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كان ومازال علم اإلدارة ال يستغنى عنه منذ أن بدأ الناس يدركون بأهمية تكوين الجماعات لتحقيق 

 أهداف لم يكن بمقدورهم تحقيقها فرادى، لضمان تنسيق جهودهم وتوجيهها نحو األهداف املرغوبة.

ونظرا لتزايد اعتماد املجتمع في حياته على الجهود الجماعية، وبخاصة بعد أن أصبح حجم الجماعات 

في منظمات األعمال يكبر، اكتسبت أعمال املديرين وأنشطتهم أهمية خاصة، من منطلق أن العملية اإلدارية 

: (Peter Drucker)ريكر هي ذات طابع اجتماعي وإنساني من جهة، واقتصادي من جهة أخرى، فيقول بيتر د

 اإلدارة عبارة عن عضو اقتصادي في مجتمع صناعي. 

ومن هذا املنطلق وغيره أصبحت اإلدارة لها أهميتها للفرد يحتاجها لرعاية شؤون أسرته وتحتاجها 

املنشأة لتدبير احتياجاتها من األموال، فاملديرين يؤثرون على جميع أوجه منظماتنا الحديثة، حيث نجدهم 

 املصانع يديرون عمليات إنتاج املالبس واملواد الغذائية والسيارات وغيرها. في

في حين أن مديري املبيعات يشرفون على رجال البيع الذين يقومون بتسويق السلع، أما مديروا األفراد 

منظمة لفيقومون بتزويد منظماتهم بالقوى العاملة املاهرة واملنتجة. إذن اإلدارة عملية جوهرية بالنسبة ل

سواء كانت صغيرة أو كبيرة وسواء كانت مؤسسات تجارية أو صناعية، مدرسة أو جامعة، مستشفى أو 

جمعية خيرية أو تعاونية، فاإلدارة تطبق في جميع مجاالت وأوجه النشاط اإلنساني، وقد وصفها علماء 

اصر امللموسة إلى جانب العناإلدارة مثل هربرت سايمون وغيره بأنها تعتبر عنصرا من عناصر اإلنتاج غير 

 األخرى وهي املوارد البشرية، املواد الخام، ووسائل اإلنتاج ورأس املال. 

  ث فصول:ثال  والتسيير فيتتطرق هذه املطبوعة الى مختلف املفاهيم النظرية املتعلقة باإلدارة 

هوم حول مفالطالب معارف علمية  والتسيير وفيه يكتسبحيث جاء الفصل األول كمدخل لإلدارة 

األخرى باإلضافة الى تعرفه على مختلف املهام املنوطة باإلدارة  وخصائصها وعالقتها بالعلومعلم اإلدارة 

 املفاهيم النظرية. واملدير وغيرها من

وجيه والذي والتنظيم والتالتخطيط  والتسيير والتي هيبينما يتطرق الفصل الثاني الوظائف اإلدارة 

 .والرقابة، ز واالتصالوالتحفيالقيادة  يتضمن

تقليدية من املدارس ال وأماكن ظهورها تالثالث الى مدارس التسيير على اختالف فترا ويتطرق الفصل

 .واملدارس الحديثة والعالقات اإلنسانية
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I. املفهوم العام لإلدارة 

تتعدد املسميات التي تطلق على العصر الذي نعيش فيه، فمن تسميته بعصر الفضاء، إلى عصر املعلوماتية 

ة. والتكنولوجيا، وما إلى ذلك من مسميات مختلفوالسرعة، إلى عصر االتصاالت وثورتها، إلى عصر التغير السريع 

وإذا أنعمنا النظر لوجدنا بأنه من األجدر واألصوب من ذلك كله أن يسمى هذا العصر بعصر اإلدارة، فاإلدارة في 

تقف بقوة وراء كل نجاح يحققه أي نشاط أو اكتشاف أو خدمة أو إنتاج، وهي التي تفسر تقدم أو تخلف أي 

 مسؤولة عن فشل أي منها.مجتمع كان، وهي 

والتي (Administrate)إذا تتبعنا كلمة إدارة ونشأتها نجد أن هذه الكلمة قد اشتقت من الكلمة الالتينية و 

والتي تعني السيد ومعها  (Manus)هو  (Management). واألصل الالتيني للفظ (To Serve)تعني تقديم خدمة 

 1588في  (Manager)و 1561للغة االنجليزية ظهر أوال في با (Manage)القوة أو حق الفصل، أو اللفظ 

(Management)  1املمتلكات . وارتبط جميعها باألرض و 1589في 

"إن فن اإلدارة هو املعرفة الصحيحة ملا  1903ويقول )فريدريك تايلور( في كتابة إدارة الورشة الصادرة عام 

 أرخصها . بعمله بأحسن طريقة وتريد من الرجال عمله، ثم التأكد من أنهم يقومون 

ويعرف )هنري فايول( اإلدارة في كتابة "اإلدارة العامة والصناعية" بقوله: يقصد باإلدارة التنبؤ والتخطيط 

 والتنظيم وإصدار األمر والتنسيق والرقابة ". 

ي العوامل التويقول )ديموك( إن اإلدارة :"هي معرفة إلى أين أنت ذاهب واملصاعب التي يجب أن تتجنبها و 

يجب أن تتعامل معها وكيف تتصرف بقيادة باخرتك وبمعاملة مالحيك بكفاءة وبدون ضياع في أثناء عملية 

 الوصول إلى هناك " .

 ويعرفها )كونتز( و)اودانول( بأنها:"وظيفة تنفيذ األشياء عن طريق األشخاص ومعهم" .

 من الناس نحو تحقيق هدف مشترك" . وعرفها )دونالد( بأنها :"فن قيادة وتوجيه أنشطة جماعة

 ويعرفها )برناند( في كتابه أعمال املدير بأنها :"ما يقوم به املدير من أعمال أثناء تأديته لوظيفته ".

" في اللغة العربية بعدة طرق، وليعني: مدير/ مديرة، دائرة، فعاالت Managementونستخدم مصطلح "اإلدارة 

 2ووظائف إدارية، جهاز إداري، علم تخصص اإلدارة .

 

                                                           
 لمزيد من المعلومات حول مفهوم وتطور التسيير، انظر: 1 

- Pierre G. Bergeron Avec la collaboration de Pierre Lauzon et Suzie Marquis.  «  LA GESTION  MODERNE, Une vision globale et intégrée ». Québec ; 

CHENELIERE EDUCATION ; 2004. Pp 6-70. 

 .22-21ص ص  .2012األردن، دار اليازور العلمية للنشر والتوزيع، . مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشرينزكريا الدوري وآخرون.  2 
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إن هذه التعاريف لكلمة إدارة توصلنا إلى املفهوم األكثر شمولية لإلدارة كعملية و/ أو نشاط 

(Management as A Process and /or Achivity) نظريات اإلدارية الحديثة، خاصة ما قدمته كما وضحتها ال

 . System and ContingencyTheoryمدرسة النظم والنظرية املوقفية 

ان هذا املدخل لتعريف اإلدارة يعودنا للمفهوم األكثر شمولية لإلدارة: )علمية، اقتصادية، اجتماعية، 

 شاملة، مستمرة، رشيد وهادفة(. 

اإلدارة كعلم له مبادئ وأسس وقواعد علمية فهي علم حديث النشأة يؤرخ له مع أواخر القرن التاسع ان 

( في كتابه "اإلدارة العامة والصناعية" على أن Henri Fayolعشر وبدايات القرن العشرين، فقد أكد هنري فايول )

اني ، وأكد هارنجتون ايميرسون هناك مبادئ إدارية عامة يمكن تطبيقها على كافة أشكال النشاط اإلنس

(Harrington Emerson على عدة مفاهيم وأسس، منها الكفاية اإلنتاجية كأساس لتقدير األجور، واملبادئ التي )

( أبو اإلدارة Frederick W.Taylorتحدد الكفاية، وأسس اختيار العاملين بأسلوب علمي، أما فردريك تايلور )

تماد نظام األجور القائم على عدد الوحدات املنتجة وعلى املبادئ التي تحكم اإلدارة العلمية فقد أكد على ضرورة اع

 Frankجلبريث ) م. وكذلك فقد حاول فرانك1911، 1906، 1903، 1895العلمية في كتاباته املتعددة سنة 

Gilbreth م. 1911و 1908( الوصول إلى أفضل طريقة ألداء العمل عن طريق دراسات الزمن والحركة وذلك سنة

م، وحول القيادة 1910بدراسات حول العمل واألجور واألرباح سنة ( Henry L-Gantوكذلك فقد قام هنري جانت )

، حيث أكد العالقة بين اإلدارة والعمال وتأثير الظروف 1919م، وتنظيم العمل سنة 1916الصناعية سنة 

 كر اإلداري في تعريفهم لإلدارة ، حيث عرفها فردريكالنفسية الجيدة للعاملين على اإلنتاج، وقد اختلف رجال الف

تايلور بأنها "املعرفة الصحيحة ملا يراد أن يقوم به األفراد، ثم التأكد من أنهم يفعلون ذلك بأحسن طريقة وأرخص 

رى يالتكاليف". كما عرفها هنري فايول بأنها "الجهة التي تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب". كما 

بأن اإلدارة هي "الوظيفة التي تتعلق بتحديد سياسات املشروع، والتنسيق بين التمويل  (Sheldonشيلدون )

( أن فن Whiteواإلنتاج والتوزيع، وإقرار الهيكل التنظيمي، والرقابة النهائية على أعمال التنفيذ". ويرى هوايت )

ص النجاز عملية محددة أو تحقيق هدف معلوم. كما اإلدارة ينحصر في توجيه وتنسيق ورقابة عدد من األشخا

( اإلدارة بأنها "الشرارة الحيوية التي تنشط وتوجه وتراقب الخطة واإلجراءات عند املنشأة". Mooneyعرف موني )

بأنها "القوة املفكرة التي تحلل وتصف وتخطط وتحفز وتقيم وتراقب االستخدام األمثل ( Golferكما عرفها جلوفر )

إلدارة نجد ان ا وفي ضوء التعريفات السابقة  1رد البشرية واملادية الالزمة لتحقيق هدف محدد ومعروف".للموا

عملية استغالل املوارد املتاحة عن طريق تنظيم الجهود الجماعية وتنسيقها بشكل يحقق األهداف بأنها "

                                                           
 .41-23. ص ص 2006عمان ، الطبعة الثالثة، -. األردن. مبادئ االدارة )النظريات والعمليات والوظائف(محمد قاسم القريوتي 1 
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اء في تحسين حياة اإلنسان سو  املحددة بكفاية وفعالية، وبوسائل إنسانية وضمن املشروعية، وبما يساهم

 ".كان عضوا في التنظيم أو مستفيدا من خدماته، وأيا كان املجال الذي تمارس فيه

 تعريف لإلدارة:العناصر األساسية ل

يمكن استخالص عدة صفات للعمل اإلداري السليم من التعريف اإلجرائي املذكور سابقا، وذلك على النحو 

 1التالي:

اإلدارة عمل منظم، بعيد كل البعد عن العشوائية والتخبط، وهي في األساس تقوم  الصفة التنظيمية: .1

على قاعدة فن جمع املتناقضات والتوفيق بينها، فاملنظمة لها أهدافها التي تسعى لتحقيقها، ولألفراد 

عتمد ت حاجاتهم وأهدافهم الشخصية أيضا، واملوارد املادية محدودة غير وفيرة مما يتطلب من اإلدارة أن

على التخطيط الدقيق، واالبتعاد عن سياسة التجربة والخطأ والركون إلى الصدفة. إنها إدارة منظمة وال 

شك ويجب أن تكون كذلك لضمان نجاحها ومن هنا يرى البعض بأن مصطلح التنظيم مرادف ملصطلح 

 اإلدارة.

 همسلوكو جيه جهود العاملين تسعى اإلدارة دوما لتحقيق هدف محدد، وتعمل على تو  الصفة الهدفية: .2

 . تجمع عبثيتحقيق هذا الهدف املنشود. ومن دون الوعي بالهدف تصبح املنظمة اإلدارية مجرد  ألجل

إن اإلدارة بحكم التعريف اإلجرائي سالف الذكر تعني اإلشراف على مجموعة من  الصفة الجماعية: .3

أو ألوف في أحيان أخرى، ورغم أن الناس ال يقل عددهم عن شخصين، ويمكن إن يصلوا إلى مئات 

التنظيمات توظف أفرادا ألداء العمل فيها، إال أن هؤالء األفراد عند انضمامهم لهذه التنظيمات وبدء 

العمل فيها يعملون ضمن أقسام أو وحدات أو جماعات يتفاعلون معها ويؤثرون ويتأثرون بقيمها ومبادئها. 

رة باستمرار هي الصفة الجماعية، فأي شخص ال يشرف على وبذلك كانت هذه الصفة التي ميزت اإلدا

 جماعة ليس من الدقة أن نسميه مديرا، مهما كان تأهيله وخبراته.

تعرف الكفاية بأنها "محاولة الوصول إلى الهدف املنشود داخل التنظيم بأقل كلفة  الكفاية والفاعلية: .4

مادية وأقل جهد وأسرع وقت ممكن" بينما يقصد بالفاعلية " الوصول إلى أفضل نوعية ممكنة من اإلنتاج 

 .                                                                                             . أو السلع أو الخدمات املقدمة"

وتزداد أهمية التأكيد على عنصري الكفاية والفاعلية بسبب املنافسة الشديدة بين مختلف املنظمات 

، وزيادة اج ووسائله املختلفةوالهيئات التي تقدم منتجات وسلعا، ونظرا لندرة املوارد، وتزايد كلفة اإلنت

توقعات الناس في الحصول على خدمات متميزة ونوعية جيدة من املنتجات، األمر الذي يحتم ضرورة طرح 

                                                           

 .40-23. ص ص مرجع سابق محمد قاسم القريوتي. 1 



 املدخل الى علم االدارة: الفصل األول 

10 
 

منتجات جيدة النوعية وبأسعار منافسة. ومن الضروري التأكيد على ضرورة تالزم الكفاية والفعالية، 

 فوجود أحدهما دون اآلخر غير كافي أبدا.

يجب أن تبتعد اإلدارة العلمية كل البعد عن جميع أنواع الظلم والتسلط، وأن تومن  الوسائل:إنسانية  .5

بإنسانية اإلنسان، وتأخذ ذلك في حساباتها، فقد ميز هللا سبحانه وتعالى الكائن البشري وكرمه على سائر 

نسانية س فقط تقديرا إلمخلوقاته، لذا يجب على املدير أن يكون إنسانيا في تعامله مع العاملين معه، لي

اإلنسان وكرامته، وإنما ألن املعاملة الحسنة والعالقات اإلنسانية لها أثر جيد وايجابي على املناخ 

التنظيمي الذي يسود املنظمة وعلى إنتاجية العاملين ورفع مستوى أدائهم ومن هنا يمكن القول بأن هذا 

 اإلدارة الناجحة إن لم يكن أهمها. الجانب الذي كثيرا ما يتم إغفاله هو من أهم صفات

ال بد أن تكون الوسائل املتبعة في تحقيق األهداف مشروعه قانونا، فالوسائل ال تبرر الغايات،  املشروعية:

 1لإلدارة.التطور التاريخي وال بد للوسائل أن تكون نظيفة.

يمكن القول انه لم يكن من السهل تحقيق اإلجماع على تعريف واحد لإلدارة، وقد يعود سبب ذلك إلى و

تعدد الدراسات التي استهدفت هذا املعنى، فعلى سبيل املثال يمكن أن يشير التعريف إلى العملية التي يتبعها 

ه يكل من املعرفة، وفي هذا السياق فاناملديرون النجاز األهداف التنظيمية، كما يمكن أن يستعمل ليشير إلى ه

عبارة عن هيكل أو قالب تجميعي ملعلومات يقدم تصورات تساعد في كيفية تطبيق اإلدارة. كما يمكن استعمال 

مصطلح اإلدارة ليحدد بدقة األفراد الذين يوجهون ويرشدون املنظمات أو ليظهر بوضوح إن اإلدارة كمهنة يتم 

 2:ومنهانظمات، لذلك نجد في األدب اإلداري عددا من التعريفات لإلدارة، تخصيصها لتوجيه وإرشاد امل

 جمع املوارد واستغاللها بالشكل املطلوب النجاز الهدف بأقل وقت وجهد وتكاليف.  .1

عملية ذهنية وسلوكية تسعى إلى االستخدام األمثل للموارد البشرية واملالية واملادية لبلوغ أهداف املنظمة  .2

 ا بأقل تكلفة وأعلى جودة.والعاملين به

تنظيم الجهود وتنسيقها واستثمارها بأقص ى طاقة ممكنة، للحصول على أفضل النتائج بأقل جهد ووقت  .3

 ممكن.

 عملية مستمرة لتحقيق أهداف محددة باستخدام الجهد البشري، واالستعانة باملوارد املادية املتاحة. .4

ة من خالل التخطيط، والتنظيم والتوجيه، والرقابة على الوصول إلى األهداف التنظيمية بطرق مؤثرة وكفؤ  .5

 املوارد من قبل املنشأة.
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 النظام أو العملية التي تهتم بتجميع الجهود الفردية والجماعية في مؤسسة ما. .6

 ومما سبق نستنتج أن معظم الدراسات والتعريفات تتالقى حول العناصر التالية:

 جهد أو نظام وهي صفات تنظيمية جيدة. إن اإلدارة وسيلة أو نشاط أو عملية أو .1

 تعبير عن عمل جماعي يتم على أساس تجميع الجهود األساسية لألفراد والجماعات. .2

 أنها تهدف إلى تحقيق األهداف التي تضعها الجهة صاحبة السلطة من خطط أو برامج أو سياسات. .3

 إنها واعية ومعبرة عن سلوك عقالني، ولو بشكل نسبي. .4

ينحصر في التنفيذ أو تحقيق األهداف وحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى تنفيذها وتحقيقها بفعالية إن دورها ال  .5

 املوالي:مما سبق يمكن تمثيل معنى اإلدارة بالشكل  1وكفاية.

 (: مفهوم االدارة01شكل رقم )

 الهدف                    العملية اإلدارية                                                                   جمع املوارد                 

 

 

 

 

 

 

 .18ص  .2008والتوزيع،دار املسيرة للنشر  األردن،. أساسيات علم اإلدارةعلي عباس. املصدر: 

نلخص مما سبق إلى التأكيد على أن سر نجاح أي مشروع يكمن في طريقة إدارته، بل يمكن القول أن تقدم 

 املؤسسة أو تراجعها يرجع إلى الكفاءة اإلدارية، إذ قد تعوض اإلدارة الجيدة بكفاءتها قلة املوارد واإلمكانات.

II. العلم والفن اإلدارة بين 

ثمة جدل كبير حول ماهية اإلدارة، وبخاصة في الدول النامية، فهي ال تؤخذ على محمل الجد بأنها علم، بل 

يظن كثيرون أنها شطارة وخبرة وال تحتاج إلى أن تدرس، أو ليس هناك علم إداري يمكن تعلمه بالدراسة. واآلن 

ض ي ذلك ابتداءا أن نعرف ما املقصود بالعلم وما املقصود بالفن لنناقش هذه املسألة: هل اإلدارة علم أم فن؟ ويقت

 حتى يمكننا اإلجابة على السؤال السابق.

 

                                                           
 .18-17. ص ص مرجع سابق. علي عباس 1 

 بشرية. -
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تقسيم الجهود 
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سريع بجودة عالية 

 بأقل جهد وتكاليف

تقديم 

منتج 
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 ماهية العلم

الوصول إليها بأساليب علمية مثل  منظمة يتميمكن باختصار وبلغة بسيطة القول أن العلم هو "معرفة 

ويعتمد الحكم على ما إذا كانت  املالحظة، والتجريب، واالستقصاء كما أن العلم يفرز قوانين ونظريات ومفاهيم".

 معروفة.اإلدارة علما أم ال على قدرتنا على اإلشارة إلى وجود نظريات ومفاهيم إدارية 

 ن االلتزام بهذه النظريات وبين زيادة اإلنتاج الذي هو هدف كافةكما ظهرت نتائج تثبت العالقة االيجابية بي

النظريات اإلدارية على اختالفها. فالدارس لعلم اإلدارة يدرس نظريات ومفاهيم، مثله مثل الدارس ألي علم من 

وهو –ن االعلوم املعترف بها كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء. إن التشكيك بوجود علم اإلدارة بحجة اإلنس

ال يمكن وضعه في املختبر كما هو الوضع مع املواد الكيميائية وال التحكم بسلوكه تشكيك غير  -مادة علم اإلدارة

محله. ويكفي لدحض هذا االدعاء القول بأنه يمكن التحكم بسلوك اإلنسان والتنبؤ به بدرجة كبيرة تصل في دقتها 

ى اختالف ثقافتهم وطبائعهم يحضرون للعمل ويغادرونه في من الناس عل %95، واملثل على ذلك أن %90إلى 

من ذلك. إن سلوك البشر محكوم بالتعليمات والقوانين  بسلوك أكثرساعات محددة. فهل هناك قدرة على التنبؤ 

 1والقرارات لدرجة يمكن معها القول أن الناس مسيرين في حياتهم وفق إرادة التنظيمات التي يعملون فيها.

 ن:ماهية الف

يمكن تعريف الفن بأنه "القدرة الشخصية على تطبيق أفكار ونظريات معينة بطريقة لبقة وذكية". وينشأ 

ذلك بفعل عدة عوامل مثل الخبرة والتجريب وأسلوب العمل. وال شك أن ممارسة أي علم أو مهنة تختلف من 

سة الطب أو الهندسة يكونون بنفس شخص آلخر ممن درسوا هذا العلم ونظرياته. فليس كل الذي تزاملوا في درا

درجة النجاح عندما يصبحون أطباء ومهندسين. وهذا أيضا ينطبق على االدارة كمهنة، إذ أن تطبيق النظريات 

اإلدارية بنجاح يختلف من شخص آلخر، وهذا يدل على أثر الخبرة والتجربة الشخصية للمدير على قدرته على 

املجاالت املختلفة. وبالخالصة فاإلدارة علم وفن في آن واحد، وال بد من التزاوج  تطبيق ما يدرسه من علم اإلدارة في

بينهما، وال يمكن من خالل إعطاء أمثلة إلداريين ناجحين لم يدرسوا اإلدارة إنكار وجود علم إدارة أو إنكار الحاجة 

احا لو درسوا علم اإلدارة، أو لتدريسه، بل يمكن القول بأن مثل هؤالء األشخاص كان يمكن أن يكونوا أكثر نج

  2لعرفوا واشتهروا خالل مدة أقصر.
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 االدارة علم: -

يرى بعض املفكرين في مجال اإلدارة أن اإلدارة علم تحكمه قوانين ثابتة نسبيا لو طبقت في ظروف معينة 

لقوانين التي التوصل إلى كافة ابالقدر املالئم ألدت إلى نتائج يمكن التنبؤ بها سلفا، ويرى هؤالء انه بالرغم من عدم 

تحكم الفكر اإلداري حتى اآلن لكي تصبح اإلدارة علما مكتمل املقومات، فإن البعض قد توصل الى الكثير من 

القواعد الراسخة التي لو طبقت في الظروف املالئمة آلتت نتائجها املرجوة، ويعلل أصحاب هذا الرأي التأخر في 

   ة لألسباب التالية:تطبيق كافة املبادئ اإلداري

 إن اإلدارة كعلم لم ينظر إليه إال حديثا. -1

 إن اإلدارة علم من العلوم االجتماعية تتسم مبادئها باملرونة والثبات النسبي أي أنها تتغير مع تغير املجتمع. -2

لم وهو كأي عواإلدارة علم من العلوم االجتماعية ينصب اهتمامها على دراسة جانب من املجتمع اإلنساني. 

 يستخدم الطرق العلمية التي تقوم على ركنين أساسيين هما:

أي تكوين القواعد أو املبادئ العلمية من الظواهر اإلدارية املتكررة التي تؤدي إلى نفس Induction: االستقراء  -أ

 النتائج مما يجعل منها قاعدة عامة، أو حتى قانونا علميا.

: أي تطبيق القواعد أو املبادئ اإلدارية العلمية على حالة أو موقف معين Deductionاالستنباط أو االستنتاج  -ب

 بهدف تشخيصه أو معالجته باتخاذ أي قرار معين تجاهه.

واإلدارة كعلم تسعى ملالحظة أو مشاهدة الظواهر في الواقع اإلداري وتحليلها وتشخيص عالقاتها السببية 

 املستقبلية، صحيح أن علم اإلدارة ليس كعلم الكيمياء أو الفيزياء حيث أنها تعالجومعرفة نتائجها والتنبؤ بنتائجها 

اإلنسان وليس الجماد، واإلنسان دائما يتغير مع البيئة، ولكنها أي اإلدارة كأحد فروع العلوم االجتماعية تستخدم 

 1وم االجتماعية األخرى.الطرق العلمية أسوة بعلم االقتصاد، علم النفس، وعلم السياسة، وغيرها من العل

 اإلدارة فن:

يمكن القول كذلك أن اإلدارة فن، وذلك لعدة أسباب منها: أنها مهارة املدير في استخدام هذا العلم في 

مختلف املواقف العملية للحصول على أفضل النتائج واملهارة هي فن املمارسات اإلدارية التي تتوقف على كفاءة 

 املدير وخبرته وممارسته.

واإلدارة فن ألنها تتطلب استخدام املهارات والقدرات واملواهب الشخصية للمدير، وتطبيق األسس 

والقواعد واملعرفة العلمية لتحقيق االنجاز املنشود والتوصل إلى أفضل النتائج املرغوبة. واإلدارة فن ألنها تتطلب 

نب املهارة. وبما أن اإلدارة تتعامل مع العنصر املرونة والقدرة على سرعة وحسن التصرف واستخدام املعرفة إلى جا
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البشري وهو من العناصر التي يصعب إلى حد كبير توقع املواقف التي قد يتخذها، فان ذلك يتطلب استخدام 

 1الفن اإلداري. 

 اإلدارة علم وفن معا:

ي العلم بحيث يؤدتبين من املناقشة السابقة لإلدارة كعلم واإلدارة كفن أن اإلدارة تقوم على استخدام 

التطبيق إلى أحسن النتائج في موقف معين، فالعلم يعطي للمدير ما ينبغي أن يلتزم به من قواعد، والفن يتيح له 

تطبيق تلك القواعد بأكبر قدر من الفعالية، ومن ثم فإن العلم والفن يكمل كل منهما اآلخر، وعلى ذلك يمكن 

ارسهما املدير واإلداري مهما كان عمله ومركزه في املنشأة، ولكي نفهم ي آن واحد يمفالقول أن اإلدارة علم وفن 

بصورة أعمق يمكن القول أن ليس كل دارس لإلدارة عارف بأصولها وقواعدها وليس من املهم أن ينجح الشخص 

قنها حتى تي يتفي ممارسة عمله اإلداري إال إذا امتزج علمه اإلداري بالخبرات التي تزود بها، وتفاعل مع املهارات ال

 2يتمكن من الحصول على أحسن النتائج من عمله الذي يقوم به. 

III. :املتغيرات التي أدت إلى ظهور اإلدارة كعلم 

مرت اإلدارة عبر التاريخ بمتغيرات عديدة ساهمت إلى حد كبير في ظهورها كعلم له أهميته ومكانته بين 

 3العلوم األخرى، ومن أهم هذه املتغيرات ما يلي:

 النمو املتزايد في حجم املشروعات:. 1

كان لظهور اآللة أثره الكبير على املشروع الصناعي والزراعي والتجاري، فبعد ان كانت وسائل اإلنتاج بسيطة 

ويدوية أصبحت أكثر تعقيدا بعد إدخال اآللة إلى الصناعة وانتقال املشروع إلى اإلنتاج السريع، وقد أدت هذه 

لب على القوى العاملة والى رؤوس أموال اكبر لشراء اآلالت واإلنفاق على املشروع، التطورات إلى اتساع الط

والحاجة إلى أسواق لبيع املنتجات. كل هذا أدى إلى كبر حجم املشروعات وبالتالي البحث عن وسيلة تساعدها على 

 تخطيط وتنظيم وتوجيهتوجبه الجهود الجماعية لألفراد، وكانت هذه الوسيلة هي اإلدارة، وعن طريقها أمكن 

الجهود املشتركة لألفراد، والرقابة على مستوى أدائها وتنسيقها، مما ساهم والى حد كبير في ظهور اإلدارة كعلم له 

 مبادئ ونظريات وتعميمات متفق عليها بين معظم علماء اإلدارة.

 . انفصال امللكية عن اإلدارة:2

ف والقيم االجتماعية حق املالكين في إدارة منشآتهم، ولكن مع تكفل القوانين والتشريعات الحكومية واألعرا

كبر حجم هذه املنشآت لم يعد املالك بإمكانه القيام بهذا الدور وحده إما بسبب التخصص أو الجهد الالزم 

إلدارتها، مما دفعه إلى االستعانة بأفراد من ذوي االختصاص ممن درسوا اإلدارة كعلم ومارسوها كمهنة إلدارة 

منشآتهم بنجاح، وقد أدى هذا بالضرورة إلى انفصال ملكية املنشأة عن إدارتها لكي يتسنى لهؤالء اإلداريين اتخاذ 
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القرارات املتعلقة بمختلف األنشطة اإلدارية بحرية، وكان لتطبيق هذا املبدأ أثره في رفع شأن اإلدارة واالعتراف 

 االطالع على نتائج أعمال اإلداريين والحكم على مدى كفاءتهم.بأهميتها، أما دور املالكين في هذه الحالة فهو 

 . التدخل الحكومي:3

أدى النمو املتزايد في عدد املشروعات وتنوع أنشطتها وتطور أعداد العاملين فيها والطلب املتزايد على رؤوس 

ات ورية لها، ووضع السياساألموال، إلى ضرورة تدخل الدولة في ميادين الصناعة والتجارة، وتقديم الخدمات الضر 

والقوانين التي من شأنها املحافظة على حقوق املالكين وحمايتها من مخاطر اإلفالس والتصفية أو االستغالل، ولكي 

تستطيع الدولة القيام بهذا الدور، قامت بتأسيس أجهزة رقابية متخصصة تقوم بمتابعة شؤون رجال األعمال 

حيح االنحرافات السلبية، ومساعدتهم في التغلب على مشاكلهم، وال شك في وما يقومون به داخل مؤسساتهم وتص

أن الحكومة تحتاج إلى أجهزة إدارية كبيرة تمكنها من القيام بهذه املهام، وقد ساهم هذا الدور في تطور اإلدارة 

 وظهورها كعلم له شأنه.

 . تأسيس النقابات العمالية:4

العوامل التي أكدت على أهمية اإلدارة ومدى الحاجة إليها، وقد نالت النقابات يعد ظهور النقابات العمالية من 

على االعتراف الرسمي الحكومي بأنشطتها الهادفة إلى الدفاع عن حقوق العاملين في مختلف املنشآت، فاكتسبت 

ه العاملين، فهي دورا مهما في مجال اإلدارة ألنها تمارس ضغوطا على رجال األعمال وتراقب سلوك املدراء تجا

تستطيع دعوة العمال إلى اإلضراب عن العمل، إذا عجزت النقابة عن حل الخالفات والنزاعات بين العمال 

وأصحاب املنشأة التي يعملون بها، وفي ضوء هذا التطور في العالقات العمالية وجد أصحاب األعمال أنهم مجبرون 

ض مع ممثلي النقابات للتوصل الى صيغ مشتركة لحماية حقوق على تعيين مدراء أكفاء قادرين كذلك على التفاو 

 العاملين في املنشآت.

 . التقدم التكنولوجي واستخدام الحاسبات اآللية:5

أدى التقدم التكنولوجي املستخدم في اإلنتاج، واالعتماد املتزايد على استخدام الحاسبات االلكترونية إلى 

القرارات وحل املشكالت اإلدارية الخاصة باإلنتاج والكفاءة وعملية ضبط إحداث تغييرات جذرية في عملية اتخاذ 

التخطيط، وقد تم ذلك عن طريق التكامل بين عدة حقول من املعرفة وبصورة خاصة حقل الرياضيات 

 رواستخداماته في حل ومعالجة املشاكل التي تواجه املديرين في املنشآت. واستعان علماء اإلدارة بأجهزة الكمبيوت

للقيام بالعمليات الرياضية والحسابية املعقدة، وهكذا تأثرت اإلدارة بهذه املتغيرات، فأصبحت عملية اتخاذ 

القرارات تستند على أسس عملية محسوبة وابتعدت عن تلك الطرق التي كانت تعتمد على التكهن والتخمين 

  واالرتجال )الطرق الوصفية( في اتخاذ القرارات.
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 1:العوامل السابقة لذكر هناك مجموعة أخرى من العوامل منهاوباإلضافة الى 

زيادة تدخل الدولة في الحياة العامة وقيامها بإنشاء املشاريع العامة، مما أوجب االهتمام بإيجاد كوادر  .1

مهيأة وعلى علم باألساليب العلمية في اإلدارة، وقادرة على التعامل مع املشاكل التي تنبثق من هذا العالم 

عد والتأكد من إتباع اإلدارة لتلك الجديد، ناهيك عن تدخل الدولة ورقابتها لتطبيق ما نشأ من قوا

القواعد. وقد نتج هذا التدخل بفعل عوامل مختلفة منها ماهو موضوعي مثل تضخم وظائف الدولة 

الذي جاء به آدم سميث مقبوال. وظهرت  Guardian Stateواتساعها، حيث لم يعد مفهوم الدولة الحارسة 

ة في امليادين االقتصادية و االجتماعية، واألخذ على املبادئ التداخلية التي تنادي بضرورة تدخل الدول

 Welfareعاتقها مسؤولية تحقيق الرفاه االجتماعي. فقد أصبحت الدولة دولة خدمات ودولة تنمية )

State ولم يعد التدخل مقصورا على الدولة االشتراكية سابقا، بل شمل الدول التي انبثقت منها )

وقت قريب تملك الدولة نصيبا كبيرا من املرافق وتديرها بعد ما عملت الرأسمالية، ففي بريطانيا وحتى 

 على تأميمها.

تكوين النقابات وانتعاش الحركة النقابية وازدياد نفوذها، مما ساهم في تحفيز اإلدارات في الشركات  .2

عات اواملؤسسات على تهذيب أساليبها وتنمية عالقات إنسانية مع العاملين ومنظماتهم، للحد من النز 

 العمالية ومن تدخل النقابات.

تطور العلوم السلوكية والدراسات اإلنسانية في مجاالت اإلدارة، والتي أثبتت بما يقبل الشك ضرورة  .3

العناية باإلنسان لتحقيق أهداف مشتركة، وكذلك أثبتت ما لرض ى العاملين وتجاوبهم مع اإلدارة من أثر 

 على اإلنتاج.

ة، والذي كان نتيجة حتمية للمتطلبات الزائدة لألموال ولبروز الشركات انفصال امللكية عن اإلدار  .4

املساهمة. وقد تطلب ذلك االنفصال وجود إدارة مقتدرة لها مهامها املتعاظمة لتنوب عن تلك األعداد 

 الكبيرة من املالكين الذين ال يمكنهم أن يقوموا بتلك األعمال بأنفسهم.

ي ترك أثرا كبيرا وثورة اجتماعية أثرت على طبيعة اإلدارة، وخلق التقدم الصناعي والتكنولوجي الذ .5

 مجتمعات عمالية ومشاكل اجتماعية بحاجة إلدارة متخصصة متفتحة تدرك أهمية التعاون مع العاملين.

ظهور بعض اإلدارات املتفتحة، والتي شكلت أمثلة حية ملردود اإلدارة العلمية الرشيدة، وما روبرت أوين  .6

(Robert Owen إال مثل لتلك اإلدارات املتطورة التي كان لها األثر الكبير في تطور اإلدارة. فقد عمل هذا )

الشخص بصفته مديرا ومالكا ألحد املصانع الكبيرة في اسكتلندا/ بريطانيا على تحسين ظروف العمل 

لذي استدعى دراسة وتحسين األجور كوعيا دونما إلزام، مما انعكس على زيادة اإلنتاجية عنده، األمر ا
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أسباب ذلك التحسن غير املتوقع، حيث كان االعتقاد السائد أن اإلدارة الجيدة هي التي تحاول أن تعطي 

 أدنى األجور وتبخل على العاملين

IV.  وإدارة االعمالاإلدارة العامة 

عن طريق العرض لطبيعة كل منها ثم ابراز اهم الفروق  واإلدارة العامةسيتم التطرق للفرق بين إدارة االعمال 

 1بينهما كما يلي:

 Public Administration اإلدارة العامة 

تختص اإلدارة العامة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بوساطة األجهزة الحكومية املختلفة، حيث تتولى هذه 

ت داف املطلوبة، وتتمثل أجهزة اإلدارة العامة بالوزارااألجهزة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة لتحقيق األه

واملؤسسات العامة واإلدارات املركزية األخرى. وهناك دالالت لكلمة تنفيذ أهمها: أن اإلدارة عمل تنفيذي يختلف 

عن السياسة وهي عمل تشريعي. إذ هناك تأكيد على ضرورة الفصل بين اإلدارة والسياسة حماية لإلدارة وإبعادا 

لها عن املشاكل واملزالق التي تكتنف العمل السياس ي، كاملحسوبية والوساطة، وتغليب املصالح الخاصة على 

املصلحة العامة، وإهمال مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، كما حصل في الدول املختلفة ومنها الواليات املتحدة 

حتى منتصف التاسع عشر للفكرة القائلة بأن األمريكية حيث عرف نظام األسالب، وهو النظام الذي روج و 

الوظائف الحكومية أعمال بسيطة للغاية ال تحتاج للتأهيل والتدريب وال للتخصص والدراسة، أو حتى للخبرة 

واملمارسة، بل تحتاج أكثر ما تحتاج للوالء السياس ي املتمثل بالوالء للحزب الفائز. ومن هذا املنطلق كان ينظر 

ة على أنها غنائم للحزب الذي يفوز في االنتخابات، األمر الذي كان معناه عدم االلتفات للكفاءة للوظائف الحكومي

واألهلية مما انعكس على زيادة النفقات وهدر الكفاءة كأساس للتعيين في الوظائف العامة، بدال من االعتبارات 

ضرورة أو الوزير ملنصب الوزارة ليس بالالسياسية املتبعة في مجال العمل السياس ي، حيث يصل النائب للبرملان 

 ألنه مؤهل بل ألنه يتمتع بقاعدة شعبية عريضة كما هو الحال مع الوزير.

ورغم هذه املبررات املوضوعية لتأكيد الفصل بين اإلداري والسياس ي، إال أن هناك صعوبة بالغة في الواقع 

لد ة وعملية تنفيذها، فالسلطة السياسية في أي بالعملي لالمتثال لهذا املبدأ بسبب تداخل عملية وضع السياس

ال بد لها من االستعانة بصورة ما برجال اإلدارة عند وضع السياسة العامة وكذلك عند تنفيذها. لذلك تعرف 

اإلدارة العامة من وجهة النظر هذه بأنها "عملية وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها وتقيمها وتعديلها" وهو 

س شمولية عمل املوظف في الجهاز الحكومي، ولكن هذا الدور الشامل مقيد بوجود رقابة برملانية تعريف يعك
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فعالة تبقي الجهاز الحكومي مجرد منفذ للسياسات ويبقى للبرملان الكلمة العليا في إقرار السياسات التي تقترحها 

 الحكومة أو رفضها.

 Business Administrationإدارة األعمال 

رة األعمال بأنها "عملية تنفيذ املشروعات ذات الطابع االقتصادي والتي تعمل على إشباع حاجات تعرف إدا

مادية ومعنوية عامة أو محدودة بقصد الربح". ويدخل في ذلك طبعا عنصر املوارد التي هي عناصر إنتاجية ال بد 

 من وجودها سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي.

تعني تسيير األنشطة التي تتناول إنتاج السلع والخدمات الضرورية إلشباع الحاجات  فإدارة األعمال

والرغبات سعيا لتحقيق الربح من خاللها ومعروف أن منظمات األعمال تتحدد أهدافها وسياستها وتتقرر برامجها 

شروط ستثناء توافر الوتوضع النظم الكفيلة لسير عملها عن طريق إدارة مالكيها دون تدخل كبير من الدولة با

 العامة التي نصت عليها القوانين واألنظمة بممارسة األعمال املختلفة.

 الفروق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال

أن مبدأ اإلدارة وأسس عملها واحدة في كل املجاالت، فمبادئ اإلدارة السلمية بعض الكتاب واملفكرين يرى 

البعض اآلخر أن هناك اختالفات عدة بين كال النوعين من اإلدارة ويمكن واحدة أيا كان مجال العمل. ولكن 

 1تلخيص أهم الفروق الذي يراها البعض بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال على النحو التالي:

تعمل على اإلدارة العامة بدرجة اكبر في ظل التشريعات، ألن تتصل أساسا بتنفيذ السياسات العامة في  .1

لفة. أما عمل إدارة األعمال فهو محكوم بقرارات مجالس اإلدارة التي تتبعها هذه التنظيمات مجاالت مخت

وبالتعليمات التي يصدرها املديرون. وهي على الرغم  من أنها ال تمارس عملها إال بعد الحصول على ترخيص 

ارات زاولتها ألعمالها من اإلدقانوني من الجهات العامة املخولة بذلك، إال أنها تبقى أكثر حرية ومرونة  في م

 واملؤسسات الحكومية.

تهدف اإلدارة العامة إلى تحقيق املصلحة العامة وذلك عن طريق تقديم خدمات عامة ال تهدف بالدرجة  .2

األساسية للربح، بل لتحقيق املصلحة العامة وخدمة املواطنين. بينما نجد أن إدارة األعمال تهدف في 

ولكن يجب التأكيد في هذا املجال أن هدف الربحية التي تهدف إليها اإلدارة األساس لتحقيق األرباح. 

الخاصة ال تنفي عنها صفة تقديم الخدمة، فهي تقوم بالعديد من األنشطة التي تخدم املجتمع بشكل 
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عام، غير أن الهدف النهائي ألعمالها يبقى الحصول على األرباح وليس مصلحة هذه الفئة التي تقدم لها 

 الخدمات. هذه

يقاس نجاح اإلدارة العامة بمدى رض ى الجمهور عن الخدمات التي تقدمها، وهو أمر يصعب قياسه أو  .3

بينما تقاس كفاءة منظمات األعمال بمدى ما تحققه من أرباح واضحة، وهذه  .الحكم عليه بسهولة

 فيها، فاألرقام العملية يسهل الحكم عليها وقياسها، فمؤشرات الربحية واضحة وال لبس وال غموض

 تتحدث عن نفسها، ويظهر لك من خالل امليزانيات العمومية وحسابات األرباح والخسائر.

تعمل إدارة األعمال في جو املنافسة، بينما تعمل اإلدارة العامة في ظروف احتكارية مما يجعلها في كثير من  .4

شهده العالم، وهذا ما يفسر االدعاء األحيان تعرف بالجمود وعدم مواكبة التطور والتغير السريع الذي ي

الذي يرى بأن إدارة األعمال أكثر كفاءة ألن البقاء لألفضل، بينما ال تحتم الظروف االحتكارية لقطاع 

 اإلدارة العامة زيادة الكفاءة اإلنتاجية، فالبقاء مضمون بالرغم من عدم زيادة الكفاءة أو الربحية.

سؤولية العامة، حيث أن املسؤولية االجتماعية لإلدارة العامة نحو ترتكز اإلدارة العامة على قاعدة امل .5

الجمهور مسؤولية شاملة. وتتحقق هذه املسؤولية بالطرق السياسية أو القضائية أو اإلدارية. أما 

العاملين في إدارة األعمال فتنحصر مسؤوليتهم أمام أصحاب املشروع الذي يعملون فيه بالدرجة األولى، 

 ة أقل شموال.وهي مسؤولي

يعمل املوظف في اإلدارة العامة بصفته الرسمية، وال يستطيع أن يميز في املعاملة بين املتعاملين معه لكونه  .6

خادما عاما يتقاض ى راتبه من خزينة الدولة التي يساهم فيها جميع املواطنين بينما يعمل املوظف في 

ستطيع تقديم معاملة تفضيلية لبعض القطاع الخاص بصفة رسمية أقل أو بصفته الشخصية، إذ ي

الزبائن تبعا لتقديره ألهميتهم في تحقيق الربحية للتنظيم الذي يعمل فيه، فهو ال يمثل في نهاية األمر كافة 

 فئات املجتمع بل يمثل أصحاب املشروع الذي يوظفونه ويتقاض ى راتبه منهم.

، فاملستثمر معرض للربح والخسارة، بيد أن يتحمل قطاع إدارة األعمال درجة أكثر من املخاطرة املالية .7

املوظف العام يتمتع بأمان أكثر، فاملوارد مؤمنة له وال يوجد احتمالية الخسارة والربحية في حساباته في 

 أثناء العمل، فالخزينة تكفل لألجهزة الحكومية مواردها.

صة. ذلك أن حجم أي مشروع تمتاز اإلدارة العامة بضخامة جهازها اإلداري مقارنة مع الشركات الخا .8

خاص مهما كان كبيرا يبقى أصغر من حجم الجهاز اإلداري الحكومي، وبخاصة في الدول النامية حيث 

 تعتبر الحكومة املوظف الرئيس ي.

تلتزم اإلدارة العامة عموما ومن الناحية النظرية بتزويد املواطنين بكافة املعلومات التي تمكنهم من  .9

قابة على العاملين الحكوميين، على اعتبار أنهم دافعوا الضرائب ويمولون هذه استعمال حقهم في الر 

األجهزة، وتقع مسؤولية توفير املعلومات وتسهيل الحصول عليها على األجهزة اإلدارية. وكقاعدة عامة ال 
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يجوز حجب املعلومات إال ألسباب قاهرة ومبررة أمام القضاء، إذ أن األصل هو حرية الوصول إلى 

ملعلومات. أما بالنسبة إلدارة األعمال فإن من حقها االحتفاظ بأسرار عميلها وعدم إطالع على الغير عليها، ا

 إذ قد يكمن سر نجاحها في أسلوب عملها الذي ال تريد أن يطلع عليه اآلخرون.

ن يعتقد اوعلى الرغم من كل ما سبق ذكره فإن هذه الفروق قد تقلصت كثيرا، حتى بالنسبة للفروق التي ك

ودرجة املنافسة في السوق، ودرجة املخاطرة التي تتحملها اإلدارة في ، اختالف األهداف أناه جوهرية وهي:

. إذ يظهر التحليل الدقيق أن هذه الفروق أيضا ال تصمد أمام واقع التطورات. فعلى الرغم من أن القطاعين

أن هناك إدارات حكومية ال بد لها من أن تحقق الربح أو أن ال تخسر على األقل،  للربح إالاإلدارة العامة ال تهدف 

وهي بهذا تقترب من إدارة األعمال، ومن األمثلة على ذلك املوانئ واملطارات، وخدمة البريد، ومؤسسات النقل، وغير 

سات املنافسة فهناك مؤسذلك من املشاريع التي تعمل على أسس شبه تجارية. أما بالنسبة ملوضوع االحتكار و 

يها الحكومة، وهي تقترب بذلك في وضعها من اإلدارات ئلعمل في قطاعات معينة ألسباب ترتخاصة تحتكر ا

الحكومية، ومن ذلك على سبيل املثال وضع شركة الكهرباء، وشركة مصفاة البترول وشركات الفوسفات في األردن. 

الحكومة وتكسر احتكارها إلدارة املشاريع، مثل قطاع النقل وكذلك فهناك نشاطات لإلدارات الخاصة تزاحم 

والكهرباء وغيرها. أما عن موضوع املخاطرة، فبالرغم من أن القطاع الخاص يتحمل املخاطرة عند استثماره في 

مجال معين ويتعرض للربح والخسارة، فإن القطاع الحكومي ممثال بالجيش والقوات املسلحة يتحمل اكبر أنواع 

 اطرة وهي املخاطرة بحياة األفراد وتعرضهم للموت في الحروب.املخ

من الدول من توجه نحو التخاصية  العديدما نشاهده في لى تضاؤل الفروق بين املجالين موليس أدل ع

(Privatization وهو مفهوم يعني بأحد أشكاله أن تعمل املؤسسات الحكومية وفقا لألسس التي تعمل بها ،)

ة من استهداف للربح أو ضبط للنفقات، إذا لم يعد هناك احتكار للحكومة للعمل في كثير من املؤسسات الخاص

 1القطاعات.

V. :تطور الفكر اإلداري 

نشأت اإلدارة منذ أن أخذ اإلنسان مكانته على هذه األرض وتطورت بتطوره حيث وجدت في جميع مجاالت حياته 

 )العائلة( ثم العشيرة والقبيلة واألمة. ورغم أن األمم حيات األسريةالالفردية والجماعية. فعرفت اإلدارة في تنظيم 

السابقة لم تطلق لقب اإلدارة على عملية تنظيم حياتها وأنها، دون شك، استخدمت الوظائف اإلدارية املعروفة ي 

ف تنظم كي عصرنا هذا وطبقت أكثر مفاهيمها. فقد عرفت الدولة املقدونية واليونانية والفرعونية واإلسالمية

الجيوش وتفوض السلطة وتخطط للمعارك وتقسم إمبراطورياتها إلى أقاليم تسهل إدارتها. كل هذه األعمال هي ما 
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يعرف اليوم بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة. وسنقوم بعرض موجز للحضارات ي العصور املختلفة من 

  1يلي: وذلك فيما دارية السائدةكتابات ورسوم وإنجازات تدل على املبادئ واملفاهيم اإل 

 اإلدارة في حضارات العصور القديمة: -أ

يمكن القول بأن حضارة اإلنسان بدأت عندما أخذ اإلنسان بتكوين املجتمعات البدائية كاألسرة ودور العبادة 

ة حتى بداية هالميوالحكومات العشائرية والقبلية، ثم تطورت مع تطوره ورقيه. فاإلدارة هي أكثر نشاطات اإلنسان 

القرن العشرين عندما أخذت تحتل مكان الصدارة في نشاطاته اإلنسانية واعتبارها املؤشر الرئيس في دفع عجلة 

التقدم االقتصادي واالجتماعي والقلب النابض الذي تستنير بوحيه مؤسساتنا وحكوماتنا املعاصرة في توفير حياة 

ارات من قلة الدالئل فقد كانت حقبة مهمة في تاريخ البشرية. ويعتقد مستقبلية أفضل. ورغم ما خلفته تلك الحض

الباحثون بأن البوادر اإلدارية األولى بدأت في الظهور بعد انحسار العصر الجليدي األخير )قبل عشرة آالف سنة 

( عندما انقرضت الحيوانات الضخمة )
ً
لحركة، ( لتحل مكانها حيوانات صغيرة تتصف بسرعة اDinosaursتقريبا

وتأقلم اإلنسان نحوها بثقافة متميزة عرفت بالعصر الحجري. واستطاع اإلنسان أن يبلور فلسفة إدارية تتفق مع 

حياة القنص وصيد األسماك والعيش على ثمار األشجار، فصنع الحراب من األحجار واملعادن وحاك الشباك 

 وصنع األواني املنزلية من الحجارة.

ة وتوقف اإلنسان عن التنقل والترحال وراقت له حياة االستقرار أخذ بتكوين القرية وعندما حّل عصر الزراع

والعشيرة وأصبحت لديه حاجة إلى نوع من اإلدارة لتسيير شؤون الجماعة. وكان من الضروري على من يقوم 

اء ون من ملوك ووزر باإلدارة أن يتصف بالحلم والذكاء والقوة وسداد الرأي. وينمو املجتمع اإلنساني نما املدير 

وقساوسة وأخذوا يستأثرون بالثروات ويستغلون املوارد ويجمعون الضرائب ويعقدون االتفاقات العسكرية 

والتجارية، وبذلك أصبحوا يسيطرون على حياة اإلنسان الدينية والدنيوية. وسنستعرض بعض الحضارات 

 .القديمة باختصار للتعرف إلى النمط اإلداري الذي عرف آنذاك

 الحضارة السومرية: -1

عثر على وثائق تعود إلى خمسة آالف عام قبل امليالد لتكون من أقدم الحضارات. وقد دلت تلك الوثائق على أن 

 من الرقابة اإلدارية من خالل نظام ضريبي استخدمه الكهنة في حصر واردات الكنيسة من 
ً
السومريين مارسوا لونا

بتفصيل ودقة. ويرى البعض أن هذه الوثائق كانت أولى كشوفات )حساب الجرد( التي السلع الدنيوية واملعلومات 

عرفها اإلنسان. ومن املعروف أن السومريين كانوا أول من ابتدع الكتابة من أجل الرقابة اإلدارية وليس ألغراض 

 الطقوس الدنية.
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 الحضارة املصريــة: -2

بالفن املعماري والنحت والنقش والكتابة وال تزال األهرامات من أهم  امليالد وتميزت لبعاما ق 525-2000وتقع بين 

الشواهد على قدرات املصريين القدامى التنظيمية واإلدارية، فقد بنى هرم خوفو من أكثر من مليوني حجر يزن 

قدرة فائقة عامل وملدة عشرينا عاما. وذلك يدل على  100.000طنا واستخدم في البناء  2 – 1.5كل منها ما يقارب 

في التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، حيث كان يتم العمل في املحاجر في فصلي الشتاء والربيع فتقطع الحجارة 

وتشذب حسب املقاييس املطلوبة، ثم تنقل إلى مكان البناء في موسم الفيضان لالستفادة من قوة املياه في عملية 

 النقل.

قبل امليالد ينصح  2000ى فلسفة إدارية عصرية، حيث كتب امللك حوتب سنة وتدل كتابات املصريين القدامى عل

ابنه قائال:)إن كنت قائدا تدير شؤون الجماهير، عليك أن تبحث وتنقب بنفسك عن كل عمل صالح حتى يتحرر 

، وإذا كنت ممن يتقد
ً
لناس م ااألمر من كل عيب، إن فعل الخير عظيم دائم األثر. أما فعل الشر فلن يجديك نفعا

 قبل أن 
ً
إليهم بااللتماسات فكن هادئ النفس إذ تستمع إلى ما عس ى أن يقوله صاحب االلتماس. ال توجه له ملا

يفرغ ما في صدره ويذكر ما قد أتى من أجله، وليس من الضروري أن تجيبه إلى ملتمسه لكن حسن استماعك إليه 

لتقص ي والتنقيب والبحث عن الحقيقة وضرورة الحلم من شأنه أن يريح قلبه(. فهذه الوصية تدل على أهمية ا

 والتأني واالستماع إلى املظلوم وحسن معاملة الجمهور وعدم اللوم دون حق.

أيضا، تدل كتابات املصريين على إدراكهم ملفهوم السلطة واملسؤولية وضرورة تحديد الوظائف وتوصيفها حتى ال 

التحيز واملحسوبية وضرورة استشارة العظماء وتقديم االلتماس تختلط السلطات واملسؤوليات. كما عرفوا ضرر 

 1للملك مكتوبا لتحديد موعد املقابلة، كما استخدموا أنواع الحكم املركزي والالمركزي في إدارة دولتهم.

 الحضارة البابلية: -3

دفعها  تداءات متكررة مماامتدت هذه الحضارة عل طول الوادي ما بين النهرين إلى أن تعرضت املدن املتفرقة إلى اع

، وأكثر ما عرفت 
ً
إلى االتحاد لتأمين حدودها، وكان ال بّد لهذا االتحاد أن يضع القوانين املختلفة سياسيا وتجاريا

به هذه الحضارة قانون حامورابي الذي يعتبر أول قانون عرفته البشرية وتضمن الرقابة على املعامالت التجارية 

 بذلك. وإا ما رد املدين كالقروض، حيث يطلب من ا
ً
لدائن تسليم القرض للمدين أمام شهود عيان ويأخذ وصال

 دينه فإن ذلك يتم أمام شهود أيضا ويسترد الوصل الذي أخذه الدائن. 

وتعرض القانون إلى مبدأ املسؤولية في العمل واعتبرها غير قابلة للتفويض وأن اإلنسان مسؤول عن إنجاز ما عهد 

الطبيب الذي يتسبب بموت املريض نتيجة إهماله تقطع يداه، واملربية التي تعهد إلى مربية أخرى إليه من عمل. ف
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 قدرة ثمانية 
ً
 في رعايتها دون موافقة والديه تبتر ثدييها، وإن العامل الزراعي يعطى أجرا

ً
للعناية بطفل هو أصال

.
ً
 مكاييل من القمح سنويا

اس ي، ازدهرت البالد وكان القانون امتدادا لقانون حامورابي، فقد وفي عهد نبوخذ نصّر، بعد االضمحالل السي

 مختلفة لكل كمية أسبوعية بحيث 
ً
قننت اإلجراءات في مجال الرقابة. ففي مجال الغزل مثال كان الغزل يعطي ألوانا

ة ذاتها في ليسهل التعرف إليها وملعرفة املدة التي تستغرقها خامة معينة حتى يتم تصنيعها، وقد استخدمت الوسي

مصانع الغالل فيوضع املحصول في جرار ملونة تختلف عن سنوات السنة التي سبقتها، كما نّص القانون على 

 على قدر إنتاجها في العمل.
ً
 إعطاء العامالت أجرهن بشكل طعام حيث يصرف للعاملة أجرا

 الحضارة العبرية: -4

د كان له أثره الكبير في الحضارة، وقد أور القرآن رغم ضآلة عدد الشعب العبري وضعفه السياس ي آنذاك، فق

 ذا قدرة على 
ً
 خصائصه القيادية، فكان قائدا بارعا

ً
الكريم في مواقع كثيرة سيرة سيدنا موس ى عليه السالم مبينا

 مل
ً
 قياديا

ً
 االحكم السديد والتشريع القويم والعاقات اإلنسانية الجيدة. ويعتبر قراره وقومه من أرض مصر إنجازا

يتطلب من تخطيط وتنظيم وتنفيذ. وعرف سيدنا موس ى في تفويض السلطة وتوزيع العمل واستخدام مبدأ 

االستثناء، أي أن األمور املعقدة هي التي كانت تعرض عليه. ونرى أيضا أن سيدنا سليمان عليه السالم بقدرته على 

ن عليه ها املعابد واملباني الضخمة. وتميز سليماالحكم والحكمة في التشريع أقام مملكة مترامية األطراف، شيدت في

 السالم بقدرته على بناء العالقات الخارجية وإبرام العهود واالتفاقات التجارية والسياسية كعالقته بمملكة سبأ.

 ارة الصينية:ضالح  -5

يعتبر دستور شاو و عرف الصينيون بفلسفتهم وحكمتهم ودرايتهم بمبادئ التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه. 

 إداريا ملوظفي الخدمة املدنية من أصغرهم إلى أعالهم مرتبة، فوصف الوظائف وصنفها ووضع  1100)
ً
ق.م( دليال

ت كما عرف قوائم دقيقة بواجبات كل منهم، كما عرف الصينيون نظام املستشارين وشجعوا على استخدامه،

ر العاملين في الخدمة املدنية عن طريق االمتحانات ملعرفة الحضارة الصينية أقدم نظام عرفه التاريخ في اختيا

 1قدراتهم.

وعرف الصينيون أيضا مبدأ التخصص، حيث كانت الحرف وراثية يتناقلها األبناء عن اآلباء وال يسمح ألحد من 

 الخارج أن يدخل ضمن مهنتهم. فقد أكّد الفيلسوف منشيوس مبدأ التخصص بقوله: إذا قام كل شخص بمزاولة

عدد من املهن لتزويد نفسه بنفسه فلن نجد هناك من يجيد مهنته. وأكد منشيوس أيضا على مبدأ مستوى األداء 

الذي تتطلبه القرة اإللهية، فرأى أن القوانين وحدها غير كافية إلنجاح املؤسسة بل عليها ان تلتزم بمستوى أداء 

.تقبله اآللهة. ورأى أن النظام هو األساس للنجاح وإن اإل
ً
 نسان ال يقدر على أداء عمله دون اتباعه نظاما معينا
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 الحضارة اإلغريقية:  -6

أبدعت هذه الحضارة في مجاالت عديدة وخاصة في إدارة األعمال التجارية، وكان اإلغريق أول من كّون دولة 

 من الحكومة املدني
ً
 جديدا

ً
 ة تدعى )البوليس(ديمقراطية بجميع ما تتعرض له من مشاكل إدارية، وأنشأوا نوعا

يشجع النقاش املطلق وحرية الفكر وتبادل األفكار. وربما كانت كتابات سقراط واكسنفون تجسد فكرة )كلية 

أي أن اإلدارة تدخل في جميع النشاطات اإلنسانية عسكرية كانت أو مدنية، فقالوا أن املدير الناجح في  –اإلدارة( 

 نا
ً
 أو مديرا

ً
 ألي عمل آخر. كما اهتم اإلغريق في البحث والتنقيب في مجاالت املعرفة املصنع يكون وزيرا ناجحا

ً
جحا

 أهمية التخصص 
ً
وعرفوا قياس والزمن وبلوغ الحد األقص ى من اإلنتاج باستخدام املوسيقى. وعرف اإلغريق أيضا

دير أو امل حيث كانت الحرف عندهم وراثية. وقد تنبأ سقراط بالفكر اإلداري الحث عند وصفه لوظيفة واجبات

القائد الذي عليه حمل أتباعه على الطاعة والوالء، وأن يقوم بتعيين الشخص املناسب ألداء املهمة املعنية 

 ومعاقبة املقصر وأن يظفر بتعاطف أتباعه وأن يكسب الحلفاء واألتباع.

 الحضارة الرومانية:  -7

ال تزال آثار الحضارة الرومانية متناثرة في أنحاء مختلفة من بالدنا العربية، حيث اجتاحت الجيوش الرمانية معظم 

 لحكام روما ضرورة وجود تنظيم 
ً
أوروبا والشرق العربي لتكون إمبراطورية مترامية األطراف، األمر الذي كان واضحا

ه. يم الروماني الهرمي أول تنظيم يخوضه العالم في تنظيم حكومتيحكم لهم الرقابة على إمبراطوريتهم. فكان التنظ

م( 484غير أن سوء اإلدارة والتطبيق أدى إلى انشقاق الوالة عن الحكومة املركزية. إال أن اإلمبراطور ديوكليتان )

ثة عشر إقليم ثم جمعها في ثال 101أدخل أسلوبه املرتكز على تفويض السلطة فقام بتقسيم اإلمبراطورية إلى 

قسما وجمع األقسام في أربعة قطاعات جغرافية، واحتفظ ديوكليتان بإحدى هذه القطاعات ليديرها بنفسه وأما 

 ليحكموا األقسام ومحافظين ليحكموا 
ً
القطاعات الثالثة األخرى فقد عهدها إلى أعوانه املخلصين، كما عيّن نوابا

املحلية دون أن يسمح لهم بالسيطرة على القوات العسكرية في األقاليم وفّوض لكل منهم السلطة الكافية لإلدارة 

 1أقاليمهم.

