslow’s hierarchy of needs theory ) و) براهام ماسل ( نظرية هرم الحاجات  .١ 

) ، بمعنى    هيشعر بضروة االستجابة ل   هقص مادي أو نفسي  لدى الشخص يجعل ( ماسلو ) الحاجات (  بأنها ن  : عرف
نفس  او  نقص مادي  لآخر  الشخص مضطرا  لالستجابة  يجعل  تولد  هي  قد  الحاجات  هذه  الشخص   ،  سلوكيات   توترفي 

للحاجات ، مقترحا أن األنسان يستثار عن طريق حاجات    هنظرية تعتمد على تعريف نحو العمل ، طور  ماسلو    هواتجاهات
متعددة ، وتظهر هذه الحاجات في تسلسل هرمي  ، عرف ( بهرم ماسلو للحاجات  ) ، معتمدا على فرضية مفادها ( أن  

، تتأسس    الحاجات غير المشبعة هي التي تؤثر في السلوك ، و أما الحاجات المشبعة فأنها ال تعد دافعا أو مثيرا للسلوك )
    - نظرية ماسلو على مبدأين هما : 

    )  مبدأ النقص أو القصورDeficit principle   : (    الحاجات المشبعة ال تستثير السلوك لمدة أطول ، ألن
   الناس تميل إلى اشباع الحاجات المحرومة منها. 

    )  مبدأ التدرجProgression principle   : (    حدد ماسلو خمسة حاجات ، تتدرج على شكل هرم  ، ويعني
بعد تظهر  أي مستوى  في  الحاجة  أن  هو   ، الهرمي  من   التدرج  األدنى  للمستوى  الحاجة  ماسلو خمسة     هاشباع  ، حدد 

   ) .. ١٣مستويات للحاجات ، موضحة في الجدول ( 

 ) هرم ماسلو للحاجات     ١٣جدول (                                     
    

الحاجات في المستوىات      -  ١    االستجابة المقترحة                  
العليا      

 حاجات تحقيق الذات     االبداع والتحدي في العمل       

   المشاركة في صنع القرارات      

   مرونة واستقاللية الوظيفة      

 حاجات التقدير     المسئولية عن الوظائف المهمة      

   الترقية إلى مركز وظيفي أعلى      

   الثناء والتقدير من الرئيس األعلى      

 . الحاجات في المستويات الدنيا   ٢     
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 الحاجات االجتماعية     الصداقة مع الزمالء         

   التفاعل مع الزبائن         

   طيبة االشراف أو المشرف الطيب         

 حاجات السالمة      سالمة ظروف العمل ( بيئة العمل )           

   ضمان الوظيفة        

   اعتماد المنافع والمكافآت        

 الحاجات النفسية     فترات الراحة واالنتعاش        

   الراحة الجسدية في العمل الوظيفي        

   ساعات العمل المعقولة (  الطبيعية )        
   

ال زالت البحوث لم تتحقق بعد من كل مبادئ القصور أو التقدم في هذه النظرية ، يمكن أن تساعد فكرتها المديرين على فهم       
 حاجات العاملين والعمل على اشباعها.    

 ٢ -  نظرية العاملين لهيرزبرج   ( Herzberg’s two-factor theory  ) : قدم    
نظرية العاملين    هي ) نظرية أخرى لمعرفة المضامين التحفيزية لبيئة العمل ،  Frederick Herzbergفردريك هيرزبرج   (   

 وضع (  هيرزبرج ) عاملين يعتقد أنهما يؤثران في حافزية موقع العمل هما..    

  أو النظافة العوامل الصحية  )Hygiene factors : ( وتتضمن األجور  ويقصد بها أيضا العوامل العامة  ،
والرواتب ، وضمان العمل ، وظروف العمل ، والسياسات التنظيمية ، والجودة الفنية للمشرفين ، هذه العوامل قد ال تحفز  

فإن التحسينات الناتجة عن    هفي نقص اشباع حاجة معينة ، وعلي  العاملين مباشرة ، وإنما نسيان أي منهم قد يتسبب
   اشباع الحاجة .  ة دلزياالعوامل الصحية قد التكون ضرورية 

     ) المرضيات والمحفزاتSatisfiers or motivators  : (    )  المسئولية ، االنجاز ،  وتتضمن حاالت مثل
العمل  أن  المدير   قد يكتشف  فرص النمو ، الشعور بالتميز ) ، وهي العوامل الرئيسة للتحفيز والرضا عن العمل ، مثال

ضا  ، وهذا دون شك سيزيد من الر  لمحددة  يجري في ضوء التحسينات االعاملين في وظائفهم ،    هالفعلي  الذي يمارس 
تتطلب مالحقة نظرية العاملين سابقة الذكر من المديرين ضمان كفاية العوامل الصحية ،  و   الوظيفي ، واألداء الوظيفي ، 

 والقدرة على بناء العوامل الدافعة أو المحفزة للوظيفة.    

      ، Existence) أو ( الوجود  ERGوهي نظرية(  )  : Alderfer’s ERG  theoryنظرية الدرفر  (  - 3

  )   Alderfer) ، وتم بنائها على أساس نظرية ماسلو للحاجات ، جزء(    Growth، النمو   Relatedness االنتماء    
 - : في البداية  مستويات الحاجات الخمسة ( لماسلو ) إلى ثالثة طبقات هي    

   )  حاجات الوجود أو البقاءExistence needs  :  (   وهي مطلوبة للجوانب العضوية والمادية  للكائن

لحاجات تتضمن الحاجات العضوية أو المادية ، وحاجات السالمة  ، بقصد تها االحي ، وهي في نظرية ( ماسلو )  
  واألمان. 

   )  حاجات االرتباط أو العالقةRelatedness needs    (    وهي مطلوبة الشباع العالقات الشخصية أو :
   اص ) ، وهي في سلم ( ماسلو )  تعزى للحاجات االجتماعية.  ( بين االشخ

   )  حاجات النموGrowth needs  (  :   وهي نظرية     )Alderfe  (    وهي مطلوبة من أجل استمرارية النمو
، وتعني في سلم ( حاجات تقدير وتحقيق الذات ) .  يفترض هذا المدخل أن الحاجات غير المشبعة    النفسي والتطوير
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السلوك ، وهذه  هي حاجات المستوى األدنى التي ينبغي اشباعها ، وتقل أهميتها في نفس المستوى عندما يتم   تستثير
اشباعها ، تصبح الحاجات في المستوى األعلى  أكثر أمينة عندما يتم اشباعها  ، وعندما ال يستجاب لمثل هذه الحاجات  

 ، ربما ينتقل الشخص إلى الحاجات األدنى في السلم ،  

      مبدأ االحباط والتراجع )frustration-regression principle     وتعني (  ما أن يتم االستجابة إلى الحاجات في ، (
المستوى األدنى  وتصبح فعالة في التأثير على السلوك ، عندها ال تصبح حاجة الشباع الحاجات في المستوى األعلى ،  

 عاملين لالستفادة من أهمية الحاجات في المستوى األعلى  )  .    وكنتيجة لذلك يجب أن يوفر المديرون فرص لل

لماكلالند(    - 4 المكتسبة  الحاجات  :   McClelland’s acquired needs theoryنظرية   ( 

تشيرالنظرية إلى أن اسبقيات الحاجات تختلف من شخص آلخر ، وإن هذه الحاجات ال تولد مع االشخاص ،وإنما يتم  

   ) ثالثة حاجات هي..  McClellandوحدد (  ماكالند تعلمها من خالل تجارب الحياة الواقعية ، 

  )الحاجة لالنجازNeed for achievement  : (  وهي المحرك نحو التفوق   

   )الحاجة للقوةNeed for power  : (     وهي الرغبة التي تجعل اآلخرين يتصرفون بطريقة معينة  و اليمكنهم
   التصرف بخالف ذلك. 

  )  الحاجة لالنتماءNeed for affiliation :  (    هي الرغبة في تكوين الصداقة ، والعالقات الشخصية القوية
من التفضيالت في موقع العمل  قارن ( ماكيلالند  ) كل حاجة من هذه الحاجات مع مجموعة متميزة     ، وتجنب الصراع.

عن    يميز أصحاب االنجاز العالي أنفسهم   تي تستجيب لهذه الحاجات ،، وهذا يساعد المديرين على الكشف عن البيئة ال
ص يحفزون بقوة عن طريق المراكز الوظيفية  اآلخرين عن طريق رغبتهم في عمل األشياء بشكل جيد ، هؤالء االشخا

المقترنة بالمسئولية الشخصية ، والتغذية العكسية ، ودرجة متوسطة من المخاطرة ، فضال عن ذلك فإن أصحاب االنجاز  
 العالي ، يتصفون بالسلوك اآلتي..    

  .تحمل المسئولبة الشخصية في البحث عن الحلول للمشكالت   

 ه ي في إجراء التحسين أو عدم إجرائاعتماد التغذية العكسية السريعة فيما يتعلق باألداء من أجل اعطاء الرأ   .   

  50  مسبقا الحتمالية النجاح بنسب  وضع أهداف معتدلة التحدي  ، مقترنة بأفضل إنجاز ، عندما يكون هناك تصور   %
التعزيز ) طيلة  الوقت  ،  فضال  (  للتحسين أو  أن يتبع المسار المستمر    حاجة عالية للقوة  ه يرغب الشخص الذي لدي      .

 عن الحاجة  إلى المعرفة الواضحة  بالسلوكيات  األتية..    

 .  ارتياح الشخص كونه مسئول   

  .الرغبة في التأثير باآلخرين   

  .  يفضل أن يكون في المواقف التنافسية والمعتمدة على الموقف  

 يسعى الناس    من التركيز على األداء الفعال . ير في اآلخرين   يميل  أن  يكون  تركيزه  أكثر على الهيبة ، وكسب التأث  
و يعرض    ) ، والموافقة االجتماعية ،و العالقات الشخصية  المرضية ،  الصداقة  إلى الرفقة (  اللذين هم بحاجة إلى االنتماء

      -:  السلوكيات  اآلتية     الناس اللذين هم بحاجة إلى االنتماء

 والقبول االجتماعي. اصة من العمل الذي يوفر  الرفقة أخذ المنافع الخ ،   

  .السعي من أجل الصداقة   

  .تفضيل الحاالت التعاونية أكثر من الحاالت التنافسية بين االشخاص   

  . الرغبة في العالقات التي تتضمن درجة عالية من الفهم المتبادل   

   قد ال يكون المديرون في مثل هذه الحالة  هم  األفضل  ، ألن الموافقة االجتماعية والصداقة قد تعقد من عملية صنع القرار
ن مديرين جيدين ، خاصة في المنظمات  ومن المثير لالهتمام هو أن الحاجة لالنجاز قد ال تؤدي بالضرورة إلى تكوي اإلداري. 
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الكبيرة،  يهتم الناس اللذين هم من ذوي الحاجات العالية لالنجاز عادة بالكيفية التي تحقق نجاحهم الشخصي ، وليس في دفع  
 نتماء.    اآلخرين  ألداء العمل الجيد ، من الناحية األخرى فإن المدير الجيد يكون بحاجة عالية للقوة مقابل حاجة منخفضة لال

  Motivation theories that focus on(   نظريات الدافعية التي تركز على السلوكثالثا :  

behavior   (    : السلوكية    ه  فعالظهرت نظريات أخرى لتفسير الدافعية ، مثل نظريات العملية التي تفسر كيفية اختيار العامل أل
، تقدم النظريات اآلتية إرشادات وتصورات حول الكيفية التي يصنع بموجبها الناس    ه ، وتحديد إختيارات  ه من أجل تلبية حاجات

خياراتهم الواقعية ، في العمل بجدية أو عدم الجدية في العمل  ، معتمدين في ذلك على تفضيالتهم الشخصية ،  والمكافآت  
 المتوفرة ، ونواتج العمل الممكنة.    

 طبقا لنظرية العدالة المبنية على أعمال   :  ) Equity theoryالة أو المساواة   ( نظرية العد - ١

)J. Stacy Adams    بمعنى آخر  والجهد الذي يجب أن يتوافق معها  ) ، وهي ( أن يقارن العمال بين المكافأة المحتملة ، (
المكافأة مساوية للجهود ، أما بالنسبة للموظفين    توافق المكافأة مع الجهد المقابل لها ، تظهر العدالة عندما يرى العمال أن

فإنهم ال ينظروا إلى المكافأة المحتملة للجهد فحسب ، و إنما ينظرون إلى مكافآت اآلخرين أيضا ، يظهر الظلم أو عدم العدالة 
أ العمل .عندما يشعر  عندما يشعر الموظفون أن مكافآتهم أقل شأنا من المكافآت المقدمة لآلخرين اللذين يشاطرونهم نفس عب

      -:    فأنهم سيظهرون السلوكيات اآلتية. الموظفون  بالتعامل معهم معاملة غيرعادلة ،  
   

    .  تقديم أقل جهود وظيفية  ممكنة 

  .  السؤال عن معالجة أو مكافأة  أفضل   

    .  البحث عن طريقة تجعل من عملهم أفضل بالمقارنة مع  سابقه 

     .االنتقال من الوظيفة الحالية أو تركها 
   

                                             
موظفون  اله  تفكير المدير بعيدا عما يفكر ب   تضع نظرية العدالة نقطة جيدة لتصرف االشخاص طبقا لتصوراتهم ، قد يكون       

، ألن القضية الحقيقية هي الطريقة التي يدرك بها الموظف الحالة التي هو فيها ، عندما يدرك أن المكافآت منصفة فإن  
ذلك ينعكس إيجابيا على الرضا الوظيفي و األداء ، إما إذا أدرك الموظف أن المكافأة غير منصفة ، فإن هذا يولد عنده حالة  

ت األداء.  يحتاج كل مدير إلى ضمان تجنب النتائج السلبية المترتبة على العدالة المقارنة  عدم الرضا ، ويتسبب في مشكال
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، أو تدنيتها إلى أدنى حد ممكن على األقل ، عندما توزع المكافآت ويخبر المديرين بان هذه المكافآت يتوقع أن تترتب  
موزعة منظورة مثل ( زيادة األجور ، أو الترقيات )   ،  عليها نتائج سلبية  أو عدم االنصاف ، خاصة إذا كانت المكافآت ال

و يقصد منها االحتفاظ بمنافع العدالة واالنصاف ، عندها يفوم المديرون بتوصيل القيم المقصودة من اعطاء هذه المكافآت  
 ، توضيح تقييم األداء المبني على هذه المكافآت ، واقتراح نقاط مقارنة مناسبة.   

– النظرية التوقعية  (  Expectancy theory)  : قدم    ( Victor Vroom ) واحدة من    2  
التفسيرات األكثر قبوال للدافعية ، حملت عنوان نظرية التوقع ، ومفادها (  أن الموظف يندفع  نحو ممارسة مستوى جهد  

   -:    أعلى  ) عندما يعتقد أن
     . جهوده تقود إلى تقييم أداء جيد 

 الشخصية.     ه المكافأة التنظيمية ترضي أهداف 

  إن المفتاح لنظرية التوقع هو إدراك أهداف الشخص ، والعالقة بين الجهد  الشخصية.  ه ة تستجيب ألهدافالمكافأة التنظيمي
واألداء ، وبين األداء والمكافأة ، وأخير بين المكافأة واشباع األهداف الشخصية . عندما يكون مستوى توقع الموظف  

العمال ، فعلى المديرين تعزيز  عالي ، والمكافأة مغرية ، التحفيز اعتياديا يكون عالي . عندما تكون هناك رغبة لتحفيز 
تصورات العمال حول  جهودهم  فيما إذا كانت ممكنة  وجديرة باالهتمام ، التوقعات الواضحة عن األداء ، ربط المكافأة  

 باألداء ، مع التأكد من أن المكافآت مجزية.    

         
   

قوية على قانون التأثير  تعزيز أو الت: تأسست نظرية ال  )  Reinforcement theoryنظرية التعزيز  (    -  ٣

، الذي ينظر ببساطة إلى العالقة بين السلوك والنتائج ، هذه النظرية تركز على      )  E . L. Thorndike(     هالذي وضع

   -: لواحد من االساليب األداربة اآلتية تعديل سلوك العاملين في عملهم الوظيفي ، من خالل االستخدام المالئم 
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    )  التعزيز اإليجابيPositive reinforcement  : (    المكافأة تيتأسس على عبارة )  صف السلوك ، ) التعزيز
اإليجابي مثل الزيادة في األجور ، أو الترقية  ، وهذه توفر المكافأة للسلوك اإليجابي مع الوضع في االعتبار الزيادة في  

 احتمالية تكرار السلوك المرغوب .     

   )  التجنبAvoidance  :  (    الالئق ، إذا لم     ويعني محاولة اطالع العاملين على النتائج المترتبة على السلوك غير
 مثل هذه النتائج .      هال يواج  ه ،  فأنفي السلوك غيرالالئق  هيزج العامل نفس 

   )  االهمال أو عدم االهتمامExtinction  : (    ويعني بصورة اساسية تجاهل سلوك المرؤوسين وعدم تزويدهم بأي

تعزيز ( إيجابي أو سلبي ) ، يستخدم المعلمون  في الفصول الدراسية هذا االسلوب  ، وذلك بتجاهل الطلبة اللذين يتصرفون  
قت ، غير نموذجي ،  من أجل إثارة االهتمام من حولهم ، يستخدم هذا االسلوب فقط عندما يدرك المشرف أن السلوك مؤ

 . وغير خطير  

  )  العقابPunishment  : (    ويعني ( التهديد  ، إيقاف األجر ، أو الحرمان المؤقت من االمتياز الوظيفي  ) ، وهو

السل تكرار حدوث  لمنع  نتائج سلبية محاولة  تترتب عليه  الذي  اآلثار اآلتية على عمل     وك  التعزيز  تترك نظرية 
 اإلدارة  ..   

 عالقة في استثارة السلوك ه على قبول  المنظمة لكل ما لتعلم ال    . 

 والحرص    هالشخاص ، عن كل عمل خطأ يقومون ب يجب على المديرين اللذين يحاولون تحفيز عامليهم التأكد من إعالم ا ،
 على عدم مكافأة الجميع في نفس الوقت.    

  الحصول على التعزيز اإليجابي من أجل   هإخبار االشخاص عما يمكن القيام ب يجب على المديرين      . 

    .  يجب على المديرين التأكد من أن إدارة التعزيز على أعلى قدر ممكن من الدقة في توقع  حدوث  السلوك 

 لم    هيستحق المكافأة  إال أن  هك  أيضا  ، الموظف الذي يعتقد أن يجب أن يدرك المديرون أن عدم المكافأة قد يعدل السلو
 يستلمها ، غالبا ما يصبح غير راضي عن كل من مديره والشركة.    

الستينات    ظرية تحديد األهدلف في أواخر عقدتم تقديم ن  ) :  Goal- setting theoryنظرية تحديد األهداف  (    -  ٣
) ، تفترض النظرية ( أن االهتمام باتجاه األهداف هو المصدر الرئيس لدافع العمل  ) ، تطلع    Edwin Lockeعن طريق   (  

من أجل هذه األهداف ، بصفة    هوكم حجم الجهد الذي ينبغي صرف   ،هبعمللموظفين حول ما يجب القيام  األهداف في جوهرها ا
عامة الصعوبة األكبر هي االرتفاع في مستوى األداء المتوقع ، يمكن أن يحدد المديرون األهداف للموظفين العاملين معهم ، أو  
يحدد المديرون والموظفون سوية األهداف ، أحد المنافع من مشاركة الموظفين في تحديد األهداف ، هي إثارة رغبتهم  للعمل  

اتجاه المساعدة على وضع هذه األهداف ، بغض النظر عن من يضع األهداف ، فإن الموظفين يعملوا جيدا عندما يتم تزويدهم  ب
  فضال عن التغذية بمعلومات التغذية العكسية عن تقدمهم في العمل ،  

     -:    العكسية هناك أيضا أربعة عوامل أخرى تؤثر في العالقة بين األهداف واألداء هي 
 جب أن يلتزم الموظفين باألهداف .    ي 

  قادر على أداء المهمة.      هيجب أن يعتقد الموظف أن 

     .المهمات المشاركة في انجاز الهدف يجب أن تكون بسيطة ، مألوفة ، ومستقلة 

من       األهداف  تحديد  في  موظفيهم  مع  العمل  المديرين  فعلى   ، األهداف  تحديد  لنظرية  وفقا  العمل  تم  ما  توفير    إذا  أجل  
المستهدفات للدافعية ، فضال عن  ذلك فإن األهداف التي يتم تأسيسها يجب أن تكون محددة أكثر من كونها عامة ، ويجب على  

   المديرين توفير تغذية عكسية  عن األداء.    
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 خالصة نظريات الدافعية   

   

  

                            ) خالصة نظريات الدافعية   ٣٩(  شكل      

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

 رابعا : فلسفات اإلدارة التي تؤثر في دافعية الموظف   

               ) philosophies that effect motivation Management   (  

يره على مدخل المدير للدافعية ( التحفيز ) ، طريقة عرض المدير  ثالفلسفة اإلدارية األساس لمناخ العمل اإليجابي وتأ: تضع  
التي تتحدث حول كيفية   وجهات نظره للموظقين ، و التواصل معهم تؤثر هي األخرى في سلوكهم ، من أشهر النظريات 

               .   ة تعاملهم مع موظفيهم هما ( نظريتي دوكالس ماكريكور تكوين المديرين تنبؤاتهم المبنية على أساس طريق 

McGregor’s Theory  X and Theory Y      Douglas والتطرق إليها في موضوع سابق .   ) ، والتي تم 
) والتي تركز على ( ما هي تفضيالت العامل  التي  Chris Argyris  theoryكريس أرجيريس  األخرى هي نظرية  ة النظري

( الشخصية والمنظمة   ) تناقضات ممارسات اإلدارة   الموسوم هجيريس )   في كتابتجعل منه عامال ناضجا  ) ،  اكتشف ( أر
العمل أن يعمل  التخصص في يفترض مفهوم  المثالى سبيل في التنظيم التقليدي مع حاجات وقدرات الشخصية الناضجة ، عل

في الواقع نتائج عكسية ،    ه( أن هذا المفهوم قد يترتب علي   أرجيريس  الناس بكفاءة أكثر ألن المهمة معرفة بوضوح ) ، يعتقد 
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( أرجيريس ) مثل ( ماكريكور ) على طريقة تعامل المدير مع  يركز     . )  همن وصول  الموظف إلى تحقيق اذات  سيحد  ه ألن
( يتحملون المسئولية  ) ،  مسئولين بصفتهم موظفين   -اإليجابية  بالحالة   هالمدير إذا تعامل مع موظفي قد أناآلخرين ، ويعت

مسئوليات اضافية أخرى ، وفي التنوع في    سيكون الموظفين أكثر إنتاجية ، ويعتقد أيضا أن العمال الناضجين يرغبون في 
المهمات ، وفي القدرة على المشاركة في القرار ، وإذا لم يكن األمر كذلك فإن النتيجة هي ( التغيب عن العمل ، والالمباالة  ، 

 الغتراب  ) .  وا
المستويات العليا  لدافعية ( تحفيز     ) : تشتق     Motivation Strategiesخامسا : استراتيجيات الدافعية أو التحفيز(          

) الموظفين إلى حدما من ممارسات اإلدارة الفعالة ، لتطوير موظفين أو عمال محفزين ، على المديرين التعامل معهم على 
 األساس الفردي ، تمكين العمال يوفر نظام مكافأة فعال ، وإعادة تصميم الوظيفة ، ويكون بيئة عمل  مرنة .   

الشخص في المنظمة  االستقاللية  : يظهر التمكين عندما يعطى  ) Empowering  employees. تمكين العاملين(   ١
ف ، وأن تكون  ، السلطة ، الثقة ، والتشجيع على إنجازالمهمة  ،  يصمم التمكين من أجل أن فك قيود العامل أو الموظ

، عند  محاولة  التمكين وتغيير بعض األفكار البيروقراطية القديمة ، على المديرين أن يحثوا المالكين    ه الوظيفة من مسئوليت
من داخل وخارج المنظمة على تشجيع الموظفين على مالحقة األفكار الجديدة ، وإعطائهم الصالحية  لتعزيز هذه األفكار ،  

 ألن االفكار الجديدة ستقلب الهياكل والعمليات رأسا على عقب.     وخاصة الجدية في ما يتعلق بروح المبادرة الداخلية ، 
غالبا ما يستخدم المديرون المكافأة    ) :   Providing an effective reward systemتوافر نظام مكافأة فعال(     -   ٢

، تكون المنظمة سخية    لتعزيز سلوك العاملين الذي ترغبه اإلدارة ، المكافأة هي ناتج العمل ذي القيمة اإليجابية للشخص
في المكافآت للناس اللذين يساعد أداءهم المنجز في االستجابة لألهداف التنظيمية ، يمنح الناس المكافآت في واحدة من  

 الطريقتين أدناه..    
     ) المكافآت الخارجيةExtrinsic rewards   قها  ) : وهي المكافآت التي تدار خارجيا ، هي تقدير  للنواتج  التي يحق

الشخص وتدفع له من قبل شخص آخر ، وخاصة المشرف أو اإلدارة في المستويات العليا ، وتالحظ في موقع العمل بكل  
   ) . ه والثناء ، و ما أشبالمدح اصة ، من (  العالوات ، الترقيات ، التعيينات الخ

    )  المكافآت  الذاتية أو الجوهريةIntrinsic rewards   ه وقد يواج    ه تي تدار ذاتيا من قبل الشخص نفس) : وهي ال  
  ه ، ألن   هة ، يكون شعور الشخص جيدا عن عمل الوظيفي  ه متالشخص ضرورة ممارسة التفكير بحيادية عالية بعد إنجازه لمه

الخارجية   المكافآت  من  النقيض  وعلى   ، العمل  الذاتية على  والرقابة   ، الذاتي  والتطور   ، بالكفاءة  االستثارة  يشعر  فإن 
تعتمد على أفعال اآلخرين.   من أجل تحفيز أو استثارة السلوك على المنظمة توفير نظام    التحفيزية للمكافأة الداخلية ال 

    - :   عة عناصر هي بمكافأة فعال ، يتكون نظام المكافأة الفعال من أر 
 ينبغي أن تلبي المكافآت الحاجات األساسية لجميع العاملين.      --
 ينبغي أن تثبت المكافآت ضمن النظام ، وتقارن بالمكافآت التي تمنحها المنظمات المنافسة في نفس القطاع.     --

          ومنصفة.    قة عادلةينبغي أن تكون المكافآت ذات قيمة لألشخاص في نفس المركز الوظيفي ، وأن توزع عليهم بطري --   

الشامل متعدد الوجوه ، ألن الناس مختلفين ، وعلى اإلدارة أن توفر مدى من المكافآت يمتد  ينبغي أن يكون نظام المكافأة    --
تلفة للحصول  المكافآت النقدية ، اإلجازات ، التميز ، وحتى العالوات والترقيات ، فضال عن توفير اإلدارة طرائق مخ  - من  

الواسع نحو التمكين ، الكثير من العاملين وأرباب العمل ،    النقطة األخيرة الجديرة بالذكر ، هي االتجاه  على هذه المكافآت. 
  هر طبقا للمركز الوظيفي الذي يحتلبدأوا يشيرون إلى عدم كفاية نظام األجور التقليدي،  ألنه في النظام التقليدي تدفع اإلجو 

ى الفرق ، رضا الزبون  الشخص ، وليس حسب مستوى اإلسهامات التي يقدمها ، اختارت المنظمات مناهج جديدة تعتمد عل
وقد استجابت العديد من الشركات لهذا من خالل تصميم خطط  لى الدفع بطرائق أخرى مختلفة ،  ، والتمكين ، يحتاج العاملين إ

دفع متنوعة،  تصمم هذه الخطط عن طريق فرق تصميم المكافآت  للعاملين ، التي تبني المكافآت على أساس مستويات  
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فآت للموظفين ًأًصحاب السلوك المرضي في أداء العمل ، ويمكن تكرار المكافآت إذا تبين للموظفين أن  المهارة ، تمنح المكا
 عملهم غير مقيم بالشكل المرغوب ، فإن دافعيتهم سوف تميل نحو اإلنحدار أو التنازل.    

كثيرا ما يؤدي الناس أعمالهم بشكل روتيني ، وهذا    ) :  Redesigning jobsإعادة تصميم الوظائف  (    -  ٣
   burnoutيترتب عليه حالة من الفتور أو الملل في األداء الوظيفي  ، غالبا ما يشير األشخاص لهذه الظروف ( بالنضوب    

، ويفقدوا دافعيتهم  ) ، ولكن اإلدارة الجيدة تستطيع أن تفعل شيئا لتحسين هذه الظروف ، قبل ان يسيطر على العاملين المملل  
) يتطلب معرفة واهتمام بالصفات االنسانية  التي يجلبها الناس   job redesignللعمل ، مفهوم إعادة تصميم الوظيفة  (  

معهم للمنظمة ، من خالل تطبيق  نظريات الدافعية في مجال هيكل العمل لتحسين االنتاجية والرضا الوظيفي . تنظر اإلدارة  
 - :   الوظيفة إلى كل من  نطاق العمل ، وعمق العمل ، يتضمن إعادة التصميم اآلتي عند إعادة تصميم 

    )  إعادة تصميم الوظيفة أو العملjob redesign    غالبا ما يشير إلى التوسع األفقي في الوظيفة ، يزيد التوسع في : (
شاغل الوظيفة ، على الرغم من أن هذه  ) من تنوع مهمات الوظيفة أو إضافة مهمات جديدة ل  enlargementالوظيفة  ( 

الزيادة ال تعني زيادة في جودة هذه المهمات أو في التحديات التي تواجهها  ، قد يقلل  التوسع في العمل من بعض الرتابة  
ترتفع . تعني هذه الممارسة تنسيب  عامة     بصفة   ه فإن جودة عملة الملل عند الموظف  في العمل ، وما أن تنخفض حال

الشخص  إلى وظائف مختلفة أو تخصيص المهمات إلى أشخاص مختلفين على أن يكون التخصيص على األساس المؤقت  
، تعني الفكرة إضافة تشكيلة متنوعة من المهمات أو الوظائف ، من أجل اطالعهم على اعتمادية أي وظيفة على الوظائف  

رة على مساهمة المستويات  العليا على تجديد الحماس واالندفاع لدى العاملين ، وتحقق المنظمة  األخرى ، تشجع المداو 
   منافع من التدريب عبر الوظائف في مكان العمل.  

    )  األثراء أو اإلغناء الوظيفيJob enrichment  (  :.التطبيق ال يشمل  التحميل العمودي للوظيفة ، هذا    ويدعى أحيانا
يوفر أيضا مسئولية وصالحية أكثر للموظف ، إذا كانت المهارات المطلوبة للقيام  هعة متنوعة من المهمات فقط ، ولكنمجمو

 بالمهمة تتالءم مع قدرات شاغل الوظيفة ، فإن اإلثراء الوظيفي قد يحسن الروح المعنوية واألداء . 

العا    :)    Creating flexibilityكوين المرونة (  ت   -  ٥ الوقت    أو   ملون اليوم بقيم الوقت الشخصي يهتم 

  )   ٩  إلى  ٥(    س بحدود الوقت التقليدي للعمل منيعمل الكثير من النا  الخاص بالشخص ) ، بسبب االحتياجات العائلية ، قد ال

المرن    الوقت   ) فإن  لذا   ، والسيط  flextimeأيام عمل  التحديد  من  للعاملين  يسمح  الذي  هو  عملهم  )  رة على ساعات 

أحد طرائق  االستيعاب الكامل لحاجات العاملين ، هناك بعض الخيارات األخرى التي تحاول المنظمة العمل    هالشخصية،  أن 

     - :   على وفقها

وهو أحد أشكال الوقت المرن الذي يسمح    ) :  A compressed  workweek(     غوطاسبوع العمل  المض   -    

) ساعة    ٤٠(      جازها بأقل من الوقت القياسي للوظيفة المقدر لها أن تنجز بدوام كامل  ولمدة خمسة أيام عمل، يمكن إن

) ، إعطاء العاملين ثالثة أيام كل اسبوع ، هذه الجدولة    ٤/٤٠اسبوعيا ، والجدولة األكثر شيوعا في هذا المجال هي (  جدولة  

على وقت فراغ أكبر ، وعلى خفض في كلفة التنقالت ، أما منافع المنظمة فتتوضح     هد الموظف أو العامل من خالل حصول تفي

الغياب ، و تحسين األداء . ولكن الخطر المترتب على هذا النوع من الجدولة هو إمكانية الزيادة في تعب  من خالل الخفض في  

 العامل أو الموظف.    

يحدث تقاسم الوظيفة أو التوأمة عندما يتم    )  :  Job sharing or twinningتقاسم الوظيفة أو التوأمة  (    -- 
تقسيم على كل شخص يعمل نصف يوم العمل ، و يمكن أن  التقاسم الوقت الكامل للوظيفة بين شخصين أو أكثر ، ينطوي  

، فإن المنظمة سوف    هتجزأة العمل وتقاسم يتم تقاسم ترتيبات العمل  على األساس االسبوعي أو الشهري ، عندما يتم  
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من توظيف المواهب التي قد ال تكون مستعدة للعمل بدوام كامل ، قد ال يرغب بعض الموظفين الرئيسين من ذوي  تستفيد 
الكفاءات العمل في المكتب بدوام كامل ، وإنما العمل بنصف ساعات الدوام ، على الرغم من ظهور مشكالت عند التعديل  

 لعمل .    ، إال أن هذه الترتيبات ضرورية لجميع المساهمين في ا

) ، ويعني أن    flexiplaceويعنى بعض األحيان ( المكان المرن     ) :  Telecommutingالعمل خارج المكتب (   --
ترتيبات العمل تسمح على األقل بعمل بعض من ساعات العمل المقررة خارج المكتب،  وأن العمل في البيت يعد أحد هذه  
الخيارات ، االتصال عن بعد يحرر صاحب الوظيفة من الحاجة إلى العمل وفقا  لساعات  محددة ، أو أرتداء مالبس العمل  

العادية للتنقل ، أو لديه اتصال مباشر مع  المشرفين  ، العمال الذين يمارسون العمل في البيت  الخاصة ، أو التقيد بالقيود   
، واالنتفاع    ه ية التي تجعل منه هو الرئيس لنفس غالبا ما يعرفوا باإلنتاجية الزائدة ، وتسجيل إنحرافات أقل ، والتمتع بالحر 

ع عندما تكون هناك إايجابيات ، فتقابلها أيضا سلبيات ، يشعر  الخاص  ،  بالطب  ه المزيد من وقت الموضوع تحت تصرف  من
الكثير من اللذين ينفذون العمل في البيت أنهم يعملون كثيرا ، وهم معزولون عن عوائلهم وأصدقائهم ، فضال عن الشعور  

 بالعزلة ، فأنهم يشعرون بعدم وضوح الرؤيا عن المكتب والذي قد يؤدي إلى فقدان الترقيات.    
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       ..     األسئلة         

 اختار الجواب الصحيح لكل سؤال من األسئلة اآلتية. .   القسم األول :    

 )  ..      -------------------اآلخرين هو  (  هالشخص الذي يوج    - 1

 (   القائد ، المحفز ، الرئيس ، المرؤوس)                            

 ..    ه  ) ربما يكون خبيرا في حقل نشاط    ----------- القائد  (   - 2

 ( الوظيفي  ، الموقفي  ، الديمقراطي  ، األوتوقراطي.. )                        

 ) ..      ---------- الذي يمتلك صالحية اصدار األحكام هو (  - 3

 (  المرؤوس ، أعضاء الجماعة  ، القائد  ، كل األشخاص في المنظمة.. )                       

 ) يحول الخطط إلى نتائج..        ------------- (     - 4

 ..  )     ه حفيز   ،  اتخاذ القرار ، التوجي(   الرقابة   ،  الت               

 ) يجب أن يستخدم األساليب المالئمة للتوجيه..       -------------- (     - 5

 )     ه وظفون  ، اتخاذ القرار  ، التوجي(  المدير  ،  الم               

 ) ..      ------------------------- نظريات الدافعية التي تؤكد على الحاجات التي تحفز العاملين هي  (  - 6

،  نظريات المسار والهدف  )   الحاجات نظرياتمحتوى   ، نظريات تحديد الهدف   ،   ( نظريات ال     
   .. 

 )            ---------------ال يكون القائد ناجحا إذا فقد  (    - 7

 ( الصحة البدنية ، الثقة بالنفس  ، التفكير السلبي ، المشاعر.. )        

 )  ..      ------------------- هي التي (  - كثافة  وظيفة التحفيز   - طبقا لنظرية التوقع   - 8

( من الصعب جدا تحديدها  ، تتناسب بشكل غير مباشر مع المكافأة المدركة  ، تتناسب بشكل مباشر مع      
 كافأة المدركة أو المتوقعة   ، تتناسب  بشكل غير مباشر مع المكافأة  المتوقعة.. )        الم

الثقة بالنفس     - ٦المدير  ،  - ٥،      هالتوجي    -  ٤القائد  ،    -  ٣    الوظيفي  ، -  ٢القائد ،    -  ١األجوبة (  : 
 تتناسب بشكل غير مباشر مع المكافأة المدركة أو المتوقعة  )  ..     -  ٨نظريات المحتوى  ،     -  ٧، 
   

 أجب بكلمة واحدة أو كلمتين  عن كل سؤال مما يأتي..     القسم الثاني: 

 من هو الشخص الذي يمثل الجماعة ؟       - 1

 لقيادة يناسب المرؤوسين الكسالى واللذين يتجنبون الواجبات ؟   أي نمط من ا  - 2

 ماهو األسم اآلخر للقيادة المشاركة ؟       - 3

 من هو القائد الخبير في حقل معين من النشاط ؟      - 4

 في اإلدارة   ؟      هكيف ينظر إلى التوجي   - 5

 من هو الشخص الذي يفترض أن يكون قدوة حسنة للمرؤوسين  ؟    - 6

 ؟    ه لشخص الذي تقع عليه عملية التوجين هو ام   - 7

 من هو الشخص الذي يوصف بسيد  المهمة ؟      - 8

 ماهي أنواع الحوافز المالية التي تدفع للعاملين ؟      - 9

 ؟    Y , Xمن الشخص الذي طور نظريتي     - 10
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 كم هو عدد الحاجات في الجانب األعلى من سلم الحاجات ؟      - 11

 تحت أي نظرية يكون للعاملين كراهية متأصلة للعمل ؟      - 12

 ماهي األمور األساسية لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة  ؟       - 13

 ما هي وسائل الدوافع األكثر فاعلية  ؟      - 14
    

القلب      - ٥القائد الوظيفي ،      -  ٤القائد الديمقراطي ،     -  ٣ألوتوقراطي ،   القائد ا  -  ٢القائد ،   -  ١األجوبة ( :    
دوكالس ماكريكور    -  ١٠الزيادات ، العالوات ، الحوافز،       - ٩القائد الوظيفي    -  ٨المرؤوس     -  ٧المدير     -  ٦

 المكافآت المباشرة )  ...    -  14،  ة   أعلى مخرجات مقابل أدنى كلف -  ١٣،   Xنظرية     -  ١٢اثنان ،    -   ١١،  

 أسئلة للمراجعة     القسم الثالث:

 وضح ما هو المقصود بالقيادة ؟    - 1

 من هو القائد الذي يعرف باسم القائد المؤسسي ؟      - 2

 أكتب باختصار عن القائد الديمقراطي ،      - 3

 ؟      هاط التوجي ما هو المقصود بنش   - 4

 ؟    ه النشاطات التي يتضمنها التوجيهي ما   - 5

 فسر دور التوجيه في اإلدارة ؟       - 6

 اذكر مزايا ومساوئ القائد الديمقراطي ؟     - 7

 ما هي مالمح الدافعية ؟      - 8

 اذكر الخطوات التي تحتويها الدافعية ؟      - 9

 وضح األنواع المختلفة من الدافعية ؟       - 10
    
   

 يقل عن صفحة واحدة عن األسئلة اآلتية..      القسم  الرابع : أجب بما ال 

 وضح  من وجهة نظرك القائد األفضل في ظل ظروف البيئة المستقرة ؟       - 1

 ناقش ببعض التفصيل  مؤهالت  القائد الجيد ؟    - 2

 وتوجهات نظرية هرم الحاجات ( لماسلو ) ؟    أكتب ببعض التفصيل معنى    - 3

 ؟    )   Y , Xأشرح  ببعض التفصيل نظرتي ( مكروكر   - 4

  -------------------------------------------------------------------------------------------        
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       الفصل  السابع                                                          

 الموارد البشرية والتوظيف   

  Human resource and Staffing                     

التنظيمي إلى المورد البشري  ذي المهارات والمعارف واإلمكانات          بعد أن تستكمل تصميم  الهيكل  تحتاج المنظمة 
الجيدة لمأل الوظائف في الهيكل التنظيمي ،  ( يعد المورد البشري المورد الثمين المنظمة والذي يتطلب انتباه خاص ، إذ 

لى  القضايا االعتبارية والقانونية ألعضاء المنظمة ، واألكثر من هذا فإن  لمدخل المرتكز على الموارد البشرية عايشدد   
)  ، ألن  Yun Sun et al , 2007  :      558  الفرص العالمية والضغوط التنافسية أضافت أهمية جديدة  لإلدارة الماهرة  (

عن أهمية استجابة المنظمة  المورد البشري أما أن يعزز سمعة وجودة منتجات أوخدمات المنظمة  أو يقوضها ، فضال  
للتغيير بفاعلية ، من أجل االحتفاظ بقدرتها التنافسية ،  يمكن أن يسهم الموظف الجيد في نجاح عملية التغيير في المنظمة  
، وأن يضمن  نجاحها للمستقبل ، ولذا ينظر إلى وظيفة الموارد البشرية في المنظمة بأنها(  هي التي تضمن أن استراتيجيات  

ارد البشرية وسياساتها قد تم توظيفها واالحتفاظ بها لتلبي كل ما يتعلق بالتوظيف ، والتطوير ، والرفاهية االحتماعية  المو
، والعالقات القائمة بين اإلدارة والعاملين ، )  يعد  التوظيف ، واالحتفاظ بالتزام وكفاءة الموظفين ، وبإدارة الموارد البشرية  

البشرية ،  الفعالة من العوامل  الح اسمة لنجاح كل المنظمات ، تحتاج المنظمة من أجل بلوغ أهدافها إلى جذب الموارد 
وتطويرها ، ومكافأتها ، واالحتفاظ بها ، علما أن هذه النشاطات هي أساس وظيفة الموارد البشرية ، و سوف يتم التطرق  

 ..       إليها بحالة أكثر تفصيال ، يهدف الفصل إلى تعريف الطالب بما يأتي 

 مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها للمنظمة.       -  ١

 القوانين والتشريعات التي تحكم عمل إدارة المارد البشرية.     –٢

  مفهوم عملية التوظيف ومراحلها.  3

   . همصادر التوظيف واستراتيجيات 4

  .  ه أدوات االختيار واختبارات 5

  .  ه مفهوم التدريب ومتطلبات 6

 نظم تقييم األداء.    7

        األول                                     المبحث                             

 إدارة الموارد البشرية ..   أوال :

  يشار إلى إدارة الموارد البشرية بأنها (  وظيفة مكرسة الكتساب الموارد البشرية ، وتدريبها ، وتقييمها ، ومكافأتها  )         
      )99  -Ellan A . Bonowitz , 2001 : 98     ، وتعرف إدارة الموارد البشرية  بأنها ( عملية التوظيف ، والتدريب ، (

 Kristenوالمكافأة ، وتطوير السياسات المتعلقة بجميع العاملين بالمنظمة ، وبناء ااالستراتيجيات من أجل اآلحتفاظ بهم  ( )  
B Frasch , 2009      ) ية التي تحتاجها المنظمة لضمان االستجابة  عملية تحليل وإدارة الموارد البشر) ، ويقصد بها أيضا

) وبالنتيجة فأن كل اإلدارات هي موارد بشرية ، والموارد البشرية    Hellriegei et al , 2009  (  ألهدافها االستراتيجية  
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رد  تمارس اإلدارات صاحبة الخبرة في الموا ٠االختصاصية هي األخرى تقوم ببعض هذه النشاطات في المنظمات الكبيرة،   
البشرية أربعة أدوار هي ( إدارة الموارد البشرية االستراتيجية ، إدارة اسهامات العاملين ، إدارة التحول والتغيير ، إدارة  

ِ )  ( التنفيذية  اإلدارات  المساندة  البشرية  للموارد  التحتية  سياسات     Armstrong , 2009 : 106  البنى  وتحتوي   ،  (

وارد البشرية ، متضمنة التوظيف ، االختيار ، التدريب  منفيذ مجاالت المنظمة المتعلقة بالوممارسات الموارد البشرية على ت
فإن الممارسات الجوهرية إلدارة الموارد البشرية يمكن أن يكون لها دورا رئيسا في    ه ) ، وعلي   Dessler ,2007، التقييم  (

إدارة التغيير ، وإنجاز أهداف المنظمة بفاعلية ، يساعد    صياغة قوة العمل للشركة ، على نحو فريق ملتزم ومحفز وقادر على 
بفاعلية أكثر، يفترض من كل مدير فهم المبادئ    ه مديرعلى قيادة المجال المسئول عنفهم أساسيات إدارة الموراد البشرية ال

  اآلتية.. 