 الحضارة اإلسالمية:  -8

استأثرت الحضارة اإلسالمية بإعجاب الناس في شرق األرض وغربها وأصبحت مراكز العلم في بغداد ودمشق 

مية واإلدارية من القرآن واألندلس قبلة يقصدها العلماء والباحثون. وقد استمدت هذه الحضارة أسسها العل

الكريم وما ورد من أحاديث موثوقة عن رسول الهدى محمد بن عبد هللا )صلى هللا عليه وسلم( وما فعله الخلفاء 

الراشدين والسلف الصالح رض ي هللا عنهم أجمعين. فقد انفرد القرآن الكريم عن سائر الكتب السماوية األخرى 
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ليكون الدستور السماوي األوحد الذي عنى باإلنسان بأكمله اجتماعيا وسياسيا  بمعالجة األمور الدينية والدنيوية

.
ً
 واقتصاديا ونفسيا

 القرآن الكريم على السعي وراء املعرفة وتقص ي الحقائق. وقد رفع هللا 
ّ
ففي مجال العلم والبحث العلمي فقد حث

إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان »نية تعالى شأن العلم إلى أعلى الدرجات عندما أنزل ذكره في اول آية قرآ

وهل :» وفي آية آخرى يقول الحق تعالى«. من علق، أقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم

يا »: وفي آية ثالثة بيّن أهمية التنقيب والبحث عن الحقائق قال تعالى«. يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون 

 .«ين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمينأيها الذ

وفي مجال التخطيط فقد بين القرآن الكريم في عدد من اآليات ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب وما يجب على 

أمم لحياة الدنيا. فضرب لهم أمثلة بالناس أن يفعلوا ملواجهة مصيرهم املستقبلي البعيد بعد خروجهم من هذه ا

ن آإيه نتيجة لسوء أفعالهم وملا وقعوا فيه من أخطاء وانحرافات عن طريق الصواب. وقد بين القر  وما آلتسبقتهم 

ن وأعدوا لهم ما استطعتم م:»  الكريم ضرورة حشد اإلمكانات والجهود ملواجهة ظروف املستقبل في قوله تعالى

كما بين أن التخطيط السليم يعتمد على معرفة الحقائق «. ترهبون به عدو هللا وعدوكمقوة ومن رباط الخيل 

، إن الظن لن يغني عن الح» وليس االعتماد على الظن والتخمين حيث قال سبحانه وتعالى
ً
ق وما يتبع أكثرهم إال ظنا

 
ً
نورة التخطيط املحكم.  فاملدينة املوتعتبر هجرة الرسول عليه السالم من مكة إلى املدينة مثاال رائعا في «. شيئا

وفرت العديد من الظروف املالئمة لنشر الدعوة اإلسالمية لم توفرها البيئة املكية. فكراهية أهل مكة للدين 

الجديد ومن بشر به ومن يتبعه كان لها ما يبررها. فهم كانوا سادة العرب وحماة البيت وأرباب اآللهة وأكبر تجار 

 ملساواته بينهم وبين عبيدهم، وال يعترف العرب وأكثرهم بذخ
ً
 سافرا

ً
.  فوجدوا في الدين الجديد تهديدا

ً
 ومجونا

ً
ا

 1بآلهتهم، وحّرم عليهم الزنا واملجون واالستهتار.

وقد عرف املسلمون التخطيط الطويل والقصير األجل. فلما كان الهدف من الدعوة قبل الهجرة هو توعية الناس 

الك لكل ش يء وهو بكل ش يء عليم كانت الخطة القصيرة األجل تعمل على تجمعات صغيرة لوجود رّب واحد هو امل

 كل من يثقون به. ولكن عندما امر الرسول عليه السالم بالهجرة واملجاهرة برسالته 
ً
يقرأون القرآن ويخبرون به شرا

خذ يكتب الرسائل مللوك وأصبح الهدف من الدعوة هو إعالن اإلسالم كدين أمة تغيرت خطة الرسول الكريم وأ

وقياصرة العالم آنذاك يدعوهم لإلسالم أو الحرب وأخذ االهتمام بتكوين الجيش وتهيئة عدد من الصحابة ليكونوا 

قادة أمناء على أمور الحرب وأخذ الجيش والدولة والرسالة. وهناك دالئل كثيرة على التخطيط بأنواعه. فقال علي 

 ابن طالب ري هللا عنه: )اعمل ل
ً
 )تخطيط طويل األجل( وأعمل آلخرتك كأنك تموت غدا

ً
دنياك كأنك تعيش أبدا
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األرض وأعمال الحكم والضرائب أو الخراج  لفتوحاتهم وبمسح)تخطيط قصيرا ألجل( وأخذ الخلفاء بالتخطيط 

 وغير ذلك مما يضمن األمن واالستقرار والرفاهية لجميع من يقع تحت وال يتهم.

وهو الذي »:  ت آيات متعددة في القرآن الكريم تدل على الهيكل الهرمين ومنها قوله تعالىوفي مجال التنظيم ورد

مما يدل على ووجود هيكل من الرؤساء واملرؤوسين «. الئف في األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجاتخجعلكم 

نهم معيشتهم في قسمنا بينحن :» تهيمن املستويات على فيع على املستويات األدنى وتسخرها في العمل بقوله تعالى

يم وقد عمل الرسول الكريم بتقس«. الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

العمل بين أصحابه فجعل منهم كتبة الوحي وبعضهم مبشرين ورسل إلى الدول األخرى وبعضهم قادة للجيش. وقد 

قضاء واملالية إلى عمر بن الخطاب. وعندما استعت رقعة الحكم عمد عهد الخليفة أبو بكر رض ي هللا عنه بأمور ال

 وأدخل نظام الدواوين كديوان الخراج وديوان 
ً
عمر بن الخطاب إلى تقسيم البالد إلى أقاليم يحكم كل منها واليا

فه فوق ط
ّ
 او انتقصه أو كل

ً
 لوصية الرسول صلى هللا عليه وسلم من ظلم معاهدا

ً
قته او االجيش والقسطاس تبعا

 بغير طيب نفسه، فأنا حجيجه يوم القيامة.
ً
 أخذ منه شيئا

وقل اعملوا فسير هللا عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة :»  وفي مجال الرقابة قال تعالى

صر، أي هي الرقابة اوتتضمن هذه الىية ما يعرف بالرقابة الذاتية في الفكر اإلداري املع«. فينبئكم بما كنتم تعملون 

النابعة من الضمير، وأما الرقابة الخارجية فهي التي تأتي من رقابة الناس. وقد عمل عمر بن الخطاب رض ي هللا 

عنه بوضع عيون على الوالة ليتعرف على حركاتهم وسكناتهم وبالتالي يسأل هؤالء الوالة عن أفعالهم. وفي رواية ان 

في السباق مع ابن عمرو بن العاص )والي مصر( فقام ابن الولي بضرب الفالح أحد أبناء الفالحين في مصر فاز 

الصغير. فاشتكاه الفالح إلى الخليفة الذي قام باستدعاء عمرو بن العاص وابنه للمثول بين يديه. وعندما مثال قام 

ناس وقد استعبدتم ال عمر بن الخطاب بإعطاء سوط إلى الفالح وأمره بضرب ابن الوالي وقال قولته املشهورة متى

. فكان ذلك هو اإلسالم 
ً
 1 إسالم العدل واملساواة والرحمة واملؤاخاة. –ولتهم أماتهم أحرارا

وهكذا نرى أن الدول اإلسالمية عرفت املركزية والالمكزية اإلدارية وعرفت الديمقراطية بأسمى معانيها، حيث 

مر ابن الخطاب يستفتي آراء الناس في املسجد فيما يتعلق قامت أول خالفة في اإلسالم على أساس البيعة. وكان ع

بامور العامة ثم يعرض الرأي على مجلس الشورى )املكون من سبعة من املهاجرين وسبعة من األنصار من أهل 

استخدم سياسة الباب املفتوح الذي أصبح أحد الصرعات  أول منالبصيرة والحكمة( وكان عمر بن الخطاب 

 نا هذا، فكان يوجه عماله بأن ال يغلقوا أبوابهم دون حاجات الناس.اإلدارية في عصر 

 اإلدارة في العصور الوسطى وعصر النهضة:  -ب

 2سيتم التطرق أوال الى اإلدارة في العصور الوسطى، ثم في عصر النهضة كما يلي:
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 م(1700-1400الفكر اإلداري في العصور الوسطى ) -1

بعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية انخفض مستوى املعيشة وسادت الفوض ى السياسية في أوروبا، ولم تكن هناك 

أدى بأوروبا إلى التخبط في صراعات إقطاعية دامية وعّم العدوان  واألمني مماقوة تمأل ذلك الفراغ السياس ي 

هم لى حياته. فلجأ الكثيرون إلى من هم أقوى منوانتشرت القرصنة والجريمة وأصبح اإلنسان منشغال في اإلبقاء ع

بهدف الحماية ودفعوا مقابل ذك ثمنا غاليا وهو فقدان حريتهم الشخصية، وظهر النظام اإلقطاعي يترأس فيه 

امللك على اعوانه من األمراء والنبالء الذين يستبقون ألنفسهم من األرض ما يريدون ويوعوا ما تبقى منها على من 

 قابل تقديم كل فئة خدمات عسكرية ومالية للفئة اتي تعلوها مرتبة.هم دونهم م

( وكان التعليم Dark Agesفي مثل هذه الظروف، لم تظهر أي كتابات تذكر وأطلق على تلك الفترة )العصور املظلمة 

 على امللوك والنبالء واألمراء والقساوسة والحكام وحتى هؤالء كانوا منغمسين في ملذات ال
ً
الدنيا ولو  حياةمقصورا

يدونوا إال ما كان يتعلق بأمور الحرب والدين والحكم. ولكن في نهاية القرن الخامس عشر ظهرت بعض الكتابات 

الفكرية املحدودة. فقد كتب لوقا باكيولي رسالة تصف مسك الدفاتر املحاسبية بطريقة القيد املزدوج للدفتر 

ين باكيولي على استخدام الرقابة الذاتية. كما كتب فريدريك لين كتاب املحاسبي )التاريخ، تفاصيل القيد..الخ( وحث

شهيرين أولهما )سفن البندقية وبناة السفن في عصر النهضة(، وثانيهما كتاب )أندريا باربريجو او تاجر البندقية( 

ة وأسلوب تجاريحيث عرف باربريجو أنماط التنظيم واستخدام املحاسبة والرقابة اإلدارية وأسلوب التوكيالت ال

 حفز الوكيل لزيادة املبيعات.

وفي القرن الخامس عشر كانت البندقية عاصمة العالم التجارية وأقامت أول ترسانة لبناء السفن )ترسانة 

البندقية( بنظام إداري متقدم في التشوين وخطوط التجميع وإدارة األفراد والرقابة عن طريق املحاسبة )دفتر 

 اذ( وتوحيد املواصفات )التنميط( واستخدام قوائم الجرد ورقابة التكاليف.اليومية ودفتر األست

 أكبر باملفاهيم اإلدارية كما نرى في كتابات سير ثوماس مور ونيقولو 
ً
إال ان القرن السادس عشر أظهر اهتماما

نا الحالة ( فقد كتب سير ثوماس مور )اليوتوبيا( املدينة الفاضلة مبيNicholo Machiavelliماكيييفلي )

االجتماعية والسياسية في انكلترا في عصر هنري السابع وولده هنري الثامن. وعزى مور متاعب انكلترا االقتصادية 

 مور بمبدأ التخصص 
ّ
إلى النبالء الذين كانوا يسرفون في الترف والبذخ في حين كان الفقراء يموتون من الجوع. وحث

أى أن هناك فئة قليلة )مختارة( من الناس ليعملوا بها طيلة حياتهم ولكن ومبدأ الحد األقص ى للطاقة العمالية. ور 

 ليس من الضرورة أن يعمل الفرد بمهنة أبائه.

 في فلسفته اإلدارية، حيث تبنى 
ً
أما نيقولو ماكيفلي اإليطالي واملعاصر لسير توماس مور كان على النقيض تماما

ي تابية الشهيرين )املحاورات( و )األمير( أثناء اإلقامة الجبرية التفلسفة )الغاية تبرر الوسيلة( وكتب ماكيفللي ك

فرضت عليه في فترة حكم عائلة مديتش ي واستهدف إرضاء الحكام من األمراء. إال أن ماكيفللي تعّرض إلى السلطة 

ى أعلى لوالقيادة بمفهوم العصر الحديث. فقد رأى أن السلطة تختلف عن التسلط حيث إنها تطفو من القاعدة إ
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وليس العكس. بمعنى أن األمير يستمد سلطته من الجماهير وعليه أي يرقب اصدقاءه وأن يسيطر عليهم وأن 

يحافظ على التماسك التنظيمي للدولة وحيويتها بإلزام نفسه بقوانين ثابتة فاألمير الذي يتقلب في سياساته يمثل 

معرفة الناس ملا يتوقعون نه وما يتوقع منهم وأن يضرب بيد  عبئا على الدولة ويوهنها، كما أن على األمير أن يضمن

 من حديد على أي اضطرابات قبل استفحالها.

الفطري واملدير ذو األساليب املكتسبة، وكان كتاب األمير بمثابة مرشد  املديروعرف ماكفيللي نوعين من القيادة: 

ى لشعبه ماكيفللي األمير الشاب بأن يكون املثل األعللألمير الشاب للتمرس في أساليب القيادة واكتسابها. فينصح 

في اإلنجاز وأن يوحي له بأنه أقدر على اإلنجاز من أي واحد منهم، وأن يرفع الروح املعنوية بين أفراد الشعب وأن 

يمنح املكافآت للمستحقين من أصحاب الحرف الذين بذلوا أقص ى الجهد في العظاء، كما نصح األمير بأن يتصف 

 صبر والبصيرة وعدم االتكال أو التخاذل وأن يستغل كل فرصة ممكنة ملصلحته.بال

 م(1900-1700الفكر اإلداري في عصر النهضة )  -2

م( بصغر الحجم وصغر رأس املال والعمالة غير الندربة. إال أن القرن 1700تميزت الصناعات اإلنتاجية )قبل عام 

رة والتوسع في الطباعة واالتجاه نحو التخصص. ففي فترة قصيرة الثامن عشر شهد نمو املدن والعواصم الكبي

تحولت انكلترا من بلد زراعي إلى بلد صناعي وظهر على أثر ذلك جيل جديد من املديرين بمفاهيم وأساليب إدارية 

ع نجديدة، فقد انقض ى عهد الصناعة املنزلية الذي ساد في بداية القرن ويرتكز على الزراعة وكان اإلنسان يص

معظم احتياجاته بنفسه إال أنه كان يجيد صناعة سلعة واحدة أو سلعتين ويقايض بهما في الحصول على 

احتياجاته األخرى، إال أن صغر رأس املال وصغر سوق االستهالك وصعوبة املواصالت آنذاك الالزمة لإلنتاج ويدفع 

 على أساس إنتاج القطعة. وبذلك تغير وضع أفراد األسرة من
ً
منتجين مستقلين إلى موظفين ومستخدمين  أجرا

وعندما أدخلت اآلالت التي تدار بالقوى املحركة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة ال تستطيع األسرة توفيرها 

فقد أصبح لزاما على العامل أن ينتقل بنفسه إلى مكان وجودا اآلالت. وبذلك انتقلت عملية اإلنتاج من املنزل إلى 

 املصنع.

ان هذا التحول الهائل من الزراعة إلى الصناعة لم يرافقه تحول مماثل في الفكر اإلداري. إال أن ظهور املصنع غير 

أدى إلى تحسين أمور الرقابة من السرقة ولكن الجودة لم تتحسن وبقيت قاعدة "على املشتري أن يحذر" هي 

 تجات ولم يكن هناك للرقابة سوى قياس الطول القاعدة السارية. كما ظلت الفروقات والتباينات كبيرة بين املن

 في الكتابة في مجال اإلدارة. 
ً
 ملحوظا

ً
والعرض لغرض دفع األجور. إال أن النصف الثاني من القرن عشر شهد نشاطا

رين. ففي عام 
ّ
م كتب 1767ويعود ذلك إلى مجموعة من الفالسفة االقتصاديين والقلة من املمارسين واملفك

يزي جيمز ستيوارت مبادئ االقتصاد السياس ي الذي بين فيه أن السلطة هي من قوانين الطبيعة االقتصادي اإلنكل

 سير ستيوارت على استخدام 
ّ
ويجب أن تتناسب مع املسؤولية، كما أنها ال بد من أن تتفاوت مع الظروف. كما حث

 البحث العلمي ومبدأ التخصص ألهميتها في رفع الكفاءة اإلنتاجية.
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ظهر كتاب "ثورة األمم" للكاتب اإلنكيليزي آدم سميث الذي كرس فيه سميث أهمية مبدأ  1776وفي عام 

التخصص في مثاله )بمصنع الدبابيس( وأكد على أن يكون العامل مسؤوال أما شخص ال يستطيع العامل أن 

نسان ورأى أن اإليمارس عليه أي نفوذ بسبب القرابة أو مصلحة مشتركة. وتعرف سميث إلى أهمية الحركة والزمن 

ال يفعل سوى حركات معينة ويبدأ كل منها ببطء ثم تأخذ بالتسارع بعد تكرارها والتمرس عليها. ولذلك يجب تقسيم 

 العمل إلى عمليات صغيرة ثم تقسم إلى أجزاء أصغر لتسهل دراستها والتحكم فيها.

، وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه 
ً
وقد تعرف االقتصاديون بشكل عام إلى الوظائف اإلدارية املعروفة حديثا

وإعداد املوظفين والرقابة. فقد كتب صامونيل يومان ان املدير الناجح يتصف بقدرة خارقة على التنبؤ ووضع 

اية بالعالم الداخلي والخارجي والقدرة على الخطط املحكمة واملثابرة وحسن التصرف وثبات الهدف والحزم والدر 

اإلشراف على اآلخرين ودراية جيدة بتفاصيل عمل وحرف معينة. ويمكن أن نلخص بعض األفكار االقتصاديين 

 األساسية بما يلي:

 تقسيم العمل إلى أجزائه وعناصره للتحليل والقياس واستخدام األسلوب العلمي .1

 ى رفع كفاءة العامل.التخصص وتكرار أداء العمل يؤدي إل .2

 املحافظة على املهن وتدريب األفراد القائمين عليها. .3

 الوظائف اإلدارية هي للتخطيط والتنظيم وإعداد املوظفين والرقابة. .4

 األجور عامل مهم في العملية اإلنتاجية وال بّد من إعطاء الحوافز واألجور التشجيعية. .5

سادة ولألحرار، واآلخر جسماني )تنفيذي( وهو ميزة يقسم العمل قسمين، أحدهما ذهني، وهو ميزة ال .6

 العبيد لذلك هناك ضرورة لفتح املعاهد واملدارس لتعليم إدارة األعمال وتدريب املديرين األكفاء.

إن دخول اآللة ال يؤدي بالضرورة إلى البطالة بين األيدي العاملة، بل إنها في كثير من األحيان تفتح  .7

عداد إضافية. فدخول اآللة يؤدي إلى نشاط في العمل الذهني وتحول آفاق عمل جديدة تستوعب أ

 1في مجال التخصصات.

ففي هذه الفترة الزمنية نشطت التطبيقات الفعلية ملبادئ اإلدارة، مثال قامت شركة كارول لألشغال الحديدية في 

ومعدالت  فق سير العملاسكتلندا بتخطيط مفصل ملواقع مصانعها، واهتمت شركة سوهو بترتيب اآلالت في تد

اإلنتاج ورقابة التكاليف واستخدام البحوث التسويقية. وال ننس ى مجهود روبرت أوين في اسكتلندا وبناء مدينة 

 "النارك" املثالية بسبب اهتمامه بالعنصر اإلنساني.
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 اإلدارة في العصر الحديث )القرن العشرين(: -ج

سانية املتواصلة واملتداخلة فإن اإلدارة في أي عصر كان ال تبدأ ببدايته حيث إن اإلدارة هي سلسلة من الخبرات اإلن

وتنتهي بنهايته. ولذلك فإن اإلدارة في القرن العشرين قد أرست جذورها في القرن التساع عشر بشكل خاص 

ي" "نظرية االقتصاد السياس  W.S. Jevonsصدر كتاب جيوفونز  1871والقرون التي سبقته بشكل عام. في عام 

 بين فيه نتائج أبحاثه عن كثافة العمل والجهد وضرب مثل العامل والفأس.

أصدر تشالز بابيج كتابه حول "اقتصاديات اآلالت والصناعات اإلنتاجية" حيث حاول تطوير  1832وفي عام 

اإلدارة لصورة علمية وأكد على تقسيم العمل )التخصص( ودراسة الزمن والحركة واستخدام االستمارات 

 النماذج في العمل، وقال بأنه يمكن تطبيق اإلدارة في كل مجال يكون فيه تنسيق الجهد البشري امرا ال بد منه.و 

وعندما واجهت الواليات املتحدة موجة من النمو االقتصادي في منتصف القرن التاسع عشر وأخذت املؤسسات 

ن ية عن اإلدارة واجه املديرون مشاكل تختلف عالكبيرة بالظهور برؤوس أموال كبيرة ظهرت الدعوة إلى فصل امللك

املشاكل التي اعتادوا عليها في املؤسسات الصغيرة. وقد تصدى هنري بور إلى دراستها في سكك الحديد ووجد أن 

 اإلدارة يجب ان تسترشد بثالث مبادئ إدارية وهي:

 التنظيم: أي تقسيم العمل يضمن االستفادة من كل عامل. .1

 وضع نظام التقارير والبالغات يكفل دوام إملام اإلدارة بسير العمل.االتصاالت: أي  .2

املعلومات: وهي تحليل التقارير بهدف تحسين العمليات. كما بينت نتائج تطبيق املبادئ أن الرقابة  .3

تكمن في اللوائح والتعليمات الدقيقة التي تؤدي إلى نجاح التشغيل وأن هناك ضرورة إدخال توصيف 

والترقية على أساس الجدارة وجعل املشرفين مسؤولين عن فشل أو نجاح الوظائف التي الوظيفة 

 1توكل إليهم خاصة عند تفويض السلطة بشكل صحيح.

سع عشر حركة فكرية نشطة، حيث أخذ املديرون يناقشون مشاكلهم في لقاءاتهم اوشهد منتصف القرن الت

قاعات عامة أو جمعيات وهيئات علمية كجمعية املهندسين  الخاصة ويلقون املحاضرات والبحوث فيما بينهم في

 
ُ
بعنوان  1870وامليكانيكيين األمريكيين. وكان هنري تاون من أبرز الشخصيات اإلدارية في هذه الفترة وقدم بحثا

املهندس كرجل االقتصاد نادى فيه بضرورة تحليل تكلفة كل عنصر من عناصر اإلنتاج وتقسيم الربح الناتج )فوق 

املعدل املحدد علميا( مناصفة بين العاملين وأرباب العمل وتبادل املعلومات والخبارت بين املؤسسات لالستفادة 

من بعضها. وكانت ألفكار تاون هذه أثرها اإليجابي على عدد من املهندسين واملمارسين، حيث تربع رجل األعمال 

من أجل إنشاء قسم خاص لتعليم وتدريب الشباب في جوزيف وارتورن بمبلغ مائة ألف دوالر لجامعة بنسلفانيا 

القانون التجاري ومهام بيوت املال واألزمات املالية واملشاكل العمالية. وال تزال كلية وارتون من أشهر معاهد 
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( كان يجري Henry Metcalfحدة. كما أن املهندس الكابتن هنري متكالف )تعالي في اإلدارة في الواليات املالتعليم ال

تجاربه اإلدارية في تراستانة فرانكفورت واكتشف أن التنظيم والرقابة باألساليب التقليدية كانت عديمة الجدوى 

وغير فعالة. واقترح متكالف بوضع نظام متكامل بحيث تنبع املسؤولية من مصدر محدد مع انسياب املعلومات 

 (.Feedbackوالتفاصيل عائدة إلى ذلك املصدر )

ام أحد املعاصرين لتاون ومتكالف يدعي فريدريك هولس ي بإلقاء بحث للمهندسين ق 1891وفي عام 

 2/3و  1/3امليكانكيين اقترح فيه أن يقسم الربح بين العمل ورب العمل بنسبة )
ً
( وعلى أن يعطى العامل أجرا يوميا

ايلور على هندس فريدريك تثابتا بغض النظر عن إنتاجه وال يشترك مع رب العمل في الخسارة. إال ان تاون حفزت امل

  1تكريس حياته العملية لتوطيد مبادئ اإلدارة العلمية التي اقترنت باسمه وبأبحاثه فيما بعد.

VI.  عالقة اإلدارة بالعلوم األخرى 

يعتبر علم اإلدارة فرعا من عائلة العلوم االجتماعية، وعلى صلة وثيقة بكثير من العلوم االجتماعية ويستفيد 

دئ التي تحتكم إليها اإلدارة عند تنظيم املشروعات وإدارتها، سواء أكانت هذه املشروعات عامة أو منها في املبا

 2خاصة أم مختلطة، ومن أكثر العلوم االجتماعية عالقة بعلم اإلدارة العلوم التالية:

 عالقة اإلدارة بعلم االجتماع:

يدرس علم االجتماع سلوك األفراد والجماعات والقيم السائدة في املجتمع، وكما نعلم فإن سلوك األفراد 

ضمن هذه الجماعات تحكمه في هذه الحالة القيم والعادات والتقاليد االجتماعية السائدة في البيئة التي يعيش 

لبادية، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن هذا فيها، مثال: تختلف عادات أهل املدينة من عادات أهل القرية أو ا

االختالف في العادات والقيم يؤثر بصورة واضحة على سلوكهم، وملا كان هؤالء األفراد يأتون من مناطق وبيئات 

مختلفة، فالبد وان تنعكس عاداتهم على سلوكهم جميعا وهم داخل املنشأة، لهذه األسباب نجد أن هناك عالقة 

وعلم االجتماع، واملدير الناجح يحتاج ملعرفة مناسبة بعلم االجتماع لفهم سلوك الجماعات  بين علم اإلدارة

 اإلنسانية، وملساعدته على التأثير في سلوك األفراد وخلق التعاون بينهم ملا فيه مصلحة املنشأة ومصلحتهم. 

 عالقة علم اإلدارة بعلم االقتصاد:

ستخدامها واستثمارها، ويعالج مسائل مثل اإلنتاج والتوزيع يركز علم االقتصاد على دراسة املوارد وا

واالدخار واالستهالك واالستثمار وغيرها من املواضيع مثل: التضخم، ولعلم االقتصاد نظريات ومبادئ يستعين بها 

ى تاإلداري في التخطيط واتخاذ القرارات، واإلداري الناجح هو الذي يسعى إلى معرفة هذه النظريات واملبادئ ح

 يستطيع توجيه العمل بطريقة تمكنه ن اتخاذ القرارات اإلدارية لبلوغ أهداف املنشأة.  
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 عالقة اإلدارة بعلم النفس:

يتعين على املدير أن يكون لديه خلفية بعلم النفس الذي يركز على دراسة وتفسير شخصية الفرد ودوافعه 

لذي يدفعه للقيام بعمله بطريقة ايجابية، ويحتاج واتجاهاته والعوامل التي تحفزه على تحديد نمط السلوك ا

املدير إلى هذه املعرفة لتساعده على فهم سلوك مرؤوسيه والتنبؤ بما سيكون عليه هذا السلوك في املستقبل، مما 

 يسهل عليه التعامل معهم وخلق عالقة ايجابية ملصلحة العمل ومصلحتهم.

 عالقة اإلدارة بعلم القانون:

شريعات والقوانين الخاصة بحماية حقوق املواطنين وتنظيم عالقات العمل بينهم وبين تضع الدولة الت

املنشآت التي يعملون بها، كما تضع القوانين التي تنظم عمل املنشآت ومن هذه القوانين مثال: قانون العمل 

من  طريقة صحيحة فإنهوالعمال، وقانون الشركات وغيرها، ولكي يستطيع اإلداري اتخاذ القرارات ذات العالقة ب

الضروري أن يكون على خلفية كافية تؤهله فهم هذه القوانين وتفسيرها والتعامل معها بطريقة سليمة، ففي بعض 

األحيان تقوم املنشأة مثال بفصل احد العاملين أو مجموعة منهم فصال تعسفيا ودون إبداء األسباب، ففي مثل 

ما إلعادتهم ألعمالهم أو تحصيل حقوقهم. وفي أحيان أخرى قد تتخذ إدارة هذه الحالة تتدخل القوانين والنقابات إ

 املنشأة قرارا بخصوص أمر يكون مخالفا للقانون...الخ.

 عالقة علم اإلدارة بالرياضيات وباإلحصاء:

بعد أن دخلت أجهزة الحاسوب في عمل الشركات واستخدام بحوث العمليات في عملية اتخاذ القرارات زادت 

العالقة متانة بين علم الرياضيات واإلحصاء وعلم اإلدارة، فقد أصبحت عملية اتخاذ القرارات تعتمد على أساليب 

كمية وحسابات دقيقة بعيدا عن التخمين والتكهن، مما جعل املدير واإلداري والباحث أكثر حاجة إلى تعلم 

 قرارات اإلدارية وبزمن قياس ي وبأقل تكلفة ممكنة.املهارات الخاصة باستخدام هذه األجهزة لتساعدهم في اتخاذ ال

 علم السياسة عالقة علم اإلدارة ب

تعنى العلوم السياسية بوضع السياسات العامة للدولة، وتبحث في شكل الحكم، ففي ظل النظم 

مليادين ا الرأسمالية تكون القيود على املشاريع الخاصة أقل، وبالتالي تكون مسؤولية اإلداريين كبيرة في تحديد

الواجب االستثمار فيها. لذلك فإن إملام اإلداريين بمبادئ العلوم السياسية يساعدهم حتما في اتخاذ القرارات 

  ؛اإلدارية السليمة

 علم املحاسبة:عالقة علم االدرة ب

يهتم علم املحاسبة بتسجيل النشاط الذي تقوم به املؤسسات واألفراد على شكل أرقام وقيود وميزانيات 

مما يقدم للمدير نظرة صادقة وحقيقية عن أوضاعه ومواقفه املالية، ويساعده في تقييم نشاط املشروع الذي 
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يديره، سواء كانت هذه املشروعات ضمن مشروعات القطاع الخاص التي تسعى إلى الربحية أو ضمن املشروعات 

لبها ري معلومات هامة حول التكلفة التي يتطالحكومية التي ال بد لها من قيود تنظم عملها. فاملحاسبة تقدم لإلدا

مشروع معين، وكيفية اختصار ما يمكن اختصاره من تكاليف في سبيل تمكين املشروع من تحقيق األرباح املألومة، 

ولذلك فإن إملام اإلداري بهذا العلم يساعده في القيام بعمله بنجاح، وعليه فإنه من دون نظام محاسبي جيد ال 

 ؛اري جيديوجد نظام إد

 علم الحاسوب:

يعتبر اإلملام بمبادئ الحاسوب أساسيا في تحسين العملية اإلدارية، حيث أصبح ال غنى عنه لإلدارة الحديثة، 

فهو أداة مهمة في استقبال البيانات ومعالجتها وإظهار النتائج املطلوبة، مما يساعد على زيادة السرعة في االتصاالت 

لكتروني، وفي معالجة الكثير من األوراق املالية والشيكات، كما يوفر وقتا كبيرا في مجال كما هو الحال في البريد اال

إعداد القوائم املالية ورواتب املوظفين. فالحاسبات االلكترونية قادرة على تخزين ومعالجة واسترجاع كميات 

رتبط تقلل التكاليف واألخطاء التي تهائلة من البيانات وتحويلها إلى معلومات مفيدة ملتخذي القرارات، وهي أمور 

بالعمل البشري، حيث ال يمكن ضبط سلوك اإلنسان بدقة كما هول الحال مع اآلالت. وللحاسبات االلكترونية 

استخدامات كبيرة أيضا في مجال في الرقابة على املخزون من السلع والبضائع، وليس أدل على ذلك استعمال 

( املوجودة على السلع املختلفة Bar codeجل الضوئي الذي يقرأ شيفرة األعمدة )املراكز واألسواق التجارية للمس

وينقلها إلى نظام الفحص في الحاسوب الذي يقوم بتحليلها وتنفيذ العمليات الحسابية ويظهر تفاصيل البضاعة 

في أي وقت  املستودعاتوثمنها، إذ يتيح هذا التطور لإلدارة معرفة الكميات املباعة والباقية من مختلف السلع في 

 1وبدقة متناهية.

VII.  خصائص اإلدارةManagement Properties  

 2ملفهوم اإلدارة تقديم الخصائص الرئيسة التالية : ةف السابقير ايمكننا من خالل التع

اإلدارة عملية: نشاط حركي يتكون من العديد من املمارسات التي تتضمنها وظائف اإلدارة الرئيسة من  -أ

 تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة .

 اإلدارة عملية اقتصادية: تحقيق الكفاية اإلنتاجية من خالل تعظيم املخرجات مقارنة باملدخالت . -ب

االجتماعي في تحديد الحاجات والرغبات وحسن استخدام الحوافز اإلدارة عملية اجتماعية: مراعاة البعد  -ت

 . يملنظمااء ملتحقيق مفهوم االنت
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اإلدارة عملية شاملة: يمارس أفراد التنظيم العملية اإلدارية كل حسب تخصصه ومجال عمله في مستواه  -ث

 اإلداري .

اإلدارة عملية مستمرة: توجد عمليات إدارية تحقق مفهوم االستمرارية خاصة في تكامل وظائفها اإلدارية،  -ج

 القرارات.خاصة عملية االتصال وحل املشكالت واتخاذ 

خالل خضوعها لقواعد وأصول أطرت لها النظريات اإلدارية املختلفة، ابتداء  رشيدة: مناإلدارة عملية  -ح

 لمية والتي اعتبرت )القواعد واألصول( ركيزة أساسية في العملية اإلدارية بمدرسة اإلدارة الع

 واملنافسة.اإلدارة عملية هادفة: تحقق للمنظمة غايتها في البقاء والنمو  -خ

VIII.  أهمية اإلدارة في املنظمات 

 1يمكن توضيح أهمية اإلدارة في املنظمات في النقاط التالية:

 غاية املنظمة في البقاء واالستمرارية واملنافسة . تحقيق -1

تحقيق الكفاءة، والفعالية وصوال لتعظيم اإلنتاجية، ونظرا لتضارب التعاريف حول الكفاءة والفاعلية في - 2

 األدبيات اإلدارية املتعددة، ندور هذه التعاريف املحددة.

  Efficiencyالكفاءة 

  Do Things Rightالعمل بطريقة صحيحة  -أ

 االستخدام األمثل للموارد . -ب

 الطريقة االقتصادية في انجاز األعمال . -ت

  Effectivenessفاعلية 

 Do Things Rightالعمل الصحيح  -أ

 تحقيق أفضل النتائج . -ب

 املطابقة مع املواصفات . -ت

 واملدراء:وفي ضوء هذه التعاريف يمكن أن نجد أربعة أصناف من املنظمات 

 عالية.مدير كفوء وفعال: في منظمة تحقق كفاءة عالية وفاعلية  -

 منخفضة.مدير غير كفوء وفعال: في منظمة تحقق فاعلية عالية وكفاءة  -

 منخفضة.مدير كفوء وغير فعال: في منظمة تحقق كفاءة عالية وفاعلية  -

 والفاعلية.مدير غير كفوء غير فعال: في منظمة تنخفض فيها الكفاءة  -
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واستشعار املسؤولية  هداف الرئيسة للمنظمة في الربحية، ومصلحة أفراد التنظيم،تحقيق األ  -3

  .االجتماعية

االنتقال باملؤسسة من خدمتها ألهداف اإلدارة إلى خدمة اإلدارة ألهداف املؤسسة، وهذا ما يؤكده املدارس  -4

اإلدارية املعاصرة مثل: اإلدارة على املكشوف، واإلدارة التفاعلية، واإلدارة املرئية، واإلدارة من موقع 

 األحداث .

IX.  اإلدارة كعلم وأهميته:دور 

ال يستغنى عنه منذ أن بدأ الناس يدركون بأهمية تكوين الجماعات لتحقيق أهداف كان ومازال علم اإلدارة 

 لم يكن بمقدورهم تحقيقها فرادى، لضمان تنسيق جهودهم وتوجيهها نحو األهداف املرغوبة.

ونظرا لتزايد اعتماد املجتمع في حياته على الجهود الجماعية، وبخاصة بعد أن أصبح حجم الجماعات في 

عمال يكبر، اكتسبت أعمال املديرين وأنشطتهم أهمية خاصة، من منطلق أن العملية اإلدارية هي ذات منظمات األ 

: اإلدارة عبارة (Peter Drucker)طابع اجتماعي وإنساني من جهة، واقتصادي من جهة أخرى، فيقول بيتر دريكر 

 عن عضو اقتصادي في مجتمع صناعي. 

اإلدارة لها أهميتها للفرد يحتاجها لرعاية شؤون أسرته وتحتاجها املنشأة ومن هذا املنطلق وغيره أصبحت 

لتدبير احتياجاتها من األموال، فاملديرين يؤثرون على جميع أوجه منظماتنا الحديثة، حيث نجدهم في املصانع 

 يديرون عمليات إنتاج املالبس واملواد الغذائية والسيارات وغيرها.

فراد األ  مديرو يشرفون على رجال البيع الذين يقومون بتسويق السلع، أما  في حين أن مديري املبيعات

فيقومون بتزويد منظماتهم بالقوى العاملة املاهرة واملنتجة. إذن اإلدارة عملية جوهرية بالنسبة للمنظمة سواء 

ة أو ية خيريكانت صغيرة أو كبيرة وسواء كانت مؤسسات تجارية أو صناعية، مدرسة أو جامعة، مستشفى أو جمع

تعاونية، فاإلدارة تطبق في جميع مجاالت وأوجه النشاط اإلنساني، وقد وصفها علماء اإلدارة مثل هربرت سايمون 

وغيره بأنها تعتبر عنصرا من عناصر اإلنتاج غير امللموسة إلى جانب العناصر األخرى وهي املوارد البشرية، املواد 

 1الخام، ووسائل اإلنتاج ورأس املال. 

 : The Role of Managementدور اإلدارة  

، وتقع عليهم مسؤولية تجميع إن الدور األساس ي للمديرين هو توجيه املنظمات نحو تحقيق أهدافها

واستعمال املوارد في املنظمة لضمان قيام املنظمات بتحقيق أهدافها، وتقوم اإلدارة بدفع املنظمات نحو تحقيق 

 . فإذا تم تصميم النشاطات بفعالية فإن إنتاجبإنجازهاأغراضها وأهدافها، وتحديد النشاطات التي يقوم األفراد 

مساهمة في تحقيق األهداف التنظيمية كلها. والدور الذي تقوم به اإلدارة هنا هو إحداث كل عامل في املنظمة يمثل 

التفاعل بين عناصر اإلنتاج وجعلها تعمل مجتمعة في نسق تام إلنتاج السلع أو الخدمات التي نحتاجها بأقل تكلفة 
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ما الوصول لألهداف التنظيمية. كوبأعلى جودة ممكنة، وتسعى اإلدارة إلى تشجيع النشاط الفردي الذي يؤدي إلى 

ال تشجع النشاط الفردي الذي يعوق تحقيق الهدف التنظيمي. ليس هناك أي فكرة مهما كانت أكثر أهمية لإلدارة 

من األهداف. إذ ال معنى لإلدارة وهي بعيدة عن أهدافها، وعلى اإلدارة أن تحتفظ باألهداف التنظيمية في ذاكرتها 

رة الناجحة الكفأة مظاهر يمكن من خاللها االستدالل على دورها وأهميتها في املنشآت ومن ولإلدا في كل األوقات.

 1تلك املظاهر ما يلي:

 النمو املتزايد في مدخالت العملية اإلنتاجية، واألفراد العاملين. .1

 النمو املتزايد في حجم املبيعات. .2

 ا.التخطيط املسبق القتراض األموال وتحديد أوجه إنفاقها وسداده .3

 تحقيق الربح املالئم. .4

 االحتفاظ بسجالت توثق نشاطات املنشأة. .5

 اختيار املوظفين بعناية وانخفاض معدل دوران القوى العاملة في املنشاة. .6

 وجود هيكل تنظيمي يغطي كافة أنشطة املنشاة ويعمل على ربط كافة أجزائها بعضها ببعض. .7

 املحافظة على البيئة التي تعيش ضمنها املنشاة. .8

 السمعة الجيدة لدى املستهلكين عن املنشأة. .9

 . إنتاج سلع ذات جودة عالية وآمنة يرض ى عنها العمالء واملستهلكين.10

هذه بعض مظاهر اإلدارة الناجحة في املنشات، وعدم وجود مثل هذه املظاهر واملؤشرات وغيرها يؤدي إلى 

 ودها. نتائج سيئة تنعكس في النهاية على حياة املنشأة ومبررات وج

X.  مهارات االدارةManagement Skills : 

إن من الضروري دراسة مهارات اإلدارة والتي ربما تكون العامل األساس ي في تقرير فعالية وكفاءة املديرين، 

 وهذا يعني أن هناك مهارات معينة البد من توفرها في املديرين حتى يتمكنوا من إدارة منظماتهم بنجاح.

يعتمد بالدرجة األولى على األداء أكثر منه على الصفات الشخصية للمدير. إال أن مقدرة إن النجاح اإلداري 

أي مدير على األداء تكون نتيجة املهارات اإلدارية التي يمتلكها، واملدير الذي يمتلك مهارات إدارية من املحتمل أن 

 2لنجاح املدير، وهذه املهارات هي:وهناك ثالثة أنواع من املهارات التي تعتبر ضرورية  يكون أداؤه ضعيفا.
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  Tecgnical Skills:مهارات فنية  -1

تشمل املهارات الفنية استعمال معرفة متخصصة وخبرة في تنفيذ أعمال ذات عالقة بأساليب وإجراءات 

ة تطلب الفنيفنية، ومن األمثلة على هذا النوع هي املهارات الهندسية، برمجة الحاسوب، واملحاسبة، إن املهارات 

 غالبا القيام بعمل يتعلق بأهداف مادية.

  :Human Skillsاملهارات اإلنسانية  -2

وهي املهارات التي تعزز التعاون ضمن الفريق الذي يتم التعامل معه، واملهارات اإلنسانية تتعلق بالعمل مع 

عنصر البشري ذو الطبيعة مختلف االتجاهات السلوكية، وباختصار يمكن القول أنها تتعلق بالعمل مع ال

 اإلنسانية.

 Conceptual Skills:املهارات الفكرية  -3

تشمل املهارات الفكرية، القدرة على رؤية املنظمة ككل، ان املدير الذي لديه مهارات التفكير يكون قادرا 

على فهم كيف تعتمد وظائف املنظمة املختلفة الواحدة على األخرى وكيف ترتبط املنظمة ببيئتها، وكيف يؤثر 

 أجزاء املنظمة على النظام الكلي للمنشأة؟ أحدالتغيير في 

لطبيعي انه عندما يرتقي الشخص من مستوى اإلدارة الدنيا إلى مستوى اإلدارة العليا فإن املهارات ومن ا

التالي(، إن التفسير  2-1الفكرية تصبح أكثر أهمية له، في حين تصبح املهارات الفنية اقل أهمية )انظر الشكل 

طة نظمة، فإنهم يصبحون اقل اهتماما باألنشاملنطقي لذلك انه عندما يتقدم املديرون في مستواهم اإلداري في امل

التنفيذية الفنية حيث يتحول اهتمامهم أكثر بتوجيه املنظمة ككل، إن املهارات اإلنسانية مهمة للغاية للمديرين 

في مستويات اإلدارة العليا والوسطى والدنيا، والقاسم املشترك في جميع مستويات اإلدارة هو الناس، أي األفراد 

 في املنظمة.  العاملين

XI. :مجاالت تطبيق اإلدارة 

أن العملية اإلدارية لصيقة بحياة اإلنسان مهما كان مجال عمله، فرب األسرة مثال يخطط ملستقبل أسرته 

وينظم شؤونها ويوجه أبنائه نحو العلم والعمل وهو بالطبع يراقبهم ويساعدهم في التغلب على املشكالت التي 

على املدير الذي يقوم بتطبيق العملية اإلدارية على مختلف األفراد واألنشطة التي  تواجههم، والش يء ذاته ينطبق

 1يقومون بها، وهذه األنشطة اإلنسانية يمكن تصنيفها إلى عدة مجاالت وهي:

مجال تطبيق اإلدارة في القطاع العام، الذي يشمل الوزارات واملؤسسات والهيئات التابعة للدولة، وتستدعي . 1

 عمل في القطاع العام تطبيق نوع من اإلدارة يدعى "اإلدارة العامة".طبيعة ال
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. مجال تطبيق اإلدارة في القطاع املشترك، ويتكون هذا القطاع االقتصادي من املشروعات واملؤسسات التي 2

وع ن تشترك في رأسمالها كل من الحكومة )القطاع العام( ورجال األعمال )القطاع الخاص( ويطبق في هذا املجال

 من اإلدارة يسمى اإلدارة في "القطاع املشترك".

. مجال تطبيق اإلدارة في القطاع الخاص، الذي يتكون من املنشآت التي يمتلكها األفراد ويستثمرون أموالهم فيها 3

 ويطلق على هذا النوع من اإلدارة اسم "إدارة األعمال".

كون من منشآت تسمى "الجمعيات التعاونية" التي ال تسعى . مجال تطبيق اإلدارة في القطاع التعاوني، التي تت4

 ببالضرورة إلى تحقيق الربح بل إلى توفير الخدمة إلى أعضائها بسعر التكلفة. ويطلق على هذا النوع من اإلدارة 

 "اإلدارة التعاونية".

حقيق الربح ة التي ال تسعى لت. مجال تطبيق اإلدارة في الجمعيات الخيرية والتطوعية، والنوادي الرياضية والثقافي5

 بل إلى تقديم الدعم املادي واملعنوي للمواطنين. ويطلق على هذا النوع من اإلدارة "باإلدارة الخيرية والتطوعية"

مجال تطبيق اإلدارة على املستوى الدولي الذي يتكون من املنظمات والهيئات التي يتم إنشاؤها لتعزيز التعاون . 6

رها من املنظمات والهيئات األخرى غير الرسمية التي يتم إنشاؤها بالتعاون والتنسيق بين بين الحكومات، وغي

األفراد، ومهما كانت هذه املنظمات والهيئات تابعة للحكومات أو األفراد فبعضها يهدف إلى الربح مثل الشركات 

ى تعزيز ال يهدف إلى تحقيق الربح بل إلاملساهمة واملشروعات املشتركة وتسمى إدارة األعمال الدولية، وبعضها اآلخر 

التعاون اإلنساني بين الشعوب عن طريق نشر الثقافة والعلم وتقديم الخبرة واملشورة للدول التي تحتاجها في 

مجاالت التنمية، ومثال على ذلك املنظمات املنبثقة عن هيئة األمم املتحدة، مثل منظمة اليونيسيف، واليونسكو، 

"اإلدارة العامة الدولية". ومهما كان  بة األغذية والزراعة...الخ. ويطلق على هذا النوع من اإلدارة واألونروا، ومنظم

مجال تطبيق العملية اإلدارية فان جوهر ممارستها ال يختلف من منشأة إلى أخرى إال بالهدف الذي تسعى إلى 

 ملدير في تطبيقها.تحقيقه، وفي نوع املعيار الذي يمكن استخدامه للحكم على مدى نجاح ا

XII. :تصنيف املبادئ العامة لإلدارة 

بعد جهود متواصلة على مدى قرن من الزمان توصلت دراسات وأبحاث وتجارب العديد من املفكرين 

والباحثين في مجاالت اإلدارة إلى مبادئ وتعميمات ثبتت صحتها بعد التجربة واملمارسة العلمية في منشآت األعمال 

سر سلوك الظواهر اإلدارية وتساعد على فهمها للوصول إلى أفضل النتائج، ومن املفيد حتى أصبحت حقائق تف

لإلداري إذا ما أراد النجاح في عمله االطالع عليها ودراستها ليختار من بينها ما يحتاجه في عمله وفي مختلف الظروف 

، كما في كافة املجاالت ان تطبيقهاباإلمكواملواقف. كذلك تتصف مبادئ اإلدارة بأنها ذات طابع "عمومي" أي أن 

تتسم "بالثبات النسبي" باعتبار علم اإلدارة من العلوم اإلنسانية التي تتعامل مع اإلنسان والبيئة وكالهما يتصف 

بالحركة املستمرة وعدم الثبات وليس كما هو الحال بالنسبة للعلوم الطبيعية مثل: الفيزياء والكيمياء والرياضيات 
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قوانين ونظريات ثابتة، وبناء عليه يتوجب على اإلداري أن يكون مرنا في تطبيق مبادئ اإلدارة ويعرف  التي تحكمها

 1ويمكن تصنيف هذه املبادئ على النحو اآلتي: أين، ومتى، وكيف وملاذا يطبق هذا املبدأ أو ذاك.

 أوال: مبادئ البحث العلمي:

 دراسة الظواهر اإلدارية وهما:وتشمل مبدأين يهدفان إلى تطبيق املنهج العلمي في 

ويقصد بذلك انه عن دراسة ظاهرة إدارية معينة يجب وضع فرضية عنها،  استخدام التجربة: -

والفرضية هي عبارة عن حل مبدئي، ثم القيام بالدراسات واألبحاث واختبار نتائجها وتجربتها للتأكد من 

 مدى صحة الفرضية، وقد طبق هذا املبدأ فريدريك تايلور.

ويقصد بهذا املبدأ مالحظة ومراقبة الظاهرة اإلدارية لفترة زمنية  مالحظة الظاهرة وتتبع سلوكها: -

معينة ملعرفة اتجاه سلوكها وتطورها ثم تكوين فكرة عنها تساعده على التعامل معها، سواء كانت هذه 

 ون مايو.الظاهرة ايجابية او سلبية، وقد وضع هذا املبدأ في دراسة الظاهرة العلمية إلت

 ثانيا: مبادئ االقتصاد اإلداري:

تتكون هذه املجموعة من املبادئ التي تهدف وتساعد على أداء العمل اإلداري بكفاءة عالية بزمن وتكلفة 

 2قليلين نسبيا وهذه املبادئ هي:

 إلى وحدات صغيرة ليسهل تنفيذها بسرعة. تقسيم العمل -    

وهي مرحلة تأتي بعد تقسيم العمل، حيث يتم فيها إسناد كل وحدة عمل صغيرة إلى التخصص في العمل:  -

شخص أو أكثر، وهذا اإلجراء يساعد األفراد على رفع كفاءتهم واكتساب الخبرة كما يساعدهم فيما بعد على 

 التخصص في مجال معين وأدائه بأقل تكلفة. 

تي يتم العمل فيها الكتشاف املشكالت والصعوبات ويقصد به مراقبة الطريقة التبسيط إجراءات العمل:  -

التي تواجه الشخص أثناء قيامه بعمله، والهدف من ذلك هو تقليل زمن انجاز العمل وبالتالي تقليل كلفته مع 

 املحافظة على جودة اإلنتاج أو الخدمة.

 ثالثا: مبادئ التنظيم:

 فاعلية التنظيم، وهذه املبادئ هي:تهدف هذه املجموعة من املبادئ إلى املحافظة على كفاءة و 

ويقصد بذلك األهداف العامة طويلة األجل والتي تتفرع منها األهداف الجزئية قصيرة األجل، بما يساعد  األهداف: -

 على خلق نسق عام للتفكير والتنفيذ من جانب املوظفين والعمال كوحدة واحدة من اجل تحقيق تلك األهداف.
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ن استحداث الوظائف يتم وفقا لحاجة املنشأة إليها، وليس على أساس حاجة األفراد ومعنى ذلك إ الوظائف: -

لها، فالوظيفة ثابتة نسبيا في حين يتصف املوظف بالحركة من وظيفة إلى أخرى في أي من املستويات اإلدارية، أو 

حيث  املناسب منمن منشأة إلى أخرى، ولضمان نجاح املوظف في شغله لوظيفة معينة يتطلب اختيار الشخص 

 التخصص، املؤهل العلمي والسن والخبرة والقدرات الشخصية له:

ويقصد بذلك تجميع املهام املتشابهة ووضعها في وحدة إدارية واختيار األفراد ليعملوا  التكامل والتجانس: -

 .بينهمكجماعة عمل كل حسب اختصاصه منعا لالزدواجية في أداء تلك املهام وتجنبا لالحتكاك السلبي 

ويقصد بها مجموعة القواعد واإلجراءات التي يجب التقيد بها من جانب املوظفين أثناء تأديتهم ألعمالهم، النظام:  -

وهي صفة اإلنسان املتحضر الذي يختار السلوك املنتج السليم في العمل، وبموجب هذا النظام هناك الئحة 

د النظام الذي بدونه ال يكتسب املوظف األهمية والجدية جزاءات تطبق على املوظفين في حالة مخالفتهم لقواع

 وااللتزام بالنظام املطبق في املنشأة.

ويعني هذا املبدأ األخذ بالحسبان القابلية النسبية في تطبيق وظائف اإلدارة أي جعلها قابلة للتكيف في  املرونة: -

سن ة مما يجعلها قابلة للتعديل والتغيير نحو األحمختلف الظروف واملواقف، الن اإلدارة تعمل غالبا في بيئة متغير 

 في ظل الظروف البيئية املتغيرة.

 رابعا: مبادئ رفع الكفاءة اإلنتاجية لألفراد:

تهدف هذه املجموعة إلى زيادة إنتاجية األفراد وتحقيق التعاون بينهم وبين رؤسائهم وضمان استقرارهم 

 1حاليا وباختصار:وثباتهم في العمل. وهذه املبادئ سنوضحها 

وهي مجموعة األساليب التي يمكن استخدامها إلكساب املوظفين مهارات جديدة وتنشيط أدائهم بما التدريب:  -

 يتماش ى مع املستجدات الحديثة في مجال تخصص وعمل كل منهم.

بة، ءة املناسويقصد بها توفر مناخ تنظيمي يساعد األفراد على القيام بأعمالهم، مثل: اإلضا ظروف العمل: -

 والتهوية، والنظافة، والحد قدر اإلمكان من الضوضاء، والحرارة املناسبة في مكان العمل، واملعاملة الحسنة...الخ.

يعتبر التعاون بين األفراد أساسا لنجاح املنشأة والعاملين فيها، فالعمل الجماعي والتنسيق  تنمية روح التعاون: -

 ليها املدراء لبلوغ األهداف بأقل تكلفة وبأقل زمن.الفعال من املبادئ التي يركز ع

السلطة هي الحق الشرعي للمدير في إصدار األوامر وإلزام املرؤوسين بتنفيذها، أما  تكافؤ السلطة واملسؤولية: -

املسؤولية فهي تنشأ نتيجة ملمارسة السلطة، ومعنى ذلك أن كل شخص مسؤول أمام رئيسه عن األخطاء 

 سلبية التي تحدث في العمل. لذا وجب أن تكون السلطة املفوضة لشخص ما على قدر مسؤوليته. واالنحرافات ال
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ويقصد بذلك أن املوظف أو العامل ال يتلقى األوامر والتعليمات إال من شخص واحد وهو  وحدة إصدار األمر: -

 ر.رئيسه املباشر، حتى ال يحدث ازدواجية في توجيه األوامر من أكثر من رئيس مباش

يقال إن وحدة األمر من وحدة التوجيه، ويقصد بذلك وجود خطة ملجموعة من األنشطة  وحدة التوجيه: -

يتعاونون في القيام بها جماعة من األفراد تتلقى األوامر من رئيس واحد. إن وحدة التوجيه تتعلق بالتنظيم اإلداري، 

 املين ضمن املجموعة.أما مبدأ إصدار األمر فيتعلق بإصدار األوامر لألفراد الع

في املنشآت يوجد ثالث مستويات إدارية هي اإلدارة العليا، اإلدارة املتوسطة، اإلدارة التنفيذية،  تدرج السلطة: -

وطبقا لهذه املستويات تنساب السلطة تدريجيا من أعلى إلى أسفل التنظيم لتشكل ما يسمى "خطوط السلطة" 

 من املدير إلى املرؤوسين. التي تنساب فيها األوامر والتعليمات

 وهو نوعان: الترتيب: -

األول: يشير إلى أن يكون لكل ش يء مادي مكان ثابت نسبيا ومعروف لجميع األفراد تجنبا    لفقدانه أو نسيانه، 

 ولسهولة االستدالل عليه عند الحاجة.

 والثاني: يشير إلى أن يكون لكل موظف أو عامل مكان محدد والئق في املنشأة.

يوفر مبدأ االستقرار لألفراد األمن الوظيفي لهم، ويساعدهم على التفكير  التكيف واالستقرار في العمل: -

واكتساب املعارف الضرورية ألداء أعمالهم، فال يجوز تكرار نقل املوظف من وظيفة إلى أخرى، أو من مكان عمله 

ه مما يؤثر سلبا على إنتاجيته من حيث الكمية إلى مكان آخر الن ذلك يخفض من حالة الرضا والروح املعنوية ل

 والنوعية.

 خامسا: مبادئ التوجيه واإلشراف:

تهتم هذه املجموعة من املبادئ بتوطيد والء وانتماء األفراد للمؤسسة التي يعملون بها، من خالل قدرة 

لروح الناجح أساليب رفع ا القيادة اإلدارية على توجيههم نحو تحقيق أهدافهم وأهداف املنظمة، ويستخدم املدير

املعنوية لهم ومعاملتهم معاملة جيدة وذلك بهدف زيادة رغبتهم في االنجاز وإشعارهم بالتفوق، ومن هذه املبادئ ما 

 1يلي: 

ويقصد بذلك أن على املدير أن يعامل جميع املوظفين بحسن نية وعلى أساس الكفاءة واإلنتاجية وليس  املساواة: -

 على أساس الدين أو الجنس أو القرابة.

ويعني ذلك احترام املدير لوجهات نظر املرؤوسين وتشجيعهم على تقديم املبادرات واالهتمام بها،  املبادرة: -

وإتاحة الفرصة لهم لتقديم مقترحات الحلول بحرية ودون خوف من توقيع الجزاءات وإشراكهم في اتخاذ القرارات 

 عليهم.
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أي احترام املدير إلنسانية ومشاعر املرؤوسين، فال يعرضهم للحرج، وال يقيم الحواجز  املعاملة اإلنسانية: -

معدالت  سيزيد من ارتفاعالنفسية بينه وبينهم، فاإلنسان ليس آلة نحركه كما نشاء وكيفما نريد، وعكس ذلك 

 دوران القوى العاملة مما يضر ويزيد من تكلفة اإلنتاج ويجعل املوظفين يشعرون بعدم االستقرار في وظائفهم.

 1لعلم اإلدارة ثالثة صفات مهمة وهي: صفات علم اإلدارة:

 . التداخل والتنسيق بين وظائف اإلدارة:1

ة وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وتتصف هذه أن وظائف اإلدارة هي ذاتها العملية اإلداري

الوظائف بالتداخل فيما بينها وهي الصفة األولى لإلدارة، ويقصد بالتداخل هو أن املدير ليس ملزما بممارستها 

حسب الترتيب أي أن يبدأ بالتخطيط ثم على التوالي، بل يمكنه ممارستها حسبما يتطلبه املوقف الذي يحتاج فيه 

لى ممارسة أي منها، ويتضح ذلك مدى تداخل هذه الوظائف بعضها مع بعض، وطاملا أنها تتصف بهذه الصفة فإن إ

التنسيق يصبح عملية ال غنى عنها، ألنها ليست مستقلة عن بعضها بل مرتبطة بمستوى أداء كل من املدراء لهذه 

 لية اإلدارية وشرط أساس ي لنجاح التنظيم فيالوظائف، وهكذا يمكن النظر إلى عملية التنسيق بأنها محور العم

تحقيق أهدافه. فالتنسيق هو عبارة عن العمل املشترك الذي يسهل عمل األفراد والجماعات ويمنع االزدواجية 

 بينهم في تنفيذ املهام والواجبات وإصدار القرارات. 

 . شمولية اإلدارة: 2

ذلك أن اإلداري يمكنه القيام بجميع وظائف اإلدارة بغض  وهي الصفة الثانية التي تتميز بها اإلدارة، ومعنى

النظر عن مركزه الوظيفي أو مستواه اإلداري سواء كان موظفا أو مديرا أو رئيسا لوحدة إدارية، إال انه من الطبيعي 

ارية دأن تختلف األهمية النسبية في ممارسة وظائف اإلدارة باختالف مستوى الوظيفة ومكانتها في املستويات اإل 

فكلما ارتقى مستوى الوظيفة في الهيكل التنظيمي إلى أعلى كلما أعطى اإلداري وقتا أكثر ملمارسة العمل  للتنظيم.

 2األهمية النسبية ملمارسة اإلداريين لوظائف اإلدارة. (1) الجدول  حويوض اإلداري.

 (: شمولية اإلدارة1)رقم  الجدول 

 اإلداري ملمارسة وظائف اإلدارةحيز الوقت الذي يعطيه  املستوى اإلداري 

 الرقابة التوجيه التنظيم التخطيط اإلدارة العليا

 الرقابة التوجيه التنظيم التخطيط اإلدارة الوسطى

 الرقابة التوجيه التنظيم التخطيط اإلدارة املباشرة )التنفيذية(
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فاملدير العام يعطي معظم وقته للتخطيط وبدرجة اقل للتنظيم ثم التوجيه والرقابة، ومدراء اإلدارات 

يصرفون وقتا اقل ملمارسة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على التوالي، أما اإلداريون واملباشرون )رؤساء 

لنشاط الرقابي، وبدرجة اقل للتوجيه واإلشراف على العمل، في حين األقسام( يصرفون معظم وقتهم في ممارسة ا

يقل الزمن الذي يصرفونه على التنظيم والتخطيط، ولهذا وصفت العملية اإلدارية بأنها شمولية الن جميع 

 اإلداريين يمارسون وظائف اإلدارة ولكن بدرجات متفاوتة حسب مواقعهم في املستوى اإلداري.

 اإلدارة:. عمومية 3

وهي الصفة الثالثة لإلدارة، ومضمون فكرة العمومية في اإلدارة هي أن مدير ناجح يمكنه إدارة أي نشاط في 

املنشأة مهما كان نشاطها، بمعنى أن مدير إدارة التسويق يمكنه أن يكون مديرا ناجحا لذات النشاط في شركة 

بقية املهن، وهي كذلك علم وفن في آن واحد. فتعلم املهنة أخرى. وهذا االعتقاد يؤكد على أن اإلدارة مهنة مثل 

يحتاج إلى منهاج دراس ي متخصص ويتعين على من يرغب أن يكون مديرا دراسة هذا التخصص في الجامعات 

واملعاهد التي أنشئت لهذا الغرض ليكتسب املعارف واملهارات الالزمة ملمارسة هذه املهنة، وهذا ما يؤكد على أن 

هي بالفعل علم وفن في آن واحد، وقد أنتجت الجامعات واملعاهد املتخصصة على مدى قرن من الزمان فئة اإلدارة 

من املدراء واإلداريين املحترفين الذين أحبوا اإلدارة ومارسوها كمهنة مثل بقية املهن وهناك مكاتب االستشارات 

 تها في التغلب على مشكالتها اإلدارية.التي تقدم النصح واإلرشاد للمنشآت على اختالف أنشطتها ملساعد

ويتضمن العمل اإلداري جانبين إداري وفني، فالجانب الفني يستغرق وقتا اقل من عمل املدير في حين يزيد 

وقت ممارسة الجانب اإلداري كلما اتجهنا إلى أعلى في التنظيم، فالعامل على اآللة يمارس الجانب الفني في عملة 

( 2) الجدول ويوضح  1اري، واملدير يركز على العمل اإلداري أكثر من تركيزه على الجانب الفني.أكثر من الجانب اإلد

 ما سبق اإلشارة إليه:

 (: عمومية االدارة2) لجدول ا

 النشاط: فني+ إداري  املستوى اإلداري 

 الجانب اإلداري                    اإلدارة العليا

 الجانب الفني اإلدارة الوسطى

  اإلدارة املباشرة
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نالحظ انه كلما اتجهنا إلى أسفل فإننا ندخل في تفاصيل الجانب الفني الذي نحتاج فيه إلى  (2الجدول )ومن 

متخصص ألداء األعمال، فهناك مهندس الصيانة ومهندس اإلنتاج، والعامل الفني على اآللة وهؤالء يقومون 

 بأعمال فنية والقليل من ممارسة الجانب اإلداري.