  .مسئولية كل المديرين  الرئيسة هي إدارة الموارد بشرية  

   يدين يمنحون الشركة ميزة  ج. ألن العاملين ال  يعد العاملون هم المورد األكثر أهمية مقارنة باألبنية و  المعدات
   تنافسية . 

  فيها.   الموارد البشرية عملية تالؤمية ، أنها تالئم كثيرا بين حاجات المنظمة وحاجات العاملين  

المنافع             إدارة   ، العمل  موقع  ، تطوير سياسات  التوظيف   ) هي  رئيسة   أدوار  سبعة  البشرية   الموارد  إدارة       تؤدي 
المؤثرة في   القوانين  مع  التعامل   ، والتطوير  التدريب   ، البشرية  بالموارد  االحتفاظ   ،       العاملين  ،   حماية  والمكافآت  

Protolese Dias , 2012 : 13 - 15) ، , ( Laura   )KREITNER R , 2009  : 271     ( العاملون  نحو الرغبة    ه ، يتج
يتم التعامل معهم بعدالة واحترام ، ويبدو ذلك واضحا عند التعرف على الفرق بين العاملين وفق نظام (   في العمل عندما 
االلتزام الذاتي ) ، و ( العاملين تحت نظام السيطرة اإلدارية  ) ، حيث أثبت العاملون وفقا لاللتزام الذاتي القدرة على تحقيق   

ظام السيطرة  انتاجية عالية ، أقل معدل من التلف أو السكراب ، خفض واضح في دوران العمل ) ، مقارنة بالعاملين تحت ن(   
) يعكس االطار العام إلدارة الموارد البشرية ، موضحا التوجه االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية     ٣٩(    اإلدارية ، والشكل  

شاطات إدارة الموارد البشرية ، والمتضمن (  استراتيجية الموارد البشرية ، التوظيف ،  ، الذي يصف التسلسل المنطقي لن
االستراتيجي يصبح    ه والهيكل التنظيمين  ، بدون التوجاالختيار ، تقييم األداء ، والتدريب  )  ، وكلها تشتق من االستراتيجية  

العاملين في المنظمة غير كفوئين وغير فاعلين ، وكما موضح في الشكل أيضا يتبع استمرارية العملية قرارات التعيين التي  
 تنطوي على تحديد وحل مشكالت الموارد البشرية.    
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   ) النموذج أو االطار العام إلدارة الموارد البشرية                               ٤٠شكل (                            

 أهمية الموارد البشرية ، والعوامل الخارجية المؤثرة في إدارة الموارد البشرية..     – ٢

هؤالء الناس    ه معرفة الدور الذي يؤدي   ن الضروريتعتقد الكثير من المنظمات إن الناس هم الموجود األكثر أهمية ، وم 
) مهمة  ؟ ، وماهي العوامل الخارجية    HRMلتحقيق النجاح التنظيمي، ولكن السؤال هو : لماذا إدارة الموارد البشرية(  

 التي تؤثر في عملية الموارد البشرية ؟..    

     ..أهمية الموارد البشرية 

 )     Robens et al,  312:  2012-313(       - وتتجلى أهمية الموارد البشرية اعتمادا على ثالثة اسباب هي :  

  ت ذلك دراسات متعددة ألنها مصدر مهم جدا للميزة التنافسية ، كما أوضح 

      )A. Carmeli and J. Shaubroeck , 2005 :  412 : (     ) ،Bassi and D. McMurrer , 2004 : 18 (  
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شركة عالمية أن مؤشر رأس المال البشري المتعلق بالناس المعتمدة    ٢٠٠٠. إذ اظهرت  دراسة شاملة ألكثر من  
   الموارد البشرية تعطي المنظمة قدرة تنافسية عن طريق توليد قيمة مميزة للمساهمين. 

   تعد الموارد البشرية جزء مهم في االستراتيجيات التنظيمية،  ألن االنجاز الناجح للتنافس يتم من خالل الناس ، ألن على
إدارة الموارد البشرية أن تغير طريقة تفكيرها عن األفراد، ونظرتهم عن عالقات العمل ،يجب على اإلدارة أن تعمل مع  

  وليست تكاليف ينبغي تخفيضها أو تجنبها .  العاملين وتتعامل معهم بصفتهم شركاء ، 

  يتأثر األداء التنظيمي بطريقة تعامل المنظمات مع الناس العاملين فيها  . 

)     691  .- 351  :0102   ,C. H. Chuang and H Liao  (حسين  مثال فإن أحد الدراسات سجلت أن ت، على سبيل ال
 .     % )   ٣٠ر من ( ممارسات العمل يمكن أن يزيد قيمة السوق بأكث 

        )  البشرية إدارة الموارد  التي تؤثر في عملية  الخارجية   External Factors That Affect the HRMالعوامل 
Process   : (  إلدارة الموارد البشرية تتأثر    إدارة الموارد البشرية ، إلى أن العملية الكلية   ه تشير الحقائق الجديدة التي تواج

في إدارة الموارد البشرية هي : االقتصاد ، نقابات العمال   ة مباشرهذه العوامل  التي تؤثر  م هأعوامل البيئة الخارجية ، ومن ب
 ، القوانين والتشريعات الحكومية ، االتجاهات السكانية،    

) ، من خالل االنكماش    THE ECONOMY’S EFFECT ON HRM(     التأثير االقتصادي على الموارد البشرية ن مالحظة  يمك   
االقتصادي العالمي الذي خلف اعتقادا لدى الكثير من الخبراء بأنه ( ترك بصمات واضحة على ممارسات إدارة الموارد البشرية  
، والراتب التقاعدي  الحياة  الوظيفة مدى   : ، ففي اليابان مثال يضع العمال شيئين بعين االعتبار  العالمي)    المستوى  في 

 ، في االتحاد    المجزي  البلدان األعضاء  التقاعدية في  الواتب  الحياة أصبح صعبا ، وخطط  العمل مدى  اآلن فإن ضمان  أما 
، واصبح التوقع واضحا حول حول استمرارية التزايد في معدل     )  J. Clenfield,2010  :  60  - 61(   األوربي بدأت تنهار

 ) ..      EU , 0102:  1البطالة ، وتوصف اسبانيا بأنها األكثر تضررا(

  ) ، فإن ظروف العمل اصبحت تتصف     EMPLOYEE LABOR UNIONSأما فيما يتعلق ( بنقابات العمال        

ذه تشكل بعض التحديات   )  ، وههبين اإلدارة والعاملين ، وما شاب( بالتوقفات عن العمل ، ونزاعات العمل ، والتفاوض      
) بأنها عبارة عن تنظيم يمثل    labor unionن طريق النقابات ، تعرف النقابات العمالية  (  المنظمات واإلدارات ع  هالتي تواج 

العمال ويسعى لحماية مصالحهم من خالل المساومة الجمعية ، في المنظمات النقابية الكثير من قرارات إدارة الموارد البشرية  
م عادة  تحدد  والتي   ، الجمعية  المساومة  اتفاقات  خالل  التوظيف  تدار من  معايير   ، التوظيف  مصادر  مثل   أشياء  جموعة 

 والترقيات ، التسريح ، التدريب من أجل التأهيل ، والممارسات االنضباطية،    

البشرية          الموارد  إلدارة  القانونية  البيئة  من     LEGAL ENVIRONMENT OF HRM(   وفي مجال   العديد  فهناك   (
قانونا ، بسبب الدعاوى القضائية في موقع    هيستطيع المدير أو ال تستطيع عمل   القوانين والتشريعات المهمة التي تؤثر على ما 

وفقا    ه القيام بالعمل و التي تستهدف المشرفين ، و كذلك  منظماتهم ، لذا يجب على المديرين معرفة ما يمكن ، أو اليمكن  
وفقا لهذه القوانين    ه (  بين ما ينبغي وما الينبغي عمل) ، لذا يحاول المديرون الموازنة      S. Armour  ,  2002انين(   لهذه القو

من هذه القوانين ضمن مجال العمل اإليجابي ، تمتلك العديد من المنظمات األمريكية برامج تخص   ) ، وغالبا ما يندرج العديد 
القرارات والممارسات  تعزز من فرص العمل وترتقي بها ، فضال عن االحتفاظ بأعضاء   اإلجراءات االيجابية، التي تضمن أن

، وممثلي مجلس   المشاركة هما ( مجلس العمل  لتمثيل  الجماعات المحمية مثل األقليات واألناث ، هناك صيغتين شائعتين 
هو عبارة عن مجموعة من العاملين يتم تعيينهم  اإلدارة  ) ، يعمل مجلس العمل على تحقيق الترابط بين اإلدارة والعاملين ، و

أو انتخابهم ، ويجب التشاور معهم عندما تتخذ اإلدارة القرارات المتعلقة بالعاملين ، أما ممثلي مجلس اإلدارة فهم العاملين  
ويقصد    . كة  ملين في الشرااللذين يجلسون جنبا إلى جنب مع مجلس المديرين العامين في الشركة ، ممثلين عن مصالح الع

) السكانية  الموارد    )   DEMOGRAPHIC TRENDSباالتجاهات  إدارة  ممارسات  واسع على  بشكل  تؤثر  التي  االتجاهات 
البشرية ،  هناك ثالثة أسباب وراء الظهور الواضح  إلتجاهات العمل في النصف األول من القرن الواحد والعشرين وهي : (  
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ع في أفواج المواليد بين  ، والتوس    ١٩٦٤و    ١٩٤٦التغيير في التركيب العرقي واألثني ، التزايد الهائل في المواليد بين  
 ) .   B. Tulgan,  9002 لى وفق ما يأتي( ع ه ) ، والتي يمكن تحليل  ١٩٩٤،  ١٩٧٨

    ) من قوة العمل. ٦) ، ويشكلون (  ١٩٤٦األقدم واألكثر خبرة في هؤالء العمال هم اللذين ولدوا قبل عام ( %  

   ) من قوة العمل  .   ٤١.    ٥) ، واللذين يشكلون    ١٩٦٤، و  ١٩٤٦المواليد ما بين % 

   )  تعد هذه وغيرها من االتجاهات السكانية    .   % من قوة العمل   ٢٤) نسبة    ١٩٩٤  -   ١٩٧٨ويشكل المواليد ما بين
 مهمة ، بسبب تأثيراتها على حاضر ومستقبل ممارسات إدارة الموارد البشرية.    

 القوانين والتشريعات المؤثرة في إدارة  الموارد البشرية..         - ٣ 

  ..  (   Laws and Regulations Affecting HRM  )                                          

مهمة بالعالقة مع البعد القانوني    قطمنابها الشركات عامليها ، ثالثة  لكيفية التي تدير  ا  تنظم القوانين والتشريعات            
، وينبغي على المديرين االلتزام بها ، وهي ( تكافؤ الفرص ، اإلجراءات اإليجابية  ، مشكالت الجنس) ، إنها جميعا تؤثر  

 في ممارسات الموارد البشرية بصفة عامة  ،   

   تكافؤ فرص الموظفين     )   Equal Employment Opportunity   ظف أو العامل بقوانين تكافؤ  )  : شمول المو
من التمييز غير القانوني ، الذي يظهر عندما يتقاسم الناس صفات معينة  تميز بينهم  مثل الجنس    ه) لحمايت   EEOالفرص (

) ، وحددتها القوانين    protected class، العمر ، العرق ، إن الناس اللذين لديهم صفات معينة يدعون (  الصنف المحمي   
   الفدرالية األمريكية بكل من ،،

 العرق ، اإلنتماء القومي ، اللون..      --   

 الجنس ( الذكر ، األنثى بما فيها الحوامل.. )       --   

 سنة فما فوق)  ..     ٤٠العمر  (   --   

 المعوقون ( بدنيا وعقليا. )      --   

 الدين وخاصة المعتقدات و الممارسات   .     --   

الغرض الرئيس من قوانين تكافؤ الفرص هو ضمان أن كل شخص يمتلك نفس الفرصة للحصول على الوظيفة أو الترقية    
 ..      ة أو الترقيةإثناء العمل ،  أو بمعنى أخر تكافؤ الفرص بين األشخاص في الحصول على الوظيف

  إلجراءات اإليجابية أو المميزة (  اAffirmative  action    بينما تهدف تكافؤ الفرص إلى ضمان المساواة في : (
التعامل في العمل ، فأن اإلجراء أو العمل اإليجابي يتطلب من رب العمل بذل جهود إضافية في مجال توظيف وتعزيز قدرات  

للجماعة المحمية ، يتضمن العمل اإليجابي إتخاذ إجراءات خاصة مصممة للتخلص من التأثيرات  العاملين اللذين ينتمون 
التي تم تأسيسها    ) ،   EOC الحالية لتمييز الماضي . وتتم حماية العاملين أيضا عن طريق (  هيئة  تكافؤ  فرص العاملين  

) اآلن لتتضمن سلطة    EEOCوسيع سلطة هذه الهيئة  (  في ضوء قانون الحقوق المدنية الباب السابع ،   وقد تم ت  ١٩٦٤
   ..   تعزيز القوانين اآلتية

: وهو يحضر التمييز على أساس الجنس أو الون  )    Civil Rights Act of 1964(     1964قانون الحقوق المدنية لسنة      --
 أو العرق أو األصل القومي أو الدين.    

: يؤكد ويشدد من جديد على حضر التمييز ،  )    Civil Rights Act of 1991(   1991قانون الحقوق المدنية لسنة    --
بمقاضاة االشخاص عن األضرار الجزائية الناتجة عن حاالت التمييز المتعمد و نقل مسئولية االثبات إلى صاحب    ويسمح  
 العمل.    
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: يحضر التمييز في األجر على أساس الجنس عندما  )    Equal Pay Act of 1963(     1963  قانون تساوي األجر لسنة     --
 يكون العمل متساويا .    

  ( Pregnancy Discrimination Act of 1978  )   1978 قانون التمييز على أساس الحمل  لسنة       -- 

 النساء بسبب الحمل فقط ، ويضمن حماية الوظيفة من خالل إجازة األمومة.    

: يحظر  ) : يحضر القانون التمييز بين االشخاص   Americans with Disabilitiesالقانون األمريكي للمعاقين  (    --
على أساس اإلعاقة الجسدية أو العقلية ، أو االصابة باالمراض المزمنة ،  وحاالت االعاقة  التي تتطلب  يز أو طرد التمي

   رعاية معينة .    

) : يحظر التمييز على أساس اإلعاقة الجسدية أو   Vocational Rehabilitationقانون إعادة التأهيل المدني  (      --
 لموظف على علم بخطط اإلجراءات اإليجابية .    العقلية ، وينبغي أن يكون ا 

      )  التحرش الجنسيSexual harassment    أيضا المشكالت المترتبة على إختالط الجنسين ( الرجال    ه) : ويقصد ب
والنساء  ) في مكان العمل ، إذ أصبحت مشكالت إختالط الجنسين في مكان العمل مثار اهتمام الباحثين وأرباب العمل ، فقد  

الواليات   )  عدد من شكاوى التحرشات الجنسية في مواقع العمل في     professor  HillAnitaأوضح البوفسور (    
) تم تعريف التحرش الجنسي    EEOوطبقا إلرشادات (  هيئة تكافؤ فرص العاملين     ١٩٨٠المتحدة األمريكية ، في عام  

وغير ذلك من السلوك اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية ، وتحرشات     ( تصرفات  بدوافع جنسية غير مقبولة  هبأن
لضحايا العنف الجنسي    ١٩٦١) ،  سمح قانون الحقوق المدنية لسنة    يهاجنسية أخرى جسدية أو لفظية غير مرغوب ف

بسوء نية أزاء حقوق     العمل  بإقامة الشكاوى في المحاكم والحصول على التعويضات عن األضرار في حال تصرف صاحب
الشخص المعني بالحدث ، يمكن أن يعمل أصحاب العمل وفقا للخطوات التالية للتقليل من المسئولية عن دعاوى التحرش 

    الجنسي.. 

 ( Offer a sexual harassment policy statement )  توافر الئحة  سياسة التحرش الجنسي   --   
: تتضمن الالئحة الكيفية التي تقدم بها شكاوى الموظفين عن التحرشات الجنسية ، على أن تكون الشكاوى محاطة بالسرية  

 التامة ، وبالوعود التي تؤكد اتخاذ اإلجراءات  التأديبية.    

  provide communication andتوافر االتصاالت والبرامج التدريبية للمشرفين والمديرين (     --

      (  training programs for supervisors and managers     يجب التأكيد على أن هذه البرامج ال تتسامح
           أبدا مع أي حاالت تحرش جنسي

 اجراء عادل ، وتحقيقات نزيهة ، وأفعال مبنية على أساس جمع الحقائق الموضوعية       ---

         ( Conduct fair, impartial investigations and base actions on objectively gathered facts )  

 : يجب أن يميز بين مقدم الشكوى وبين أنواع السلوك التي   دفعت   للشكوى   ،   
     

     المبحث الثاني                                                                                
 التوظيف    

الجزء من عملية التوظيف   هالمنظمة ، وإما االختيار فيقصد بيقصد بعملية التوظيف ( إيجاد واشراك الناس اللذين تحتاجهم      
بأربعة  واالختيار  التوظيف  عملية  وتمر   ، المحددة  الوظيفة  في  يعين  أن  يمكن  المرشحين  أو  المتقدمين  أي  بتقرير      المعني 

  مراحل هي : تحديد االحتياجات ، التخطيط للحملة االعالنية للتوظيف ، جذب المرشحين  ، اختيار المرشحين ) 
       )  515 Armstrong , 2009 :   ، (بمعناها الواسع وفقا لما يأتي تم تناول مراحل عملية التوظيف  هوعلي  : -  
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   : (  Determining  Human Resource Needs) تحديد احتياجات الموارد البشرية -       1    

يشار إلى التوظيف بأنها عملية مستمرة تبدأ من التعرف على الناس الجيدين من خالل التخطيط والتعبأة واالختيار              
ريب ، والتقييم ،  المناسبين ، والتوظيف ليس هو نهاية االستخدام ، وإنما على اإلدارة االحتفاظ بالعاملين ورعايتهم بواسطة التد

 . قرارات االستخدام التي تحدد هذه األشياء مثل الترقيات ، النقل ، والتسريح   يذفوتن والمكافأة ،

   )تخطيط الموارد البشريةHuman resource planning    تتضمن الخطوة األولى من عملية التوظيف تخطيط الموارد : (
ذي يتضمن وصف كل الوظائف (  المهمات ال) ،   job    analysisالبشرية ، ويبدأ تخطيط الموارد البشرية بتحليل الوظيفة  (  

ئحة مكتوبة تتضمن ما يجب  (  ال  ه بأن )    job description(     وظيفة ،  ويعرف الوصف الوظيفي    ) والمؤهالت المطلوبة لكل
،    ه، وظروف   ه ادة ما يصور مضمون العمل ، وبيئتشاغل الوظيفة ، وكيف يعمل ، ولماذا يقوم بهذا العمل  ) ، وع  ه أن يعمل

) الحد األدنى من المؤهالت المقبولة للوظيفة والتي يجب على شاغل   The job specification  يضع ( التوصيف الوظيفي 
تتبع عملية التحليل    .  قيام  بالوظيفة على نحو فعالارات والقدرات الالزمة للالوظيفة إنجازها بنجاح ، إنها تحدد المعارف والمه

الوظيفي بعملية حصر الموارد البشرية في المنظمة على أساس المؤهالت واالهتمامات ، بعدها يطور التنبؤ بالموارد البشرية  
ية على أساس الخطط االستراتيجية  والتناقص  من أجل التنبؤ باحتياجات الوظائف المستقبلية من الموارد البشرية ، والمبن 