XIII.  اإلدارة:مداخل دراسة 

 1:وهيجوانب  أربعرق الى مداخل دراسة اإلدارة من خالل يمكن التط

أ. يمكن دراسة اإلدارة، أوال، من خالل تقسيمها إلى قطعتين أساسيتين هما: إدارة األعمال، واإلدارة العامة، فإدارة 

(، وذلك بغض النظر عن طبيعة ملكية املنشاة، فقد تكون املنشاة عاملة في القطاع  منشات األعمال ) أو املنشات

العام )االشتراكي(، أو الخاص، أو املختلط، إذ تبقى وظائف املدير كما هي تجاه إدارة املوارد املذكورة، والتي تتاطر 

لة رة العامة فهي إدارة دوائر الدو ضمن النشاطات األساسية في املنشاة بغض النظر عن طبيعة ملكيتها، أما اإلدا

 وهيئاتها غير الهادفة لتحقيق املردود االقتصادي، مع اشتراط الكفاءة والفعالية أيضا .

ب. كما يمكن دراسة إدارة األعمال على أساس أنشطة املنشأة، األساسية منها واملساعدة. فاألنشطة األساسية هي: 

ث اإلدارة العليا، والبح فهي: ممارسةواملالية، أما األنشطة املساعدة العمليات، والتسويق، واملوارد البشرية، 

 ، واملكتبية، واالستشارية(.)القانونيةوالتطوير، والعالقات العامة، والخدمات املساعدة األخرى 

ل ج. وهناك مدخل ثالث، يتضمن دراسة اإلدارة قطاعيا، سواء أكانت إدارة أعمال، أم إدارة عامة، فإدارة األعما

تتضمن إدارة املنشآت العامة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والتعدين، والنفط، والتشييد، والتجارة، 

والصرفية، والتامين، والنقل واملواصالت، والسياحة والفنادق، إضافة إلى أية منشآت أخرى تعمل في قطاعات 

عالي طباعة والنشر في وزارتي التربية، والتعليم التغلب عليها صفة اإلدارة العامة ) مثال منشأة لصناعة األثاث أو لل

والبحث العلمي ( أو مستشفى خاص. أما اإلدارة العامة فتتضمن قطاعيا، إدارة دوائر التربية، والتعليم العالي 

والبحث العلمي، والصحة، والخارجية، والدفاع، والداخلية، والثقافة واإلعالم )عدا املنشآت(، والري ..... ويوجد 

رابط بين إدارة األعمال، واإلدارة العامة، مع بقاء التمايز بينهما، فمقرات )مراكز( الوزارة كافة، مثال، هي من ت

 الوزارات.اختصاص اإلدارة العامة، على الرغم من وجود منشآت تابعة لتلك 

وتشمل التخطيط واتخاذ أما املدخل الرابع فهو دراسة اإلدارة من خالل وظائف املدير ) أو الوظائف اإلدارية (، 

 القرار، والتنظيم، والقيادة والتحفيز، والرقابة. 
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XIV. مهمات املدير 

يمكن دراسة مهمات املدير من وجوه عديدة أهمها: أنماط السلوك اإلداري، واملهارات اإلدارية ومصادرها، 

التطرق  يتم وس التنظيمية.والتفاوت في العمل اإلداري، وادوار املدير، ووظائفه، وأنواع املدراء بحسب مستوياتهم 

 1يلي:  اليها بنوع من التفصيل في ما

تشير الدراسات امليدانية املكرسة  :(Management Behavior Patterns)اإلداري  أنماط السلوك –أوال 

( ساعة في األسبوع، كما يتضح ذلك من إحدى 60ملشاهدة سلوك املدراء املهمات املتنوعة، التي قد تصل إلى )

لصلة خارجية ذات االدراسات، ويخصص املدير جزءا مهما من وقته إلى املنظمة التي يعمل فيها وإلى الفعاليات ال

بها. ويتمتع املدراء بإجازات عمل قصيرة وغير متكررة، ويتناولون وجبات غذاء وعمل معا، كما أن أنماط عملهم 

تشير إلى أنهم يتناولون املشكالت كل واحدة منها بعد انجاز األخرى، بل إن  عمليا. الاملعاصر، التي تمت مشاهدتها 

عملهم يمتاز بالتنوع، واملهمات املتجددة )أو غير الروتينية( واالتصاالت الشفوية، واالنغماس في شبكات 

 االتي:االتصاالت، وعلى النحو 

الوقت، بل يعالجون املشكالت املتنوعة أثناء عملهم ال ينغمس املدراء في مهمة واحدة ملعظم  :(Veariety)أ. التنوع 

اليومي، وهم يمرون من مشكلة أو مهمة إلى أخرى باستمرار مكرسين جزءا محددا أو ضيقا لكل منها، بسبب 

تعددها ونشوئها باستمرار، فهناك الكثير من األمور املطلوب انجازها بوقت قصير، مما يجعلهم يعالجونها بسرعة، 

 ذ القرارات باستمرار.وعليهم اتخا

يستجيب املدراء، أوال للمشكالت امللحة  :(Active, Non – Routine)ب. الفعل النشط أو غير الرتيب 

واملحددة، ولكنهم يبحثون دائما عن املكونات غير الروتينية في عملهم، كما أنهم يهتمون ويضعون األسبقية 

اعات، ما زالت تلك تدور حول أمور معاصرة، وهم يتطلعون للمعلومات غير الرسمية التي يستشفونها من االجتم

 إلى املستقبل أكثر من دراستهم للماض ي .

وجد من الدراسات امليدانية أن املدراء يفضلون االتصاالت  :(Oral Communication)ج. االتصاالت الشفوية 

االجتماعات واالتصاالت  الشفوية، ويكرسون جزءا مهما من يوم العمل لها، وبخاصة تلك التي تأخذ شكل

 اليومي.الهاتفية، التي تؤلف حوالي ثلثي مجموع اتصاالت املدير، وهي تتخلل العمل اإلداري 

يعد املدير مركزا لسلسلة من شبكات  :(Communication Networks)د. االنغماس في شبكة االتصاالت 

صل عدد من يتصل بهم الى خمسين فردا في االتصال مع الرؤساء واملرؤوسين، واألشخاص خارج املنظمة. وقد ي

اليوم، من فئات وشرائح وتخصصات ومصالح متفاوتة في املجتمع. وفي هذا الخصوص يسلم املدير ويتسلم 

 مهماته.املعلومات منهم ويستفيد منها في إدارة 
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 : (Managerial Skills)املهارات اإلدارية  –ثانيا 

 1التالي:يمكن تبويب املهارات اإلدارية في خمس مجموعات، وعلى النحو 

يتطلب معظم املدراء مهارات فنية النجاز الفعاليات املسؤولين عنها.  :(Technical Skills)أ. املهارات الفنية 

قوم املدير ة. ويوتظهر أهمية هذه املهارات بشكل اكبر في املستويات الوسطى والدنيا من اإلدارة، وبخاصة األخير 

هنا بتدريب مساعديه والعاملين معه في مجال أدائهم للمهمات املوكلة لهم، وبشكل متعاقب ضمن مستويات 

 التنظيمي.الهيكل 

يكرس املدراء وقتا ملحوظا للتفاعل  Inter Personal Skills ب. املهارات التفاعلية أو مهارات العالقات اإلنسانية:

مع األشخاص داخل وخارج املنظمة على شكل عالقة إنسانية مع الغير، وبخاصة من خالل االجتماعات. ويتطلب 

املدير هنا مهارات للتفاعل مع اآلخرين: االتصال بهم، والتفاهم معهم، وتحفيزهم ألداء األفضل، وتشير البحوث 

 إليها.ملدير لهذه املهارات هو احد أسرار نجاحه قياسا باآلخرين ممن يفتقرون املعاصرة إلى أن امتالك ا

 املدير للتفكير التجريدي، أي علىتعتمد هذه املهارات على قدرة  :(Conceptual Skills )ج. املهارات اإلدراكية 

القابلية الذهنية الستيعاب عالقات السبب والنتيجة وتصور الكيفية الشاملة التي تترابط فيها أجزاء املنظمة 

 مالهسوية، أي إلى نظرته الكلية للمنظمة. فهناك ضرورة للتنسيق مع التقسيمات األخرى ومع مدرائها، وعدم إ

 أهدافها الفرعية املشتقة عن أهداف املنظمة

املدير الناجح يتمتع بمهارة تشخيص مظاهر وأسباب املشكالت : (Diagnostic Skilllsشخيصية د. املهارات الت

 )مثال ارتفاع املبيعات ( لتعزيزها واالستفادة من ثمارها .

وهي مهارات تتشابه مع املهارات اإلدراكية، وتتكامل مع املهارات  :(Analytic Skillls)هـ.املهارات التحليلية 

تتمثل بقدرة املدير على تحديد املتغيرات األساسية في املواقف، وكيفية ترابطها، وأسبقيات  التشخيصية، وهي

  معالجتها، وكما أنها تساعد املدير في اختيار االستراتيجيات املمكنة في املواقف التي تواجهها املنظمة .

 مصادر املهارات اإلدارية :ثالثا: 

 2يمكن تحديد مصدرين أساسيين للحصول على املهارات اإلدارية هما :

لم يكن املدير في املاض ي، وفي غالبية الحاالت متخرجا من كلية او معهد متخصص في  :(Education)أ. التعليم 

ة، والنامياإلدارة، أو حاصال على دراسة، ولو محدودة فيها. غير أن التوجه املعاصر في كل دول العالم املتقدمة 

ومنها العراق يتمثل في اإلقبال الشديد واملتزايد على الجامعات واملعاهد املختلفة املتخصصة بالتعليم اإلداري، وفي 

مختلف املراحل وصار الحصول على شهادة متخصصة في اإلدارة، قبل إشغال وظيفة املدير، سمه العصر، ويقبل 

ألولية إلكمال دراستهم العليا في اإلدارة للحصول على املاجستير الكثير من الحاصلين على الشهادة الجامعية ا
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والدكتوراه، كما أن كثير من الحاصلين على الشهادات الجامعية وفي االختصاصات األخرى، مثل الهندسة، 

والعلوم االجتماعية، والقانون، والطب يسعون للحصول على شهادة عليا في اإلدارة. من ناحية أخرى قامت 

ات واملعاهد باستحداث مناهج دراسة خاصة للمدراء، شملت التعليم املستمر، والتدريب، والحلقات الجامع

 لعلمية.االدراسية، لغرض تحديث الخبرات واملهارات اإلدارية، وتحقيق التفاعل بين التعليم الجامعي والتجارب 

ارسة عملية أو واقعية وكالة مهنة، إذ إن : إلى جانب التعليم تتطلب اإلدارة مم(Experience)ب. التجربة العلمية 

التعايش مع املشكالت ومواجهة املواقف املتنوعة والضغوط والتحديات تخلق الفرص أمام املدير للتعلم منها، 

ولتراكم الخبر، ولهذا فان االتجاه املعاصر هو إتاحة مجاالت التدريب العلمي أمام املدراء في املنظمة، بشكل مستمر 

يشترك في التدريب متخصصون جامعيون وخبراء من داخل وخارج املنظمات املعنية، وتبلورت أساليب ومتعاقب، و 

 عديدة للتدريب لغرض زيادة فاعليته وكفاءته في رفع مستوى املدراء وتمكينهم من تحمل املسؤوليات املستقبلية .

 1التفاوت في العمل اإلداري، وإمكانية نقل املهارات اإلدارية :رابعا: 

: على الرغم من وكجود عوامل مشتركة في املهمات اإلدارية فان هناك كذلك تفاوتا في أ. التفاوت في العمل اإلداري 

العمل اإلداري، حتى ولو كان بنفس املستوى في الهيكل التنظيمي، وتشير بعض الدراسات إلى انم هناك ثالثة محاور 

 هي:للتفاوت في العمل اإلداري 

ة: وهي متطلبات ال بد للمدير من التحلي بها في تعامله مع الرؤساء واملرؤوسين واألنداد، املتطلبات السلوكي .1

 متفاوتة.والجهات الخارجية، وهي 

القيود الداخلية الخارجية على سلوك املدير: وتتضمن املحددات على عمل املدير ومنها قيود مالية، وبشرية،  .2

 وغيرها.وتكنولوجية، وتعاقدية، 

تاحة: وهي مجموعة البدائل املتاحة أمام املدير عندما يمارس مهماته قياسا باملدراء اآلخرين، بما الخيارات امل .3

في ذلك مدى حريته في اختيار الجوانب التي يؤكد عليها في حله وما يختار تخويله لآلخرين من صالحياته، وما 

 األهمية.يستطيع إهماله على انه قليل 

:ليس من السهل نقل املهارات اإلدارية من منظمة إلى أخرى، ولو أن هناك أمثلة اريةب. إمكانية نقل املهارات اإلد

وتجارب تشير إلى إمكانية نقلها. فاملهارات هذه تنمو وتتطور في منظمة ما، بسبب الخبرات املتراكمة، واالتصاالت، 

اعوا ويات العليا الذين استطوالتعمق في تفاصيل األنشطة والفعاليات. وهناك عدد محدود من املدراء في املست

تحقيق النجاح عندما تحولوا من املنظمة التي اكتسبوا بها املهارات إلى منظمة )منظمات( أخرى وتتوافر أمثلة أوسع 

 بالعليا.على إمكانية نقل هذه املهارات في اإلدارتين الوسطى واملباشرة قياسا 
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XV.  ادوار املدير، أو الفعالية اإلدارية(Roles of the Manager)M 

من بين األساليب املستخدمة في تفهم الطبيعة املعقدة للعمل اإلداري في املنظمة تحديد األدوار املتعددة 

التي يلعبها املدير، فاملدير حسب أفضل الدراسات املعاصرة، عشرة ادوار يمكن تبويبها في ثالث مجموعات رئيسية 

 1: (2)ة، كما يعكس ذلك الشكلهي: التفاعلية، واملعلوماتية، والقراري

 : وهي ثالثة ادوار تشمل املدير كراس في املنظمة، وكقائد، وكحلقة وصل .(Interpersonal)األدوار التفاعلية  -أ

: فهو الرأس الرمزي للمنظمة أو للتقسيم املعني فيه، وهو بذلك يمارس املهمات (Figurehead)الراس  .1

 واستقبال الزائرين، وتوقيع املخاطبات.القانونية، واالحتفاء باآلخرين، 

 : إذ انه يقود ويعمل على تحفيز املرؤوسين باتجاه انجاز املهمات .(Leader)القائد  .2

 : وهو دور يتركز على العالقات األفقية مع املدراء اآلخرين في املنظمة، مع رؤسائه، (Liason)حلقة الوصل  .3

 الثة أيضا تتضمن املرقاب ، املرسال، والناطق باسم املنظمة:: وهي ث(Information)ب.األدوار املعلوماتية 

فاملدير يتسلم املعلومات والتحاليل ذات الصلة بالعمليات والحوادث الخارجية، ويواكب  :(Monitor). املرقاب 1

 التطورات، ويتعلم األفكار واالتجاهات الجديدة .

يشمل هذا الدور إرسال املعلومات املستلمة من الخارج إلى أفراد املنظمة أو األفراد  :(Disseminator). املرسال: 2

 العاملين برئاسته )مثل نقل املعلومات إليهم بعد جوالته، ثم عقده اجتماعا معهم(.

 ( ادوار املدير في املنظمة2شكل رقم )
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فهو يتكلم باسم املنظمة، أو التقسيم الذي يرأسه فيها، وينقل املعلومات املناسبة إلى  :(Spokesman). الناطق 3

 خارج املنظمة أو خارج ذلك التقسيم.

 وتضم أربعة ادوار هي: رب العمل، معالج ارتباكات، وموزع املوارد، واملفاوض:  :(Decisional)ج. األدوار القرارية 

 .زم التغيير الال  بإجراءفهو يبادر بالتغيير، بعد رصد للمشكلة ومبادرته : (Enterpreneur)املنظم ورب العمل  .1

: فهو يتوجه لحل االرتباكات واملشكالت وبخاصة غير املتوقع منها، (Disturbance Handler)معالج االرتباكات  .2

 مثل املشكالت بين املرؤوسين، أو مع الزبائن.

توزيع املوارد املتاحة للمنظمة أو للتقسيم الذي يرأسه، مثل : فهو يقرر (Resource Allocator)موزع املوارد  .3

 األفراد، واألموال، واملعدات، والوقت .

: فهو يتساوم مع الزبائن والجهات الداخلية والخارجية املتعاملة معه لغرض تحقيق (Nefotiator)املفاوض  .4

 مصالح املنظمة أو التقسيم الذي يريده فيها .

XVI.  وظائف املدير(Functions of the Manager) : 

من بين املداخل األساسية لدراسة طبيعة عمل املدير تحدد الوظائف التي يضطلع بها في مجموعات رئيسة، 

متنافسة في الطبيعة والهدف. وحسب أفضل ما هو متفق عليه، فان هذه الوظائف هي أربع، تشمل )أ( التخطيط 

 1و يمكن توضيحها فيما يلي: والتحفيز )د( الرقابة .واتخاذ القرار )ب( التنظيم )ج( القيادة 

التخطيط في املنظمة عمل ذهني موضوعه  :(Planing and Decision Maxing)أ. التخطيط واتخاذ القرار

الترتيبات التي يفكر فيها املدير في حاضره مستفيدا من ماضيه كي يواجه بها ظروف مستقبله لتحقيق أهدافه. فهو 

يرمي إلى تطويع املستقبل املجهول إلى إدارة املدير قدر املستطاع، مقلال بذلك من عوامل الصدفة  إذن عما تحكيمي

والحظ في مهماته، كما يعرف على انه بعد النظر املتضمن التعديل املستهدف للعالقات تعديال يسبق األحداث، 

 ا انجازه .ريد فعله وللكيفية التي يتم بهمن خالل خلق التفسير واالستجابة له ايجابيا، اي انه تحديد مسبق ملا ي

وتبدأ عملية التخطيط بتحديد األهداف التي تعين مسار املنظمة، ومسارات تقسيماتها الفرعية وأفرادها. 

ويتطلب تحقيق األهداف تكوين )اإلستراتيجية( أو املدخل األساس ي لبلوغ األهداف وتجزا، اإلستراتيجية إلى عدد 

جهات للعمل اإلداري، والى )خطط تشغيلية( للتقسيمات. ويقوم املدراء في املستويات من السياسات أو املو 

الوسطى والدنيا في ضوء اإلستراتيجية، ببلورة األهداف والخطط األكثر تفصيال لتقسيماتهم، وهذه املجموعة 

 2املترابطة من الخطط والسياسات تؤلف مسار العمل لكل املستويات التنظيمية .
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وهناك اتجاه متزايد لفضل عملية )اتخاذ القرار( كوظيفة مستقلة عن التخطيط. واتخاذ القرار هو خيار 

واع من بين مجموعة من املسارات البديلة. ويتم الخيار من قبل املدير بعد تحديد املشكلة أو الفرصة التي يواجهها، 

ها من حيث قدرة ذلك البديل على حل املشكلة والبحث عن الحلول البديلة، وتقييم البدائل، ثم اختيار أفضل

وتحقيق األهداف. ويؤيد من ينادي بفصل هذه الوظيفة عن التخطيط بإضافة تنفيذ البديل املختار إلى عملية 

 األخرى.اتخاذ القرار. وتترابط عملية اخذ القرار مع وظيفة التخطيط والوظائف اإلدارية 

يتطلب تنفيذ الخطط القيام بوظيفة التنظيم التي تتضمن تجهيز املنشأة باملوارد  :(Organizing)ب. التنظيم 

البشرية واملادية واملالية واملعلوماتية، وبناء العالقات بين أنشطة وتقسيمات املنظمة، وبين الوظائف واألفراد 

ات فرعية للتقسيمبهدف تحقيق أهدافها بكفاءة وتكيف. وتتضمن هذه الوظيفة تجزئة األهداف إلى أهداف 

وإناطة الواجبات، وخلق الوظائف وتحديد محتواها، وتجميعها في تلك التقسيمات، على شكل هيكل تنظيمي، 

 وتحديد العالقات بين التقسيمات .

ال بد من تحريك أفراد املنظمة لغرض تنفيذ الخطط، إذ  :(Leading and Motivating)ج. القيادة والتحفيز 

املنظمة في حالة الحركة، ومن بين مهمات املدير هنا توجيه وإثارة األفراد لألداء األفضل  أن هذه الوظيفة تضع

للواجبات أو املهمات، الن ذلك يؤدي باملنظمة إلى تحقيق الكفاءة والفعالية. ومن خالل القيادة يستطيع املدير 

املستمر. وتتطلب ممارسة هذه  تحقيق التعاون بين األفراد لبلوغ األهداف، كما يحفزهم على تحسين األداء

الوظيفة فهم سلوك األفراد والجماعات الصغيرة وتحقيق االتصاالت معهم. وفيما كانت الوظيفة تسمى في املاض ي 

ب)التوجيه( وفي التسعينات ب )التحفيز(، فان التسمية األكثر شيوعا في الثمانينات والتسعينات فهي )القيادة( 

 يجمع التسميتين سوية بوظيفة واحدة  أو )القيادة والتحفيز( وذلك

تعني وظيفة رقابة األداء توجيه املنظمة للتأكد من تحقيق األهداف وتنفيذ الخطط.  :(Controlling)د. الرقابة 

من أهم مكونات هذه الوظيفة املقارنة بين األداء الفعلي والخطط، على الصعيد أملنظمي والفردي، باالستعانة 

املحددة مسبقا. ويتطلب ذلك أيضا تحديد االبتعادات، وتشخيص مسبباتها، ومن ثم إجراء  بمجموعة من املعايير

التعديالت في الحط طاو األداء الفعلي أو في االثنين معا، لغرض تحقيق األهداف. وقد يشمل ذلك تعديل نظم 

 . ديل الهيكل التنظيميالتحفيز، أو تصحيح مسارات االتصاالت، أو إعادة النظر بأساليب اتخاذ القرار، أو تع

XVII. : أنواع املدراء بحسب املستوى التنظيمي أو مستويات اإلدارة 

هناك ثالثة أنواع أساسية من املدراء تعمل سوية في ثالثة مستويات تنظيمية هي: العليا، الوسطى، واملباشرة 

 1( :3، كما في الشكل )والدنيا()أو اإلشرافية، 

                                                           
 .28-26ص ص  املرجع السابق.. محمد حسن الشماعخليل  1 



 املدخل الى علم االدارة: الفصل األول 

51 
 

أن اإلدارة العليا تتألف من عدد قليل من املدراء، يشغلون املواقع  :(Top Management)اإلدارة العليا  .أ

اآلتية: رئيس مجلس اإلدارة، املدير العام، رئيس املنشأة، معاون املدير العام، أو نائب الرئيس. وقد يجمع 

 ياملدير العام بين هذه الصفة وبين صفة رئيس مجلس اإلدارة، كما هو الحال في منشآت القطاع االشتراك

أما نائب املدير العام أو )نائب الرئيس( فلكي يكون في اإلدارة العليا فانه ال بد ان يكون عمومي  –في العراق 

االختصاص، كاملدير العام، ولكن بمستوى أدنى، فهو ال يرأس قسما بصفة نائب )أو مساعد( املدير 

لنظر إلى اإلدارة العليا من حيث العام، وإال أصبح من مستوى اإلدارة الوسطى، وهذا يعني انه يمكن ا

أنشطة املنشأة كما جاء لعاله، ثم من حيث مستويات اإلدارة، فهي تبوب إذن مرتين، ألنها موجودة 

 باملجموعتين من التبويب .

 ( أنواع املدراء بحسب املستوى التنظيمي3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .27. املرجع السابق. ص خليل محمد حسن الشماع املصدر:

الطويلة األجل. وتقييم أداء التقسيمات الرئيسة، وأداء وتختص اإلدارة العليا بتطوير ومراجعة الخطط 

املدراء األساسيين تمهيدا الختيارهم لوظائف )مهمات ( أعلى، والتشاور مع املدراء )املرؤوسين( في تذليل املشكالت 

 عال.ذات األبعاد واألفاق العامة. فاإلدارة العليا تمارس وظائف املدير من مستوى 

تتكون هذه اإلدارة من مدراء التقسيمات األساسية في املنشأة،  :(Middle Management)أ. اإلدارة الوسطى

املسؤولة عن أداء وظائفها الرئيسة ) العمليات، التسويق، املوارد البشرية، املالية( واملساعدة )البحث والتطور، 

معاملها املنتشرة جغرافيا، وقد  العالقات العامة، والخدمات املساعدة(. كما تشمل مدراء فروع املنشأة، أو مدراء

 يكون لكل من هؤالء املدراء معاونون أو مساعدين، يعملون في اإلدارة الوسطى كذلك 

الخدمات األخرى
العالقات العامة 
البحث والتطوير 

 

الموارد 
البشرية 

)االفراد(
 

المالية
التسويق 
العمليات 
 

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة المباشرة

مستويات اإلدارة
 

 مجاالت اإلدارة: أنشطة المنشاة
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وتختص هذه اإلدارة بإعداد الخطط متوسطة األجل، انطالقا من الخطط طويلة األجل التي تعدها اإلدارة 

راجعة م قابلياتهم وترقيتهم، ووضع سياسات األقسام، ومالعليا، وتحليل أداء املدراء في املستوى األدنى لغرض تقيي

التقارير الدورية عن سير األعمال ألجال قصيرة ومتوسطة، وتقديم التوجيهات للمدراء املرؤوسين في مشكالت 

 وغيرها.العمليات، والتسويق، واملوارد البشرية، واملشكالت املالية، 

وهي اإلدارة  :(First – line or Supervisory or Lower Management) ب. اإلدارة املباشرة أو اإلشرافية

املسؤولة عن املستويات األدنى من تقسيمات املنشأة )الشعبة، الوحدة(، سواء أكانت تشمل وظيفة املدير أو 

 العمال.مساعديه، وصوال إلى أدنى مستوى في املنشأة، مثل رئيس 

املفصلة، اعتمادا على الخطط متوسطة األجل أعاله،  وتختص اإلدارة املباشرة بإعداد الخطط التشغيلية

ومتابعة أداء األفراد في املستويات الدنيا، واملشرفين، وإناطة املهمات التفصيلية لألفراد، وضمان االتصاالت 

 معهم.املباشرة 

XVIII.  املعاصرة:التحديات التي تواجهها اإلدارة 

تتعاظم التحديات التي تواجهها اإلدارة املعاصرة بسبب تعقيد اإلدارة، وتدخل الدولة في شؤون املنشآت، وتزايد  

 1ويمكن التطرق الى بعض من هذه التحديات في مايلي: املجتمع.قوة اإلدارة ومسؤولياتها في 

عقدت الفرص والتهديدات التي لقد تنامت وت :(Complexity of Management)أ.تعقيد اإلدارة بشكل متزايد 

 يلي:تواجه اإلدارة في اآلونة األخيرة، وذلك بسبب العديد من العوامل التي من أهمها ما 

كلمت تنامي حجم املنظمة وتوسعت أنشطتها جغرافيا، داخل القطر  . حجم املنظمة وسعة نشاطها جغرافيا:1

ل قيادة وتنسيق جهود مئات األفراد في منطقة معينة، قياسا ودوليا، كلما ازدادت صعوبات إدارتها، وإذ انه من األسه

 ودوليا.بأداء هذه املهمات تجاه أالف األفراد املنتشرين في مناطق متعددة جغرافيا، محليا 

تتزايد الحاجة لتخصص املوارد البشرية )األفراد( بتعقيد العمليات  . تخصص املوارد البشرية وصعوبة العمل:2

طها، وضرورة شراء املستلزمات )املواد واألجزاء نصف املصنعة( من الغير. كما أن إدارة األفراد اإلنتاجية، وتراب

املتنوعين من مهندسين ومحاسبين، وتسويقيين ومتخصصين في الشراء، والتخزين، واملالية، وعمال ماهرين وغير 

 اف بكفاءة وتكيف.ماهرين. تفرض على اإلدارة ضرورة تنسيق جهودهم بما يؤدي إلى تحقيق األهد

دير<< )أي امل –تتبدل املنشآت بشكل متواصل لسبب أخر إال وهو تغيير نمط >>املالك  . تغيير مكانة األفراد:3

الذي يمتلكها أو يديرها معا ( إلى نمط املنظمة التي تعمل فيها إدارة مهنية، أجير، تحصل على املكافآت املتنوعة من 

فراد، حسب انتماءاتهم املهنية، ترتبط بمنظمات خارجية عديدة )النقابة، املالكين. كما أخذت مجموعات األ 

الجمعية، ....(، وتسعى إلى درجة اكبر من االستقالل الشخص ي، وتحقيق املكانة االجتماعية، والتمتع بالقوة في 

 املجتمع .
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: تخضع املنظمة لتدخل العديد من دوائر الدولة في شؤونها، فهناك رقابة على . تدخل الدولة في شؤون املنظمة4

منتوجاتها، وعلى عالقاتها باألفراد العاملين فيها، وعلى شؤونها املالية، وعلى أثار عملياتها على البيئة. وتمارس هذه 

 النافذة.الدوائر تدخلها بموجب التشريعات والتعليمات 

لى جانب التغييرات املشار إليها أعاله، فان اهتمامات اإلدارة املعاصرة تتوجه نحو مشكالت إ . التغيير املتسارع:5

عديدة منها: التضخم النقدي السريع، والتغييرات االجتماعية، وطلبات وضغوط املستهلكين، واإلبداعات 

واكب رتب على املدير أن يواالبتكارات املتزايدة في مختلف أنشطة املنظمة. وفي إطار هذا التغير املتسارع، يت

 معها.التطورات، ويسايرها ويحيط بمستجداتها، ويتكيف 

تؤلف ضرورة رفع مستوى اإلنتاجية تحديا كبيرا  :(Management and Productivity )ب. اإلدارة واإلنتاجية 

تنمية ى هي أساس اللإلدارة املعاصرة واإلنتاجية هي مقياس للمنتوج االقتصادي للفرد الواحد. واإلنتاجية األعل

االقتصادية واالجتماعية. ويؤثر في مستوى اإلنتاجية عوامل داخل املنظمة وخارجها ال بد للمدراء من اتخاذ 

القرارات املناسبة بشأنها. إذ أن عليهم تقديم الحوافز املتنوعة لألفراد، وتصميم الوظائف بشكل يؤدي إلى زيادة 

ادر التمويل، وتعيين نسب مزيج العمل مع رأس املال ) كثافة احد العنصرين األداء. كما أن عليهم الحصول على مص

قياسا بالعنصر األخر ( .في إطار البيئة الخارجية املتغيرة باستمرار، يترتب على املدراء املنتوجات املطلوبة في 

 خبراتهم، ومهاراتهم، كما أنالسوق، كما ونوعا، وهكذا ... وتعتمد نوعية القرارات اإلدارية تلك على قدرة املدراء و 

 للدولة تأثيرها الكبير في إتاحة الفرص أمام اإلدارة لرفع مستوى اإلنتاجية .

لقد تزايدت قوة اإلدارة في املجتمع وفي االقتصاد الوطني، وبنفس  ج. سلطات اإلدارة ومسؤولياتها تجاه املجتمع:

االجتماعي، لدرجة ملحوظة، على أداء اإلدارة، بل إن  الوقت تزايد دور املنظمات فيهما، ويعتمد مستوى الرفاهة

القوة االقتصادية ألية دولة ترتبط بقدرة منظماتها على اإلسهام في تحقيق النمو االقتصادي. ويرافق هذه القوة 

اتها، ماملتزايدة للمنظمات تزايد في مسؤولياتها تجاه املجتمع، فاألخير يتوقع إدارة منفتحة عليه، قادرة على أداء مه

والتفاعل مع متطلبات شرائح املجتمع، واملنظمات املهنية، بما يواكب تزايد تأثير اإلدارة في املجتمع واالقتصاد 

 1الوطني .
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اختلفت اآلراء حول فصل التنفيذ واملهام اإلدارية أو النظرة الشمولية. بحيث تشمل العمليات اإلدارية 

كافة الخطوات واملراحل التي تبدأ منذ بداية التفكير في إقامة املشروع، وتستمر إلى غاية تحقيق األهداف النهائية 

ولية لشرح أبعاد هذه العمليات التي يمكن تحديدها سوف نأخذ هنا بالنظرة الشمو التي قامت املنظمة من اجلها. 

 .التخطيط، التنظيم، التوجيه و الذي يتضمن القيادة و االتصال و التحفيز، و الرقابة في النقاط اآلتية:

واملالحظ أن جل هذه العمليات أو الوظائف اإلدارية هي نفسها األسس أو املبادئ التي يقوم عليها التنظيم عند 

 .علم اجتماع التنظيمالعلوم اإلدارية أو ثين في مجال اغلب الباح

I.  التخطيــطPlanning 

يعتبر التخطيط من أهم الوظائف اإلدارية، فهو عملية تنظيمية توافقية بعيدة عن التلقائية واالرتجال، 

تسقة مفبواسطتها تحدد األهداف، وبواسطتها تحدد الخطوات التي توصلنا إلى تحقيق هذه األهداف بدرجة 

 ؛ومدروسة وواعية وكل هذا وفق اإلمكانية املتاحة والقائمة

كما تعتبر عملية التخطيط بمثابة مرحلة للتدبر والتمعن والتروي )عدم اإلسراع( لالنطالق باملنظمة نحو 

ة يتحقيق جميع أهدافها النهائية. وتنصب كل الجهود في هذه املرحلة على األهداف الخاصة باملنظمة لجعلها واقع

وغير متضاربة وقابلية للتنفيذ في حدود إمكانياتها. كما أن التخطيط ال يجب أن يفهم على أساس انه محتكر على 

 1كبار املسئولين في اإلدارة العليا. ولكن يجب على املستويات املشاركة، ولو بنصيب معين في العملية التخطيطية.

إلى املستقبل ويخطط ملا سيأتي به الغد. لهذا  ومن الطبيعي أن عمل كل مشروع اقتصادي على التطلع

فإنه عند وضع خطط املستقبل، يستأنس املديرون والقائمون بأعمال التخطيط بأهداف مشروعاتهم املختلفة، 

وبما الشك فيه أن هؤالء املسؤولين دائما مدركون ألهمية الحصول على األرباح من تقديم السلع والخدمات، وفي 

 االجتماعية، وإشباع رغباتهم الشخصية. إشباع التزاماتهم

ويواجه املدير في إدارة املشاريع االقتصادية بدائل متعددة لحل املشاكل التي تواجهه في التوصل على 

األهداف التي يريدها، ولهذا فإن عليه املقارنة بين البدائل واالحتماالت واملوازنة بين فوائد كل منها وبالتالي اختيار 

ثم يقوم بوضع الخطط واالجراءات التي تقيد املكلفين بالتنفيذ عند اتخاذ قراراتهم وإجراءاتهم  منها. األفضل

وتضمن للمشروع احتماال أكبر من النجاح في املستقبل. وإذا فقدت هذه البدائل وانعدم االختيار ولم يكن هناك 

 خطيط.لوجود الت الضروري أي غموض في تحديد السياسات واالجراءات فإنه ليس من 

فعلى املدير أن يقرر أوال ماذا يريد أن ينجز، ثم يضع األهداف القصيرة األجل واألهداف املتوسطة األجل 

واألهداف الطويلة األجل، ويقوم بتحديد السبل ووضع الخطط التي يجب اتباعها لتحقيق هذه األهداف. ومن 
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يها املشروع التي سيعمل ف –تماعية وسياسية اقتصادية واج –أجل تحقيق ذلك فإنه يقوم بتنبؤ ظروف املستقبل 

وفي ضوء إمكانية توافر املوارد الضرورية لتحقيق هذه الخطط. ولهذا يمكن تعريف التخطيط بأنه " عبارة عن 

 الطريق الذي يرسم بصورة مسبقة ليسلكه املسؤولين عند اتخاذ القرارات وتنفيذهم العمل".

ومن الخطأ أن يفكر الطالب بأنه يمكن فصل الوظائف اإلدارة بعضها عن بعض، فهذه الوظائف متداخلة 

 من 
ً
ويتعذر فصل الواحد منها عن األخرى، أو إنجاز كل منها لى حدة، وإنما يجب إنجازها في الوقت نفسه بدال

دوران بأن تقوم عمليات التنفس و  تطلبإنجازها بالتتابع. ويمكن تمثيل العملية اإلدارية بجسم اإلنسان الذي ي

ران، أو حتى يقوم الكبد ببعض و الدبالدم واإلفراز وغيرها في وقت واحد. فال يتوقف التنفس حتى يقوم الدم 

إفرازاته وكذلك القلب فإنه ال يكف عن النبض عند اتساع الرئتين أو انقباض عضالت الذراعين، وإنما يقوم 

 وقت واحد. الجسم بجميع هذه األعمال في

II. خطوات إعداد الخطــة: 

إن خطوات التخطيط هي املراحل التي يتوجب عل املخطط إنجازها واألعمال التي يجب القيام بها لوضع 

خطة متكاملة من حيث ترتيبها الزمني. واملنطق هو أن يبدأ املخطط ببداية املرحلة االولى وينتهي بنهاية املرحلة 

يجب أن  بإيجاز املراحل الرئيسية التي ، سيتم التطرق يف توضع في ترتيب وتسلسل األخيرة. فما هذه املراحل؟ وك

 1:ستقبلية التي يسعى إلى تحقيقهاتوضع الخطة بموجبها، وهي كالتالي في ضوء األهداف امل

: حيث إن الخطة توضع لتحقيق أهداف مستقبلية فإنه من الضروري أن يتعرف املخطط إلى ما / إجــراء التنبؤ1

يتوقعه من أحداث مستقبلية محتملة وردود فعلها على املنظمة فهو يحاول التنبؤ بالظروف االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية وما لهذه الظروف من تأثيرات على السوق واملنتج واملواد األولية والقوى البشرية وما إلى 

 ذلك.

يعة لتحقيق أهدافه املقررة، فهو يحدد طب املشروع : وهي الوظائف التي سيقوم بها/ تحديد الوظائف الرئيسية2

 هذه الوظائف ويتعرف إلى أجزائها الفرعية وعلى النشاطات األساسية لكل وظيفة.

 تاتي عن طريق تخفيض النفقات او زيادة  وضع البدائل/ 3
ً
التي تؤدي إلى تحقيق كل وظيفة: فزيادة األرباح مثال

 هكذا، فعلى املخطط ان يقوم بوضع البدائل املتاحة له.النشاط التسويقي وزيادة اإليرادات و 

: وذلك بالتعرف على نقاط القوة والضعف لكل بديل. فالبديل الذي تطغى نقاط قوته تقييم البدائل املتاحة/ 4

على نقاط ضعفه يحتفظ به كبديل جيد، ويهمل البديل الذي تغلب فيه نقاط الضعف على نقاط القوة. وعند 

بدائل الجيدة تقارن اوجه قوتها بعضها مع بعض للتعرف إلى البديل األفضل. ومن ثم توضع تقرير جميع ال

 السياسات املالئمة التي تحكم سير العمل تجاه تحقيق هذه املشروع.
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: عندما يقرر املخطط خططه الرئيسية ويعتمد افضلها يقوم بوضع الخطط التفصيلية / وضع الخطط الفرعية5

 وإجراءات بشكل منظم يتيح له فرصة االنتقال من نقطة إلى اخرى بيسر وسهولة. في شكل برامج وقواعد

: بناء على الخطط التفصيلية في الخطوة السابقة ومعرفة املخطط للواجبات إعداد املوازنة التخطيطية/ 6

لى أرقام تمثل ه إواملهام التي يجب تأديتها وللقوى العاملة الالزمة بجميع مواصفاتها يقوم املخطط بترجمة هذا كل

الكميات والقيم املوجودة الخطة، وتدل هذه األرقام على اإليرادات واملصروفات من نواحيها كافة كي يلتزم كل 

 مسؤول بالوجهة التي تخصه من اجل تحقيق نصيبه من الخطة.

 ملناق: يقوم املخطط بوضع خطته في تقرير كتابي ليعرضه على اإلدارة العال / إعداد التقريـر7
ً
شته وإقراره تمهيدا

عادة على أبرز معالم الخطة كعنوان الخطة، وأسماء األشخاص الذين  ووضعه موضع التنفيذ، ويحتوي التقرير

اشتركوا في وضعها، والغرض الذي تسعى الخطة إلى تحقيقه، واملشكلة التي وضعت الخطة ملعالجتها، والبرامج 

الوقت الذي تستغرقه الخطة من بدايتها وحتى النهاية، وبيان املوارد  واإلجراءات التي ستتبع في تنفيذ الخطة،

املطلوبة في الخطة والضرورية لتحقيق أغراضها، ثم وضع ملخص للموازنة التخطيطية ذأي الناحية املالية التي 

 تغطي جميع أبواب اإليرادات واملصروفات في الخطة.

نتهي بمجرد إعداد التقرير وتقديمه، بل عليه أن يتابع تنفيذ الخطة : إن عمل املخطط ال ي/ كتابعة تنفيذ الخطــة8

ليتعرف على نواحي الضعف والقوة فيها ليجري عليها ما يلزم من تعديالت تزيد من فاعليتها وتنقص من سلبياتها ما 

 أمكن.

III. :دعائـم التخطيط 

خمسة عناصر وهي  يعتمد التخطيط على دعامتين رئيستين هما األهداف والتنبؤ، كما يركز على

 ةرق، ويحسن النظر في موضوع األهداف ثم االنتقال إلى الدعامطالسياسات، واإلجراءات، والبرامج، والقواعد وال

 1:الحساسة األخرى أال وهي التنبؤ

 (Objectives or Goalsاألهــداف )

و مجموع الخيال بل هإن هدف املشروع هو النتيجة النهائية التي يسعى لتحقيقها، فالهدف ليس ضربا من 

تاجية، املركز التسويقي، اإلن –من األهداف أو النتائج الفرعية للمجاالت املختلفة التي تؤثر في نجاح املشروع 

القوى البشرية، املوارد املالية املتوافرة للمشروع، واملسؤولية تجاه  الربحية، وسلوك العاملين، وقدرات ومهارات

داف تأتي في مقدمة النشاطات اإلدارية ألنها النتائج التي يصبو املشروع إلى تحقيقها املجتمع...وغيرها. فوضع األه

من خالل الخطط التي يعتمدها. كما تنبع من الهدف جميع عناصر التخطيط كالسياسات واإلجراءات والبرامج 

 عوامل، وهي: وغيرها، إال ان وجود الهدف ال يعني نجاح التخطيط، حيث عن نجاح الخطة يعتمد على أربعة
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إيمان العاملين من مديرين وموظفين بالهدف. وينتج هذا اإليمان عن االقتناع التام بوجود حاجات  -1

أساسية )مادية / معنوية( البد من إشباعها. وليس هناك للعاطفة دور في تحديد الهدف. وينتج هذا 

)أو  ها اإلجابة عن أسئلة املخططاالقتناع من التفكير العميق والدراسات الواعية واملوضوعية التي يمكن

صاحب املشروع( وأهمها: ماذا نريد ان نحقق؟ كيف يمكن تحقيق الهدف؟ ومن الذي سيقوم على 

؟ فاإليمان بالهدف أمر أساس ي للمخطط حيث عن حماسه ينتقل إلى غيره من العاملين على تحقيقه

 ك فالبد من أن يكون الهدف واضح املعالماملستوى اإلداري نفسه أو املستويات األعلى واألدنى منه، ولذل

من حيث املنطق والكم والنوع بحيث تسهل رؤيته لجميع من سيعملون على تحقيقه وأن يصاغ بعبارات 

 الفهم وواضحة األسلوب. سهلة

إمكانية تحقيق الهدف: إن الهدف ليس بحلم يزول مع اليقظة بل يقوم على عمليات حسابية دقيقة  -2

البدائل وتقدير الفرص واملخاطر عن تحقيقه. ثم تسعى اإلدارة بحزم وإصرار على  وتفكير عميق بجميع

الوصول إليه من خالل العاملين حيث أنهم القادرون على التنفيذ ولديهم اإلمكانات والطاقات الالزمة 

ملتاحة ا لذلك. ولذا فإن تحقيق الهدف املطلوب يتطلب اإلدارة والتصميم املبني على واقع إمكانات املشروع

دن أن يتحمل املشروع أعباء زائدة لقدراته املادية أو البشرية. كما يجب أن يرتبط الهدف برغبات جميع 

من يشتركون في تحقيقه وأن يعمل على إشباعها. فالهدف يكون مقبوال إذا ارتبط منطقيا بعوامل الزمان 

ام قا مع القانون التجاري والقانون العواملكان والظروف املحيطة بتحقيقه. ولذا يجب أن يكون الهدف متف

 واألعراف التجارية والتقاليد االجتماعية السائدة والقيم األخالقية املقبولة داخل التنظيم وخارجه.

ثقة العاملين بسالمة القرار في تحديد الهدف أي أنه اتخذ من قبل رؤساء يعرفون بالحكمة ورجاحة العقل  -3

ذلك. فالثقة بقرار تحديد الهدف ينبع من الثقة في مصدر القرار وأن يكون  والخبرة والدراية والنزاهة وغير

 عن املصلحة العامة ومحققا ملصالح املنفذين واملتأثيرن به. وليس هناك من شك في ان الثقة بالقرار 
ً
معبرا

 تأتي من مصدرين أساسيين هما:

ت املدروسة واستخدامها الوسائل الحقائق واملعلومات التي بني عليها القرار وذلك نتيجة التقديرا -أ

 اإلحصائية السليمة واملناسبة.

  شخصية مصدر القرار من حيث سالمة تفكيره وخبرته وحسن سلوكه وحكمته. -ب

االطمئنان إلى كفاءة املكلفين بالتنفيذ من حيث الخبرة والقدرة واألمانة واإلخالص. وكذلك االطمئنان على  -4

تستخدمها تلك األيدي العاملة بقدر من الكفاءة والفعالية وحتى يمكن تعديل كفاءة اآلالت واملعدات التي 

 األهداف بما يتناسب مع املهارات والتكنولوجيا املتوافرة.
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 (Forecastingالتنبــؤ: )

( والتخطيط كما Information Planningيطلق على التنبؤ في بعض األوساط اسم تخطيط املعلومات )

ارات بما سيتم عمله في املستقبل. وال يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات إال إذا كان هناك تخطيط نعرفه هو اتخاذ القر 

األحيان  كثرأصحيح للمعلومات يعتمد على اساس الدراية بتقدير حقائق املستقبل. ومع ان املستقبل يتصف في 

أن يتخذ قراراته رغم قلة  مكتوف األيدي وعليه( إال أن املدير ال يستطيع الوقوف Uncertainlyبالغموض )

 ويمكن تعريف التنبؤ بأنه "النظر إلى املستقبل وافتراض توقع ظهور  املعلومات املتوافرة ولديه عن تلك الظروف.

بعض الظروف )الظواهر( وتقدير مدى تأثيرها على سير املشروع". ويشمل التنبؤ نوعين رئيسين من الظروف التي 

تتفاعل بعضها مع بعض قبل تحضير الخطة ملناسبة. فهناك الظروف الخارجية التي تقع خارج نطاق املشروع 

سلطته، وهناك الظروف الداخلية التي تنشأ نتيجة لعمليات املشروع وسياسته والتي يمكن للمشروع تغييرها و 

 1وتعديلها والتحكم فيها. 

IV. :انواع التخطيط 

يستخدم اإلنسان عملية التخطيط في جميع األعمال التي يقوم بها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

 يبدأ يو 
ً
مه بالقرار فيما إذا كان سيذهب للجامعة ذلك اليوم أم ال؟ وإذا قرر الذهاب فعال، فطالب الجامعة مثال

فماذا يريد أن يلبس؟ وسيلة املواصالت التي سيأخذها للوصول للجامعة؟ وهل سيحضر جميع الحصص لذلك 

ن األسئلة ماليوم أم أنه سوف يتغيب عن بعضها؟ ومتى سيدرس لالمتحان الذي سيعقد في اليوم الثاني؟ وغيرها 

املتعددة. وتكون اإلجابة عن بعضها روتينية بحيث ال تحتاج إلى تفكير عقلي، وأما بعضها اآلخر فيحتاج إلى التمعن 

والتفكير. فإذا تغيب عن حصة إدارة األعمال مرة أخرى فإنه سيتجاوز الحد األقص ى الذي يقره القانون ويترتب 

ا روع، يواجه االختيار بين البدائل املختلفة. فيتفحص كال منها ويقارنهعلى ذلك عقوبة معينة. فالطالب كمدير املش

ببعضها البعض قبل التوصل إلى قرار نهائي بشأن ذهابه للجامعة. وبعدها يقوم بتنظيم عملية الذهاب خوة 

 وهو الحصول على الشهادة الجامعية. ويأخذ التخطيط أشكاال هدفه األسمىفخطوة ويما فيوم حتى يتوصل إلى 

 2مختلفة. ويمكن القول إن هناك انواعا عدة من التخطيط، وهي:

ويتضمن تخطيط اإلنتاج والتخطيط املالي والتخطيط العمالي والتخطيط التخطيط حسب الوظيفة:  -1

 السلعي.

 التخطيط حسب الفترة الزمنية: ويتضمن التخطيط لألجل القصير واملتوسط والطويل.  -2

فالخطط املتعددة االستعمال تتضمن السياسات واإلجراءات الطرق التخطيط حسب مجال االستعمال:  -3

 ، ثم الخطط الفريدة االستعمال، وتتضمن البرامج واملشاريع وامليزانيات.والقوانين
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 (Planning By Functionالتخطيط حسب الوظيفة: ) أوال:

 (Production Planningتخطيط اإلنتاج ) -1

كيفية تدفق املواد الخام والعنصر البشري في العملية اإلنتاجية، وذلك يعمل هذا النوع من التخطيط على 

بمراقبة وضبط اإلنتاج. ويعرف تخطيط اإلنتاج بأنه القيام بعملية تنبؤ بحجم الطلب ووضع خطوات تتابع 

( كان Fredrick Taylorالعمليات التي تؤدي إلى تحقيق األهداف اإلنتاجية. ويعتقد الكثيرون أن فريديريك تايلور )

 Functionalأول من وضع الفكرة األساسية لهذه العملية اإلدارية عندما تكلم عن وظائف املقدمين في الصناعة )

Foremanship )( فقد تذكر تايلور انه من املمكن أن يكون هناك عدد من االختصاصيين )وربما يبلغ عددهم ثمانية

راف مقدم واحد أو أن يواجهوا تعليماتهم على موظف واحد في أوجه اإلدارة املختلفة يعملون جميعهم تحت إش

 كل منهم في مجال اختصاصه.

 (Financial Planningالتخطيط املالي: ) -2

وقد أصبح مهما بسبب املشاكل املالية املعقدة وخاصة في املنشآت التجارية والصناعية الكبيرة. ويتميز 

 شروع املالية وذلك بتوافر رأس املال االحتياطي الضروري ملاهذا التخطيط بأنه يهدف إلى التاكد من سالمة امل

وجهة ظروف املستقبل املختلفة كالنكسات االقتصادية أو التوسع املفاجئ بسبب زيادة الطلب. ويأخذ التخطيط 

 نلألموال التي يحتاجها املشروع في املستقبل كإضافة رأس مال جديد ماملالي بعين االعتبار املصادر املختلفة 

شك فيه ان التخطيط املالي يرتبط  االرباح املحققة أو من القروض او من بيع سندات او أسهم جديدة. ومما ال

 وظروف املنشأة في املستقبل. بأحوالبصورة وثيقة 

 (Manpower Planningتخطيط القوى العاملة: ) -3

يعنى هذا التخطيط بتوفير األيدي العاملة الضرورية للقيام بالعمل في فترة زمنية معينة لضمان سير 

. وجه أحسناعمال املشروع. ويتضمن التخطيط العمالي تدريب األفراد وإعدادهم حتى يقومون بالعمل على 

عب القدرات والكفاءات التي يصفاالعمال التجارية والصناعية الحديثة قد أصبحت تتطلب العديد من املهارات و 

على الفرد اإلملام بها دون تدريب أو إعداد. ويتضمن التخطيط العمالي استقطاب واختيار وتعيين وتدريب أفضل 

لكل منها. فإن املشاريع الحديثة أخذت تفرد  األكفاءاألشخاص حتى يتسنى للمشروع ملئ وظائفه باألشخاص 

و " إدارة شؤون املوظفين" أو " إدارة املوارد البشرية" تعمل على التخطيط ملا غدارة خاصة تدعي "إدارة األفراد" أ

 1العناصر العاملة واالحتفاظ بها. أفضليحتاجه املشروع من قوى بشرية من أجل الحصول على 
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 (Product Planningالتخطيط السلعي: ) -4

يقوم هذا التخطيط على أساس الفهم الكامل للسلع البديلة، حيث إن هذا العصر يتميز بالتنافس 

الشديد في مجال اإلنتاج والتسويق، وقد تغيرت مفاهيم العالم االقتصادية حيث ظهرت أهمية املشروع واتجه 

روع املنتجة محور نشاط املش زيادة كمية اإلنتاج وأصبحت السلعةاالهتمام نحو تسويق السلع املنتجة بدال من 

واتجه اهتمام املسؤولين فيه إلى اإلملام الكافي بأذواق املستهلك وطباعه ورغباته حتى يتمكنوا من تحسين السلع 

املنتجة الحالية او تقديم سلع جديدة تتفق وأذواق املستهلك ورغباته وبالسعر املناسب الي يمكن املستهلك من 

 حقق الربح املتوقع للمشروع.الشراء. وفي الوقت نفسه ي

 (Planning by Timeالتخطيط حسب الفترة الزمنية: ) ثانيا:

يمكن أن يقوم املشروع بالتخطيط حسب فترات زمنية مختلفة تخدم اهدافه التي يسعى لتحقيقها. وإذا 

: خطط قصيرة أقسامنظرنا إلى الخطط في املشاريع املختلفة فإننا نجد انه يمكن ان تقسم تلك الخطط على ثالث 

-Long( وخطط طويلة األجل )Medium-Range Plans( وخطط متوسطة االجل )Short-Range Plansاألجل )

Range Plans.) 

 (Long-Range Planning) التخطيط الطويل االجل -1

تعمل املشاريع االقتصادية الكبيرة على التخطيط لألجل الطويل بسبب ما تحتاج إليه من مبالغ تمويلية 

طائلة لسير عملها وبسبب إنتاجها الكبير ومبيعاتها بكميات ضخمة يتطلب أعداد كبيرة من املوفين والعمال. وهناك 

( في David Ewingويل. فقد بين دافيد ايونغ )ادلة كافية على حاجة املشروعات االقتصادية للتخطيط لألجل الط

   (For Long Range planning Managementكتابه " التخطيط لألجل الطويل إلدارة األعمال" )
ً
أن هناك غجماعا

بين رؤساء الشركات األمريكية الكبيرة على اهمية التخطيط الطويل االجل وعلى فوائده الكبيرة في نجاح تلك 

التخطيط لألجل الطويل يعتبر من إنجازات العصر، إال انه من الجدي بالذكر أن هنري فايول  املؤسسات, ومع ان

 
ً
ة وقد اعتبره وسيلة إدارية مهم –كان قد استخدمه في إنجاح شركة التعدين التي كان يرأسها كما أشرنا سابقا

(Prectious Managerial Instrument وقد قام فايول )( بوضع خطة عامةMaster Plan لسير املؤسسة وقسم )

تلك الخطة إلى سلسلة من خطط سنوية، وخطط ملدة عشرة سنوات، وخطط خاصة. ويقول ايونغ إن التخطيط 

 الناس إال أنه يعود على مشروعاتهم بالفوائد املختلفة منلألجل الطويل يعني أشياء كثيرة ومختلفة للفئات 

 1العديدة، وأهم هذه الفوائد هي:

  املسؤولين أن ينظروا إلى أعمال املشروع بتحليل وتعمق.يتطلب من 

 ( يتطلب من املسؤولين االعتماد على قدراتهم اإلدراكيةConceptual Skill.وتنميتها ) 
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 .يتطلب وجود شيكة واسعة من الخطط التي تربط اعمال املشروع املختلفة بعضها ببعض 

 ة ن ينظروا إلى املشروع كوحدة مستمرة تقوم على خدميتطلب من املسؤولين في املستويات اإلدارية العليا ا

 املجتمع في الحاضر واملستقبل.

  يقوم بتحديد أهداف املشروع بصورة أوضح مما يؤدي في بعض االحيان إلى التغاض ي عن الربح لألجل

 الصير من أجل ربح أكبر في األجل الطويل.

 ج سلع مختلفة، وتدريب املوظفين...الخ.يؤدي إلى االهتمام بالبحوث العلمية بشأن التوسع، وإنتا 

 (Medium-Range Planningالتخطيط لألجل املتوسط: ) -2

فيما يغطي التخطيط الطويل األجل فتة تزيد عن خمسة سنوات فإن التخطيط املتوسط األجل يغطي 

تخطيط تبعا ذا الفترة زمنية تمتد من سنتين إلى خمس سنوات. فهناك الكثير من الدول واملؤسسات التي تأخذ به

الحتياجاتها القومية او قدرتها وإمكاناتها في تنبؤ ظروف املستقبل أو دورة حياة املنتج. ويتمثل هذا النوع من 

التخطيط في الخطط الثالثية والخطط الخمسية التي تتبناها كثير من الدول النامية وتقوم العديد من املشروعات 

صناعية( بوضع خطط لإلنتاج أو التسويق متعددة متوسطة املدى لتتناسب االقتصادية الكبيرة )صناعية او غير 

 مع التغيرات املستقبلية املتوقعة في أسواق منتجاتها او املواد االولية أو أذواق املستهلكين وسلوكهم.

 (Short-Range Planningالتخطيط لألجل القصير: ) -3

ال يمكن للتخطيط الطويل األجل أن ظهر إلى حيز الوجود إن لم يكن معتمدا على التخطيط لألجل 

القصير. ولهذا فإن الخطط القصيرة األجل تكون بمجموعها ما يسمى بالتخطيط لألجل الطويل. وتقسم األهداف 

ة ال تتعدى زمنية وجيز  خالل فترةالعامة للمشروع عادة إلى أهداف صغيرة تقوم أقسام املشروع املختلفة بتحقيقها 

سنة واحدة؟ وعلى أساس هذه الخطط يضع املشروع خطته التي ال تتجاوز الخمس سنوات والتي تكون األساس 

. لهذا فإنه من الخطأ ان ينظروا إلى التخطيط لألجل الطويل أكثراملشروع العامة التي تمتد إلى عشرة سنوات أو 

 منفردا ال يعتمد 
ً
 1على التخطيط القصير االجل.وكأنه نشاطا

 فوإنما يجب اعتباره جزءا من الهد ومن الخطأ أيضا اعتبار الربح هدفا كليا للمشروع ألغراض التخطيط،

العام. فالربح هو نتيجة النشاطات التي يقوم بها املشروع كتقديم سلعة او خدمة ضرورية إلشباع بعض رغبات 

الربح ال يقتصر تطبيقه على املؤسسات التجارية والصناعية  مبدأفإن  املجتمع وحاجاته. ومن هذا املنطلق

والخدمات الخاصة. فاملؤسسات الخيرية أيضا تهدف إلى العمل في حدود ميزانية معينة ضمن اإلمكانات املادية 

دخل  ياملتوفرة وتتحاش ى أي خسارة ناجمة عن تعدي حدود تلك امليزانية. ويمكن تعريف الربح بأنه "الزيادة في صاف

ينفي و املشروع لعد دفع النفقات الثابتة والنفقات املتغيرة وخصم قيمة االستهالك وغيرها من النفقات." 
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( أن يكون الربح هو الهدف الوحيد او الهدف الحقيقي لإلدارة حيث أن Ordway Teadالبروفيسور أوردري تيد )

 الدوافع كثيرة ومعقدة.

 (Planning by Scopeالتخطيط حسب مجال الستعمال: ) ثالثا:

 للمجال التي تعمل فيه الخطة أو حسب اتساع 
ً
يمكن تقسيم التخطيط الرسمي إلى نوعين رئيسيين: تبعا

األفق اإلداري املصمم لتلك الخطة. ويسمى النوع االول بالخطط العديدة االستعمال وتتضمن السياسات 

ل ويتضمن البرامج واملشاريع واإلجراءات والطرق والقواعد. واما النوع الثاني فهو التخطيط الفريد االستعما

وامليزانيات. ومن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يدل على املستوى اإلداري الذي يقوم بانواع التخطيط املختلفة. 

 –الدائمة االستعمال والفريدة االستعمال  –فاإلدارة العليا تضع األهداف والسياسات لجميع انواع الخطط 

 إلجراءات والطرق للتنفيذ.وتقوم اإلدارة الدنيا بوضع ا

 (Multiple or Repeat-Use Plansالخطط العديدة االستعمال: ) -أ

(. Organizational Objectivesيقال بأن اإلدارة الفعالة هي التي تقوم عادة على اساس أهداف املشروع )

لطرق ومقاييس العمل فتحديد األهداف يعتبر في مقدمة الوظائف اإلدارية. حيث إن السياسات واإلجراءات وا

القيادة                               و  اإلداري املختلفة كلها تستنتج من تلك األهداف التي يتبناها املشروع. وكذلك فإن نظام املشروع 

املستخدمة فيه وعملية التوظيف كلها تعتمد على أهداف املشروع. لهذا فإنه يجب أن توضع األهداف في أبسط 

صورة ممكنة بوضوح تام حتى يتبين لكل فرد الهدف الذي يجب عليه أن يحققه. وربما تكون األهداف عامة 

طويل وتشمل نشاطات مختلفة. كما وأن هناك أهداف محدودة تعود إلى فترات زمنية وشاملة ألنها تعود لألجل ال

قصيرة في تحقيقها على نشاطات محدودة. ويعمل هذا التقسيم ألجزاء املشروع وأهدافه في تكوين مراكز إرشاد أو 

رونها الطرق التي يوحدات صغيرة مما يمكن املشرفين في املستويات اإلدارية الدنيا من إدارة شؤون أقسامهم ب

مناسبة ما دامت في حدود أهداف املشروع العامة. ويعتبر الكثيرون ان الهدف الرئيس ي ألي مشروع اقتصادي هو 

(، حتى يستمر املشروع في تقديم السلع أو الخدمات، ومع أن الربح يعتبر هدفا يجب Profit Makingتحقيق الربح )

 1س ي للمشاريع االقتصادية في األجل القصير.تحقيقه في األجل الطويل إال أنه هدف رئ

ويعترف اإلداريون أن الصعوبة الحقيقية ال تكمن في اختيار األهداف وإنما في إيجاد توازن بينهما، حيث 

إن بعض هذه األهداف يتعذر قياسها. فليس من الصعب مثال أن تحدد االهداف املتعلقة باإلنتاجية أو املراكز 

(، وإنما من الصعوبة بمكان وضع مقاييس رقمية Quantityاملالية واملادية بصورة رقمية ) التسويقية أو املوارد

ألهداف تتعلق بمجاالت أخرى كاالبتكار أو اتساع السوق املتوقع أو الروح املعنوية للعمال أو املراكز االجتماعي 

 االختصار.للمشروع وسنناقش فيما يلي أهم عناصر التخطيط املتكرر االستعمال بش يء من 
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 (Policiesالسياسات: ) -1

فالسياسات قد تكون عامة في (تعرف السياسات بأنها "دليل عام للتفكير الذي يقود إلى عمل فعال".