 الطبيعي للموارد ، ثم يقارن التنبؤ مع الموارد البشرية الموجودة فعال لتحديد مدى حاجة المنظمة للتوظيف (  موظفين جدد، )    

 ) التوظيف أو التعبأةRecruitment      هي العملية التي تهتم بتحديد مصادر الموارد البشرية التي تحتاجها المنظمة : (
 )    William B Werther and Keith Davis ( ويعرفها  ن أجل قبول العمل في المنظمة ،للتوظيف ، وتحفيزهم م

بأنها ( عملية إيجاد وجذب القادرين على العمل إلى العمل المطلوب ، وتبدأ العملية بتسمية المتقدمين الجدد وتنتهي بقبول    
  ،  تركز عملية التوظيف على تحديد طلباتهم  ) ، والنتيجة هي مجموعة من المتقدمين يتم من بينهم اختيار الموظفين الجدد  

 البشرية ، واالستفادة من هذه المصادر.     المصادر الممكنة لتجهيز الموارد 

   : (  Sources of Recruitment  ) مصادر التوظيف  
) ، وفيما يأتي    ٤٠هناك نوعين من مصادر التوظيف هما المصادر الدخلية والمصادر الخارجية كما موضحة في الشكل (  

 توضيح للمصدرين ..                                        
   )المصادر الداخليةInternal Source      : (مرشحين للوظائف في حالة العمل وفقا  للمصدر الداخلي، عندها يتم اختيار ال

من بين الموظفين الحاليين في المنظمة. و يمكن أيضا أن تعطى األفضلية ألفراد األسرة واألقارب أو األصدقاء من الموظفين  
سوف يعتمد   هوف أفضل من مالك غير معروف ' فان الحاليين.  أما  إذا كان صاحب العمل يعتقد بمقولة " أن الشيطان المعر

 داخليا:     على المصدر الداخلي. ،  وفيما يلي بعض الطرائق لملء الشواغر
من الموظفين    )  :  وهذه هي الطريقة األسهل لمأل الوظائف الشاغرة ، إذا كان لدى قسم عدد فائض   Transferالنقل   (     -- 

الموظفين أن ينقل الفائضين للقسم اآلخر ، هذه األساليب    نقص في الموظفين ، فيمكن للقسم ذي الفائض من  ه، والقسم األخر لدي
تجنب  حاجة االستغناء عن الموظفين الفائضين  أو ما يعرف ( بإجراءت التقشف  ) من جانب ، والتجديد في عملية التعبأة  في  

 المنظمة من جانب أخر   

منظمة ، عندها يتم مألها عن طريق ترقية الشخص الذي الترقية : عادة عندما تشغر وظيفة في مستوى أعلى في ال    --         
يأتي بالمرتبة الثانية في الهرم التنظيمي ، مثال أصبح منصب مدير المبيعات شاغرا ، يمكن أن يمأل بمدير مكتب البيع ، وبالمقابل 

  فإن مندوب المبيعات األقدم يمكن أن يحل محل مدير مكتب البيع وهكذا  .  
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  الداخلية للتوظيفالمصادر محاسن  )source of requirement (  Merits of Internal   : 
 - :  وهي               

 تحسن معنويات الموظفين ، وتدفعهم على االستمرار بتحديث المعارف.     --
 في موقع وظيفي آخر.     ه موظف ، فال يوجد أي خطر من تعيينما دامت اإلدارة على معرفة تامة بال --
طالما الموظف على إطالع تام بالسياسات التنظيمية ، والقواعد ، واالنظمة ، فهو ليس بحاجة إلى شرحها    --

 ثانية.    
    وتوفر المصادر الداخلية للتوظيف  الوقت والمال لإلدارة.    --

   المساوئ     )( Disadvantages )         : 
 أنها تحد من االختيار ، ألن الفكرة هي (  تعيين الشخص المناسب وليس الشخص المعروف)      --
 أنها تلغي فرص االستفادة من القدرات الخارجية  .    --
    تعود الموظفين على روتين تنظيمي  محدد ، قد يفقدهم القدرة على التفكير أصال. --

   

             
   
   

 مصادر التوظيف ) ٤١شكل  (  
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    )  استراتيجيات التوظيفRecuiting strategies   : (    يتضمن التوظيف  نشاطات المنظمة التي تستخدم لتحشيد

في المرحلة  األشخاص    ألنالمرشحين الجيدين لمأل وظائف المنظمة ، والتوظيف الفعال  مهم  جدا في المرحلة الحاضرة ،  
ألخرى ،  الحاضرة أصبحوا  أكثر تعقيدا مقارنة بالمرحلة السابقة ، فضال عن اختالف استراتيجيات التوظيف  من منظمة  
 ..      لذا فإن بعض المنظمات  أخذت  تهتم بتوظيف  طلبة الجامعات ، وهناك استرتيجيات متعددة للتوظيف ، من أهمها

 اإلعالن من خالل الصحف.      --         
 .    هالقطاع العام ، والوكاالت المؤقتوكالء التوظيف ( االستخدام ) مثل وكالء القطاع الخاص ، ووكالء   --         

 . ) وتسمى أحيانا الباحنين عن الموظفين    Executive recruitersشركات التوظيف(   --       

     النقابات    --         

   منظمة ،) : يعد توظيف العاملين الجيدين من العوامل المهمة لنجاح أي  Selection processعملية االختيار  (   - 1

تتوفر الكثير من أدوات األختيار لمساعدة رب العمل على التنبؤ بالمتقدمين اللذين سيحرزون نجاحا بعد التوظيف ، هذه األدوات  
( دليل االثبات على ظهور عالقة بين    ه ) أن  Validityتهدف ألن تكون صادقة وموثوق فيها أيضا،  ، ويقصد بالصدق  (  

يدل  زاوية أخرى بأنها   ( مؤشر  من          )  Reliability(       لصلة بالوظيفة ، ويقصد بالثقةجهاز االختيار وبعض المعايير ذات ا
( يعطى اختبار الضرب على اآللة الطابعة للمرشح لوظيفة  باستمرار ) ، على سبيل المثال    ه على أن األداة تقيس الشئ نفس

)  ، إذا أجري اختبار اآللة الطابعة لنفس الشخص في   رياضيةإدارية ، وليس مناسبا أن يعطى لمرشح لوظيفة مدرس تربية  
يار على قدر مقبول من  حالتين منفصلتين فيجب أن تكون النتيجة واحدة ، حتى يكون التنبؤ فعال فينبغي أن تكون أداة االخت 

المعلومات    ر قدر ممكن مننها الحصول على أكبتنطوي عملية االختيار على عدد من الخطوات ، والفكرة األساسية م   التجانس،
) عملية االختيار بسبعة        Del J. s ll , 2000 : 43-  44عن المرشحين للتأكد من مدى صالحيتهم للعمل ، وقد حدد  (  

خطوات رئيسة هي (   التهيئة أو التحضير ، المراجعة  ، التنظيم ، اإلدارة ، التقييم ، التبادل أي تبادل البيانات خالل جلسات  
) بكل من     D. Valjayanthi et al , 2010 : 128-  129  المناقشة ، التقرير أو اعطاء القرار النهائي، )  في حين حددها  (  

استالم استمارة الطلب ، فرز استمارات الطلب ، االختبارات ، المقابلة ، التحقق من الوثائق ، األختبار ، الفحص البدني ،    (
 الموافقة من قبل السلطات المختصة  وإصدار أمر التعيين ) ، وفي ما يأتي شرحا مختصرا  إلجراءات االختيار ..   

   )الطلب استمارة  باستالم    Receiving Application Formاستالم  االختيار  عملية  من  األولى  الخطوة  تبدأ   :  (
استمارات الطلبات من كل المتقدمين لطلب التعيين ، قد يطلب من المتقدمين ( المرشحين ) تقديم طلباتهم ومرفق معها  

الطلبات قد تقدم بدون  البيانات الصحية على ورق عادي ، وأحيانا تقوم المنظمة نفسها بإعداد نموذج طلب مطبوع ، وهذه  
الحاجة إلى رسوم ، وقد يدفع المتقدم رسما عن الطلب ، اآلن يقدم المرشح استمارة الطلب عبر شبكة االتصاالت الدولية   

  ( االنترنيت. ) 

   )  فحص الطلبات     Screening of Applications      على الشخص المتقدم للوظيفة مأل بعض استمارات طلب : (
( البيانات الصحية ، االنجاز ، الخبرة ، الخ   الوظيفة ، هذه االستمارات تتضمن معلومات متنوعة حول صاحب الطلب مثل  

وتح اشغالها،   في  يرغب  التي  للوظيفة  المتقدم  مؤهالت  مالءمة  مدى  للتأكد من  المعلومات  هذه  تستخدم   ، هذه  )  فظ 
المعلومات أيضا في سجالت خاصة  حول المتقدمين اللذين حظوا بالموافقة األولية ، وللذين سيتم  عرضهم لعملية اختيار  
الحقة ، للتأكد من استجابتهم لمعايير الوظيفة في المنظمة . بأولئك األشخاص اللذين تم اختيارهم على أساس نتائج  فحص  

  طلباتهم ،  

 ر(  اختبارات االختياSelection Tests   (      تجري الكثير من المنظمات أنواع مختلفة من اختبارات االختيار المتالك :
معرفة أكثر عن المرشحين ، أو لرفض المرشحين اللذين ال يمكن استدعائهم للمقابلة ، اختبارات االختيار عادة ما تكون  

اختبارات االختيار ربما تكشف عن معلومات أخرى متعلقة    مكملة للمعلومات التي تم الحصول عليها من استمارات الطلب ، 
   باتجاهات ، واهتمامات ، وشخصية المرشحين ، التي ال يمكن التعرف عليها من خالل استمارة الطلب. 
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   )المقابلةInterview    تشكل مقابلة  التوظيف  الحالة األكثر صدقا  عندما يكون الشخص الذي يقوم بالمقابلة مدربا : (
 إجراءات المقابلة   يرا ، ومزودا باالرشادات التي إذا ما اتبعها يكون أكثر دقة في تنفيذ وخب

   )Employment interview  validity , 2002 : 42       ويفترض أن يقوم المقابل بإجرائين مهمين هما (  المعاينة ، (
) ،  ويقصد بالمعاينة    Andrews W. Dubrin , 2012 : 321  (  السلوكيةلية  ، والمقابلة  الواقعية للوظيفة أو المقابلة األو

    ة للوظيفة إلى المرشح للوظيفة)  الواقعية أو المقابلة األولية  بأنها  ( الكشف الكامل عن الجوانب السلبية المحتمل
   )  Robert D . Bretz , 1998 : 330 – 337  ،      تأتي المقابلة الشخصية للمرشحين اعتياديا بعد اختبارات االختيار،  إن

الفكرة األساسية من المقابلة الكشف عن مالءمة المرشحين بصفة شاملة للوظائف المطلوبة ، كما أنها توفر أيضا فرصة  
  ية قبل إجراء اختبارات االختيار العطاء المرشح المعلومات ذات الصلة بالمنظمة ، وفي جميع األحوال يمكن عمل مقابلة أول

    . 

   )  التحقق من مراجعة المعلومات أو مصادرهاChecking of References      تسأل العديد من المنظمات عن أسماء : (
المراجع أو المصادر التي تم أخذ أكثر المعلومات عن المرشح منها ، بعض هذه المعلومات قد تكون متعلقة بخصائص العمل  

أو المصادر الشائعة للمعلومات هي ( ارباب العمل السابقين ، االشخاص المرتبطين بالمؤسسة التعليمية التي    ، المراجع
 )  .    همعرفة تامة بسلوك المرشح وقدرات  تخرج منها المرشح ، أو أي شخص آخر على 

   )فحص اللياقة البدنيةPhysical Examination   رشح مستوفي لمعايير  ) : ينفذ الفحص من أجل التأكد من أن الم
 اللياقة البدنية ومناسب للوظيفة.    

   )  المختصة باالستناد إلى الخطوات    Approval by Appropriate Authorityموافقة أو مصادقة السلطة   : (
لمرشحين المناسبين  أو( اللذين اجتازوا  ر أو قسم األفراد توصية بأسماء اسابقة الذكر ، ترفع اللجنة المختصة باالختيا

 الخطوات السابقة الذكر بنجاح )  إلى الجهة صاحبة القرار التخاذ ما يلزم .   

   )  التنسيبPlacement  جراءات ، ينسب المرشحون إلى وظائفهم الجديدة ، ويكونوا بداية  ) : بعد استكمال جميع اإل
تحت التجربة أو تحت االختبار ، فترة االختبار قد تمتد من ستة أشهر إلى سنتين ، خالل هذه الفترة يتم إخضاعهم للمراقبة  

 ظمة.    الشديدة ، وعندما يجتازون هذه الفترة بنجاح ، عندها يصبح الجميع على المالك الدائم للمن

 selected(   ة مصممة لقياس العوامل النفسية   ) : يعرف االختبار بأنه أدا  SELECTION TESTS(     اختبارات االختيار   -  ٣
psychological    إجراءات    هواسع النطاق ،  ويشار الختبار االختيار أيضا بأن  ) المحددة ، واستخدام االختبار من أجل االختيار

المقابالت الرسمية وغير الرسمية    ،تستخدم في صنع قرارات التوظيف ، هناك اجراءات أخرى لالختبار منها ( اختبار الجودة  
الخبرات المتعددة  ، استمارات الطلب الخالية من التقديرات ، اختبارات األداء ، المتطلبات البدنية والتعليمية   ، أو متطلبات 

)David Patel , 2002 : 112  ، (  Claire Bush . 2007 : D5   (  وينبغي أن تحمل االختبارات محمل الجدية ، وأن ،
) ،   يظهر مما سبق أن   John Bacon , 2002ك على مؤشرات نجاح الوظيفة (  لتبر صدقها احصائيا ، معتمدا في ذيخ

اختبار االختيار يصنف  بطرائق متعددة  ، ويعتمد ذلك على االختالف في األهداف وفي الصفات أو الخصائص ،  ومتطلبات 
 نجاح الوظيفة ، معظم االختبارات تقع ضمن التصنيف اآلتي..    

   )اختبار االنجازAchievement Test   ستكمال الشخص المهمة  النجاز يعني االهتمام با) : ويدعى أيضا اختبار األداء ، ا
، قد يجرى هذا االختبار الختيار الموظفين او العمال في المستويات التشغيلية ، و يجرى أيضا الختيار المديرين    هالموكلة إلي

 في المستويات اإلدارية الدنيا  .   

  )  اختبار الذكاءIntelligence Test الذكاء لدى المرشح ، ينطوي هذا االختبار بصفة   ) : اختبار يحاول قياس مستوى
عامة على كل من (  فهم التحدث ، الطالقة في الحديث ، سرعة االدراك ، التصور ،  القدرة على االستقراء واالستنتاج  )   

 . 
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   ) اختبار الشخصية  Personality Test   أو المؤهالت    ) : ويهتم هذا االختبار بأبعاد الشخصية مثل (  الكفاءة الشخصية
من خالل االختبارات    هالخبرة ، الطموح الذي يمكن قياس  الشخصية ، حب السيطرة ، الثقة بالنفس ، القدرة القيادية ،

 الشخصية )  ..  

 الشخصي (االستعداد  اختبارAptitude Test   يستخدم هذا االختبار لقياس خصائص األداء المتعلقة : ( 

بتطوير المهارة في وظائف محددة ،  يقيس هذا االختبار الصفات الكامنة أو المحتملة  التي تساعد على عمل أي شئ  يسهم 
في توفير بيئة مناسبة للعمل  ، يقدم  التدريب المتعلق بتعزيز االستعداد الشخصي للعاملين ، يكون هذا االختبار أكثر  

 يمتلكون الخبرة ، أوخبرة قليلة جدا بالوظائف في مستوى معين.  مشروعية  بالنسبة للمرشحين اللذين ال 

       )  اختبار  االهتمامInterest Test    يصمم اختبار االهتمام للكشف عن جوانب االهتمامات عند الشخص ، وتحديد : (
 الوظيفة التي تستجيب لهذه االهتمامات.    

الختيار يساعد المقابل على المعرفة الشاملة بالشخص  ) : وهي اسلوب من اساليب ا  INTERVIEWالمقابلة(     - 4
،  إنها تتكون من تفاعل الشخص المسئول عن المقابلة ، والمرشح الذي    هوسلوك   هالمرشح للوظيفة ، وتقييم شخصيت

، إذا ما تم تناول المقابلة بشكل مضبوط فإنها ستكون اسلوب قوي في تحقيق الحصول على معلومات دقيقة    هتتم مقابلت
، والوصول إلى المواد األخرى غير المتوفرة ، أما إذا لم يتم إدارة المقابلة بالصورة الصحيحة ، فإنها قد تكون مصدرا 

، تستخدم المقابلة بشكل واسع في اساليب االختيار ، ألنها االسلوب للتحيز أو التقييد ،  أو تشوه عملية تدفق االتصاالت  
 األسهل ،هناك أنوع متعددة من المقابالت منها :   

   )  المقابلة األوليةPreliminary interview      تجرى هذه المقابلة لمعرفة فيما إذا كان األمر يتطلب أن  يجرى : (
 للمرشح مقابلة أكثر تفصيال.     

 إلجهاد  (  مقابلة اStress interview     تجرى هذه المقابلة في حاالت تتصف باالجهاد لمعرفة فيما إذا كان مقدم الطلب : (
 قادرا على األداء في ظروف االجهاد والتوتر.  

   )  المقابلة النمطيةPatterned interview    وهي مقابلة مهيكلة تحضر اسئلتها مسبقا ، يتم القيام بها من أجل : (
 .   قيق التجانس بين المجاميع المختلفة من المقابلينتح

    )  المقابلة المعمقةDepth interview   (عني أيضا المقابلة غير الموجهة  ) : وتnon-directive interview   
ديمية ، حالته  ) ، تغطي التأريخ الكامل   لحياة المتقدم ، متضمنة مجاالت مثل     ( خبرات العمل للمرشح ، مؤهالته األكا

 المقابلة غير رسمية ، يترك للمرشح حرية التعبير عند التحاور معه.     ) ،  طريقة ه، وهوايات هالصحية ، اهتمامات

: بعد اختيار المرشح      PLACEMENT AND INDUCTIONالتنسيب والمراقبة أو وضع المنسب تحت االختبار(    - 5  (
، ويبقى تحت االختبار أو التجربة ، تمتد فترة التجربة من ستة أشهر إلى سنتين ،   هالمعينة ل يف ، ينسب إلى الوظيفة للتوظ

بعد إجتياز فترة االختبار بنجاح ، يثبت المرشح في الوظيفة ، وبعد التنسيب األولي للموظف إلى الوظيفة ، تصبح عملية  
يرات في الموظف لمعرفة التغي  هلوب يؤهل من خالللتعريف بأنها استعريف الموظف بالمنظمة ضرورية،  وتعني عملية ا

، وشروط العمل ،    هة الموظف لوظيفت، ويعرف أيضا بمهمات المنظمة ، وسياساتها ، وممارس  هالمناطق المحيطة  بوظيفت 
 والراتب ، واالمتيازات.   

، يجب    يتم اختيار الموظفينبعد أن  ) :    Orientation and Training Programsوالتدريب(    ه برامج التوجي     - 6
  ) .  Orientation(     هالتدريب الكافيين ، ويعني التوجي و  هوظائف ، عن طريق تزويدهم بالتوجيأن تتم تهيئتهم إلشغال ال

تزويد الموظقين أو العمال الجدد بالمعلومات األساسية عن صاحب العمل ، أما برامج التدريب فتستخدم لضمان امتالك الموظف  
يهتم التدريب باكتساب وتطوير المهارات في مجال  و  لمعارف األساسية المطلوبة لتحقيق األداء المرضي للوظيفة،  الجديد ا

فأن   هنتسب لعمل وظيفة معينة  ) ، وعلي(  عمل من أعمال زيادة المهارات عند الم ه  ) التدريب  بأن   Flippoمعين ، وعرف ( 
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بالعالقة مع ظاهرة معينة أو بالعالقة   هالمبرمج  ، هذا السلوك يتم برمجتالتدريب عبارة عن عملية تعلم سلسلة من السلوك  
والتدريب  من المكونات المهمة  في عمليات تطوير قوة عاملة ذات مستوى عالي من   هوظيفة معينة،  تعد برامج التوجي مع

توفير التنشأة االجتماعية للعاملين الجدد ، كذلك يمكن أن تسهم البرامج في توفير األموال  االلتزام والمرونة  ، فضال عن  
لصاحب العمل ، وتزويد المنظمة بعوائد مجزية ، ألن المنظمة التي تستثمر أموالها في برامج تدريب العاملين ، تحقق أرباح 

    مريحة للمنظمة  وللعاملين في وقت واحد. 

 هالتوجي   )Orientation :(  تعريف الموظف الجديد هيقصد بالتوحي  )  بالمنظمة والوظيفة التي يشغلها  فيها 

)  2012    :323  Stephn P . Robbins et al  ,         (ديد ،، ليستحول الموظف الج  ه، وعملية التحديد الجيد لتوجي
المدير ، ألن المدير يمتلك الكفاءة والفاعلية التي تربط   هوإنما أيضا حول ما يفعلفحسب ،    هالموظف الجديد ويعمل  هما يتعلم 

ا  اإلدارة  توفر  ، لذا يجب أن  بالمنظمة  الجديد  الالموظف  المفتوحة وااللتزامات  (  لمناقشة  متبادلة بين المنظمة والموظف  
544  )      -  M.Jokisaari et al , 2009 : 527   في تحسين معدل االنجاز الوظيفي    ه) ، ال تستخدم برامج التوجي

الجتماعي على اشباع رغباتهم الشخصية بالشعور بأنهم جزء من النسيج ا  أيضا  العاملينلدى العاملين فقط ، ولكنها تساعد  
بالقضايا التنظيمية الواسعة ، والمزايا    هللمنظمة ، غالبا ما يوج قسم الموارد البشرية الداخلين الجدد للمنظمة فيما يتعلق 

عن تقديم العاملين الجدد إلى زمالء العمل وغيرهم من المشاركين في   ه، يستكمل المشرفون عملية التوجي  االضافية األخرى
    .ستمرارية العمل العمل ، يتم تعيين االصدقاء أو المرشدين من أجل ضمان ا

  احتياجات التدريب)Training needs : (    

إلى         العاملين المثبتين هم بحاجة  توظيف وتنسيب العاملين للوظائف ال يضمن نجاحهم عند ممارسة العمل فعليا ، حتى 
ريبي ، أن تحدد نوع التدريب  التدريب ، بسبب التغييرفي بيئة العمل ، لذلك ينبغي على المنظمة قبل الشروع بأي برنامج تد 

تحديد   التعلم  بين  الترابط  عدم  فسببه  الكتروني   تعلم  أو  تقليديا  أكان  التدريبي  سواءا  البرنامج  فشل  وإن   ، تحتاجه  الذي 
) ، وفيما يأتي بعض التغييرات التي ينبغي اإلشارة إليها     Sister Fister Gate , 2003 : 58االحتياجات التدريبية (   

 ديد االحتياجات التدريبية للعاملين الحاليين.    عند تح

 التعريف بالمعدات أوالعمليات الجديدة..       --   

 التغيير في المسئوليات الوظيفية للموظف أو العامل.      --   

 االنخفاض في انتاجية الموظف أو العامل ، أو االنخفاض في جودة المخرجات..       --  

 زيادة المخالفات لتعليمات السالمة أو الزيادة في عدد الحوادث..      --  

 التزايد في عدد التساؤالت واالستفسارات..    --   

 شكاوى الزبائن أو الزمالء.      ---   

لمديرون حاجة العاملين للتدريب ، عندها يحتاج هؤالء المديرين إلى أهداف واضحة ، تؤطر النتائج المتوقعة ، ما أن يقرر ا        
كما يجب على هؤالء المديرين أن يكونوا قادرين على توصيل هذه األهداف بوضوح للعاملين،  وعلى الجميع أن يضع في الحساب 

ستجابة الهداف األداء ، إلى جانب وسائل أخرى قد تستجيب إلى مشكالت أخرى  أن التدريب هو واحدة من الوسائل التي تحقق اال
 ال يغطيها التدريب ،   
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    محتويات البرنامج التدريبي )   ٤٢( شكل                                                     

      أنواع التدريب)Types of training   : (    بعد تأسيس االهداف المحددة للتدريب ، يجب أن تجدول الدورات التدريبية
 :   لتزويد العاملين بفرص االستجابة لهذه األهداف ، وفي ما يأتي بعض البرامج التدريبية التي يفضل أن يوفرها صاحب العمل 

تتزايد حاجة المنظمات إلى تزويد منتسبيها    )  :     Basic literacy training(التدريب االساسي على محو األمية     ---    
 .   بالتدريب األساسي على محو االمية في مجاالت القراءة  والكتابة والمهارات في الرياضيات 

لجديدة ، والتصاميم الهيكيلية تزيد من الحاجة إلى التكنولوجيا ا  ) :    Technical training(  التدريب الفني أو التقني    ---
 .   تطوير وتحسين مهارات العاملين في المنظمة جميعا ، سواءا كانوا موظفين أو عمال 

ينتمي معظم العاملين إلى فرق العمل  ) :  Interpersonal skills training(التدريب على المهارات بين االشخاص    ---
يساعد تدريب المهارات الشخصية أو بين االشخاص   ، ويعتمد أداءهم للعمل على قدراتهم في التفاعل الكفوء مع الزمالء ،

 .   العاملين على بناء مهارات االتصال 

في هذه األيام كأعضاء في الفرق    يعمل العاملون) :      Problem-solving training(   التدريب على حل المشكالت     ---
، وهذه الفرق مسئولة عن حل مشكالتهم الخاصة ، أصبح التدريب على حل  )  self-managed teams(  المدارة ذاتيا 

المشكالت جزء أساسي من كل جانب من جوانب الجهد التنظيمي الهادف إلى إدخال الفرق المدارة ذاتيا في المنظمة ، أو 
    ،  ) TQM(ودة الشاملة تنفيذ إدارة الج

بصف التدريب المتنوع للمعرفة   واحدة من ) :     Diversity training(    التدريب المتنوع أو التنوع الثقافي والمعرفي     --
 ه ضح عما يحتاجويحاول التدريب المعرفي تكوين فهم وا  مجاالت التدريب األسرع نموا ، ويبني مهارات التحسس الثقافي،  
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لمنظمة ، فيما يتعلق بمفهوم إدارة وقيمة التنوع المعرفي ، يعلم تدريب بناء المهارات العاملين على معرفة  الشخص أو ا
 .    التنوع الثقافي المحدد في موقع العمل  

 التدريب  طرائق    )Training methods      :  ( تتم الكثير من الطرائق التدريبية اثناء الوظيفة ، وذلك لسهولة إجرائها
 ..   هما  اثناءها  ائعين من التدريب على الوظيفة أو والخفض في تكاليفها ، وهناك نوعين ش، 

أو المداورة على الوظائف ، وتعني تعيين االشخاص لوظائف مختلفة أو ) :   Job rotation(   التناوب على الوظيفة    ---    
اب العمل اضافة تشكيلة من الوظائف المعتمد  تعيين  المهمات الشخاص مختلفين على االساس المؤقت ، ويمكن ألرب

العاملين على تحقيق مستويات أعلى من االسهامات،    بعضها على البعض اآلخر ، يساعد التناوب على الوظيفة على تحفيز 
 .   وعلى تجديد اهتمامات العاملين وحماسهم ، وتشجيعهم على العمل  أكثر بصفتهم فريق واحد  

تحت اشراف    همل باستمرار على طبيعة عمل وظيفتيجري تعليم العا) :      Mentoring programs(     هبرامج التوجي     ----
  مدرب صاحب خبرة عالية ، يدعى في مصطلحات العمل من داخل المنظمة هذا النوع من التدريب  

التدريب المتخصص أو   (يدعى    ه  لتدريب على الوظائف اإلدارية فأنوفي ا  ،  )  an apprenticeshipبالتدريب المهني   (   
ينبغي أن يتم تدريب العمال تحت اشراف عامل   ه، وفي جميع األحوال فأن   )   mentoring relationshipعالقات الرصد  

في بعض األحيان قد ال يتم االستجابة إلى أهداف التدريب من خالل التدريب على الوظيفة ، لذا يصبح رب العمل بحاجة     .خبير  
 ..   إلى البحث عن طرائق تدريبية اضافية أخرى منها 

 وذلك باالعتماد على المستشارين الخارجيين )  :  Off-the-job training(   التدريب خارج الوظيفة وأثنائها   --    

، الهيئات التدريسية في الكليات ضمن المنطقة ، االشخاص من داخل المنظمة أو الشركة ، إن الطريقة األكثر شيوعا في       
نولوجيات  ، عروض الفيديو ، وتمارين المحاكاة ، تمكن أرباب العمل بفضل التك)  المحاضرات  (  هذا المجال من التدريب هي  

الحديثة ، من تسهيل بعض الطرائق التدريبية ، مثل تقديم الدروس للعاملين من خالل حواسيبهم الخاصة ، وهذا يسهم كثيرا  
االساليب المختلفة من التعليم ال يستبعد بعضها عن البعض اآلخر عند تصميم  برنامج  .  في خفض الكلف الكلية للتدريب  

ف على االحتفاظ بالكثير مما تعلم ، فضال عن  ظيم فوائد التدريب تتحقق من خالل قدرة الموظللموظفين ، تعالمفضل    التعليم
، التي تتضمن سلسلة من الخطوات تساعد   )  development plansخطط التطوير   (   رب العمل على توفير     تدريب

العاملين الكتساب مهارا ت بلوغ االهداف بعيدة المدى ، الترقية الوظيفية ، التدريب ، وهي تعد من جانب آخر مهمة ومحددة  
 .   للوظيفة الحالية 

    هأنيعرف نظام تقييم األداء ب) : Evaluating Employees Performance(تقيم أداء العاملين   -  7 
( أداة لمعرفة فيما إذا كان الموظفين ينجزون وظائفهم بكفاءة وفاعلية ، وبنبغي أن توضع معايير األداء التي تستخدم لتقييم أداء  

) ،  وغالبا ما تالقي اإلدارة صعوبة عند اعادة النظر في األداء      Stephn P. Robins , 2012 : 326العاملين  ) (  ٌ
، وقد  تتحول هذه الصعوبة إلى تحدي عندما عندما يتفق شعور  )       K. Sulkowicz , 2007 : 16المنخفض للموظفين  (

) ، فضال عن أن تقييم الموظف ليس سهال     J. Pfeffer , 2009 : 68اإلدارة والعاملين حول األداء غير المجدي للموظف (  
، خاصة مع العاملين اللذين ال يؤدون العمل بشكل جيد لذا ينبغي على المديرين البحث عن أي من طرائق التقييم المناسبة ،  يجب  

ن معرفة الكيفية التي  ، يرغب العاملون تزويدهم بمعلومات التغذية المرتدة ، أنهم يرغبو) دوريا ( أن يقيم األداء بصيغة منتظمة 
يفكر فيها المشرف حول عملهم ، التقييمات الدورية لألداء ال تزود العاملين بمعلومات التغذية العكسية فحسب، ولكنها أيضا توفر  
لهم الفرص لتصحيح الخلل أو أوجه القصور في عملهم ، التقييمات أو المراجعات تساعد أيضا على صنع القرارات الشخصية  

  ..   مثل  
 

 ..   تبرير الترقيات والتنقالت وانهاء الخدمة   -- 

 ..   تحديد االحتياجات التدريبية   ---

 ..   تزويد العاملين بمعلومات التغذية العكسية عن أدائهم    --     

 ..   تحديد التعديالت الالزمة على االجور      ---
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 ..   تستخدم معظم المنظمات نظم  تقييم  أداء  العاملين  ، والمعروفة بعنوان   

    )   نظم تقويم األداءperformance appraisal systems       : (  وهي عبارةعن نظام رسمي ومهيكل صمم لقياس اداء
الموظف الفعلي  للوظيفة مقابل معايير األداء المحددة للوظيفة ، وتتنوع نظم تقييم األداء تبعا لتنوع المنظمات ، كل نظم تقييم  

 ..   أداء العاملين ينبغي أن تمتللك المكونات اآلتية 

 ..    هألداء الذي ينبغي مقارنت مقابل ا المعايير المتعلقة بالوظيفة  ---  

 ..   مدرج قياس يتيح للموظفين معرفة كيفية االستجابة للمعايير    ---  

ئيس المباشر للموظف تقييما  استخدام الطرائق الموضوعية واالشكال واالجراءات لتحديد تقديرات التقييم ، تقليديا يجري الر   ---  
)  تقييم الزمالء ، التقويم الذاتي ، تقييم الزبون   ،  (   ، ومع هذا فأن بعض المنظمات تستخدم أدوات أخرى للتقييم مثل    هألدائ

(  ، يوفر تقييم ) درجة    ٣٦٠ية ذات  ملالعالتغذية ( أحدث طريق لتقييم األداء هي طريقة . إلجراء مثل هذه المهمات الضرورية  
معلومات عن األداء خالل دائرة كاملة من االتصاالت اليومية التي يقوم بها الموظف ، هذه )     درجة  ٣٦٠التغذيةالعكسية ذات  

 .   الطريقة من تقويم األداء تتناسب مع المنظمات التي لديها فرق داخلة للعمل ، اشراك العاملين ، وبرامج إدارة الجودة الشاملة 

تتعدى قرارات التوظيف تحديد استحقاق  ) :       Making Employment Decisions( اتخاذ قرارات التوظيف       -8
أي من الموظفين للعالوة أو الزيادة ، من خالل تقويم األداء الموضوعي والدوري ، تتعدى ذلك إلى اكتساب  المعلومات التي 

في معظم    تعويض،  تستخدم في صنع وتنفيذ القرارات المتعلقة بالترقيات والنقل وتنزيل الدرجة الوظيفية ، والفصل ، وال
المنظمات يتم التعرف على الموظفين المتميزين في ضوء  عملهم الدؤوب ، وأدائهم المتميز ، واستحقاقهم للترقيات ، تعني  

، يقود الترشيق    هومسئوليت   هإلى وظيفة أعلى تزيد من صالحيت   ه أة الموظف على جهوده ، وذلك بنقلالترقية بصفة عامة مكاف
   )Downsizing    (    ، الموظفين  ترقية  بدال من  التنقالت  أو  الجانبية  التحركات   االعتماد على  إلى  الشركات  الكثير من 

مهارات    هنها توسع من خبرات الموظف وتمنحالتحركات الجانبية يمكن أن تعمل بصفتها فرصة للتقدم العمودي المستقبلي ، أل
ان إلى أنهم لم يتكيفوا بشكل جيد إلى وظائفهم ، وربماهم بحاجة إلى مسئوليات  اضافية ، يشير أداء الموظفين في بعض االحي

من  )      demotion(     قليلة ، أحد الخيارات هو تنزيل الدرجة،  أو إعادة التكليف إلى مركز وظيفي أدنى ، تنزيل الدرجة  
تالحق الموظف ، ثمة مفهوم آخر خاطئ    المرغوبة  ،  ألنها تسبب وصمة عار أو حالة غير مرغوبة  االساليب اإلدارية غير 

هو استخدام تنزيل الدرجة لمعاقبة الموظف على األداء الضعيف أو غير الفعال ، يشار إلى مغادرة الموظف المنظمة بعبارة  
طوعيا أو إجباريا ، يعني الفصل الطوعي االستقالة من الوظيفة أو التقاعد  ، الفصل ربما يكون    )     Separation(   الفصل  

ضعف أدائه،  فصل  ، في بعض االحيان ينهى عقد الموظف بسبب     أو االقالة من العملفيعني  التسريح     اإلجباريأما الفصل  .،  
من العمل يجب أن يقوم على اسباب عادلة ومقنعة  ، وبعد خطوات معقولة إلجراء إعادة تأهيل الموظف    هالموظف أو تسريح

     مثل العصيان أو السرقة  ..الفصل الفوري    حيانا ا مخالفاتالالفاشل ،  تتطلب في بعض 

9  -    ) التعويضات  أو  الموظفين   المبالغ    )       Compensating Employeesمكافأة  كل  الموظف  مكافأة  تعني   :
المدفوعة للموظف متضمنة االجور ، والعموالت والتأمين ، ومكافآت العمل األخرى ، تعد االجور والراتب المكافآت األكثر  

تحت  أهمية للموظف ، وتبنى على أساس تقييم الوظيفة،  التقييم  الذي يحدد القيمة النسبية للوظيفة بالعالقة مع المنظمة ،    
،  يستخدم هذا النظام بصفة عامة للوظائف األقل    أجر ثابت عن كل ساعة عمل   ه جر بالساعة ، فأن الموظف يدفع لنظام األ

مهارة ، الموظفون اللذين يستلمون رواتب محددة،  فهم اللذين تدفع لهم على األساس االسبوعي أو الشهري ، ، بغض النظر  
، معظم الوظائف المهنية تكافأ على أساس الراتب ، عادة اصحاب هذه الوظائف    عن ساعات العمل التي يقضيها الموظف 

يعملون على األقل أربعين ساعة اسبوعيا ، بعض الوظائف تكافأ على أساس برامج دفع الحوافز ، مثال رجال البيع يستلمون  
عناصر الرواتب والمكافآت ، مكافأة  عموالت على أساس الكميات المباعة ، بعض خطط  مكافأة المبيعات تحتوي على كل من  

عمال االنتاج مثال هي مزج بين نظام األجر بالساعة ، والحوافز التي تدفع النتاج كل قطعة إضافية ، يمنح بعض الموظفين  
 جوائز الجدراة بصفتها مكافأة على االحتفاظ باألداء المتميز ..   

--    ) الموظف  مال  Employee benefitsاستحقاقات  : وهي  االستحقاقات  )  هذه  بعض  الرواتب،   أو  لالجور  أخرى  حق 
أوالمنافع مثل تعويض العاطلين  ، وتعويض العاملين فإنها تقع ضمن التكليف القانوني ، بعض االستحقاقات األخرى اختيارية  

 ، تعطى من أجل بناء ثقة الموظف بالمنظمة ، وتتضمن اآلتي..    
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 )  ..    Health insuranceالتأمين أو الضمان الصحي  (    --   

   ..  ( Pension plans  ) خطط التقاعد  --   
 ) ..      Employee discountsالخصم الذي يعطى للموظف (    --   

  Vacation, sick, and personalاالجازة ، والمرض ، واأليام المتعلقة بالحاالت الشخصية للموظف (     --   

  ..(   days 

 ) : وهي مكافأة مالية تدفع للموظف إضافة إلى مكافأته االعتيادية ..      Bonusesالمكافآت النقدية (       --   

) : وهي ( جزء من أرباح الشركة تستخدم بصفتها مكمال للمكافأة االعتيادية  التي     Profit-sharingتفاسم األرباح (    --  
 تعطى للموظف )  ..     

القيمة    )  : وهي خطة تسمح للموظف بشراء حصة من أسهم الشركة بنفس      Stock optionsخيارات االسهم  (     --   
  ه ها على المركز الوظيفي الذي يشغل دارات العليا مكافآت متميزة تعتمد في قيمتويعطى لإل  ،  السوقية الحالية أو باقل منها

 المدير ، وتسمى هذه المكافآت االضافية ( باالمتيازات ) .   
  

  

   -------------------------------------------------------------------------------------------           
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 األسئلة:             

 القسم األول : االختيارات..              

 اختار الجواب الصحيح لكل سؤال من اآلتي. .                     

 الغرض األولي من التوظيف يحتوي كل اآلتي ما عدا  ...     - ١             

 .      العقوبات التأديبية  -ا                

 العثور على الموظفين.       -  ب

 توظيف الموظفين.       -  ج 

 مكافأة  الموظفين.          -  د

   - ه : ل اإليجابي بأن يعرف العم     - ٢      

 ..     قرار التوظيف الذي يسبب الضرر لشخص أكثر من اآلخر   -ا          

 ..       أي قرار للشخص يبنى على أساس التصرف الجنسي  -  ب

 القانون الذي يطلب من أرباب العمل مجهودات اضافية لتوظيف الجماعت المحمية..      -  ج 

 أي قرار توظيف يضر جماعة أكثر من غيرها من الجماعات األخرى..     -  د

 الدراسة المعمقة لكل الوظائف في المنظمة تعرف بأنها...      -  ٣     

 التقييم الوظيفي.     - ا      

 الوصف الوظيفي.     -  ب

 التحليل الوظيفي.     -  ج 

 التوصيف الوظيفي.     -  د

 كل اإلجراءات اآلتية من شأنها أن تعتبر فصل للموظف ما عدا..     -   ٤

 خفض الدرجة الوظيفية.     -ا 

 التسريح .        -  ب

 التقاعد.      -  ج 

 الموت .     -  د
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 األول..  )       -  ٤الثالث ،   - ٣الثالث ،    - ٢األول ،   - ١األجوبة (  :      

 القسم الثاني : االجابة المختصرة بكلمة أو كلمتين ..   

 كم هو عدد مصادر التوظيف ؟     – 1

 أي مصدر من مصادر التوظيف يحسن معنويات العاملين ؟     – 2

 ماهي الطريقة التقليدية للتدريب ؟      – 3

 إذكر اثنين من المصادر الخارجية للتوظيف ؟        – 4

التدريب    –  ٣الداخلي ،  التدريب    –  ٢اثنين ، المصادر الداخلية والمصادر الخارجية ،    –  ١(:      األجوبة  
 اختبار القدرات ، اختبار الشخصية  ) .    –    4     المهني   

 القسم الثالث  : اسئلة للمراجعة..    