طابع الشمول وعدم التحديد. والغرض منها هو أن تكون بمثابة أداة التوجيه والتي تحدد  تطبيقها ولهذا فإنها تاخذ

مجال النشاطات الضرورية لتحقيق األهداف املطلوبة. ومع أن السياسات تتصف باتساع فاعليتها وبغموض 

سهل وبهذا فإنها ت تقوم على وضع حدود واضحة حتى يعمل املرؤوس ضمن إطارها،البيانات املعبرة عنها إال أنها 

عمل كل من الرئيس ومرؤوسيه. وتوضع السياسات عادة من قبل مجلس إدارة املشروع او من قبل لجنة مكونة 

 ) اإلداريةمن الهيئة 
ً
( يقوم باختيار الصناعة التي Board of Directorsالعليا في املشروع. فمجلس اإلدارة مثال

السياسة األساسية للمشروع التي تحتم وضع السياسات االخرى  سيعمل ضمنها املشروع وهذا االختيار يعتبر

( كسياسة للمشروع Quality Marketضمن إطارها. فلو قرر مجلس اإلدارة سياسة البحث عن "سوق الجودة" )

فعندها يترتب على كل قسم أن يضع خطط ضمن إطار هذه السياسة. فإدارة ملشتريات مثال عليها أن تشتري أفضل 

خام املستخدمة في اإلنتاج، وإدارة املوظفين عليها توفير وتعيين األيدي العاملة التي تتوافر فيها الكفاءة املواد ال

إلنتاج سلع تتصف بجودة عالية. وقسم الهندسة عليه ان يوفر القطع اآللية الضرورية للدقة في اإلنتاج، واما 

 1خصائص السياسات هي:قسم املبيعات فعليه ان يؤكد جودة السلع املباعة. ومن أهم 

 (Flexibilityاملرونــة: ) -أ

تتصف السياسة الجيدة باملرونة، أي انها تتضمن عبارات تدل على عدم الجمود كعبارات "عندما يكون 

، في الظروف الطبيعي وغيرها مما يسمح للمدير اتخاذ القرارات التي تتمش ى 
ً
"، إذا كان ذلك معقوال

ً
ذلك ممكنا

 ريطة أن تطبق هذه السياسات بصورة ثابتة ودون تناقض بين الحين واآلخر.والظروف الراهنة ش

 (Stabilityاالستقــرار: ) -ب

يكون عرضة للتغيير او التبديل  من الضروري أن تتصف سياسة الشروع بالثبات واالستقرار أي أن ال

السريع. ولكنها ليست بيان مقدس ال يوجز تغييره. إال أن التغيير يجب أن يكون تدريجيا وبطيئا حتى ال يحدث إرباكا 

 لسير املشروع.

 (Clarityالوضوح: ) -جـ

وس بعث في نفيعتبر الوضوح من املقومات األساسية للسياسة. فإذا كانت السياسة واضحة فإنها ت

العاملين في املشروع الثقة واالرتياح للخطط واألهداف التي تدعمها تلك السياسة. وإذا كانت السياسة غامضة 

ومبهمة فإنها دون شك تعمل على إثارة مخاوف املوفين وتدفعهم على إظهار سخطهم واستيائهم بصور متعددة 

 كاإلضراب عن العمل أو تخفيض اإلنتاج.
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 (Delegating Authority)تفويض السلطة:  -د

ولهذا فإن من أهم أغراض  من خصائص السياسة الجيدة إنها تساعد على تفويض السلطة في املشروع.

السياسة الجيدة تصديق الرئيس املسبق لقرارات مرؤوسيه ما دامت هذه القرارات ضمن إطار الخطوط العريضة 

ر أن يقوم بتفويض السلطة لهم علما بأن للسياسة املرسومة. فبعد وضع السياسات ملرؤوسيه يمكن للمدي

القرارات التي سياخذونها ستكون ضمن حدود السياسة التي أقرأها. وكما أنها تساعد املدير في تفويض السلطة 

 ( القرارات في املؤسسة بأسرها.Uniformityفإنها تساعد املرؤوس في اتخاذ قراراته وبالتالي فإنها تساعد على تماثل )

 (Proceduresاإلجراءات ) -2

من املالحظ أن هناك عالقة وثيقة بين انواع اإلجراءات املختلفة أكثر مما هو عليه بين السياسات وتعود 

مما هو عليه بين السياسات. وتعود هذه العالقات إلى ان اإلجراءات  أكثرهذه العالقات إلى أن اإلجراءات املختلفة 

م وعالقته باألقسام األخرى. ولكنها ال تؤثر مباشرة على املشروع باكمله كما تختص بالعالقات الداخلية في القس

( Billy Gotezتحديدا ووضوحا من السياسة. ويقول بلي جوتز ) أكثرهو الحال في السياسات. فاإلجراءات هو خطة 

ديدها. فهي قها وتحأن اإلجراءات تعمل على إزالة الفوض ى في نشاطات املشروع املختلفة ومن خالل توجيهها وتنسي

توجه نشاطات املشروع إلى هدف موحد وتساعد اإلدارة في تجنب نفقات العمليات املتكررة وفي تفويض السلطة 

 للمرؤوسين واتخاذ القرارات ضمن إطار السياسات واإلجراءات التي أقرتها اإلدارة.

اعه توضيح املسار الذي يجب اتبفبينما تعرف اإلجراءات بأنها دليل للعمل او التنفيذ، فهي تقوم على  

( لألحداث الفعلية املحدودة. فالقسم Sequenceضمن السياسة املوضوعة. فاإلجراءات تعمل على وضع تعاقب )

الذي قوم بنشاطات معينة ضمن سياسات مرسومة للتوصل إلى أهدافه، تقوم اإلجراءات بترتيب هذه النشاطات 

تحقيق أهدافه. فاإلجراء املتعلق برقابة اإلنتاج مثال والذي يهدف إلى بصورة متعاقبة حتى يتمكن القسم من 

تنسيق تدفق املواد اإلنتاجية يتفاعل مع اإلجراءات في األقسام األخرى كاإلجراءات املحاسبية املتعلقة باستالم 

فس الوقت ا، وبنتعدل اإلجراءات في األقسام املختلفة بما يتناسب وأهداف كل منه الطلب. ونتيجة لهذا التفاعل

 1بما يحقق أهداف املشروع.

 (Methodesالطــرق ) -3

تعتبر الطرق نوعا آخر من املخطط املستخدمة في املشروع. وتتميز عن اإلجراءات بانها أكثر تحديدا في 

وعا (، ولهذا فهي تعتبر نOperating Unitمجاالت تطبيقاتها. فهي ال تتعدى في مفعولها املباشر الوحدة العاملة )

من الخطط التفصيلية التي توضح النمط الذي يترتب بموجبه إنجاز العمليات الفردية الضرورية لتحقيق مهمة 

او وظيفة معينة. فبينما تقوم اإلجراءات على وضع الخطوات التي يجب اتباعها، تقوم الطريقة باالهتمام بخطوة 
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 ثال ال تعني الخطوات الضرورية للقيام بتلك العملياتواحدة موضحة تماما كيفية إنجازها. فالطريقة في اإلنتاج م

وإنما بأفضل األساليب إلنجاز كل خطوة. ويمكن تعريف الطريقة "بأنها األسلوب املعتمد للتأثير على سلوك الفرد"، 

 عليها في تعبئة طلبات العمل أو في تجميع أجزاء آلة أو كتابة بحث عل
ً
 متفقا

ً
 ي.مولهذا فإننا نجد ان هناك طرقا

 (Rules and Methodsالقوانين والقواعد: ) -4

تختلف القاعدة عن كل من السياسة أو اإلجراء أو الطريقة، فالقاعدة تختلف عن السياسة بأنها ليست 

ال تفسح املجال لحرية االختيار. ولكنها تشابه اإلجراء بأنها دليل للتنفيذ أو العمل دون تحديد  انها دليل للتفكير و

 أو 
ً
زمني او التعاقب في الخطوات، ولهذا ليس هناك تسلسل في العمل. فاإلشارة املرور الضوئية ال تحدد زمنا

دخن في ي أالإنه يترتب على الشخص اإلذعان بالوقوف عند ظهور الضوء األحمر. وكذلك ف تسلسال وعلى السائق

 منطقة تظهر فيها إشارة عدم التدخين سواء كان ذلك في دائرة حكومية أو مؤسسة صناعية او على متن طائرة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف للخطة املتعددة االستعمال يتراوح من األهداف والسياسات التي 

لى عمليات عاإلدارية إلى اإلجراءات التي تقتصر اعلى مستويات املشروع تعتبر أكثر الخطط شموال التي تنشأ في 

 لسلوك األفراد. ويمكن 
ً
 مرشدا

ً
األقسام الرئيسية ثم إلى الطريقة والقاعدة التي هي في غاية من التحديد وتعتبر دليال

  1.القول بأنها تختلف عن بعضها بالوضوح والتفصيل كلما اتجهنا نحو الطريق والقواعد

 Planning as neededالتخطيط حسب الحاجة  ابعا:ر 

 Management By Objectives( MBOاإلدارة باألهداف ) -1

األساليب التي تستخدمها املنظمة لتساعدها في عملية وضع األهداف العامة والفرعية لإلدارات  أحدوهي 

واألقسام. يقوم املسؤول ومرؤوسيه معا بوضع األهداف التي يجب على املرؤوس تحقيقها، ثم يقوم املسؤول 

محددة  أهدافيقود إلى تحقيق انه  األسلوببمتابعة تقدم املرؤوس تجاه الهدف املتفق عليه.ومن أهم مزايا هذا 

 2:ذلك من خالل الخطوات التالية قابلة للقياس يشارك في وضعها كل من الرئيس واملرؤوس. وعادة ما يتم 

 .وضع أهداف املنظمة: اإلدارة العليا تقوم بوضع األهداف االستراتيجية والعامة للمؤسسة 

 ( :وضع أهداف الوحدات الرئيسيةDepartements يقوم رؤساء اإلدارا الرئيسية ورؤسائهم بوضع )

 األهداف الخاصة بكل إدارة.

  مناقشة أهداف اإلدارات: يعرض رؤساء اإلدارات على مرؤوسيهم أهداف إداراتهم ويطلبون من املرؤوسين

 وضع أهدافهم الفردية على أساسها.

 حقيقها.وضع األهداف الفردية: توضع األهداف لكل فرد وحسب مواعيد زمنية لت 
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  التغذية العكسية يلتقي الرئيس واملرؤوس مرات عدة ملراجعة أداء املرؤوس وتقييم تقدمه نحو تحقيق

  الهدف.

 Contingency Planالخطط املوقفية  -2

( أو تتعامل مع آفاق طويلة زمنيا تبدو Uncertainty) التأكدعندما تعمل املنظمة في بيئة تتصف بعدم 

للوقت. والواقع أن الخطط املحددة قد تعيق )أو ال تساعد( أداء املنظمة في وجه  ضياعكأنها و عملية التخطيط 

التغيرات التيكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من التطورات السريعة. ففي هذه الحالة يلجأ املديرون 

م ط مرنة. ورغإلى تطوير خطط مستقبلية متعددة تسمى سيناريو )نص للمشهد( ملساعدتهم في وضع خط

االختالف في التسمية "موقفية" أو "طوارئ" أو "ظروف غير متوقعة"...الخ. فالخطط املوقفية )السيناريو( تحدد 

استجابة املنظمة لحاالت الطوارئ أو النكسة أو الظروف غير املتوقعة. وعند تطوير خطط موقفية يقوم املديرون 

تحكم بها مثل الكساد، أو التضخم السعري، أو التطور التيكنولوجي بالتعرف على العوامل التي من غير املمكن ال

اض بالتنبؤ بأسوأ سيناريو كانخفأو حوادث السالمة، وللتقليل من تأثير تلك العوامل الكامنة يقوم املديرون 

 طفماذا يترتب على املنظمة أن تعمل؟ فاملنظمة قد تضع خط %8وانخفاض األسعار بنسبة  %20املبيعات بنسبة 
ً
ا

  ( أو ميزانية خاصة للطوارئ أو جهود بيعية جديدة.Layffsللطوارئ كتخفيض العاملة )

 (Crisis Management Planningتخطيط إدارة األزمات ) -3

ومن األنواع الخاصة للتخطيط املوقفي ما يسمى بتخطيط إدارة األزمات. فقد تقع أحيانا حوادث بشكل 

ومن أجل أن يستجيب املدير بشكل مالئم فإنه يحتاج إلى خطط منسقة مفاجئ التي تتطلب معالجة فورية. 

إلى  ابةلالستجومدروسة بعناية كبيرة. ورغم أن هناك تفاوت في األزمات، فإدارة األزمات الجيدة يمكن استخدامها 

 .
ً
 1أي كارثة في أي وقت نهارا أو ليال

V.  اتخاذ القرارات في التخطيطDecision –Making in Planning 

تتضمن عملية التخطيط نشاطات عديدة ومتشبعة تمتد في مداها من مجرد الشعور واإلحساس بوجود 

املشكلة إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن من يقوم بالعمل ومتى يجب القيام به، وأين يجب ان ينجز، وكيف يتم اإلنجاز. 

 ملشكلة فقط. وإنما هو خليط منفالتخطيط ليس عملية جمع املعلومات وتحليلها أو التفكير بطريقة لحل ا

عناصر متعددة تتضمن جمع املعلومات والتفكير والتحليل والتقدير واملنطق. وجميع هذه العناصر تؤدي إلى 

 2القرار الالزم بشأن حل ملشكلة او مواجهة الحالة القائمة.

 

 

                                                           
 .176 -162.ص ص المرجع نفسه1 

 .182 -176.ص ص المرجع نفسه 2 



 وظائف اإلدارة الفصل الثاني: 

68 
 

 الخطوات األساسية في اتخاذ القرارات

اتخاذ القرارات فإنه من الضروري أن يتعرف املدير على بما أن التخطيط يعتمد اعتمادا كليا على 

الخطوات األساسية في هذه العملية. وقد يختلف الكتاب في العناوين والتسمية العامة لكل خطوة إال أن املضمون 

 1ش يء ال نزاع عليه. ويمكن القول بأن هناك ست خطوات رئيسة هي:

 (Diagnosisتشخيص املشكلة ) -1

الفرد بالغموض وعدم االرتياح تجاه نشاط معين، فيساوره  التخاذ القرارات بسبب شعور تقوم الحاجة 

الشعور بأن هناك خطأ يجب إصالحه أو أن فرصة قد تفوته إن لم يتخذ القرار الصحيح. ويقوم التشخيص 

ين ما فجوة بالصحيح بثالث خدمات هامة وهي: أوال تقوية الشعور أو اإلحساس باملشكلة، وذلك بالتعرف إلى ال

نريد ما هو متوقع أن يحدث إن لم تتخذ القرار. ثانيا يساعد في تحديد أسباب الفجوة وبيان الصعوبة التي تقف 

الطريق لتحقيق الهدف. ثالثا وضع املشكلة املحددة ضمن اإلطار العام للمؤسسة وضمن األهداف العليا التي في 

 يجب تحقيقها.

ب مثال هو إعادة املريض إلى شخص معافى وبصحة جيدة. فهو يحمل فالهدف الذي يسعى لتحقيقه الطبي

فكرة واضحة عن معيار متعارف عليه يسمى "صحة جيدة". وهنا يقوم الطبيب بمقارنة صحة املريض "بالصحة 

 الجيدة" ويحاول التعرف على مقدار الفرق بينهما ثم يعمل على اكتشاف األسباب التي دعت إلى هذا االنحراف.

 (Search for Alternative Solutionsحث عن حلول بديلة )الب -2

عندما يتم التشخيص املشكلة ويتعرف املدير على جميع حدودها ينتقل اهتمامه إلى البحث عن الطرق 

املختلفة التي يمكن استخدامها إلزالة تلك املشاكل أو اجتياز ذلك العائق الذي يعترض سبيله. وشانه هنا شأن 

يصه للمرض فهو يستعرض في عقله جميع األدوية التي يمكن إعطاؤها للمريض إلزالة مرضه. الطبيب عند تشخ

وكذلك املدير فهو يستعرض جميع الوسائل والطرق التي يمكن أن تؤدي إلى حل تلك املشاكل او نعمل على إزالة 

بمعنى آخر أصيال في التفكير و ذلك العائق. ومن املتطلبات الضرورية لهذا االستعراض أن يكون املدير واسع األفق و 

  (.creativityيجب أن يتمتع املدير بالقدرة على اإلبداع )

 (Analyzing andComparing Alternativesتحليل الحلول البديلة ومقارنتها ) -3

عندما يتم تشخيص املشكلة ويتعرف املدير على جميع حدودها ينتقل اهتمامه إلى البحث عن الطرق 

أن العائق الذي يعترض سبيله. وشانه هنا ش اجتياز ذلكاملختلفة التي يمكن استخدامها إلزالة تلك املشاكل أو 

رضه. طاؤها للمريض إلزالة مللمرض فهو يستعرض في عقله جميع األدوية التي يمكن إع الطبيب عند تشخيصه

وكذلك املدير فهو يستعرض جميع الوسائل والطرق التي يمكن أن تؤدي إلى حل تلك املشاكل أو تعمل على إزالة 
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 في التفكير. وبمعنى ىخر 
ً
ذلك العائق. ومن املتطلبات الضرورية لها االستعراض ان يكون املدير واسع األفق وأصيال

 (.Creativityرة على اإليداع )يجب أن يتمتع املدير بالقد

 (Selection of Planاختيار الخطـة ) -4

عن غيرها من الخطط األخرى، حتى يمكن اعتمادها  فقط تتميزمن النادر أن تظهر خطة واضحة واحدة 

 لحل املشكلة. ولذلك يقوم املدير بموازنة بين العوامل املختلفة واختيار الخطة األفضل.

 (Implementationالتنفيــذ ) -5

ال تصبح الخطة حقيقة واقعة إن لم توضع موضع التنفيذ. فالخطة قبل التنفيذ ال تخرج عن كونها فكرة 

مدونة ال يمكن معرفة أبعادها إال إذا طبقت، فهي كالجنين الذي ال يعرف الناس من أوصافه التفصيلية ش يء إال 

 بعد الوالدة.

 (Follow-Upاملتابعــة ) -6

 رفة ما إذا كانت الخطة املالئمة لتحقيق الهدف املقصود أم انها تحتاج إلى تعديل أو تغيير.وذلك ملع

 شجــرة القرارات:

VI. فوائد التخطيط 

لقد أصبح من الواضح اآلن أن التنبؤ هو الحجر األساس ي لوظيفة التخطيط. كما انه من الواضح أيضا 

وتحقيقه ألهدافه املطلوبة. ويمكن هنا ذكر بعض املزايا ان التخطيط الجيد يقوم بدور فعال في نجاح املشروع 

 1املهمة:

: عن التخطيط الجيد يساعد املشروع على مواجهة املنافسة والبقاء في حلبة السباق مع مواجهة املنافسة -1

 املشاريع األخرى التي تزاول نفس النشاط.

. طأتهاو على تحمل التغيرات املفاجئة وتخفيف : إن التخطيط الجيد يساعد املشروع مواجهة التغيرات الطارئة -2

فاملشاريع التجارية والصناعية تتعرض إلى ضغوط اقتصادية متعددة نتيجة التغيرات املفاجئة التي تطرأ على 

النظام االقتصادي، فقد يجد املشروع أنه من الضروري إجراء تعديل سريع على غحدى السلع نتيجة لتغير أذواق 

 ور منافس قوي، أو انحطاط مفاجئ في النشاط االقتصادي.املستهلكين، أو ظه

: التخطيط الجيد هو الذي يفسح املجال للتنسيق بين جهود أقسام ملشروع التنسيق بين اإلدارات املختلفة -3

 املختلفة حتى تتمكن من إنجاز مهماتها بأقص ى كفاية ممكنة.
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والرقابة. فالخطة هي الدليل الصحيح واملرشد الفعال  : يعني توحيد األهداف بوظيفتي اإلرشادتوحيد األهداف -4

في املشروع بحيث يتعرف كل فرد على مقدار مساهمته في تحقيق نتائج النشاطات الفعلية  لجميع األفراد العاملين

 بالنتائج املتوخاة في الخطة. ثم تتخذ اإلجراءات الضرورية لتصحيح األخطاء التي نجمت عن التنفيذ الفعلي لها.

VII. صائص التخطيط الجيــد:خ 

 1بالخصائص التالية:و التخطيط الجيد  تتميز الخطة الجيدة 

: أن يكون للخطة هدف واضح محدد. فالخطة هي الدليل الذي تسير على ضوئه اعمال املشروع. وضوح الهدف -1

عبر البحر  ئهةفإن لم يكن للخطة هدف واضح ومحدد فإن املشروع بأسره يأخذ بالتخبط مثله مثل السفينة التا

 ال تعرف مدى بعدها عن الشاطئ او االتجاه الذي يقع فيه امليناء.

 للتغيرات التي تطرأ على املجتمع الذي هو املرونــة -2
ً
: يعيش املشروع حياة تتصف بالتغير والتطور املستمر تبعا

سالمة والهدوء. فمرونة الخطة جزء منه. ولكن هذه التغيرات في حياة املشروع يجب أن تتم بأقص ى ما يمكن من 

 تسهل على املشروع إحداث التغيرات الضرورية لتحقيق هدفه دون إعاقة لسير عمله أو زيادة في التكاليف.

: إن الخطة هي الدليل الذي يسترشد به جميع العاملين في املشروع من أجل تحقيق الهدف املطلوب. البساطـة -3

قها على أمر تطبيطة بالسهولة حتى يسهل فهمها من قبل جميع من يعنيهم لهذا فإنه من الضروري أن تتميز الخ

 جميع املستويات اإلدارية والتنفيذية.

: تقوم الخطة الجيدة على تحديد مستويات العمل، حيث أن تنفيذ الخطة )أو التوصل تحديد مستويات العمل -4

 إلى الهدف( يتطلب مساهمة جميع األفراد العاملين في املشروع.

: تعمل الخطة الجيدة على تحقيق التوازن في جميع أعمال املشروع وبين اقسامه املختلفة، تحقيق التوازن  -4

( وفي توزيع عناصر اإلنتاج املادية 
ً
فيجب أن يحقق املشروع توازنا في استثمار امواله )داخليا أو خارجيا

 والبشرية حتى يتمكن من تحقيق أهدافه املطلوبة.

VIII.  التنظيم 

 مفهوم التنظيم  -

يشير التنظيم اإلداري إلى اإلطار الذي يشتمل على املكونات والعالقات التي تحدد من؟ يقوم بماذا؟ ملاذا؟ 

 :2ومتى؟ وكيف؟ ومع من؟ ووضح من هذا االنجازان التنظيم اإلداري يشتمل على ما يلي

ألهمية النسبية لهذه إن التنظيم يعكس فلسفة إدارة املنظمة تجاه ما تمارسه من أنشطة، وا .1

 األنشطة، وطبيعة العالقة فيما بينها.
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يتم تكوين هيكل التنظيم على أسس مختلفة منها التقسيم على أساس وظيفي، على أساس  .2

 املنتجات، أو على أساس العمالء، أو على األساس الجغرافي أو بعضهما أو كلهما معا.

ة، ( الذي تنتظم فيه عالقات السلطة واملسئوليتهتم وظيفة التنظيم بإعداد بيان وتحديد )الهيكل  .3

 هي مسئولياته. وأمام من يسأل عن عمله. هي حدود سلطاته وما فيعرف كل شخص ما

تتلخص الواجبات األساسية لوظيفة التنظيم في تحديد األعمال الواجب تنفيذها. وتجميع األعمال  .4

طة ملسئوليات التي تتدرج فيها السل)الوظائف( في أقسام وإدارات وتقسيمات مختلفة، ثم تعيين ا

 واملسئولية من قمة املنظمة )اإلدارة العليا( إلى القاعدة )العامل واملنفذين(.

إن وظيفة التنظيم تسمح للموارد البشرية في املنظمة بالساهمة في تحقيق أهدافها ومعالجة ما  .5

ول واجبات ومهام مسئ يوجهها من مشاكل وذلك بتقسيم العمل فيها بينهم بحيث يكون لكل فرد

 عنها.

التنظيم ليس كيانا جامدا ولكنه كيان حي متحرك، وبالتالي ال بد من إعادة وتطوير التنظيم دوريا  .6

حتى يتالءم مع املتغيرات الداخلية والخارجية )مثل زيادة الحجم، تغيير األنشطة، زيادة عدد 

 العاملين ..... الخ(.

ة وخصائص مناخ العمل الذي يعمل فيه أعضاء املنظمة إن شكل مكونات التنظيم يحددان طبيع .7

 وما إذا كان هذا املناخ يقيد التفكير والتحرك أم يتيح قدر أوسع من الصالحيات والتصرف.

ويمكن تعريف التنظيم بأنه عملية منهجية يتم من خاللها تحديد األنشطة واألعمال واملهام التي يجب 

القيام بها لتحقيق رسالة املنشأة وأهدافها، وتصنيف هذه األنشطة واألعمال واملهام ثم تقسيمها و/أو تجميعها 

 رتبطة بتلك األنشطة واألعمال واملهام،على أسس محددة يتم االتفاق عليها، وتحديد الصالحيات والواجبات امل

وتوصيف شكل وطبيعة العالقة بينها بما يمكن األفراد من التعاون فيما بينهم لتوظيف إمكانيات وموارد املنشأة 

 1ويتضح من تلك التعريفات للتنظيم ما يلي : بأعلى كفاءة تحقق أهداف املنظمة ومصالح العاملين .

 األنشطة واملهام واألعمال التي تقوم بها املنشأة.تدور عملية التنظيم حول  .1

يتحدد شكل التنظيم وخصائصه على املبادئ واألسس التي يتم االتفاق عليها ويعتمد عليها لتصنيف  .2

األنشطة واملهام واألعمال وإعادة تجميعها في وحدات تنظيمية ومستويات إدارية تالئم أهداف 

 املنظمة وظروفها.

م على تحديد شكل وطبيعة العالقات التنظيمية بين األنشطة واملهام واألعمال ترتكز عملية التنظي .3

 من جانب، والعالقات الوظيفية بين الوظائف واألفراد من جانب أخر.
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يتحدد شكل العالقات داخل املنشأة من خالل نوع ومستوى الصالحيات والسلطة لشاغلي  .4

 ات لهم من جانب أخر.الوظائف من جانب، ومجال ونطاق املسئوليات والواجب

رة على تحقيق التعاون وتيسير التنسيق بين مكونات وأعضاء املنشأة بما يحقق رسالتها وأهدافها، ديعد معيار الق

 هو املعيار األساس ي للحكم على مالئمة وكفاءة التنظيم اإلداري للمنشأة.

 عناصر التنظيم:

 1تشمل عناصر التنظيم املتغيرات التالية :

 أهدافها.األعمال أو النشاطات التي تمارسها املنظمة لتحقيق  .1

 الفنية.األفراد أو املوظفين على مختلف مستوياتهم العلمية أو  .2

 والتكنولوجيا.املوارد املتاحة مثل املوارد األولية والطاقة واملال واملعلومات  .3

 األعمال.النظم واإلجراءات املستخدمة ألداء  .4

 تصال.االوب توزيع األفراد على األعمال وتحديد عالقاتهم الوظيفية وخطوط الهيكل التنظيمي أو أسل .5

 وظيفي.تحديد السلطات واملسؤولية لكل مركز   .6

 اهمية التنظيم

يعتبر التنظيم الوظيفة الثانية املهمة بين الوظائف اإلدارية، فهي عملية أساسية تحتم على املدير أن يقوم 

مرؤوسيه املختلفة واملتعددة كي يتمكن من تحقيق اهداف املشروع. فالتنظيم هو بالجمع والتوحيد بين أعمال 

الذي يكفل تعاونهم بشكل فعال، لهذا فهي عملية ضرورية تربط بين وظائف املشروع والعناصر اإلنتاجية العاملة 

كمالن بعضها، تفيه )العنصر اإلنساني وغير اإلنساني( بنسب صحيحة. فعمليتا التخطيط والتنظيم الرئيسيان 

تعمل الخطط على تحسين السلع والخدمات يعمل التنظيم على تحقيق األهداف الرئيسة لتلك الخطط  فبينما

بأعلى كفاية ممكنة. ففي جميع لحاالت نجد أن األهداف النهائية لوظيفة التنظيم تدور حول أداء العمل وتخفيض 

 2وتزويد املستهلك بالسلع والخدمات التي يريدها. (Moraleالنفقات ورفع الروح املعنوية )

وقد أصبح واضحا في عصرنا هذا أنه لم يعد في مقدور الفرد وحده أن يقوم بإدارة شؤون املؤسسة 

االقتصادية الحديثة، بل أنه يحتاج إلى مساعدة شخص أو أكثر، ولهذا فقد أصبح املدير بحاجة إلى نوع من 

لكل  سؤولياتواملبينه وبين مساعديه، ويبين عالقاتهم ببعضهم، ويحدد السلطات  التنظيم من أجل توزيع العمل

شك فيه أن املسؤول عن إدارة املنشأة  على أداء العمل بأعلى قدر ممكن من الكفاية. ومما ال يساعدهمنهم بشكل 

القات الرسمية ( يوضح تكوينها الداخلي والعOrganization Chartاالقتصادية يحتاج إلى خريطة تنظيمية )
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القائمة بين أجزائها املختلفة. وتعمل الخريطة التنظيمية الصحيحة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين أجائها 

 1املختلفة. وتعمل الخريطة التنظيمية الصحيحة، بصورة مبشرة أو غير مباشرة، على توضيح ما يلي:

 تها.تقسيم العمل إلى إدارات او اقسام او مجموعات يسهل إدار  .1

 تحديد العالقات وطرق االتصال بين العاملين في اإلدارات واألقسام املختلفة في املنشأة. .2

تحديد مراكز اتخاذ القرارات والتسلسل في صالحيات وسلطات جميع العاملين في املنشأة وبالتالي  .3

 املسؤوليات املترتبة عليهم نتيجة الصالحيات والسلطات.

لتنظيم إذا تم ذلك من زاويتين متكاملتين. أما األولى، فتبحث في شكل وقد يسهل علينا دراسة وظيفة ا

العمل. وأما الثانية، فتبحث في ( من حيث التخصص وتقسيم Formal Structureاملنشأة الهرمي وتكوينها الرسمي )

ي عملية التنظيم من حيث الجماعات غي الرسمي واالحتياجات  (Human Factor)دور العنصر اإلنساني 

 اإلنسانية. 

 أنواع التنظيم :

 يمكن تقسيم التنظيم الى قسمين رئيسين هما:

يهتم بالهيكل التنظيمي وتحديد العالقات واملسؤوليات وتقسيم األعمال وتوزيع  أ.التنظيم الرسمي:

يذ سياسات املؤسسة حسب القواعد التي تضعها اإلدارة االختصاصات حسب نظام املؤسسة، ويهدف إلى تنف

 الواضحة.وبواسطة جهود األفراد وأدوارهم الرسمية وعالقاتهم 

ينشا بطريقة عفوية غير مقصودة نتيجة للتفاعل الطبيعي بين األفراد العاملين  ب. التنظيم غير الرسمي:

ر ن جماعة أثناء العمل . ويمكن عن طريق التنظيم غيفي املنشاة، ويشمل مجموعة العالقات الطبيعية التي تنشأ بي

الرسمي معرفة أنواع الجماعات السائدة بين أعضاء املنشأة مثل جماعة املصلحة التي تربطها مصلحة سياسة أو 

 االجتماعية.مهنية أو عريقة، وجماعة الصداقة التي تربطها عوامل شخصية إلشباع حاجتهم النفسية أو 

وتقع على عاتق املنظمة مسؤولية فهم طبيعة التنظيم غير الرسمي وسلوك الجماعة فيه وتحقيق االنسجام 

والتعاون بينه وبين التنظيم الرسمي . وهو يساعد أو يعوق التنظيم الرسمي من حيث السرعة في االتصال وتبادل 

التكيف وإيجاد رقابة جماعية على الفرد املعلومات ويسهل التنسيق بين األفراد واألعمال وخلق روح الفريق و 

لتحسين اإلنتاج أو عكس ذلك . تنقسم النواحي التنظيمية إلى جوانب رسمية تشتمل على العناصر الرسمية مثل 

األهداف والهيكل واألفراد واالستراتيجيات واملهارات واألساليب القيادية وجوانب غير رسمية مثل املعتقدات 

 جدول التالي يوضح الفروقات األساسية بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي:والقيم واالتجاهات وال
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 (مقارنة بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي03جدول )

 التنظيم غير الرسمي  التنظيم الرسمي الصفة

 البناء  -1

 األساس  -أ

 التفكير العقالني  -ب

 املواصفات  -ت

 مخطط

 عقالني

 ثابت 

 تلقائي 

 عاطفي 

 ديناميكية 

 دور  وظيفة  نقب الوظيفة  -2

 

 رضا األعضاء  الربحية أو خدمة املجتمع األهداف -3

 النفوذ )التأثير(  -4

 األساس  -أ

 النوع  -ب

 األسباب  -ت

 الوظيفة 

 السلطة 

 من اعلي إلى أسفل 

 الشخصية 

 القوة 

 من أسفل إلى اعلي 

 مقاطعة  تمهيد بالطرد أو التنزيل  آلية السيطرة  -5

 االتصاالت -6

 القنوات  -أ

 الشبكات  -ب

 السرعة -ت

 الدقة  -ث

 رسمية 

واضحة وتتبع الخطوط 

 الرسمية 

 بطيئة 

 عالية 

 متشبعة مثل الدوالي 

غير واضحة وتنشر عبر 

 القنوات الرسمية 

 سريعة 

 منخفضة

 غير موجودة  موجودة  رسم الخريطة التنظيمية -7

 صفات متفرقة -8

 األعضاء  -أ

 العالقات الشخصية  -ب

 دور القيادة  -ت

 أسس التفاعل  -ث

 أسس االنتماء  -ج

 كل املجموعة في العمل 

 مركز الوظيفة  حسب

حسب تكليف املنظمة 

 الرسمي

 الواجبات الوظيفية أو املركز 

 والء 

 فقط املقبولين في املجموعة 

تظهر فجأة حسب املصلحة 

 واالهتمام 

 نتيجة قبول األعضاء للقادة 

الصفات الشخصية واملركز 

 ية االجتماعية والخلف

 مماسك 

 .148ص  .2001، والتوزيعالحامد للنشر  األردن،. والنظريات والوظائفاإلدارة املبادئ موفق حديد محمد.  املصدر:

 . السلطة واملسؤولية:5

والسلطة اإلدارية من  تنفيذها.: الحق الشرعي في إصدار األمور والقوة إلجبار اآلخرين على السلطة

أساسيات عمل املدير وتمكنه من ممارسة مسؤولياته وهي تعطي التنظيم اإلداري شكله الرسمي وللقائمين عليه 

 املرؤوسين. والتأثير علىالقوة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات لتحقيق أهداف املنشأة 

 السلطة:مصادر 

 القانونية.السلطة الشرعية أو  .1

 قبول املرؤوسين للسلطة )للسلطة اإلدارية(  .2

 القوة.السلطة الشخصية بامتالك  .3
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 السلطة الوظيفية التي تعتمد على التخصص  .4

 اإلدارية:أنواع السلطات 

 السلطة التنفيذية : حق إصدار األوامر من املدير إلى مرؤوسيه . .أ

 دون حق إصدار األمر .السلطة االستشارية : تقديم املشورة واملعلومات للسلطة التنفيذية  .ب

السلطة الوظيفية : بواسطتها يمارس احد املديرين التنفيذيين أو االستشاريين سلطة وضع أو تحديد  .ت

والسياسات والبرامج والعمليات في مجاالت يشرف عليها آخرون مثل مدير املالية ومدير األفراد أو املحاسبة، 

 السلطة . ويبرر ذلك بان خبرته ومعرفته تستدعي تفويضه هذه

سلطة اللجان : مجموعة من األفراد تجمع املعلومات وتتخذ قرار ملعالجة مشكلة محددة، وقد تكون تنفيذية  .ث

أو استشارية، مؤقتة أو دائمة . ومن األمثلة على هذه اللجان تلك املعنية بالترقية، والتسعير، والتسويق، 

 والتدريب، والتنظيم .

يذ أعمال أو نشاطات معينة معهودة إليه بأقص ى قدراته، وااللتزام هو : التزام املرؤوس بتنفاملسؤولية

أساس املسؤولية وتنشأ من طبيعة العالقة بين الرئيس واملرؤوس . فالرئيس يملك سلطة مطالبة املرؤوس بأداء 

لقاء  ةواجبات معينة ومصدر هذه السلطة العالقة الرسمية التعاقدية بين الرئيس واملرؤوس ألداء واجبات معين

 تعويض محدد .

املساءلة: محاسبة املرؤوس عن النتائج التي حققها من خالل املسؤولية وتفويض السلطة وتتم املحاسبة 

 داخل إطار الصالحيات املمنوحة للمرؤوس وفيما يلي توضيح لطبيعة وإبعاد السلطة واملسؤولية:

 . الخريطة التنظيمية )الهيكل التنظيمي(:6

 التنظيمي:تعريف الهيكل 

لم يتفق الكتاب والباحثون في الفقه التنظيمي على تعريف واحد جامع "للهيكل التنظيمي"، وتتفاوت وجهات 

النظر واملفاهيم التي قدموها من حيث الشمولية والعمق، ولكنهم جميعا يرون بان الهيكل التنظيمي ما هو إال 

 وسيلة وأداة لتحقيق أهداف املنظمة. 

بأن الهيكل التنظيمي هو "إطار يوجه سلوك رئيس املنظمة في اتخاذ  (Robert Appleby)أبلبي يقول روبرت 

إلى أن  Stoner)و (Freemanالقرارات.... وتتأثر نوعية وطبيعة هذه القرارات بطبيعة الهيكلة التنظيمي". ويشمل 

فيعرف  (Blau)ها وتنسيقها". أما بالوالهيكل التنظيمي يعني "الطريقة التي يتم بها تقسيم أنشطة املنظمة وتنظيم

الهيكل التنظيمي بأنه "توزيع األفراد بطرق شتى بين الوظائف االجتماعية التي تؤثر على عالقة األدوار بين هؤالء 

      1األفراد...  "
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 ويتضمن هذا التعريف:

 تقسيم العمل والتخصص.  -1

 إن املنظمة تشتمل على رتب أو تسلسل. -2

فيرى أن الهيكل التنظيمي يوضح ويحدد كيفية توزيع املهام والواجبات، واملسؤول الذي يتبع  (Robbins) أما

 له كل موظف، وأدوات التنسيق الرسمية، وأنماط التفاعل الواجب إتباعها.  

وزمالؤه أن الهيكل التنظيمي ينتج عن قرارات تنظيمية تتعلق بأربعة أبعاد /  (Gibson)ويرى جيبسون 

 ظمة، وهي:جوانب ألي من

 تقسيم العمل والتخصص. -1

 أسس / طرق تكوين الوحدات التنظيمية )تجميع الوظائف / األعمال(.  -2

 حجم هذه الوحدات )نطاق اإلشراف(.  -3

 تفويض السلطة.  -4

، حيث يرى أن الهيكل التنظيمي (John Child)ومن أكثر التعاريف شمولية وعمقا التعريف الذي قدمه 

 1ة اآلتية :يشتمل على الجوانب الرئيسي

 توزيع األعمال واملسؤوليات والسلطات بين االفراد.   -1

تحديد العالقة ملن يتبع كل شخص، ومن هم األشخاص الذين يتبعون له، وتحديد عدد املستويات   -2

 التنظيمية )تطبيق نطاق اإلشراف (. 

 تجميع األفراد في أقسام واألقسام في دوائر والدوائر في وحدات أكبر وهكذا.   -3

 تفويض السلطات وتصميم اإلجراءات ملراقبة التقيد بذلك.   -4

تصميم األنظمة والوسائل لضمان تحقيق االتصال الداخلي الفعال ومشاركة األفراد في عملية صنع   -5

 القرارات، وكذلك التفاعل والتعامل مع الجمهور وتقديم منتجات/خدمات جيدة. 

 العاملين.  توفير القواعد والوسائل الالزمة لتقييم أداء  -6

 أهمية الهيكل التنظيمي:

مع أن الكتاب ال يتفقون على ماهية الهيكل التنظيمي ومكوناته وأبعاده، إال أنهم جميعا يعتبرون الهيكل 

التنظيمي وسيلة أو أداة هادفة تسعى لتحقيق أهداف املنظمة.  وحيث أن أي منظمة يتم إنشاؤها لتحقيق أهداف 

أن  (Peter Drucker)أهدافها.  ويعتقد معينة، فكذلك الهيكل التنظيمي يصمم ملساعدة املنظمة على تحقيق 

 2الهيكل التنظيمي يمكن أن يساعد في تحقيق أهداف املنظمة من خالل ثالثة مجاالت رئيسية وهي:
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 املساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح.  -1

 تسهيل تحديد أدوار األفراد في املنظمة.  -2

 املساعدة في اتخاذ القرارات.  -3

ئيسة مجاالت فرعية يستطيع الهيكل التنظيمي بوساطتها أو من وتندرج تحت كل من هذه املجاالت الر 

 خاللها املساعدة في تحقيق أهداف املنظمة، ومن هذه املجاالت الفرعية: 

 تحقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة للمنشأة.  -

 تفادي التدخل واالزدواجية بين األنشطة والعمليات.  -

 تجنب االختناقات في العمل.  -

 نسجام والتناسق بين مختلف الوحدات واألنشطة واألدوار. تحقيق اال -

 تمكين املنظمة من االستجابة للتغيرات تفي داخلها وخارجها والعمل على التكيف مع هذه املتغيرات.  -

 (8)فيشير إلى أن الهيكل التنظيمي يخدم ثالث وظائف رئيسية، وهي:  (Scott)أما 

 الوظيفة األولى واألهم هي: أن الهيكل التنظيمي يهدف إلى إنتاج مخرجات املنظمة وتحقيق أهدافها.  -1

إن الهيكل التنظيمي يصمم لتقليص أو على األقل لضبط تأثير االختالفات الفردية على املنظمة. فالهيكل  -2

 التنظيمي يضمن امتثال األفراد ملتطلبات املنظمة وليس العكس.

، لقوة(اظيمي هو اإلطار الذي يتم فيه ممارسة القوة )والهيكل أيضا يحدد أي الوظائف تمتلك الهيكل التن -3

ويتم فيه اتخاذ القرارات )إن انسياب املعلومات التي تلزم ألي قرار تتقرر إلى درجة كبيرة من قبل الهيكل 

 املنظمة.الهيكل هو ساحة أنشطة  –التنظيمي(، والذي يتم فيه إنجاز أنشطة املنظمة 

إلى أهمية الهيكل التنظيمي السليم من خالل عرض النتائج السلبية العديدة  (John Child)ويشير 

 والخطيرة التي قد تنشأ عن تطبيق هيكل تنظيمي غير سليم ومنها: 

تدنى معنويات ودافعية العاملين للعمل وذلك بسبب: التناقص في القرارات وعدم موضوعيتها،  -1

دودة، وعدم موضوعيتها، واملسؤوليات املحدودة، وعدم وضوح األدوار، ووجود ضغوط واملسؤوليات املح

 ومتطلبات متضاربة، والعبء الزائد.

بطء القرارات واتخاذ قرارات غير سليمة، بسبب: عدم إيصال املعلومات املطلوبة لألشخاص املعنيين في  -2

 الوقت املناسب، وعدم وجود تنسيق كاف بين متخذي القرارات. 

حدوث االحتكاك والنزاع، واالفتقار للتنسيق بسبب: وجود أهداف متضاربة، قيام األفراد بالعمل بدون  -3

 تنسيق فيما بينهم، الفصل بين التخطيط والتنفيذ. 
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قد ال تستجيب املنظمة على نحو إبداعي / ابتكاري للمستجدات، بسبب عدم تضمين الهيكل التنظيمي  -4

لرصد، وعدم إدراك اإلدارة العليا ألهمية االبتكار، وتخطيط التغيير، وعدم وظائف / أدوار تعني بالتنبؤ وا

 دعمهما، وعدم التنسيق بين التسويق والبحث. 

تزايد النفقات، وبخاصة في املجاالت اإلدارية، بسبب: طول السلم الهرمي، واملغاالة في اإلجراءات والعمل  -5

 الكتابي. 

الهيكل التنظيمي على سلوك األفراد والجماعات في املنظمات.  ومن ناحية أخرى، ال يمكن إغفال تأثير 

فالطريقة التي يتم بها تقسيم األعمال والتخصص وتحديد األدوار، وتكوين الوحدات التنظيمية وتفويض 

السلطة، كلها تؤثر بدرجة كبيرة إيجابا أو سلبا على سلوك األفراد والجماعات في املنظمات.  وملا كانت أبعاد / 

نب الهيكل التنظيمي السابق ذكرها مترابطة وتتفاعل مع بعضها البعض، فإن آثارها ونتائجها قد تكون إيجابية جوا

 أو سلبية تبعا للتكوين / التركيبة املعينة لتلك األبعاد / الجوانب. 

 : Characteristics/ Dimensionsالخصائص الرئيسية للهيكل التنظيمي 

( أبعاد / خصائص 3عاد كثيرة ومترابطة، ولكن العديد من الكتاب افترضوا )للهيكل التنظيمي متغيرات وأب

 1رئيسة للهيكل التنظيمي وهي: 

 . Complexityالتعقيد  -1

 . Formalismدرجة الرسمية  -2

 . Centralizationاملركزية  -3

والتمايز  (Horizontal differentiation)وهناك ثالثة عناصر تكون درجة التعقيد وهي: التمايز األفقي 

. ويشير التمايز األفقي إلى تعدد تنوع (.Territorial diff)، والتمايز الجغرافي (Vertical differentiation)الرأس ي 

األنشطة التنظيمية، ومجموعات الوظائف املهنية املختلفة والتخصصات املتنوعة فيها. وأما التمايز الرأس ي 

شار د املستويات التنظيمية. أما التمايز الجغرافي فيشير إلى مدى االنتفيشير إلى عمق الهيكل التنظيمي ويقاس بعد

 والتوزيع الجغرافي لعمليات املنظمة وأنشطتها. 

فهيكل التنظيمي يتصف بدرجة أعلى من التعقيد كلما زاد واحد أو أكثر من أنواع التمايز الثالثة.  وتمكن 

ل التنظيمي كلما زادت الحاجة لالتصاالت والتنسيق والرقابة أهمية التعقيد في انه كلما زادت درجة تعقيد الهيك

 الفعالة، وهذا يضع عبئا متزايدا على املديرين ملعالجة مشكالت االتصال والتنسيق والرقابة.

أما الخاصة الثانية وهي الرسمية فتشير إلى مدى اعتماد املنظمة على القوانين واألنظمة والقاعد والتعليمات 

 جراءات واملعايير في توجيه وضبط سلوك األفراد أثناء العمل.  والقرارات واإل 
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تستخدم املنظمات الرسمية لتحقيق معيارية السلوك )ضبطه والسيطرة عليه والتنبؤ به( وبالتالي تخفيض 

نمو  ةدرجة تباين/ تنوع السلوك. ومن النتائج واآلثار السلبية التي تسببها الرسمية العالية لألفراد العاملين، إعاق

 الشخصية الناضجة واملبدعة، واستبدال األهداف حيث تصبح األنظمة والتعليمات غاية وليست وسيلة.

وأخيرا فان الخاصية الثالثة للهيكل التنظيمي وهي املركزية تشير الى موقع ومكان اتخاذ القرارات في املنظمة، 

 أو توزيع القوة في املنظمة.

 1يلي:الرسمية والتعقيد، فقد أشارت الدراسات إلى ما وبالنسبة للعالقة بين املركزية و 

هناك دالئل قوية تشير إلى وجود عالقة عكسية بين املركزية ودرجة التعقيد، وان الالمركزية ترتبط بدرجة  -1

 عالية من التعقيد.  

ود عالقة جأما بالنسبة للعالقة بين املركزية والرسمية فهي غامضة والنتائج متضاربة، فمنها ما يشير إلى و  -2

 عكسية.  والبعض يشير إلى وجود عالقة طردية. 

ان كال من الرسمية والتعقيد يؤدي إلى ممارسة مزيد من الرقابة والسيطرة على سلوك الفرد في املنظمة.  

ومن هنا قد يرى البعض انه مع تزايد درجة التعقيد قد تقل درجة الرسمية، ويرى رأي أخر انه كلما زاد التمايز 

 ت معيارية األعمال وطبق مزيد من اإلجراءات لضبط السلوك، وكال الرأيين صحيح.ازداد

 العوامل التي تؤثر على الهيكل التنظيمي :

 2في العناصر التالية: توضيحهاالعوامل تؤثر على الهيكل التنظيمي يمكن  هناك مجموعة من

 معقد . –بسيط  –كبير  –حجم املنشأة : صغير  -أ

 مرحلي . -دائمي –مؤقت  –قصير  حياة املنشأة : -ب

 مناطق جغرافية مختلفة . –مكان عمل املنشأة : مركزي  -ت

 التخصص : بسيط، عالي . -ث

 القدرات اإلنسانية : خبرات بسيطة، معقدة . -ج

 التكنولوجيا : بسيط، معقدة . -ح

 البيئة : بيئة مستقرة، غير مستقرة، عوامل سياسية اقتصادية اجتماعية سوقية . -خ

 الهيكل التنظيمي ومعايير البناء التنظيمي الناجح:مراحل إعداد 

 3العناصر التالية: مراحل إعداد الهيكل التنظيمي الناجحتتضمن 

 تحديد األهداف األساسية . -أ
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 لألفراد.تحديد أوجه النشاط الالزمة لتحقيق األهداف وتحديد املهام واملسؤوليات والوظائف  -ب

واملسؤوليات والوظائف لألفراد ووضعها في وحدات تنظيمية وأقسام تقسيم أوجه النشاط وتحديد املهام  -ت

 وإدارات.

تحديد اختصاصات كل وحدة إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة لتوضيح السلطات واملسؤوليات ومؤهالت  -ث

 من يقوم بهذه األعمال .

 تحديد عالقات السلطة واملسؤولية بين الوحدات التنظيمية . -ج

 تسهيل التنسيق العمودي )من أعلى إلى أسفل( مثل عدد املرؤوسين لكل مشرف او رئيس ودرجة التفويض  -ح

 اآلليات املختلفة التي نحتاجها لتغذية التنسيق األفقي مثل فرق العمل واللجان . -خ

 إعداد الخريطة التنظيمية والدليل التنظيمي للمؤسسة . -د

 1ي العناصر التالية:توضح ف معايير البناء التنظيمي الناجح :

 .املسؤولية أمام اإلدارة العليا  -أ

 املركزية والالمركزية واملرونة والجمود . -ب

 الكلفة والزمن . -ت

 قاعد معلوماتية فعالة . -ث

 التمثيل العادل الناجح . -ج

 الجدارة في الوظائف . -ح

 استمرارية القرار . -خ

 التكيف للظروف . -د

  القبول والتأييد من قبل العاملين أو املنفذين . -ذ

 : Departmentalizationأسس تجميع أنشطة املنظمة في وحدات إدارية  

 2تصنف املنظمات حسب أسس وقواعد معينة يمكن ان تناقش منها األنواع التالية :

 Function .طبيعة العمل أو الوظيفة -أ

 . Productالسلعة أو الخدمة  -ب

 . Geographicاملنطقة الجغرافية  -ت

 . consumer Market /السوق  -ث

 . Processاملرحلة أو العملية  -ج
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 . Equipmentاملعدات واألجهزة املستعملة  -ح

  Customer/ Client .الجمهور أو املستفيد  -خ

 . Shiftالفترة الزمنية  -د

 1: سابقاوفيما يلي لكل نوع من األنواع املذكورة 

 أ. التنظيم على أساس الوظيفة أو طبيعة العمل: 

يصنف العمل الذي تقوم به املنظمة إلى أجزاء وظيفية أساسية تحتاج إلى انجاز لكي تستطيع املنظمة من 

وظيفة  وكل وتشمل هذه الوظائف اإلنتاج والتسويق والتمويل واملحاسبة وشؤون األفراد. العمل.االستمرار في 

 .لب انجاز من اجل تحقيق الوظيفة الكليةإلى وظائفها الثانوية أو إلى مهام تتطف تجزأ أساسية من هذه الوظائ

ويالحظ تركيز التشكيل التنظيمي على املهارات املتخصصة حيث تدار كل وحدة إدارية من قبل رئيس وظيفي يرتبط 

 التنفيذي.باملدير 

 ب. التنظيم حسب السلعة أو الخدمة املنتجة: 

 حسب البضاعة املنتجة .  Positionsوالوظائف  Tasksيعتمد هذا النوع من التنظيم على تصنيف املهام 

 التنظيم على أساس املوقع الجغرافي:  -ج

 ويعتمد على املوقع الجغرافي للعمل . ويتوفر مثل هذا النوع من التنظيم في إدارة املبيعات وإدارة التسويق  

 التنظيم على أساس السوق : -د 

تعتمد هذه الطريقة التنظيمية على نوع من العمالء الذين تقدم لهم الخدمة أو على السوق الذي بعرض  

وهذا النوع يستخدم من قبل عمليات التسويق أو املبيعات وفيما يلي مثال على هذا النوع  فيه.السلعة أو الخدمة 

 التنظيم.من 

 التنظيم على أساس املرحلة أو العملية: -ه

 ذا النوع من التنظيم عادة في أقسام التصنيع أو اإلنتاج ويوجد ه 

 التنظيم على أساس املعدات واألجهزة : -و

وترتبط مثل هذه الحالة بمهارة او مهنة محددة.  معينة.يعتمد على نوع من املعدات املستعملة في عمليات  

م إدارات كمبيوتر لذلك نالحظ تصميفمثال نالحظ هذا النوع من التصميم قد فرض في املنظمة بسبب استخدام ال

 والرسم يوضح هذا النوع من التنظيم. الكبيرة.لنظم املعلومات في معظم املنظمات 

إن هذه األسس اإلرشادية التي قدمها لنا بعض الباحثين مثل "كونتز واودونيل " ال تعطينا معلومات كافية 

ة، ولكن تعطينا نوع من التقدير للمزايا والعيوب لكي نحدد أكثر األسس مالئمة للبناء التنظيمي في كل حال
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الستخدام إي منها . فاألسس املذكورة التي يعتمد عليها التخصص هي جزء من عملية التصميم . ونحن بحاجة 

لتمحيص األسلوب الذي تستخدمه املنظمات في التصميم عن طريق الجمع والتنسيق بين هذه التخصصات 

Differentiation  املتخصصة وهي ما تسمى بأنواع التصاميم التنظيمية وتشمل خمسة أنواع من البناء أو املهام

 االستشاري والوظيفي والشبكي والهجيني املختلط . وفيما يلي شرح لهذه األنواع التنظيمية. -وهي الراس ي والراس ي

 :Types of Structural Designs. أنواع التصاميم التنظيمية9

لتنظيمية على نوعية السلطة التي يمارسها أعضاء التنظيم، وبناء على ذلك ينتج ترتكز أنواع التصاميم ا

 1أشكاال تنظيمية يمكن تصنيفها إلى األشكال التالية :

 . lineالتنظيم الراس ي )التنفيذي /الخطي /املباشر(  -أ

 . Line – Staffاالستشاري  –التنظيم التنفيذي  -ب

 . Functionalالتنظيم الوظيفي  -ت

 . Matrixالتنظيم الشبكي  -ث

 . Hybridالتنظيم ألهجيني  -ج

 : وهناك تصميمان يمكن إضافتها إلى األنواع الخمسة أعاله وهي

 . Divisionalالتنظيم على أساس اإلدارات الرئيسة  -ح

 . Conglomerateالتنظيم على أساس املجمعات االدارية  -خ

 التنظيم التنفيذي )الراس ي(: 

توجد الوحدات التنفيذية في أي منظمة وتقوم بانجاز املهام التي لها عالقة مباشرة باإلنتاج أو توزيع املنفعة 

وهذا العمل الرئيس ي يتكون من املهام ومجموعات املهام والنشاطات التي تتصل مباشرة  األساسية.أو الخدمة 

بيع لعمالء الذين يتعاملون مع املنظمة وتشمل التصنيع والباإلنتاج أو إيصال املنفعة أو الخدمة إلى املستهلكين أو ا

والتوزيع . ويمكن للمنظمة ان تبني نفسها على أساس املهام التي تتعلق بإنتاج أو توزيع املنفعة التي تقدمها، وهذا 

 عيسمى بالبناء التنفيذي، وهو بناء بسيط ويميل إلى التركيز على وظيفتين أساسيتين للمنظمة هما التصني

ولكن يوجد عيب أساس ي في مثل هذا النوع من التنظيم وهوان املدراء التنفيذيون يقومون بعدة وظائف  .والتسويق

تتعلق بإنتاج منافع ثانوية تحتاج الى انجاز وهذا يتطلب منهم ان يتصفوا بالعمومية لكي يتمكنوا من إدارة الوظائف 

املبيعات، والسيطرة على الجودة، حيث تكون جميعها وظائف  املساعدة التقليدية مثل شؤون األفراد، املحاسبة،

مساعدة أو استشارية . ويعتبر البناء التنفيذي عنصر تجميعي ولكن تبقى مشكلة نقص املديرين الذين تتوفر فيهم 
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 املهارات العالية املطلوبة للقيام بإدارة وتنسيق الخدمات األساسية والثانوية والتعقيد الذي يكتنف عمليات

 انجازها . 

 االستشاري: –التنظيم التنفيذي -ب

عندما تنمو املنظمة تحتاج إلى إضافة موظفين للقيام باألعمال املساعدة واملتخصصة واالستشارية وبذلك 

االستشاري . ان تعقيد عملية التنسيق بين األعمال األساسية والثانوية ألجل انجاز  –ينتج لدينا التنظيم التنفيذي 

العمل في إنتاج املنافع األساسية تقوم املؤسسة بتكوين وحدات استشارية مستقلة . وتقوم هذه اقتصاديات 

الوحدات االستشارية بنشاطات األفراد واملحاسبة واملالية واملبيعات والبحوث والجودة ووظائف أخرى كان بنجزها 

سبب كبر ة للوظائف االستشارية باملدراء التنفيذيون سابقا، وبذلك تستطيع املنظمة من تكوين وحدات منفصل

 حجم املنظمة واالستفادة من اقتصاديات اإلنتاج الواسع، باإلضافة إلى تخفيض الكلفة الثابتة للوحدة اإلنتاجية 

ان وجود الوحدات االستشارية يساعد على تسهيل عمليات املدراء التنفيذيين وينظر لهم كوحدات خدمية 

مساعدة في املنظمة القائمة على خدمة املدراء التنفيذيون املشغولين في تقديم الخدمات األساسية. فمثال تكون 

 Supportالعاملون فيها بأداء دور مساعد  ون املوظفلذلك يقوم  Service unitإدارة املوارد البشرية وحدة خدمات 

rol  يتمثل بتقديم االستشارة لإلدارة التنفيذية حول النشاطات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية، ولكن ال يمتلكون

. ان هذا التميز بين سلطة املدراء  Primary operative workسلطة األمر على عمليات التشغيل األساسية 

الستشاريون تختفي تدريجيا بسبب نمو املنظمات واتساع عملياتها االستشارية وازدياد متطلباتها التنفيذيون وا

بأنهم يستطيعون  Staffmembersالفنية والخبرات املتخصصة . لذلك يشعر أصحاب الوظائف االستشارية 

لنزاعات اإلدارية بين . ويبقى احتمال حصول اPrimary operative workالتأثير على العمل التشغيلي األساس ي 

السلطتين التنفيذية واالستشارية ولكن في ظروف وحاالت معينة تعتمد على السلطة املعطاة إلى واملسؤولية املثبتة 

لفوائد الناتجة ان ا على املديرين التنفيذيين واالستشاريين من قبل املنظمة وعلى طبيعة شخصيات هؤالء املدراء .

ي املنظمة تساعد على تفرغ املديرون التنفيذيون للتركيز على إدارة األعمال التشغيلية من إضافة مراكز استشارية ف

األساسية، وكذلك تساعد املوظفين على التخصص من اجل تنمية الخبرة في الحقول املختلفة املعقدة مثل 

اعلية ثر كفاءة وفالشؤون القانونية وبحوث التسويق وشؤون األفراد، وهذا يمكن املنظمة من ان تعمل بطرق أك

 1النجاز األعمال الثانوية . 

الحظ ان اإلدارات التنفيذية تتبع خط السلطة من مكتب املدير التنفيذي نزوال إلى ورش التصنيع . وتقع املو 

الدوائر االستشارية على مستوى اإلدارات الرئيسية للشركة وتقوم بمساعدة املديرين في تصريف مسؤولياتهم 

.وتعني السلطة الخطبة بان األفراد في املراكز اإلدارية يمتلكون سلطة رسمية  Linc responsibilitiesالراسية 

                                                           
 .159-170 –ص ص  . مرجع سابقموفق حديد محمد.  1 



 وظائف اإلدارة الفصل الثاني: 

84 
 

 Rightلتوجيه املرؤوسين والسيطرة عليهم . أما السلطة االستشارية فتكون أضيق وتشتمل على تقديم النصيحة 

to advice  وغالبا ما تكون السلطة االستشارية تمثل حلقة لالتصال .Communication relationship فيقوم .

. مثال يمكن للمدير الفني  Technical areasاملتخصصين باالستشارة بتقديم النصيحة للمدراء في املجاالت الفنية 

مكن وي الهندس ي.ان تكون له السلطة بتحديد الحد األدنى من األخطاء الصناعية مستندا على دراسة وبحثه 

دام استمارة محاسبية لدفع الرواتب وذلك لتسهيل العمليات املحاسبية . للمحاسب من ان ينصح املدير باستخ

 1ويوجد هؤالء االستشاريون في املستويات العليا من املنظمة ويقدمون نصائحهم للمدراء فقط .