 أكتب باختصار عن المصادر الداخلية  للتوظيف ؟    – 1

 ماذا تعني عبارة التوظيف ؟       - 2

 وضح أنواع االختبارات المستخدمة في عملية االختيار ؟    – 3

 بين محاس ومساوئ المصادر الخارجية للتعبأة أو التوظيف  ؟        – 4

 صف أنواع التدريب التي تعطى للعاملين ؟      - 5

 اسئلة متقدمة ..      القسم الرابع : 

 قارن بين المقابلة المهيكلة والمقابلة غير المهيكلة ؟    – 1

 إشرح أنواع االختبارات التي يمكن استخدامها لتقييم المرشحين للوظيفة ؟     – 2

 عدد طرائق التدريب ، وبين أهداف أفضل طريقة من بينها ؟     – 3

 ؟      ه مكافأة العاملين بمعيتندما يصمم ماهي  القرارات التي يواجهها المدير ع – 4

 إشرح الطرائق المستخدمة في فصل الموظفين ؟     – 5
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 الفصل الثامن                                      

   ( CO-ORDINATION AND CONTROLLING )   التنسيق والرقابة                

يشار إلى الرقابة بأنها عملية منتظمة لوضع المعايير من أجل إنجاز األهداف التنظيمية ، ومقارنة األداء الفعلي               
بالمعايير ، ومن ثم اتخاذ االجراءات التصحيحية الضرورية ، تنجز الرقابة عند تطابق السلوك وإجراءات العمل مع المعايير ،  

اء العملية فحسب ، وإنما  المقاييس الوقائية هي األخرى شكل من أشكال  رال تأتي بعد إج  انجاز أهداف المنظمة ، الرقابةأي بعد  
عملية الرقابة    هعملية التنسيق المجال الذي تغطي   الرقابة ، تتداخل عملية الرقابة مع تنسيق جهود ونشاطات المنظمة ، وتشكل

 يتعرف الطالب على ما يأتي..     أن ، واألساس الذي تعتمده من أجل نجاحها ، يتوقع بعد نهاية الفصل 

 ألداء المنظمة .     همفهوم التنسيق وأهميت  – 1

 .   هطبيعة التنسيق وخصائص   - 2

 العالقة بين التنسيق والتعاون .    – 3

 .  ه أنواع التنسيق وأساليب   - 4

  قابة وعمليتها. ر مفهوم ال  – 5

   تقنيات الرقابة وأساليبها  – 6

 المبحث األول                                               

  ( CO-ORDINATION  )  التنسيق                               

  (  D. VAIJAYANTHI et al , 2010  )  :المصدر                                                        

   : (  Meaning and Definitions of Co-ordination  ) هسيق وتعريفات ن أوال : معنى الته        

) :  تعرف المنظمة ( بأنها نظام اجتماعي  ينسق بين شخصين أو أكثر ويحقق التعاون    Meaningمعنى التنسيق(    - 1
) ، ويعد التنسيق واحد من أربعة خصائص رئيسة ينبغي أن       Hodge et al , 1996 : 10لبلوغ هدف مشترك  (   فيما بينهم

و يعني التنسيق بصفة عامة (  عملية ربط النشاطات    . )      Robert  Kreitner   ,    9002:     239تتصف بها المنظمة  ( ،  

الوظيفية عن أقسام المنظمة األخرى ، ولكن نشاط أي قسم    ه قسم في المنظمة مستقل في مسئوليت المتنوعة للمنظمة ) ، كل  
عكس هو  اليؤثر في نشاطات األقسام األخرى ، على سبيل المثال نشاطات قسم االنتاج تؤثر في نشاطات فسم المبيعات ، و

فأن قسم المالية يؤثر في نشاطات قسم اإلنتاج ، وقسم المبيعات ، لذا أصبح واضحا أن األقسام    ه الصحيح أيضا ، وبالمشاب
 المختلفة في المنظمة تتبادل العالقة واالعتمادية ، يهتم التنسيق فقط  في اقامة روابط  بين نشاطات األقسام المختلفة ،    

، تعريف (     منها    سيق) :   وردت تعريفات متعددة للتن  Definitions of Co-ordinationتعريفات التنسيق  (     - 2
Henry Fayol   ( المواءمة بين جميع نشاطات المنظمة من أجل تبسيط عملها وسهولة نجاحها ) ، في المنظمة  ه  ) التنسيق بأن

وعلى علم تام بدورها في المنظمة التي تعمل وفقا للنتسيق الجيد ، فأن كل األقسام تعمل بالتنسيق بين بعضها والبعض اآلخر ،  
(  الترتيب المنظم لوحدة جهود عمل الجماعة سعيا إلى تحقيق األهداف المشتركة    ه) بأن     Mooney and Reily(      ه وعرف  ،

( التزامن المنظم لجهود المرؤوسين لتوفير منطلبات التنفيذ      ه ) التنسيق بأن   Haimannأو ( أهداف المنظمة)   ، وعرف(  
فأن التنسيق   ههداف المشتركة للمنظمة ) ، وعلي ألبالكمية والجودة والتوقت المالئمين ، لذا فإن هذه الجهود تقود إلى بلوغ ا

 ت )  ، كما موضح في الشكل..   هو ربط النشاطات المختلفة مثل (  االنتاج ، المالية ، األفراد ، والمبيعا
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 ) مفهوم التنسيق    ٤٢شكل  (                         

يأتي الخصائص    :Nature/Characteristics of co-ordination: طبيعة وخصائص التنسيق(  ثانيا   ) : يتضح مما 
 المهمة للتنسيق..    

في  ينشأ التنسيق  نتيجة االعتمادية المتبادلة للفرد أوالقسم  في تنفيذ نشاطات محددة ، ألن نشاطات االقسام المختلفة     - 1
 بحاجة إلى التنسيق المالئم    . وهي منظمات األعمال  تتبادل العالقة واالعتمادية 

ال يمكن بلوغ األهداف المشتركة للمنظمة ، مادامت االقسام  المختلفة تعمل وفقا ألجنداتها الخاصة ، ولكنها تستطيع      - 2
    . نظمة إنجاز هذه األهداف من خالل تنسيق األهداف والنشاطات لكل أقسام الم

  ه ، ولكن عليوحدها فقط    ه نظرإلى  نشاطات القسم المسئول عن يمكن ال  من واجبات كل مدير ضمان التنسيق ، لهذا ال     - 3
مع نشاطات    ه ال مدير االنتاج ينسق نشاطات قسم، مث  ه ام األخرى التي تتأثر بشاطات قسم أن يضع باالعتبار نشاطات االقس

 ،   من أجل االستجابة التامة لحاجات قسم المبيعات  ه أن ينظم نشاطات هقسم المبيعات ، علي 
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، وإنما على جميع  ) : نشاطات التنسيق ال تنشأ تلقائيا   It does not arise spontaneouslالتنسيق ال ينشأ تلقائيا  (   - 4
 بمعنى آخر الحاجة إلى جهود مشتركة ،   االقسام واالشخاص أن تعمل سوية لضمان التنسيق ، 

 : يمكن أداء التنسيق عن طريق مختصين يتم تعيينهم لهذا الغرض     - 5

         )It may be performed by specialists appointed for the purpose   تنفذ مهمة التنسيق إعتياديا عن طريق : (
مديري األقسام أنفسهم ، وبمساعدة المرؤسين ، ولكن في المنظمات الكبيرة فإن مهمة التنسيق تسند إلى مختصين أو جماعة  

 .    من الخبراء،  وأحيانا تنشأ أقسام مستقلة من أجل هذا الغرض

نقطة محددة من  المنظمة في  هما تحتاج ) : ليس التنسيق شيئ  It is an on-going activityالتنسيق نشاط مستمر(   - 6
 الزمن ، وإنما النشاطات المختلفة للمنظمة تحتاج إلى التنسيق عند التنفيذ ، فالتنسيق موجود ما دام هناك تخطيط وتنفيذ..   

  

                              : ( Co-ordination and Co-operation : التنسيق والتعاون نظريات   ثالثا  )    

  التنسيق مهم لتصميم أدوات التعاون ) أن افترضت الكثير من الدراسات                        

   )1  :1990    ,Thomas W. Malone and Kevin Crowston   (العمل  هر إلى التنسيق في هذا المجال بأن،  ويشا )
) ، ينظم التنسيق  بين النشاطات وفقا لصيغة االعتمادية    American Heritage Dictionary,    1891(   سوية بشكل جدي   

الترابط     ه المعنية بالعمل ، وأوجالمتبادلة فيما بينها ، وتتم عملية التنسيق من خالل ، وبين (  االهداف ، النشاطات ، األطراف  
    حدة من نتائج  استخدام هذه المكونات هي المساعدة على تسهيل  مفهوم عملية المناقلة بين التخصصات بين النشاطات ، ) وا

    )8891    ,Malone, T. W  و ال  ، ت  )  والتي  النشاطات  التنسيق عن عملية تخصيص   اختيار نتنفصل عملية  طوي على 
االشخاص المناسبين  إلنجاز هذه  النشاطات ، وهنا ينبغي توضيح العالقة بين التنسيق والتعاون من جانب ، والفرق بينهما من 
جانب آخر ،  فالتعاون يعني  ( العمل  سوية إلنجاز األهداف المشتركة ، ويرى االشخاص من خالل الحاالت التعاونية أن النواتج  

    ويحتوي نموذج،  Johnson, Johnson, & Holubec 1998): 1-5(   )    نافعة لهم ولآلخرين   المتحققة 

         )  Johnson and Johnson Model (1999   ( التفاعل ، تطوير المهارات الشخصية للجماعات الصغيرة      على
توجد عالقة بينهما ،  فإذا كان التعاون يعكس فقط  هتلفي الفكرة ، ولكن في الوقت نفس ، ومع أن هذين المصطلحين مخ

االتجاهات الطوعية لدى جماعة من الناس ترغب مساعدة بعضها البعض اآلخر ، فإن  التنسيق من جهة أخرى يعني   
بدون التعاون يصبح  إنجاز التنسيق   هالتنسيق أوسع في المجال ، إال أنحالة أكبر كثيرا من الرغبة في المشاركة ، ف

ستحيال ، ألن غياب التعاون قد يحول دون حدوث التنسيق  ، وفيما يأتي توضيح االختالفات الرئيسة  بين التنسيق  م
  والتعاون.. .    

  

 ) الفرق بين التنسيق والتعاون      ١٤جدول (                            

 ت    يق  التنس                         التعاون                             

يشير التعاون إلى االتجاهات الطوعية لجماعة 
من الناس ، يرغب بعضهم مساعدة البعض اآلخر  

. 
 

التنسيق عبارة واسعة وتعني ما هو أكبر بكثير من  
 .الرغبة في المشاركة بين الجماعة من الناس  

  ١   
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 ه وظيفة من وظائف اإلدارة ، إال أنليست التعاون 
 ضروري لنجاح التنسيق.   

التنسيق وظيفة من وظائف اإلدارة الرئيسة  ، ألن 
تنسيق وظائف  اإلدارة ال تستطيع العمل بنجاح بدون 

 .    االقسام المختلفة

  ٢    

تظهر الحاجة للتعاون  في  حالة  التراجع أو  
 الهيكل التنظيمي.    في  االرتباك

المهمة الرئيسة لكل منظمة هي  التقسيم والتكامل  بما 
 .    يجعل التنسيق بين النشاطات المختلفة أمر ضروري

  ٣    

المجهودات الجمعية للناس يشير التعاون إلى 
ون تحديد أي والمبنية على األساس التطوعي ، بد

عملية طوعية   ه، أن هوقت أو أي عنصر توجي
 .     وطبيعية

 همن خالل تظافر جهود اإلدارة ، أن ينجز التنسيق 
عملية مخططة ، و ال يمكن لإلدارة أن تعمل بدون 

 .التنسيق  

  ٤    

   

 .     . ه  و أنواع هالتنسيق ومساوئرابعا : مزايا 

   : ( Merits  of Co-ordination )  ١ - مزايا التنسيق 

يدرك التغييرات من ل التنسيق كمثل الجهاز العصبي ( ) ، مث   Drucker 1985: 23)تستند كل ممارسة إلى نظرية (      
من االستجابة للتغيير الخارجي ،  هالبدنية لألنسان ، ليمكنلنشاطات حولنا من خالل حواسنا ) ، يسيطر التنسيق على مختلف ا

االحتفاظ بالتجارب ويحافظ على بيئة االنسان الداخلية عن طريق التشابك بين وظائف األجهزة الداخلية لالنسان ، ويساعد على  
  ، بين األجزاء    همثلالسابقة  الرسائل  ويدير  التفكير حول ردود الفعل وتحليلها ،  أيضا على  الذاكرة ، ويساعد  في ذلك مثل 

) ، يساعد التفاعل بين العناصر من  داخل المنظمة ومن خارجها على   TutorVista 2011المختلفة من جسم االنسان ،  (
  تأثير محتمل على األداء هيكون ل يب لهذه العناصر ينبغي أنظهور التنسيق ، لذا فإن الترت

  Arnaud & Schminke 2007: 12 )   ( على أساس التعاون.     يةن المبنسيق يضع القواعد والمعايير ، فضال عن أن الت 

 ..    بما يأتي التنسيقيمكن تلخيص منافع   رهكذمن كل ماسبق             

  المشترك  الهدف  تحقيق  على  التنسيق  يساعد     )Co-ordination helps to attain common   goa    يحدد كل : (
من خالل التنسيق يمكن بلوغ   هعى جاهدا من أجل بلوغها ، إال أن، ويسه  بنفس  ه  أقسام المنظمة األهداف الخاصة ب  قسم من

 ل.    الهدف المشترك للمنظمة ، وهذا يتم باالعتماد على تكامل نشاطات االقسام المتنوعة لضمان وحدة العم

   ) أشخاص في بعض    ٥  -  ٤عدم ظهور االزدواجية في العمل ، أي ليس هناك تكرار ، عندما يشارك الفريق المكون من (
شخص ،    هفأن العمل الذي يقوم ب ه  ، وبخالف  ههم مدرك تماما للعمل الذي يقوم باألعمال ، فأن من المهم أن يكون أي من

ثانية عن طريق شخص آخر ،  وهذا دون شك يقود لالزدواجية ، مثال ( إذا تم التخطيط لمسح السوق بغياب    هربما يتم عمل
التنسيق بين القائمين بعملية المسح فأن الزبون الذي قد يكون جاهزا لالتصال بأي واحد منهم ، ربما يتصل ثانية بشخص  

 آخر من نفس الفريق  ) ، وهنا تظهر االزدواجية..    

   نها توفر شعورا باالتجاه(  إIt provides a sense of direction   (  تصور خاص   ه: كل فرد أو قسم في المنظمة لدي
حول انجاز االنشطة المختلفة ، والتنسيق وحده فقط هو الذي يوفر تصور حول االتجاه الخاص  بالفرد والمنظمة ، يتم ذلك  

 نجاز هدف مشترك.   عن طريق الربط بين جميع هذه النشاطات من أجل إ

   يعزز الكفاءة (    هأنIt promotes efficiency    وتداخل األنشطة  ،  )  : وذلك عن طريق تجنب االزدواجية في العمل
     . وأيضا من خالل توفير مجال يساعد على  االستخدام األمثل لموارد المنظمة ، وهذا يعني أن التنسيق يعزز  الكفاءة
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   )  الجيدة العالقات االنسانية  التنسيق التعاون والعمل ) : يتطلب    It promotes good human-relationsيقوي 
الجمعي بين العاملين في المنظمة . هذا يؤدي بالنتيجة  إلى عالقات إنسانية جيدة وإلى التخلص من الصراعات التي ال مبرر  

 لها ،  ومن سوء الفهم بين األفراد .  

 وفق بين أهداف الشخص وأهداف المنظمة  (  ي  ه  إنIt reconciles personal goal with the enterprise goal   
الشخصية المحددة ، غير أن أهداف الشخص وأهداف المنظمة ربما تتعارض   هل كل شخص في المنظمة وفقا ألهداف) : يعم

 .     من التعارض ، عن طريق التوافق فيما بينهماعلى المدى البعيد ، ويمكن التنسيق من عدم ظهور مثل هذه الحالة 

عملية التنسيق   ه) : غالبا ما تواج  Demerits /Problems in Co-ordination(   مساوئ ومشكالت التنسيق - 2
 مشكالت منها  ..   

   )  تعدد األنشطةMultiplicity of activities     تزداد مشكلة التنسيق مع زيادة عدد النشاطات التي  تؤديها المنظمة : (
 ..    ، كلما ازداد عدد النشاطات كلما ازدادت مشكلة التنسيق 

    ) العدد الكبير من الموظفين  Large number of employees  تكون عملية التنسيق مضمونة وسهلة في المنظمة  :  (
الصغيرة حيث ال يوجد سوى عدد قليل من العاملين ، أما في المنظمة الكبيرة حيث يعمل فيها المئات من العاملين ، فأن  

 التنسيق يثير العديد من المشكالت .   

   )  تقسيم العملDivison of work  وب الخطيرة في تقسيم فع التخصص ، إال أن العي) : يوفر تقسيم العمل دون شك منا
يتسبب في ظهور مشكالت تنسيقية بين األشخاص اللذين يؤدون عمليات مختلفة ، هذه المشكالت ال تظهر    هالعمل ،  أن

 عندما يؤدي الشخص المهمة المحددة  بمفرده.  

    )  االعتمادية المتبادلةInter-Dependence   يق ال يثير أي مشكلة في حالة قدرة الفرد ، أو  ) : من المعلوم أن التنس
الجماعة ، أو القسم على أداء العمل مستقال دون أن يتأثر في اآلخرين ، ولكن في الحياة العملية فأن نشاطات أي شخص  

، وهذا   ه) مهمت     Yإال بعد أن يؤدي العامل  (    هيستطيع أداء عمل) ال      Xتعتمد على نشاطات اآلخرين ، مثال العامل  (  
 يعني وجود اعتمادية متبادلة ، وهذه تقود إلى مشكالت التنسيق أو ضرورة التنسيق.  

  )  االفتقار للروح التعاونيةLack of co-operative spirit   أساس جيد للتنسيق ، في    ر) : التعاون بين الموظفين يوف
 روح التعاون بين العاملين ، فأن ضمان التنسيق سيؤدي بالتأكيد  إلى إثارة مشكالت ..  المنظمات التي تفتقر إلى 

     )  العوامل غير المسيطر عليهاUncontrollable factors     هناك العديد من العوامل غير المسيطر عليها مثل عدم توفر: (
الحكومية ، صعوبة التنبؤ بظروف السوق ، وغيرها ، قأنها  االئتمان ، أو المواد األولية ، أوالطاقة ، التغيير في السياسات  

     جميعا تثير مشكالت حول  القيام  بوظيفة التنسيق.  

)    ٤٣) : هناك أربعة أنواع من التنسيق كما موضحة في شكل (   :Types of Co-ordinationأنواع التنسيق(   - ٣ 
     .. 
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                                                              ) )    ٤٣شكل  

 : أنواع التنسيق  

  الداخلي  التنسيق     )Internal Co-ordination    يعني التنسيق الداخلي عملية التنسيق بين طرفين داخل المنظمة : (
 ، ويمكن أن يتم بين فروع المكاتب ، المصانع ، االقسام ، الشعب أو أي أقسام أخرى في المنظمة..    

   ) الخارجي   المنظمة والجهات  External Co-ordinationالتنسيق  بين  التنسيق  إلى  الخارجي  التنسيق  يعزى   :  (
خارجية األخرى ، قد يظهر بين المنظمة والزبائن ، أو بين المنظمة والمجهزين ، أو بين المنظمة والحكومة ، ينشأ  ال

والتقدم    ، الحكومية  النشاطات   ، للمنظمة  التنافسي  المركز  في  التغيير  منها   ، متعددة  لعوامل  نتيجة  الداخلي  التنسيق 
 مكاتب خاصة تعرف بمكاتب العالقات العامة تقوم بعملية التنسيق الخارجي.    التكنولوجي ، تنشأ الكثير من منظمات األعمال  

   )  التنسيق العموديVertical Co-ordination     ينشأ التنسيق العمودي نتيجة الروابط المتنوعة بين المستويات : (
مشرف ، أو بين  المشرف ورئيس  ، أو بين المدير وال  هقد يحصل بين المدير العام ومعاون المختلفة للوحدة التنظيمية ،  

 .     العمال ، وهكذا نزوال في السلم الوظيفي 

     ) التنسيق األفقيHorizontal Co-ordination    يعزى إلى التنسيق بين األقسام ضمن المستوى المستوى الواحد : (
في الهرم اإلداري ، تصطف بعضها إلى جانب البعض اآلخر أفقيا ، وقد تعني  أيضا ترتيبات العمل بين قسمين ، أو إدارتين  

    ..     اطاتهم بأنفسهمنش  تنسيق ، في التنسيق األفقي ال يملك األشخاص سلطة بعضهم على البعض اآلخر ، وإنما عليهم  

 ) : المبادئ المهمة للتنسيق هي كما يأتي.      Principles of Co-ordination(   مبادئ التنسيق - 3

   )  مبدأ االتصال الشخصي المباشرPrinciple of direct personal contact    يعني هذا المبدأ أن االتصال : (
هي أحسن طريقة إلعادة حل   ه سيق الفعال ، االتصاالت وجها لوجالشخصي المباشر بين العاملين ضروري إلنجاز التن 

  المشكالت.. 

  )  مبدأ البداية المبكرةPrinciple of early beginning     توفر مرحلة التخطيط الفرصة المناسبة إلجراء : (
بالتشاور مع المرؤوسين ، ما أن تتم هذه العملية فأن التنسيق يصبح   لذا ينبغي وضع األهداف وإعداد الخطط  التنسيق ، 

   جاهزا أو مهيأ للعمل. 
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    )   مبدأ المعاملة بالمثلPrinciple of reciprocity ه، علييؤثر ويتأثر باآلخرين   ه ) : عندما يعلم الشخص أن  
  من جانب واحد أو اإلجراءات أحادية الجانب ، بمثل هذه الحالة يمكن أن يكون التنسيق سهال. القيام باإلجراءات  تجنب

   )مبدأ االستمراريةPrinciple of continuity  ه، تبقى الحاجة إلي همبدأ أن التنسيق نشاط ال نهاية ل ) : ويعني هذا ال  
 ما دامت المنظمة قائمة    

   : (  Techniques of Co-ordination  ) أساليب التنسيق -    4   

   )  التوازنBalancing    ضمان كفاية أحد الجوانب في ضمان المساندة أو التوازن مع الجوانب األخرى قي القسم أو : (
لألموال ، لذا يتوجب    ، إال أنها تفتقر المنظمة ، على سبيل المثال أحد المنظمات لديها امكانات هائلة في االنتاج و التسويق  

   على اإلدارة  اتخاذ الخطوات الالزمة لزيادة مواردها المالية.. 

    )  التوقيت الزمنيTiming     يشير التوقيت الزمني  لمهمة مطابقة الجداول الزمنية لألنشطة المختلفة بما يسهم في : (
تاج  وفقا ألوامر المبيعات حتى يمكن تنفيذها في  على سبيل المثال، يجب أن تهيأ جدولة االن.   دعم وتعزيز بعضها البعض

   تأريخ وصولها  ..

   )   التكاملIntegrating    : (ه ل تحقيق هدف مشترك .  كل فرد لدييشير التكامل إلى مهمة توحيد المصالح المختلفة من أج 
مزامنة المصالح الذاتية لألفراد  هيعتمد مدى  نجاح التنسيق على  المدى الذي تتم في . أثناء العمل همصلحة شخصية في ذهن
     مع المصالح التنظيمية.  