  Functionalized Structureالتنظيم الوظيفي  -ج

يعتبر التنظيم الوظيفي النوع الثالث من الهيكلة الذي يوجد مع التنظيم الراس ي واالستشاري . وقد طوره 

وأطلق عليه اسم اإلشراف الوظيفي . ان هذا النوع من البناء الوظيفي )املتخصص( Taylorالعالم اإلداري تايلور 

إدارية إلى أفراد خارج نطاق إشرافهم االستشاري عن طريق تفويض سلطات  –هو تعديل للتنظيم التنفيذي 

االعتيادي. يحصل هذا النوع من التنظيم بناء على تجميع األفراد ذوي املهارات والخبرات املتشابهة وإعطائها 

السلطة ملمارسة نشاطاتهم املتخصصة . فمثال تنشأ دائرة املحاسبة نتيجة لتجميع املدراء واملوظفين ذوي املهارات 

ملحاسبي مثل رقابة الكلفة واملدفوعات واملستحقات وإدارة نظم املعلومات . وفي الشركة الكبيرة النجاز املهام ا

يمكن ان تكون كل من هذه النشاطات دائرة مستقلة وتتجمع تحت رئاسة مدير يطلق عليه مدير املالية . فالرقابة 

 Fenctional managerتحت مدير وظيفي على اإلنتاج والرقابة على الجودة واملشتريات قد تكون إدارات منفردة و 

 2يسمى مدير اإلنتاج أو التصنيع .

ويؤدي هذا النموذج التنظيمي إلى تحسين التنسيق بين اإلدارات بسبب وجود املجموعات الوظيفية، وهنا 

هداف أ يستطيع املدراء من التركيز على أهداف محددة . فيركز مدير اإلنتاج على التصنيع ويركز مدير التسويق على

املبيعات وتعمل بقية اإلدارات على انجاز نشاطاتها املحددة . ويالحظ انه في الشركات الصغيرة ال يتوفر ممثل هذا 

الفصل بين الوظائف والنشاطات، وقلة من املديرين يستطيعون معالجة كل هذه املسؤوليات املختلفة في وقت 

خصص الوظيفي، ويتحدد عمل كل مدير بناء على تخصصهم، واحد . بينما في الشركة التي يركز بناؤها على الت

وينتج عن هذا صنع القرارات في اإلدارات املختلفة للشركة بطرق أكثر كفاءة وبذلك تستفيد منها الشركة، وترتفع 

 لالروح املعنوية لدى األفراد ألنهم يشعرون بان املؤهالت املتشابهة أو املشتركة تكون مجتمعة في نفس القسم وتعم

سوية، كذلك يتمتع العاملون بإنتاجية اعلي عندما تكون القيم مشتركة واتجاهات العاملين متماثلة . ويستخدم 

هذا النموذج التنظيمي في املؤسسات غير الربحية مثل املستشفيات والجامعات . ويؤدي هذا النموذج التنظيمي 
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يفية، وهنا يتم تجميع اإلدارات الرئيسية في إلى تحسين التنسيق بين اإلدارات بسبب وجود املجموعات الوظ

املستشفى تحت عنوان "الخدمات "، وفي الجامعات يتم التنظيم على أساس املدارس واملعاهد والكليات مثل 

 مدرسة اإلدارة ومعهد العمارة وكلية اآلداب وكلية العلوم 

احي ت تنفيذية تتعلق ببعض نو وفي مثال أخر نالحظ ان األفراد يحتلون مراكز وظيفية وتعطى لهم سلطا

 ، يقوم املشرف على االستقطابالتالي. فمثالاإلنتاج أو التوزيع للخدمات األساسية كما هو موضح في الرسم 

الجودة  وبنفس الطريقة، يستطيع املشرع على اإلنتاج.واالختيار بتقرير نوعية األفراد الذين يوظفهم املشرف على 

 حددة.املح عدد السلع املرفوضة أو التي تقل عن املواصفات أكثر من النسبة ان يعطل خطط اإلنتاج إذا أصب

ان من أهم مزايا هذا النموذج من البناء هو إتاحة أقص ى فرص التخصص، وكذلك يفرض هذا النوع من 

 Staffيون ر التنظيم على املديرين التنفيذيين إتباع نصيحة )وفي هذه الحالة تكون قرار( التي يقدمها الخبراء االستشا

experts  أما العيب األساس ي لهذا التنظيم هو مخالفته ملبدأ املسؤولية الفردية أو مبدأ وحدة األمر الذي يوص ي .

ففي هذا النوع من التنظيم يوجد أكثر من مشرف مباشر واحد حيث  مباشر.بان يكون لكل مرؤوس مشرف واحد 

ر للمرؤوس لكي يقرر تنفيذ األوامر أو عدم تنفيذها ويمكن يصدرون توجيهات أو أوامر متناقضة وهنا يترك األم

التقليل من هذه املشكلة خصوصا إذا عرف املرؤوس املهمة التي يجب ان يقوم بها ومن هو الرئيس املباشر الذي 

تكون مسؤوليته محددة اتجاهه وبسبب هذا التداخل والتعقيد و اإلشراف وتحديد املهام واملسؤوليات يندر 

 1هذا النوع من التنظيم في املنظمات . استخدام

 The matrix organizationالتنظيم الشبكي  -د

الذي  Functionalوالوظيفي  Divisionalيعبر التنظيم الشبكي عن دمج بين التقسيم على أساس اإلدارات 

 فيتكون لكل "مدير مصنع" اثنان من املرؤوسين ينتج بسببه نوعان من خطوط السلطة )املزدوج( في وفت واحد .

باإلضافة إلى مدير  Vice ،Presidient for operationsويقوم كل مدير مصنع باالتصال مع نائب الرئيس للعمليات 

 Functionalاملنطقة الرئيسية التي يتبع لها. فمثال مدير مصنع ى)أ( يتبع لنائب الرئيس للعمليات )مدير وظيفي 

manager  يقع في خط السلطة العموديVertical chain of command وكذلك يتبع إلشراف القسم الذي يديره )

 Horizontal chainفي خط السلطة األفقي  Divisional mangerنائب الرئيس ملنطقة أوروبا )مدير إدارة رئيسية 

of commandر هذا النوع من التنظيم في (، ولهما سلطات متساوية على كل العاملين تحت إشرافهم . وقد ظه

الستينات ويحتاج إلى خبرة فنية عالية وتنسيق كبير ومهارات تكنولوجية متخصصة عن طريق استخدام التنظيم 

 Closeوبدون التضحية بالتنسيق الشديد  Divisional organizationعلى أساس اإلدارات الرئيسية 

coordination  والتركيز على املنتجProduct orientation باستخدام التنظيم الوظيفي orientation Functional 
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.وينتج عن هذا النوع من الدمج تقاطع سلسلة األوامر العمودية واألفقية في الخارطة الشبكية وتنسيق أكثر فاعلية 

 للنشاطات التي تتعدى الخطوط الوظيفية مع االحتفاظ بالعمق العمودي للخبرة في التنظيم الوظيفي . 

 : Hybrid orientation designالتنظيم املركب أو املختلط  -هـ

وبالرغم من شيوع استخدام التنظيمات الوظيفية وعلى أساس األقسام الرئيسية واملجمعات والشبكية،  

، وبدال من ذلك تقوم اإلدارة  design forms pureإلى انه ليس جميع املنظمات تتبنى هذه النماذج بصورة نقية 

ج العناصر الثنين أو أكثر من نماذج التصميمات التنظيمية لتكوين تصميم مختلط. ويستطيع املديرون العليا بدم

من اختيار شكل واحد للمستوى اإلداري األعلى وشكل أخر وأكثر للمستويات اإلدارية األخرى، أو قد يدمج 

 1تصميمان اثنان في نفس املستوى . 

 2إن نطاق اإلشراف يتأثر بعد عوامل هي: التنظيمي:نطاق اإلشراف وتأثيره على الشكل 

                                                                  التكنولوجيا . .1

 عالقات املرؤوسين التي تحتاج إلى تنسيق .  .2

      مدى تشابه الوظائف التي يقوم بها املرؤوسين  .3

 مؤهالت املرؤوسين  .4

                                              مدى استعمال املساعدين  .5

 تعدد جهات اإلشراف  .6

                                                     مدى استقرار البيئة . .7

 مهارة الرئيس وقدراته وتكوينه النفس ي واالجتماعي  .8

    مهارة املرؤوسين وقدراتهم وتكوينهم النفس ي واالجتماعي  .9

 املرؤوسين.لذي يقوم به طبيعة العمل ا  .10

 واملرؤوسين.مدى كفاءة وسائل االتصال بين الرؤساء  .11

من االعتيادي ان تأخذ املنظمات الشكل الهرمي ولكنه من غير االعتيادي ان نسمع بان هذا الشكل الهرمي 

هرم اليمكن أن يأخذ أشكاال مختلفة فمثال إذا كان للمدير نطاق إشراف ضيق في كل مستوى من مستويات 

التنظيمي فسوف يتسبب ذلك بوجود مستويات عديدة في املنظمة والذي يعطي الهرم شكال مميزا كما هو الشكل 

)أ( . وبنفس الطريقة عندما يكون نطاق اإلشراف واسع بنفس العدد من أعضاء التنظيم سوف ينتج عن ذلك بأقل 

)ب( . وعندما تتفحص املنظمات في الواقع نجد  عدد من املدراء وبشكل تنظيمي عريض القاعدة كما هو في الشكل

بعض األحيان أشكاال هرمية مستقيمة األضالع أو محدبة أو مقعرة الجوانب كما في األشكال )ج( و)د( وفي بعض 

 لي:ياألحيان يكون االنتفاخ بشكل يؤدي إلى وجود عدد اكبر من األفراد في املستويات الوسطى والدنيا كما 
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 ل الهياكل التنظيمية املتأثرة بالتكنولوجيا وعالقات املرؤوسين في إجراءات العمل وارتباط ذلك بنطاق اإلشرافأشكا (04شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 التفويض واملركزية والالمركزية : 

تعني عملية تفويض السلطة نقل حق إصدار القرار من الرئيس إلى املرؤوس . وهذا يعني نقل حق التصرف 

وإصدار األوامر من مستوى تنظيمي اعلي إلى مستوى تنظيمي أدنى وضمن نطاق قانوني محدد يقرره صاحب 

حدة التفويض من فرد ألخر ومن و السلطة وحسب املقادير الالزمة النجاز املهام التي تتطلبها املوقف . وقد يتم 

تنظيمية ألخرى لغرض تحقيق مهام محددة . وال يوجد تفويض كامل للسلطة الن ذلك يعني تخلي صاحب السلطة 

عن مركزه القانوني واإلداري . وتزداد السلطة كلما انتقلنا إلى املستويات اإلدارية العليا وتقل السلطة كلما اتجهنا 

 ( التفويض املكتوب .2( التفويض الشفهي )1ويأخذ تفويض السلطة شكلين : ) إلى املستويات الدنيا .

 )أ(
البناء التنظيمي 

 الطويل/نطاق
 اإلشراف الضيق

 )ب(
البناء التنظيمي 

 القصير/نطاق
 اإلشراف العريض

 )د( )جـ(
70 
 موظف
120 

 موظف
140 

 موظف

50 
 150 موظف
 موظف
670 

 موظف

 إدارة دنيا

 إدارة وسطى

 إدارة عليا

 إدارة دنيا

 إدارة وسطى

 إدارة عليا

)ه
ـ(

 إدارة دنيا

 إدارة وسطى

 إدارة دنيا

80 
 موظف

140 
 موظف

120 
 موظف
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ومن املهم اقتران املسؤولية مع السلطة وكذلك املساءلة : فاملدير الذي يصدر األوامر ويصنع القرارات 

وجود و  يكون مسؤوال عن نجاح أو فشل املواقف التي يتخذها ومنها توجد الحاجة إلى تكافؤ السلطة واملسؤولية

مبدأ املحاسبة . وتعني املسؤولية تحديد الواجبات واملهام التي يجب انجازها حسب السلطة املخولة ويكون املكلف 

 بانجازها مسؤوال عنها أمام رئيسه العلى مقابل السلطة التي فوضها له .

 1العوامل التي تشجع على التفويض : 

 األعباء الكثيرة لإلدارة . .1

 الحاجة للخبرة  .2

 تقارب األعمال أو املهام . .3

 االحتياجات السلوكية : .4

 الثقافة التنظيمية التي تشجع املساهمة . -أ

 تشجيع االئتالف الجماعي .  -ب

 الرغبة في توفير الثقة  -ت

 الحاجة لتدريب املرؤوسين وتطويرهم . -ث

 2وهي : العوامل التي تقلل من التفويض : 

 مقومة التغيير . .1

 احتكار السلطة شخصيا . .2

 عدم الثقة بقدرة املرؤوسين . .3

 قواعد وسياسات األقدمية . .4

 سياسة املنظمة . .5

 املناقشة بين املرؤوسين . .6

 تجنب السلطة من قبل املرؤوسين . .7

التالي نوضح العالقة بين سلطة املدير وسلطة املرؤوسين وأثرها على مقدار املشاركة في صنع  الجدول وفي 

 القرار :
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 التفويض داخل نطاق السلطة (درجات04جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  p.315: N.J. prentice Holl ed, Englewood cliffs ndDavid Holt, management principles and practices, 3 ,1993 .                     : املصدر

 وفي الجدول التالي يتضح تأثير العوامل املحددة للمركزية او الالمركزية في املنظمة :.

 العوامل التي تؤثر على مقدار املركزية والالمركزية (05جدول رقم )

 المركزية  مركزية 

 البيئة املستقرة  -1

يكون املديرون في املستويات الدنيا اقفل قدرة وخبرة على  -2

 صنع القرارات من املديرين في املستويات العليا .

في حالة عدم رغبة املديرين في املستويات الدنيا من  -3

 املشاركة في صنع القرارات .

 عندما تكون القرارات مهمة جدا . -4

 في حالة مواجهة املنظمة الزمة أو مخاطر الفشل . -5

 عندما تكون الشركة كبيرة . -6

عندما يعتمد التطبيق الفاعل الستراتجيات الشركة على  -7

 احتفاظ املديرين بحق القول عن ما يحدث في املنظمة .

 البيئة املعقدة والظروف غير املؤكدة . -1

يكون املديرون في الطبقات الدنيا قادرين على ولديهم  -2

 الخبرة في صنع القرارات .

 ن دور في صنع القرارات . عندما يكون للمديري -3

 عندما تكون القرارات ثانوية . -4

عندما تكون الثقافة التنظيمية مفتوحة وتسمح  -5

 للمديرين بالتعبير عن رأيهم فيما يحصل في الشركة .

 في حالة كون الشركة لها فروع وموزعة جغرافيا . -6

عندما تعتمد التطبيق الفعال الستراتيجيات املنظمة  -7

 املديرون باالرتباط واملرونة في صنع القرار.على احتفاظ 

سلطة سلطة 

 المرؤوس يقد المشورة المدير يصنع القرارات، تفويض الحد األدنى من السلطة

له حصة في اتخاذ  المرؤوس المدير يصنع القرارات، تفويض الحد األدنى من السلطة

ات المدير بتوصيالمدير يشارك في صنع القرار، يستعين  القرار

 المرؤوسين

 يتقاسم صنع القرار المرؤوس

المدير يراجع القرارات، تفويض السلطة بدرجة ملحوظة 

 وا عطاء المرؤوسين مراكز ومسؤوليات إلصدار القرارات المستقلة

المرؤوس يصنع القرار وينفذ 

 المراجعة

المدير يراجع النتائج، إحاطة المدراء بالنتائج من خالل 

 ارير دوريةتق

المرؤوس يصنع القرار وينفذ ثم يقدم 

تقريرا بالنتيجة، استقاللية المرؤوسين داخل حدود 

 قانونية وأدبية ومسؤولية

المدير يراجع القرار وقت الحاجة فقط، ال يوجد 

في الواقع تفويض حقيقي بعد الحصول على االستقاللية، 

ال المسؤوليال يوجد وضع يتجنب تماما فيه المدير من  ة وا 

 ال يوجد حاجة لوجود المدير.

المرؤوس له استقاللية القرار واإلجراءات 

 واألداء ويقوم فقط بإعداد تقرير عن الحاالت االستثنائية.
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 خصائص التنظيم الجيد: -

تهدف اإلدارة إلى تحقيق أهداف املشروع الرئيسية عن طريق تنظيم علياته ونشاطاته، وتكوينه الداخلي 

فيه.  العاملة –البشرية وغير البشرية  –بشكل يساعد على االستفادة القصوى من جميع العناصر اإلنتاجية 

ويلعب التنظيم دورا هاما في مدى تحقيق املشروع ألهدافه املطلوبة. ويعتبر التنظيم جيدا إذا توافرت فيه نسبة 

عالية من الخصائص التي تساعد في تحقيق تلك األهداف. ومن أهم خصائص التنظيم الجيد أنه يساعد على ما 

 1يلي:

االستفادة من التخصص: أن مشروعاتنا االقتصادية الحديثة تتميز بتخصاصتها الفنية التي تحتاج إلى  .1

كفاءات ومهارات من أنواع متعددة. وإذا ما قسم املشروع تقسيما جيدا فإنه يؤدي إلى إدارات وأقسام 

 يختص كل منها بوجع معين من أوجه النشاطات العديدة التي يقوم بها املشروع.

في ات بعض اإلدار رقابة التلقائية إن التنظيم الجيد يسهل على اإلدارة عملية الرقابة. فقد تستخدم ال .2

، ملراقبة قسم اإلعالن أو قسم املبيعات حيث إن 
ً
رقابة إدارات اخرى حيث يستخدم قسم املحاسبة، مثال

 في اإلعالن يؤدي علىالبيع االجل بنسبة عالية قد يؤدي إلى خفض سيولة املشروع، كما وأن اإلسراف 

إحداث األقسام التي يسهل بوساطتها قياس إنجازات العاملين في املشروع وتحديد مسؤولية كل منهم. 

وبمعنى آخر فإن التنظيم الجيد هو الذي يسهل عملية الرقابة من خالل الفصل الواضح بين أعمال 

 األقسام املختلفة.

ر أعمال املشروع يؤدي إلى التعاون بين العاملين فيه. ويعتب التنسيق بين أعمال املشروع: إن التنسيق بين .3

لبية . فقسم املبيعات مثال ال يستطيع تالتنسيق تاما إذا عملت جميع األقسام بأكبر طاقة وكفاية ممكنة

 وال ،طلبات الزبائن إن لم يوافه قسم اإلنتاج بالسلع املطلوبة في الوقت املناسب واملواصفات املحددة

 وقسم عينة،امل وباملواصفات االولية باملواد الشراء قسم يوافه لم إن بعمله القيام اإلنتاج مقس يستطيع

 الحاجة. عند الالزمة االموال توفير في التمويل قسم على يعتمد بدوره الشراء

 التنظيم برويعت املشروع. تنظيم في املهمة العوامل أحد يكون  أن يجب التكاليف عامل إن النفقات: تخفيض .4

 من لعائدةا الفوائد تصبح بحيث املشروع وتقسيم املختلفة التكاليف تقدير املسؤول استطاع إذا جيدا

 عليه. املترتبة النفقات تفوق  التنظيم ذلك

 جهود ضافرت مظهرها متبادلة طيبة إنسانية عالقة "بأنه التعاون  يعرف املشروع: في العاملين بين التعاون  .5

 وتامين كاليفهت وتقليل نوعيته وتحسين اإلنتاج كزيادة أهدافه إلى الوصول  بغرض املشروع في العاملين كل

  الشروط...الخ. بأحسن وصرفه بيعه
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وال يتم التعاون بين العاملين في املشروع نتيجة الصدفة او بصورة تلقائية بل يعتمد على جهود جبارة 

ي اختيار موظفي املشروع وعماله،ووضع كل مستمرة, ومن أجل تحقيق هدف التعاون البد للغدارة من االهتمام ف

 منهم في املكان املالئم ملؤهالته ولرغباته مع تحديد لسلطاته وصالحيته.

IX.  التوجيه 

             ة وهي يئتحتوي على ثالث وظائف جز  وهي بدورهاتعتبر وظيفة التوجيه من اهم الوظائف على مستوى اإلدارة 

 يلي: فيماالى هذه الوظائف  وسيتم التطرق القيادة ووظيفة االتصال ووظيفة التحفيز،  وظيفة

X. القيــادة 

 مفهوم القيــادة:

 وأن تضع ا
ً
 صحيحا

ً
 تفاصيل الضرورية لكل عملية حتى ال يمكنللو كان بإمكان اإلدارة أن تخطط تخطيطا

بناء هيكل تنظيمي سليم يبين مراكز السلطة وعالقة للعمال االنحراف عن الخطة املرسومة، كما لو أن بإمكانها 

األفراد العاملين بعضهم ببعض وتوزيع األعمال بينهم، وأن جميع العاملين رؤساء، ومرؤوسين متحفزون للعمل 

ويتمتعون بروح جماعية ومعنوية عالية ألصبح بمقدورنا إنهاء موضوع الوظائف اإلدارية عند هذا الحد. إال ان 

فتراضات ليس لها سوى القسط القليل من الصحة، وعلى املدير أن يقوم بوضع الخطط السليمة مثل هذه اال 

والهيكل التنظيمي الذي يجب أن يكون في حركة ونشاط مستمر وفعال. وتعتبر القيادة الوسيلة األساسية التي 

جل تحقيق ع من أفي املشرو بواسطتها يتمكن املدير من بث روح التآلف والتعاون والنشاط املثمر بين العاملين 

 ؛األهداف املشروعة

 Manto-man( تعبر عن عالقة شخص بآخر )Dunamicوالقيادة عملية تتميز بحركية مستمرة )

Relatioship يمكن للرئيس أن يؤثر بوساطتها تأثي( وهي العالقة القائمة بين الرئيس واملرؤوس. لذا فهي عملية 
ً
را

 في سلوك األفراد اذين ي
ً
عملون معه، والتي بواسطتها يمكن للمرؤوس إعطاء املعلومات الراجعة مباشرا

(Feedback الضرورية لقرارات املدير فيما بعد. فمن ناحية تعود ضرورة ديناميكية القيادة إلى االستمرارية في )

اإلنساني  رتغير ظروف املشروع التي تدعو إلى تغير متواصل في خططه وسياساته، ومن الناحية األخرى فإن العنص

في تغير مستمر حيث إن سلوك الفرد ومقدراته ومشاعره وإحساساته واحتياجاته تتغير دائما خالل فترة حياته 

 مما يجعل دوام التعديل في عالقاته مع رؤسائ
ً
 حتميا

ً
 ؛ه ومرؤوسيه وزمالئه أمرا

ل م وإرشادهم من أجيمكن تعريف القيادة بأنها "قدرة الفرد في التأثير على شخص أو مجموعة وتوجيهه

كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درج من الكفاية في سبيل تحقيق االهداف املوضوعة". ونرى بأن القيادة 

تعمل في مجال تنمية القدرة على تفهم مشاكل املرؤوسين وحفزهم على التعاون في القيام باملهام املوكلة إليهم 

رجة ممكنة من الكفاية اإلنتاجية. وتعود أهمية القيادة إلى العنصر وتوجيه طاقاتهم واستخدامها إلى أقص ى د
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( الذي أخذ يحتل املكانة األولى بين مختلف العناصر اإلنتاجية األخرى التي تسهم في Human Elementالبشري )

. وأن القدرة
ً
قيادية ال تحقيق أهداف املشروع املنشودة. وقد دلت الدراسات املختلفة على قلة عدد القادة نسبيا

سلعة نادرة ال يتمتع بها إال القالئل من أفراد املجتمع. ولهذا أخذت املشاريع االقتصادية الحديثة، خاصة في الدول 

 ؛اريةن العاملين في هيئاتها اإلداملتقدمة بتصميم برامج التدريب املختلفة من أجل رفع املستوى القيادي بي

يسير في اتجاهين متعاكسين، فالقائد يؤثر في اتباعه ويتأثر بهم، ويمكن القول إن تأثير العمل القيادي 

وذلك يؤدي إلى تعديل في سلوك الطرفين وتصرفاتهم. ويالحظ من الدراسات العلمية العديدة ان العمل القيادي 

 أو ع
ً
 في سلوك املرؤوسين وعاداتهم، حيث إن عمل القائد )ضمنا

ً
 كبيرا

ً
ية( يعمل النإذ كرر مرات عدة فإنه يترك أثرا

 يقتدي به األتباع في 
ً
على تفسير الخطط والسياسات التي تضعها إدارة املشروع الرسمية وبذلك يصبح مثاال

 1سلوكهم واتجاهاتهم.

 Socialفالقيادة ليست مجرد عالقة شخصية بين شخص وآخر وإنما يمتد تاثيرها إلى النظم االجتماعية )

Systems إن العمل اليومي يتأثر بسلوك الجماعة بحساسية شديدة. فعندما يقوم ( املوجودة في املنشأة. حيث

املشرف بتوجيه عامل معين وحفزه على العمل، ثم يقوم بتوجيه العامل الثاني...الخ فإنه بذلك يساعد في توجيه 

النظام االجتماعي بأكمله في املشروع. فمن خالل سلوكه الشخص ي يعمل املسؤول بصورة مستمرة على خلق 

عادات وتقاليد في املكان الذي يعمل فيه. ويمكن القول بأن القائد الناجح هو الذي يخلق في دائريته وبين أتباعه 

العادات والتقاليد التي تتفق وأهداف املشروع الذي يعمل فيه. ويتصف القائد الناجح بأنه يعمل جادا في تحسين 

 كاالعتناق )مقدرته على التبصر في أحوال األفراد الذين يعمل معه
ً
 معينا

ً
( Empathyم، ويتطلب ذلك منه سلوكا

 (.Objectivity( املوضوعية )Self- Awarenessواإلدراك الذاتي )

  االعتناق: هو مقدرة الشخص على تفحص األمور والنظر إليها من زاوية الشخص اآلخر. فحتى يتمكن

 في وضع نفسه موضع ذلك أن يكو عليه  عليه،القائد من توجيه مرؤوسيه على العمل وحفزهم 
ً
ن قادرا

املؤسسة وأهدافها، تجاه زمالئه ورؤسائه، تجاه القيم التي تثر على  وبشعوره تجاهاملرؤوس بإحساسه 

 إنتاجيته وكفاءته.

  فهناك الكثيروناإلدراك الذاتي: وهو مقدرة الشخص على تقييم نفسه بين اآل 
ً
لذين ا خرين تقييما صحيحا

تختلف عن الفكرة التي يحملها اآلخرون عنهم. فقد يعتقد بعض الرؤساء بأنهم فكرة  أنفسهميحملون في 

عادلون ورحيمون في معاملتهم ملرؤوسيهم وموضوعين في تحليلهم للمشاكل التي تواجههم، إال أن 

 2أن الرؤساء متحيزون وال يتميزون بالعدل أو الرحمة أو املوضوعية. مرؤوسيهم يرون
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 دون تدخل العاطفة وتمكنه املوضوعية: وهي مقدرة ال 
ً
شخص على تحليل الوضع الراهن تحليال عقالنيا

من تفهم أفضل لسلوك املرؤوس وبالتالي توجيهه وإرشاده. فالقائد الناجح هو الذي ستطيع تحيد القوى 

 التي دفعت بمرؤوسيه ألن يسلكوا ذلك السلوك أو أن يتصرفوا بمثل ذلك لتصرف.

 خصائص القائد الناجــح:

أشارت الدراسات إلى أن هناك بعض الصفات العامة التي تميز القادة عن غيرهم، وأهم هذه الصفات ما 

 1يلي:

 يتمتع القائد بمستوى من الذكاء أعلى من مستوى ذكاء أتباعه. .1

 يتمتع القائد بسعة األفق وامتداد التفكير وسداد الرأي أكثر من أتباعه. .2

 تعبير.يتمتع القائد بطالقة اللسان وحسن ال .3

 يتمتع القائد باالتزان العاطفي والنضج العقلي والتحليل املنطقي. .4

 يتمتع القائد بقوة الشخصية والطموح لتسلم زمام قيادة اآلخرين. .5

فذكاء القائد واتساع أفق تفكيره أمران ضروريان من أجل اختيار العوامل التي تتناسب مع الظروف التي 

ل التخطيط ألتباعه وتحديد األهداف التي يريد منهم تحقيقها، ويكون قادرا يعمل فيها، كما أن ذلك ضروري من أج

على تفسير أهداف املشروع بطالقة ووضوح حتى ال تلتبس على أتباعه األهداف التي يسعون إلى تحقيقها. وإذا ما 

 ه.لأراد القائد املنطق وقوة الشخصية حتى يتمكن من التكيف حسب تغير الظروف املحيطة في مجال عم

XI.  والدافعية التحفيز  

 تعريف الحوافز:

هي الحوافز التي بمثابة املقابل لألداء املتميز، ويفترض هذا التعريف أن األجر ]أو الراتب[ قادر على الوفاء 

 بقيمة الوظيفة وبالتعبئة قادرة على الوفاء باملتطلبات األساسية للحياة، وطبيعة الوظيفة، وقيمة املنصب. 

كما يفترض هذا التعريف أن الحوافز تركز على مكافأة العاملين عن تميزهم في األداء، فأن األداء الذي 

يستحق الحافز هو أداء غير عادي، أو ربما وفقا ملعايير أخرى تشير إلى استحقاق العملين إلى تعويض إضافي يزيد 

 ، وتعتبر عميقة وتشعره بأنه إنسان له مكانة وانهالحوافز املشجعة لألداء املتميز تحقق حاجات البشرو عن األجر. 

 2يحقق النظام الجيد للحوافز نتائج مفيدة من أهمها :و مقدر في عمله. 

 زيادة نواتج العمل في شكل كميات إنتاج، وجودة إنتاج، ومبيعات، أرباح  .1

 تخفيض الفاقد في العمل، من األمثلة عليه تخفيض التكاليف، وتخفيض كميات الخامات، .2

 وتخفيض الفاقد في املوارد البشرية، وأي موارد أخرى. 
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إشباع احتياجات العاملين بشتى أنواعها، وعلى األخص بما يسمى بالتقدير واالحترام والشعور  .3

 باملكانة. 

 إشعار العاملين بروح العدالة داخل املنظمة.  .4

 تحسين صورة املشروع أمام املجتمع.  .5

 وتنمية روح التعاون بين العاملين، وتنمية روح الفريق والتضامن.  تنمية روح التعاون بين العاملين، .6

 جذب العاملين إلى املنظمة، ورفع روح الوالء واالنتماء.  .7

 أساس منح الحوافز

يعتبر التميز في األداء املعيار األساس ي، وربما الوحيد لدى البعض، وفي بعض الحاالت وهو يعني ما يزيد عن املعدل 

سواء كان ذلك في الكمية، أو الجودة، أو وفر في العمل، أو وفر في التكاليف أو وفر في أي مورد أخر. النمطي لألداء 

 1ويمكن أن تمنح الحوافز على الجهود أو األقدمية أو املهارة.

 

 Nature of Motivationطبيعة عملية الدافعية 

إن السلوك اإلنساني في مكان العمل يستهدف الوصول إلى إجابات لعدد من األسئلة املهمة من بينها: ما هي 

 في أداء عمل معين في حين أنه يتراخى في مواقف أخرى؟ 
ً
دوافع اإلنسان للعمل؟ ملاذا يبذل اإلنسان جهدا ملموسا

ت العالين بما ال يتعارض مع أهدافه ومصالحه؟ كيف يمكن للتنظيم أن يوفر الظروف التي من شأنها إشباع حاجا

فالسلوك اإلنساني يتأثر باالتجاهات التي يكتسبها واالهتمامات الدائمة والفورية التي يتبناها والعوامل األخرى 

املؤثرة التي تحفزه في حياته اليومية. فاإلنسان يتصف بالحركية بمعنى أنه يمكن تنشيطه أو إثارته من قبل قوة 

(، ما أنه Causalityيتضمن السببية )، وأن الجانب الحركي للسلوك اإلنساني يعتمد على الدافعية. فالدافع ماهرة

 ؛(Continuty( واالستمرارية )Sequenceيتصل بالتعاقب )

أي " يحرك او يدفع" ثم اخذ هذا االصطالح  Movereإلى الكلمة الالتينية  أصلهاوتعود كلمة دافعية في 

معنى أوسع يشتمل على رغبة الفرد في إشباع حاجات معينة". وأنه يتعلق بالقوى التي تحافظ او تغير اتجاه او 

كمية  أو شدة السلوك ورغم اختالف التعاريف املتعددة إال ان عملية الدافعية تحتوي على ثالثة جوانب رئيسية 

 تبحث في:

 نشط للسلوك اإلنساني؟ما امل .1

 كيف يمكن توجيه السلوك او تحويله؟ .2

 كيف يمكن املحافظة على السلوك؟ .3
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في أساسه سلوك موجه  في املؤسسة االقتصادية 1للموارد البشرية فمن املعروف أن السلوك اإلنساني

 ا، حيث ان بعضلتحقيق هدف أو اهداف معينة. وقد ال يعي الفرد أهداف الكثير من أنواع السلوك التي يظهره

هذا السلوك ال شعوريا ويستدعي عند التعرف إليه استخدام اساليب التحليل النفس ي التي تنتمي إلى املدرسة 

(. وال يختلف األفراد في قدراتهم فحسب بل يختلفون أيضا في رغباتهم في اداء العمل Freudiam Schoolالفرويدية )

( والحاجات Inpulsesيرا ما تستخدم كلمة "دافع للداللة على الغرائز ))أي دافعيتهم( وشدة قوة تلك الدافعية. وكث

(Needs( والرغبات )Desires)2؛ 

(، فاألولى هي محركات Incentives( تختلف عن الحوافز )Motives & Drivesوتجدر اإلشارة إلى ان الدوافع )

واما الثانية فهي محركات خارجية للفرد داخلية للسلوك اإلنساني وتنبع من ذات الفرد إلشباع حاجات معينة. 

تعمل على إثارة الحاجة وتقوية شدة الحاحها. وقد تكون الحوافز مادية كاملكافآت وزيادة الرواتب واملنافع املادية 

األخرى. أو أن تكون معنوية كزيادة السلطة، أو الحصول على لقب أو مكتب فخم...وعيرها من االمور التي ال تقاس 

 نحو هدف معين، وفي حالة إشباع تلك بمعايير م
ً
ادية. فظهور الحاجة وشدتها يؤدي ألن يتخذ الفرد سلوكا

 :(05رقم ) الحاجات يزول التوتر وتعود حالة التوازن لدى الفرد كما هو مبين في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 ومن املفيد أن نتذكر أن التعقيد في عملية الدافعية يعود على أسباب عدة:

 ( وإنما يعرف باالستدالل ،
ً
 (.Inferenceإن الدافع للقيام بفعل معين ليس ملموسا

  الفرد عددا من الحاجات أو التوقعات التي تتغير بصورة مستمرة وقد تتضارب بعضها مع قد يكون لدى

.
ً
 بعض أحيانا

 .يختلف األفراد ي تحقيق اهدافهم وإشباع حاجاتهم بسبب تعدد الطرق التي يمكن استخدامها 

  زيادة في إن إشباع حاجة معينة قد تؤدي إلى زيادة في إلحاح تلك لحاجة: فالشخص الذي يحصل على

 الراتب مثال يظهر بحاجة إلى زيادة أكبر من الدخل املالي.
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 Motivationعمليــــة الدافعيــــة  (05شكل رقم )

          )حالة عدم توازن(   

 الحاجات وشدتها

سلوك موجه    

 نحو الهدف

أشباع 

 الحاجات

إزالة التوتر 

 )حالة توازن(
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 ( السلوك املوجه نحو الهدفGoal-Oriented Behavior ال يؤدي بالضرورة إلى إشباع الحاجة. حيث عن )

( تجعل من الصعب تخفيض حالة عدم توازن الداخلية لدى Interruptionكثرة التعارضات والتقاطعات )

 1الفرد.

 ع الحوافز والدوافع:أنوا

ث أو مؤثر خارجي للفرد بدفعه إلى التحرك. ومن عاإلنسانية يتطلب وجود باالحاجات إن تحقيق إشباع 

م يد من اإلنتاج. فاستخداز األفراد عل املالضروري أن تهتم إدار املشروع باستخدام املؤثرات أو البواعث لحفز 

إنجاز األهداف التنظيمية بل أيضا إلى الرضا والسعادة. ويمكن تقسيم اإلدارة للحوافز املالئمة ال تؤدي فقط إلى 

 2الحوافز إلى نوعين رئيسين هما:

 (Positive Incentivesالحوافز اإليجابية: ) -1

 تتكون الحوافز اإليجابية التي نستخدمها املشروعات التجارية والصناعية على نطاق واسع من:

م النقود كحوافز أساس ي لتحقيق املزيد من إنتاج، ونستخدمها النقابات في : وهي استخداأ/ الحوافز التنفيذية

مساومتها مع اإلدارة كاستراتيجية لتحقيق مكاسب إضافية تتعلق باالستقرار الوظيفي، زيادة التامين الصحي، 

 ساعات العمل ومكافآت إضافية اخرى.

من مخاطر فقدان العمل  إن معظم األفراد بحاجة إلى اإلحساس بأنهم مؤمنون  ن واالستقرار في العمل:ب/ األم

 والدخول املتولدة عن ذلك بسبب الحوادث واإلصابات التي تقع بسبب ممارسة العمل.

ظة على اإلدارة أن تقوم باملديح والثناء لح التقدير واالحترام نتيجة القيام بأداء متميز: لذلك ء:ج/ املديح والثنا

 حقاق الفردل لها، حيث إن استخدام هذا التعبير بدون مناسبة يفقده مغزاه وفاعليته.است

حيث يمكن أن يتنافس الشخص مع نفسه كتحطيم  املنافسة كحافز فعال للحث على السلوك املرغوب: -د

 رى.خرقمه القياس السابق في اإلنتاج، أو يتنافس مع جماعة باعتباره عضوا في جماعة تتنافس مع جماعة أ

وتستخدم كباعث إلى تحسين اإلداء، فتقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس الذي يستخدم  معرفة نتائج االداء: -هـ

 في كثير من املؤسسات ومعرفة عضو هيئة التدريس بنتائج التقييم أثبتت تحسين أدائه.

يق نوع من الرضا عن العمل. وتعتبر من الحوافز املفضلة لحث الفرد على زيادة اإلنتاج وتحق املشاركة: -و

فاملشاركة استمدت أهميتها نظرا ألهمية الفرد ودروه في إنجاح سياسات التغيير. فإنه عن طريق املشاركة بالقرارات 

يمكن تخفيض املقاومة إزاء التغيير املطلوب نحو شروط العمل أو تغيير العادات في العمل أو العالقات 

 ها.االجتماعية بين األفراد... وغير 
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 (Negative Incentivesالحوافز السلبية ) -2

وتتضمن هذه املجموعة من الحوافز العقاب أو التهديد كمدخل لتغيير سلوك الفرد في االتجاه املرغوب 

والتوبيخ واإلنذار وخفض األجر وحجب  فيه. ومن الوسائل املستخدمة في مثل هذه األحوال وسائل التانيب

الحوافز وحجب الترقية أو تخفيض الرتبة. ويرى كثير من املشرفين بان العقاب أو التهديد به أداة فعالة لتحقيق 

الطاعة والوالء، ولكنه قد يكون مسببا لخوف الفرد بدرجة ال يمكنه االستجابة بطريقة إيجابية للتعليمات وبالتالي 

 جاهات غير مالئمة نحو العمل.تنمو لديه ات

 الحوافز في اإلسالم

اهتم اإلسالم اهتمام كبيرا بالطبيعة البشرية ومكوناتها الفيزيولوجية النفسية ما ينعكس عنها من سلوك. 

فقد استبق املنهج اإلسالمي في إدراكه ألهمية االحتياجات اإلنسانية من جوانبها الجسدية والروحية جميع  والشك

األفكار والنظريات املعروفة بما يزيد عن أربعة عشر قرنا وأكد الحوافز املادية واملعنوية املتعلقة بها وتقوم 

اسيا في إخراج الحضارة الغربية من عصورها املظلمة بإشباعها. فإذا اعتبرنا الحضارة اإلسالمية كانت مصدرا اس

إلى عصر النهضة، فقد نكون قد المسنا بعض الحقيقة في اعتبار املنهج اإلسالمي )ولو بصور غير مباشرة( مصدرا 

رئيسا اإللهامات وأفكار الغربيين من علماء النفس واالقتصاد واالجتماع منذ القرن الثامن عشر والذين تعكف 

سة إسهاماتهم في يومنا هذا. وقد جاء املنهج اإلسالمي في تكامله بالحوافز املادية واملعنوية سواء كانت فردية على درا

ي ممارسات ف أن يستنشق عبير املنهج اإلسالمي أو جماعية، إيجابية كانت أو سلبية. وال يستطيع الباحث الواعي إال

الواضح بين الحوافز املادية واملعنوية إال اننا سنحاول  منظمات األعمال املعاصرة. وبالرغم من صعوبة الفصل

 1شرح كل منها من الناحية الفردية والجماعية.

 الحوافز املادية: -1

 يــة:لالحوافز املا -أ

تنطلق هذه الحوافز من االفتراض بأن اإلنسان يحب املال ويسعى لجمعه ألن املال هو الوسيلة إلشباع 

بين األفراد العامين من نواح مختلفة وأنهم ال يعملون مع بعضهم في انسجام رغم احتياجاته وبسبب االختالف 

االعتمادية في أعمالهم وخضوع البعض إلشراف البعض اآلخر فإن الحوافز الفردية قد تتعارض ع بعها للشخص 

 آته.صرف مكافذاته. ولذلك تضطر اإلدارة إلى تطبيق أنظمة رقابية شديدة للحد من العقبات امام العامل عند 

 الحوافز الجماعيــة: -ب

تتمثل الحوافز الجماعية بمنح مكافأة جماعية للعاملين فيي إنجاز هدف معين ووفق شروط معروفة 

زيادة في األرباح...الخ وكثيرا ال يعتبر الحافز الجماعي حافزا ماديا فحسب، بل هو  كزيادة في اإلنتاج أو تحقيق نسبة 
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أيضا ألنه يبعث على اإلحساس باالنتماء للجماعة كما يبعث بشعور الفخر واالعتزاز لربطه  حافزا معنويا واجتماعيا

بين املكافأة واإلنجاز. وللحوافز لجماعية إيجابيات متعددة كالتآلف أعضاء الجماعة نحو تحقيق هدف مشترك 

ق نظم التي عادة تصاحب تطبي وزيادة شعور العامل باالستقاللية ورقابته الذاتية، واستبعاد احتماالت املحاباة

 ؛املكافأة الفردية

 الحوافز املعنوية: -2

بمجهوده  العقلية وليس وهي التي تعمل بشكل خاص في إشعار العمال بإنسانيته، حيث إنه يشارك بقدراته

البدني، األمر الذي يتيح للعامل فرصة إبداء الرأي والنقد البناء للنشاطات اإلدارية التي تؤثر فيه وعلى املنظمة 

بأسرها، وتودي بالتالي إلى توثيق عرى التعاون والتكاتف بين أجهزة املنظمة من إداريين وعاملين. وتتمثل الحوافز 

مل بالراحة النفسية نحو ظروف عمل مناسبة من حيث اإلجازات واملشاركة في اتخاذ املعنوية في شعور العا

القرارات واالستقرار الوظيفي وضمان العمل والتقدير واالحترام املتبادل مع زمالئه وأقرانه ورؤسائه ومرؤوسيه 

 1واالطمئنان نحو مستقبل واعد من النمو والتطور الوظيفي.

XII. ( االتصالCommunication) 

 فهوم االتصال:م

بعملية  (Sender)( إذ يبادر املرسل 1-14االتصال عملية تفاعلية بين شخصين أو أكثر، كما في الشكل )

، فردا أم جماعة، وال يقتصر (Receiver)إلى املستلم أو املرسل إليه  (Massage)الرسالة  (Tranmission)إرسال 

األحاسيس واالتجاهات بشان تلك الحقائق، يرافق ذلك في الغالب محتوى الرسالة على الحقائق بل يتعداها إلى 

أحاسيس واتجاهات املرسل نحو املستلم، وليس املستلم سالبا، بل انه يستجيب بإرسال رسالة مقابلة، أي 

التي قد تأخذ شكل تقاطيع الوجه املعبرة عن القبول، أو االستفسار، أو أي نوع  (Feedback))التغذية العكسية(

من السلوك الذي يشير إلى استالم الرسالة وفهمها، كما يمكن أن تتضمن الرسالة املقابلة املشاعر  أخر

ال الطرفين حتى يتمكن ك –االستالم  –واالتجاهات نحو الرسالة األولى. وفي الوضع املثالي، تستمر عملية اإلرسال 

 ؛من الفهم الكامل للرسالة 

ير أن منطق ذلك واضحا كما يبدو، فاملدير الذي يرسل مذكرات وبدون االستالم، ال يحقق االتصال، غ

ومالحظات متعددة إلى املرؤوس خالل األسبوع يعتقد انه يحقق االتصال معه، ولو أن األخير قد يهمل تلك 

 ؛املذكرات واملالحظات وال يقرأها 

حي، تماعي أو التامين الصكما أن مدير األفراد الذي يرسل منشورا بالتغييرات التي طرأت في الضمان االج

أو التقاعد، مصاغة بلغة قانونية أو فنية معقدة، يتصور انه قد حقق االتصال، ولو أن معظم من يستلم املنشور 
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ال يقراه، وأن قارئه قد ال يفهم املفهوم بمصطلحاته، إذن فهدف املرسل يجب أن يكون إرسال رسالة يتم استالمها 

 1التصرف املطلوب بشأنها .فعال، حتى يمكن فهمها وإجراء 

 طبيعة االتصال:

إن طبيعة االتصال بين شخص وآخر ورئيس ومرؤوسيه أو قائد وأتباعه عملية ضرورية لكل نشاط إنساني 

ألنها ال تنحصر في العالقة بين شخص وآخر بل تتعداها إلى العالقة بين الفردنفسه. ومع أن االتصال كثيرا ما 

األعمال اإلدارية إال أنها عملية مهمة جدا لوظيفة القيادة. وقد عرفت منظمة تدريب  يحرف يؤؤول عند التطبيق في

املشرفين األمريكيين عملية االتصال بانها "تبادل اآلراء واملعلومات من أجل إحداث تفاهم متبادل او إحداث 

اآلراء واملعلومات املفيدة التي  ( بأنها "تبادلCartier & Harwoodعالقات إنسانية طيبة". ويعرفها كارتير وهاروود )

تؤدس إلى خلق تفاهم وثقة متبادلة أو إحداث عالقات إنسانية طيبة". كما يعرفها نيومان وسمر بأنها "تبادل 

( بأنها "عملية جمع C.G. Browneوقول براون )2الحقائق، واألفكار واآلراء أو العواطف بين شخصين او أكثر". 

الكلمات، األحرف، الرموز أو الرسائل، والطريقة التي يمكن بواسطتها ألحد أعضاء املنظمة أن يشترك في املعنى 

واملفهوم مع عضو آخر". ويرى تشيستر برنارد أن االتصال هو الوسيلة التي تربط بواسطتها أعضاء املنظمة مع 

 ؛بعضهم لتحقيق هدف معين

اريف السابقة أن االتصال وسيلة يمكن بواسطتها توحيد الجهود الجماعية  سواء كانت يالحظ من التع

تلك الجماعة هي األسرة او املعبد أو فريقا رياضيا او مؤسسة اقتصادية حيث إن نقل املعلومات من شخص آلخر 

ف ل في املنشأة تهدوفهمها أمر ضروري جدا من أجل تحقيق األهداف املطلوبة. وبصورة عامة فإن عملية االتصا

إلى إحداث تحقيق األهداف والتأثير في اعمال األفراد بما فيه مصلحة املنشأة. ولهذا فإن االتصال وسيلة من أجل 

 ؛فيها مما يؤدي إلى تحقيق لألهدافتعديل سلوك األفراد وإحداث تغيير 

تحمل ضمنها األفكار  ( متكاملةMessageوتعتبر كل محاولة يقوم بها الشخص لالتصال بغيره رسالة )

(. وتتضمن االتصاالت إلى أسفل عددا Receiver( إرسالها إلى املستلم )Senderواآلراء واملعلومات التي يريد املرسل )

من األنواع املهمة لنقل املعلومات التي تتعلق بتعليمات العمل. واملنطق الذي يبين عالقة العمل بغيره من األعمال 

كالسياسات، واملمارسات التنظيمية، وأداء العاملين، ورؤية املنظمة. وقد أصبح االتصال  –واملراكز في املنظمة 

النازل من الرئيس إلى املرؤوس أكثر أهمية اآلن عما قبل. فتطوير العمل على أساس الفريق، واملنظمة بال حدود، 

( Knowledgesbleاملعرفة )( ولديهم Empoweredوشبكة املنظمات فإنها جميعها تحتاج إلى عاملين ممكنين )
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ن في املستويات ء العامليومقتنعين برؤيا املنظمة واستراتيجياتها. فاالتصال النازل يقوم بإيصال املعرفة إلى هؤال

 1،األدنى

وهناك بعض املسؤولين في بعض املنظمات يمارسون اإلدارة من خالل التجول في انحاء املنشاة، فمثيرا ما 

وبين الورش املختلفة ويجيب عن األسئلة واالستفسارات ويقدم  مناطق العمل يف ترى مدير الشركة يتجول 

املعلومات املتعلقة باآلداءء ويؤكد على جميع العاملين وغيرهم من املسؤولين ومن أعضاء فرق العمل على الدراية 

 ،شأة وبالوجهة الصحيحة في تحقيقهابأهداف املن

الكتب  فتح جميع "إدارة الكتاب املفتوح" والذي يعني حرفيا كما أن هناك بعض املنظمات التي تستخدم

)السجالت واملعلومات( ألطالع العاملين: البيانات املالية ومايرد فيها من أرقام وبنود تشرح للعاملين بوضوحر والتي 

لكتاب املفتوح" ا على أساساها يكافئ العاملين على تطويرهم ألداء املنشأة. والفكرة األساسية التي تكمن خلف "إدارة

أو اإلدارة على املكشوف هي خلق الثقة وااللتزام إذا ما تم التعامل مع العاملين بصفة "الشركاء" وليس على أساس 

 2أنهم مجرد مرؤوسين.

 Methodes of Communicationطرق االتصال 

االتصال بأنها عملية تبادل اآلراء واملعلومات أو األفكار او العواطف بين شخصين او أكثر. وتتم  عملية ان 

ال الشفهي باشر، واالتصعملية االتصال بطرق عديدة يمكن تصنيفها بإحدى طريقتين االتصال املباشر وغير امل

 3:والكتابي

 (Direct & Indirect Communication)أ( االتصال املباشر وغير املباشر )

 ( بين مرسل الرسالة ومستلمها.Face-to-Faceوهي عملية اتصال مباشرة وجها لوجه ) االتصال الشخص ي: -1

هو اتصال مباشر، ولكنه ليس وجها لوجه بين املرسل واملستلم للرسالة، غير أن االختراعات  استخدام الهاتف: -2

الحديثة في اواخر الستينات قد ربطت الهاتف والتلفزيون بحيث أصبحت املكاملة التلفونية ترفق بصورة على جهاز 

 ف املحمول.تلفزيوني خاص امام كل منهما. وقد أصبحت هذه التقنية متوفرة الىن في الهات

 وهو استخدام رموز برقية في نقل الرسالة من املرسل إلى املستلم. االستخدام الالسلكي: -3

عن طريق الوسائل اإلعالمية كالجرائد واملجالت واملنشورات ولوحات  استخدام وسائل اإلعالم: -4

 اإلعالن...وغيرها.

واعها لنقل األفكار واآلراء من املرسل إلى وهو استخدام الصور والنماذج بمختلف أناالتصال الصوري:  -5

 املستلم.
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ؤية ر  وهو مزيج فيه خصائص االتصال املباشر وغير املباشر، بينما يمكن املستلم من فزيوني:لتصال التاال -6

 املرسل والتعرف على مشاعره وآرائه، فإن املرسل ال يتمكن من رؤية املستلم والتحدث إليه وجها لوجه.

 (.E-mailلكتروني: استخدام الحواسب في االتصال )االتصال اإل -7

 (Written & Oral Cmmunication)ب( االتصال الشفهي والكتاي )

يعتبر االتصال كتابيا إذا كانت الرسالة املرسلة قد دونت بالرموز األبجدية او الرياض ي عند نقلها من 

األثير ودون أن تدون فإنها رسالة شفوية. وليس هناك املرسل إلى املستلم. أما إذا نقلت الرسالة بطريق الهواء أو 

من يؤكد بأفضلية أحدهما بصورة مطلقة، إال أنه من املعروف ان املوقف هو الذي يحدد أفضلية طريقة على 

 أخرى، وقد وجد الباحثون أن هناك منافع ومحاذير عامة لكل منها.

 منافع ومحاذير االتصال الكتابي: -1

 ية أو كمراجع لالستنارة بها في املستقبل.يمكن حفظها كسجالت رسم 

 .تتصف بدقة أكثر في التعبير عما يتصف به االتصال الشفهي 

 .تؤدي في بعض األحيان إلى توفير الوقت والتكاليف 

 .كثيرا ما يفشل املرسل في دقة التعبير مما يؤدي على عدم فهم املستلم مغزى الرسالة 

 ديثة وميل الفرد فيها إلى حماية نفسه من مالمة بسبب كبر حجم املؤسسات االقتصادية الح

 رؤسائه فإنه يحرص على حفظ أكداس من الوثائق املكتوبة مما يدي إلى نفقات كبيرة في التخزين.

 منافع ومحاذير االتصال الشفهي: -2

 .تتصف بالسرعة والتفاعل التام 

  ضح املناقشة وتفهم الرسالة بصورة أو االتصال املباشر بين املرسل واملستلم، وذلك بفسح املجال إلى

 بسبب ما يبديه كل منهما من انفعاالت نفسية وحركات جسمية.

 .قد ال تؤدي إلى اقتصاد الوقت وتخفيض التكاليف كما يالحظ من اجتماعات اللجلن 

 .قد تؤدي إلى سوء فهم املستمع ألقوال املرسل مما يؤدي إلى أخطاء غالية الثمن 

 (Communication Processعملية االتصال )

مهما كانت الطريقة املتبعة في نقل الرسالة من املصدر لى املستلم فإن الرسالة ذاتها يجب أن تحقق غرضا 

الرسالة  املستلم من فهم اساسيا واحدا وهو نقل املعنى الذي يريده املرسل إلى املستلم بوضوح تام حتى يتمكن

ال نجد أنها مكونة من ثمانية عناصر رئيسية يتوجب وجودها وإال تأثرت واالستجابة لها. وإذا تفحصنا عملية االتص

 1؛االتصال وفشلت في تحقيق هدفها. ويبين الشكل التالي هذه العناصر وعالقتها ببعضها البعض
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مشاعره التي يريد بيانها بما يسمى بالرسالة، على إنها ال تال مجرد  يقوم املرسل بتجميع أفكاره وىرائه

نشاطات فكرية. وعند وضوح فكرة الرسالة يقوم املرسل باختيار الرموز  أو الكلمات التي تعبر عن املعنى تعبيرا 

حليل الرموز ى تصحيحا. ومن ثم يختار الوسيلة املناسبة لحمل الرسالة املعنية إلى املستلم الذي يعمل بدوره عل

وترتيب للكلمات. وعند توصل املستلم إلى التحليل الذي يعتبره صحيحا فغنه يتوصل إلى فهم هدف الرسالة 

( 
ً
(. ونتيجة الستجابته وللنشاطات التي قام بها فإن املرسل يتعرف فيما Feedbackويستجيب لها إيجابيا او سلبا

 1ا )الشكل التالي(:ستلم قد فهم الرسالة او أساء فهمهإذا كان امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص االتصال الجيد:

 2ولهذا فإن الرسالة الجيدة تتصف بالصفات التالية:

 وضوح الهدف حتى يتجنب املرسل التباسات الفهم على املستلم. .1

 فغن الرسالة يجب أن تكون طويلة إلى درجة اإلسهاب أو مختصرة إلى درجة اإلجحاف، –االختصار  .2

 حيث ان كالهما قد يؤدي على فقدان املعنى.

 يجب أن تصاغ الرسالة بلغة صحيحة تتناسب ومقدرة املستلم اللغوية. –اللغة السليمة  .3

                                                           
 .270-269. ص ص مرجع سابقكامل محمد المغربي.  1 

 .271-270ص ص  مرجع سابق.كامل محمد المغربي.  2 

 (العناصر الضرورية في عملية  االتصال06شكل رقم )

الرسالة                                         

)آراء ومشاعر(   

(MESSAGE) 

تحويل                  

إلى رموز                                      

(ENCODE) 

وسيلة اإلرسال                                      

(MEDIA) 

المرســـل                                      

(SENDER) 

االستجابـــة   

(ACTION) 

فهم الرسالـــة   

(UNDERSTANDING) 

تحليل الرموز  

(DECODE) 

المستلم   

(RECEIVER) 

 (FEED-BACKالتغذية العكسية)
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 يجب أن تكون الرسالة قادرة على التأثير حتى تحز املستلم على االستجابة إليها. –التأثير  .4

تقف في طريق االتصال الجيد بين شخص  ورغم ذلك فقد وجد الباحثون ان هناك بعض العرالقيل التي

 1وآخر. وأهم هذه العراقيل ما يلي:

 و ختلفة لألشخاص املختلفين اجتماعيا االصعوبات الناتجة عن داللة األلفاظ: إن الكلمات تعني أشياء م

 ماديا او نفسيا، فالقول بأنه "كان يوم عمل شاق" ال يكون له نفس املفهوم لدى الفالح كاملفهوم للشخص

 الذي يشتغل في القضاء أو التدريس.

  املسافة التنظيمية: كلما ازداد عدد املستويات اإلدارية بين الرئيس املرسل واملرؤوس املستلم أخذت

الصعوبات تأخذ مكانها بسبب محاولة املرؤوس ترير الرسالة ليظهر باملظهر الجيد قبل إرسالها  إلى رئيسه. 

رية ازدادت عملية التصفية وفقدت الرسالة املوجهة إلى الرئيس جزءا فكلما ازداد عدد املستويات اإلدا

 من أهميتها.

 .االنتباه الجزئي من ناحية املستلم: ألي سبب من االسباب، يفق عقبة في طريق فهمه للرسالة 

 املعاني املستنتجة: وهي املعاني غير الحقيقية التي يستنتجها املستلم من الرسالة، فقد تختلف كليا عما 

 تهدف إليه الرسالة وبذلك نقف عقبة في طريق فهمها.

XIII. لرقابـــة اControlling 

 الرقابة اإلدارية وتطورها:

تعتبر الرقابة اإلدارية واحدة من الوظائف الرئيسية األربعة التي تتكون منها العملية اإلدارية. والترتيب 

املعتاد لهذه الوظائف هو: التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة. إن كلمة الرقابة وموقعها في ترتيب وظائف 

منفصلة عن الوظائف اإلدارية األخرى بل هي جزاءا  اإلدارة، لذ داللة معينة وهي أن هذه الوظيفة اإلدارية ليست

 ؛يكتمل به األداء اإلداري في املؤسسات املصرفية وفي الشركة املساهمة وغيرها

إن ما مر باملجتمعات اإلنسانية من متغيرات وكوارث مختلفة )لعلنا نتذكر الكثير منها عبر مراحل التاريخ( 

ه وصالحياته أو تجاوز املحكوم لحقوق قد نتج عنه في نظام الدولة مبدأ نتيجة لتجاوز الحاكم أو املسؤول لسلطات

الفصل بين السلطات الثالث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. ونظرا للزيادة املضطردة في حجم املؤسسات 

الجديدة للرقابة  موالتقدم التكنولوجي وتحقيق مبدأ الفصل بين اإلدارة وامللكية، تأثرت إدارة األعمال بهذه املفاهي

في نظام الدولة آنذاك مما ترتب عليه ظهور أنواع مختلفة من الرقابة باعتبارها تربط وتنسق ممارسات تنفيذ هذه 

السلطات ملهامها واختصاصاتها، وصال إلى تحقيق التكامل والعدالة واملساواة في اإلطار اإلداري للمؤسسة ومن ثم 

 2املجتمع ككل .
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ة كغيرها من الوظائف اإلدارية ساهمت بدور رئيس ي في تنظيم املجتمعات ومؤسساته عبر والرقابة اإلداري

مختلف مراحل التاريخ، وتطورت تبعا لذلك حتى أصبحت اليوم برأي علماء اإلدارة واالقتصاد واملالية أن أي نظام 

العلماء  مقومات وجوده. ويرى هؤالءإداري أو مالي ال يتوفر فيه رقابة فعالة ومنتظمة يعتبر نظاما ناقصا يفتقر إلى 

أن الرقابة ظاهرة ضرورية وطبيعية في أي مجتمع ألنها تمثل الضوابط لكل تصرف يتعدى أثره إلى الغير. لقد مارس 

العرب الرقابة اإلدارية منذ النشأة األولى للحضارة العربية في بالد الرافدين، فهاهو حمورابي في مسلته التي احتوت 

من أحكام تنظيم املعلومات املالية واإلدارية. كما مارسها العرب منذ نشوء الحضارة اإلسالمية، مثل على الكثير 

الرقابة على أموال املسامين وعلى حكام الواليات زمن الدولة اإلسالمية. وعرف الرومان الرقابة اإلدارية 

ى وجود أكثر فأكثر فظهرت الحاجة إل واستخدموها في تنظيم إمبراطوريتهم. وفي العصور الوسطى تطورت الرقابة

السلطات الثالث في نظام الدولة في أوروبا وهي السلطة التشريعية والقضائية إلى جانب السلطة التنفيذية. ففي 

تأسست غرفة محاسبة باريس التي أنشاها امللك سانت لويس، وكان من مهامها الرقابة والحاجة إلى  1256عام 

وإبان الثورة الفرنسية أصبحت الرقابة حقا مكتسبا ملمثلي الشعب في مناقشة  1789استخدامها، ففي عام 

النفقات العامة وأسلوب تنظيمها وإدارتها، ومع ظهور الدولة الحديثة تطلب وجود أحكام وضوابط على أداء 

 ؛لقومية وتوفير الرخاء ملجتمعاتهاالتخطيط االقتصادي لتحقيق التنمية ا

 1929االهتمام بالرقابة اإلدارية واملالية معا خالل األزمة االقتصادية العاملية عام وفي العصر الحديث زاد 

وما بعدها خصوصا في الواليات املتحدة األمريكية. فبعد أن كانت الرقابة اإلدارية على األعمال تتم من خارج 

الرقابة اإلدارية املؤسسات، أي من قبل السلطات الحكومية والشعبية أصبحت هناك حاجة ملحة لتطبيق 

 ؛املوظفين والعمال الداخلية على ممارسات املديرين ورؤساء األقسام وكذلك على أداء

ونتيجة أهذه التطورات واملتغيرات في مفهوم العمل الرقابي بدأت هذه الوظيفة تؤدي دورها بوضوح، ومع 

ي نطاقها أصبح االختبار الحقيقي أل تطور حجم املؤسسات وزيادة إعداد العاملين فيها، وتعدد أنشطتها واتساع 

مدير هو ما يحققه من نتائج، ولكي نطبق هذا االختبار البد من وجود معيار يمكن القياس عليه ومن ثم الحكم 

على نتائج أعماله، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا اقتض ى األمر، فإذا استطاع املدير القيام بوظيفة التخطيط 

يقة تتميز بالكامل، وإذا تحققت األهداف التي تقصدها الخطة فان مدى تحقيق الهدف والتنظيم والتوجيه بطر 

 ؛مهامه يصبح معيارا للحكم على كفاءته ومقدرته في أداء

ومن املعتاد أن نجد بعض األخطاء، وبعض الجهود الضائعة، واالحتكاك وما ترتب على ذلك من انحرافات 

ن التخطيط غير كامل والتنظيم ينقصه اإلصالح، والتشكيل غير سليم، عن األهداف املقصودة، فقد يتضح مثال أ

 1.ظيفة الرقابة ضرورة من الضرورياتوالتوجيه تعوزه الفعالية، ومثل هذه األسباب تجعل من و 
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 : (The nature of Control)طبيعة الرقابة 

لو لم تكن الخطط املوضوعة بحاجة إلى تعديل والتنفيذ بدقة من خالل تنظيم إداري متكامل ومتوازن 

وبتوجيه من مدير كفؤ ملا كان هناك حاجة للرقابة. وباإلضافة ملا سبق، كثيرا ما نالحظ أن التنظيمات اإلدارية في 

دتها على بلوغ أهدافها نجدها بحاجة إلى املؤسسات والشركات املساهمة ال تعمل دائما بصورة ميسرة، وملساع

التعديل ملواجهة الظروف املتغيرة التي تستجد في املستقبل، وهنا تبرز الحاجة إلى ذلك املدير الذي يأخذ في 

الحسبان التنبؤ بها ستكون عليه الحالة بعد حين، وملا كانت عملية اختيار املدير الكفؤ يكتنفها بعض الغموض 

ادة اإلدارية غالبا ما تكون مثارا للتساؤل .... وبصورة عامة نالحظ أن طبيعة العمل الرقابي يهدف فان مثل هذه القي

إلى القيام بالكشف عن االنحرافات السلبية في العمل ثم القيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان تحقيق 

قد تحققت فعال، وفي الحقيقة أن ما يتم  األهداف املوضوعية سلفا للخطة، وللتأكد مما إذا كانت األهداف ذاتها

مراجعته والتأكد منه هو أداء األفراد العاملين في التنظيم، ومن الطرق التي يمكن االستعانة بها لتطوير فهم أعمق 

 1لطبيعة الرقابة وضعها في إطار مفهوم النظم :

 : (Cybernetic and Control)الضبط والرقابة 

النظم الديناميكية على حالة التوازن آو الثبات تبعا للظروف البيئية تسمى  إن الكيفية التي تحافظ بها

"الضبط". واألمثلة على نظم الضبط كثيرة ومألوفة. ملأخذ مثال الثيوموستات التي تحافظ عل درجة حرارة الغرفة 

 عند مستوى معين بحيث تقوم بقطع الدائرة الكهربائية التي تشغل وتوقف نظام الضبط .