    المبحث الثاني                                          

  ( Controlling  )   الرقابة                               

  : ( Meaning and Definitions of Controlling   )  أوال : معنى الرقابة وتعريفاتها 
تنطوي  عبارة الرقابة على عمليات الفحص ، االختبار ،  ، التحقق أو التعديل ، وتعرف بصفتها  وظيفة إدارية بأنها  ( عملية   

  لة المنظمة وأهدافها تم إنجازها بأفضل كفاءة وفاعلية ممكنة إتخاذ االجراءات  الوقائية أو التصحيحية االزمة  لضمان أن رسا
   )461    :2009    ,Robert Kreitner    هي التي تكتشف وأحيانا تتوقع االنحرافات عن المعايير المرغوبة  لناجحة  ا) ، واإلدارة

بين عملية التخطيط والرقابة،   فإذا كان التخطيط  م  ) ، وهذا  التناغ     Bin Zhao et al , 2009(     والقيام بالتعديالت المناسبة
يعني النظر إلى األمام فأن الرقابة تعني النظر إلى الخلف ، يساعد التخطيط على بلوغ االهداف  بطريقة منهجية ، أما الرقابة 

أو تتحقق فيما إذا كان األداء الفعلي مطابقا  وفقا لما مخطط ،  إنها تفحص ه من أن كل شئ تم القيام بمن ناحية أخرى فهي تض
) وحدة  منتجة خالل فترة زمنية محددة ، عن طريق وظيفة الرقابة    ١٠٠٠٠٠لألداء المتوقع ، مثال قسم اإلنتاج خطط إلنتاج   (  

  ١٠٠بة عجز في إنتاج (  يمكن التحقق فيما إذا تم إنتاج هذه الكمية من المنتجات خالل الفترة المحددة ، فإذا أظهرت نتائج الرقا
) وحدة ، يصبح من الضروري البحث عن أسباب هذا العجز ، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.  تعطي الرقابة معنى 
لوظيفة التخطيط  ، ألنها تكشف عن مدى التزام العاملين بالعمل ، وتعطي شعور بضرورة االستعجال من أجل إنجاز المهمة في  

  ه إذا لم يخطط للمهمة فإن ه بة غير ممكنة بدون التخطيط ، ألنالمحددة ،  التخطيط  يوفر األساس للرقابة ، والرقاالمدة الزمنية 
  ال معنى لها بدون التخطيط   هقابة ، وأن الرقابة في الوقت نفسيصعب رقابتها ، لذا يمكن القول أن التخطيط  عديم الفائدة بدون الر

    . 

  يحدث  شئ  كل   كان  إذا   فيما  التحقق  الرقابة  تعني) :     .Henry Fayol(  تعريف   :   تعريفات متعددة للرقابة منهاوردت         
  ومنع   تصحيحها  أجل   من  واألخطاء  الضعف  نقاط  عن  تكشف  إنها  ،  المحددة  والمبادئ  ،  تصدر  والتعليمات   ،  المعتمدة  للخطط  وفقا

  وتصحيحها  المرؤوسين أداء نشاطات قياس هي للرقابة اإلدارية الوظيفة) :  Konntz and O’Donnell(   تعريف  ، تكرارها
)     Roberts Anthony(  تعريف.   فعال  استكمالها  تم  قد  لتحقيقها  الموضوعة  والخطط  المنظمة  أهداف   أن   من  التأكد   أجل   من  ،
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 من   بفاعلية  استخدامها  تم   قد  عليها  الحصول  تم  التي  الموارد  بأن  المديرون  خاللها   من  يتأكد   التي  العملية  هي  اإلدارية  الرقابة:  
  مع   بالعالقة  المنظمة  لعمليات   الفعلية  النتائج  لقياس  مستمرة  عملية  الرقابة) :     Brech(   تعريف.   المنظمة  أهداف   إنجاز  أجل

  من   المستمر  األساس  على  الموارد  وتنظيم  وتقييم  تحديد  عملية  ببساطة  تعني   التنظيمية  الرقابة  فأن  وعليه  ،  المخططة  النتائج
 يحتاج   إنما  و   ، فقط  األداء  معايير  معرفة  إلى  المنظمة  رقابة   عملية  نجاح  أجل  من  المدير  يحتاج  ال  ،   المنظمة  اهداف  إنجاز  أجل

 أن   المديرلضمان  بها  يقوم  التي  العملية(    الضيق   بمعناها  الرقابة  تعني  ،  العاملين  مع  المعلومات  تقاسم  كيفية  معرفة   إلى  أيضا
 ويقصد  ، )   المنظمة  نشاط أو عملية ينظم شئ أي (  ألواسع  بمعناها الرقابة تعني و ،)   المنظمة خطة مع يتطابق الفعلي األداء

 أينما  العمليات  على  او   األهداف  على  أما  التعديالت  إجراء  ثم  من  و  الخطة  مقابل  األداء  مراقبة(      الكتاب  هذا  في  اإلدارية  بالرقابة
   . )     ضروريا األمر كان

دائما ، وهو اتمام  إنجاز    ةه أن أهداف الوظيفة الرقاببة متشاب) :        (   Control Objectives   ثانيا : أهداف الرقابة     
حاالت عدم التأكد  وهذا ال يتم إال من خالل فهم  الوظيفة على الرغم من المعيقات البيئية ، والتنظيمية ، والسلوكية ، فضال عن  

 ..     األهداف األساسية للرقابة الموضحة فيما يأتي

   )  الرقابة تجعل الخطط فعالةControls make plans effective    يحتاج المديرون إذا ما أرادوا النجاح : (
 .  فرق العمل.  ه، توفير التغذية المرتدة ، وتوجي إلى قياس التقدم 

    ) التنظيمية  النشاطات  تناسق  الرقابة   Controls make sure that organizational activities areتضمن 
consistent   ..تساعد السياسات واإلجراءات على ضمان تكامل الجهود : ( 

   )  الرقابة تجعل المنظمة فعالةControls make organizations effective    قابة عند رغبتها  الر ة  ) : تحتاج المنظم
 في القيام بأي عمل يسهم في تحقيق األهداف..   

    )   الرقابة تجعل المنظمة كفوءةControls make organizations efficien   ربما تعتمد الكفاءة كثيرا على الرقابة :  (
 مقارنة بأي وظيفة إدارية أخرى.  

  )  توفر الرقابة تغذية مرتدة لوضع المنظمة الحاليControls provide feedback on project  

status   التغذية  ) :  ال تقوم عملية الرقابة بقياس التقدم فحسب ، وإنما تزود المشاركين أيضا بالتغذية العكسية ، تؤثر  
 في السلوك ، فضال عن كونها عنصر رئيس في عملية الرقابة.   ية العكس

   )  تساعد الرقابة في عملية صنع القرارControls aid in decision making    هو مساعدة الرقابة    منألخير  ) : أن الغرض ا
تي  المديرين على اتخاذ القرارات األفضل ، تجعل الرقابة المديرين على علم بالمشكالت ، وتقدم لهم المعلومات الضرورية ال

يؤكد الكثير من الناس أن التغيير في طبيعة المنظمات يتطلب تغييرا في طبيعة رقاباتها اإلدارية ،    تتطلبها عملية صنع القرار.  
تسمح األشكال الجديدة من المنظمات مثل (  المنظمات ذات التنظيم الذاتي ، والفرق المدارة ذاتيا ، والمنظمات الشبكية   )  

عالم اليوم ، هذه االشكال من االتنظيمات تزرع التمكين   هيع الذي يتصف بتكيف للتغيير السرللمنظمات أن تكون أكثر استجابة و
بعض اشكال الرقابة يجب أن تكون موجودة مع وجود     التنظيم الهرمي في الماضي  ،  هملين ، أكثر  بكثير مما كان يحققبين العا

قا ، يجب أن يكون سلوك األشخاص  ، المنظمة ، وهي تحتاج إلى بعض الهدف أو الغرض ، أو ال يمكن تسميتها منظمة اطال
 وسلوك الجماعة ، وكل األداء التنظيمي متماشيا مع التركيز االستراتيجي للمنظمة     .    

ي العمل الفعلي ) : اليمكن ألي مدير معرفة االنحرافات ف    The Control Process(      ثالثا : عملية الرقابة              
  أو المستهدفة    رغوبةتقييم النشاطات الفعلية التي تم انجازها ، ومقارنتها مع المعايير الم يةلعم، ما لم يجري 
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           )55  -  34    :1982     ,K. A. Merchant    تضمن الرقابات الفعالة اتمام النشاطات بالطريقة التي تقود إلى تحقيق  ،  (
ة التي يمكن أن تحقق مساعدة لإلدارة والعاملين على انجاز أهدافهم   ة الرقابة ، ومن ثم تحديد الكيفي األهداف ، معرفة فاعلي

 )55   :1979  ,E. Flamholtz   (يق للمعلومات حول  النظام ، العملية ، الفرد أو  ، تنطوي عملية الرقابة على الجمع الدق
الجماعة ، من أجل اتخاذ القرارات الضرورية حول أي منهم ، يضع المدير نظام الرقابة الذي يتكون من الخطوات األربعة  

 الرئيسسة اآلتية ..  

   )  وضع المعايير لقياس األداءEstablish standards to measure performance   يحدد المديرون من خالل : (
النشاطات  التي ستقارن مع  األداء  العبارات اإلجرائية معايير  الشاملة أهداف األقسام بصيغة محددة،   االستراتيجية  الخطة 

 التنظيمية.  

   )  قياس األداء الفعليMeasure actual performance   ييس األداء  ) : تعد معظم المنظمات  تقارير رسمية عن مقا
التي ينبغي أن يراجعها المديرون  بانتظام ،  يجب أن تكون هذه المقاييس ذات صلة وثيقة بالمعايير المشار إليها بالخطوة 
األولى من عملية الرقابة،  مثال ، إذا كان المستهدف نمو المبيعات ، فينبغي أن تمتلك المنظمة وسائل جمع وتسجيل بيانات  

 المبيعات .  

 مقارنة    ) المعايير   يتم    Compare performance with the standardsاألداء الفعلي مع  في هذه الخطوة   :  (
مقارنة النشاطات الفعلية مع معايير األداء ، عند قراءة المدير التقارير المثبتة على الحاسوب ، او يالحظ مباشرة سير العمل 

ي يتوافق مع المعايير ، أو يزيد عليها ، أو ينقص عنها ، بصفة عامة فأن ، عندها يمكنه أن يحدد فيما إذا كان األداء الفعل
األداء للفترة المشمولة بالتقرير ، جنبا إلى جنب  مع  األداء  تقارير األداء تبسط من هذه المقارنة ، عن طريق وضع معايير 

 مرتبطة بها.  الفعلي لنفس الفترة ، عن طريق احتساب الفرق بين الكمية الفعلية والمعايير ال

   )   اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةTake corrective actions   عندما ينحرف األداء عن المعايير ، على المدير أن:  (
يحدد ما هي التغييرات  ، وأيها ضروري ، وكيف يتم  تطبيقها ، خاصة بالبيئة التي تتمركز حول االنتاجية والجودة ، يجب 

الخطوة    يمكن اتخاذ  أن يتم تمكين العمال والمديرين لتقييم عملهم ، بعد أن يحدد المقيم سبب أو أسباب االنحراف ، عندها
الرابعة ( االجراء التصحيحي ، )   يمكن تحديد الدورات األكثر فاعلية  في الئحة السياسة ،  أو يترك تقديرها ألحكام الموظفين 

 و مبادراتهم ، هذه الخطوات األربعة يجب تكرارها دوريا ، حتى يتم إنجاز األهداف التنظيمية..    
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 ) خطوات عملية الرقابة   ٤٤شكل  (                                           

) :  تأتي مدخالت عمليات كل النظم المفتوحة من البيئة المحيطة    Types of Controls(     رابعا : أنواع الرقابة 
ال باالحتفاظ بالتوازن بالنظام ، من أجل انتاج مجموعة مميزة من المخرجات ، تتصف  النظم المفتوحة  كالنظم البشرية مث

الحركي من خالل آلية التغذية العكسية الذاتية ، بالمقابل فإن النظم الصناعية المفتوحة مثل المنظمات ، ال تمتلك رقابات ذاتية  
مختلفة من  ، فهي بدال من ذللك تحتاج إلى تحكم وتعديل مستمرين للسيطرة على االنحرافات عن المعايير ، وهناك تالثة أنواع  

،  وهذا يعني   )       Robert Kreitner,    2009:    462(     متزامنة ،  والتغذية العكسية   )االمامية  ، الالرقابة هي ( التغذية  
قبل   هات المحلي يمكن أن تتركز  نشاطاتأن الرقابة يمكن أن تركز على األحداث قبل أو أثناء أو بعد العملية ، مثال تاجر السيار

وأثناء أو بعد مبيعات  السيارات الجديدة ، الفحص الدقيق للسيارة الجديدة ، واالختيار الحذر من قبل موظف المبيعات هما  
الطريقة األفضل لضمان الجودة العالية ، والمبيعات المربحة ، حتى قبل أن تتم هذه المبيعات فعال ، رصد تصرفات رجال البيع 

عدد السيارات الجديدة المباعة خالل شهر ، واالتصال هاتفيا  ، أحصاء    المبيعاترقابة أثناء أداء مهمة  ي بمثابة  مع الزبائن ، ه 
بالمشترين للتعرف عن مدى ارتياحهم  عن  معامالت البيع هي صورة الرقابة بعد البيع ، هذه األنواع من الرقابة تحددها 

 قابة  ( بالتغذية األمامية ، والرقابة المتزامنة  ، والتغذية العكسية )  وحسب ما موضح ..  رالدراسة بكل من ال

بالتغذية األمامية  (      - 1 الموجهة  : وتسمى   Feedforward controlsالرقابة  أ  )  بالرقابة األولية  الرقابة  و  أحيانا 
، تركز الرقابة الموجهة بالتغذية األمامية على البشر ،    هاالنحراف عن المعايير  ومنع حدوثالوقائية ، وهي تحاول تحديد  

  تحاول الموظفين الجدد ،والمواد ، والموارد المالية داخل المنظمة ، هذه الرقابة بمثابة أدلة يسترشد بها عند اختيار وتعيين 

أحد المنظمات على سبيل المثال تحسين اداء الموظفين ليتوافق مع المعايير المستهدفة ، عن طريق تحديد المهارات الضرورية   
التي يتطلبها تحسين األداء المتوقع ، باستخدام االختبارات و اجهزة الفحص األخرى  ، ليتسنى لها توظيف األشخاص اللذين  

 يتمتعون بمثل هذه المهارات..    

)  :وهي الرقابة المستمرة لنشاط الموظف لضمان اتساقها مع معايير     Concurrent controlالرقابة المتزامنة    (     - 2
، الغرض منها أن تحقق    هعمل الموظف وسلوك   هاء ، والقواعد واللوائح التي نوجالجودة ، تعتمد هذه الرقابة على معايير األد

لى سبيل المثال (  أن الكثير من العمليات التصنيعية تنطوي على أجهزة لقياس مطابقة نشاطات العمل النتائج المرغوبة ، ع
الفقرات المنتجة مع معايير الجودة المستهدفة ) ، يرصد الموظفون المعنيون المقاييس ، فعندما تكون نتيجة المالحظة عدم 

بأن مشكلة ما   صحيحية بأنفسهم ، أو اخبار المدير  المطابقة مع المعايير في بعض األماكن ، فأنهم يقومون باإلجراءات الت
 حدثت ..     

) : تنطوي على مراجعة المعلومات لتحديد فيماإذا كان  Feedback controlsالرقابة الموجهة بالتغذية العكسية  (      - 3
% ) للعام المقبل ، لضمان تحقيق هذا    ١٢ف المنظمة زيادة الربحية (  دالمعايير المحددة  ، افترض أن ه  األداء يتطابق مع

األساس الشهري ، ومالحظة بعد ثالثة أشهر ( إذا كانت ربحيتها قد إزدادت بنسبة  لىععلى المنظمة مراقبة ربحيتها ف داله
 .       الرقابة أنواع)  ٤٥(   الشكل . أن الخطط تجري وفقا لما هو مجدولاإلدارة   تفترض%  ) ، عندها  ٣

يجب    ) :  Characteristics of Effective Control  Systems(       خامسا : خصائص نظام الرقابة الفعال 
على إدارة أي منظمة تطوير نظام رقابة مصمم خصيصا  ألهدافها ومواردها ، نظم الرقابة الفعالة تتقاسم العديد من الخصائص 

 ..   المشتركة ، هذه الخصائص كما يأتي  

لمواقع التي اليمكن  تحدد النقاط الحدية في ا) :    A focus on critical points(   التركيز على النقاط الحاسمة أو الحدية    -  ١   
الواسعة على المنظمة ، أو المواقع التي  ال يمكن أن تتجاوز تكاليفها مبلغا محددا    هيرات ثلتأرعن الفشل الذي يقع فيها  غض النظ

  .    ، تشتمل  النقاط الحاسمة على كل مجاالت  عمليات المنظمة التي تؤثر مباشرة على نجاح عملياتها الرئيسة 
يجب أن ينسجم  عمل الرقابة    ) :  Integration into established processes(    تتكامل مع العمليات القائمة فعال    -   ٢   

     مع العمليات  التي تعمل فعال ،  وليست مع العمليات التي تتصف باالختناق، 

 ..   ابة  يزيد من قبولهم لها إشراك العاملين في تصميم الرق ) : .Acceptance by employees(    قبول العاملين  - 3
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األفق الزمني لالنجاز ،   ) :    Availability of information when needed(     توافر المعلومات عند الحاجة    - 4
الزمن المطلوب الستكمال المشروع ، التكاليف المترتبة على المشروع ، واالسبقيات المطلوبة ، يجب أن تكون واضحة 

 ..   ثيرا ما تعزى التكاليف إلى القصور في الوقت أو الفشل في هذه المعايير ، وك

كم هي كمية  (  يجيب نظام الرقابة الفعال على بعض األسئلة مثل    ) :  Economic feasibility(    الجدوى االقتصادية    - 5
لمنافع مع التكاليف  ، باختصار فأن مقارنة ا)  التكاليف ؟ ، ما الذي يمكن توفيره ؟ ، أو ما هو العائد على االستثمار ؟  

 ..   يضمن أن منافع الرقابة تفوق تكاليفها 

 .يوفر نظام الرقابة الفعال معلومات واقعية ، مفيدة ، موثوق بها ، صادقة ، ومتجانسة  ) : Accuracy(   الدقة   - 6

 ..   الرقابة يجب أن تكون بسيطة وسهلة الفهم   ) :  Comprehensibility(   الشمولية   - 7

  ) :   MERITS & DEMERITS(   مزايا الرقابة ومساوئها : سادسا   
   : Merits/ Benefits/Importance of Control :  (المنافع واألهمية ) ١ - مزايا الرقابة            

(ensures attainment of enterprise    objectives  )  أنها تضمن بلوغ أهداف المنظمة  

 بينما يساعد التخطيط على منهجية العمل ، فأن الرقابة تساعد على  التحقق  فيما إذا كانت نتيجة العمل قد تحققت فعال.     :   

  )    أنها تسلط  الضوء على جودة الخططIt highlights the quality of plans    تكشف الرقابة عن الجوانب : (
جابية والسلبية لخطط المنظمة المختلفة ، إذا ظهر أي خلل في الخطط ، عندها تتخذ اجراءات التصحيح  ، اى تحسين اإلي

 جودة الخطط ،    

  الناجح للخطط     يذالتنفانها تضمن)  (  It ensures successful implementation of  plans  

: أن الرقابة هي الوحيدة التي تضمن فيما إذا كان تنفيذ الخطط  يجري بالشكل الصحيح  ، وتشير أيضا إلى االختناق عند تنفيذ  
 الخطط  ، وتفترح التدابير العالجية ،  

     )   أنها تضمن أن الموظفين ملتزمين بالعملIt ensures that employees work with commitment    :  (
الموظفون إلى الرقابة  في كل المستويات ،  ألداء  واجباتهم وفقا لما هو مخطط ، وذلك من أجل بلوغ األهدف  يحتاج   

 المحددة ضمن الوقت المقرر ، وقي حال عدم وجود الرقابة فأن هذه العملية تميل نحو التباظؤ .   

   مجاال للتفويض    أنها توفر  )It provides scope for delegation   كل قسم من أقسام المنظمة ، تخضع   ) : في
عملية  بلوغ األهداف المحددة إلى  نظرة مركزة من وظيفة الرقابة  ، من أجل تحقيق األهداف المحددة على رئيس القسم 

حة معينة  أن يعين العمل للمرؤوسين ، وأن يمنحهم أيضا السلطة التي يتطلبها تنفيذ هذه المهمات ، لذا توفر الرقابة فس
 ..    تفويض السلطة للمرؤوسين هاخاللع المشرف من يستطي

   )   أنها تسهل من عملية التنسيقIt facilitates co-ordination   يتبادل عمل كل موظف أو عامل في المنظمة :  (
التأثير مع اآلخرين ، وهذا دون شك يحتاج إلى تنسيق الجهود ، تتطلب الرقابة من العاملين جميعا تكامل جهودهم  والعمل 

 بصيغة الفريق الواحد من أجل تحقيق األهداف المحددة .  

   )   أنها تعزز الكفاءةIt promotes efficiency    : (    عن طريق تثبيت األفق الزمني إلنجاز األهداف المحددة ، ألن
الرقابة تضمن أن موارد المنظمة  من ( الموارد البشرية ، المكائن ، المواد ، واألموال)  قد تم استخدامها استخداما أمثل 

 ، وهذه تقود نحو ارتفاع كفاءة المنظمة.    