رع الدوارة للمحرك البخاري ترتفع أو تهبط مع التغيرات في القوة الطاردة املركزية وبالتالي التحكم في واألذ

 إدخال البخار إلى االسطوانات مما يترتب عليه سرعة ثابتة تحت ظروف التحميل املختلفة .

ضوء في ة إلشعال الومن األمثلة األخرى على نظم الضبط والرقابة الخلية الكهروضوئية املوضوعة في دائر 

 املساء عند غروب الشمس وعند إطفاء اإلضاءة الصناعية عندما تصبح اإلضاءة الطبيعية كافية .

 لقد قدمنا األمثلة السابقة عن حاالت الضبط لنوضح الخصائص الرئيسية التالية ملثل هذه النظم:

 ففي املثال األول، الحرارة الثابتةهناك حالة ثبات أو توازن محددة مسبقا يتوجب املحافظة عليها.  أوال:

هي حالة التوازن املطلوب اإلبقاء عليها، واملثال الثاني يركز على السرعة كحالة ثابتة. أما املثال الثالث فيستخدم 

 للكثافة املحددة مسبقا للضوء كحالة توازن.

تكيف لتالي إحداث حاالت الفي األمثلة نجد تغير ثابت في املحيط الذي يعمل النظام في إطاره. وبا ثانيا:

 ضمن النظام من اجل املحافظة على التوازن، من هنا يأتي مصطلح النظام الديناميكي.
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هناك نقل للمعلومات من البيئة الخارجية إلى النظام ذاته، أن املعلومات التي تنشط الثيوموستات  ثالثا:

عن نقطة التوازن املطلوبة. والقوة الطاردة املركزية  هي التغير في درجة الحرارة. أي االنحراف السلبي أو االيجابي

هي املعلومة التي ينقلها املحرك البخاري، وكثافة الضوء )مستوى اإلضاءة( هي املعلومة التي تستقبلها الخلية 

 الكهروضوئية.

 ن هناك أداة ميكانيكية مصممة بحيث يمكنها اتخاذ اإلجراءات التصحيحية للمحافظة على التواز  رابعا:

املرغوب في النظام. وفي كل حالة من الحاالت السابقة لها أداة رقابية مصممة ألداء واجب محدد وضروري 

 للمحافظة على توازن املطلوب.

هي املالية واإلنتاج واألفراد والتسويق تشكل و ن اإلدارات الرئيسية في الشركات ( كيف أ07ويوضح الشكل )

وهو  –بين إدارة التسويق والبيئة الخارجية  (Frrd back)نظاما ذاتي التصحيح مع حلقة وصل املعلومات املرتجعة 

العميل. وتظهر حلقة املعلومات املرتجعة من البيئة الخارجية بين اإلنتاج والتسويق، وبين األفراد ومصادر القوى 

لة، هذا باإلضافة إلى التبادل املستمر للمعلومات الداخلية بين اإلدارات الرئيسية وكذلك بين األقسام العام

 واألفراد في الهيكل التنظيمي ملنظمة األعمال .

 (: اإلدارة الرئيسية في الشركة تعمل كنظام ضبط للمحافظة عل توازنها07.الشكل )
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 تعريف الرقابة كوظيفة إدارية :

الذي عاصر فريديريك تايلور في الواليات املتحدة، الرقابة  Henry Fayolلقد عرف الفرنس ي هنري فايول 

بأنها " التأكد مما إذا كان كل ش يء يحدث طبقا للخطة املوضوعية والتعليمات الصادرة واملبادئ املحددة، وان 

 وهي تنطبق على كل ش يء.’غرضها هو اإلشارة إلى نقطة الضعف واألخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها 

السلوكيون وأنصارهم فقد عرفوا الرقابة اإلدارية من منظور أنساني ومن بينهم من رواد أتفكر  أما

. الذي عرفها بأنها "قدرة املدير على التأثير في سلوك األفراد في تنظيم  Terry Gالسلوكي الحديث "تيري جورج" 

 ؛ثير النتائج املستهدفة"معين بحيث يحقق هذا التأ

لعرب الدكتور محمد ماهر عليش الذي عرف الوظيفة الرقابية بأنها "العملية التي ومن كتاب اإلدارة ا

تسعى إلى التأكد من أن األهداف املحددة والسياسات املرسومة والخطط والتعليمات املوجهة أنها تنفذ بدقة 

 ؛إليه"ما تتوقعه اإلدارة وتصبوا  وعناية، كما تعني الرقابة من أن النتائج املحققة تطابق تماما

ويقدم الدكتور صالح شنواني تعريفا أكثر تحديدا، فهو يقول أن "الرقابة وظيفة إدارية تعمل على قياس 

 وتصحيح أعمال املساعدين واملرؤوسين بغرض التأكد من أن األهداف والخطط املرسومة قد حقق ونفذت".

عض إال أنها تؤدي إلى مضمون واحد وهناك تعريفات أخرى كثيرة، إال أنها وان اختلفت قليال عن بعضها الب

ومفهوم متكامل ملصطلح الرقابة اإلدارية. فمن خالل التعريفات السابقة الذكر نجد أن علماء اإلدارة اجمعوا على 

 1التعميمات التالية :

إن الرقابة اإلدارية تهتم بقياس األداء ومقارنته بتلك املعايير التي تم تحديدها للخطة، ثم تصحيح  .1

 افات السلبية وتدعيم االنحرافات االيجابية عن تلك املعايير.االنحر 

إن الرقابة ليست وظيفة مستقلة ومنفصلة عن الوظائف اإلدارية األخرى وإنها هي وظيفة تكتمل  .2

 بها العملية اإلدارية من بدايتها حتى نهايتها.

 رقابة بدونهما.إن وضع الخطة وتحديد أهدافها شرطان أساسيات ال يمكن للمدير أن يقوم بال .3

 إن الرقابة في الشركات وظيفة إدارية ضرورية لكل مستوى من املستويات اإلدارية في التنظيم. .4

أن الرقابة واجبة وضرورية لجميع األنشطة في املؤسسة للتأكد التام من أن العمل يسير بدقة نحو  .5

 تحقيق تلك األهداف.

نعرف الرقابة اإلدارية بأنها " العملية التي تتم من خاللها مقارنة املعايير باألداء الفعلي  نستطيع أنو 

 لتصحيحها.والكشف عن االنحرافات وأسبابها واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
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 أنواع الرقابة اإلدارية:

هناك العديد من أنواع الرقابة اإلدارية، ويمكننا التعرف عليها حسب املعيار املستخدم في تصنيفها، مثال 

حسب معيار الزمن، الكمية، النوعية، التكلفة والشمولية، وسوف نستعرض بعض هذه األنواع باستخدام 

 1املعايير السالفة الذكر وهي على أية حال معايير شائعة ومعروفة :

 (Timeliness Control)بة من حيث توقيت حدوثها: الرقا

 على أساس هذه املعيار الزمني يمكن الرقابة إلى ثالثة أنواع :

 . الرقابة الوقائية :1

يعمل هذا النوع من الرقابة على أساس التنبؤ أو توقع الخطأ واكتشافه قبل حدوثه، يأخذ هذا النوع من 

الرقابة بالحسبان ضرورة االستعداد ملواجهة أو الحيلولة دون حدوثه. وفي املمارسة العملية يعني أن على املدير أن 

ه بل يتوجب عليه أن يسعى بنفسه إليه ويحاول كشف ال ينتظر حتى تأتيه املعلومات عن وقوع الخطأ أو االنحراف،

 قبل حدوثه، أي عليه أن يوجه ويشرف ويتابع سير العمل بصورة مستمرة.

 . الرقابة املتزامنة :2

يقصد بهذا النوع مراقبة سير العمل أوال بأول، أي منذ بدايته وحتى نهايته، فنقيس األداء الحالي ونقوم 

وعة الكتشاف االنحراف أو الخطأ وقوعه والعمل على تصحيحه فورا ملنع استفحال بمقارنته مع املعايير املوض

 أثره الضار ولوقف تفاقم حجم الخسارة.

ال تتوقف الرقابة بمجرد انجاز العمل حيث يقارن هذا االنجاز الفعلي العام مع املعايير املوضوعة سلفا 

 بالغ عنها فورا لعالجها ومنع تكرار حدوثها في املستقبل في الخطة والغرض من هذا اإلجراء هو رصد االنحرافات واإل 

 الرقابة من حيث مستويات ها اإلدارية :

 تصنف الرقابة وفق هذا املعيار ضمن ثالثة أنواع وهي :

 . الرقابة على مستوى الفرد :1

العمل  تهم فييسعى هذا النوع من الرقابة اإلدارية إلى تقييم أداء األفراد العاملين ومعرفة مستوى كفاء

 وسلوكهم وذلك بمقارنة أدائهم مع املعايير الخاصة بذلك .

 . الرقابة على مستوى الوحدة اإلدارية :2

يهدف هذا النوع إلى قياس وتقييم االنجاز الفعلي إلدارة واحدة أو قسم من أقسامها ملعرفة مدى كفاءة 

 أدائها ملهامها وتحقيق األهداف املطلوبة منها 
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 على مستوى الشركة ككل : . الرقابة3

وهو املستوى الثالث للرقابة في املؤسسات والشركات والغرض منه تقييم األداء الكلي فيها، ومعرفة مدى 

في تحقيق األهداف العامة التي تعمل من اجل تحقيقها، مثل نسب الربحية التي تم تحقيقها في نهاية السنة،  كفائتها

 وحصة املؤسسة في السوق التجاري وقدرتها التنافسية ... الخ .

 الرقابة من حيث مصدرها:

 يمكن تصنيف الرقابة وفق هذا املعيار إلى رقابة داخلية وأخرى خارجية:

 . الرقابة الداخلية :1

وهي الرقابة التي تتم داخل املؤسسة وعلى كافة املستويات اإلدارية، واألفراد العاملين فيها على اختالف 

وظائفهم، ومواقعهم في التنظيم سواء كانوا مدراء أو رؤساء أقسام وفي بعض الشركات الكبيرة واملتوسطة الحجم 

 .هناك وحدة إدارية متخصصة بهذا العمل 

 . رقابة خارجية :2

وهي الرقابة التي تتم من خارج املؤسسة وتقوم بها أجهزة رقابية متخصصة، وتكون تبعيتها في الغالب 

للدولة، مثال ديون الخدمة املدنية يراقب عملية التوظيف وتحديد الدرجات الوظيفة والترقيات وإنهاء الخدمة .... 

لتجارية، ديوان املحاسبة يراقب أعمال الوزارات من حيث أوجه صرف الخ، البنك املركزي يراقب أعمال البنوك ا

 األموال وتحصيلها، وكذلك ديوان الرقابة والتفتيش .... الخ .

 الرقابة من حيث نوعية االنحراف :

 تصنف الرقابة وفق املعيار إلى نوعين، رقابة ايجابية ورقابة سلبية:

 . الرقابة االيجابية :1

الرقابة تحديد االنحرافات االيجابية ملعرفة أسبابها وتدعيمها ومن ثم االستفادة منها يقصد بهذا أنوع من 

 بشكل أكثر في املستقبل.

 . الرقابة السلبية :2

ويقصد بها الكشف عن األخطاء واالنحرافات السلبية وتحديد ومعرفة أسبابها ومسبباتها والعمل على 

 ا في املستقبل.تصحيحها واتخاذ اإلجراءات ملنع تكرار حدوثه

 الرقابة من حيث تنظيمها:

 تصنف الرقابة طبقا لهذا املعيار إلى ثالثة أنواع :
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 . رقابة مفاجئة :1

وهو ذلك النوع من الرقابة اإلدارية الذي يتم بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار من اجل مراقبة العمل 

 املباشر.وضبطه دون اتخاذ ترتيبات مسبقة من املدير أو الرئيس 

 . الرقابة الدورية :2

وهي التي تنفذ كل فترة زمنية، أي حسب جدول زمني منتظم، حيث يتم تحديدها يوميا أو أكثر كل أسبوع، 

 أو كل شهر، وقد يوضع الجدول الزمني على أساس ربع أو نصف سنوي. 

 . الرقابة املستمرة 3

 ألداء العمل.وتتم عن طريق املتابعة واإلشراف والتقييم املستمر 

 مجاالت استخدام الرقابة:

تعتبر الرقابة اإلدارية إجراءا ضروريا لنجاح أي نشاط تقوم به الشركة، للتأكد من أن تنفيذه يتم حسب 

ما هو مخطط له أن يكون، طبقا ملا هو مطلوب، لذلك يمكننا القول أنها عملية مالزمة لكافة النشاطات التي نقوم 

 1م في املجاالت التالية :بها، فهي تحديدا تستخد

 . في مجال اإلنتاج :1

تستخدم الرقابة في هذا املجال للتأكد من كمية اإلنتاج وجودتها، وعدم وجود هدر في املواد واملستلزمات 

 األخرى في عملية اإلنتاج.

 . في مجال الشراء:2

مية ت املطلوبة وبالكوتستخدم للتأكد من سالمة وجودة املشتريات، والتأكد من مطابقتها للمواصفا

املحددة، ومن ثم التأكد أيضا من كوصولها في الوقت املحدد واملتفق عليه في عقد الشراء، وما إذا كانت العالقة 

 مع املردين جيدة.

 . في مجال التخزين :3

ة ر وهو من املجاالت الرئيسة التي تستخدم فيها الرقابة على حركة املخزون من حيث الكمية الواردة والصاد

 والرصيد املتبقي ومخزون األمان، كما تعمل الرقابة لحماية املخزون من أخطاء التلف وغيرها من األخطاء األخرى.

 . في مجال األموال:4

وتدعى بالرقابة املالية التي تعمل على مراقبة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية من صندوق الشركة 

 .ومعرفة مدى كفاءة استخدام األموال 
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 . في مجال السلوك والتصرف :5

أن املقصود من استخدام الرقابة في هذا املجال هو مراقبة سلوك األفراد داخل الشركة وفي كل إدارة أو 

قسم من أقسامها، وقياس مدى التزامهم بتطبيق القواعد واللوائح وكذلك قياس مستوى الروح املعنوية في 

 صفوف األفراد .

 . في مجال التسويق :6

من بين االستخدامات الهامة للرقابة اإلدارية في هذه املجال التأكد من أن مستوى الطلب على منتجات 

الشركة من قبل املستهلكين هو كما يجب أن يكون وكما هو مقدر له في خطة املبيعات املوضوعة مسبقا، ويدخل 

راقبة مدى رضا املستهلك عن هذه ضمن هذا املجال التأكد من أن الحمالت اإلعالنية تحقق هدفها، وكذلك م

 املنتجات.

 استخدام نتائج العملية الرقابية :

استعرضنا باختصار مختلف أنواع الرقابة واستخداماتها في املجاالت الرئيسية، والحظنا كيف أن 

صل حتصنيفها يعتمد على معايير معينة، كما أنها تستخدم في جميع نشاطات املؤسسة، وعليه فان النتائج التي ن

 1عليها بعد كل عملية رقابية يمكن االستفادة منها في مجاالت أخرى متعددة وهي:

 في تعديل الخطط وتطويرها. (Feed back)تستخدم نتائج العملية الرقابية كتغذية عكسية  .1

 تستخدم في الحكم على أداء األفراد عند مكافأتهم أو عقابهم في حاالت االنحراف السلبي وااليجابي. .2

 في تحديد الرواتب واألجور بحسب خبرتهم األفراد وكفاءتهم.تساعد  .3

 املساعدة في تحديد قدرة إدارة الشركة على إدارة األموال ومدى نجاح سياستها في تحقيق أهدافها. .4

التأكد من أن االنجاز يتم بالضبط طبقا للمواصفات واملقاييس املحددة للسلعة ولجودتها وحسب  .5

 الزمن املخصص النجازها.

 ونات نظام الرقابة وعوامل نجاحه:مك

 2يتكون نظام الرقابة من أجزاء وعناصر أساسية هي :

 . الهدف :1

 يستخدم الهدف أو األهداف في الخطة كأدوات لقياس وتقييم األداء مع ما هو مخطط ومرسوم له.

 . املعيار :2

موعة أفراد أو من املؤسسة ككل هو كمية أو نوعية )أو االثنين معا( العمل املطلوب انجازه من فرد أو مج

في زمن معين وتكلفة محسوبة، ويعتبر املعيار بالنسبة للرقابة األداة الحيوية لها، فهو يوضح ما هو املطلوب انجازه، 
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وفي ذات الوقت يكشف عن االنحرافات عند مقارنة املعيار مع ما تم تحقيقه فعال، فاملعيار يجب أن يكون مدروسا 

ومفهوما وهناك شروطا يتوجب توفيرها في املعيار لكي يصبح مالئما للمقارنة به ومن ثم قياس عند وضعه وواضحا 

 االنجاز الفعلي وأهمها:

يجب أن يحتوي املعيار على طريقة لتقييم االنجاز الفعلي والتمييز بين درجات االنحراف االيجابي  .أ

 والسلبي حتى يكون الحكم على مستوى األداء عادال.

عيار قابال للتطبيق واالستعمال في جميع الحاالت املماثلة لنشاط معين، وال يجوز أن يكون أن يكون امل .ب

 هناك ازدواجية في تطبيق املعيار على تلك األنشطة املتماثلة.

أن يعطي املعيار املالئم ثقال كبيرا لالنحراف االيجابية وتوقيت حدوثها وأسبابها الن من شانها تدعيم  .ج

 وإدارتها ككل وتعمل على تقدنها وازدهارها.موقف املؤسسة 

 . نوع الرقابة:3

استعرضنا في مكان آخر من هذا الفصل أنواع الرقابة وذكرنا أن تصنيفها يعتمد على نوع املعيار املستخدم 

 في التصنيف، ويمكن للشركة أن تختار أكثر من نوع في آن واحد يالئم طبيعة نشاطها وأهدافها وحجمها.

 . األدوات الرقابية :4

بما أن األدوات الرقابية أنواع عديدة فان اختيار الشركة ألحدها يتوقف على طبيعة الرقابة ونوعها ومجال 

 استخدامها فكل نوع من أنواع الرقابة هناك أداة رقابية أكثر مالئمة له.

 صارف هي:ومن األدوات الرقابية الشائعة االستخدام على نطاق واسع في الشركات وامل

 .املوازنة التقديرية، التي توضح التقديرات املالية التي تحتاج إليها خطة تنفيذ املشروع 

  ،خرائط اإلنتاج وغيرها التي توضح الكميات املطلوب إنتاجها والزمن الالزم لذلك. مثل خرائط جانت

 بيرت، نقطة التعادل.

 1هي:و  الشروط الواجب توفرها في األداة الرقابية املالئمة :

 أن تكون األداة الرقابية قادرة على كشف االنحرافات في الخطط والتبليغ عنها بسرعة. .أ

 يجب أن تكون األداة الرقابية املالئمة قليلة التكلفة نسبيا. .ب

 يجب أن تكون أدوات الرقابة مرنة أي قابلة للتعديل. .ج

 يجب أن تتضمن األداة الرقابية اتخاذ إجراءات تصحيحية. .د

 

 

                                                           
 .34-33. مرجع سابق. ص  ص الرقابة اإلدارية في منظمات االعمالعلي عباس.  1 



 وظائف اإلدارة الفصل الثاني: 

113 
 

 لالتصال: . نظام جيد5

يعتبر وجود نظام حديث ومتكامل لالتصال أمرا ضروريا لنقل املعلومات واألوامر واستقبال النتائج واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة في كل الحاالت. وعليه تعتبر مهارة االتصال أداة فعالة يحتاج إليها املدير ومساعديه ومرؤوسيهم 

اقب الناجح هو الذي يصرف جزءا كبيرا من وقته وجهده في عمليات في عملية اإلشراف والتوجيه والرقابة، واملر 

االتصال مع مرؤوسيه في سبيل تحقيق التفاعل املستمر بينه وبينهم، فسرعة اإلبالغ عن األحداث واتخاذ 

  زاء الشركة وأفرادها بعضهم ببعضاإلجراءات التصحيحية تكون صعبة للغاية بدون نظام جيد وحديث يربط أج

 لرقابة وفوائدها:أهداف ا

سنؤكد في أكثر من مكان في هذا الكتاب على أهمية الوظيفة الرقابية بالنسبة لكل مؤسسة صغيرة كانت 

آو كبيرة، فلو تصورنا وضع األنشطة واألفراد فيها بدون رقابة عنهم، فسنجد أنها معرضة لألخطار ألنها لن تستطيع 

والتصفية أكثر من احتماالت نموها وازدهارها. لهذه األسباب  تحقيق أهدافها مما يعرضها الحتماالت الخسارة

تعتبر الرقابة وظيفة إدارية ذات فائدة كبيرة ألنها تضبط األمور وتدفع بها نحو التوازن وتحقيق أهدافها بسهولة 

ي ف وبتكلفة مناسبة. وسوف نستعرض فيما ياي وعلى سبيل املثال وليس الحصر فوائد وأهداف الرقابة اإلدارية

 1املؤسسات:

 إخضاع املؤسسة للنظم واللوائح والقوانين التي تنظم عمل األفراد. .1

مراقبة ممارسات املدير ورؤساء األقسام في التوجيه واإلشراف على األفراد، وعلى الطريقة التي  .2

تتخذ فيها القرارات املتعلقة بصرف األموال ومدى التقيد باملواصفات الكمية والنوعية التي يجب 

 توفيرها في السلعة أو الخدمة التي تنتجها املؤسسة.

 التأكد من أن املوارد املادية والبشرية تستخدم بطريقة مثلى وال تهدر بدون مقابل. .3

تعمل الرقابة على رفع كفاءة األفراد واآلالت واملواد الخام وتتأكد من أنها تستخدم وفق املعايير  .4

 املحددة لها.

 املبدعين وتكافئهم. تكشف عن املدراء واألفراد .5

 تقلل من تكرار املشكالت الناتجة عن االنحرافات السلبية. .6

 تكشف عن مدى والء ورضا املوظفين والعمال ورؤسائهم على املؤسسة التي يعملون فيها. .7

 قيام اتصال موثق ومتين بين مختلف املستويات اإلدارية. .8

 

 

                                                           
 .34. مرجع سابق. ص  ص الرقابة اإلدارية في منظمات االعمالعلي عباس.  1 



 وظائف اإلدارة الفصل الثاني: 

114 
 

 خصائص الرقابة الجيدة:

الرقابة هي الوظيفة النهائية في سلسلة الوظائف اإلدارية، كما وأنها تعتبر الخطوة األخيرة بين مراحل العمل  

املختلفة. فهي تتضمن وضع املقاييس وقياس األداء الفعلي ثم تصحيح الفروق بينهما. ومما الشك فيه أن مدير 

على ان نظام الرقابة الجيد يجب أن تتوفر فيه  املشروع يرغب دائما في وجود نظام رقابي جيد. ويتفق الكتاب

 الخصائص التالية:

 ن يكون مالئما لظروف الحالة الراهنة.أ .1

 ان يكون اقتصاديا. .2

 أن يكون قادرا على أن ينقل الفروق بسرعة ودقة. .3

 أن ينظر إلى املستقبل ويستعين باملاض ي. .4

نظام الرقابة الجيد ال يستخدم "قاعدة أن يحدد الفروق املهمة والخطرة بغرض املعالجة السريعة. إن  .5

( في اإلدارة والتي تنص بأنه ليس على املدير معالجة الحاالت الشاذة Exception Principleاالستثناء" )

 فحسب. بل عليه أيضا أن يقوم بتحديد الفروق املهمة أو الخطرة من أجل معالجتها حاال.

 أن يكون سهل الفهم. .6

 مرتكبيها ويبين طرق معالجتها وتصويبها. أن يشير إلى األخطاء ويحدد .7

 أن يعكس الهيكل التنظيمي للمشروع. .8

 أن يكون موضعيا .9

10. .
ً
 1ان يكون مرنا
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لى نطاق البخارية ع اآلالتفي بداية القرن التاسع عشر، وكنتيجة النتشار النهضة الصناعية واستخدام 

تتجمع فيها الطاقات البشرية، وزيادة الطلب على تشغيل القوى العاملة  إنتاجيةواسع، ونشوء املصنع كوحدة 

 ألنظارا، وفي ظل هذه الظروف واملتغيرات تركزت األرباحلتحقيق املزيد من  الرأسماليين األعمال أصحابلدى 

ر في الهدك اإلنتاجيةالستخدامها كوسيلة للتغلب على املشكالت  إداريةتطوير مفاهيم وتقاليد  أهميةحول 

 .ألخرى االعنصر البشري وغيرها من املشاكل  وإدارة األفراد إنتاجيةاملوارد املادية والبشرية، ومشاكل زيادة 

خلقت  أنها إال ،وأنماطها اإلنتاج أساليبفي تطوير  أوروبافيه النهضة الصناعية في  أسهمتوبالقدر الذي 

 1ما يلي: أهمهاكثيرة وخطيرة  وإنسانيةفي املقابل مشاكل اجتماعية 

 املدن للعمل في القطاع الصناعي حيث تتركز املصانع قرب املدن الكبرى. إلى. هجرة السكان من الريف 1

 .لأفضوفرص عمل  أعلى أجور العمل في القطاع الصناعي بحثا عن  إلى. هجرة السكان من القطاع الزراعي 2

 ياجاتهااحتعائد مادي ممكن يشبع  أعلىحصول على من ال األسرةالعمل لتتمكن  إلىوالنساء  األطفال. دخول 3

 .األساسية

في تجمعات سكنية ضخمة من  أسرهمهائلة من العمال مع  أعدادنتيجة تكدس  واألمراض. انتشار الجريمة 4

 .أوروباالصفيح قرب املدن الكبرى في 

 لين وأرباب العمل.الثقة بين العامخاصة للنساء العامالت، وتدني  لألجور . تدني املستوى النسبي 5

حلها،  القدرة على أوغير كافية ملنع حدوث تلك املشكالت  آنذاكالسائدة  اإلداريةولقد كانت املفاهيم 

ن بال مشاعر كائ أو، آلةعلى انه  اإلنتاجالتقليدية مع العنصر البشري في  اإلداريةحيث تعاملت تلك املفاهيم 

مفاهيمه  أرس ىالتاسع عشر قد السائد في بداية القرن  اإلداري استغالل، وكان الفكر  أسواجانب استغالله  إلى

اليف، وتنظيم املصانع وتقليل التك اإلنتاجيةومبادئه مجموعة من املهندسين الذين ركزوا اهتمامهم على زيادة 

 إلداري اف هذا الفكر . وقد عر آخروليس شيئا العنصر البشري وضرورة معاملته كانسان  أهمية إلىدون النظر 

 ".اإلدارية"باملدرسة الكالسيكية 

وعلم االجتماع اهتماما متزايدا بالتغلب على املشكالت املذكورة  اإلدارةالباحثون في مجال  أولى األسبابلهذه 

جعلت املفكرين والباحثين يركزون  أخرى  إداريةظهور عدة مدارس فكرية  إلىهذه الجهود  وأدتوحلها، 

، وسوف نستعرض آلةمجرد قطعة في  أو اإلنتاجاهتمامهم على العامل كانسان وليس كعنصر بين عناصر 

  2روادها وهي:  وأفكار وأراءبعضا من هذه املدارس  بإيجاز
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 :اإلدارةفي  على ثالث نظرياتوتشمل  : املدرسة الكالسيكية:أوال

 العلمية. اإلدارةنظرية  -1

 نظرية التقسيمات االدارية  -2

 نظرية البيروقراطية. - 3

 ثانيا: املدرسة السلوكية.

 .اإلنسانيةنظرية العالقات  -1

 (.X, Yنظرية ماك جريجور ) -2

 وهي: اإلدارةثالثا: املدارس الحديثة في 

 )املدرسة الكمية(. اإلدارةمدرسة علم  -أ

 مدرسة النظم: -ب

 نظرية النظام. -

 النظرية الظرفية. -

 .باألهداف اإلدارة أسلوب -ج

 اليابانية. اإلدارة -د

حد  لىإومن املهم للطالب التعرف على هذه املدارس اإلدارية باعتبارها اتجاهات فكرية إدارية ساهمت 

 كبير في تطوير علم اإلدارة في كافة مجاالت استخدامه، لذلك سوف نوضحها بإيجاز على النحو اآلتي: 

I.  املدر( :سة الكالسيكيةThe Classical School) 

يمكن تعريف مصطلح "املدرسة الفكرية" بأنه تعبير عن أفكار مجموعة من املفكرين الذين أسفرت 

أعمالهم عن االتفاق على اتجاه فلسفي في حقل من الحقول العلمية واملعرفية كعلم اإلدارة أو غيره، وبهذا املعنى 

ية ة اإلدارة العلمية والثانية نظر األولى نظري ثالث نظرياتفان املدرسة الكالسيكية اإلدارية تشتمل على 

 1والثالثة نظرية التقسيمات االدارية؛ البيروقراطية اإلدارية

 ( Scientific Managementنظرية اإلدارة العلمية: ) -1

في  آللةاالتنفيذية، فاستخدام  اإلدارةفي مستوى  اإلنتاجيةركزت هذه النظرية دراستها على رفع الكفاءة 

كان البد ، فاإلنتاج، وحجم وجودة اإلداريةظهور مشاكل تتعلق بنقص املهارات وتدني الكفاءة  إلى أدى اإلنتاج

 نأجديدة للتغلب على مثل هذه املشكالت، فقد ثبت من خالل الخبرة العملية املجردة  أساليبمن البحث عن 

                                                           
 لمزيد من المعلومات حول مدارس التسيير التقليدية ، انظر: 1 

-  Yves-Frédéric Livian.  « ORGANISATION THEORIES ET PRATIQUES ». Paris ; Dunod ; 2005.pp 27-48. 
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رقابة ظيم والتوجيه والغير علمية، فعمليات مثل التخطيط والتن بأساليبال يمكن ممارسته  اإلداري العمل 

الفرد  تاجيةإنالتركيز على  أنواملشاريع ال يمكن ممارستها بطريقة عشوائية، كما  األعمالعلى تنفيذ  اإلدارية

العامل بدون تقسيم العمل والتخصص فيه يصعب تنميتها بدون التدريب املستمر واستعداد الفرد للتعلم، 

ع، املشرو  أعمالصاحب العمل ال يستطيع وحده القيام بكافة  أواملدير  أن أكدتضخامة املشروعات  أنكما 

، واملالية اإلداريةو املشروع مثل املتطلبات الهندسية،  إدارة متطلباتبكافة  اإلملامليس بمقدوره  بالتأكيد ألنه

 Production) اإلنتاجيةواملحاسبية والبشرية...الخ. وضمن هذه الشروط وظروف العمل الالزمة لرفع الكفاءة 

Effeciency)  1العلمية على تحقيق الهدفين الرئيسين التاليين: اإلدارةركزت نظرية  واآلالت لألفراد 

 في هذه املوارد لتقليل التكاليف. واإلسرافللموارد املادية للمشروع والحد من الهدر  األمثل. االستغالل 1

بأقل تكلفة إنتاجيته و  الفنية لزيادة ساليبواأل للعنصر البشري باستخدام كافة السبل  األمثل. االستغالل 2

  ؛وزمن ممكن

، مالاألعالعلمية ركزت على النواحي الداخلية ملنشأة  اإلدارةمبادئ نظرية  أنمن خالل ما سبق نالحظ 

العاملين  اداألفر بقرارات  إال تتأثربيئة العمل الداخلية ال  أن أياعتبرت نظام املنشأة نظاما مغلقا، وهي بذلك 

ل مثل تلك املتغيرات التي تحص أخرى في التنظيم. وليس بعوامل خارجية  اإلداري مركزهم  أومهما كان عملهم 

املصالح ذات  بأصحا إلى أوالبيئة الخارجية  إلىالسياسات الحكومية املتغيرة. فالنظرية لم تتطرق  أوفي السوق 

لتفاعل ا أهميةحد كبير  إلى أهملتجامعات...الخ. وهي بذلك العالقة مثل املساهمين، واملوردين والحكومة، وال

 والتنسيق بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، مما يشكل نقصا فنيا كبيرا في بنية هذه النظرية.

II. :رواد اإلدارة الكالسيكية 

 (:Frederick Taylorفريدريك تايلور )

فريدريك  نأفي بداية القرن التاسع عشر  اإلدارةالتي تناولت بالدراسة علم  اإلداريةورد في معظم املراجع 

لحقبة السائد خالل تلك ا اإلداري للفكر  أساساالعلمية، واعتبرت هذه النظرية  اإلدارةتايلور هو مؤسس نظرية 

نع الصلب ي مصاالكالسيكية، وكان تايلور يعمل مهندسا ف اإلداريةالتاريخية والذي عرف فيما بعد باملدرسة 

في كتابه  إلنتاجا، وقد وثق تايلور خبرته في مجال األمريكيةوالحديد التابعة لشركة بيت لحم في الواليات املتحدة 

ناسبة وحاول وضع الحلول امل املشكالت التي واجهته خالل عمله، إلى أشارالعلمية" وفيه  اإلدارةالشهير "مبادئ 

أسلوب العامل في تنفيذ العمل بالشكل التقليدي الذي نشاهده يسبب هدر  لها، ومن مبادئه اإلدارية أوضح أن

الكثير من الوقت والجهد واملواد، وقال أن هذا األسلوب وغيره ناتج عن سوء اإلدارة والتوجيه وعدم وجود 

 2معايير تحدد أداء الفرد، ولحل تلك املشاكل اقترح تايلور ما يلي:
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 لين وتحديد كفاءة كل منهم.. وضع معايير لقياس أداء العام1

 . تقسيم العمل بين األفراد العاملين والتخصص في أجزائه.2

 . التخلص من الحركات والجهد واألنشطة غير الضرورية التي يقوم بها العامل.3

 . جعل التدريب من املهام الرئيسية لإلدارة.4

قة يمكن إلى اقصر طريالزمن للتوصل ومن بين التجارب التي قام بها تايلور ضمن دراساته حول الحركة و 

 نأللعامل استخدامها النجاز عمله في لقل زمن ممكن، تلك التجربة التي طبقها على احد العمال بان استطاع 

العامل واجه  أنطنا فقط، غير  12,5كان يحمل  أنطنا من الحديد بعد  47,5عربات القطار ما مقداره  إلىيرفع 

 آلالتاالعمل. وبصفته مهندسا اهتم بصيانة  إلىفي اليوم التالي صعوبات صحية حالت دون تمكنه من الذهاب 

معيار الكفاءة واستعداد العامل لتطوير  أساسالتحسينات عليها، كما اهتم باختيار العمال على  وإدخال

 نفسه.

ول موضوعي الحركة والزمن باعتبارهما من وجهة وفي مجال التطبيق قام تايلور بعدد من الدراسات ح

نظره أهم ركيزتين في زيادة إنتاجية العامل، وكان هدف تايلور من ذلك وضع أزمنة معيارية لكل جزء من أجزاء 

العمل املتكامل، واعتبر أن كل جزء يتكون من مجموعة من الحركات املتتالية التي تشكل في مجموعها الوقت 

 شاط مثل انجاز وحدة سلعية أو جزء منها حسب طبيعة تركيبتها.الكلي النجاز الن

وفي موضوع التعويضات ركز تايلور على الحوافز املادية، وفي هذا املجال وضع نظاما لألجور يقوم على 

أساس عدد القطع املنتجة خالل فترة زمنية محددة، وباجر محدد لكل قطعة، فإذا زاد عدد القطع التي ينتجها 

 1الل نفس الفترة يتم رفع أجرة جميع القطع التي أنتجها.العامل خ

 مثال:

 دينار 60ساعات عمل( باجر  8قطع خالل وقت العمل اليومي ) 10إذا كان املطلوب من العامل إنتاج 

 لكل قطعة فان األجر الذي يتقاضاه في نهاية يوم العمل هو:

 دنانير. 600= دينار 60× قطع 10

بزيادة قطعتين خالل نفس العمل اليومي فانه يتقاض ى زيادة في اجر القطعة  أيقطعة  12 أنجز إذا أما

 :دينار 70مثال 

  دينار 840= دينار 70× قطع 12
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 نتاجيةاإل الحافز املادي كبير ففي الوقت الذي ينتج فيه العامل قطعتين زيادة عن مستوى  أننالحظ 

 أربابتايلور للحوافز انتقادات كبيرة من جانب وهو حافز كبير، لقد واجه نظام  دينار 240يتقاض ى زيادة 

 التالية: لألسبابالعمل والعمال 

زادت إصابات العمل والحوادث الناتجة عن شدة املنافسة بين العمال مما أدى إلى تحمل الشركات تكاليف  -1

 إضافية.

زادت أعطال اآلالت بصورة ملحوظة مما أدى إلى زيادة أوقات توقفها نتيجة أعمال الصيانة املتكررة بسبب  -2

 تفوق قدرتها على التحمل مما أدى إلى زيادة التكاليف. ًاعباءأتحميل اآلالت من جانب العمال 

رضية، وأوقات الصيانة مما رفع الزيادة في وقت العمل املهدور نتيجة ارتفاع معدالت الغياب واإلجازات امل -3

 من كلفة التشغيل.

عدم رض ى العمال وظهر ذلك من خالل تكرار  إلى أدىالذي وضعه تايلور  واألجور  إن نظام الحوافز

شر ونحتاج من الب أننافي اعتباره  يأخذتايلور ينظر للفرد العامل وكان هالة ال  أنعن العمل قائلين  اإلضرابات

 واالجتماعية. اإلنسانيةالرعاية  إلى

 أنب املنطقي ملا يج األساسالعلمية للمدراء واعتبرها  اإلدارةتايلور انه اقترح مهام وواجبات  أعمالومن 

 ، وهذه الواجبات هي:اإلداريةيكون عليه عمل املديرين في مختلف مراكزهم 

ريبهم عليها ا بطريقة كتابية وليس شفهية وتدالعاملين باملهام والواجبات املطلوب منهم القيام به األفراد. تزويد 1

 مواقع عملهم. إلى إرسالهمحتى يمكنهم أدائها قبل 

. استخدام الطرق العلمية في حل املشاكل واالبتعاد عن الطرق القديمة وغير العلمية القائمة على الخبرة 2

 املجردة.

قوم بها التنفيذية التي ي األعمالبة( وبين )التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقا اإلداري . الفصل بين العمل 3

 العمال.

 والعاملين. اإلدارة. يجب توزيع املنافع وعوائد العمل بين 4

ثمانية  إلى داري اإل وفي مجال التنظيم قام تايلور بتصميم هيكل تنظيمي للمنشأة حيث قسم تايلور العمل 

جعل تايلور هؤالء املدراء مسؤولين عن العمال وطبقا لهذا التنظيم ، وعين على كل منها مدير مسؤول، أقسام

 ألفكارا، وتعتبر هذه األوامركل عامل يرتبط تنظيميا بثمانية مدراء ويتلقى منهم  أنبصورة مباشرة بحيث 

 أيفعمل في وقت واحد من اثنين من املدراء  ألمري لتايلور، فلو تعرض العامل  اإلداري قصورا واضحا في الفكر 
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هذا التنظيم الكثير من املشاكل والنزاعات، مما شكل فشال  أثارمن املدراء يستجيب له هذا العامل، لقد 

 1تايلور في هذا املجال. ألفكارواضحا 

 ولم يكن لديه حتى خلفية اجتماعية، اإلدارةن تايلور كان مهندسا، لم يدرس علم إتلخيصا ملا سبق، ف

جاحا ملفتا مثل موضوع الحركة والزمن نت ذات العالقة بتخصصه حقق يجتهد ففي املوضوعا أنحاول  وإنما

العنصر البشري  أهمل، مثال أخرى ولكنه فشل في موضوعات  .اآلالت، وتصميم اإلنتاجيةوعالقتها بزيادة 

 ملوأه، وركز على الحافز املادي إليهاقتيد  إذا إالال يحب العمل  أناني بأنه اإلنسان، ووصف آلةواعتبره 

مي ولم يوفق في وضع هيكل تنظي، واألجور الحافز املعنوي، كما الحظنا انه لم يوفق في وضع نظام للحوافز 

 للمنشأة.

 ساساأبعضا من زمالئه املهندسين رأوا فيها  أن إال اإلداري وعلى الرغم من هذه السلبيات في فكر تايلور 

 نري جانت، وفرانك جلبرت، وغيرهم...مناسبا للتطوير وللمزيد من الدراسة، مثل هنري فايول، وه

   (Henry Fayol 1925-1841هنري فايول )

، أفكارهعض بب وتأثر األمريكيةهنري فايول مهندس فرنس ي عاصر فريدريك تايلور في الواليات املتحدة 

تعمل في استخراج الفحم الحجري وبيعه. وكتب عنه انه كان مديرا وكان فايول يعمل مديرا لشركة مناجم 

ا والوسطى العلي اإلدارةاهتمامات فايول انصبت على النواحي التنظيمية في مستويات  أنناجحا لشركته، غير 

التنفيذية في ورش العمل كما فعل تايلور. وقد تعلم هنري فايول  اإلدارةوالعالقة بين املدراء وليس على مستوى 

 األبباكبر للعنصر البشري، مما اكسبه سمعة طيبة في نظر الكثيرين ووصفوه  أهمية فأعطىتايلور  أخطاءمن 

 يما بعدالعامة والتي شكلت ف واألسسمساهمته الواسعة في وضع املبادئ  إلىالحديثة بالنظر  لإلدارةالحقيقي 

 .األخرى جنب مع العلوم  إلىعلما مستقال جنبا  اإلدارةالقوي لجعل علم  األساس

ه الصناعية والعامة" شرح في اإلدارةفي كتابه الشهير " اإلداريةوقد وثق هنري فايول خبرته وتجاربه 

 ويوجه بها العمال واملوظفين. األعمالوالطرق التي تدار بها  اإلداريةمفهومه للعملية 

 2رئيسية هي: أنشطة إلىالرئيسية التي تقوم بها املنشأة  األعمالفقد قسم فايول 

 . النشاط التجاري )البيع والشراء(.1

 )التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة(. اإلداري . النشاط 2

 (.واألرباح. النشاط املحاسبي )امليزانيات، وحساب التكاليف 3

 على االستثمار(. إلنفاقها األموال. النشاط املالي )تدبير 4

 والعمل من مختلف املخاطر(. األفراد. الضمان االجتماعي والتامين )حماية 5
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كما حدد فايول في كتابه مواصفات املدير الناجح وقال يجب على املدير ان يكون على معرفة تامة 

 ألخالقاعمل. وان يكون من ذوي بالعاملين لديه. وان يمتلك القدرة على التخلص من العمال غير القادرين على ال

ملين والعا األفرادالعمل، واالستفادة من قدرات  بأنظمةوحسن السلوك، وان يكون قدوة لغيره، وعلى معرفة 

قدراتهم الفكرية والعملية، وان يكون قادرا على إعادة تنظيم املنشأة وتطوير يعطيهم الفرص لتنمية لديه و 

 العمل، وتعديل ما يجب تعديله.

 ية املبادئ اإلدارية: )هنري فايول( نظر 

وضع  لىإ اإلداريةومن خالل مطالعاته للعملية  اإلداريةتوصل فايول من خالل خبرته وممارسته للعملية 

 داريةاإل القدرات  إنمن وجهة نظره، وقال  األهمعشر مبدأ وهي  أربعةوحدد فيها  اإلداريةنظريته في املبادئ 

نظريته مرنة  أن إلىللفرد يمكن دراستها في قاعة الدرس ثم صقلها وتنميتها في املصنع، ولفت فايول االنتباه 

 ألربعةابطبيعتها مما يجعل من املمكن استخدامها في كافة الظروف واملواقف التي تمر بها املنشأة، واملبادئ 

 1عشر لفايول هي كما يلي:

  (Division of Labourائه:   )تقسيم العمل والتخصص في أجز  -1

 جزاءأوالجماعات والتخصص الفردي في كل جزء من  األفرادتقسيم العمل على  اإلداري ويقصد بهذا املبدأ 

 والفني. اإلداري ، ويشمل التقسيم كل من العمل لألفراد اإلنتاجيةرفع الكفاءة  إلى، مما يؤدي العمل

السلطة هي الحق في إصدار األوامر والتعليمات   (Authority & Responsibilityالسلطة واملسؤولية: ) -2

واملذكرات والقرارات وإلزام املرؤوسين بتنفيذها، أما املسؤولية فهي مرتبطة ونابعة من السلطة، وتعني 

 محاسبة املقصرين واملهملين لعملهم ومكافأة املهتمين واملنتجين...الخ.

ددة فهي محوالقوانين املعمول بها،  لألنظمةالعاملين  األفراد( ويقصد بذلك احترام Regulationالنظام: ) -3

 ، ويتم فرض عقوبات على من يخالف هذه القوانين االنضباطية.والرؤساءلسلوك املرؤوسين 

والتعليمات من غير املباشر  األوامرال يتلقى املرؤوس  أن( ويعني ذلك Unity of Command: )األمروحدة  -4

. وهنا نالحظ االختالف بين فكر تايلور الذي سمح بان يتلقى املرؤوس األوامر إصدارواالزدواجية في  لإلرباكمنعا 

 لكل مرؤوس من األوامر إصدارمن رئيس، في حين رفض فايول هذا املبدأ وحدد  أكثرمن  واألوامرالتعليمات 

 الرئيس املباشر فقط.

ث حي اإلداريةهذا املبدأ يطبق على الوحدات  أن أيتتعلق بالتنظيم   (Unity of Directionوحدة التوجيه: ) -5

 لخطة واحدة ورئيس واحد. إداريةتخضع كل وحدة 
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 Subordination of Individual Interest to Generalخضوع املصلحة الشخصية للمصلحة العامة: ) -6

Interest وأتعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة  فإذاللمصلحة العامة،  األولوية( ويقصد بذلك وضع 

 باملصلحة العامة للجماعة واملنشأة. األخذاملنشأة فالبد من 

يحصل العامل على اجر عادل  أن( يجب Remoneration and Compensationاملكافأة والتعويض: ) -7

مهم للغاية لكي يتحقق الرضا للعامل  أمريتناسب مع قدراته ومؤهالته ومستويات املعيشة السائدة، وهو 

 بالنوع والكم املطلوبين. إنتاجيتهويشكل حافزا قويا لزيادة 

بالقرار النهائي وتفويض   يحتفظ املدير أنهو  املبدأفايول بخصوص هذا  رأي إن (Centralizationاملركزية: ) -8

ن لتساعدهم على تنفيذ ما يطلب منهم ماملرؤوسين بالقدر الذي يتناسب مع مهامهم وواجباتهم و  إلىالسلطة 

 .مهام استثنائية

 .األعمالنفيذ في ت اإلداريةتدرج السلطة: يقصد فايول بهذا املبدأ احترام التسلسل التنظيمي واملستويات  -9

العاملين،  رادولألف...الخ( واآلالت األدوات) لألشياءوضع ترتيب مالئم على ضرورة الترتيب: يؤكد هنري فايول  -10

سهل معروفة وثابتة حتى ي أماكنفي  واآلالتواملواد  األجهزة: ترتيب مادي يشمل وضع األول فالترتيب نوعان، 

يكون لكل موظف مكان ثابت ومعروف لزمالئه في  أناالستدالل عليها فورا، الثاني: ترتيب اجتماعي ويشمل 

 العمل.

يكسبوا والء املرؤوسين، وعدم  أنومشرفي العمل  اإلداريين والرؤساءعلى املدراء  أي( Equityاملساواة: ) -11

 ، فاملساواة في املعاملة تعتبر شرطا لتحقيق الرضا عندهم.عند التعامل معهم والرؤساءتحيز املديرين 

وي ذ األفرادعلى املنشأة املحافظة على  أنويقصد فايول بهذا املبدأ   (Staff Stabiiltyاالستقرار في العمل: ) -12

 العالية وتوفير االستقرار الوظيفي لهم. اإلنتاجية

يشجع مرؤوسيه على التفكير االيجابي وتقديم املبادرات واالقتراحات  أنعلى املدير  إن( Initiativeاملبادرة: ) -13

مع  كارفواأل تساهم في تطوير العمل وحل املشكالت، وان على املدراء مناقشة هذه املبادرات  أنالتي يمكن 

 املرؤوسين.

، مرؤسائه، وتعاون العاملين مع أنفسهمالتعاون بين العاملين  إلىدعا فايول   (Co-Operationالتعاون: ) -14

 العمل الجماعي وتنمية روح الفريق ففي التعاون قوة للتنظيم واملنظمة. إلىكما دعا 

 ( Henry Gannt 1919-1861هنري جانت )

بيت لحم، وكان زميال لتايلور في العمل لفترة، كان وشركة  Medvileعمل هنري جانت في شركة ميدفيل 

ي املصانع ف اإلنتاجيةالتي يمكن من خاللها زيادة الكفاءة  واألسلوبعلى الطريقة  أساسااهتمام جانت ينصب 
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عه في نظرته انه اختلف م إال اإلدارية اراألفكوالورش الصغيرة، وفي عالقته بتايلور فقد اتفق معه في العديد من 

 1عطفا على العمال وتفهما ملطالبهم ومشاعرهم. أكثرجانت كان  أنللعمال، وثبت فيما بعد  اإلنسانيةغير 

(  Task and Bonus) العنصر البشري قدم فكرة "املهمة والعالوة"  أهميةاملتقدمة حول  ألفكارهونتيجة 

وافز وح أجور نظام جانت في احتساب  أماوالحوافز،  األجور وقد عارض جانت فيها طريقة تايلور في احتساب 

حساب الوقت الالزم النجاز العمل  أنعلى فكرته "املهمة والعالوة" والتي اعتبرت  أساساالعمال فقد قامت 

 ول أطريقة، وكان جانت هو  بأحسنل انجاز العم أساسظروف العمل املعيارية، وعلى  أساسيتم على  أنيجب 

سواء تمكن من انجاز عدد الوحدات املطلوب منه  األساس ياليومي  أجرهيحصل العامل على  أنقال يجب من 

زيادة عن مستوى انجازه اليومي  إضافيةوحدات  أنجز إذا أمايقع عليه عقاب،  أنال دون  أمانجازها في اليوم 

عدد الوحدات القياسية املطلوب من العامل انجازها خالل الدوام  أن، فلو فرضنا إضافيا أجرافانه يستحق 

قرشا لكل قطعة فان  60قطع )كما هو في مثالنا السابق( وان اجر القطعة هو  10ساعات عمل( هو  8اليومي )

 وفق نظام جانت هو: األساس ي األجر

 دنانير. 60=دينار 60×قطع 10=األساس ي األجر

العامل  أنجز إذا أماال،  أمقطع  10 أنتجيومي سواء  كأجرتدفع للعامل  أنيجب  ن دينارالستيمبلغ  إن

فان  دينار 70 إضافيةعن قطعتين فادا كان اجر كل قطعة  إضافياجر قطعة في يوم العمل فانه يتقاض ى  12

 يحسب كما يلي: اإلضافي األجر

 دينار 140= دينار 70× قطعة 2

 اإلضافي األجر+ األساس ي األجر= اإلجمالي األجر

 دينار 140+ دينار 600= 

  دينار 740=  

حسب عدد القطع املنتجة  األجردفع  أرادتايلور  أنالحظ الفرق بين نظام تايلور ونظام هنري جانت، حيث 

انت ج أما، إضافيا أجراعن الوحدات القياسية املحددة فانه يدفع له  إنتاجيتهزادت  فإذاخالل يوم العمل، 

تحديد اجر يومي بغض النظر عن عدد القطع التي ينتجها  أساسفكانت فلسفته لهذا املوضوع تقوم على 

، فان العامل يتقاض ى إنتاجهاعن عدد الوحدات القياسية املطلوب  إنتاجيتهزادت  فإذا( األساس ي األجر)

 2قط.ف اإلضافية( مضروبا بعدد القطع دينار 14تعويضا اكبر للقطعة الواحدة )
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 (Gannt’s Chartsخرائط جانت )

، ابتكر ما يسمى "بخرائط جانت" وهي عبارة عن رسم اإلدارةومن مساهمات هنري جانت في تطوير علم 

بياني يتكون من محورين:املحور السيني يدل على الزمن املحدد النجاز العمل، واملحور الصادي تكتب عليه 

هدف خرائط جانت هو وضع جدولة زمنية لتنفيذ املتتالية الالزمة النجاز ذلك العمل، وهكذا فان  األنشطة

رقابة لل كأداة أيضا". لقد استخدمت هذه الخرائط اإلنتاجالعمل، وقد عرفت خرائط جانت فيما بعد "بجدولة 

الخاصة باملشروعات، وعلى تقدير حجم التكاليف واملواد والقوى العاملة الالزمة  األنشطةعلى زمن تنفيذ 

الفكري في ابتكار طريقة املراجعة والتقييم  األساسخريطة جانت شكلت  أن اإلدارةللمشروع. ويتفق كتاب 

 (. Program Evaluation Review Technique-PERTوالرقابة بيرت )

 (Frank Gilberth 1924-1868) :فرانك جلبرت 

 اإلدارةنظرية  أفكارفي دراسة وتحليل   (Lillianجنب مع زوجته ليليان ) إلىعمل فرانك جلبرت جنبا 

وقيمة  هميةأ إبرازالبحث في دراسات الحركة والزمن، ويعود الفضل لهما في  أهميةالعلمية، وقد لفت انتباههما 

ملا في ذلك من  (Time and Motion)عليها فيما بعد "بدراسات الحركة والزمن"  أطلقهذه الدراسات التي 

 ( الدقيقة.Standards)املعايير العمل واستخدام  إلجراءاتتبسيط 

 العلمية التي تمكن العامل من واألساليبالطرق  إلىتحقيقه هو التوصل  إلىوكان الهدف الذي يطمح 

 ألعمالاتكلفة. وحول هذه الدراسات واملفاهيم قسم جلبرت  وبأقلمكن انجاز اكبر كمية ممكنة في اقل زمن م

وصل  فرعية وهكذا استمر في التقسيم حتى أنشطة إلىالرئيسية  األنشطةرئيسية تتابعية، وقسم  أنشطة إلى

باسم  الحركات أواصغر حركة يمكن مشاهدة زمن بدايتها ونهايتها بالعين املجردة حيث سمى هذه الحركة  إلى

دة استبعد جلبرت الحركات الزائ أن، وبعد ألدائهايحدد لكل ثيربلج زمنا معياريا  أن". واستطاع Therblegثيربلج "

 إلنتاجيةاالعمال عليها بهدف رفع الكفاية  يحسب الزمن املعياري الالزم لكل نشاط، وقام بتدريب أناستطاع 

لحركة والزمن على العمال الذين يعملون في بناء الطوب حيث للعامل، وقد طبق جلبرت مفاهيمه هذه في ا

العامل  إنتاجيةحركة، وهكذا ازدادت  4,5 إلىحركة  18استطاع تخفيض الحركات الالزمة في بناء الطوب من 

 عن السابق. % 200بزيادة  أيطوبة في الساعة  350 إلىطوبة  120من بناء 

بناء وتصميم املصانع وورش العمل الصغيرة  إعادةل وحاول فرانك جلبرت تطبيق مفاهيمه من خال

ع من املواد الالزمة على مواق واإلمداداتبداخلها، وكذلك توزيع العمال  اإلنتاجوخطوط  اآلالتوتنظيم توزيع 

العمل للعمال...الخ. ولم يستطع جلبرت انجاز كافة دراساته حيث داهمه املوت، وحاولت زوجته استكمال 

 1. لم تنجز الكثير في هذا املجال أنها إالت الحركة والزمن وطبقت ذلك على دور مدبرة املنزل مشواره في دراسا
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 (Bureacracy: )نظرية البيروقراطية -2

الجنسية، رائدا لهذه النظرية، وكان هدفه من  األملاني( Max weber 1920-1864يعتبر ماكس ويبر )

 يةاإلدار الالزمة لتنظيم سير العمل في املنظمات  اإلداريةوضعها هو تحديد مجموعة من القواعد واملبادئ 

 إلى املؤسسات الحكومية الضخمة تحتاج أنالحكومية. وقد برر اهتمامه بهذه النظرية بالقول  واألجهزةالكبيرة 

وقد مرت  .اإلنتاجيةمع تحقيق الكفاءة  األعمالالسيطرة على تنفيذ  وإحكاميضمن الدقة في العمل  إداري نظام 

 األداءفي  بطءكالعلى تشويه سمعة ومفاهيم البيروقراطية  أثرهملفاهيم النظرية  السيئكان للتطبيق فترة 

وغيرها، ونظرية البيروقراطية كما وضعها ماكس ويبر بريئة من هذه  اإلداريةوالتعقيد في معالجة املشاكل 

قادرة على ال اإلدارية واألسسمن املبادئ مجموعة  إلىاالتهامات، فاملعنى العلمي لنظرية البيروقراطية يشير 

 ؛الحكومية األجهزةبدقة في املؤسسات الكبيرة مثل  األمور ضبط 

وتعني مكتب  Burea األول شقين  إلىكلمة يونانية التينية وتنقسم  ( Bureacracy)كلمة بيروقراطية أن

 ."حكم املكتب" أوحكم. لتشكال معا مصطلحا واحدا "سلطة املكتب"  أوفتعني سلطة،  cracyالثاني  أما

 1ملاكس ويبر: اإلداريةالتي تضمنتها نظرية البيروقراطية  اإلداريةاملبادئ واملفاهيم  ألهموفيما يلي شرح 

 . تدرج الوظائف: 1

اب وحتى قاعدته، حيث تنس اإلداري يقصد ماكس ويبر بتدرج السلطة، تسلسل السلطة من قمة الهرم 

 اإلدارةو الوسطى )املدراء(  اإلدارةمرورا بمستويات  أسفل إلىسلطة  أعلىوالتعليمات والتوجيهات من  األوامر

ومشرفي العمل(، حيث يكون لكل موظف رئيس واحد، ولكل رئيس واحد مدير،  األقسامالتنفيذية )رؤوساء 

 منه في السلطة. أعلى وهكذا فان لكل رئيس

 . تقسيم العمل والتخصص فيه:2

خبراتهم  أساسالعاملين على  األفرادعلى  األعمالتوزيع  أهميةتؤكد نظرية البيروقراطية على 

 الجسدية والذهنية، الن من شان وإمكانياتهعمل محدد يتوافق مع قدراته  بأداءوتخصصاتهم، وقيام كل فرد 

 .األعمالتوزيع  ذلك ضمان الدقة في العمل وتحقيق مبدأ الكفاية في

 :األداء. تحقيق النمطية في 3

، ئهأدالوائح وقواعد عمل رسمية مكتوبة تنظم  أساسداخل املنظمة على  األعمالويعني ذلك تنفيذ 

ف يحمي املوظف من تعس األداءتحقيق النمطية في  أن. ويقول ويبر األداءوذلك من اجل تحقيق النمطية في 

 ممارسة التسلط متى شاء على املوظفين والعمال. أورئيسه ويمنعه من التحيز في املعاملة 
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 . التدوين الكتابي:4

والقرارات التي يتم اتخاذها داخل املنظمة  األعمالعلى املنظمة االحتفاظ بسجالت توثق بها  أنيعني 

اء والسجالت املحاسبية واملالية ووثائق الشر  جانب القرارات إلىعند الحاجة، وتشمل  إليهابحيث يسهل الرجوع 

ن عملية التوثيق الدقيقة ملعلومات املنشأة حفظ حقوق أمن ش إنوكافة املعامالت مع الخارج،  األفرادووثائق 

قبال ير ما سيحدث مستواملتعاملين مع املنشأة. كما يساعدها في وضع الدراسات وحل املشكالت وتقد األفراد

 .األهدافكما تساعد في عملية التخطيط ووضع 

 . عدم التحيز:5

معنى ذلك ترجيح املصلحة العامة على املصلحة الشخصية، كما تعني تنفيذ جميع القوانين ونظم العمل 

 خدمة املتعاملين هي الهدف الذي يعمل على تحقيقه املوظف. أنبطريقة غير شخصية على اعتبار 

 املهنية: اإلدارة. 6

، وذلك دارةاإل الرئاسية بفئة من املدراء املؤهلين علميا في علم  اإلداريةالوظائف  إشغالعلى املؤسسة  إن

 من اجل ضمان سالمة القرارات التي يتخذونها.

 :لألفرادنظام خدمة  تأسيس. 7

 ويقصد به وجود نظام وظيفي ينظم حياة املوظفين ويتضمن هذا النظام ما يلي:

 الكفاءة والخبرة.  أساسعلى  لألفراداالختيار التعيين السليم  -

 وسلوكه صحيحان. أداؤهاالحتفاظ باملوظف طاملا  -

 وجود هيكل عادل للرواتب. -

 حصول املوظف على ترقية عند استحقاقها. أيالترقية،  -

 مكافأة مجزية عند نهاية خدمته. أويحصل املوظف على راتب تقاعدي  أنالتقاعد،  -

 . التدريب:8

على امللل  وللتغلب مهارات جديدة في مجال عملهم إلكسابهمجوهريا لجميع املوظفين  أمرايعتبر التدريب 

 .إلداري االتدريب يزيد من كفاءة ودقة عمل املوظف  أن كمانمطية،  أعماالالذي يصيب املوظفين الذين يؤدون 

 العمالء هدفا:. اعتبار خدمة 9

 .اإلداري املوظف  إليهيسعى  أنخدمة العمالء واملتعاملين مع املؤسسة هدفا يجب  أنوهذا يعني 

 . السرية:10

، آلناالتي لم تنجز حتى  واألعمالعن الخطط  اإلفصاحيراعي السرية في عمله، فال يجوز  أنعلى املوظف 

 .الضارة بين املتعاملين  اإلشاعاتيقول سرا يضر بسمعة املؤسسة التي يعمل بها حتى ال تتفاقم  أن أو
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III.  :تقييم املدرسة الكالسيكية 

 إلدارةاروادها ومساهمتهم في تطوير علم  على وتعرفنا ،الكالسيكية اإلداريةاستعرضنا نظريات املدرسة 

 1:النظريات وهي ذهوالحظنا وجود سمات عامة اتصفت بها ه

 لىإنظرت  أنهاوهي من ابرز السمات الواضحة في فكر معظم رواد املدرسة الكالسيكية، فنجد : اآللية -1

محسوبة بالزمن ومحددة له مسبقا مما افقده حريته فهو  آلية، فحركاته آليةالعنصر البشري العامل نظرة 

ال  انفاإلنسالحافز املعنوي،  وأهملتفز املادي ركزت على الحا أنها، كما الحظنا لألوامرشخص فقط مطيع 

 وباحترام الناس لعمله. بإنسانيته وإحساسهبكرامته،  بإحساسهكذلك  وإنمايعيش فقط باملال، 

بعوامل خارجية، فاملوظف من  تتأثراملنشأة نظام مغلق ال  أناعتبرت هذه املدرسة  املنشأة نظام مغلق: -2

يفصل بين حياته داخل املنشأة وخارجها، فعندما يكون في العمل عليه  أنعليه  اإلداريةوجهة نظر هذه املدرسة 

 ينس ى مشاكله، وبالتالي تفترض عدم وجود مؤثرات خارجية على سلوكه داخل املنظمة. أن

 إحكام املنشأة بهدف إدارةاملركزي في  األسلوبتنادي املدرسة الكالسيكية بتطبيق  السلطة والنفوذ: -3

 والتعليمات التي تصدر عن الرؤوساء. لألوامر وإخضاعهم األفراد السيطرة على

IV. ( املدرسة السلوكيةThe Behavioral School) 

ملتعلقة ا األفكاررواد املدرسة الكالسيكية وخاصة تلك  أفكارظهرت املدرسة السلوكية كردة فعل على 

العنصر البشري العامل في املنشأة، فجاءت هذه املدرسة لتعالج هذا الخلل في العالقات  إلىبالنظرة الدونية 

ي قامت الت األولىالعامل. وكانت الفكرة  اإلنسانوقيمة  أهميةوللتركيز على  األعمالداخل منظمة  اإلنسانية

 هو محور  واإلنساناة، املنظمة مكان للعمل والحياة، وان العمل هو سنة الحي أنعليها املدرسة السلوكية 

دراسة سلوك  إلىهذه املدرسة سعت  التي تتكون منها املنظمة، وعليه فإن األساسية، والوحدة اإلنتاجيةالعملية 

( املجتمع )البيئة تأثيرمعرفة  إلىالعمل، وتفسير هذا السلوك ودوافعه كما سعت  أثناءالفرد والجماعة 

 2ما يلي: أهمهاوحاجاته غير املشبعة على سلوكه. تتكون املدرسة السلوكية من مجموعة من النظريات 

 (Human Relations Theory) اإلنسانيةنظرية العالقات  -1

 (Elton Mayo 1949-1880إلتون مايو )

، وقد وضع نظريته هذه من خالل خبراته اإلنسانيةإلتون مايو هو رائد نظرية العالقات  أنمن املعروف 

في الواليات املتحدة، ونفذ مع   (Western Electric) إلكتريكفي شركة ويسترن  اإلداريةودراساته وممارسته 

                                                           
 .60-59. ص ص مرجع سابق علي عباس. 1 

 لمزيد من المعلومات حول مدرسة العالقات اإلنسانية، انظر:  2 

-  Jacques ROJOT.  « THEORIE DES ORGANISATIONS ». Paris ; Editions ESKA ;2005.pp 51-90. 
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عرفت فيما بعد بسلسلة دراسات هاوثورن الشهيرة، وكان الغرض من هذه  أبحاثمجموعة من زمالئه سلسلة 

عاملين، ال إنتاجية، وظروف العمل، وفترات الراحة على كاإلضاءةاملادية  املتغيراتالدراسات هو تأثير عدد من 

 1دراسات هذه النظرية: إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن 

 .اإلطالقعلى  اإلنتاجواهم عناصر  اإلنتاجيةهو محور العملية  اإلنسان -

لذلك يجب معاملة العنصر البشري معاملة  يةاإلنتاجهناك عالقة طردية بين ارتفاع الروح املعنوية وزيادة 

 حسنة لتبقى معنوياته مرتفعة.

 وتحقيق الرضا بل يجب استخدام الحوافز املعنوية. اإلنتاجيةالحوافز االقتصادية وحدها ال تكفي لزيادة  -

ناخا طيبا مالقيادة الديمقراطية هي القيادة الناجحة وهي القيادة التي تسمح باملشاركة واملبادأة وتخلق  -

 للعمل.

كونها كيان قانوني واقتصادي، وان هذا النظام االجتماعي يلعب  إلى باإلضافةاملنشأة نظام اجتماعي  أن -

 تختلف عن ادوار ومعايير التنظيم الرسمي للمنشأة. األدوارهامة في تحديد سلوك الفرد، وهذه  أدوارا

 .اإلداريةو جانب مهاراتهم الفنية  إلىاجتماعية كافية  مهارات سلوكية، وخلفية إلىيحتاج مديروا املنشآت  -

معالجتها و  وأهدافهنشوئه  أسبابالتنظيم الغير رسمي ومعرفة  أعضاءاملنشأة التقرب من  إدارةيجب على  -

 املواجهة الن الخاسر الوحيد في هذه الحالة هي املنشأة ومصالحها. أسلوبوليس اختيار 

 (Mary Parker Violet 1923-1868ماري باركر فيوليت )

لوكية رواد املدرسة الس وأفكاررواد املدرسة الكالسيكية  ألفكارحاولت ماري فيوليت من خالل دراساتها 

ة في العلمية املجرد األساليبالتوفيق بين االتجاهين )املدرستين( حيث عبرت عن اعتقادها بأن استخدام 

، وان الحافز املادي وحده ال يكفي لتوليد الرغبة في العمل وزيادة األفراد إنتاجيةال يكفي لزيادة  اإلدارة

وفرنا ، و اإلنسانيةطبقت مبادئ العالقات  إذا اإلنتاجية، وقالت انه في نفس الوقت يمكن زيادة اإلنتاجية

 ةتمكنت املنشأة من دمج مبادئ نظري إذاجانب توفير ظروف عمل مناسبة، وهكذا  إلىللعامل الحافز املعنوي، 

م ، فإن الرضا سيتحقق عند العمال وبالتالي ترتفع معنوياتهاإلنسانيةمع مبادئ نظريات العالقة العلمية  اإلدارة

 2، وينخفض معدل دوران العمل.إنتاجيتهموتزيد 

 :Y  & Xنظرية ماك جريجور  -2

 األولىمن خالل النظرية  انتقدهو واضع هاتين النظرتين، حيث   (Mack Gregorيعتبر ماك جريجور )

(X )ريته الثانية نظ أماالعنصر البشري وطريقة تعاملها معه،  إلىاملدرسة الكالسيكية خاصة في نظرتها  أفكار

(Y فقد عبر من خاللها عن وجهة نظره عن كيفية التعامل الصحيح )مع العنصر البشري، وكان ماك واإلنساني 

                                                           
 .61-60. ص ص مرجع سابقعلي عباس.  1 
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الفرد العامل. ولتعريف الدارس بهاتين  وأهدافاملنشأة  أهدافبين  التكامل إحداث إلى دعامن  أول جريجور 

 :بإيجازالنظرتين سنشرح كل منهما 

 :(X: نظرية )أوال

 1لتالي:افي املدرسة الكالسيكية في تعاملها مع العنصر البشري  أفكار( Xلخص ماك جريجور في نظريته )

 .إجبارهاستطاع ذلك وبالتالي البد من  إذايكره العمل، ويحاول تجنبه واالبتعاد عنه  اإلنسان.1

 وال يحب تحمل املسؤولية. العملواالستقرار في  األمانعن  إالطموحه قليل، فهو ال يبحث  اإلنسان. 2

 .واإلنتاجعلى العمل  اإلنسان إلجباراملناسب  األسلوب. الحافز املادي والعقاب هو 3

 املين.الضعيفة هي التي تستجيب لطلبات الع اإلدارة. 4

 (:Yثانيا: نظرية )

ق تطبي أناملنشأة. وكتب يقول  وأهدافالفرد  أهداف( على التكامل بين Yركز ماك جريجور في نظريته )

العاملين وسيتعزز انتمائهم وبالتالي فال خوف على مستقبلهم الوظيفي.  األفراد إرضاء إلى( سيؤدي Yنظرية )

 ( ما يلي:Yماك جريجور التي تضمنتها نظريته ) أفكارومن ابرز 

بل رئيسه الذي لم يعرف كيف  األول العامل فإن هذا الفشل ال يكون هو سببه الفرد  أداءعندما ينخفض   -

 يوجهه وكيف يحفزه على العمل ويثير فيه الدافعية.

العمال،  تحفيز أدواتوالترغيب هي  واإلقناعالحافز املادي والعتاب ال يحفزان على العمل بل املعاملة الحسنة 

 نظام للحوافز املعنوية وليس املادية فقط. وجود إلى باإلضافة

 وجد معاملة حسنة في املنشأة التي يعمل بها حاليا. إذايحب عمله ويبحث عنه  اإلنسان -

 نجاحه وتحقيق طموحه. إلثباتاملسؤولية بل يبحث عن التحدي من ال يتهرب  اإلنسان -

املرؤوسين يحبون مشاركة الرئيس في اتخاذ القرارات، ويحبون الشعور بالحرية ويرحبون باملساعدة في حل  -

 مشاكلهم من رئيسهم.

ا تمارسه أناملهملين فيجب  األفرادممارسة السلطة وفرض العقاب على بعض  إلىاضطرت املنشأة  إذا -

 بعقالنية.

 وإشعارهتكون املنشأة مكان عمل محبب للنفس،  أن( Y)ماك جريجور قصد في نظريته  أنمما سبق نفهم 

حاجاته املادية واملعنوية والنفسية واالجتماعية، وان مستقبل  إلشباعوجوده وعمله فيها هو مصدر مهم  أن

ر ماك على نظريات وفك األساس يباالعتماد  إدارتهماليابانيين طوروا  أنالذكر هنا  بجدرمرتبط بها،  أسرته

 جريجور.
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V.  املدارس الحديثة في اإلدارة(Recent School of Management): 

 هي استخدام الطرق الكمية في اإلدارةبصورة عميقة على تطور علم  أثرتاملتغيرات التي  أهممن بين 

هو استخدام الحاسبات االلكترونية في  اإلدارةفي تطوير علم  ، وقد عزز من هذا التغيراإلداريةاتخاذ القرارات 

العمليات واتخاذ القرارات، والحاسبات االلكترونية كما نشاهدها في حياتنا موجودة في مختلف منظمات  إدارة

 1الكبيرة الصغيرة. األعمال

 يطلق عليها البعض املدرسة الكمية. أو اإلدارةوفي هذا املجال ظهرت مدرسة علم 

 (The Quantitative School of Management: )املدرسة الكمية -1

نظام للمعلومات، وان العمل  إالما هي  اإلدارة أن أكدمن  أول ( Chester Bernardكان شستر برنارد )

داخل املنشأة واتخاذ القرارات، وحل املشكالت يمكن تمثيلها بصورة كمية على شكل رموز ومعادالت رياضية، 

دقة، وغير متحيزة وبعيدة عن التخمين والنفوذ  أكثر أنهاويروا في عملية اتخاذ القرارات بهذه الطريقة 

وفي  صحتها في اتخاذ القرارات، أثبتتوضع نماذج رياضية  أمكنومع ظهور الحاسبات االلكترونية  الشخص ي.

( PERTمثل نموذج بيرت ) األعمالوقتنا الحاضر هناك العديد من النماذج الشهيرة املستخدمة في منظمات 

ونموذج صفوف االنتظار، وسيمبلكس، ونموذج التعيين،   ،األلعابرية ( ونظCPMواملسار الحرج )

 والنقل...الخ.

 حاثاألبوقد ظهر هذا االتجاه الفكري في عملية اتخاذ القرارات بعد الحرب العاملية الثانية نتيجة 

رية التي لحل املشاكل العسك واإلحصاءفي تلك الفترة والتي استخدمت علم الرياضيات  أجريتالعسكرية التي 

يل مشاكل النقل، وزيادة دقة التصويب، وتقل أهمهاقللت من الكفاءة القتالية للقوات العسكرية للحلفاء ومن 

زمن الطلعات الجوية االعتيادية والهجومية، وتنظيم الطلعات وتنسيقها لتجنب حوادث التصادم وغيرها من 

 املشاكل.

يق هذا تطب اإلداريون  أرادفي اتخاذ القرارات في املجال العسكري،  األسلوبهذا  أحرزهوبعد النجاح الذي 

 واالقتصاد. األعمالاالتجاه في ميدان 

مثل  ى أخر  وأمور ، اإلنسانيةءتها في حل املشكالت هذه املدرسة فهو عدم كفا إلىالذي وجه  االنتقاد أما

 2املنشـأة. إلدارةكبيرة  أهميةذات  أمور الدافعية وقياس الروح املعنوية وهي 

 

 

                                                           
 لمزيد من المعلومات حول المدارس الحديثة فضال انظر: 1 
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 (The Systems School of Management) اإلدارية مدرسة النظم -2

وضع  متقدمة إداريةحاول العديد من املهتمين ومن مختلف فروع العلم واملعرفة والذين شغلوا مناصب 

املنشأة، واستطاعوا ان يحققوا تقدما ملموسا في هذا املجال. تتكون مدرسة  إلدارةفكري عام وموحد  إطار

 1والنظرية الظرفية.من نظريتين معروفتين وهامتين هما: نظرية النظام،  اإلداريةالنظم 

 (The System Theory: )نظرية النظام -أ

يرتاالنفي اهتماما هو ب أكثرهماهتم العديد من املفكرين من شتى فروع العلم واملعرفة بهذا املوضوع وكان 

(Ludweg Bertalanffy والذي يعتبر مؤسس هذه النظرية. وقد عبر بيرتاالنفي عن مضامين نظريته بالقول )نأ 

زء وكل ج أجزاءذا النظام يتكون من املنشأة عبارة عن نظام اجتماعي كلي يسعى الى تحقيق هدف معين، وه

 ألنظمةاوتعمل هذه  ، نظام التسويق، نظام املالية...الخ(األفراد، نظام اإلنتاجعبارة عن نظام فرعي مثل )نظام 

قه، ونظام تحقي إلىمعتمدة على بعضها بشكل متكامل من اجل تحقيق الهدف الكلي الذي يسعى نظام املنشأة 

 يئتين:املنشأة يعيش ويتأثر في ب

 واإلنتاجيةاملادية  األنشطةالتي تشمل جميع   :(Internal Environment: وهي البيئة الداخلية )األولى

 التي تنم داخل املنشأة. واإلنسانية

املصالح ذوي العالقة بنشاط  أصحابويقصد بها   (:External Environmentالثانية: البيئة الخارجية )

 املنشأة، وهؤالء موجودون خارج نظام املنشأة ضمن املجتمع.

املنظمة نظام مفتوح على البيئة تؤثر فيها وتتأثر فإنه يحدث تفاعل متبادل بين البيئتين يطلق  أنوبما 

مثل املواد  يئة الخارجيةعليه عادة "بالتفاعل البيئي". فالبيئة الداخلية للمنشأة تحصل على مدخالتها من الب

ات مخرج إلى...الخ، حيث تقوم املنشأة بمزج وتحويل هذه املدخالت واألموالوالقوى العاملة،  واآلالتالخام، 

 على شكل سلع او خدمات.

البيئة الخارجية )السوق( فتحصل )تشتري( على السلع والخدمات من البيئة الداخلية للمنشأة،  أما

عها في منتجات تبي إلىاملواد وتحويلها  في شراء أخرى تستخدمها مرة  وأرباحعوائد  والتي بدورها تحصل على

 2السوق...وهكذا تستمر هذه العملية بالتكرار مما يعكس درجة االعتماد القوية بين البيئتين.

التي تم تطوير ها في علم  System Theoryعلى نتائج وأبحاث نظرية النظم  تعتمدالنظم ان نظرية 

 األحياء في الستينات من هذا القرن ثم قام علماء اإلدارة بتطبيق هذه النظرية في مجال اإلدارة.

                                                           
 .65-64. ص ص مرجع سابقعلي عباس.  1 

 .65-64ص ص  المرجع نفسه. 2 
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الذي يمكن تعريفه بأنه هو الكل  Systemوالفكرة األساسية لهذه املدرسة تعتمد على مفهوم النظام 

ي جزء فان دراسة أ ولهذا’ متبادلةأو أجزاء ذات عالقات املنظم او الوحدة املركبة التي تجمع وتربط بين أشياء 

 من هذه االجزاء في معزل عن االجزاء االخرى ال يعطي الصورة الحقيقية املتكاملة.

وبموجب هذه الفكرة فإن املنشأة هي عبارة عن نظام اجتماعي مفتوح مصمم لتحقيق أهداف معينة. 

على موارده او مدخالته األساسية وهي في هذه الحالة املواد هذا النظام يعيش في بيئة او مجتمع يحصل منه 

االولية واملال واملوارد البشرية او التكنولوجيا الالزمة ثم يقوم بتحويل هذه املدخالت او معالجتها وتقديمها 

للمجتمع على شكل مخرجات من السلع والخدمات. ونتيجة أتبادل هذه املخرجات مع البيئة تتمكن املنشأة من 

 الحصول على املوارد التي تحتاج إليها مرة ثانية للدورة اإلنتاجية القادمة.

فاملنظمة هنا تشبه الكائن الحي من حيث انها عبارة عن نظام يتفاعل مع البيئة املحيطة ايانه مفتوح 

ينة مععليها من خالل املدخالت واملخرجات كما انه يتألف من اجزاء او أنظمة فرعية تمارس كل منها وظائف 

 تتأثر ببعضها كما أنها تؤثر في املنشأة ككل .

وبالتالي فإن نظرية النظم تهتم بدراسة الصور الكلية للمنشأة بدال من التركيز على دراسة بعض اجزائها 

كما أنها تكشف وتوضح العالقات املتعددة بين االنظمة الفرعية او اجزاء املنشأة. وتعني بعالقات املنشأة مع 

دخالت من ان املنشأة تقوم بتحويل امل االطار العام ملفهوم النظام أي املوالي حيطة بها. ويوضح الشكلالبيئة امل

 1عناصر االنتاج املختلفة الى مخرجات على شكل سلع او خدمات تقدمها للبيئة املحيطة.

 

 

 

 

 

 

 

 (The Contingency Theory) النظرية الظرفية -ب

الكالسيكية والسلوكية وجود اختالف واسع  اإلداريتينومبادئ املدرستين  ألفكارالحظنا من دراستنا 

استخدام الشدة مع العمال، واستخدام الحافز  إلىدعت  فاألولىاملنظمات،  إلدارةبينهما حول الطرق املثلى 

لالحقة ا اإلداريةوالنظريات  األخرى املدرسة السلوكية، واملدارس  أما، اإلنتاجيةاملادي...الخ كوسيلة لزيادة 

                                                           
 .66-65ص ص  .2006. األردن، الوراق للنشر والتوزيع، اإلدارة ملحات معاصرةرضا صاحب أبو حمد آل علي، سنان كاظم املوسوي.  1 

 البيئة الداخلية

 مخرجات أنشطة )عمليات( مدخالت

 تغذية عكسية
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 األفضل األسلوبالحسنة هي  اإلنسانيةالديمقراطي، وارتفاع الروح املعنوية واملعاملة  األسلوب أنعلى  أكدت

 .األفراد جيةإنتالزيادة 

لقد تبين من خالل الدراسة والتطبيق للمدارس الفكرية اإلدارية أن أية منها ال يملك كل االجابات 

التي تطرحها باستمرار الظروف واألوضاع التي تمر بها املنشأة. فقد بينت الدراسات أن بعض  لألسئلةاملطلوبة 

 في حاالت أخرى. كذلك الحال بالنسبة ملفاهيم مبادئاألساليب الكمية االدارية نجحت في حاالت معينة وفشلت 

املدرسة السلوكية واملدرسة العلمية في اإلدارة. كما تبين من خالل املمارسة العملية ان دعاة األسلوب الكمي في 

اإلدارة لم يستطيعوا التغلب على املشاكل السلوكية في مؤسساتهم بينما لم يستطع السلوكيون التغلب على 

 ؛الكمية في اإلنتاج والعمليات املشاكل

في اإلدارة منذ بداية السبعينيات تعددت الدراسات واألبحاث في هذا  الظرفيلقد تتزايد االهتمام باالتجاه 

املجال. وقد أكدت هذه الدراسات أهمية املتغيرات البيئية، التكنولوجية، القيم االجتماعية ... الخ، على طبيعة 

دارية بشكل ال التنظيم اإلداري وأسلوب العمل املتبع في املنشأة، ودعوا إلى وجوب تطبيق املبادئ واملفاهيم ا

يتالءم مع الظروف التي تمر بها تلك املنشأة. بمعنى انه ليس هناك منهج اداري لكافة انواع املؤسسات او حتى 

لنفس املنشأة في مراحل تطويرها املختلفة وانما يجب ان تختار املنهج واالسلوب الذي يتالءم مع طبيعة الحالة 

 1.او املراحلة التي تمر بها املنشأة

اختالف  أهميةباالعتبار  األخذظم املدارس والنظريات السابقة وقعت جمعيها في خطأ عدم مع إن

معينة  حيانأالعاملين، ففي  األفرادتجاه  األمثلالظروف واملتغيرات البيئية والتكنولوجية في تحديد السلوك 

ة التسامح، وبصفة عام البد من أخرى البد من استخدام النظم والقوانين املعلنة داخل الشركة، وفي ظروف 

واحترامهم. وطبقا للنظرية الظرفية التي عالجت هذه  إنسانيةمعاملة  وطبيعية البد من معاملة جميع العاملين

ن والظروف، وال يمك األحواليناسب كافة  واألعمال لألفرادنظرية معينة  أومبدأ  إتباعال يمكن  بأنهالحالة 

تطبق على جميع التنظيمات وفي جميع الظروف واملواقف التي يواجهها. وقد  إداريةيستخدم مبادئ  أنللمدير 

استخدامها وسط كل هذه الظروف  لإلداري عامة يمكن  إداريةوجود نظرية  إلى اإلدارةبعض علماء  دعا

 2واملتغيرات.

د ق. واملحاضرين في الجامعات، فاإلدارةلقد واجهت هذه النظرية انتقادات ومعارضة من بعض كتاب 

يصعب  رأمواحدة، وهو  إداريةفي نظرية  اإلداريةتريد دمج جميع النظريات واملدارس  بأنهاوصفوا هذه النظرية 

يستطيع  ري واإلداكثيرة،  إداريةومبادئ ومفاهيم  أفكاراجميع املدارس والنظريات قدمت لنا  أناالقتناع به طاملا 

طبيعة املوقف الذي يواجهه ومع طبيعة الظرف التكنولوجي املفهوم الذي يتناسب مع  أويختار منها املبدأ  أن

                                                           
 .68-67. ص ص  مرجع سابق. رضا صاحب أبو حمد آل علي، سنان كاظم املوسوي  1 

 .66. ص مرجع سابقعلي عباس.  2 
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اء بعض باستثن اإلداريةعليه املدارس والنظريات  أجمعتما  إناملحيطة باملنشأة،  األخرى والظروف البيئية 

ظروف في كافة ال األنسبالديمقراطي هو  األسلوب أناملهندسين في املدرستين الكالسيكية والسلوكية 

 1التنظيمات العمالية في املنشآت. إلدارةالطبيعية املستقرة 

  (Management By Objectives, MBO ) باألهداف اإلدارة أسلوب

العلوم االجتماعية في  أستاذباملشاركة" وضعها  اإلدارةكما يطلق عليها " أو(، MBO) باألهداف اإلدارة

، وقصد منها تعزيز املشاركة الديمقراطية األصل( النمساوي Peter Druckerجامعة كاليفورنيا بيتر دركر )

(، اريةإدمدرسة  أو)وليس نظرية  إداري  أسلوبعبارة عن  باألهداف اإلدارةواملرؤوسين، وبالتالي فإن  للرؤساء

 2ما يلي: اإلداري  األسلوبمبادئ دريكر لتطبيق هذا  أهميقوم على مبدأ املشاركة ومن 

م املراد تحقيقها خالل فترة معينة يعقبها تقييم للنتائج التي يت األهدافيتفق الرئيس واملرؤوس على وضع   .1

 .بأول  أوال إليهاالتوصل 

لتي بما تحقق واملشكالت ا وإبالغهيعمل املرؤوس على التنسيق الدائم واالتصال بالرئيس ملشاورته  أن. 2

 تعترض التنفيذ.

ل بهدف العقبات واملشاك وإصالححددة يجتمع الرئيس واملرؤوس لتقييم ما تم انجازه . بعد انتهاء الفترة امل3

 تجنبها في املرات القادمة.

 مرؤوسيه. أداء. الرئيس املباشر يقوم بتقييم 4

يتمكن من خالله املدير، ومرؤوسيه أن يقوموا  أسلوباتعد  اإلدارة باألهدافومما سبق يمكن القول ان  

 تحديد التقدم نحو هذه األهداف.  –وعلى فترات دورية  –بوضع األهداف معا، ثم 

وبينما يكون املدير مشغوال في برنامج متواضع لإلدارة باألهداف باملشاركة مع تابعية في وضع األهداف 

صطلح اإلدارة باألهداف غالبا ما يشير دائما إلى برنامج تنظيمي وتجميع املعلومات الدورية عن االنجاز، إال أن م

 . ؛واسع وشامل للمشاركة في وضع األهداف

ويعتمد استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف على افتراض مؤداه أن العاملين حين يشاركون في وضع 

من الناحية  –اإلدارة باألهداف وتعد ؛ األهداف، فإنهم يكونوا أكثر ميال للحرص على انجاز هذه األهداف

 3عملية سهلة وبسيطة، وهي تتكون من خمس خطوات هي : –العلمية 

 : حيث يجب تحديد أهداف املنظمة، وتحديد إستراتيجيتها العريضة. تحديد أهداف املنظمة .1

                                                           
 .66ص مرجع سابق.علي عباس.  1 

 68 67ص ص  املرجع نفسه.  2 

 .99-96ص ص  .2002،اململكة العربية السعودية، دار املريخ للنشر. اساسيات اإلدارة املبادئ والتطبيقات الحديثة جاري ديسلر)ترجمة عبد القادر محمد عبد القادر(. 3 
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فيقوم رؤساء األقسام باالشتراك مع املشرفين التابعين لهم في تحديد  تحديد أهداف األقسام: .2

 اف أقسامهم. أهد

حيث يتولى رئيس كل قسم عرض أهداف القسم على تابعيه بالقسم  مناقشة أهداف األقسام: .3

 ملناقشتها، ثم تطوير وتنمية األهداف الفردية لكل منهم 

حيث يتولى كل مشرف وكل مرؤوس االشتراك في وضع الهدف املطلوب  تحديد األهداف الفردية: .4

 ي الالزم لإلنجاز. من كل موظف، وتحديد الجدول الزمن

حيث تتم مراجعة دورية لألداء من خالل لقاءات بين العاملين واملشرفين،  التغذية العكسية: .5

 لضبط األداء، وتحليل التقدم الذي يحرزه العاملون نحو الهدف. 

نحو لإن النتيجة النهائية واملثالية لعملية التخطيط هي هرمية التخطيط على ا هرمية )هيراريكية( األهداف:

. ونالحظ في هذا الشكل كيف إن األهداف في مستوى تصاغ بشكل يمكنها من املساهمة 08املوضح في الشكل رقم

 في رسم أهداف املستوى األعلى. 

 هرمية األهداف(08)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن تصبح اكبر منتج للدراجة منخفضة التكلفة في الدولة

 %10التكلفة بنسبة زيادة نصيب الشركة من سوق الدراجات منخفضة 

تخفيض تكلفة اإلنتاج الكلية بالمنشاة 
 %15بنسبة 

تخفيض تكلفة اإلنتاج 
 %16بنسبة 

تخفيض التكلفة 
 %10بنسبة

 

 

 

 مدير اإلنتاج

مدير المصنع 
 )ب(

مدير عام 
 المبيعات

 )نائب الرئيس للمبيعات(

المدى الذي تصبو 
 إليه الشركة

 رئيس الشركة

مدير عام اإلنتاج 
 )نائب الرئيس لإلنتاج(

 مدير المصنع )أ(
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: إن هدف في مستوى ادني يساهم في تحقيق الهدف في املستوى األعلى التالي له. وعلى سبيل املثال فإن مالحظة

  .هرمية األهدافنائب الرئيس للمبيعات ومدير نصنع ب ومدير اإلنتاج كل منهم له هدف محدد وهو ما يؤكد 

من النفقات تساهم في هدف  10%فعلى سبيل املثال فإن هدف مدير الرقابة على املخزون بتخفيض  

. وباملثال فإن هدف مدير املصنع بخفض تكلفة 16%مدير املصنع )أ( بخفض التكلفة الكلية لالنتاج بنسبة 

النتاج يعد مساهمة في هدف رئيس . وكذلك فإن هذا الهدف الخاص بمدير ا15%اإلنتاج باملصنع بنحو 

ان خفض النفقات  10%الشركة والخاص بزيادة نصيب الشركة من سوق الدرجات منخفضة التكلفة بنسبة 

وزيادة الحصثة السوقية هما املحددان الرئيسيان الستراتيجية الشركة، والتي تهدف الى جعل الشركة اكبر 

 1؛لةشركة منتجة للدراجات منخفضة التكلفة في الدو 

اإلدارة باألهداف في الحياة العملية: تتراوح برامج اإلدارة باألهداف من وضع األهداف من شخص 

لشخص بشكل غير رسمي، والتغذية العكسية بشكل دوري إلى البرامج الواسعة لإلدارة باألهداف في املنظمة 

معا في  رؤوسيهم، ويشتركون الرسمية. ومع تقدير الوضع السابق، فان الكثير من املديرين يلتفون دوريا مع م

 تقرير األهداف، في حين يكون أداء هؤالء التابعين محل مراجعة وقياس على ضوء هذه األهداف. 

وعلى الجانب األخر فانه للحصول على امليزة التامة لفوائد اإلدارة باألهداف فإن برنامجا واسعا لها يوجد 

هذه الطريقة لن يعود األمر كونه مجرد ضمان االنسجام تحت طلب املنظمات الرسمية. وعلى سبيل املثال، فب

بين األهداف املوضوعة، وتلك الخاصة باألقسام املختلفة. من املرجح أن فعالية البرنامج سوف تتعزز حين 

يدك العاملون تعهد اإلدارة العليا البرنامج ورعايتها له ومن التطبيقات الناتجة في الشركات الكبيرة هو ذلك 

الذي تم تنفيذه في شركة )بالك وديكر( ويتكون برنامج شركة بالك وديكر من تقرير دوري أولي للقسم  البرنامج

يتم بموجبه تقديم األهداف للمدير. وبعد ذلك، يضع كل موظف بعض األهداف األساسية لنفسه، باإلضافة 

ونصح  فإن املدير يتولى مهمة تدريب إلى األهداف النهائية من خالل لقاء بين املدير واملرؤوسين. وعلى مدار العام

املرؤوسين، ويقوم كل مرؤوس بمراجعة تقدمه كل العام، وأدائه، وحاجاته املتطورة. بعد ذلك يلتقي املدير 

 2واملرؤوس ملناقشة التقييم الكلي للمرؤوس خالل العام. 

 3من أهم شروط تطبيق اإلدارة باألهداف كاآلتي: شروط تطبيق اإلدارة باألهداف:

 عدم الخلط بين الهدف واملهمة .أ

                                                           
 لمزيد من المعلومات حول المدارس الحديثة فضال انظر: 1  

-  DEVILLARD. Efficacité personnelle et performance collective. Paris ; DUNOD ; 2013.pp 5-385. 

 .99-97ص ص  مرجع سابق. جاري ديسلر)ترجمة عبد القادر محمد عبد القادر(. 2 

  134-117ص ص  .2014. عمان األردن، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، اإلدارة باألهدافهاشم حمدي رضا.  3 
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 التمييز بين أهداف التطوير أو التغير والثبات .ب

 أقلمية األهداف مع كفاءات األفراد. .ج

 إيجاد الحوافز املتناسبة مع األهداف املحددة. .د

 استخدام آليات التفاوض املنهجي، أو املناقشة املستمرة لألهداف .ه

 املتابعة، وإعادة التسوية لألهداف املحققة. .و

 خطوات تطبيق اإلدارة باألهداف:

يتم تحديد خطوات اإلدارة باألهداف بشكل متسلسل وبمشاركة مختلف املستويات اإلدارية، ألن 

 1أهداف املنظمة ما هي إال محصلة ملجموعة من األهداف املختلفة، وتتم وفق الخطوات التالية:

تلف األطراف، وفي إطار الفرص تحديد أهداف املؤسسة من بين مقترحات األهداف املجمعة من مخ .1

 والتحديات املتاحة في البيئة الخارجية وضمن نقاط القوة والضعف لديها. 

 تقديم الناتج الصافي بعد انتهاء الفترة الزمنية إلنجاز املهام املحددة مسبقا. .2

 نفيذ.تتنفيذ املهام والواجبات التي يتم االتفاق عليها، ومحاولة حل املشاكل التي تعترض عملية ال .3

 يجتمع الرئيس واملرؤوسين، ملناقشة هذه التصورات وإجراء التعديالت الالزمة عليها. .4

يطلب الرئيس من املرؤوسين، أن يضعوا ورقة مكتوبة تتضمن تصوراتهم عن الفترة املستقبلية قصيرة  .5

 املدى، بحيث يشمل وضع األهداف العملية والشخصية.

 :باألهداف اإلدارةعيوب 

ل من الوقت الطويل الذي يحتاجه ك إلىعلى انه مكلفا من الناحية االقتصادية بالنظر  األسلوبهذا  إلىينظر  -

ورة بص األهدافذلك كمية من الورق التي يحتاجها لكتابة  إلى أضف، األهدافالرئيس واملرؤوس في وضع 

 تفصيلية وما تحتاجه من طباعة وتدقيق ومراجعة...الخ.

 مرأمتوفرة بصورة مستمرة وبالنوعية املطلوبة وهو  األهدافعلومات الالزمة لتحديد امل أنيفترض بيتر دركر  -

 يصعب تحقيقه.

من وضع  الكافية لتمكينهم اإلداريةكل من الرئيس واملرؤوس لديهم الكفاءة العلمية والخبرة  أن يفترض دركر -

 2املتوفرة في املؤسسة. اإلمكانياتبدقة تتناسب مع  األهداف
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 (The Japanees Managementاليابانية ) اإلدارة

جريجور  دوغالس ماك ألفكاراليابانية في مبادئه ومفاهيمه على تطوير اليابانيين  اإلدارة أسلوباعتمد 

ة واالجتماعي املتقدم على زمالئه املعاصرين في املدرسة الكالسيكي اإلداري الذي تصدى بفكره  األمريكياملفكر 

 ؛(X,Yم نظريتي )لم من خالل تقدي

ان الياب إليهفقد لفتت انتباه معظم دول العالم من خالل ما وصلت  (Jاليابانية ) اإلدارةوبخصوص نظرية 

وخاصة الواليات املتحدة  (J)صناعي وتكنولوجي متقدم، وقد حاولت الدول الغربية تطبيق نظرية  من تطور 

 ألسرةاطبيعة البيئة اليابانية، وخاصة طبيعة القيم السائدة داخل  إلىفشلت في ذلك بالنظر  أنها إال األمريكية

( من Jظرية )ن أن، وبالتالي نفهم األمريكية األسرةاليابانية والتي تختلف اختالفا جوهريا عن مثيلتها داخل 

( لتصبح Jبعض التعديالت على نظرية ) إجراءالصعب جدا تطبيقها خارج اليابان، لذلك اقترح وليام اوتش ي 

 Z".1" الرمز  على نظريته وأطلق، األمريكيةصالحة للتطبيق في الشركات 

 الصفات العامة لالدارة اليابانية:

 2اليابانية ما يلي: األعمالفي منظمات  اإلدارةمن ابرز الصفات التي تنفرد بها 

تضم تجمعا بشريا متجانسا، تمارس نشاطا اقتصاديا  أسرة كأنهافي اليابان  األعمالمنظمة  :األسريةالصفة 

(، وتعمل في ةاألسر روابط ومصالح مشتركة تلتزم بالوالء واالنتماء لهذه املنظمة ) األسرةهذه  أعضاءيربط بين 

 ؛منظمتهم أهدافنسق تام يسعون جميعهم من اجل تحقيق 

االهتمام بالفرد العامل، فاملنشأة الفردية مثال  أساساليابانية على  األعمالتعمل منظمة  واملودة: األلفة 

بل  جراأمديرها وتحت رعايتهم. وال يتقاضون  أوصاحب املنشأة  أسرةفي  أعضاء أنهم أساستعامل العمال على 

حالتهم م أوورشهم،  إنشاءحين حصولهم على الخبرة الكافية واكتساب املهارة التي تمكنهم من  إلىمكافأة 

العالقات الودية في منظمات  أنحصولهم على الدعم املالي من صاحب العمل، وهكذا نجد الخاصة بهم بعد 

 سلوبأاليابانية، ويمكننا تسمية  األسرة أعضاءاليابانية هي امتدادا وتطبيقا للقيم السائدة داخل  األعمال

 ؛وفر لهم الحمايةويدافع عنهم وي أبناءهالذي يرعى  كاألب أي"، األبوية باإلدارةاليابانية " اإلدارة

بمعنى انه  ،اإلنتاجيةوجود عالقة طردية بين مستوى الثقة ومستوى  إلىاليابانية  اإلدارةتشير نظرية  الثقة:

نمية ت أهميةوالعكس منه صحيح. كما تؤيد النظرية  اإلنتاجيةكلما زادت الثقة بين العامل ورئيسه زادت 

ير دراسات . وتشاإلداريةمن الثقة واالحترام املتبادل وعلى كافة املستويات  أسسالعالقات بين العاملين على 
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 خرى أتزيد خمسة مرات من غيره من العمال في دول  إنتاجيته أن إلىالعامل الياباني  إنتاجيةاملقارنة حول 

 ؛األمريكيوخاصة العامل 

ة، ن للمصلحة العامة قبل املصلحة الذاتيالعاملي األفرادينظر اليابانية  األعمالفي منظمة  املصلحة العامة:

 .؛على الجميع في املدى الطويلذلك سيعود بالنفع  أنويدرك الفرد الياباني من خالل ثقافته التنظيمية 

آت يتم ، فاملكافاإلدارة أسلوبالثقة واملعاملة الحسنة التي يقوم عليها  أساسالعدالة واملساواة هما  العدالة:

الجهد الجماعي املبذول في العمل، وبالتالي فإن كل فرد واثق بأنه حصل على حقه دون  أساسمنحها على 

 ؛نقصان

املحافظة على ممتلكات املنشأة اليابانية هي  أوتوفير الحماية،  إن :األعمالاملحافظة على ممتلكات منظمة 

لهذه  ساءةإا تصل بالغات عن وجود م افنادرعليه  وبناءالعمل التي يؤمن بها الفرد الياباني،  أخالقياتجزء من 

 املمتلكات.

 1هي موضحة في العناصر املوالية: اليابانية: األعمالفي منظمة  اإلداريةالخصائص 

 العمل الجماعي والتعاون: -

 لجماعة عملمنتميا جماعات العمل" فكل فرد البد وان يكون  أسلوبتستخدم الشركات اليابانية "

العمل،  متطلبات أو، وعضوية الجماعة ال تكون ثابتة بل تتغير طبقا الحتياجات الفرد نفسه أكثر أوواحدة 

 رئيس العمل حسب طبيعة املهنة. أومشرف العمل  أعضائهاحيث توكل مهمة معينة للجماعة  تختار من بين 

 اتخاذ القرارات: -

، وبموجبه تدور الوثيقة )موضوع القرار(  (RINGIالجماعي في اتخاذ القرارات يعرف باسم الرنجي )  األسلوبيتبع 

القرار يتخذ بطريقة اجتماعية وليس فردية  أن أيعلى عدد من املدراء ذوي العالقة ثم االتفاق على القرار 

 خاصة القرارات الهامة، ومن فوائد الرنجي انه يدرب املدراء الجدد على الطريقة والجرأة في اتخاذ القرارات.

 الجماعية:املسؤولية  -

 أيو وهي نتيجة طبيعية التخاذ القرارات بشكل جماعي، فاملسؤولية هنا ليست فردية بل جماعية، 

 تقصير يحاسب عليه الجميع.

 املشرف املباشر: -

قرارات، كبيرة ودور بارز في اتخاذ ال بأهميةاليابانية  اإلدارةيحظى املشرف املباشر )الرئيس املباشر( في 

سلوكهم، مما يجعله  وأنماطيعرف خصائصهم الشخصية  أنفمن خالل موقعه وقربه من مرؤوسيه يمكن 

 قادرا على تصميم الطريقة املناسبة لتوجيه كل منهم.
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 :اإلنتاجية -

للعاملين  تدفعالجهد الجماعي وليس الجهد الفردي، فاملكافآت التشجيعية  أساسعلى  اإلنتاجيةتقاس 

 التي تتحقق في نهاية فترات زمنية محددة. األرباح أساسعلى 

 اليابانية: األعمالالسمات الوظيفية في منظمة 

 1اليابانية بمجموعة من السمات وهي: اإلدارةتتميز الحياة الوظيفية في 

 الوظيفة مدى الحياة:

اليابانية مالزمة للفرد العامل طيلة حياته في املنظمة التي يعمل بها وحتى بلوغه سن  اإلدارةالوظيفة في  إن

 بيرة.ارتكب جريمة ك إذا أوفي حاالت الوفاة  إال أبداالخامسة والخمسين، وهي سن التقاعد. وال يفصل من عمله 

 التقييم والترقية:

 إاله السليم ال تظهر نتائج األداء أنمفادها  إداريةفلسفة  أساس على األعمالتتم الترقيات في منظمات 

بعد تاريخ التعيين بعشرة سنوات، وبالتالي فإن الفرد خالل هذه الفترة يتقاض ى مكافأة وليس راتبا، وبعد عشر 

ي ف سنوات يتم تقييمه فإذا حصل على تقرير ممتاز فإنه يتم تعيينه براتب ويصبح مؤهال لشغل مراكز قيادية

الذين يحصلون على تقييم اقل من ممتاز، فإنهم يحصلون على دعم الشركة بفتح ورش صناعية  أمااملستقبل. 

 خاصة بهم وتتعهد الشركة ذاتها بشراء منتجاتهم.

 التقاعد املبكر:

اليابانية عند بلوغ سن الخامسة والخمسون، وسبب  األعماليتقاعد املوظفون والعمال في منظمات 

وصول في العمل والحياة الوظيفية وللالشباب ليأخذوا في فرصتهم  أمامتطبيق هذه السياسة هو فتح الطريق 

املتقاعدون فيحصلون على دعم مالي ومعنوي للعمل في املؤسسات الصغيرة التي تكون  أما، اإلداريةاملراكز  إلى

 اتهم الطويلة، وملساعدتهم على النمو.خبر  إلىبحاجة 

 (1981: )اإلدارة" في Zنظرية "

بدراسة نتائج تطبيق نظرية  أوهايوفي جامعة  William Ouchiالياباني وليام اوتش ي  اإلدارة أستاذقام 

 ضعافأ أربعةمعظم هذه الشركات قد زادت بمقدار  إنتاجية أنماك جريجور في الشركات اليابانية، فاكتشف 

خالل الفترة البسيطة بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية، ثم تأكد بعد عدة دراسات  األمريكيةالشركات  إنتاجية

ات التي تضعها السياس أواالستثمارية للشركات اليابانية  أوالسياسات املالية  إلىهذه الزيادة ال تعزى  أنقام بها 

تقرار في واسالعنصر البشري وما يتوفر له من معاملة حسنة، الطريقة التي يوجه ويدار فيها  إلىالحكومة بل 

ال العربية. و  األوروبيةحتى  أو األمريكيةعمله، وتدريب...الخ، وهي عوامل ال تتوفر بنفس املستوى في الشركات 
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 بإنتاجيةق ن اللحام األمريكيةلتمكين الشركات  اإلدارةالتجربة اليابانية في ينقل  أنوليام اوتش ي  أرادوبناء عليه 

 ؛األمريكيةالعاملية وحتى داخل السوق  األسواقالشركات اليابانية ومنافستها في 

اللحاق بالشركات اليابانية  األمريكية"، كيف يمكن للشركات Z" عبر وليام اوتش ي في كتابه نظرية

" عن الطريقة التي Theory Z: How American Buisness Can Meet the Japanese Challenge"ومنافستها 

وخاصة  الغربية األعمالمنظمات  أنيمكن بها نقل التجربة اليابانية في االدارة الى الشركات الغربية، فقال 

( في حين تطبق American Way of Management ) األمريكيةالطريقة  أي" A" اإلدارة أسلوبتتبع  األمريكية

وتوصل   ( Japanese way of managementاليابانية ) اإلدارة أسلوب أي "J" اإلدارة أسلوبالشركات اليابانية 

من وضع هذه ، لقد كان هدف وليام اوتش ي اإلدارة" في Zهناك حاجة لوضع نظرية ثالثة تدعى نظرية " أن إلى

وخاصة بالنسبة للشركات اليابانية العاملة خارج اليابان  اإلنتاجيةهو معالجة تدني  1981النظرية عام 

ملنشأة بما ا إنتاجيةوبخاصة في الواليات املتحدة. وفي نظريته هذه ركز على العنصر البشري كأساس لزيادة 

 التعديالت إدخال" قد تم Jاليابانية " اإلدارةنظرية  أنينسجم مع البيئة غير اليابانية، وهكذا يمكن االستنتاج 

  ".Z" " بعد التعديالت باسم نظريةJعليها لتصبح قابلة للتكيف والتطبيق خارج اليابان، وهكذا سميت نظرية "

نية فلم تالقي النجاح، ثم طبقت على الشركات اليابا األمريكيةلقد تم تجربة هذه النظرية على بعض الشركات 

 إلى" A" اإلدارة أسلوبفيا، وهكذا فإن التحول من انه لم يكن كا إالالعاملة خارج اليابان فحققت نجاحا جزئيا 

"J"  أن اإلدارةوقت طويل جدا، ويرى بعض كتاب  إلىيحتاج  وإنمادفعة واحدة  إحداثهمن الصعب  أنوجد 

ات التوظيف في سياس أسباباليابانية تصلح فقط للتطبيق في البيئة اليابانية، وهذا ما يفسر  اإلدارةنظرية 

عدم توظيف غير اليابانيين وخاصة في مراكز املسؤولية ومجالس  أساسالشركات اليابانية التي تقوم فقط على 

 1.اإلدارات

 نظرية الهندرة او إعادة الهندسة

التي مرت بها الشركات خالل النصف اآلخر من عقد الثمانينات  –كان لألوضاع االقتصادية الصعبة 

دورا هام في ظهور مبدأ الهندرة، فقد درس خبراء اإلدارة تجارب وأساليب عمل الشركات الرائدة التي  –

بدأ إداري األساليب في ماستطاعت أن تتربع على قمة هرم املنافسة في األسواق العاملية ولخصت وصيغت هذه 

وهو مصطلح جديد  « Business Process Reengineering »حديث سمى الهندرة أو إعادة هندسة نظم العمل 

 2؛في قاموس اللغة أشتق من كلمتي هندسة وإدارة
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للهندرة تعريفات كثيرة ولكنها تدور حول معنى واحد ومن أهم وأشهر هذه التعريفات ما يعرف بـ  و

ظر أساسية وإعادة تصميم جذرية لنظم وأساليب العمل لتحقيق نتائج هائلة في مقاييس األداء "إعادة ن

العصرية مثل التكلفة، السرعة، الجودة ومستوى الخدمة". وبنظرة سريعة إلى هذا التعريف نرى انه يتضمن 

 1أربع نقاط أساسية يمكن تلخيصها على النحو التالي :

  (Fundemental Rethinking) . أساسية1

وتعني ببساطة أن الوقت قد حان لكي تعيد كل شركة وكل فرد وعامل بها النظر في أسلوب العمل املتبع 

 ؟والشركةملاذا يقوموا به؟ وهل هذا العمل ذو قيمة للعمالء  ومراجعة ما يقومون به من عمل وسؤال أنفسهم:

وهل يمكن أداءه بطريقة أفضل؟ كل هذه األسئلة يطرحها مبدأ الهندرة بأسلوب ومفهوم علمي يساعد الشركات 

 في الوصول إلى إجابات شافية لهذه األسئلة الهامة.

  (Radical Redesign). جذرية 2

من  رهتتضمن الهندرة حلوال جذرية ملشاكل العمل الحالية وهو أمر تميز به أسلوب الهندرة عن غي

 معوقاته.و املفاهيم اإلدارية السابقة التي كانت في معظمها تسعى إلى حلوال عاجلة وسطحية ملشكالت العمل 

وبالتالي "فإن إعادة التصميم الجذري تعني التغيير من الجذور وليس مجرد تغييرات سطحية أو تجميالت 

يل بتكار وليس مجرد تحسين أو تطوير أو تعدظاهرية للوضع القائم، ومن هذا املنطلق فإنها تعني التجديد واال 

 أساليب العمل القائمة".

  (Dramatic Results). هائلة 3

"الهندرة ال تتعلق بالتحسينات النسبية املطردة والشكلية، بل تهدف إلى تحقيق طفرات هائلة وكفائقة 

 نتائج هائلة في نسبة تحسن ( . ولقد حققت الشركات التي طبقت مفهوم الهندرة بنجاح1في معدالت األداء")

الدخل واألرباح وزيادة اإلنتاجية وتقليص الزمن الالزم إلنجاز العمل وكتقديم خدمات أفضل للعمالء، 

وتضمنت كتب الهندرة املختلفة الكثير من تجارب الشركات التي طبقت الهندرة بنجاح والنتائج الهائلة التي 

 حققتها هذه الشركات في مجاالت متعددة.

  (Processes)العمليات  .4

يتميز مبدأ الهندرة بتركيزه على نظم العمل أو ما يعرف بالعمليات الرئيسة للشركات واملؤسسات 

املختلفة وليست اإلدارات، إذ يتم دراسة وكهندرة العمليات بكاملها ابتداء من استالم طلب العميل إلى أن يتم 

على رؤية الصورة الكاملة للعمل وتنقله بين اإلدارات املختلفة  انجاز الخدمة املطلوبة. ولدلك فالهندرة تساعد

 ومعرفة الحواجز التشغيلية والتنظيمية التي تعوق العمل وتطيل من الزمن أالزم لتقديم الخدمة وإنهاء العمل.

                                                           
 .21-19ص ص  .2003والتوزيع،. األردن، دار وائل للنشر املرجع العلمي لتطبيق منهج الهندرةأحمد بن صالح عبد الحفيظ،  1 
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"هي سلسلة من الـنشطة واإلجراءات والخطوات التي تحول املدخالت الى :؟ (Process)ما هي العملية 

ت، وهذه السلسلة تضيف قيمة للمدخالت بإجراء التعديالت الضرورية عليها لتنتج شيئا جديدا ذا مخرجا

 .قيمة للعميل" 

 

 

 

 

 

 

 

 1وهناك تعريفات مرتبطة بالعملية يجب ذكرها وهي :

 ونعني بها في هذا الكتاب الشركة أو املؤسسة أو املنشأة التي تطبق الهندرة. :(Organization)املنظمة 

 هي املواد واملعدات، املعلومات، األشخاص، األموال التي تحتاجها العملية لتنتج املنتج. : (Inputsاملدخالت 

 .هي املنتجات أو الخدمات املقدمة للعميل : (Outputs)املخرجات 

 هو الشخص املستخدم ملنتجك، وهناك نوعان من العمالء: :(Customer)العميل 

  العميل الخارجي(External Customer) .هو املستفيد من منتجات املنظمة وال يتبع للمنظمة : 

  العميل الداخلي(Internal Customer)  هو املستفيد من منتجات أو خدمات املنظمة ويكون :

 لها. من داخلها أو تابعا

 هو الشخص أو الجهة املمولة للمدخالت التي تستخدمها العملية. : (Supplier)املمول 

هي العملية التي تنتشر عبر العديد من اإلدارات واألقسام املختلفة  : (Macro Process)العملية الرئيسية 

 داخل املنظمة، والتي يشترك العديد من اإلدارات واألشخاص في انجازها .

هي عملية محددة داخل إطار العملية الرئيسة وتتكون من خطوات  : (Micro Process)العملية الفرعية 

 مفصلة ويمكن أن يقوم بها شخص منفرد.

هو الشخص املسئول وصاحب القرار عن العملية بأكملها من  : (Process Owner)املسئول عن العملية 

 املدخالت إلى املخرجات.

                                                           
 .25-22. ص صاملرجع السابق أحمد بن صالح عبد الحفيظ، 1 

 

 األنشطة
Activité 

 الممول
Supplier 

 المدخالت
Inputs 

 المخرجات
Outputs 

 العميل
Customer 
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هي حدود العملية تحت الدراسة من البداية إلى النهائية أو من أطول  (:Process Boundariesحدود العملية )

 خطوة إلى أخر خطوة.

هي الزمن املطلوب النجاز اإلجراء كامال دون احتساب فترات االنتظار لحين  : (Cycle Time)الدورة الزمنية 

 الفراغ من أعمال أخرى.

من املستغرق النجاز اإلجراء كامال مضافا إليه زمن االنتضار لحين وهو الز  : (Elapsed Time)الوقت الكلي 

 انجاز أعمال أخرى .

  (Process Flowchart)رسم العملية 

هناك العديد من الطرق واألساليب املختلفة لرسم العمليات، منها ما هو عام، ومنها ما هو مفصل. 

وتسهيال لعملية الرسم سنكتفي بإحدى هذه األساليب التي استخدمناها في أكثر من دراسة للهندرة وأثبتت 

لبا لرسم العمليات اإلدارية "، وتستخدم غاGlobal Process Diagramفعاليتها وتدعى "الرسم الشامل للعملية 

والربط بينها بأسهم توضح اتجاه  –( 06املبنية في الجدول رقم) –وتعتمد هذه الطريقة على األشكال الهندسية 

الترتيب املنطقي . وترسم العمليات من أعلى إلى أسفل أو من اليمين لليسار بالنسبة للغة العربية ومن اليسار 

 1زية لليمين بالنسبة للغة االنجلي

 (: األشكال الهندسية املستخدمة في رسم العملية06جدول رقم )

 الشرح الرمز

 

 توضيح اإلجراءات

 

 البداية والنهاية

 

 توضيح القرارات 

 

 اتصال الصفحات 

 

 

                                                           
 لمزيد من المعلومات حول المدارس الحديثة للتسيير وشبكات التسيير والمؤسسات المبدعة والذكاء الجماعي في المؤسسات، انظر: 1 

-  Gérard KOENIG. « Management stratégique ». Paris ; NATHAN ; 1996. Pp 310-340. 

-  Cécile Dejoux- Anne Dietrich. « Management par les compétences  :  le cas Manpower ». France ; Pearson Education ; 2006. Pp 13-60. 

- Michel Bernasconi, Mette Monsted et coll. LES START-UP HIGH TECH. Paris ; DUNOD ; 2000. Pp 1-150. 

- Olivier d’Herberont. Booster L’intelligence collective. Paris ; ARMAND COLIN ; 2012. Pp 45-138. 

- BRUNO JARROSSON. 100 ANS DE MANAGEMENT. Paris ; DUNOD ; 2001. Pp 37-51. 
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 (Reengineering methodologyاملنهج العلمية للهندرة )

هناك الكثير من املناهج املستخدمة في الهندرة، وجميع تلك املناهج الختلف في األساسيات )اإلعداد، 

دراسة الوضع الحالي للعمليات، التصميم الجديد للعمليات، التطبيق( بينما يقع االختالف في بعض األمور 

ملشاريع نهج الذي تم إتباعه في جميع االفرعية وأسلوب مناوبة املشاريع. واملنهج العلمي الذي نحن بصدده هو امل

التي شاركت في أدائها. إذ أن هذا املنهج يختلف عن املنهاج يختلف عن املناهج األخرى بتركيزه على صوت العميل 

واالقتداء بالنماذج الناجحة كركيزتين أساسيتين في املنهج إضافة إلى الركائز األساسية املذكورة أعاله. وقد 

 ؛ج بعد تجربته على أكثر من مشروع هندرة نجاحا وفعالية في النتائج التي تم التواصل إليها اثبت هذا املنه

 1موضحة في الشكل املوالي:ويتكون هذا املنهج من ست مراحل رئيسية. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: املنهج العلمي للهندرة09شكل رقم )

 

 

 

                                                           
 .28-27. ص ص املرجع السابق أحمد بن صالح عبد الحفيظ، 1 

 اإلعداد والتخطيط

Plan & Preparation 

 التطبيق والمتابعة

 Implementation & 

Follow up 

الجديدةتصميم العمليات   

Desingn New 

Processes 
 

 دراسة العمليات الحالية

Study Current 

Processes 

 

 صوت العميل

Voice of Customer 

 االقتداء بالنماذج الناجحة 

Benchmarking 
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 أهداف الهندرة:

  1تظهر أهداف الهندرة من خالل: 

 محددة. تحقيق أهدافو تسعى إلى تحقيق الجودة والسرعة وتخفيض التكلفة وتحسين األداء،  .1

 تحديد األهداف واالستراتيجيات العامة للمنظمة بشكل عملي وواضح. .2

  إلى العميل باعتباره القوة املحركة لألهداف واالستراتيجيات. التوجه .3

 الذي يحتاجه مشاريع الجودة.التركيز على التغير السريع بدال من الوقت الطويل  .4

 التركيز على العمليات والتوفيق بينها وبين أهداف املنظمة ال على الوظائف واملهام. .5

 التعرف على العمليات ذات القيمة املضافة والعمليات املساندة لها. .6

 االستخدام املناسب لألدوات اإلدارية للتأكد من دقة املعلومات املساندة لها. .7

 مليات الهامشية والتي ال تضيف قيمة ثم تحليلها.التعرف على الع .8

 التعرف على الرؤية الجدية التي تتجه إليها املنظمة، والتي تمثل تغيرا كليا وليس تغييرا جزئيا. .9

األخذ بالحلول التي تساعد على تمكين العاملين وزيادة مهاراتهم بما ينسجم مع مستوى الطموح الذي  .10

 املعلومات محورا للتغير. تسعى إليه املنظمة وجعل تقنية

 التركيز على جمع واستحضار البيانات واملبررات والحجج الكفيلة بإقناع متخذ القرار بأهمية التنفيذ. .11

 إعداد خطة عمل تشمل املهام واملوارد والجدول الزمني املناسب للتنفيذ. .12

 فوائد الهندرة: 

كل لى التنظيم بكفاءة وفعالية عالية وبشيحقق تطبيق الهندرة اإلدارية فوائد عديدة كثيرة تعود ع 

 :2يحافظ على البقاء واستمرار التنظيمات في مواجهة التحديات الجديدة ومن أهم هذه الفوائد وهي كالتالي

ال بد من تجميع األعمال ذات التخصصات الواحدة واملختصة بتقديم خدمات أو سلع معينة في مكان  .1

املستغرق في تقديم األعمال. وتوفير الوقت للجمهور والتكاليف واحد بشكل يؤدي إلى توفير الوقت 

 .وتجنب الغموض في تقديم األعمال وتتحول هذه الوحدات إلى فرق العمليات

تتحول الوظائف من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة بعد تكوين فرق العمل املتخصصة في أداء األعمال  .2

اإلجراءات. فاملسؤولية تكون مشتركة بين األعضاء في أماكن محددة وواضحة وسهلة الوصول وبسيطة 

 .وليست فردية. وبالتالي يؤدي إلى تعاون األفراد وتضافر الجمهور وتنمية روح الجماعة

                                                           

 .129-128ص ص .2009. األردن، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، دراسات إدارية معاصرةبالل خلف السكارنة،  1 
 .131-129. ص ص املرجع السابق. بالل خلف السكارنة 2 
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يتحول دور املوظفين من العمل املراقب إلى العمل املستقل: في املنظمات التقليدية ذات التوجه  .3

طلب فراد وتتوقع منهم إتباع قواعد العمل بها أما الهندرة تباالهتمام باملهام التخصصية تقوم بتعيين األ 

موظفين قادرين على تأسيس القواعد والتعليمات بأنفسهم أي قادرين على اإلبداع واملبادرة. حيث أن 

اإلدارة تكلف فرق العمل بمسؤولية تنفيذ عملية كاملة وتفوض الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات 

 .لتنفيذ ذلك العملالتي يحتاجون إليها 

يتحول اإلعداد الوظيفي من التدريب إلى التعلم حيث يساعد التعليم على إيجاد املوظفين قادرين على  .4

اكتشاف متطلبات العمل بأنفسهم وترسيخها في أذهان العاملين وزيادة قدرتهم على خلق مجاالت 

املنظمات  العمل. بدال من التدريب فيالعمل املناسبة لهم واالستعداد املستمر لتنفيذها وفقا ملتطلبات 

 .التقليدية التي تركز على تدريب املوظفين للقيام بوظائف معينة أو كيفية معالجة حاالت معينة

من األنشطة إلى النتائج حيث يتم تعويض املوظفين في  واملكافئاتيتحول التركيز في معايير األداء  .5

يه املوظف في العمل أي يتم التعويض على أساس املنظمات التقليدية على أساس الوقت الذي يقض

ى أساس والتعويض عل املكافئاتأدائهم لألنشطة دون التركيز على النتائج وأما الهندرة فإنها تعتمد 

 .الناتج النهائي للعمل وبشكل جماعي

بناءا على  ىتتحول معايير الترقية من األداء إلى املقدرة حيث انه في الهندرة تتم الترقية إلى وظيفة أعل .6

قدرات املوظف وليس أدائه حيث أن الترقيات تعتبر تغير في الوضع الوظيفي وليس مكافأة أي انه يتم 

 .مكافأة العاملين مقابل األداء ألعمالهم في حين املكافأة على قدراتهم الوظيفة بالترقيات

نظمة وذلك يير في ثقافة املالعمل على تغيير الثقافة التنظيمية السائدة فالهندرة تعمل على إحداث تغ .7

من خالل ترسيخ في أذهان اإلفراد العاملين بان أهم ما في التنظيم هو تقديم خدمات ذات جودة عالية 

للعمالء وليس الرؤساء كما هو في املفهوم التقليدي. حيث انه في الهندرة يتم إدخال مفاهيم وأفكار 

 الخدمة ورضا الجمهور بالدرجة األولى واتجاهات جديدة تؤدي كلها إلى التركيز على نوعية

يتحول التنظيم من هرمي إلى أفقي عندما يتم تكوين فريق العمل للقيام بالواجبات واملهمات فان  .8

عملية اتخاذ القرار واملسؤوليات املترتبة على ذلك تنتقل إلى فريق العمل بدال من اإلدارات التي تحتاج 

رات. فالهندرة تقوم في إلغاء املستويات اإلدارية الهرمية إلى عقد اجتماعات عديدة التخاذ القرا

واالستعانة بالتنظيم املنبسط الذي يعمل على بقاء البناء التنظيمي ثابتا وأفقيا الن فرق العمل تمارس 

 .أعمالها بحرية واستقاللية كاملة
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قومون لتنفيذيين ييتحول املسؤولون في ظل هذا املفهوم من مراقبين إلى قياديين حيث أن األفراد ا .9

بالعمل كقياديين وهدفهم األول هو التركيز على كيفية تصميم العمل وانجازه بدال من التركيز على 

 .أساليب القيادة التقليدية وعلى األفراد العاملين في التنظيم

ذه هيتحول املديرون من مشرفين إلى موجهين عندما يتم تكوين فرق العمل فإنها تمارس صالحيات مستقلة و 

االستقاللية تعطي العاملين درجة كبيرة من املرونة والبساطة بدال من التعقيد. ومن خالل هذا فان دور املدراء 

املشرفين يتحولون إلى أفراد يعملون على مساعدة العاملين وتحسس املشكالت التنظيمية والعمل على وضع 

 حلول لها

 تطبيق أسلوب الهندرة:

في األخذ واالستعانة بأسلوب هندسة العمليات الهندرة في بداية  تسابقت الشركات العاملية 

طموحة تمكنها من تخفيض تكاليف إنتاجية وتحقيق الجودة والسرعة التسعينات، لتحقيق ميزات تنافسية 

في ميدان األعمال ويقوم أسلوب الهندرة على تبني منظور جديد إلدارة التغير يتمثل في البداية من نقطة الصفر، 

بتكار أساليب ونماذج جديدة لتنظيم العمل تختلف تماما عن املفاهيم التي انطلقت منها الشركات املعاصرة وا

في بناء وتطوير هياكلها، وذلك ملواجهة املتغيرات املتالحقة في بيئة العمل والتي أدت إلى تغير تأثير ثالث قوى هي: 

 1:والتغيير وذلك على النحو التالي العمالء، املنافسة،

حيث أخذت العالقة بين البائع والعميل شك ال جديدا لصالح العمالء الذين أصبحوا أ. سيطرة العمالء: 

يفرضون رغباتهم، ويسيطرون على السوق، وقد أسهم في هذا التحول مجموعة من العوامل بدأ من دخول 

لى ت، سهولة الحصول عالعديد من املنافسين، تنوع وتجديد املنتجات، تطوير وسائل االتصال واملواصال 

 املعلومات.