    ) :  Problems in Control (Demerits(    رض الرقابةالمساوئ أو الصعوبات التي تعت - ٢ 

      الواقعية المشكالت المترتبة على وضع المعايير    ( Problem in setting a realistic standard   ) 



   
   
   

209  
  

 مهمة : يشكل تأسيس معايير األداء أو األهداف المحددة نقطة البدء لنشاط الرقابة ، و لكن تحديد أهداف واقعية هي األخرى 

    ) االفتقار إلى نظام جيد للمعلومات:  (  Lack of good system of communication )    تولد مشكلة للمدير ، العديد
ضعها باالعتبار قبل تثبيت الهدف ، إذا كان الهدف المحدد غير معقول ، أو غير واقعي  من العوامل الداخلية والخارجية يجب و

 ..  ه  عندها ال يستطيع العاملون تحقيق
   )  المقاومة من قبل العاملينResistance from employees     عموما  هناك مقاومة ألي نوع من  نظم الرقابة في : (

المعقولة حسب ادعائهم  ، ومن التقييم حسب المنسوبية  مكان العمل ، غالبا ما يشتكي العامل ، ومن ون من األهداف غير 
نظام االتصاالت الجيد يمكن أن يعرقل عملية الرقابة ، تحتاج العمليات المتعلقة بالمعايير ،    ، ذلك ه  االفتقار للسلطة ، وما شاب 

و األداء الواقعي ، واإلجراءات التصحيحية ، إلى أن تنتقل في اللحظة المناسبة ، أي فشل في عمل مثل هذه سيؤدي إلى ظهور 
 .   صعوبات تعترض عمل نظام الرقابة

   )    درجة التغييرDegree of change    ، على سبيل المثال (  )  : أي نظام رقابة يمكن أن يتعامل مع التغيير بحجم معين
التعامل مع انقطاع الطاقة يتم عن طريق  نصب مولد للطاقة  في المصنع ) ، ولكن إذا فشل المولد الكهربائي في استمرارية  

 ..    عن حل المشكلة توليد الطاقة الكهربائية ، عندها يصبح مدير المصنع عاجزا

  )   المشكلة في وضع المعايير الوصفيةProblem in setting qualitative standards: (   المعايير أما أن تكون كمية
من الصعوبة وضع معايير  كمية   هلالنتاج ، أو المبيعات ، إال أن  أو وصفية ، المعايير الكمية ( الرقمية  ) يمكن تثبيتها بسهولة

 ..   ، ألنها تقاس وصفيا أكثر من قياسها كمياالوصفية  المتغيراتيفي ، مستوى تحفيز الموظفين ، وغير ذلك من للرضا الوظ

   )  التأخير في  اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةDelay in taking corrective action    أي تأخير في اتخاذ اإلجراءات : (
 التصحيحية سيتسبب  في تفاقم  المشكلة بدال من حلها ، ربما يعود التأخير إلى أسباب إجرائية أو أسباب أخرى..    

 المديرين بكمية )  :  تزود  تقنيات الرقابة   Control Techniquesسابعا:   تقنيات الرقابة    (  

المعلومات التي تتطلبها عملية مراقبة وقياس األداء  ، يجب أن تتالءم المعلومات المترشحة من نظم الرقابة المختلفة مع   ونوعية  
مستويات اإلدارة المحددة ، سواءا كانت قسم ،وحدة ، أو عملية ، لضمان الحصول على معلومات تامة ومتجانسة ، غالبا ما 

المشروع بصفة عامة ، كل منطقة    اريرقوتة ، تقارير عن مركز المنظمة ،  مثل التقارير الماليتستخدم المنظمة الوئائق المعيارية  
     في المنظمة تستخدم تقنيات الرقابة الخاصة بها ، وكما موضح ..

) : بعد أن تضع المنظمة االستراتيجيات التي تمكن من تحقيق األهداف ،   Financial controls(    الرقابة المالية  - 1
تخصص األموال للموارد والعمل  الضروريان ، عندما تصرف األموال تعدل البيانات لتعكس كمية األموال المصروفة ، والكيفية 

البيانات ال الحصول عليها ، تستخدم اإلدارة هذه  بها الصرف ،  ومن أين تم  ، أو الميزانية التي تم  الدخل  مالية مثل بيان 
 العمومية ، لمراقبة التقدم في البرامج والخطط ..    

   )   البيانات الماليةFinancial statements    مراقبة الموارد والنشاطات  ) : تزود اإلدارة بالمعلومات التي تمكن اإلدارة من
 المالية،    

 ) تعرض نتائج النفقات ، والربح أو الخسارة ،      income statementبيانات الدخل   (     --        

) : تعرض مستحقات المنظمة (  الموجودات ) في فترة زمنية محددة ، وإلى     balance sheetالميزانية العمومية (          --       
 ) .    equity)  ، أو من استثمار المالكين في األسهم   (   liabilitiesأي مدى تم تمويل هذه الموجودات من الخصوم (   

    )  التدقيق الماليFinancial audits    أو التحقق الرسمي ، وتجري بصورة منتظمة لضمان أن الممارسات المالية : (
جراء التدقيق داخليا ، تتبع  اإلجراءات ، والسياسات ، والقوانين ، والتوجهات األخالقية التي تالقي قبوال عاما . يمكن إ

 وخارجيا..  
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    )  تحليل النسب الماليةFinancial ratio analysis   البيانات ة  القة بين أرقام محددة على  الئح ) : فحص الع
 المالية ، والمساعدة في تفسير أهمية هذه األرقام ،   

 .    ) : تقيس قدرة المنظمة على تحقيق النقد Liquidity ratiosنسب السيولة   (   ---            

 .    )  : تقيس قدرة المنظمة على جني األرباح  Profitability ratiosنسب الربحية  (   ---            

 ) : قياس قدرة المنظمة على سداد ديونها ..    Debt ratios   نسب المديونية(     ---        

 ) : قياس كفاءة عمليات المنظمة واستخدامها للموجودات.    Activity ratiosنسب النشاط   (   ----        

   )    مراكز المسئولية الماليةfinancial responsibility      وهي مراكز لقياس التقدم في الوحدات التنظيمية باتجاه : (
مراكز ( األرباح    اف المالية الواقعة ضمن نطاق تأثيرها ، أهداف ومسئوليات اإلدارة ربما تركز على كل من وحدات  أو األهد

 يف ، العوائد ، أو االستثمار. )     ، التكال

أي (    بالغ المتوقع أن تنفقها المنظمة  ) : تصور الموازنة كمية الم  Budget controlsرقابة الموازنة  التخطيطية (     - 2
المصروفات  ) ، والمبالغ التي تكسبها خالل فترة زمنية محددة ( العوائد  ) ، كميات المبالغ تصنف حسب نوع نشاطات  

، الموازنات ال تساعد اإلدارة فقط على تخطيط أوموالها    أو الحساب ، مثال كلفة الهاتف أو مبيعات النشرات المصورة  األعمال  
ع نفقاتها الكلية ، تعني الموازنة في الواقع أداة تخطيطية ، وآلية رقابية ، تتباين عملية تطوير  ، وإنما تساعدها أيضا على تتب

الموازنة بين المنظمات طبقا لمن يقوم بإعداد الموازنة ، والكيفية التي تتوزع على أساسها الموارد المالية ، بعض طرائق  
 إعداد الموازنات تتم حسب اآلتي..    

   )   الموازنة من أعلى إلى أسفلTop-down budgeting     .يقوم المدير بإعداد الميزانية ثم يرسلها إلى المرؤوسين : ( 

   )  الموازنة من أسفل إلى أعلىBottom-up budgeting      األرقام تأتي من المستويات الدنيا وتعدل وتنسق وفقا : (
 لمسارها التصاعدي في التسلسل الهرمي..    

   )  الموازنة الصفريةZero-based budgeting      تقوم اإلدارة بإعداد كل موازنة جديدة عن طريق تعديل التخصيص : (
 المتوقع  لها وفقا لإلسهام في اهداف  االقسام أو األهداف التنظيمية  .   

   )   الموازنة المرنةFlexible budgeting  مرنة ، والتي توضع   ات  ) : عند إعداد أي ميزانية يجب أن تتضمن موازن
 من أجل أن تلبي أو تفوق المعايير التي وضعت من أجل المقارنة مع النفقات .    

) : تساعد الرقابة التسويقية على مراقبة التقدم باتجاه أهداف رضا     Marketing controls(     الرقابة التسويقية  - 3
ما يأتي بعض الرقابات المستخدمة في تقييم الوظائف التسويقية   ي ف الخدمات ، االسعار ، والتسليم ، الزبون عن المنتجات ، 

 للمنظمة.    

   )   بحوث السوقMarket research    وتعني جمع البيانات من أجل تقدير حاجات الزبون ، المعلومات مهمة جدا : (
لنجاح المنظمة ، تعكس استمرارية بحوث السوق مدى نجاح المنظمة في تلبية توقعات الزبون ، وتساعد في توقع احتياجات  

 الزبون ، فضال عن مساعدتها في تحديد المنافسين.   

  )   اختبار التسويقTest marketing   ويعني أخذ مجال صغير لتسويق المنتجات ، لتقدير مدى قبول الزبون عن : (
منتجات المنظمة ، باستخدام المسح ، وجماعات التركيز ، يذهب اختبار السوق إلى ما هو أبعد من تحديد المتطلبات العامة ،  

 الشراء.   ارات ويحاول معرفة التأثير الفعلي لقر

 حصاءات التسويق   (   اMarketing statistics   قياس األداء عن طريق تجميع البيانات وتحليل النتائج ، في معظم : (
الحاالت تحتاج اإلدارة إلى المهارات في برنامج لوحة بيانات الحاسوب ، تنظر اإلدارة  إلى نسب التسويق التي تقيس الربحية  

ص المبيعات ، التي تقيس التقدم نحو أهداف المبيعات ، وتساعد في رقابة  ، والنشاط ،  وحصص السوق ، فضال عن حص
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إال في حالة األزمة   .   المخزون  . لألسف ، فأن جدولة تقييم منتظم لبرنامج تسويق المنظمة ، هو أسهل من أن يوصى  بتنفيذه
فاحصة على برنامجها التسويقي ، ومع ذلك  ، مثل زيادة المنافسة أو انخفاض المبيعات، فأنها تجبر المنظمة ألن  تلقي نظرة  

     . ، فأن التقييمات  أألكثر انتظاما تساعد في تقليل عدد المشكالت التسويقية  

) : تساعد رقابة الموارد البشرية اإلدارة على انتظام    Human resource controls(       البشرية   الموارد   رقابة   - 4
تساعد الرقابة  اإلدارة  باالعتماد على     ،ن الحاليين ، وأداءهم اليومي  جودة العاملين الجدد ، فضال عن مراقبة تطور العاملي

باتجاه الرقابة على سلوك العاملين في الم أداء    هاعد على توجي نظمة  ، ويمكن أن تساألساس اليومي  على قطع شوطا 
العاملين مباشرة نحو األهداف ، عن طريق التأكد من أن هذه األهداف واضحة ومفهومة ، ويمكن لإلدارة أيضا أن تضع  

توجي  السياسات على  تساعد  التي  لتطوير    هواإلجراءات  الماضية  التجارب  من  االستفادة  يمكن  وأخيرا   ، العمال  عمل 
األنواع المشتركة من الرقابة تشتمل على ( تقويم األداء    ،   سات ، واالجراءات المستقبلية لسيااالستراتيجيات  ، واالهداف ، وا

، البرامج المتخصصة ، المالحظات ، تقييمات التدريب والتطوير ) ، ألن جودة العاملين في الشركة تحدد إلى درجة كبيرة  
 الفاعلية الشاملة للمنظمة ، رقابة هذه المنطقة مهم جدا.    

5 -     ) والمعلومات   الحاسوب  أجهزة  تمتلك كل :    )  Computers and information controlsرقابة 
الحاسوب المنظمات معلومات سرية  وحساسة ، ال ترغب في أن تكون معروفة للجميع ، التحكم في الوصول لقاعدة بيانات  

ع وخزن المعلومات ألغراض رقابية ،  تجري في هو المفتاح لهذه الحالة ، يجري على نحو متزايد استخدام الحواسيب لجم
الكثير من المنظمات رقابة خاصة على كل الموظفين اللذين يستخدمون الحاسوب لقياس أداء الموظف ، ويشكك البعض في   

ية ،  جدوى استخدام رقابة الحاسوب ، وعلى اإلدارة أن  تجري بدقة حساب المنافع والتكاليف لكل من الموارد البشرية والمال
قبل االستثمار في تنفيذ تقنيات الرقابة المحوسبة ، وتوفر أيضا نظم الحاسبات والمعلومات منافع هائلة ، مثل تحسين االنتاجية 

 ، وإدارة المعلومات ، ومع هذا فأن هناك محددات على استخدام تكنولوجيا المعلومات ، منها..   

      )  محددات األداءPerformance limitations      اإلدارية تنطوي على امكانية مات  والمعل) : على الرغم من أن نظم
المعلومات وإيصالها على  الحصول    فيالطويل  زيادة األداء الشامل ، ألنها تستخدم تكنولوجيا نظم المعلومات في اختزال  الوقت  

اصحاب الخبرة ، فضال عن كون نظم المعلومات المحوسبة  يمتلكها  التيوربما يترتب على ذلك خسارة المعلومات   للعاملين ، 
، ربما يكون مع المعدات الحالية أكثر صعوبة مما متوقع  ، و بالنتيجة فأن   همكلفة وصعبة التطوير ، بعد شراء النظام وتنسيق

، ونظام   هواستخداماتبغض النظر عن األضرار التي يتعرض لها أداء النظام   هاإلدارة قد تستقطع بعض أركان النظام ، أو تثبت
   .  يترتب على ذلك من تكاليف التوقف المعلومات كغيره من المعدات االلكترونية المعقدة ال يعمل كل الوقت  ، وما 

 

 )   المحددات السلوكيةBehavioral limitations    تتيح تكنولوجيا المعلومات لإلدارة الوصول إلى المعلومات أكثر : (
من أي وقت مضى ، ولكن الكثير من المعلومات يمكن أن تربك الموظفين ، وتسبب االجهاد ، والبطأ في اتخاذ القرارات ، 

   ذا فأن إدارة جودة وكمية المعلومات المتاحة مهمة في تجنب الحمل الزائد للمعلومات.. وهك

   )  المخاطر الصحيةHealth risks    احتمالية ظهور مشكالت صحية خطيرة ترتبط باستخدام الحاسوب ، وتقنيات : (
لوحة   المعلومات األخرى ، مثال آالم الرسغ واضطراب اليدين والمعصمين  نتيجة الحركات المتكررة ( مثل الحركات على

(  ، إذا    المفاتيح  فيما  الفعال يحدد  النظام  فأن   ، المستخدمة  الرقابة  النظر عن  المختلفة من  بغض  العاملين واألجزاء  كان 
      المنظمة تستهدف في وقت واحد تحقيق األهداف التنظيمية. 

 للرقابة  ..    ) والكمية الوصفية ( األساليب النوعيةسابعا :      

الطريقة الرقابية التي  تتم الرقابة بأسلوبين هما ( االسلوب النوعي ، واالسلوب الكمي)  ، ويقصد باالسلوب النوعي (          
أكثر من كونها رقمية ) ، تعرف االساليب الكمية    كتابية  وتقدر نتيجة تقييم األداء     تعتمد على االحكام البشرية حول األداء ، 

 لى المقاييس الرقمية لألداء، )   ع المبنية للرقابة بأنها (  طريقة الرقابة 
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 ) األساليب النوعية للرقابة    ١٥جدول (                     
 ا              االساليب الكمية                                                                     

   

 االسلوب             التعريف                  االشكال ارئيسة           

التحقق من  السجالت المالية عن    تتم اإلدارة عن طريق الوكاالت الخارجية   
 طريق االشخاص أو الوكاالت الخارجية.    

 التدقيق الخارجي    

التوسع في المجال متضمنا تقييم نظام   
 الرقابة   

التحقق من  السجالت المالية عن   
    طريق  الجماعة الداخلية أو االشخاص

 التدقيق الداخلي    

فحص مدى واسع من الممارسات اإلدارية  
 ، والسياسات ، واالجراءات   

استخدام اساليب التدقيق لتقييم الكفاءة  
 الكلية لإلدارة    

 تدقيق اإلدارة     

مالحظات اإلدارة حول كيفية التنفيذ الجيد   الجزء الطبيعي من وظيفة المدير   
 للخطط  

   
 المالحظة الشخصية     

تأشير مجاالت الخلل ، ومجاالت  
ءات التصحيحية ، تشترك اإلدارة  االجرا

 اعضاء الجماعة في حل المشكلة   و

  الطرائق والنظم الرسمية لقياس
 وتقييم ومراجعة أداء الموظفين   

 تقييم األداء     

   
   
   

   
   

 )  األساليب الكمية للرقابة    ١٦جدول  (                          

           

 االسلوب            التعريف             االشكال الرئيسة                 

العالقة بين كمية   مخطط بياني يصف يصف التقدم في المشروع        
التقدم   ويقيس االنجاز ووقت االنجاز 

 الفعلي لعمل المشروع    

 مخطط جانت      

طريقة لجدولة النشاطات واألحداث   مقاييس جودة استجابة  المشروع للجدولة   
 تستخدم التخمين الزمني   

  (  PERT )   بيرت 

قياس أداء المنظمة وتقديم  
 أساس لالجراءات التصحيحية   

ليف الثابتة إلى السعر مطروحا  نسبة التكا
 التكاليف المتغيرة     ه من

 تحليل التعادل    

ض العالي  فتجنب الزيادة العالية أو الخ
 في المخزون   

مستوى المخزون الذي يخفض  الطلب   
 واالحتفاظ بالمخزون إلى أدنى حد ممكن   

كمية الطلبية االقتصادية       
 )EOQ    ( 

تأسيس التكاليف المعيارية للمواد ، والعمل  
من ثم قياس االنحراف عن  و ، واإلدارة ، 
 .      هذه التكاليف

 تحليل التباين      أداة الرقابة الرئيسة للتصنيع   
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 ..   األسئلة     

 .   اختار الجواب الصحيح لكل سؤال من األسئلة اآلتية : اوال    

 ) .     -  -------------( تنجز األهداف الشاملة للمشروع من خالل    - 1

 )   المنظمة  ،  التوظيف  ، التنسيق ،  القيادة (            

 .   يوجد هناك تنسيق )   - --------- (  ما دام هناك    - 2

 (تعدد االنشطة ، عدم تعاون ، التخطيط والتنفيذ ، االعتمادية المتبادلة) 

 .   تقود إلى مشكالت التنسيق   )   -  -------------- (     - 3

 االعتمادية المتبادلة ، التكامل )  ( التعاون ، التخصص وتقسيم العمل ،

 ) .   معنى    ه، مفيد ، غير مفيد ، ل هال معنى ل( :  التخطيط بدون الرقابة    - 4

 .   توفر أساس للرقابة   )  -  ----------(     - 5

 )  .   ،  التنظيم   هالتخطيط ، التنسيق ، التوجي(           

اإلدارة العليا ، اإلدارة الوسطى ، اإلدارة الدنيا ، كل                                   (  :في مستوى  الرقابةتنفذ وظيفة    - 6

 ) .   المستويات  

 ...   أي من كل ثالثة من اآلتي تشكل أساس للرقابة   - 7

   الوقاية  ،  التشخيص  ، العالجية  . 

   التغذية األمامية ، تحت الصنع ،  التشخيص  . 

  الوقابة ، التغذية العكسية  ، التغذية األمامية  . 

  التغذية األمامية  ، التزامنية  ،  التغذية العكسية  . 

 ..   تقويم األداء جزء من الرقابة     -  ٨

   المحاسبية  . 

    الموارد البشرية   . 

  المخزون   

  المالية   . 
           
                                          غير     -   ٤  االعتمادية المتبادلة ،     -   ٣  التخطيط والتنفيذ ،     -    ٢التنسيق ،     -    ١: (   األجوبة   

التزامنية ، التغذية العكسية     ،    التغذية األمامية    -  ٧كل المستويات ،    -  ٦التخطيط ،    -    ٥،      مفيد
 ) .    وارد البشرية الم - ٨،   

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

 ثانيا : أجب بكلمة واحدة أو كلمتين عما يأتي ..    
 من هو الذي يؤدي مهمة التنسيق  ؟    - 1

 ماهي الوظيفة التي تحقق الربط بين النشاطات المتنوعة للمشروع ؟     - 2

 ما هي الوظيفة التي تعطي معنى لوظيفة التخطيط  ؟      - 3

 ما هي العوامل التي ينبغي مراعاتها قبل تثبيت المستهدفات ؟    - 4
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 ؟    ما هي الخطوة األولى في عملية الرقابة - 5

 كيف يجب أن يتم تنفيذ القياس ؟     - 6

    تأسيس    -   ٥الداخلية والخارجية ،    -  ٤الرقابة ،     -  ٣التنسيق ،     -  ٢مدير القسم  ،     -  ١األجوبة :  (        
   بالعبارات الكمية  )  ..   - ٦المعايير ، 

 ..       أجب عن األسئلة اآلتية:   ثالثا 

 إشرح خصائص التنسيق  ؟      - 1

 ما هي أنواع التنسيق ؟      - 2

 ما هي خصائص وظيفة الرقابة ؟       - 3

 صف الخطوات التي تحتويها عملية الرقابة ؟      - 4
   

 أجب بالتفصيل عما يأتي...    رابعا:    

 بين محاسن ومساوئ وظيفة التنسيق  ؟     - 1

 عملية التنسيق  ؟    ليباواسفسر مبادئ    - 2

 بين محاسن ومساوئ وظيفة الرقابة  ؟      - 3
  - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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