اشتدت املنافسة وتعددت أشكالها، فكان التنافس في السعر، واالختيار، والنوعية، ب. تصاعد املنافسة: 

والجودة، مع زوال الحواجز التجارية وانعدام الحماية للمنتج الوطني، كما ساعدت وسائل التقنية في خدمة 

ي تقديم جميع أنواع الخدمة املمكنة، مما رفع تطلعات وتوقعات العمالء ما بعد البيع، مما أدى إلى التوسع ف

 بالنسبة لجميع الشركات في كل األسواق.

إن التغيير املستمر واملتواصل في جميع املجاالت، وتسارع فترات التغيير املتالحقة، ج. التغيير املستمر: 

االقتصادي العالمي جعل الشركات تواجه عددا أكبر من والتغييرات التقنية الحديثة، مع تزايد االنفتاح 

املنافسين الجدد الذين يدخلون السوق بمنتجات جديدة مبتكرة، باإلضافة إلى اختصار دورات املنتج والوقت 

 الالزم إلنتاج األصناف الجديدة، مما اضطر الشركات إلى التحرك السريع ومسابقة الزمن ملواكبة األسواق.
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عوامل الثالثة العمالء، واملنافسة والتغيير إلى واقع جديدة في بيئة العمل، فأصبح لقد أفضت ال 

واضحا أن الشركات التي وجدت في بيئة معينة ال يمكنها تحقيق نفس النجاح في بيئة أخرى. وعليه، فإن 

ي مناخ العمل فالشركات التي وجدت في بيئة اإلنتاج الجماعي املستقر والنمو املضطرد، لن تتمكن من النجاح 

 الذي يتطلب املرونة واالستجابة الوقتية ملقابلة احتياجات العمالء وعوامل املنافسة والتغيير(.

 منهج الهندرة:

قدم الباحثون واملهتمون بأسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية العديد من املناهج العملية الشاملة  

بيقية التي يجب أن تتبع لتنفيذ مشروع الهندرة، وفيما يلي التي تتضمن مجموعة من املراحل والخطوات التط

بعض من هذه املناهج واملراحل والخطوات التي تمر بها. وإن تطبيق منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية يتم 

من خالل منهجية عمل تشمل عدد من املراحل التي تتكون من مهام وخطوات عمل محددة ومتسلسلة، ذات 

 1وواضحة تتمثل فيما يلي:  مخرجات محددة

 املرحلة األولى: التحضير للهندرة. 

 املرحلة الثانية: التعرف على فرص التحسين. 

 املرحلة الثالثة: بناء التصور العام للتغير الذي سيحدث. 

 املرحلة الرابعة: التخطيط إلحداث التغيير. 

 املرحلة الخامسة: تصميم النموذج الجديد للعمليات. 

ل مرحلة من املراحل السابقة مجموعة من الخطوات الفرعية التي يستوجب القيام بها تتضمن ك 

 إلتمام املرحلة، 

  إدارة الجودة الشاملة

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:أوال:

إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر من املفاهيم اإلدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير  

 من الناس الجودة بأنها تعي 
ً
األداء بصفة مستمرة وذلك من خالل االستجابة ملتطلبات العميل.يفهم كثيرا

ونورد فيما يلي  عني بالعدد.ويقصد بها الكيف عكس الكم الذي ي األصلية( )الخامةأو  الجيدة( )النوعية

 2ايزو: التعريفات الخاصة بالجودة كما قدمتها املنظمة الدولية للمواصفات

 .تعرف الجودة بأنها مجمل مميزات مادة ما تحدد قدرتها على تلبية الحاجات املوصوفة أو املتضمنة 

 دارة الذي حددته اإل  وتعرف سياسة الجودة بأنها رغبة وتوجه منظمة ما فيما يتعلق بالجودة بالشكل

.
ً
 العليا رسميا
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  وتعرف إدارة الجودة بأنها نشاطات مجمل الوظيفة اإلدارية التي تحدد سياسة الجودة وأهدافها

واملسؤوليات والتنفيذ من خالل وسائل مثل تخطيط الجودة وضبط الجودة والتأكد من الجودة 

 وتحسين الجودة ضمن متطلبات الجودة.

 نه التقنيات التشغيلية والنشاطات املستخدمة لإليفاء بمتطلبات الجودة. ويعرف ضبط الجودة بأ

يعرف تأكيد الجودة بأنه كافة النشاطات املرسومة واملنظمة التي تنفذ ضمن نظام الجودة واملشروحة 

 حسب الحاجة لتأمين أو إليجاد ثقة كافية بأن جهة ما ستقوم باإليفاء بكافة متطلبات الجودة.

 من الدورة الصناعية وتؤثر على جودة املنتج مثل تعرف حلقة ال 
ً
جودة بأنها الوظائف التي تشكل جزءا

 1التفتيش والتسويق والخدمة ودراسات السوق وتطوير املنتج وهندسة التصنيع وشراء اإلنتاج.

 ثانيا. تعاريف )إدارة الجودة الشاملة(:

 على شمول معناها ولذا فكل واحد  الشاملة( وذلكالجودة  )إدارةهناك تعاريف عديدة املفهوم  
ً
دليال

 ؛منا له رأيه في فهمها وبحصاد نتائجها

مجموعة من التعاريف التي تساعد في إدراك هذا املفهوم وبالتالي تطبيقه لتحقيق الفائدة املرجوة منه  

ل. فمثال يلتحسين نوعية الخدمات واإلنتاج ورفع مستوى األداء وتقليل التكاليف وبالتالي كسب رضاء العم

منظمة الجودة البريطانية حيث  BQA كانت أول محاولة لوضع تعريف ملفهوم إدارة الجودة الشاملة من قبل

على أنها ) الفلسفة اإلدارية للمؤسسة التي تدرك من خاللها تحقيق كل من احتياجات املستهلك  TQM عرفت

على كل من الفاعلية والكفائة داخل املشروع وكذلك تحقيق أهداف املشروع معا ( لذا فان هذا التعريف يركز 

والذي يحمي املنظمة ويقودها إلى التميز من خالل تلبية احتياجات املستهلك الذي يتحقق من خالله أهداف 

 املشروع دون أن يكون هناك ازدواجية في العمل أو أن تكون هناك جهود ضائعة بينما عرف العالم جون اوكالند

John Oakland لجودة الشاملة )على أنها الوسيلة التي تدار بها املنظمة لتطوير فاعليتها ومرونتها ووضعها إدارة ا

يكون على الشكل التالي  TQM التنافس ي على نطاق العمل ككل( أما من وجهة النظرة األمريكية فان تعريف

ي طور مستمر وه)إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة وخطوط عريضة ومبادئ تدل وترشد املنظمة لتحقيق ت

أساليب كمية باإلضافة إلى املوارد البشرية التي تحسن استخدام املوارد املتاحة وكذلك الخدمات بحيث أن 

 ؛كافة العمليات داخل املنظمة تسعى الن تحقق إشباع حاجات املستهلكين الحاليين واملرتقبين(

و الوسيلة الشاملة للعمل التي تشجع فتعرف الجودة الشاملة على أنها الطريقة أ Royal Mail أما وفق 

 ؛العاملين للعمل ضمن فريق واحد مما يعمل على خلق قيمة مضافة لتحقيق إشباع حاجات املستهلكين

                                                           
 لمزيد من المعلومات حول إدارة الجودة الشاملة ، انظر:  1

- Jack CHEN. MANAGEMENT DE LA PRODUCTION. France ; Editions ems ;2006.pp 437-460. 
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فان إدارة الجودة الشاملة هي العملية التي تسعى الن تحقق  British Rail Ways board ووفقا لتعريف 

لكين الخارجين وكذلك الداخلين باإلضافة إلى املوردين. ولذا كافة املتطلبات الخاصة بإشباع حاجات املسته

مفهوم إدارة الجودة الشاملة )بأنه نظام إداري يضع رضا العمل على رأس قائمة  (Cole , 1995) فقد حدد كول 

 لاألولويات بدال من التركيز على األرباح ذات األمد القصير، إذ أن هذا االتجاه يحقق أرباحا على املدى الطوي

 ؛أكثر ثباتا واستقرارا باملقارنة مع املدى الزمني القصير(

بأنه اشتراك والتزام اإلدارة واملوظف في ترشيد العمل عن طريق  ( Tunks , 1992) كما عرفها تونكس  

 ؛توفير ما يتوقعة العمل أو ما يفوق توقعاته

املقترنة بالجودة وإطار تجربتة بأنها استخدامات العميل   ( Omachonu , 1991 )وقد عرفها اوماجونو 

 1؛بها

و يمكن القول بان إدارة الجودة الشاملة عبارة عن )نظام يتضمن مجموعة الفلسفات الفكرية  

املتكاملة واألدوات اإلحصائية والعمليات اإلدارية املستخدمة لتحقيق األهداف ورفع مستوى رضا العميل 

ت فكرية تبناها مفكرون أمثال كروسبي وجابلونسكي علما بان هناك توجها واملوظف على حد سواء(.

وبروكاوبروكا تتكز على النتائج النهائية التي يمكن تحقيقها من خالل إدارة الجودة الشاملة. والتي يمكن 

تلخيصها في أنها )الفلسفة اإلدارية وممارسات املنظمة العملية التي تسعى الن تضع كل من مواردها البشرية 

 الخام الن تكون أكثر فعالية وكفاءة لتحقيق أهداف املنشاة(.وكذلك املواد 

 2ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ ما يلي: 

أن أهداف املنظمة قد تحتوي على رضا املستهلك وكذلك أهداف املشروع املختلفة مثل، النمو،  .1

 الربحية، واملركز التنافس ي داخل السوق أو إدراك املجتمع للخدمات املقدمة. 

 أن املنظمة تعمل داخل املجتمع من خالل خدمته لذا فهي بحاجة إلى مفهوم عريض يتعلق باملستهلك. .2

 أن استخدام تلك املداخل يقع تحت مختلف املسميات ومنها: .3

 التطوير املستمر للجودة -

 الجودة الشاملة -

 إجمالي العمليات اإلدارية للمشروع -

 إدارة الجودة بمفهومها الواسع في املنظمة -

 كلفة الكفوءة والفاعلية اإلدارية للجودةالت -

                                                           
 .179-177. ص ص مرجع سابقبالل خلف السكارنة.  1 

 .180-179. ص ص مرجع سابقبالل خلف السكارنة.  2 



 مدارس اإلدارة و التسيير:  الفصل الثالث

153 
 

وتعتبر إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية لخلق إطار فكري وثقافة مشتركة تؤدي إلى إدارة أكثر  

تعقيدا وإلى التغيير والتحسين، ويوضح الجدول التالي باختصار الفروق األساسية بين اإلدارة التقليدية وإدارة 

 الجودة الشاملة.

 ( مقارنة ما بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة7)الجدول 

وجه  اإلدارة          

 املقارنة
 إدارة الجودة الشاملة التقليدية

 الهدف األساس ي

 املوظفون 

 الجودة

 هدف اإلدارة

 األسلوب

 

 التطلعات

 أرباح قصيرة األمد

 مورد باهظ الثمن

 تعامل الجودة على أنها تكلفة 

 النتائج

 تخفيض التكاليف

 

 الفردية

 تلبية توقعات الزبائن

 أصل استراتيجي

 تعامل الجودة على أنها ربح

 العمليات )تحسينها( والنتائج

تحسين الجودة )املحافظة على وزيادة 

 عدد الزبائن

 العمل الجماعي

ون الزبون في يك وتؤدي إدارة الجودة الشاملة في بيئة احتكارية إلى عائدات أكبر لالقتصاد الوطني بينما 

 فقط، بل 
ً
 “البيئة التنافسية والذي يزداد مدى اختياراته ليس ملكا

ً
حتاجها من حيث املنتجات التي ي” دكتاتورا

والسعر الذي سيدفعه. وفي هذه الظروف الت يؤدي إدارة الجودة الشاملة إلى زيادة العائدات على املستوى 

 في بقاء ا
ً
 مهما

ً
 .ملؤسسات واستمراريتهاالوطني فقط، بل تصبح عامال

، ففي بيئة تنافسية  
ً
ويسود اعتقاد عام بأن املؤسسات ستدوم لألبد، ولكن الحقيقة مختلفة تماما

 .تكون املؤسسات مثل البشر، لها دورة حياة محددة

 :1إدارة الجودة الشاملة هي عملية مستمرة لتحسين جودة املنتج والخدمة من خالل 

على أساس أن كل شخص في املنظمة  TQM واملسؤولية، حيث يقوم مفهومإشراك املوظفين في العمل  .1

 .هو جزء من فريق خدمة العميل

استخدام فرق العمل، حيث تقوم فرق العمل من املجاالت الوظيفية املختلفة لحل أي مشكلة تطرأ  .2

 .على العمل، كما تقوم هذه الفرق للعمل إلعادة فحص ودراسة إجراءات الشركة

بالنماذج ( أي املنشآت املميزة( وذلك من خالل دراسة ممارسات املنافسين وغير املنافسين، االقتداء  .3

 .إضافة ملقارنة األداء مع املتميزين من املنظمات في أي مجال وفي أي مكان في العالم

معلومات مرتدة عن األداء بصفة مستمرة، وهي أساس برنامج التحسين املستمر في األداء والجودة،  .4

 :ن تحقيق ذلك من خاللويمك
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-  
ً
 .استقصاء العمالء دوريا

 .املتابعة املستمرة ملواعيد التسليم -

 .عدد مرات نفاذ املخزون -

 .أوقات االنتظار -

 أهداف الجودة الشاملة وفوائدها: 

 (1999إن الهدف األساس ي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في الشركات هو: )الخشروم.  

للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف واإلقالل من الوقت والجهد )تطوير الجودة  

 الضائع لتحسين الخدمة املقدمة للعمالء وكسب رضاءهم(.

 1هذا الهدف الرئيس ي للجودة يشمل ثالث فوائد رئيسية مهمة وهي:  

ا مرة وهذخفض التكاليف: إن الجودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول  .1

 يعني تقليل األشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف.

فاإلجراءات التي وضعت من قبل املؤسسة إلنجاز الخدمات  للعميل:تقليل الوقت الالزم إلنجاز املهمات  .2

كثير  يللعميل قد ركزت على تحقيق األهداف ومراقبتها وبالتالي جاءت هذه اإلجراءات طويلة وجامدة ف

 على العميل.
ً
 سلبيا

ً
 من األحيان مما أثر تأثيرا

تحقيق الجودة: وذلك بتطوير املنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء، إن عدم االهتمام بالجودة  .3

يؤدي لزيادة الوقت ألداء وإنجاز املهام وزيادة أعمال املراقبة وبالتالي زيادة شكوى املستفيدين من هذه 

 الخدمات.

 من أهداف وفوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة: وهناك جملة

 خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير املستمر. .1

 إشراك جميع العاملين في التطوير. .2

 متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات. .3

إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة  األولية( )املوادتقليل املهام والنشاطات الالزمة لتحويل املدخالت  .4

 للعمالء.

 إيجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء. .5

 تحسين نوعية املخرجات. .6

 زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي. .7
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 تحسين الربحية واإلنتاجية. .8

مكن السيطرة أصغر حتى ي تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل املشاكل وتجزئتها إلى .9

 عليها.

 تعلم اتخاذ القرارات استنادا على الحقائق ال املشاعر. .10

 تدريب املوظفين على أسلوب تطوير العمليات. .11

 تقليل املهام عديمة الفائدة زمن العمل املتكرر. .12

 زيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاويهم. .13

 تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين. .14

 زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسية للشركة. .15

 1هي كما يلي: متطلبات عناصر الجودة الشاملة:

 .وضع مواصفات للمنتج بما يلبي توجهات السوق ومتطلبات املستهلك الحالية واملستقبلية .1

توحيد جودة املواد واملدخالت التي تتعامل معها املنشأة والتعامل مع موردي املدخالت من خالل  .2

 .صفات وشروط ملزمةموا

 .توكيد الجودة أثناء التحضير واإلنتاج وتالفي األخطاء قبل الوقوع فيها .3

 عمليات الفرز والتدريج والتغليف والتعبئة والبطاقة والنقل  .4
ً
توكيد جودة املنتج النهائي، متضمنا

 .وضبط جودة األجهزة واملعدات املستخدمة في القياس واملعايرة

ترد من األسواق واملستهلكين والعمالء واالستفادة منها في تحسين األداء وتالفي تحليل املعلومات التي  .5

 .األخطاء

تدريب العاملين لرفع كفاءة األداء والحفاظ على مستوى جودة األداء وخلق روح االنتماء للمؤسسة  .6

فة وإرضاء لمن خالل السمعة الطيبة التي حازت عليها املؤسسة في توجهها لزيادة املبيعات وتقليل التك

 رغبات املستهلكين.

 املتطلبات الرئيسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة:

إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في املؤسسة يستلزم بعض املتطلبات التي تسبق البدء بتطبيق  

هذا البرنامج في املؤسسة حتى يمكن إعداد العاملين على قبول الفكرة ومن ثم السعي نحو تحقيقها بفعالية 

 من هذه املتطلبات الرئيسية 
ً
  2يلي:موضحة في ماوحصر نتائجها املرغوبة. و بعضا
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 أوال : إعادة تشكيل ثقافة املؤسسة.

إن إدخال أي مبدأ جديد في املؤسسة يتطلب إعادة تشكيل لثقافة تلك املؤسسة حيث أن قبول أو   

 تختلف اختالف الجودة( )ثقافةرفض أي مبدأ يعتمد على ثقافة ومعتقدات املوظفين في املؤسسة. إن 
ً
ا جذريا

وبالتالي يلزم إيجاد هذه الثقافة املالئمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة  التقليدية(اإلدارية  )الثقافةعن 

وعلى العموم يجب تهيئة البيئة املالئمة لتطبيق هذا املفهوم الجديد بما فيه  وذلك بتغيير األساليب اإلدارية. 

 من ثقافات جديدة.

: الترويج وتسويق البرنامج. 
ً
 ثانيا

ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لجميع العاملين في املؤسسة أمر ضروري قبل اتخاذ  إن نشر مفاهيم  

 في القليل من املعارضة للتغيير والتعرف على املخاطر املتوقعة 
ً
قرار التطبيق. إن تسويق البرنامج يساعد كثيرا

 يسبب التطبيق حتى يمكن مراجعتها.

هوم ات أو املؤتمرات أو الدورات التدريبية للتعريف بمفويتم الترويج للبرنامج عن طريق تنظيم املحاضر   

 الجودة وفوائدها على املؤسسة.

: التعليم والتدريب.
ً
 ثالثا

حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فإنه يجب تدريب وتعليم املشاركين   

 سليم وصلب وبالتالي يؤدي إلى النتائجبأساليب وأدوات هذا املفهوم الجديد حتى يمكن أن يقوم على أساس 

املرغوبة من تطبيقه. حيث أن تطبيق هذا البرنامج بدون وعي أو فهم ملبادئه ومتطلباته قد يؤدي إلى الفشل 

 الذريع. فالوعي الكامل يمكن تحقيقه عن طريق برامج التدريب الفعالة. 

التعرف على أساليب التطوير. وهذا إن الهدف من التدريب هو نشر الوعي وتمكين املشاركين من  

 لجميع فئات ومستويات اإلدارة ) الهيئة التنفيذية، املدراء، املشرفين، العاملين 
ً
التدريب يجب أن يكون موجها

( ويجب أن تلبى متطلبات كل فئة حسب التحديات التي يواجهونها. فالتدريب الخاص بالهيئة التنفيذية يجب 

ق بينما التدريب الفرق العمل يجب أن يشمل الطرق واألساليب الفنية لتطوير أن يشمل إستراتيجية التطبي

العمليات. وعلى العموم فإن التدريب يجب أن يتناول أهمية الجودة وأدواتها وأساليبها واملهارات الالزمة 

  ء.داوأساليب حل املشكالت ووضع القرارات ومبادئ القيادة الفعالة واألدوات اإلحصائية وطرق قياس األ 

: االستعانة باالستشاريين.
ً
 رابعا

الهدف من االستعانة بالخبرات الخارجية من مستشارين ومؤسسات متخصصة عند تطبيق البرنامج  

 هو تدعيم خبرة املؤسسة ومساعدتها في حل املشاكل التي ستنشأ وخاصة في املراحل األولى. 
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: تشكيل فرق العمل.
ً
 خامسا

يث تضم كل واحدة منها ما بين خمسة إلى ثمانية أعضاء من األقسام املعنية يتم تأليف فرق العمل بح 

 العمل املراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج املشروع.
ً
 مباشرة أو ممن يؤدون فعال

وحيث أن هذا الفرق ستقوم بالتحسين فيجب أن يكونوا من األشخاص املوثوق بهم، ولديهم  

ب أن يعطوا الصالحية املراجعة وتقييم املهام التي تتضمنها العملية وتقديم االستعداد للعمل والتطوير وكذا يج

  املقترحات لتحسينها.

: التشجيع والحفز.
ً
 سادسا

 إلى تشجيعهم، وزرع الثقة، وتدعيم هذا األداء   
ً
إن تقدير األفراد نظير قيامهم بعمل عظيم سيؤدي حتما

ه. ي تطوير برنامج إدارة الجودة الشاملة في املؤسسة واستمراريتاملرغوب. وهذا التشجيع والتحفيز له دور كبير ف

 على حماس املشاركين في التحسين، لذا ينبغي 
ً
 كليا

ً
وحيث أن استمرارية البرنامج في املؤسسة يعتمد اعتمادا

 تعزيز هذا الحماس من خالل الحوافز املناسبة وهذا يتفاوت من املكافأة املالية إلى التشجيع املعنوي. 

والخالصة أن على املؤسسة تبني برنامج حوافز فعال ومرن يخلق جو من الثقة والتشجيع والشعور  

 باالنتماء للمؤسسة وبأهمية الدور املوكل إليهم في تطبيق البرنامج. 

: اإلشراف واملتابعة. 
ً
 سابعا

 ئ ومتابعةمن ضروريات تطبيق برنامج الجودة هو اإلشراف على فرق العمل بتعديل أي مسار خاط  

إنجازاتهم وتقويمها إذا تطلب األمر. وكذلك فإن من مستلزمات الجنة اإلشراف واملتابعة هو التنسيق بين 

مختلف األفراد واإلدارات في املؤسسة وتذليل الصعوبات التي تعترض فرق العمل مع األخذ في االعتبار املصلحة 

 العامة. 

: إستراتيجية التطبيق. 
ً
 ثامنا

يجية تطوير وإدخال برنامج إدارة الجودة الشاملة إلى حيز التطبيق يمر بعدة خطوات أو إن إسترات  

 مراحل بدء من اإلعداد لهذا البرنامج حتى تحقيق النتائج وتقييمها. 

هي مرحلة تبادل املعرفة ونشر الخبرات وتحديد مدى الحاجة للتحسن بإجراء مراجعة شاملة  . اإلعداد:1

 فهوم في املؤسسات األخرى. ويتم في هذه املرحلة وضع األهداف املرغوبة. لنتائج تطبيق هذا امل

 ويتم فيها وضع خطة وكيفية التطبيق وتحديد املوارد الالزمة لخطة التطبيق. . التخطيط:2

 وذلك باستخدام الطرق اإلحصائية للتطوير املستمر وقياس مستوى األداء وتحسينها.  . التقييم:3
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 :( ISO ) تعريـف اآليزو 

، وهي اتحـاد عاملـي International Organization for Standardizationهي املنظمة العاملية للمقاييس  

 على الكلمة  ( ISO ) هيئة مقاييس وطنية، جاء اختصارها 90مقـره في جـنيف ويضم في عضويتـه أكثر من 
ً
اعتمادا

 ؛متساوي  " Equal " والتي تعني " ISOS " اليونانية

، وتعتبر مصدرا 9004، 9003، 9002، 9001في أربعة أجزاء هي اإليزو  9000تنشر مقاييس اإليزو و  

هي اشمل وثيقة في السلسلة تطبق على الشركات التي تعمل في  9001لتحديد وتعريف باقي السلسلة. إن اإليزو 

قود ام عندما تتطلب العالتصميم والتطوير والتصنيع والترتيب والخدمات وهي تحدد نظام جودة لالستخد

مع نواحي مثل تقص ي  9001شرحا لقدرة املورد على تصميم وتصنيع وتركيب وخدمة املنتج. كما يتعامل إيزو 

 ؛وتصحيح األخطاء أثناء اإلنتاج وتدريب املوظفين والتوثيق وضبط البيانات

 اإلنتاج والتركيبعلى السلع التي ال تتطلب تصميما ويعرف تأكيد الجودة في  9002يطبق إيزو و  

  1.على كافة الشركات ويحدد نموذج نظام الجودة للتفتيش النهائي واالختبار 9003والخدمة. وكما يطبق إيزو 

عناصر الجودة املشار إليها في الوثائق السابقة بتفصيل اكبر ويقدم الخطوط املوجهة  9004يعرف إيزو  

وتتسلم الشركات شهادة إيزو  .وير وتنفيذ نظام جودة ماإلدارة الجودة ولعناصر نظام الجودة املطلوبة لتط

مـن قـبل جهة إصـدار الشهادات املعترف بها،  9000بعد التدقيق للتأكد من أنها تتوافق مع مقاييس إيزو  9000

ذات أهميه متزايدة في السنوات القليلة املاضية ألن املصدرين اكتشفوا بأن التوافق  9000وقد أصبحت اإليزو 

وان لم يكن ملزما إال انه هام للنجاح في األسواق األجنبية. فلقد أصبح الزبائن في كافة أنحاء العالم أكثر  معها

اهتماما بالجودة ويطلبون اإليفاء بهذه املواصفات كحد أدنى، وفي املستقبل القريب وتبعا ملا تظهره توجهات 

مقياسا معترفا به دولـيا لنظام إدارة الجودة. ومن الجدير بالذكر   9000السوق الدولية ستصبح سلسلة اإليزو 

ستغدو منتشرة بمرور الوقت مما سيؤدي إلى الحصول على ميزات تنافسية للوصول إلى سوق  9000أن االيزو 

عاملية تنافسية وخاصة األسواق األوربية وأسواق حوض الباسفيكي وقد تم إدراج متطلباتها في معايير الجودة 

. والتي تمت املصادقة عليها أيضا في سنغافورة وماليزيا والعديد من الشركات 1991املقترحة في اليابان عام 

  ؛9000الصينية، كما وأقدم عدد من الشركات األوروبية على التسجيل في االيزو 

ع لشركة ممنافع متزايدة في السوق الدولي ويزيد صورة الجودة أيضا ل 9000يوفر الحصول على اإليزو  

  ؛زيادة في اإلنتاجية والربحية يتبعها انخفاض في شكاوى الزبائن

 أن يحملوا شهادة إيزو  
ً
. 9000كما يجب أن يدرك املوردون املصدرون بأنه قد يكون مطلوبا منهم أيضا

 ل تأثير كرة الثلج حيث تتوسع دائرة من يطلب منهم الحصو  9000ففي كثير من األوقات تجمع شهادة اإليزو 
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على الشهادة بحيث يطلب من كافة املوردين للمواد الداخلة في تصنيع البضاعة أن يحملوا هم أيضا هذه 

  ؛الشهادة

عملية مكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة  9000يمكن أن تكون عملية تنفيذ واستصدار شهادة إيزو  

كثيرون أن الكلفة تفوق املكاسب شهر. ويرى ال 12إلى  6واملتوسطة ويستغرق وقت تحضير الشركة عادة من 

مطلوبة دائما للمنتج املراد  9000والصورة التي سيركزون عليها في السوق الدولي. قد ال تكون شهادة إيزو 

تصديره لذا من الضروري أن يقوم املصدر بدراسة الفوائد الداخلية والخارجية ثم يضع خطة وقد يحتاج لرأى 

 .1خبير في هذا املجال

 اطرإدارة املخ
 تعرف دارة املخاطر على انها: 2

 الحد من تكرار حدوث هذه املخاطر .1

 التقليل من حجم الخسائر املتوقعة من جهة أخرى. .2

ولكن يجب أن يكون ذلك بأقل تكلفة ممكنة، وبذلك يكون من مسؤولية الشخص أو الجهة املسؤولة 

عن إدارة املخاطر واتخاذ القرارات الخاصة بها أن تكتشف الخطر أوال ثم تقوم بتحليل وتصنيف هذه األخطار 

قوع هذه املخاطر ثم حساب احتمال تحقق هذه املخاطر ومن ثم حساب حجم الخسائر املتوقعة في حال و 

وذلك تمهيدا لقياس املخاطر بشكل كمي إن أمكن، ثم اختيار أفضل الوسائل ملواجهة هذه املخاطر والحد من 

 آثارها وبكلفة مبررة ومعقولة. 

 مفهوم إدارة املخاطر

إدارة املخاطر عبارة عن تنظيم متكامل يهدف إلى مجابهة املخاطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف وذلك 

 3ن طريق:ع

 اكتشاف الخطر .1

 تحليله  .2

 قياسه .3

 تحديد وسائل مجابهته ثم اختيار أنسب وسيلة للمواجهة .4
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ويرتكز مفهوم إدارة املخاطر على مجموعة من األساليب العلمية التي يجب أخذها في الحسبان عند 

ثم الحد من ظاهرة اتخاذ القرار ملواجهة أي خطر وذلك من أجل منع أو تقليل الخسائر املادية املحتملة ومن 

 عدم التأكد، كما ويرتكز هذا املفهوم على خفض التكاليف املصاحبة للخطر ومن أهم هذه التكاليف ما يلي:

 تكاليف التحكم في الخسارة )التحكم في الخطر( .1

 تكاليف الفرصة البديلة .2

 التكاليف املعنوية أو النفسية .3

 الخسائر املادية املصاحبة للخطر .4

 تي تتحقق نتيجة تحقق الخطر.الخسائر الفعلية ال .5

ومن هنا نالحظ أن أسهل التكاليف قياسا هي الخسائر املادية والخسائر الفعلية، أما التكاليف املعنوية 

أو تكاليف الفرصة البديلة فإنه يصعب قياسها، وأما خسائر التحكم في الخطر فيمكن أن يتم تخفيضها عن 

 1.طريق تدريب العاملين مثال

 املخاطر:طرق مواجهة 

ويمكن إدارة املخاطر من خالل  Risks Managementيقصد بطرق مواجهة املخاطر إدارة املخاطر 

التعرف على مصدر الخطر ثم تقدير حجم الخسارة املحتملة في حال وقوع الخطر. ومن ثم اختيار الوسيلة 

 ائل عديدة ملواجهة الخطروهناك طرق ووس املناسبة ملواجهة هذا الخطر وذلك في ضوء كلفة تلك الوسيلة.

 2يمكن ايجازها بما يلي:

 الوقاية واملنع: .1

ويطلق البعض على هذه الوسيلة "سياسة تخفيض الخطر" وتقوم هذه الطريقة على أساس منع الخطر 

كليا إن أمكن أو الحد من الخسائر الناتجة إن وقع هذا الخطر، وذلك من خالل استخدام وسائل الوقاية 

 الخسارة لتقليل عبء الخطر فمثال:والحد من 

إقامة مانعات الصواعق فوق املباني العالية تعتبر وسيلة للوقاية من الخطر "خطر الحريق بسبب  .أ

 البرق".

 إن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنظيم حركة املرور يمكن أن يقلل من خطر حوادث الطرق. .ب

 إقامة السدود تقلل من خطر الفيضانات. .ج

 العاملين واتباع تعليمات األمن الصناعي يقلل من خطر إصابات العمل.تدريب  .د
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- Pierre Conso, Farouk Hémici. L’ENTREPRISE EN 20 Leçons. Paris ; DUNOD ; 2006. Pp 271-288.   

 .33-24ص ص  مرجع سابق. شقيري نوري موسى وآخرون. 2 



 مدارس اإلدارة و التسيير:  الفصل الثالث

161 
 

 وقديما قالوا "درهم وقاية خير من قنطار عالج " فيمكن التقليل من خطر املرض عن طريق التطعيم.

ومن الناحية االقتصادية فإن إتباع طريقة أو سياسة الوقاية واملنع للحد من املخاطر يترتب عليه أمران 

 ن هما:متقابال 

إن استخدام هذه الطريقة يؤدي إلى تحمل الفرد أو املنشأة تكاليف ثابتة تتمثل في التركيبات  األول:

الهندسية والتجهيزات الفنية التي تتطلبها إجراءات الوقاية واملنع هذا باالضافة إلى تكاليف التشغيل ومراقبة 

 الوسائل السابقة.

لى الفرد أو املنشأة من استخدامها وتنحصر هذه في تخفيض القيمة يتمثل في املزايا التي تعود ع الثاني:

 املعرضة للخطر وتخفيض معدل الخسارة.

 التجزئة والتنويع: .2

ويقصد بسياسة أو طريقة التجزئة والتنويع كأسلوب ملواجهة الخطر أن تتم تجزئة الش يء املعرض 

 سبب الخطر.للخطر بشكل يضمن عدم تعرض جميع األجزاء في وقت واحد لتحقق م

 ومن األمثلة العملية على هذه السياسية:

قيام صاحب الش يء موضوع الخطر بتوزيع الش يء إلى عدة أماكن متباعدة جغرافيا وهو ما يطلق عليه  .أ

 التوزيع الجغرافي.

قيام صاحب رأس املال بتنويع استثماراته وتوزيعها على عدة مجاالت بدال من استثمار كامل رأس املال  .ب

 استثماري واحد وهو ما يطلق عليه تنويع املجاالت االستثمارية.في مجال 

 قيام أمين املخزون بتوزيعه في عدة مخازن. .ج

 قيام صاحب رأس املال باالستثمار في أكثر من دولة أو إقليم وهو ما يسمى بالتنويع الدولي أو اإلقليمي. .د

 ويشترط لتطبيق هذه السياسة وجود نوعين من الشروط:

 تمثل في إمكانية تجزئة الش يء املعرض للخطر.شروط فنية وت .أ

 شروط مالية وتتمثل في وجود مقدرة مالية تمكن مدير الخطر من مواجهة أية خسائر فور حدوثها. .ب

إال أن لهذه السياسة تكلفة تتمثل في تكاليف التجزئة والتنويع وتكاليف املتابعة واإلدارة باإلضافة إلى 

 الربح الضائعة نتيجة إلتباع هذه السياسة.التكاليف املتعلقة، في فرص 

 تحويل الخطر: .3

بمقتض ى هذه الطريقة فإنه يتم مواجهة الخطر بتحويله إلى طرف آخر نظير دفع مقابل معين لهذا 

 الطرف مع احتفاظ صاحب الش يء موضوع الخطر األصلي، بملكيته لهذا الش يء.
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وعقود التشييد وعقود التأمين، ففي عقود  ويتحقق هذا التحويل بمقتض ى عقود اإليجار وعقود النقل

النقل مثال يمكن تحويل أخطار النقل إلى متعهدي النقل على أن تتم املحاسبة مع هؤالء املتعهدين على أساس 

سعر أعلى لخدمة النقل نظير تحمل هؤالء املتعهدين ألخطار النقل التي يتم االتفاق عليها مع احتفاظ صاحب 

 لكيته لهذه البضاعة.البضاعة املنقولة، بم

ويعتبر التأمين من أهم وسائل تحويل الخطر وأكثرها انتشارا حيث توم شركات التأمين بتعويض األفراد 

واملنشآت املعرضين لخطر معين عن الخسارة املادية املحتملة التي لحقت بهم نتيجة لحدوث الخطر املؤمن منه 

 وذلك مقابل مبلغ محدد مقدما يسمى قسط التأمين.

وقد ساعد نجاح وانتشار هذه الوسيلة )التأمين( في مواجهة الخطر أنها عملت على تحقيق قانون األعداد 

الكبيرة نتيجة لتجميعها عددا كبيرا جدا من األخطار املتشابهة ومن ثم أصبحت هناك دقة في التقدير للخسارة 

 ا أدت إلى توزيع الخسائر املادية التياملتوقعة مما ساعد في فرض قسط ثابت محدد مقدما باإلضافة إلى أنه

 1تحققت لدى البعض على جميع املعرضين لنفس الخطر.

وعادة ما تتبع هذه الوسيلة في مواجهة األخطار التي تكون فيها درجة احتمال وقوع الخطر ضئيلة بينما 

 تكون الخسائر الناشئة نتيجة وقوع هذا الخطر كبيرة.

 تحمل الخطر .4

قيام صاحب املخاطر )مدير الخطر( باالعتماد على نفسه في مواجهة اآلثار املترتبة  ويقصد بهذه السياسة

 على تحقيق مسبب الخطر في صورة حادث.

 متى نتبع هذه السياسة؟

نتبع هذه السياسة إذا كانت الخسائر املتوقعة صغيرة الحجم مع توفر القدرة املادية على مواجهة هذه 

 سياسات أخرى يمكن لصاحب املخاطر اتباعها.الخسائر، أو في حالة عدم وجود 

 ويتم تحمل املخاطر بإحدى طريقتين:

 تحمل املخاطر بدون تخطيط. الطريقة األولى:

وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت الخسارة املتوقعة نتيجة لتحقق مسبب الخطر خسائر صغيرة القيمة 

 إيراد جاري يكفي لتغطية الخسارة املتوقعة.وغير متكررة ومن أهم شروط تطبيق هذه الطريقة ضرورة توفر 

وتستخدم هذه الطريقة في حالة ما إذا كانت الخسارة  تحمل املخاطر مع وجود تخطيط الطريقة الثانية:

املتوقعة نتيجة لتحقيق مسبب الخطر متكررة ويمكن حساب قيمتها مقدما وبدقة وتعتمد هذه الطريقة على 
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توقعة كمخصص الديون املشكوك في تحصيلها أو مخصص الديون تكوين مخصص ملواجهة الخسارة امل

 الهالكة واملعدومة.

 كيفية إدارة املخاطر:

 1يمكن إدارة املخاطر من خالل الخطوات التالية:

 تحديد الهدف  .1

 تحديد الخطر "اكتشافه" .2

 تقييم الخطر .3

 تحديد البدائل واختيار الوسيلة املناسبة ملواجهة الخطر )اتخاذ القرار( .4

 تنفيذ القرار .5

 التقييم واملراجعة .6

 تحديد الهدف: .1

إن أول خطوة في علمية إدارة املخاطر هي تحديد األهداف وتقرير احتياجات املنشأة من برنامج إدارة 

املخاطر حيث تحتاج املنشأة إلى خطة معينة للحصول على أقص ى منفعة ممكنة جراء نفقات برنامج الخطر 

 لتقييم األداء. وتعتبر هذه الخطوة كذلك وسيلة

فمثال قد تكون "التكلفة املتدنية" هدفا أساسيا إلدارة املخاطر ولكن قد ينتج عن التركيز على عنصر التكلفة 

إتباع برنامج في إدارة الخطر غير كاف أو غير مالئم وقد ينتج عن ذلك تحمل تكاليف ضخمة جدا ناتجة عن 

نشأة في ظل برنامج غير كاف وغير مالئم لذلك يجب أن يكون الخسائر الكبيرة التي من املمكن أن تتحملها امل

 الهدف األساس ي إلدارة الخطر هو حماية كفاءة أنشطة املنشأة، وهذا الهدف يضمن أمرين هما:

 تجنب الخسائر الضخمة التي يمكن أن تعيق املنشأة من أداء أنشطتها املختلفة أو ينتج عنها إفالس. .أ

 أخطار األشخاص مثل الوفاة أو اإلصابة أو املرض.  حماية العاملين باملنشأة من .ب

أما اعتبارات التكلفة وكفاءة استخدام املوارد أو تكوين عالقات عامة جيدة فيجب النظر إليها على أنها 

 أهداف فرعية إلدارة املخاطر وليست أهداف أساسية.

 تحديد أو اكتشاف الخطر .2

"إدارة املخاطر" وتقوم هذه اإلدارة بدراسة أوجه النشاط ويتم ذلك من خالل وجود إدارة داخل املشروع 

املختلفة باملشروع من إنتاج وتخزين وشراء وبيع وتمويل واختيار العاملين وتدريبهم وذلك بهدف اكتشاف 

 األخطار التي يتعرض لها املشروع.
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ختلفة خطار املولتسهيل عملية اكتشاف الخطر باملشروع تقوم إدارة املخاطر بإعداد تبويب شامل لأل 

التي يتوقع أن يواجهها املشروع من مراحل نشاطه املختلفة، وقد يتم التبويب على أساس موضوع الخسارة أي 

الخطر "كأخطار األشخاص، وأخطار املمتلكات، وأخطار املسؤولية املدنية" أو نوع الخطر " كاألخطار 

سميات الخطر والعوامل املساعدة للخطر وأهمية املباشرة، واألخطار غير املباشرة" باإلضافة إلى تبويب مل

 Risk Codeالخطر والطرق املختلفة ملواجهته ويتم ذلك في املشروعات الكبيرة عن طريق إعداد دليل للخطر 

يتضمن توضيح األخطار حسب نوعيتها وبيانات تفصيلية أخرى عن مسببات الخطر والعوامل املساعدة 

 1ر ملواجهتها ومن خالل الدليل تختار اإلدارة ما يتناسب مع حالها.للخطر وأنواع الخسائر وأنسب الط

 تقييم الخطر: .3

على إدارة املخاطر تقييم هذه األخطار التي تم اكتشافها وتحديدها ويقصد بتقسيم الخطر قياس 

تبويب باحتمال وقوع خسارة معينة ويتطلب هذا التقييم إعطاء أولويات لألخطار ذات األثر الجسيم حيث يتم 

األخطار في مجموعات مثل "أخطار جسيمة، أخطار متوسطة، أخطار قليلة" أو مجموعات مثل "أخطار مهمة 

 جدا، أخطار مهمة، أخطار غير مهمة".

 2مثال ذلك تبويب األخطار إلى:

 األخطار الجسيمة: وتشمل األخطار التي قد تؤدي إلى إفالس املشروع .أ

لتي ال تؤدي إلى اإلفالس ولكن قد تؤدي إلى االفتراض لغرض األخطار املتوسطة: وتشمل األخطار ا .ب

 االستمرار في اإلنتاج.

 األخطار القليلة: وتشمل األخطار التي يمكن مواجهة خسائرها بسهولة من الدخل الجاري للمشروع. .ج

 تحديد البدائل واختيار الوسيلة املناسبة ملواجهة الخطر "اتخاذ القرار" .4

 ها تأتي مرحلة اختيار الوسيلة املناسبة ملواجهة كل خطر على حدة.بعد تحديد األخطار وقياس

 وهناك مدخالن أساسيان للتعامل مع األخطار التي تواجه الفرد أو املؤسسة هما:

 مدخل التحكم في الخطر "الوقاية واملنع". .أ

 مدخل تحويل الخطر. .ب

 ع الخطر. بينما مدخل تحويلأما مدخل التحكم في الخطر فيركز على تدنية الخسائر املتوقعة عن وقو 

الخطر فيركز على ترتيب رأس املال الالزم ملواجهة الخسائر الناشئة عن تحقق األخطار بعد تطبيق مدخل 

 التحكم في الخطر.
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وتعد هذه املرحلة من مراحل ادارة املخاطر بمثابة مشكلة اتخاذ قرار حيث يجب على مدير املخاطر 

ملتاحة في التعامل مع كل خطر على حدة وأحيانا يتخذ أصحاب املشروع اتخاذ القرار بشأن أنشب الطرق ا

القرار بشأن ذلك وأحيانا قد يوجد خطة مسبقة للتعامل مع األخطار املختلفة أو معيار الختيار الوسيلة 

كثر أاملناسبة ملواجهة خطر معين وفي هذه الحاالت يعتبر مدير املخاطر مسؤوال عن إدارة برنامج إدارة املخاطر 

من كونه صانع قرار، والتخاذ قرار اختيار وسيلة معينة ملواجهة خطر معين فإن مدير املخاطر يأخذ في االعتبار 

احتمال وقوع الخسارة، وحجم الخسارة املادية املحتملة، والعوامل املساعدة للخطر، واملوارد املتاحة ملواجهة 

 1لكل وسيلة.الخسارة إذا تحققت ويتم تقييم املزايا والتكاليف 

 إدارة االزمات

 مفهوم إدارة األزمات 

لقد أصبحنا في عصر يندر فيه عدم حدوث مشكالت أو أزمات، وبالتالي البد من أن تتعامل املنشأة مع 

هذه األزمات، بل من الضروري عدم االكتفاء باالنتظار أوال حتى تحدث مثل هذه األزمات املحتملة، وأيضا في 

تكون لدينا خطط واستعدادات مسبقة للتعامل معها واالستفادة من سلبياتها حالة حدوث أزمات أن 

لهذا الغرض، البد أن يكون لدينا جهة تختص بإدارة األزمات سواء كانت هذه الجهة مركزا أو إدارة  ؛وايجابياتها

 2تملة.األزمات املحأو وحدة إدارية مستقلة لها كيانها ومسؤولياتها في الكيان اإلداري، قبل وأثناء وبعد حدوث 

 مفهوم إدارة األزمات:

تعددت لتعريفات ملفهوم إدارة األزمات، وإن كان املعنى العام ملجمل هذه التعريفات واحد وهو "كيفية 

التغلب على األزمة باألدوات العلمية اإلدارية املختلفة، وتجنب سلبياتها واالستفادة من ايجابياتها" وإن كان لكل 

 ف في مفرداته ولكنه متفق في معناه.باحث تعريف مختل

قد أوردت املوسوعة اإلدارية تعريفا إلدارة األزمات بأنها "املحافظة على أصول وممتلكات املنظمة وعلى 

قدرتها على تحقيق اإليرادات وكذلك املحافظة على األفراد والعاملين بها ضد املخاطر املختلفة، وتشمل مهمة 

النشاط البحث عن املخاطر املحتملة ومحاولة تجنبها بالكامل واألفضل هو نقل املديرين املسؤولين عن هذا 

 احتمال تعرض املنظمة للمخاطر إلى جهة متخصصة في ذلك مثل شركات التأمين".
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أما عليوه فعرفها بأنها " تعني باألساس كيفية التغلب على األزمات باألدوات العلمية واإلدارية املختلفة 

االستفادة من ايجابياتها فعلم إدارة األزمات هو علم إدارة التوازنات والتكيف مع املتغيرات وتجنب سلبياتها و 

 .1املختلفة وبحث آثارها في كافة املجاالت"

وعرفها أبو قحف بقوله: " إنها عملية اإلعداد والتقدير املنظم واملنتظم للمشكالت الداخلية والخارجية 

 .2املنظمة وبقائها في السوق"التي تهدد بدرجة خطيرة سمعة 

وعرفتها منى شريف بأنها العملية اإلدارية املستمرة التي تهتم باألزمات املحتملة وإعداد املوارد للتعامل مع 

األزمات بكفاءة وفاعلية ودراسة أسباب األزمة الستخالص النتائج ملنع حدوثها أو تحسين طرق التعامل معها 

فاهيم املختلفة إلدارة األزمات نرى أنها تنطوي على عملية تحديد وتنبؤ مستقبال، من خالل استعراض امل

املخاطر املحتملة ثم إعداد الخطط ملواجهة هذه املخاطر ملجابهتها وتقليل خسائرها بأقص ى درجة ممكنة ثم 

 تقييم القرارات والحلول املوضوعة.

 :3ويمكن النظر إلى إدارة األزمات بأنها

 والجهود اإلدارية التي تبذل ملواجهة أو الحد من الدمار املترتب على األزمة"."مجموعة االستعدادات 

" فن إدارة السيطرة من خالل رفع كفاءة وقدرة نظام صنع القرارات سواء على املستوى الجماعي  أو هي

تغيرات أو الفردي للتغلب على مقومات اآللية البيروقراطية الثقيلة التي قد تعجز عن مواجهة األحداث وامل

 املتالحقة واملفاجأة وإخراج املنظمة من حالة الترهل واالسترخاء التي هي عليها".

: " عملية اإلعداد والتقدير املنظم واملنتظم للمشكالت الداخلية والخارجية التي تهدد بدرجة أو هي

 خطيرة سمعة املنظمة، وربحيتها أو بقاؤها في السوق".

وث األزمة الحقيقية، مثل عمليات اإلخالء أثناء الحرائق، وإغالق املحالت، : " إدارة العمليات أثناء حدأو

 أو سحب املنتجات من السوق".

 : " القدرة على إدارة الشركة قبل وأثناء وبعد حدوث األزمة".أو هي
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ويعرف الباحث البريطاني )ويليامز( إدارة األزمات " بأنها سلسلة اإلجراءات الهادفة إلى السيطرة على 

ألزمات، والحد من تفاقمها حتى ال ينفلت زمامها مؤدية بذلك إلى نشوب الحرب، وبذلك تكون االدارة الرشيدة ا

 1لألزمة هي تلك التي تضمن الحفاظ على املصالح الحيوية للدولة وحمايتها".

ها ائمة ذاتفي حين يرى الخبير اإلداري د.ماجد شدود أن إدارة األزمات يجب أن تنطلق من إدارة األزمة الق

وتتحرك في إطار اإلستراتيجية العامة للدولة، وهذا يتطلب تحديد األهداف الرئيسة واالنتقائية للدولة خالل 

األزمة والتحليل االستراتيجي املستمر لألزمة وتطوراتها والعوامل املؤثرة فيها، ووضع البدائل واالحتماالت 

نبؤ واالختيار االستراتيجي للفرص السانحة وتحاش ي أمر املختلفة وتحديد مسارها املستقبلي من خالل الت

 املخاطر التي تحملها األزمة أو التقليل منها حيث يتطلب ذلك معلومات وافرة ومعطيات مناسبة وإدارة رشيدة.

" سلسلة اإلجراءات "القرارات" الهادفة إلى السيطرة على األزمة، والحد من تفاقمها حتى ال يفلت  أو هي

ؤدية إلى نشوب الحرب .. وبذلك تكون اإلدارة الرشيدة لألزمة هي تلك التي تضمن الحفاظ على املصالح زمامها، م

 الحيوية للدولة وحمايتها".

" هي قدرة أحد أطراف نزاع ما على إقناع خصمه أو خصومه، بصدق عزمه على تصعيد النزاع لحمله  أو

س بمصالحه .. وقد يفضل أطراف النزاع احتواء األزمة "لحملهم" على التراجع عن تصعيد األزمة تجنبا للمسا

من خالل ممارستهم لضبط النفس، ومحاولتهم إيجاد مخرج منها يحفظ لهم جميعا ماء وجوههم، أو الوصول 

 2فيما بينهم إلى تسوية تنزع فتيل األزمة بدون املساس باملصالح الجوهرية أليهم".

 ا يستبعد معه حدوث اشتباكات عسكرية على نطاق واسع"." احتواء األزمة والتلطيف من حدته أو هي

وإجماال يمكن تعريف إدارة األزمة بأنها " عملية إدارة خاصة من شأنها إنتاج استجابة إستراتيجية، 

 ملواقف األزمات، من خالل مجموعة من اإلداريين املنتقين مسبقا واملدربين تدريبا، الذين يستخدمون 

 .إجراءات خاصة، من أجل تقليل الخسائر إلى الحد األدنى" مهاراتهم باإلضافة إلى

ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تحديد )الهدف من مواجهة األزمات بأنه "السعي باإلمكانات البشرية 

 واملادية املتوفرة، إلى إدارة املوقف، وذلك عن طريق:

 ؛وقف التدهور والخسائر 
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  ؛للكيان األزموي تأمين وحماية العناصر األخرى املكونة 

 ؛السيطرة على حركة األزمة والقضاء عليها 

 ؛االستفادة من املواقف الناتج عن األزمة في اإلصالح والتطوير 

  دراسة األسباب والعوامل التي أدت لألزمة، التخاذ إجراءات الوقاية ملنع تكرارها، أو حدوث أزمات

 . 1مشابهة لها(

 2من أهمها: ويمكن القول إن إلدارة األزمة متطلبات

  إن إدارة األزمة تتطلب فرق عمل مدربة ومؤهلة، وغرف عمليات، وبرنامج االتصال الجماهيري داخليا

 ؛وخارجيا، ونمط قيادة سريعة التصرف

 ؛ضرورة وجود برنامج مخطط بشكل جيد يتم تنفيذه وقت حدوث األزمة 

  ؛ئةأو املفاهيم واملعلومات الخاطتحضير املؤسسة داخليا للتعامل مع الشائعات واملعلومات املضللة 

  أن برنامج إدارة األزمة ليس مجرد مجموعة من التصرفات امليكانيكية أو إجراءات وقواعد أو جهود

 عقلية، بل هو مجموعة خطوات وعمليات ذهنية مدروسة لتقدير األزمة وحجمها الحقيقي.

إدارة  مات الرئيسية املتفق عليها بأنوكذلك يمكن القول في ضوء املفاهيم السابقة لألزمة، وكذلك الس

األزمة عملية إرادية مقصودة تقوم على التخطيط والتدريب بهدف التنبؤ باألزمات والتعرف على أسبابها 

الداخلية والخارجية، وتحديد األطراف الفاعلة واملؤثرة فيها، واستخدام كل اإلمكانيات والوسائل املتاحة 

ها بنجاح ما يحقق االستقرار ويتجنب التهديدات واملخاطر، ومع استخالص للوقاية من األزمات أو مواجهت

 الدروس واكتساب خبرات جديدة تحسن من أساليب التعامل مع األزمات في املستقبل.

وبطبيعة الحال تختلف عملية إدارة األزمة عن اإلدارة باألزمات، إذ أن األخيرة هي فعل يهدف إلى توقف 

أو انقطاع نشاط من األنشطة وزعزعة استقرار بعض األوضاع بهدف إحداث ش يء من التغيير في ذلك النشاط 

وهي عبارة عن  wetglينطقونه  لصالح مدبره، والحقيقة لقد برعت اللغة الصينية في نحت مصطلح األزمة، إذ

كلمتين األولى تدل على الخطر أما األخرى فهي تدل على الفرصة التي يمكن استثمارها، وتكمن براعة القيادة في 

تصور إمكانية تحويل األزمات وما تحمله من مخاطر إلى فرصة إلطالق القدرات اإلبداعية التي تستثمر األزمة 

 إيجاد الحلول السديدة.كفرصة إلعادة صياغة الظروف و 
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 1أورد الباحثون في إدارة األزمات عدة متطلبات منها: متطلبات إدارة األزمات:

  سجل األزماتCrisis Portfolio 

توثق به املنظمات كل املواقف التي  crisis portfolioيقول الحمالوي أنه "البد من وجود سجل لألزمات 

 .2تعتبرها أزمات من شأنها تهديد كيان املنظمة ويكون بمثابة ذاكرة للمنظمة"

 :فريق إدارة األزمات 

تكوين فريق إلدارة األزمات يكون تمثيال ألعلى سلطة ألن األزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة 

طريقة فرق العمل من أكثر الطرق شيوعا واستخداما للتعامل مع  بضيق الوقت وضغوط املوقف، هذا وتعتبر

األزمات وتتطلب وجود أكثر من خبير ومختص وفني في مجاالت مختلفة وحساب كل عامل بدقة وتحديد 

 التصرف املطلوب بسرعة وتناسق وعدم ترك األمور للصدفة.

 ذج اإلسالمي والنموذج الياباني أوضح جبرفي دراسة لجبر بعنوان إدارة األزمات: نظرة مقارنة بين النمو  و

"إن املفهوم الياباني في معالجة األزمة يقوم على األساس أن األشخاص األقربون لألزمة هم األقدر على حلها أو 

توفير الحل املناسب لها وعليه نرى معظم الشركات تتجه نحو الالمركزية في عملية اتخاذ القرارات، كما أن 

ة تفضل دائما استخدام االجتماعات كوسيلة لحل األزمات ويطلق على هذا النوع من هذه الشركات الياباني

االجتماعات بحلقات الجودة اليابانية والتي تعتبر بدورها واحدة من املهام املستخدمة في تحديد األزمات 

 .نها لفرق إدارة األزمات"، لذا نرى أهمية تبني املنظمات لعملية الالمركزية عند تكوي3واملشاكل وكيفية تحليلها

 :التخطيط كمتطلب أساس ي 

تبني التخطيط كمتطلب أساس ي مهم في عملية إدارة األزمات، فأفعالنا ما هي إال رد فعل وشتان بين رد 

الفعل العشوائي ورد الفعل املخطط له فمعظم األزمات تتأزم ألنه أخطاء بشرية وإدارية وقعت بسبب غياب 

طيط وإن لم يكن لدينا خطط ملواجهة األزمات فإن األزمات سوف تنهي نفسها القاعدة التنظيمية للتخ

 بالطريقة التي تريدها هي ال بالطريقة التي نريدها نحن.

من خالل ما تقدم يتضح لنا أن التدريب على التخطيط لألزمات يعد من املسلمات األساسية في املنظمات 

تخفيف من آثارها وتالفي عنصر املفاجآت املصاحب لها، ويتبين الناجحة فهو يساهم في منع حدوث األزمة أو ال
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لنا أيضا أن التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة األزمات على إجراء رد فعل منظم وفعال ملواجهة األزمة بكفاءة 

عالية االستعداد ملواجهة املواقف الطارئة غير املخطط لها التي قد تصاحب األزمة وفي ذلك أوضحت دراسة 

التجربة اليابانية في هذا الشأن، وأشار جبر في دراسته هذه إلى كيفية معالجة األزمات وفق نظام كانبان جبر 

KANPAN  الياباني، و أوضح ذلك بقوله "إن املفهوم الجوهري لنظام كانبان يقوم على أساس تحفيز األزمة

Stimulate the crisis الة التأهب جاهزين لعمل ما بوسعهم وخلقها لكي يبقى االداريون والعمال دائما في ح

سواء أكانت هناك أزمة حقيقية أم ال، أي أنهم مستعدون على قدم وساق مفعمين بالنشاط والحيوية ملواجهة 

االحتماالت غير املرغوبة، فقد تدرب املدراء على تخيل أسوء أنواع االحتماالت مثل تذبذب املبيعات، وانقطاع 

ضراب العمال والحرائق" وهذا النوع من األزمات قد يرتبط أو ال يرتبط بتهديد حقيقي، التجهيز باملواد األولية، إ

حيث يالحظ أن رد فعل املتولد عن تحفيز األزمة ما هو إال رد فعل إيجابي ونادرا ما يؤدي إلى مخاوف تؤثر على 

 .1اإلنتاج أو تقلل الرغبة في العمل لدى العاملين

عناصر نظام إدارة األزمات من وجهة نظر العاملين في الوظائف وكشفت دراسة أخرى ملدى توافر 

اإلشرافية في بعض املنظمات، حيث وجد هناك تباينا في درجة توافر العناصر األساسية التي تتصف بها اإلدارة 

صر االناجحة لالزمات في مراحل النظام الخمس التي تمثل املنظور املتكامل إلدارة األزمات وكانت توفر هذه العن

بدرجة أعلى في املراحل التنفيذية والعالجية )احتواء األضرار، واستعادة النشاط( منها في املراحل الوقائية 

والتخطيطية )االستعداد والوقاية واكتشاف اإلشارات(، مما يعني أن جهود إدارة األزمات في تلك املنظمات هي 

ات مختلفة وبدرجة أكبر من كونها جهودا وقائية جهود عالجية ورد فعل في معظم األحيان ملا يحدث من أزم

وعزت هذه الدراسة وجود هذا الخلل في معظم املنظمات العربية  .2واستعدادية ملا يمكن حدوثه من األزمات

إلى الثقافة السائدة بأن إدارة األزمات هي مجابهة األزمة عند حدوثها وليس االستعداد لها قبل حدوثها وبالتالي 

 يع للحل أثناء األزمة.اندفاع الجم

نستنتج من ذلك بخصوص غياب التخطيط والوقائية تجسد الواقع املقلق أدى معظم منظمات العالم 

العربي فال وجود للفكر التنبؤي كما في الشركات اليابانية الذي يصيغ منظومة وقائيا معتمدا على االبتكار 

واملحاكاة ويكون هدفه تجاوز األزمة أو التقليل من والحلول الجذرية ومستخدما الطرق العلمية كالسيناريو 

 3أخطارها على أقل تقدير.
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